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Продължение от бр. 4
- Вие изготвяте 

транслирани карти. 
Какво представляват 
те и кога е удачно да се 
поръча такава карта?

- Транслираната астро-
логична карта е фактиче-
ски един истински син-
тез на древната наука ас-
трология със съвремен-
ните, последни компю-
търни технологии. Прин-
ципът на тази революци-
онна технология е много 
прост и базиран на много 
стари методи, заимствани 
от Халдеите, които обаче 
не са го използвали чес-
то в древността, понеже 
за тази технология са се 
изисквали изключител-
но много изчисления, ко-
ито е много трудно да се 
правят на ръка. Днес, оба-
че, изчисленията се пра-
вят бързо от компютъра, 
който нанася на картата 
на земното кълбо всич-
ки линии на планетите от 
Слънчевата система, спо-
ред датата, часа и място-
то на раждане на човека. 
След това е лесно да се 
види във всяка една точка 
на земното кълбо линии-
те на какви планети пре-
минават от там и съответ-
но не е трудно да се отсъ-
ди (от професионален ас-
тролог, разбира се) какви 
събития ще се случват на 
този човек в това населе-
но място.

Известно е, че когато 
човек се премести да жи-
вее на ново място, плане-
тарните енергии не са съ-
щите каквито са в място-
то където се е родил. Те-
зи нови енергии взаимо-
действат с рожената кар-
та и могат да променят 
съдбата на човека в мно-
го отношения. Традици-
онният метод до преди 

няколко години беше оп-
итът на грешката и поука-
та, т.е. след като човек си 
счупи, така да се каже, гла-
вата няколко пъти в даде-
но населено място, реша-
ва, че енергията там за не-
го не е положителна и ре-
шава да не се връща пове-
че там, а да опита на дру-
го място.

Обаче днес, ние вече 
разполагаме с научни тех-
нологии, които ни позво-
ляват да определим 

НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ 
ЗА НАС ЗОНИ 
ЗА ЖИВЕЕНЕ, В 
ЗАВИСИМОСТ 
ОТ ТОВА ДАЛИ 
ИСКАМЕ ТАМ ДА 
СМЕ УДАЧНИ В 
БИЗНЕСА, ЛЮБОВТА, 
КАРИЕРАТА И Т.Н. 

Не са редки случаите, 
когато на хора се предла-
га работа в друго населе-
но място или държава и 
те искат да разберат да-
ли за тях то ще е подходя-
що в това отношение. До-
ри от България се обър-
наха към мен с въпрос за-
що бизнесът не им върви 
в дадено населено мяс-
то, но процъфтява в дру-
го. На всички тези въпро-
си астрологията дава съв-
сем научен отговор, бази-
ран на споменатата нова 
технология.

ТАЗИ УСЛУГА Е 
ОСОБЕНО ПОЛЕЗНА 
ЗА МИЛИОНИТЕ 
БЪЛГАРИ, КОИТО 
СА ЕМИГРИРАЛИ ПО 
СВЕТА. 

Съвсем не е едно и съ-
що дали ще се отидете да 
живеете в Германия, в Ща-
тите или в Австралия. И то 
не само поради това, че 
във всяка страна услови-
ята са различни, но и по-

ради факта, че всеки ин-
дивид ще се чувства раз-
лично в една и съща геор-
графска област в зависи-
мост от линиите в собст-
вената му транслирана 
карта. Например, някой 
български емигрант може 
да не се реализира в Аме-
рика, но затова пък мно-
го да му върви в Герма-
ния. Поради тази причина 
не всеки, който е отишъл 
в Америка, е преуспял. Тук 
има и личен фактор, който 
е много важен. Самият аз 
съм базирал много от ре-
шенията си къде да живея 
върху тази технология и 
никога не съм съжалявал 
за избора си.

Транслираната карта 
може да се използва също 
и като научно средство да 
се определи оптимално-
то за вас място за почив-
ка, кариера, любов и т.н. 
Ако нямате предвид оп-
ределено населено място, 
но искате да научите къде 
ще ви върви най-много, 
да речем, в бизнеса, то то-
гава аз ще ви кажа място-
то (или местата) най-под-
ходящи за тази цел. Въз-
можни са също и комби-
нации – например, тран-
слирана карта за две на-
селени места и най-под-
ходящо място за гурбет.

- Какво е вашето пос-
лание към българите за 
2010 г.?  

- В рождената карта 
на българския етнос, ос-
вен всички други аспе-
кти, излиза един, който 
е особено труден за раз-
решаване. Именно той е 
свързан с моето послание 
към българите през 2010 
г. Става въпрос за опози-
цията между Луната и Са-
турн.Тук ще си позволя да 
цитирам извадки от до-
клада върху астрологи-
ческата карта на българ-
ския етнос. Опозиция Лу-
на-Сатурн е един много 
труден аспект, който има 
много задържащ ефект 
върху народопсихологи-
ята на българина. И две-
те планети са персонал-
ни и разположени най-
високо горе в картата, но 
от друга страна те са във 
взаимна рецепция, която 
може още да се разглеж-
да като взимно допъл-
ване, като борба и един-
ство на противоположно-
стите, вследствие на кое-
то се стига до израстване 
на духа. На времето Ниц-

ше беше казал: “Всичко, 
което не ме убива, ме пра-
ви по-силен”. Това изрече-
ние важи в пълна сила за 
така наречените “отрица-
телни” аспекти в астроло-
гията по принцип. Никой 
не обича да види в карта-
та си отрицателни аспе-
кти, но повечето хора не 
разбират, че ако всички-
те ние имахме в картите 
си само положителни ас-
пекти, то тогава ние нико-
га не бихме знаели колко 
сме щастливи, по проста-
та причина, че никога не 
сме успели да видим раз-
ликата между това, което 
е положително, и това, ко-
ето е отрицателно. 

Изобщо трудните аспе-
кти в картата на един ет-
нос (подобно на трудните 
аспекти в картата на един 
отделен човек) присъст-
ват там, за да укажат ос-
новните задачи, върху ко-
ито този етнос има да ра-
боти. Тези линии не се по-
явяват в картите на етно-
сите случайно, а почти в 
повечето случаи са пряк 
резултат от кармата на 
този етнос или от карма-
та на етносите, от които е 
съставен, тъй като етно-
сите също, подобно на хо-
рата, се прераждат от ед-
на епоха в друга и също 
натрупват положителна и 
отрицателна карма, коя-
то после трябва да се из-
купва. Само че при етно-
сите ние говорим за ед-
ни много по-дълги от чо-
вешкия живот отрязъци 
от време, тъй като време-
то тече различно на всяка 
една по-висока степен от 
ангелската йерархия. 

Една от основните кар-
мични задачи на българ-
ския етнос с опозиция Са-
турн-Луна е да се научи 
на по-голяма любов към 
ближния, всеотдайност, 
безкористност и помощ, 
при това без да се иска ни-
що в замяна, което е труд-
но за един земен знак. 

Известно е, че пред-
ставителите на българ-
ския етнос нямат най-до-
брите взаимотношения 
един към друг като цяло. 
Историята ни е пълна със 
случаи на междуособици, 
предателства, неразбира-
телство и незачитане мне-
нието на другия. В упра-
вляващите среди пък си 
е направо традиция още 
като се почне от дълбока 
древност и се стигне до 
съвременната ни история 
за владетелите и управни-
ците ни да се избиват бук-
вално един друг, за да мо-
гат да си обезпечат влас-
тта. 

От къде идва това не-
зачитане на един бълга-
рин от друг? Защо често 
ставаме свидетели на хо-
ра с огромно его, които 
на всяка цена искат да на-

ложат своето мнение и се 
държат с открито прене-
брежение 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 опози-
ция 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 бра-
та си по етнос, само че 
още не знае напълно как 
да го направи. Освен то-
ва представителите на та-
къв етнос не са се научи-
ли още как да обичат са-
мите себе си. 

НЕ МОЖЕ ДА СЕ 
ПОЛУЧИ ЛЮБОВ 
ОТВЪН, КОГАТО Я 
НЯМА ВЪТРЕ. 

Ако ние не обичаме и 
не уважаваме самите се-
бе си, то и другите не биха 
могли да ни обичат и ува-
жават. Така, че един чо-
век с изключително наду-
то его, който открито тъп-
че мнението на остана-
лите около себе си, и не-
прекъснато се изтъква, 
фактически вика на ви-
сок 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 ста-
не само тогава, когато се 
извърши една вътреш-
на промяна, когато все-
ки един представител на 
българският етнос запо-
чне да обича и уважава 
себе си и показва също-
то на ближния си, то той 
ще получава съответна-
та любов и уважение от-
вън. Това би означавало, 
че нашият етнос е отрабо-
тил до голяма степен опо-
зицията си Луна-Сатурн, а 
това е фактически също-
то, че е отработил до го-
ляма степен кармата си. 
Едва тогава на нашия ет-
нос ще му се даде пове-
че отговорност за съдби-
ните на Балканския полу-
остров и за човечеството 
като цяло, както и подо-
бава на един етнос с Ко-
зирог на Асц., но това ня-
ма да се случи дотогава, 
докато етносът не развие 
повече от споменатите 
по-горе качества.  

- Предстои да дойде-
те в България през ап-
рил и май 2010 г. С какво 
ще бъде свързано  ваше-
то пребиваване тук?

- При посещението ми 
в България, работата ми 
основно ще е свързана с 
издаването на новата ми 

книга. Работното й загла-
вие е “Въведение в запад-
ната астрология” с подза-
главие “Разтълкувайте хо-
роскопа си сами”. Идеята 
на тази книга е да въоръ-
жи читателя, който няма 
абсолютно никаква пред-
става по астрология с ин-
струментите, необходими 
му за интерпретацията на 
астрологични карти. Оказ-
ва се, че това не е чак тол-
кова сложна задача. Из-
числението на астрологи-
ческата карта в наши дни 
съвсем не е трудно, тъй ка-
то в Интернет съществуват 
множество безплатни про-
грами, които могат да на-
правят това за броени се-
кунди. Но как да изтълку-
ваме изчислената карта? 

Ценността на тази кни-
га се състои в това, че ще 
помогне на читателя да на-
прави именно това. Той ще 
открие как с голяма лесно-
та и без никакви предва-
рителни познания по ас-
трология ще може да ин-
терпретира не само своя-
та собствена астрологич-
на карта, но така също те-
зи на партньора, децата, 
родителите, роднините и 
познатите си. Всичко, на-
писано в книгата, е взаим-
ствано от реалния живот и 
има практическа насоче-
ност. В това се състои меж-
ду впрочем и едно от най-
големите преимущества 
на западната астрология. 
В момента все още съм в 
процес на търсене на под-
ходящ издател и най-вече 
разпространител, но тъй 
като работя от Австралия, 
а книгата трябва да бъде 
отпечатана в България, ми 
е малко трудно и все още 
не съм се спрял на кон-
кретна фирма.

По време на престоя 
си ще се възползвам съ-
що така от възможност-
та да се видя лично с мно-
го от българските ми кли-
енти, с които досега съм 
поддържал връзка и съм 
изготвял техните хорос-
копи само по Интернет и 
по телефона. Личната сре-
ща, естествено, е винаги 
за предпочитане. Предпо-
лагам, че ще се срещна и 
с много нови хора, които 
биха искали да установят 
контакт с мен. Ще използ-
вам посещението си също 
така да се видя отново с 
много от колегите, с кои-
то работихме заедно през 
2006 г. по време на Трета-
та национална астроло-
гична конференция и по 
време на кръглата маса 
за определяне картата на 
България. За повече ин-
формация и за най-нови-
те ми планове, ако обича-
те, следете страницата ми 
в интернет www.lubomir.
name/bg

Интервюто взе Анна 
Димитрова

С ОПОЗИЦИЯ САТУРН-ЛУНА БЪЛГАРИНЪТ ТРЯБВА ДА СЕ НАУЧИ ДА ОБИЧА И УВАЖАВА БРАТА СИ ПО ЕТНОС
БЪЛГАРСКИЯТ АСТРОЛОГ №1 НА АВСТРАЛИЯ ЛЮБОМИР ЧЕРВЕНКОВ: 

Любомир Червенков /вдясно/ на гости на рек-
тора на Руската академия по астрология Михаил 
Левин /вляво/ в Москва

2.40лв. с ДДС.  

ПОГЛЕД В БЪДЕщЕТО ЗА: 
Споделете вашите тревоги като изпра-

тите SMS с текст alef, име, рождената ви 
дата и вашия въпрос на кратък номер. 

КАРИЕРА, ЛЮБОВ, БРАК, 
ЩАСТИЕ, УСПЕХ, ПАРИ, БИЗНЕС, 

РАБОТА, КЪСМЕТ, 
ИНТИМНИ ВЗАИМООТНОшЕНИЯ, 
ИЗНЕВЕРИ, ЗАЩО НЕ МИ ВЪРВИ

 И ХОРОСКОП НА ДРЕВНИТЕ МАИ. 1960


