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TВОЯТ КОСМОС

Кой ще ни управлява през следващите 100 г.: 
Западът или Изтокът? - пита астрологът, 
който позна какво ще се случи в страната ни

Астрологът
Любомир Червенков:

Магдалена Александрова, снимки Владимир Мачоков

БЪЛГАРИЯ -
БОРБА НА
КРАЙНОСТИ

Л юбомир Червенков е добре познат на читателите на „8“ с учудващо точните 
прогнози, които даде в „България ще пребъде“ - водещата тема на брой 12/2014 г. 
Наскоро той отново бе у нас и нямаше как да не се възползваме от тази възмож-
ност, за да го попитаме за нещата, които предстоят оттук нататък. Любомир 
е професионален астролог. Роден в България, магистър по технически науки от Ру-
сия, работи дълги години в Малта, а 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 стана популярен с тълкува-
нето на астрологичната карта на нашия етнос. Автор на подробния самоучител „Въведение в западната 
астрология. Разтълкувайте сами хороскопа си!“ и на „България: Астрологична прогноза за ХХI век“. Преди 
броени дни излезе новата му книга -„Рождена карта на българския етнос“. Още за него: lubomir.name/bg
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- Г-н Червенков, как се роди идеята за новата ви 
книга?
- Това се случи през 2014 г., когато бях на посещение 
в България. Много хора ми задаваха въпроса: „Какви 
сме ние, българите?“. Едните казват: „Ние сме най-
великата нация, основали сме всички останали дър-
жави. Откъдето сме минали, сме изградили градове, 
цивилизации“, а другите: „Ние не сме народ, ние сме 
мърша, никога няма да се оправим, тази държава 
изобщо за нищо не става...“. Това са две взаимно из-
ключващи се твърдения! Къде е истината тогава? 
Това ме подтикна да се задълбоча в картата на Бъл-
гария, която е създадена от руския астролог Миха-
ил Борисович Левин още през 1995 г., обаче нямаше 
написано подробно тълкуване. Това ме подтикна и 
седнах да пиша, отне ми около 2 години. Оттук не е 
трудно да се правят и предсказания – какво ще се 
случи по-нататък, каква ще бъде мисията 
на българите.

- Бихте ли припомнили на читате-
лите кога приемате, че е рождена-
та дата на българския етнос?
- 24 април 680 година в 23,56 ч в 
Плиска. Юпитер сменя знака си и 
от Козирог влиза във Водолей точ-
но в началото на януари 681-а. Така 
че фактически, ако България е осно-
вана през 681 г., тя ще има Юпитер във 
Водолей, а ако е предишната година – 680-
а, Юпитер ще е в Козирог. Всеки човек, който поне 
малко се е занимавал с астрология, ще разбере, че 
ценностната система на българите няма абсолют-
но нищо общо с Юпитер във Водолей. Защото този 
знак е много любознателен, приятелски настроен, 
изключително подвижен. Той се интересува не само 
от това какво става в неговата държава, но и по 

целия свят – във всички останали държави, съседи 
и т.н. А българинът е изключително затворен в 
своята черупка. Той се интересува само, да речем, 
от този блок, в който живее, от тези магазинчета, 
които са около него, и няма никаква представа от 
съседната сграда, от съседното село, не знае какво 
става дори при съседите му. Това е типичен Юпи-
тер в Козирог, ценностната система на българина 
е много затворена около него, около неговото 
семейство, неговата територия. Защо много хора 
мислят, че България е създадена през 681 година? 
Защото така пишеше на герба в продължение на 
45 години. Събитието се е случило на 24 април 680 
година в Плиска. Какво точно е станало, ние не зна-
ем. При всички положения е бил някакъв мистичен 
ритуал. Но след излизането на тази книга всички ще 

се убедят, че точно това е рождената дата на 
България. 

- И какво показа анализът ви, чие 
мнение надделя – на тези, които 

казват, че България е велика, или на 
другите, смятащи, че народът ни 
за нищо не става?
- Оскар Уайлд е казал, че истината 

никога не е проста, не е еднознач-
на и е много трудна за разбиране. 

Така е и с такъв сложен въпрос като 
народопсихологията на българите. Във 

всяка карта има положителни и отрица-
телни черти. Аз неслучайно съм избрал корицата да 
е черна, а отзад да е бяла - това е борбата на двете 
противоположности в картата на България и ако 
погледнете, тя е разделена между доста опозиции. 
Половината планети са събрани около Козирог в ас-
цендента, а другите - точно в противоположната 
страна на картата, и между тях има доста опози-
ции, които са напрегнати аспекти в астрологията. 
Това означава, че българският народ общо взето 
е разделен на 2 половини - едната е много светла, 
много духовна и върви нагоре, а другата е много 
тъмна и върви изключително силно надолу, като 
дърпа цялата държава. 
Борбата е между тези две противоположности, 
но не е от вчера или онзиден, това важи от създа-
ването на българската държава преди 1336 години 
до ден-днешен. Една астрологична карта не може 
да каже добър човек ли сте, или лош, но тя може 
да помогне да използвате своите положителни 
черти и да се преборите с недостатъците си. 

България е създадена 
на 24 април 680 

година. Какво точно се 
е случило, ние не знаем. 
При всички положения е 
бил някакъв мистичен 
ритуал.

ТВОЯТ КОСМОС

Само сега! Първите
50 от вас, които си 

направят едногодишен 
абонамент за Списание 
8 след 8 август 2016 г., 
ще получат подарък - 
книгата на Любомир 
Червенков „Рождена 
карта на българския 

етнос“.
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Нужна е силата на волята и постоянството. 
От всеки българин зависи към коя от тези две 
категории хора ще се наклони той лично. От 
това дали повече хора ще се насочат към белите 
фигури, или към черните, ще зависи изходът на 
шахматната партия.

- Това въпрос на личен избор ли е, или е закодирано 
някъде? 
- Донякъде е въпрос на личен избор. Не всичко е за-
кодирано 100%, на всеки е даден някакъв свободен 
личен избор. Колкото е по-извисен човек, толкова 
по-голям личен избор има. Накрая седим и гледаме 
кой побеждава в зависимост от това кой накъде 
наклонява везните. Понякога малките държави ре-
шават съдбата на целия свят. Мисля, че в дадения 
случай точно така ще се получи. 

- Има ли значение, че черното е отпред на корицата?
- Да, защото в момента случаят е точно такъв. 

- Докога се очертава да е така? 
- В момента живеем в един изключително критичен 
период в развитието на България, в който прогрес-
ният Сатурн и прогресният Юпитер едновременно 
са застанали статично. Такова явление не се наблю-
дава в картата на нито една друга държава. Китай-
ската поговорка (проклятие – бел. ред.) гласи: „По-
желавам ти да живееш в интересни времена“, което 
означава, че най-трудните животи хората изживя-
ват, когато времената са интересни, епохите се 
сменят, когато всичко става друго и цялата геопо-
литическа обстановка се променя. Точно в такъв 
етап живеем ние, българите, в момента. Когато 
статичният Сатурн застана така от 2005 г., ние 
влязохме в Европейския съюз през 2007-а и в НАТО 
през 2004-а. Точно в началото на периода се случиха 
тези две събития. До 2020 г. Сатурн ще е стати-
чен. После Юпитер застана статичен през 2012-а и 
ще остане такъв до 2023-а. Има още 6-7 години, през 
които статичностите постепенно ще отминават 
и вече след 2023 г. Юпитер и Сатурн ще разменят 
своето движение. Тоест, ако досега Сатурн се е дви-
жил напред, което е държавното устройство – било 
е нормално, имали сме сравнително силна държава 
от Освобождението до сега, така през следващите 
сто трийсет и няколко години Сатурн (държавно-
то управление) ще се движи назад. 
А Юпитер, което са ценностите на народа, идеали-
те, убежденията, се е движил назад в последните 

В брой 12/2014 г. за първи път ви 
представихме някои от прогно-
зите на Любомир Червенков, кои-
то междувременно се сбъднаха в 
много голяма степен. Той каза за 
2015-а:

• Досега е приключил само първият 
епизод от сериала „КТБ“. Пригот-
вете се да видите втория и тре-
тия. 

• Много е вероятно България да бъде 
подлагана на систематичен натиск 
да отвори границите си, да разруши 
защитните си съоръжения и да при-
еме повече бежанци.

• Новият кабинет трябва да е осо-
бено внимателен от февруари 2015 
г. Вероятно на преден план ще изля-
зат някои сериозни противоречия в 
новосформирания кабинет относно 
това как трябва да се управлява 
държавата. Ще стане ясно, че ис-
тинско разбирателство между 
тях няма и не може да има. Това не 
означава, че новият кабинет авто-
матично ще падне, но силата му ще 
бъде подкопана от вътрешни про-
тиворечия и външен натиск. 

Сбъднати
прогнози
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сто и няколко години, а сега ще почне да се движи 
напред. Тоест те разменят посоките си. 

- Това трябва ли да ни плаши?
- Не е нужно да изпадаме в паника и да си казваме: 
„Олеле, какво става с нашата държава?“, защото 
вече сме имали такъв период. Той се е наричал Злат-
ният век на Симеон, тогава се е случило точно съ-
щото – Сатурн се е движел назад, Юпитер – напред. 
По това време са били създадени най-големите 
книжовни и духовни центрове, но България не е била 
съвсем независима, защото Византия е упражнява-
ла голямо влияние върху вътрешните дела. Нещо 
подобно предстои и сега. Дори България да излезе в 
момента от тази дупка на статичния Сатурн, след 
това не може да имаме пълен суверенитет, поне 
през следващия век и нещо. Трябва да сме наясно 
по този въпрос и да не храним някакви илюзии. В 
момента въпросът е поставен така: „Кой ще упра-
влява България през следващите 100 години – дали 
Западът, или Изтокът?“. Страната ни в момента 
е поставена пред тази дилема. Трябва да имаме 
предвид: ние сме изключително привилегировани, 
че имаме изобщо някаква възможност за избиране, 
защото за 99% от другите държави не е така. 

- Коя опция би била по-добрата според вас?
- Ние имаме исторически, културни, духовни, всякак-
ви други корени с една определена държава. Това е Ру-
сия, с никоя друга не е така. Нямаме обща писменост 
с американците, нямаме общи идеали с французите, 
нямаме общи морални категории с англичаните. Така 
че според мен отговорът е ясен, няма какво да се 

Българският народ 
общо взето е 

разделен на 2 половини - 
едната е много светла, 
много духовна и върви 
много нагоре, а другата 
е много тъмна и върви 
изключително силно 
надолу, като дърпа 
цялата държава. 
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мисли толкова много. Това, че някои хора решиха да 
обърнат всичко на политика и като последствие оп-
ропастиха икономиката, е отделен въпрос. Но всеки 
българин трябва сам да направи този избор. Все пак 
мисля, че като се прочете книгата и като се види 
какви са качествата на българите, които впрочем са 
много сходни с тези на руската карта, ще стане ясно 
накъде ще се наклонят везните. 

- Как изглежда моментната снимка на нашата наро-
допсихология и какво трябва да изкореним от нея?
- Най-големият проблем, както аз го виждам в мо-
мента, е, че българинът се прави на заспал. Това е мое 
лично убеждение. Много хора казват: „Българският 
народ е заспал и това е проблемът.“ Не, аз не 
мисля така, а смятам, че голяма част от 
българите вече са се събудили, те мно-
го добре знаят какво става, но умиш-
лено се правят на заспали. Това им 
навързва една още по-тежка карма, 
отколкото ако бяха действително 
заспали. Но понеже българинът 
обича да шмекерува, накрая ще си 
отнесе всичко по пълната програма, 
както е станало по време и на Пър-
вата, и на Втората световна война, и 
сега на Третата. Тя е необявена, но пред-
полагам, е ясно на читателите, че тече вече от 
няколко години. Това е най-големият проблем – тряб-
ва да престанем да се правим на заспали, а активно 
да започнем да предприемаме действия, защото 
избягването води до негативни резултати и това е 
ярко написано в картата на България. Малките камъ-
чета преобръщат колата, а не големите скали. Така 

Българите 
дълго време не 

предприемат никакви 
действия, тоест, правят 
се на заспали, а после 
изведнъж се събуждат, 
скачат и започват да 
режат глави наред, да 
колят и да бесят.

е ставало и в миналото - по времето на цар Борис I 
България е трябвало да избира към коя християнска 
църква да се присъедини - и избирайки източноправос-
лавието, наклонява везните на световната история 
на Изток, а не на Запад. И сега вероятно пак ще се 
случи нещо подобно.

- Кои биха били правилните действия в случая?
- Днес българите постъпват по два крайно непра-
вилни начина. Първият се състои в това, че дълго 
време не предприемат никакви действия, тоест 
правят се на заспали и т.н., а после изведнъж се 
събуждат, скачат и започват да режат глави на-
ред, да колят и да бесят. И едното е неправилно, и 

другото, действията трябва да се предпри-
емат навреме и да бъдат умерени. Не 

трябва да се чака, докато положение-
то стане толкова трагично, че ние 

вече сме пред прага на физическа 
ликвидация и чак след това да 
се хванем дружно за оръжието, 
както е станало при Освобожде-

нието. 500 години не сме правили 
нищо и после изведнъж сме започна-

ли да колим и бесим. В близките го-
дини се очертава да се случи същото... 

Като се върнете назад и проследите от 
1878 г. досега, няма нито едно правителство, 

което да е дошло по демократичен начин, вклю-
чително и това в момента. Всичките идват чрез 
някакъв вид преврати. Цанковистки преврат, след 
това фашистки преврат, 1923 година, след това 
1944-а, 1989-а. Преди няколко години – 2013-а, си 
беше пак преврат. Така е имало по един средно на 
всеки 10-15 години. Но никога не се е случвал, защо-
то народът го е поискал. Какво ви дава право да 
мислите, че сега ще бъде по някакъв по-различен 
начин? Това пак е заложено в картата на България, 
вижте как е аспектиран Марс и ще ви стане ясно. 

- Ще пребъде ли България? 
- Аз имам голяма надежда за народа, че ще пребъде. Но 
за да се случи това, първата задължителна стъпка е 
да погледне към себе си обективно, да види своята 
народопсихология. Докато се правим на велики, а не 
виждаме недостатъците си, никога няма да може да 
се подобри положението. Затова, както при отдел-
ния човек, така и при етноса: първата стъпка е себе-
познанието! Ето, аз съм направил тази стъпка. Сега, 
надявам се, читателите ще направят втората...

На www.spisanie8.bg 
можете да поръчате 
книгата на Любомир 
Червенков „Рождена 
карта на българския 

етнос“ за 30 лева вмес-
то на коричната цена 

от 35!

ТВОЯТ КОСМОС


