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Л Ю Б О М И Р  Ч Е Р В Е Н К О В :

Станишев ще остане на власт, но в кабинета ще има промени

Българинът ЛЮБОМИР ЧЕРВЕНКОВ
живее в австралийския град Пърт и е най-
известният астролог в Страната на кен-
гуруто. По професия е инженер, магистър

Интервю на Зорница Веселинова

Защо инженерът Любомир Чер-
венков се преквалифицира в ас-
тролог? Какво ви подтикна да

зарежете проектите и чертежите?
- В повечето случаи човек отива на

църква или при астролог, когато му се
случи някаква неприятност. Така стана
и с мене. Преди около 15 години, когато
бях в Малта, имах низ от неприятности.
Компанията, която ме бе наела, фалира.
Останах без работа. Визата ми свърши,
трябваше да се върна в България и да
оставя всичките си материални притежа-
ния. Веднъж, както си вървях по глав-
ната улица на малтийската столица Ва-
лета, на една витрина зърнах голяма и
дебела книга - “Паркър’с Астролоджи”.
Авторите са Паркър - доайените на
западната астрология. Прелистих я и
видях, че в нея е показано как се
изчисляват хороскопите без компютър.
Тя бе изключително интересна. Цената
й бе еквивалентна на 50 български лева.
Аз имах точно толкова. Тези пари тряб-
ваше да ми стигнат през следващите две
седмици. Дилемата бе дали да ги похар-
ча за книгата и да се чудя какво да ям,
или да не купя книгата.

- И решихте да похарчите всичките
си пари за книгата.

- След дълго размишление реших, че
ще взема книгата. От този момент на-
татък целият ми живот тръгна в друга
посока. Дълги години астрологията ми
бе хоби, основно се занимавах с инже-
нерство. Преди около 3 години устано-
вих, че в Пърт,
столицата на За-
падна Австралия,
където живея, ня-
ма астрологичен
център и повече-
тоз местни астро-
лози практикуват
астрологията вкъ-
щи. Отворих аст-
рологичен каби-
нет в центъра на
града. Сега се за-
нимавам основно
с астрология, а
инженерството
ми е хоби.

- Една от це-
лите на сегаш-
ното ви идване
в България е да
защитите астро-
логичната карта
на българския етнос, разработена от
видния руски астролог Михаил Ле-
вин. За какво по-точно става дума?

- Както се прави астрологична карта
на отделен човек, в която излизат наяве
всички негови положителни и отрицател-
ни качества, така може да се направи
карта и на съответния етнос - от мо-
мента, когато той е възникнал.

- Кога е възникнал българският
етнос?

- Това е моментът на сливането на
прабългарите и славяните. Прабългарите
са минали Дунава и тук е извършен
мистичен ритуал - сливане на прабъл-
гарския и славянския етнос. Това не е
станало по сегашния маниер - двете
страни сядат на една маса и подписват
договор. Извършено е от върховните
жреци на двата етноса чрез принасяне
в жертва на две животни. Кръвта на
жертвените животни се смесила и това
символизирало смесването на кръвта на
двата етноса.

- Кога точно е станало това?
- Според картата на Левин това е

станало на 24.04.680 г., една година
преди официалното признаване на дър-
жавата ни от Византия, в 23 ч и 56 мин,
т.е. почти в полунощ - този акт има
дълбок мистичен смисъл.

- Според традиционните астроло-
гични схващания зодиакалният знак
на България е Козирог, а от тази
карта следва, че е Телец.

- От картата на Левин е видно, че
зодиакалният знак на България е Телец,
а изгряващият й знак, т.е. асцендентът
й е Козирог. Луната й също е в Козирог.
В Козирог има още две планети. С други
думи, Козирог е много силен знак в
астрологичната карта на България. Те-
лецът дава практичността, обичта към
земята. Българинът е привързан към
земята си, към корените си.

- Защо харесахте именно астроло-
гичната карта на Левин? Доколкото

зная, български
астролози също
са съставили по-
добни карти, но
те се различа-
ват от тази на
руския им коле-
га.

- Разгледах
всички карти и
установих, че та-
зи на Левин съв-
сем точно отра-
зява народопси-
хологията на бъл-
гарския етнос.

- Може ли да
п р о г н о з и р а т е
кога България
ще бъде приета
в Европейския
съюз?

- По картата на
Левин излиза, че точно на 1.01.2007 г.
Слънцето застава на 10-ия градус в
Козирог. А това е точният асцендент,
т.е. точният изгряващ знак на България
и означава, че датата на приемането на
страната ни в Европейския съюз ще е
точно на 1.01.2007 г. Според мен на
България няма да бъдат наложени съ-
ществени предпазни клаузи. Ще има

предпазни клаузи, но няма да са изклю-
чително тежки.

- Възможно ли е докладът на Ев-
ропейската комисия, който ще бъде
огласен на 16 май, да не съдържа
конкретна дата за приемане на стра-
ната ни?

- Възможно е. Но независимо от това
кога ще бъде обявена точната дата, тя
е 1.01.2007 г. Това, което ще стане
тогава, пак ще е генерална промяна -
като тази на 10.11.1989 г. - но това не
означава, че българският етнос ще из-
чезне, той ще съ-
ществува още
много, много го-
дини. Пет века
сме били под ос-
манско робство и
не сме изчезнали
като етнос, сега
също няма да из-
чезнем.

- Кой астроло-
гичен фактор е
от най-голямо
значение за за-
пазване на бъл-
гарския етнос по
време на петве-
ковното османс-
ко робство?

- Планетите, ко-
ито имаме в Ко-
зирог, и изгрява-
щият знак Кози-
рог са предопре-
делящите фактори
за това. Козирог е изключително земен,
изключително устойчив знак. Той дава
голяма стабилност - нещата стават бав-
но, но щом станат, се получава много
солидна база.

- Какво очаква България през 2006
година?

- В астрологичната карта на България
за тази година има един благоприятен
аспект между Венера и Юпитер, който
започва през 1996 г. и ще завърши през
2010 г. Той означава изключително доб-
ри връзки на страната ни с другите
държави. Авторитетът на България ще
се подобри, за нея ще се отворят нови
възможности в политическата, икономи-
ческата и културната сфера. И Венера,
и Юпитер са свързани с пари - мате-
риалното благосъстояние на народа ни
ще се повиши. Тенденциите за България
като цяло са положителни. От всеки
българин зависи как ще ги оползотвори
в личен план.

- Има ли негативни аспекти в кар-
тата на страната ни за 2006-а?

- Има един негативен аспект - опози-
ция между Марс и Нептун. Това озна-
чава, че независимо от признанието,
което българският народ ще получи
отвън, независимо от постиженията му,
ще има неудовлетворение във вътрешен
план, че постигнатото е недостатъчно.

Марс иска нещата да стават бързо - сега
и веднага. А с Нептун нещата се случват
по-бавно. Затова е добре българинът от
време на време да се поглежда с очите
на чужденеца. Той не бива да се отчай-
ва, трябва да вярва в собствените си
сили.

- Правителството на Сергей Стани-
шев ще изкара ли целия си мандат?

- В края на 1999 г. в астрологичната
карта на България имаше един аспект
между Венера и Плутон, който е слабо
негативен и означава реорганизации и

промени. Точно
по това време
т о г а в а ш н и я т
премиер Иван
Костов смени
някои министри
в правителство-
то си. Но той
остана на власт.
Абсолютно съ-
щият аспект из-
лиза на астро-
логичната карта
на България в
края на юли и
началото на ав-
густ 2006-а.
Сергей Стани-
шев ще остане
премиер, но в
кабинета ще има
сериозни проме-
ни.

- Какво е по-
л и т и ч е с к о т о

бъдеще на Симеон Сакскобургготски,
Ахмед Доган, Бойко Борисов и Волен
Сидеров?

- Предпочитам да не коментирам по-
литически личности и партии, свързани
с тях.

- А изхода от предстоящите прези-
дентски избори бихте ли коментира-
ли?

- Не. Важните неща за България,
предстоящите промени са тези, които
вече споменах.

- Според световноизвестни астроло-
зи САЩ постепенно ще загубят ог-
ромното си влияние в глобален ма-
щаб. Какво е вашето мнение?

- Вярно е, към края на този век САЩ
ще загубят позициите си.

- Каква е прогнозата за Русия?
- През 2020-2021 г. Русия ще изживее

значителна криза. Вследствие на това ще
се промени съществено типа на държав-
ната власт. Там ще стане това, което ще
се случи у нас на 1.01.2007 година. Към
края на века Русия вече ще завоюва
добри позиции в глобален мащаб. По
времето, когато САЩ ще започнат да
губят позициите си, тя ще стане водеща
световна сила. С повече подробности по
този и други въпроси можете да се
запознаете на интернетската ми страни-
ца www.Lubomir.name/bg.

”
В астрологичната
карта на Бълга-
рия за тази годи-
на има един бла-
гоприятен аспект
между Венера и
Юпитер, който
започва през 1996
г. и ще завърши
през 2010 г.

”
Към края на
века Русия вече
ще завоюва добри
позиции в глоба-
лен мащаб. По
времето, когато
САЩ ще започ-
нат да губят по-
зициите си, тя ще
стане водеща све-
товна сила.

България ще стане
член на ЕС
на 1.01.2007

на техническите науки. Поредното му ид-
ване в страната ни е във връзка с конфе-
ренция, на която ще се обсъжда астроло-
гичната карта на българския етнос.

Снимка
Ани ПЕТРОВА
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