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ТЕМАТА 
НА ОСЕМ

Представяме най-стария є 
хороскоп, преди да разберем 
какво казват звездите за 
бъдещето на страната ни

З
намения, пророчества, необясними 
познания за бъдещето. Хората винаги 
са се вълнували от такива теми. 
Особено когато са верни. А над 
всички останали методи през хилядо-
летията е оцеляла астрологията със 
своята систематичност и поняко-

га напълно необясними за лаиците и скептиците 
прозрения. Какъв по-хубав момент да се обърнем 
към нейните възможности от края на една година и 
началото на друга? Ще се върнем цели 1400 годи-
ни назад във времето, към първите астрологични 
прогнози, свързани с нашия народ. Пламен Петков 
ще ни поведе към изпълнилите се пророчества от 
древни текстове. После ще обърнем поглед напред с 
прогнозите за страната и етноса ни на професио-
налния астролог Любомир Червенков.

България 
ще 
пребъде!
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ТЕМАТА... ЗАГАДКИ

К
ан Кубрат е един от 
най-великите полити-
чески дейци в Европа 
през VІІ в. Освен това 
- и един от най-обра-
зованите. Неговите 
съвременници пишат, 

че е израснал в императорския двор 
в Константинопол заедно с бъдещия 
император Ираклий (610-641 г.), с когото 
го свързвала „нечувана дружба“. Именно 
в двора на Ираклий е преподавал един 
от най-големите умове на онова вре-
ме – философът и математик Стефан 
Александрийски. 

Звездите  
на българите

През VII век Стефан Александрийски пише, че 
арабите ще бъдат победени, а царството на 

народа ни ще оцелее. Предсказанието му се сбъдва
Пламен Петков

Смайващи предсказания за България и българите са направени в края на Античността и 

са се сбъднали. Във времето на Великото преселение на народите (IV-VII вeк) събитията в 

Европа се развиват така стремително и етническата карта на континента се променя 

толкова бързо, че много народи се появяват и безвъзвратно изчезват още преди да оста-

вят следа в историческите хроники. Това е време на суеверия, гадания, предсказания, на 

стълкновение на древните езически религии с християнството, а по-късно - и с исляма. В 

онези неспокойни времена - около 632 г. след Христа, е създадена първата българска стра-

на - старата Велика България на Кубрат. 

БЪЛГАРИЯ 
ЩЕ ПРЕБЪДЕ

В неговите трудове е открит най-
старият хороскоп на България. Ето какво 
предсказва ученият през първата полови-
на на VІІ век:

 „[Народът на сарацините] (арабите) 
изгонва ромейския народ от цяла Сирия 
(това се случва през 637 г., когато араби-
те нападат Византия и превземат Сирия) 
и от другите земи покорява, изтребва и 
опленява Киликия (област в Югоизточна 

Мала Азия) и ще опустоши напълно Капа-
докия (това се сбъдва през 641 г.) поради 
[положението] на Марс. Обаче той не ще 
разклати самото царство на ромеите 
поради [положението] на Слънцето и още 
поради това, че Марс е най-високо на 
небето. Още и поради това, че сам Марс 
е в своя залез, т.е. в Рак, и народите на 
Марс ще се унижат пред този народ (пред 
сарацините, сиреч неверниците). Поради 
това, че той [Марс] е в средата на небето, 
царството на народите, които се намират 
под неговата власт, тоест царството на 
ромеите, тюрките, хазарите, българите и 
на други подобни тям, ще пребъде.“

Из „Астрологическо предсказание“, 
Стефан Александрийски, VІІ в.

„Царството на българите ще пребъ-
де“, вещае астрологическата прогноза 
отпреди почти 1400 години и поне в тази 
си част се сбъдва, тъй като държавата 
ни я има и сега, след като всички остана-
ли царства, съществували в Европа през 
VІІ в., отдавна са изчезнали от картата. 

Но хороскопът на Стефан Алексан-
дрийски не е най-отдавнашната прогноза, 
която касае българите. Има още по-ста-
ра, която отново е свързана с Кубрат от 
рода Дуло. Тук ще вмъкна, че това може 
да не е точното име на владетеля, ос-
новал първата България. В хрониките на 
различните народи името му е изписвано 
по различен начин - Кубратос, Кробатос, 
Кетрадес, Хубраат, Худбаат и Худбадър, 
а на роден език в „Именник на българ-
ските канове“ е наречен Курт, което 
означава Вълк. 

Именникът е един от най-ценните 
документи за ранната ни история. Той 
описва имената, родовете, годината на 
възкачване и продължителността на упра-
вление на владетелите през първите 601 
години на българската държава. Първите, 
посочени в именника, са Авитохол и Ирник 
– и двамата от рода Дуло. Кубрат е техен 
наследник. Според повечето съвременни 
историци легендарните Авитохол и Ирник 
от именника са хунският вожд Атила и 
синът му, наричан Ирна или Ернах. 

ХУНСКАТА
ВРЪЗКА

От историята е известно, че българи-
те са в авангарда на хунския съюз, който 
през ІV-V в. завладява огромни територии 
в Европа и Азия. Сражения между българ-
ски и германски племена в района на Кар-
патите са документирани  още в самото 
начало на хунската експанзия. Най-голяма 

В двора на Ираклий е 
преподавал един от най-
големите умове на времето 
– философът и математик 
Стефан Александрийски. 

Мозайка със 
зодиакално колело в 

синагога в Израел от 
VI век. Представлява 

еврейска адаптация на 
гръко-римския зодиак. 

Същата система е 
използвал Стефан 
Александрийски за 

своето пророчество. 
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ЗАГАДКИТЕМАТА...

мощ съюзът достига при Атила (434-453 
г.). През 448 г. византийският император 
Теодосий ІІ изпраща пратеници при владе-
теля, за да измолят сключването на мир. 

Секретар на мисията е Приск Паний-
ски, наричан още Приск Тракиец, защото е 
роден в градчето Панион (до дн. Шаркьой) 
в Източна Тракия. Делегацията на Източ-
ната римска империя е поканена на прием 
при Атила. Ето част от описанието на 
Приск за това, което вижда и чува там:

„Пред Атила застанаха двама варвари. 
Те изпяха съчинените песни, в които въз-
пяваха неговите победи и проявената във 
войните доблест. Участниците в угоще-
нието ги слушаха: едни се наслаждаваха 
на песните, а други, припомняйки си за 
водените войни, се въодушевиха, докато 
трети, на които поради възрастта тяло-
то беше отслабнало, а духът им се беше 
уталожил, започнаха да проливат сълзи. 

След песните се появи някакъв умопобър-
кан скит, който говореше странни, неясни 
и безсмислени слова и накара всички да се 
смеят. След него излезе Зеркон Маврузие-
цът (мъж от Северна Африка, любимец на 
Бледа, брата на Атила, който застанал 
пред вожда на хуните с молба да му бъде 
разрешено да си върне съпругата)...

Сега, като намерил сгоден случай пора-
ди угощението, той (Зеркон) се яви и със 
своя вид, одеждите си, гласа си и разбърка-
но произнасяните от него думи – защото 
бъркаше хунски и готски с езика на авзони-
те (латински) – разсмя всички и ги накара 
да изпаднат в неудържим смях, с изключе-
ние на Атила. Той стоеше неподвижен, без 
да променя изражението си и нито с дума 
или действие не показа дори подобие на 
усмивка. Само като влезе най-малкият от 
синовете му на име Ирна (Ирник, Ернах), 
той го пощипна по бузата и го гледаше 
с весел поглед. Аз изказах удивление, че 

(Атила) пренебрегва другите си чеда, а 
само към тогова проявява внимание. А вар-
варинът, който седеше до мен и разбираше 
езика на авзоните (латински), след като 
ме предупреди да не казвам нищо от онова, 
което щеше да ми съобщи, рече, че гадате-
лите били предсказали на Атила, че родът 
му щял да пропадне, но ще бъде въздигнат 
от този негов син.“ 

Из „История на Византия“ на Приск 
Панийски, V в.

СЪНЯТ НА 
ИМПЕРАТОРА

През 453 г. Атила умира при странни 
обстоятелства по време на първата си 
брачна нощ с красивото момиче Илдико 
- готска принцеса, която станала една 
от многото му съпруги. Кой знае как, но 
същата нощ византийският император 
Марциан (450-457 г.) сънува, че Бог му се 
явява „и му съобщил, че през тази нощ е 
счупен лъкът на Атила, с което оръжие 
самото племе се гордеело твърде много“. 

Това разказва Приск Панийски, като се 
позовава на „сигурни данни“.

Дали наистина Бог се е явил в съня на 
императора, или началникът на импер-
ското разузнаване е бил този, който му 
е съобщил, че вече може да спи спокойно, 
защото най-опасният му враг - Атила, 
не е вече жив, няма как да узнаем. Но е 
сигурно, че скоро след като Атила с поче-
сти е бил погребан сред купища съкрови-
ща, неговите наследници и владетели на 
съюзилите се с хуните народи започват 
война помежду си кой да контролира 
властта в съюза.

Тогава, както летописецът  Йорданес 
(VI в.) пише в своята „Гетика“: „И докато 
всички безразсъдно желаели да властват, 
всички едновременно загубили властта.  

„Пирът при Атила“, 
картина на Мор Тан 
от 1870 г. От дясната 
страна на Атила седи 
Ернах (Ирник), а в 
долния десен ъгъл на 
картината е Приск 
Панийски. Унгарска 
национална галерия, 
Будапеща

Авитохол и Ирник от 
именника са хунският вожд 
Атила и синът му Ернах.

Именникът на 
българските канове. 
Текстът му започва 

от червената буква А 
и името на Авитохол 

(Атила).



8   С п и с а н и е  О С Е М   С п и с а н и е  О С Е М    9

ТЕМАТА... ЗАГАДКИ

Тези най-храбри народи никога не са 
имали равни на себе си противници, освен 
когато взаимно са си нанасяли рани и са 
се унищожавали помежду си.“ 

Така, само година след смъртта на 
Атила – през 454 г., неговият най-голям 
син и официален наследник Елак е убит в 
битка с бившите съюзници на баща си. 
Вторият му наследник - Денгизих,  поема 
властта над част от племената, но е 
обезглавен през 468 г. в Тракия по време 
на война с Византия. Оцелява третият 
син - Ирник, който премества центъра на 
осакатената хунска държава от Панония 
(днешна Унгария) в Причерноморските 
степи, където век и половина по-късно 

владетелят Кубрат ще създаде старата 
Велика България. 

Така записаното през 448 г. проро-
чество на хунските гадатели се сбъд-
ва и след като другите наследници на 
Атила са убити, владетелският му род е 
съхранен и въздигнат от третия му син 
– Ернах, и неговите потомци – великия 
Кубрат, сина му Аспарух и внука му Тервел 
от рода Дуло, които поставят началото 
на първата владетелска династия на 
Дунавска България. 

АТИЛА ОТ
РОДА ДУЛО

Дали кръвната връзка на основатели-
те на България с най-могъщия владетел 
на хуните е достоверна и дали страната 
ни е създадена от преки потомци на вели-
кия Атила, науката предстои да докаже. 
Но така е записано в „Именник на българ-
ските канове“:

„Авитохол (Атила) живя 300 години. 
Родът му Дуло, а годината му дилом 
твирем.

Ирник живя 150 години. Родът му Дуло, 
а годината му дилом твирем.

…
Курт 60 години държа. Родът му Дуло, 

а годината му шегор вечем.
Безмер (Батбаян) 3 години. А родът на 

този Дуло, а годината му шегор вечем.
Тези петима князе държаха князува-

нето от другата страна на Дунава 515 
години с остригани глави. И след това 
дойде на страната на Дунава Исперих 
княз. Същото и досега.

Исперих княз 60 и една година. Родът 
му Дуло, а годината му верени алем.

Тервел 21 години. Родът му Дуло, а 
неговата година теку читем.“

Вероятно през VІІ-VІІІ в., когато е 
писан именникът, българите все още са 
пазели спомен за величието по времето 
на хуните и сами са се възприемали като 
наследници на стария съюз. Факт е, че 

като изключим легендарните Авитохол 
(Атила) и Ирник (Ирна), всички остана-
ли, споменати в именника владетели, са 
реални исторически личности и са упра-
влявали точно толкова, колкото посочва 
старинният документ. 

КОМЕТА ПРЕДИ 
КОННИЦИТЕ

Но да се върнем към времето на 
хунския съюз, в който българите игра-
ели жизненоважна роля. Често самите 
ни предци били наричани по онова време 
хуни или скити. Страхът от хуните и 
техните съюзници – българите, бил така 
смразяващ, че римляните привиждали 
знамения за тяхно нашествие дори в 
космически явления. Ето какво разказва 
Прокопий Кесарийски за българско нахлу-
ване във Византия:

 „По това време (декември 539 г.) се 
явила комета, отначало колкото висок 
мъж, а после и много по-голяма. Опашката 
се простирала до заник-слънце, а главата 
є – до изгрев-слънце. Тя се движела след 
самото слънце, защото то се намирало в 
Козирог, а тя – в Стрелец (съзвездието 
Стрелец се намира на запад от Козирог 
– б.а.). А едни я наричали „мечообразна 
звезда“, понеже била наистина продълго-
вата и главата є била твърде остра, а 
други – „брадата звезда“. Тя се явявала 
повече от четиридесет дена. Във всеки 
случай по тези неща учените не били 
никак съгласни помежду си и всеки от тях 
различно се изказвал за значението на 
тази звезда. Аз пък, като описвам онова, 
що се случило, предоставям всекиму да 
прави заключение за станалото, както 
желае. Веднага (след появата на коме-
тата) голяма хунска войска (българска 
конница) преминала Истър (Дунав) и се 
нахвърлила върху цяла Европа (има предвид 
Източна Тракия – б.а.) – нещо, което вече 
често се случвало, но което никога не е 
причинявало на тамошните жители тол-
кова много и такива големи злини. Защото 

тези варвари опустошили всичко наред от 
Йонийския залив (Адриатическо море) чак 
до предградията на Византион (Констан-
тинопол). И те завзели тридесет и две 
крепости в Илирик, с пристъп завладели 
град Ксандрия, който, доколкото знаем, 
древните назовавали Потидея (на Халки-
дическия полуостров), без да са предприе-
мали по-рано обсада. Всички се завърнали 
в земята си, като завзели богатствата и 
отвлекли сто и двадесет хиляди души.“ 

Из „История на войните“, Прокопий 
Кесарийски, VІ в.

БЪЛГАРИТЕ 
ЗАТЪМНЯВАТ 
СЛЪНЦЕТО

През 514 г. до нос Калиакра конница на 
българите кутригури разгромява армия-
та на византийския император Анаста-
сий. Когато те нападат, изведнъж посред 
бял ден настъпва мрак и византийците 
се вцепенили от ужас. Изглежда, точно 
в този момент настъпва пълно слънчево 
затъмнение, но римляните решават, че 
става дума за магия:

„Ипатий (военачалник на император 
Анастасий І (491–518 г.) – б.а.)… се разпо-
ложил на лагер при Акрида (нос Калиакра), 
като направил защитна ограда от колите 
(волските каруци с обоза). В това време 
всички хуни се събрали и едновременно 
настъпили, а стрелите, хвърлени срещу 
тях, ги задържали само за кратко време: 
те вече ранявали впрегнатите в колите 

„Кан Аспарух“, 
kaртина на 
Димитър
Гюдженов

Българите все още са пазели 
спомен за величието по 
времето на хуните и сами 
са се възприемали като 
наследници на стария съюз. 



10   С п и с а н и е  О С Е М   С п и с а н и е  О С Е М    11

ТЕМАТА... ЗАГАДКИ

ри. Когато Слънцето застане на Козирог 
(22 декември - 20 януари – б.а.), ако се слу-
чи да падне гръм, ще падне гъста и тъмна 
мъгла, така че плодовете неузрели ще 
изсъхнат по стъблата и виното ще бъде 
лошо. Ако мъглата продължи до изгрява-
нето на Кучето (звездата Сириус изгрява 
в края на юли – б.а.), годината ще бъде 
болнава и ще има недостиг на жито.“ 

Из сборника гадателски книги  „За 
поличбите“ на Йоан Лидийски (VI в.)

Част от тези древни вярвания в 
поличби са запазени до наши дни в някои 
български села, където земеделците все 
още вярват, че времето в определени дни 
показва каква ще бъде цялата година. В 
древни времена целите общества – от 
земеделеца до владетеля, са оплетени 
във вярата, че събитията се движат от 
свръхестествени сили. 

МАГИЯ
ПАЗИ РИМ

Безпомощни пред масираните варвар-
ски нашествия, много римляни например 
смятат, че тяхното страдание е Божие 
наказание за прегрешение. Един от слухо-
вете, които циркулират през V век, е, че 
причината за нападенията е поругаване-
то на старо езическо светилище (което 
вероятно се е намирало в Родопите):

„Историкът (Олимпиодор) разказва, че 
чул от Валерий, един знатен мъж, за сре-
бърни статуи, предопределени да възпрат 
варварите. „В дните именно на импера-
тор Констанций – разказва той, – когато 
в Тракия бил управител Валерий (421 г.), 
било съобщено, че е намерено съкровище. 
Валерий пристигнал на мястото и узнал 
от местните жители, че мястото е све-
щено и че там имало свещени статуи от 
стария култ. После той докладвал за това 
на императора и получил писмо, с което 
му се заповядвало да прибере споменати-
те неща. И тъй, след като било разкопано 
мястото, намерени били три статуи, 

Прабългарска 
керемида с 

изображение на 
шаман. Шаманите, 

гадателите и 
маговете са 

били влиятелна 
институция преди 

приемането на 
християнството.

Изображение на 
прабългарски 

гадател или шаман, 
намерено в района на 

Шумен. По подобен 
начин вероятно 
са изглеждали и 

хунските гадатели.

направени изцяло от сребро, легнали по 
варварски начин и с вързани на гърба 
ръце. Статуите били облечени в пъстри 
варварски дрехи, имали дълги коси на гла-
вите и били обърнати на север, сиреч към 
варварската земя. След като тези ста-
туи били вдигнати, веднага, подир малко 
дни, нахлули първо готите по цяла Тракия. 
Малко по-късно хуните и сарматите щели 
да нападнат Илирик (Западните Балкани) 
и самата Тракия. Защото светилището 
се намирало в средата на самата Тракия 
и Илирик. И изглежда, че трите статуи 
били предопределени срещу всеки един от 
тези варварски народи.“

Из „Исторически слова“ на Олимпиодор 
Тивански (V в.), цитиран от Константино-
полския патриарх Фотий (ІХ в.)

Мнозина вярвали, че краят на света 
наближава и отъждествявали библейски-
те демони на апокалипсиса Гог и Магог с 
хуните. 

„Някои смятат, че Гог и Магог (биб-
лейски демони или народи, които нахлуват 
в навечерието на Второто пришествие) 
са скитски племена от крайния Север, 
които ние наричаме хуни, по-многочислени 
и по-войнствени, както виждаме, от всяко 
земно царство и народ. Само божията 
ръка ги възпира да не завладеят цялата 
вселена.”

Из „Тълкуване на Апокалипсиса“ от 
архиепископ Андрей Кападокийски (начало-
то на V в.)

В объркани времена - както в края на 
Античността, така и днес, мнозина са 
склонни да търсят ирационални обяс-
нения на непонятните за нас социални 
или природни явления. Дали животът се 
движи от свръхестествени сили, или 
за всичко си има логичното и практич-
но обяснение, това науката ще каже. 
Факт е обаче, че хороскопът на Бъл-
гария, направен от римски математик 
преди около 1400 години, и гаданието 
на хунските жреци, записано преди 1566 
години, са се сбъднали...

Мнозина вярвали, че 
краят на света наближава 

и отъждествявали 
библейските демони 

Гог и Магог с хуните. 

волове, които били готови да бъдат пре-
местени. Защитната ограда се разкъсала 
и варварите тръгнали към ромеите, които 
не посмели дори ръка да вдигнат срещу 
тях. При бързото бягство те се тъпчели 
едни други, а настаналият поради някаква 
магия на варварите мрак забулвал очите 
им, та не виждали накъде бягат и загинали, 
налитайки в стръмни пропасти. По този 
начин загинали повече от 60 000 души.“

(Из „Всемирна хроника“ на Йоан Антио-
хийски, VІІ–VІІІ в.)

Дали българите са познавали доста-
тъчно добре астрономията, че да предви-
дят точния момент на слънчево затъм-
нение, не знаем. Но е твърде вероятно, 
защото очевидците споделят, че мракът 
ни най-малко не смутил кутригурите и те 
продължили битката, докато римляните 
били ужасени и заслепени.

Суеверията, гаданията и предсказани-
ята са били неизменна част от тогаваш-
ната култура и заедно с религията играе-
ли ключова роля в живота на древните. Те 
откровено вярвали, че бъдещето може да 
бъде предвидено: 

„И никак не е чудно, че хората прози-
рат бъдещето, тъй като самата приро-
да предвидливо показва нещата. Така и 
Анаксагор (елински философ от V в. пр.н.е. 
– б.а.) предсказал, че в 78-ата олимпиада 
(462 г. пр.н.е.) грамаден камък ще падне 
от Слънцето, което се и случило по-къс-
но в Тракия. Камъкът седи и досега и от 
самия му вид личи, че е бил обгорен. 

…Слънцето в Козирог през месец януа-
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Катерина Борисова, снимки Здравко Стоименов

Любомир Червенков:

Възраждането
се завръща

Звездите дават шанс на българите 
за нов морал; използваме ли 

възможностите на бушуващата 
криза, животът ще стане по-хубав
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- Г-н Червенков, каква е прогнозата 
ви за развитието на България според 
астрологията? 

- Периодът, в който живеем, е уникален 
и от историческа, и от астрологична 
гледна точка. Именно сега, през следва-
щите 10-15 години, в България ще бушува 
криза в морално-етичните ни норми в 
държавното ни управление. Това обаче 
ще ни даде възможност да си изработим 
нови критерии за морал и право и да ги 
приложим в обществото, което ще ни 
позволи да заживеем по-добре.

- Астрологичната прогноза, която дава-
те за България в близките 40 години, е 
доста мрачна. И изобщо - историята ни 
от турското робство до днес, с много 
малки изключения, не е била лека. Защо? 
Къде сбъркахме? 
- Не разбирам защо да е мрачна? Това е 
ваше тълкувание. Аз никъде в книгата си 
не съм използвал тези думи. Вярно е, че 
се образуват някои отрицателни аспекти 
между прогресните позиции на планети-
те, които се появяват в картата на Бъл-
гария. Такава е например полуквадрату-
рата между Юпитер и Плутон, която ще 
е в сила от 2029 до 2055 г. Но в същото 
време има и положителни аспекти, като 
например тригона между Сатурн и асцен-
дента. Той вече действа и ще е в сила до 
2056 г. В книгата си описвам както еди-
ния астрологичен аспект, така и другия. 

Но явно българинът се концентрира само 
върху негативното, а пропуска покрай 
ушите си позитивното. Това е типично 
българска черта.
С две думи – чакат ни определени труд-
ности и върху тях, естествено, трябва 
да се работи, но държавата ни ще оцелее 
и ще се запази. Подобна оптимистич-
на прогноза не може да се направи за 
десетки, дори стотици по-малки страни, 
които в обозримо бъдеще ще се разтво-
рят в бъдещите няколко супердържави и 
практически ще загубят националната 
си идентичност, самобитност и право на 
самоопределение. 

- Четейки книгата ви, непрестанно 
преформулирах известната мисъл на 
Джордж Сантаяна: „Тези, които не 
познават миналото си, са обречени да 
го повторят“ в „Тези, които познават 
движението на планетите, са обречени 
да знаят кога историята се повтаря“. 
До каква степен влиянието на небесни-
те тела е неотменимо? 

- И двете мисли са верни, хубави и ми 
харесват. Историята винаги се повтаря. 
Това се случва задължително всеки път, 
когато небесните тела застават на 
предишните си позиции. Например всеки 
път, когато Слънцето преминава през 
астрологическия знак Везни, се раждат 
хора със зодия Везни. Това е една пов-
торяемост. После, когато Слънцето се 
движи през Скорпион, се раждат Скор-
пиони. Тези цикли са къси – повтарят се 
всяка година. Но при по-отдалечените 
планети има повторяемост например 
на 12 години – както е с Юпитер, на 30 
години - Сатурн, на 84 -  Уран, на 164 - 
Нептун, и дори на 248 години, както е при 
Плутон. Историята винаги се повтаря и 
е свързана с това, че планетите при своя 
ход неизменно, рано или късно, се завръ-
щат в първоначалните си позиции. 
Друга причина за повторяемостта е рет-
роградното движение на планетите. Една 
планета може да се движи напред, после 
да спре - да стане статична, след това 

да тръгне назад, пак да спре, да тръгне 
отново напред. При тези цикли пак има 
повторяемост, защото планетата може 
до три пъти да „извърви“ една и съща 
отсечка на зодиака. Така и съответните 
процеси, които ще се разиграват по това 
време, ще бъдат подобни. 
Но историята никога не се повтаря по 
форма, а само по съдържание. Например 
преди около 130 години българският народ 
е изживял един светъл период - Възражда-
нето. Тогава Юпитер и Сатурн в нашата 
астрологична карта са се намирали на 
определени градуси на зодиака. Изчис-
ленията показват, че към края на XXI 
век прогресните позиции на тези две 
планети пак ще се върнат. Тогава ще се 
изживее второ българско възраждане. 
Естествено, то ще бъде облечено в нова 
форма, която да отговаря на условията 
на бъдещата цивилизация. Но съдържа-
нието на процесите – утвърждаването 
на българския дух, родолюбието, дари-
телството, взаимопомощта, себеотри-
цанието, патриотизмът, колективното 
изграждане на новото общество, всеот-
дайността, жертването на личното в 
името на общото и всичко това, което 
е съставлявало съдържанието на въз-
рожденските процеси, ще се разиграе 
повторно, облечено в новата си форма. 

- С какво познаването на астропро-
фила на България може да ни помогне 
занапред?

- Именно с това, че ще даде възможност 
на народа да се развива в хармония с 
космическите процеси, в които е пото-
пен. Едно е човек да се лута без посока 
насам-натам, надявайки се, че съдбата 
ще го изведе до някакъв по-добър край. 
Така например в наши дни работят много 
политици и разни парламенти. Едни или 
други депутати гласуват някакви реше-
ния, водейки се от едни или други лични 
интереси, или пък защото тези реше-
ния са им спуснати от горе от някакви 
задкулисни олигарси. А съвсем друго е да 
се напредва по съвременен, научно обо-

снован начин, като човек предварително 
планира и изчислява траекторията си на 
движение съобразно космическите влия-
ния и личната му свободна воля. Полити-
ческите мъже и жени на бъдещето ще се 
ръководят от този принцип. Има голяма 
разлика. Казано е: „Ако не знаеш накъде 
си тръгнал, ще стигнеш някъде другаде.“

- Каква е мисията на българите?

- Една от най-важните задачи е именно 
тази – да въведат Любовта в държавно-
то управление. Това на този етап може 
да звучи като фикция, но аз уверявам 
българския читател, че само след 15-20 
години обществото сериозно ще се зае-
ме с въплъщаването на тази задача. Ще 
си начертае 
сериозен план 
за конкретно 
действие през 
следващите де-
сетилетия на-
пред и твърдо и 
неотклонно ще 
го следва. Но за 
да стане това, 
е нужно да се въведе самоуправление от 
по-широк тип - досегашният пирамидален 
модел „елит–тълпа“ вече няма да върши 
работа. 
Пред новото обществено устройство 
ще възникнат сериозни предизвика-
телства. Например, за да може един 
колектив да се самоуправлява, е нужно 
всички членове на колектива да разби-
рат от политика, икономика, история, 
управление и астрология. Без широки 
познания в тези области е невъзможно 
да се въведе широко самоуправление. 
В противен случай пак ще се стигне 
до заграбване на властта в ръцете на 
олигархичен, „просветен“ елит. Ето в 
това се състои предизвикателството. 
Всеки иска да не бъде ограбван и експло-
атиран от олигархичния модел, но никой 
не иска да се занимае със собственото 
си духовно, икономическо и политиче-
ско образование, издигане и поемане на 

      През следващите 
10-15 гoдини, у нас 
ще бушува криза в 
морално-етичните 
ни норми.

Любомир Червенков е професионален астролог. Интернационална 
личност: роден е в България, магистър по технически науки 

от Русия, работи дълги години в Малта, днес живее в Австралия. 
През 2012-а завършва второ висше образование – педагогика, в 

престижния австралийски университет ECU. Създател е на първия 
професионален център по астрология в град Пърт, има редица 

публикации в австралийската преса, изнася лекции и води курсове по 
астрология. В България става популярен през 2006 г. със създаването 

на единствената астрологична карта на българския етнос. През 
2010 г. „Кибеа“ публикува неговия подробен самоучител „Въведение в 
западната астрология. Разтълкувайте сами хороскопа си!“, а преди 

месеци излезе и новата му книга – „България: Астрологична прогноза 
за ХХI век“. Още за него в интернет: lubomir.name/bg
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отговорност. А в Древна Гърция е било 
именно така – всеки свободен гражда-
нин е бил периодично привикван чрез 
жребий да е и съдия, и съдебен заседа-
тел, и съдия-изпълнител, и политик, и 
кмет, и министър, и какво ли още не. 
Тоест всички ние, българите, трябва да 
разбираме по малко от всяка област, за 
да можем заедно да поемем управлени-
ето на държавата в собствените  си 
ръце. Постепенно все повече хора ще 
узряват за тази идея и ще се подготвят 
все по-добре за нейното изпълнение. 
И когато назрее една критична маса 
от просветени българи, мисията на 

страната ни ще бъде изпълнена – ще се 
създаде нов, народностен тип държав-
но самоуправление, основано на научни, 
астрологически принципи, където между 
волята на хората и волята на Бога няма 
да има разногласия, а водещият принцип 
ще бъде Любовта. Любовта ще бъде при-
ложена в държавното управление!  

- Вашата книга „България: Астрологич-
на прогноза за ХХI век“ проследява връз-
ката между движението на Юпитер 
и Сатурн върху нашата страна. Защо 
точно тези две планети са важни за 
нас и как ще повлияят на бъдещето ни? 

- Юпитер управлява морално-ценностна-
та система на етноса, а Сатурн пре-
допределя структурите на държавното 
му управление. Затова тези два колоса 
на Слънчевата система са най-важни-
те - едната описва вътрешните идеали, 
стремежи и въжделения, а другата – 
държавните структури, които придават 
външна форма на всички тези вътрешни 
процеси. И уникалното в световен мащаб 
е това, че прогресните позиции и на две-
те планети са статични в наше време. 
Има криза и в двете сфери, а в следва-
щите 10-15 години ще стане преобръща-
не в посоката на движение и на двете 
планети. Тоест става въпрос за тотално 
преразглеждане и поемане по нов път на 
развитие както в сферата на ценности-
те ни, така и на държавното управление 
и устройство. В нито една друга страна 
досега не се е забелязвал подобен едно-
временен поврат.  

- Два пъти България е изчезвала като 
държава при статичен Сатурн. Грози ли 
ни такава опасност отново сега, кога-
то планетата е отново статична?

- Ами това реално вече почти се е случи-
ло. Сатурн е статичен от 2005 г. и ще е 
такъв до 2020 г. В началото на периода 
България влезе в НАТО, а малко по-къс-
но - в Европейския съюз. Какво се случи 
междувременно? Съсипана беше иконо-
миката на страната, разбита беше енер-
гетиката, хиляди предприятия и заводи 
бяха затворени, крупни комбинати като 
„Кремиковци“, кораборемонтни заводи, за-
творени бяха атомните блокове в „Козло-
дуй“, изчезнаха националните авиолинии, 
националният киноцентър. За армията да 
не говорим. За железопътната компания 
също. Сега страната ни е принуждава-
на да взема многомилиардни заеми от 
Европа и да ги изплаща с лихвите. Тоест 
именно в периода на статичен Сатурн 
бяха отрязани почти всички стълбове, на 
които се крепи една държава – енергети-
ка, машиностроене, армия, транспорт. 
Когато всичко това го няма, държавата 

реално престава да функционира. Или е 
марионетен слуга на чужди господари. 
Така е било в миналото, така е и сега. 
Историята се повтаря по съдържание, но 
облечена в нова форма. Преди сме живели 
по законите на Византийската империя, 
после - на Османската, а сега сами си 
пренаписахме законите според така 
нареченото европейско законодателство. 
Каква е разликата? По същество няма 
такава.
Но това, което ме поразява, е, че много 
от хората са напълно слепи и не забеляз-
ват изобщо извършващите се процеси. 
Или ги забелязват, но не ги анализират 
правилно в светлината на повтарящите 
се астрологически цикли. Например те с 
гордост гледат 
как пред общи-
ни, съдилища и 
училища редом 
с българския 
флаг се развява 
и флагът на Ев-
ропейския съюз. 
В някои случаи 
дори на НАТО. 
Но питам се, 
дали с подобна гордост биха гледали, ако 
до българското се развяваше например и 
турското знаме? Или пък турски бойни 
знамена, които са аналог на натовски-
те? Ако отговорът е отрицателен, защо 
тогава се чувстват толкова горди, че 
губят националната си идентичност за 
сметка на така наречените „европейски 
ценности“, които са всъщност закони-
те на Германия и Англия, преведени на 
български и записани в нормативната ни 
база 1:1. 
Хората се заблуждават от обстоятел-
ството, че на политическата карта на 
света все още има едно петно, на което 
е написано „България“, но всъщност, 
започвайки от началото на статичния 
Сатурн, държавните ни структури една 
по една биват превзети отвътре като с 
троянски кон. Затова вече няма значе-
ние коя политическа партия ще дойде на 
власт, понеже вече ги няма основните 

       Една от най-
важните задачи 
на българите е да 
въведат Любовта 
в държавното 
управление.
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ТЕМАТА... ЗАГАДКИ

пилони, на които се крепи една държава – 
икономическа независимост, собствена 
енергетика, производство, армия. Вмес-
то това – все по-нарастващи външни 
дългове, чужди банки, внос на евтини 
стоки от братските европейски страни, 
които убиват родното производство, 
невъзможност за водене на собствена 
политика, дори в ущърб на национални-
те ни интереси и т.н., и т.н... Вече не е 
нужно вражеска конница да дойде да ни 
превземе. Това в наши дни, както вижда-
те, може да бъде направено и дистанци-
онно, и то така умело, че народът да не е 
наясно какво се случва. 

- Юпитер ще се задвижи през 2018 г. 
Защо промените към добро ще се усе-
тят едва към средата на века?

- Юпитер е навлязъл в статичност от 
февруари 2013 г. През 2018-а този процес 
ще достигне кулминация - практически 

пълна неподвиж-
ност, а планетата 
ще се раздвижи 
едва през 2023 г. 
През следващите 
десетилетия Юпи-
тер ще започне да 
повтаря градуси-

те, на които се е намирал от 1900 г. до 
2018 г. в обратен ред. Първо ще следва 
обратен преход от около 25 години, след 
това ще се повторят около 40 години на 
някакъв обществен строй, който условно 
можем да наречем „социална държава“ и 
вече към 2080 г. можем да усетим под 
нова форма това, което е била България 
в началото на века. Нататък следва вто-
рото българско възраждане.  

- В книгата подробно сте описал ре-
дица исторически събития от сред-
новековната и възрожденска история. 
Твърдите например, че Априлското въс-
тание е било възможно благодарение 
на разположението на Юпитер спрямо 
Телец. Така не омаловажават ли звезди-
те ролята на самите участници? Не 

превръща ли астрологията хората в 
пионки? 

- Както горе, така и долу това, което 
е било писано да стане, ще стане. За 
да не бъдат хората пионки, те трябва 
преди всичко да се развиват духовно, да 
се стараят да изучават космическите 
и земните процеси, и едва тогава може 
да им се даде някакъв ограничен достъп 
до управлението на собствените им 
съдбини. На хората много им се иска да 
вярват, че могат сами да управляват 
съдбата си, но повечето жестоко се 
заблуждават и животът ще им го покаже 
по възможно най-нагледен начин. Все едно 
да нямаш шофьорска книжка, но да искаш 
да сядаш зад волана и да си караш къде-
то и както си искаш. Рано или късно, ясно 
как ще се развият нещата. В най-добрия 
случай ще платиш глоба, а в най-лошия 
можеш да лишиш други хора от живот 
или да убиеш самия себе си. Така че хора-
та сами омаловажават своето участие 
в историческите процеси, като проявя-
ват немарливост, мързел или нежелание 
да се образоват и да израстват духовно. 
Обратното – колкото повече правят 
това, толкова им се дава възможност за 
самоуправление.

- Живеете извън България вече 15 г. И 
все пак има ли причина, стимул, който 
да мотивира младите да останат в 
родината ни въпреки тежките години?

- На всеки, който си мисли, че положе-
нието в България е много тежко, препо-
ръчвам да си организира една екскурзия 
до Украйна, по възможност в източните 
региони. След като се върне в България, 
ще е убеден, че е попаднал в рая. Ако 
младите хора си мислят, че в момента, в 
който пресекат националната ни грани-
ца, изведнъж ще се разрешат всичките 
им проблеми,  жестоко се заблуждават. 
Имиграцията е всъщност замяна на един 
с друг тип проблеми. Например, може да 
отпаднат трудностите с плащането на 
сметките за ток и парно, но възникват 

други – да научим езика, традициите и 
порядките в страната в която отива-
ме; да се приспособим към тамошните 
условия, да се впишем в обстановката и 
да правим това, което се очаква от нас; 
да пречупим някои от националните си 
черти; да съумеем да съхраним полезни-
те, български страни на характера си; да 
се научим да живеем в среда, логиката на 
която не разбираме... 
Западните народи са по-богати мате-
риално, но много по-бедни духовно. Това 
се вижда от всички клипове и филми на 
западната цивилизация, където се възпя-
ва единствено материалното благополу-
чие. Но животът не се гради само върху 
материални ценности. Всъщност те 
са може би не повече от 10% от всички 
житейски и човешки ценности. Отивайки 
на запад и придобивайки тези 10%, тряб-
ва да се откажем от останалите 90% 
- в това число влизат приятелството, 
близките взаимоотношения, родителите, 
децата, семейните ценности, връзката 
със земята, народопсихологията със 
всички останали хора, с които влизаме в 
ежедневен контакт, българската кухня, 
киселото мляко, шопската салата, вино-
то, избата, семейния дом, липите пред 

      Както горе, така 
и долу това, което 

е било писано да 
стане, ще стане. 

него, кучето, климата, въздуха, и всичко 
останало, от което сме произлезли, на 
което сме продукт и ни кара да се нари-
чаме българи. 
Така че за някои млади хора е по-целе-
съобразно временно да се откажат от 
част от материалните ценности, за да 
запазят много други, които не могат да 
бъдат купени с никакви пари. Още повече 
че, ако са достатъчно млади, те ще имат 
възможност да видят страната ни в по-
добра светлина след приключване на ста-
тичните периоди на Юпитер и Сатурн.

- Кое гарантира точността във ваша-
та методика на прогнозиране? 

- Астрологичните изчисления в наши 
дни се правят от компютърни програми, 
които работят с изумителна точност и 
бързина. Всеки, който прочете моята кни-
га „България – прогноза за XXI век“, може 
сам да се разходи с мен из вековете и да 
проследи какво се е случило в страната 
ни във всеки предишен статичен период 
на Юпитер и Сатурн. После, на базата 
на тази повторяемост, може сам да си 
направи заключението дали и при сегашна-
та статичност няма да се повторят по 
съдържание същият тип процеси...

Серия сребърни монети 
„Зодиакални знаци“
Стрелците (22.11. - 21.12.) са 
творчески личности, отдаващи 
се на всяко начинание, с което 
се захванат. Вдъхновяват 
околните, лесно им предават  
от своята жизненост. 
Козирогът (22.12.-20.1.) е носител 
на честолюбие, желание за 
напредък, издигане.  Козирозите 
желаят да завоюват нещо голямо 
в живота и действат „Бавно, 
но сигурно“ нагоре. 

Коледен подарък 
за всеки

Цена : 
149 лв. с ДДС

Gold Center 
тел.: 0886 910 103
www.goldcenter.bg
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Пазете
границата!

През 2015 г. за България Сатурн и Юпитер 
са статични, както не се е случвало в картите 

на никоя друга държава или етнос

Любомир Червенков

Броени дни преди отново да сменим календарите и да посрещнем 2015-а, решихме 

да помолим Любомир Червенков да подготви прогноза за това какво ще очаква стра-

ната и всички нас, живеещите в нея, през следващата година. Ето неговото мнение 

за посланията, които ни дават небесните закономерности..

П
рогнозата за 
България за 
следващата 
година ще 
направим по 
методиката на 
секундарните 

прогресии „ден за година“. Според 
нея прогресните позиции на 
планетите се придвижват малко 
по малко напред с всяка измина-
та година. Сравнява се тяхното 
положение с това, което е било в 
момента на „раждане“ на нашия 
етнос. Разликите са показателни 
за случващото се в съответния 
бъдещ период. 

Обикновено планетите се 
движат напред, но могат и да се 
връщат назад (движението се 
нарича ретроградно), а понякога се 
заковават статично в една точка 
и 10-15 и повече години не мърдат 
от тази позиция. Периодът, в 
който се намира България, е доста 
интересен с това, че едновременно 
статични са и Юпитер, и Сатурн. 

САТУРН, ПОСПРИ
Такава едновременна ста-

тичност е изключително рядко 
явление, практически досега не е 
наблюдавана в картите на друга 
държава или етнос! Тя говори за 
кардинална промяна на посоката, 
в която се е движел досега наро-
дът. Сатурн говори за промяна 
на типа държавно устройство, а 
Юпитер - за промяна на ценност-
ната система. 

Тези процеси се разгръщат 
бавно. Сатурн е спрял своето 
движение още през 2005 г. (скоро 
след това България влезе в НАТО 
и ЕС) и няма да започне да се 
движи до 2020 г. Юпитер „спря“ в 
края на 2012 г., непосредствено 
преди първите масови протести. 

ТЕМАТА... ЗАГАДКИ

Той няма да започне да се движи 
чак до края на 2023 г. Затова, 
макар че се прави прогноза за кра-
тък период, какъвто е 1 година 
напред, не можем да не отче-
тем факта, че астрологичните 
аспекти ще се развиват на фона 
на тази уникална едновременна 
статичност на двата колоса на 
Слънчевата система.

ВЪЛНУВАЩО
Действието на секундарните 

прогресии в астрологическите 
карти е подобно на морски вълни. 
В началото вълната е съвсем 
малка, после набира все повече 
сила. Настъпва момент, когато 
достига своята най-голяма висо-
чина - апогей. После постепенно 
се смалява и накрая изчезва. Така 
е и със секундарните прогресии – 
те имат своето начало, дости-
гат кулминацията на своето вли-
яние, то бавно намалява и накрая 
изчезва. Затова обикновено се 
изобразяват с 3 дати: начало-кул-
минация-край. 

Действието на секундарните 
прогресии почти винаги е в сила 

от 1 до 3 години в зависимост от 
въвлечените планети. При по-бър-
зо движещите се, като Слънце, 
Меркурий и Венера, са по-кратки 
ш обратното с Марс, Юпитер или 
Сатурн. Заради това когато се 
прави прогноза само за година, е 
правилно да се вземат предвид и 
предходната и следващата. 

За 2014 г. вижте   

lubomir.name/bg/html/ 

idiaiica_ca__aueaadess.html

И така, имаме 3 типа прогрес-
ни аспекти. Първите продължават 
своето действие от предходната 
година. Има два такива аспекта в 
картата на България (виж по-до-
лу). Други са започнали по-рано, но 
завършват през 2015 г. Те също са 
2. Трети аспекти са съвсем нови 
и започват през периода - такива 
през 2015-а няма. Затова годината 
ще е доста подобна на предишна-
та - голяма част от аспектите 
продължават. С тази разлика, 
че някои от положителните ще 
приключат своето действие още в 
началото на 2015 г. Нека ги разгле-
дам група по група.

Астрологичните влияния  
на България, 2015 г. 

Слънце Тригон Юпитер

Юпитер 
тригон МС

Меркурий 
опозиция Плутон

Венера 
полуквадрат 
Асцедент

Кривите отразяват началото, апогея и края на всеки от аспектите,  
които за България приключват или продължават през 2015 г. 

2014 20162015
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ТЕМАТА... ЗАГАДКИ

внимание, че започна на 6 юни 
2014 г., а ръководството на бан-
ката бе извикано в прокуратура-
та само пет дни по-късно – на 11 
юни. Голямото теглене на пари за-
почна на 16-17 юни. През ноември и 
декември 2014 г. започва изплаща-
нето на гарантираните депозити, 
но разбираме, че това ще стане 
за сметка на нов външен дълг за 
България. Тоест, парите на една 
частна банка се прехвърлиха в 
джобовете на много малък олигар-
хичен елит, а сега всички нейни 
дългове се стовариха на главата 
на българските данъкоплатци. 
Следователно, въпросът не е раз-
решен, а по-скоро е задълбочен. 
По всичко личи, че опасността от 
нови катаклизми в банковото дело 
съвсем не е изключена, поне до 
октомври 2015 г. 

Положителната страна на 
Плутон се състои в това, че 
изважда на бял свят много скрити 
далавери, за които обществото 
преди не е знаело, а само се е 
досещало. Кулминацията на този 
аспект ще настъпи през февруари 
2015 г. и именно по това време 
следва да очакваме сензационни 
разкрития в медиите (Меркурий) 
за колосални злоупотреби с власт 
и пари (Плутон). Може да се 
каже, че досега е приключил само 
първият епизод от сериала „КТБ“. 
Пригответе се да видите втория 
и третия.   

Прогресна Венера в по-
луквадрат с натален Асцен-
дент - аспектът започна на 
9.5.2014, в апогей ще е на 
19.9.2016 и приключва на 
12.10.2018 г.

Този аспект е доста дълъг. Об-
щата му продължителност е над 
4 години. Той започна в началото 
на 2014 г. и ще продължава да 

набира сила. Но дори и през тази 
година той няма да достигне сво-
ята кулминация. Това ще стане 
чак през 2016 г. Асцендентът има 
отношение към територията 
на страната, а Венера управля-
ва договорите, съглашенията 
и взаимоотношенията ни със 
съседите. При негативен аспект 
между тези две точки не бива да 
очакваме повишен международен 
престиж, а по-скоро обратното. 
Отношенията ни със съседите 
също няма да са блестящи. Но 
това е най-малката беда. 

Възможно е да има терито-
риални спорове или опити за 
прекрояване на българските 
граници. Можем и да се замислим 
дали няма връзка усилващият се 
приток на бежанци.  Българите 
трябва да бъдат особено бди-
телни през целия период какви 
преговори се водят със съседите 
ни, особено ако засягат нацио-
налните ни граници. Те могат да 
се водят и задкулисно, „зад гърба 
на обществото“ и това ги прави 
още по-опасни. Още от първите 
дни, когато започна този астро-
логичен аспект, се заговори по-
усилено за проекти като „Тракия 
без граници“ и други, които са 
крайно опасни за териториал-
ната цялост на страната ни. 
Всякакви тенденции към сепара-
тизъм трябва да бъдат незабавно 
пресичани от държавата. Много е 
вероятно България да бъде подла-
гана на систематичен натиск да 
отвори границите си, да разруши 
защитните си съоръжения и да 
поеме повече бежанци. 

Дори наскоро дойде група от 
немски активисти с намерението 
да пререже мрежата, издигната 
на граничната бразда. Но същи-
те тези немци забраняват на 
България чрез законодателство-
то, което гласуват в ЕС да пуска 

бежанците в Западна Европа, 
като задължава нашата страна 
да ги задържаме тук. Тоест, те 
искат да разрушат преградите на 
нашата българо-турска граница, 
но в същото време изграждат бю-
рократични, с които бежанците 
не могат да преминат западната 
ни граница. 

Ако немците действително са 
толкова загрижени за бежанците, 
защо тогава не отворят всички 
граници на Европейския съюз за 
свободно преминаване на всич-
ки желаещи? Ето това би било 
пример за хуманизъм и плурализъм 
в действие. Другото си е чиста 
демагогия. И понеже Венера е 
въвлечена в негативен аспект, 
всичко това говори, че цялата 
тази операция ще струва на Бъл-
гария доста скъпо, тъй като от 
нас ще се изисква да се грижим за 
бежанците и да ги „интегрираме“ 
(друга фикция), но парите които 
ще постъпват по съответните 
фондове ще бъдат крайно не-
достатъчни (Венера управлява 
парите). Българските държавници 
трябва да покажат твърдост и 
да минимизират броя на бежа-
нците в България (поне докато 
този аспект е в сила), защото в 
противен случай ни грозят редица 
финансови и социални проблеми.

ПРИКЛЮЧВАЩИ
В тази група са аспекти-

те, които са започнали преди, а 
през 2015 г. приключват своето 
влияние. Те са важни, понеже ни 
дават указание за това какво 
няма да продължава да се случва, 
както досега. Ако става въпрос 
за отрицателни аспекти, това 
показва, че определени негативни 
тенденции в нашето общество 
ще изчезнат. Ако става въпрос 

Астрологичните влияния  
за България, 2015 г. 

ПРОДЪЛЖАВАЩИ

Хората обикновено се мръщят 
на този тип аспекти, защото 
смятат, че понеже те продъл-
жават, астрологът не им казва 
нищо ново. Съвсем не е така. Ко-
гато ви каже, че през следващата 
година ще продължавате да пе-
челите така добре, както и през 
предишната, това е много ценна 
информация. Не по-маловажна е 
и прогнозата, че както сте били 
бедни през миналата година, ще 
си останете и през следващата. 
Всички тези прогнози се правят 
на базата на продължаващите 
астрологични аспекти. И така, 
кои са аспектите в картата на 
България, които продължават и 
ще са в сила и след 2015 г.?

Прогресният Меркурий в 
опозиция с натален Плутон 
започна на 6.6.2014, достига 
апогей на 5.2.2015 и приключ-
ва на 5.10.2015 г.

Меркурий управлява пъти-
щата, комуникациите, медиите, 
банките и търговията. Плутон е 
планета унищожител. Аспектът е 
отрицателен. По време на негово-
то действие следва да очакваме 
сривове във всички области, уп-
равлявани от Меркурий. И наис-
тина. Точно от самото начало 
на аспекта станахме свидетели 
на най-големите наводнения и 
разрушения. Много пътища бяха 
затворени, много проходи стана-
ха непроходими. Тази тенденция 
ще продължи и през следващата 
година, затова в никакъв случай 
не бива да се отпускаме. 

Меркурий управлява банките 
и банковото дело. Видяхме, че 
Корпоративна търговска банка 
се срина точно по време на този 
планетарен аспект. Обърнете 
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за изчезването на положителни, 
значи късметът, на който сме 
се радвали, досега няма повече 
да бъде на наше разположение. 
За съжаление няма отрицателни 
аспекти, които да приключват 
през следващата година, затова 
пък два положителни ще изчезнат 
след няколко месеца.

Аспектът прогресно Слън-
це в тригон с прогресен Юпи-
тер започна на 2.3.2013, дос-
тигна апогей на 17.2.2014 и 
ще приключи на 6.2.2015 г.

Този аспект беше в сила 
по време на управлението на 
служебния премиер Марин Райков 
(13.03-29.05.2013 г.). Беше в сила и 
при Пламен Орешарски (29.05.2013 
г. - 07.11.2014 г.). Забележете „съв-
падението“: този положителен ас-
трологичен аспект започна едва 
11 дни преди Райков, беше в сила 
през целия мандат на Орешарски, 
но ще приключи няколко месеца 
след началото на управлението на 
Бойко Борисов. 

Слънцето има отношение към 
централната власт, премиера, 
президента и министрите, а 
Юпитер е планетата на късмета 
и благоприятното стечение на 
обстоятелствата. Този аспект 
трябва да се тълкува като 
покровителство на звездите по 
отношение на управляващите. 
Всъщност една от причините, 
поради която правителството на 
Орешарски успя да се задържи на 
власт толкова дълго под посто-
янния натиск на протести беше 
именно този аспект. Никое прави-
телство не би могло да направи 
подобно нещо без такова „звездно 
покровителство“. 

Следователно новият кабинет 
трябва да е особено внимателен 
след началото на февруари 2015 

г., когато това звездно влияние 
ще отпадне. Вероятно след това 
на преден план ще излязат някои 
от сериозните противоречия в 
новосформирания кабинет относ-
но това как трябва да се упра-
влява държавата. Именно тогава 
доста ясно ще се види, че много 
от договореностите между тях 
са съшити с бели конци. Ще ста-
не ясно, че истинско разбирател-
ство между тях няма и не може да 
има. Това не означава, че новият 
кабинет автоматично ще падне, 
но силата му ще бъде подкопана 
от вътрешни противоречия и 
външен натиск.

Прогресният Юпитер в 
тригон прогресен МС започна 
на 1.3.2013, достигна апогей 
на 17.2.2014 и ще приключи 
на 6.2.2015 г.

Приключва и друг много хубав 
аспект. Отново е въвлечен Юпи-
тер, но този път той е в положи-
телен аспект към МС – точката, 
олицетворяваща максималната 
висота, до която се издига един 
народ благодарение на собст-
вените си усилия. Този аспект 
е емблематичен за стремежа 
към нов, по-справедлив социален 
и обществен договор, социална 
будност и активни действия на 
народа за подобряване на същест-
вуващото положение. 

Интересно е, че целият беше 
белязан действително с много 
голяма активност на населени-
ето, което участваше в редица 
протести и демонстрации. Те 
несъмнено изиграха много важна 
роля за политическия живот на 
страната. Много хора днес са 
апатично настроени и смятат, 
че от уличните протести не е 
имало никаква полза, но съвсем 
не е така! Ако ги нямаше, се-

гашното ни общество щеше да 
изглежда по съвсем друг начин. 
В този смисъл даденият аспект 
изигра своята важна роля. Но след 
приключването му през февруари 
в гражданската активност на 
хората ще се усети определен 
спад и тя ще се върне на обичай-
ното си ниво. Това не означава, 
че бавната промяна, която вече е 
започнала, ще спре. Нищо подоб-
но. Тя ще продължава, но вече на 
друго ниво. Вместо бурни външни 
протести, следва да очакваме 
бавно, но масово вътрешно узря-
ване и преобразяване на народа. 

През следващите три години 
Юпитер практически няма да се 
движи. През това време той няма 
да прави астрологически аспекти. 
За три години ще мръдне само с 
една минута от градуса назад, 
което е нищожно малко. Плане-
тата ще се придвижи от 01°00‘ 
в Телец на 00°59‘ в Телец. Това ще 
бъде позицията му на 14 февруари 
2018 г., когато ще обърне своето 
движение и ще започне своя път 
напред. Затова, който си мисли, 
че България е достигнала дъното, 
се лъже. Има още три години. 

Хубавото в тази ситуация е, 
че след като този тригодишен 
период отмине и Юпитер сме-
ни посоката си, България през 
следващите 350 години няма и 
да си помисли да се отклонява 
повече от правилните си ценнос-
ти и твърдо ще следва избрания 
от нея път на развитие. Подобни 
„преходи“, като този от 1989 г. до 
сега, никога повече няма да бъдат 
повторени в българската исто-
рия. Поне това няма да стане 
през следващите три века и поло-
вина. И съвсем не даваме празни 
обещания за „светло бъдеще“, а 
напълно точни астрологични из-
числения, базирани на движението 
на небесните тела!

Как да се абонирате:

Започни новата 
година с ПОДАРЪК!

Абонаментът важи от месеца, избран от вас.

12 месеца
59,52 лв. 44 лева

6 месеца
29,76 лв. 22 лева

3 месеца
14,88 лв. 11 лева

При абонамент за 12 месеца получавате карта за отстъпки:

10% в екокъщи „Азарея“ - Троян, www.azareiya.com; 10% от книгите на издателство „Нова епоха“; Между 3% и 7% от пътуванията на 

„Зиг Заг“, www.zigzagbg.com; 25%  за антични френски мебели „Сапарѓ“ - София, бул. „Я. Сакъзов“ 14; 10% за бижу от шоурума на VELMAR; 

15% за месечни карти на Йога Дивали, www.yogadiwali.com; 10% за очила в оптика „Наталия“, ул. „Граф Игнатиев“ №19; 25% при 

функционална компютърна диагностика в Център за квантова медицина www.kvantmed.com; Карта за отстъпки от веригата Galdini; 10% 

в магазин за цветя „Цветно“, www.cvetno.beletage-bg.com; 15% от курсове по изкуства в „Майсторилница Sgrafito“; 5% в „IdeaVita“ - www.

idea-vita.com; 15% в книжарница „Оксиарт“; 5% в ресторант „Gurkha“, www.gurkhabg.com; 5% в аптека „Фини“ - Централни хали; 5% в 

магазини „Стената“ - www.stenata.com; 10% в магазин „Himalaya“, бул. „Христо Ботев“ 21; 15% за месечните събития в InSighting център 

за личностно развитие - www.insighting.eu; 5% в Еste wet&dry cleaning salon - esteclean.bg; 10% от груповите практики в Мандала - цен-

тър за цялостна трансформация - yogamandala.net.

• През www.spisanie8.bg
Плащате през системата ePay 
или по банков път 

• През „ДОБИ ПРЕС“
Платете сумата по банков път:
„ДОБИ ПРЕС“ ЕООД, сметка: Прокредитбанк,
IBAN: BG71PRCB92301004347010, 
BIC: PRCBBGSF
Пратете на dobi@dobipress.bg
или на тел. 02/963 30 81, 02/963 30 82:
• Срок на абонамента 

• Име, фамилия и точен адрес 
(пощенски код, населено място, жк, 
ул., №, бл., вх. или ПК, телефон, имейл) 
• Номер на превода

Новата година идва! Само от 8 декември до 7 януари 2015-а всеки, който 

се абонира, ще получи тематичен подарък - ................................150 мисли на 

Учителя Петър Дънов. Специалното издание е посветено на 150-ата 

годишниня от рождението на Учителя.

Чрез „Български 
пощи“ ЕАД
• каталожен номер 
1693


