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Свободата на словото ще се ограничи, 
очаква още Любомир Червенков

Финансовата криза ще приключи през 
септември догодина, обяви в ексклузивно 
интервю за БЛИЦ Любомир Червенков, 
един от най-известните астролози в 
Австралия в момента. Друго прозрение на 
контактуващия със звездите се отнася до 
бъдещето на управляващата партия на 
премиера Бойко Борисов: герберите ще се 
налагат като управляваща сила още две 
години и е възможно да бъдат преизбрани 
за втори мандат. 

СИЛОВО НАЛАГАНЕ НА РЕД В ДЪРЖАВАТА 
ПРЕДВИЖДА ЗА БЪЛГАРИЯ АСТРОЛОГЪТ ЛЮБОМИР 
ЧЕРВЕНКОВ коментари/1

 
София, България

Роденият в България Любомир Червенков е 
създал първия професионален център по 
астрология в Пърт, Австралия. Има редица 
публикации в австралийската преса, изнася 
лекции и курсове по астрология. Червенков 
прави прогнозите си върху единствената 
карта на българския етнос, създадена от 
руския астроном Левин. Подробности за изследванията по темата той публикува на 
интернет-страницата си www.Lubomir.name/bg 
 
 
- Г-н Червенков, дали световната финансова криза ще приключи през 
следващата година и как България ще излезе от нея? 
 
- На първо място можем да отбележим, че положителният аспект, наречен секстил, 
между планетите Венера и Юпитер ще продължава да е в сила още около една година. 
Този аспект се образува в астрологическата карта на българския етнос през декември 
1996 и ще продължи до септември 2010. Наличието му по принцип означава 14 години 
период на икономически подем и развитие.  
 
Много важно е да се видят нещата в перспектива, т.е. да се сравни окаяното 
икономическо състояние на страната по време на предишния период от прехода, с 
това което се извърши след появата на този аспект в края на 1996 г. Също така трябва 
да се има предвид, че говорим за икономиката на България като страна, а не за 
отделните индивиди или семейства.  
 
Фактът, че този аспект все още присъства в картата на България, означава, че тежката 
икономическа криза, която силно засегна развитите западни страни, ще бъде донякъде 
смекчена у нас. Естествено последици ще има, но те няма да бъдат чак толкова 
сурови, колкото са например в Съединените щати, Австралия или Западна Европа. И 
Юпитер, и Венера имат отношение към парите и просперитета, а тези две планети все 
още се намират в положителен аспект една към друга в картата на България и ще 
действат като един вид предпазен буфер върху икономическото развитие на нашата 
страна.  
 
Когато казвам това, ми е ясно, че тук може да се натъкна на пословичния негативизъм 
на българина, който по принцип е вечно недоволен от съществуващото положение. 
Нещата обаче трябва да бъдат разглеждани в сравнение. В западните страни кризата 
изтри между 30 до 50 % от спестяванията на хората. Това включва и пенсионните 
фондове, в които хората години наред влагаха пари с надеждата впоследствие да 
бъдат издържани от лихвите на стари години. Глобалната криза удари силно 
спестяванията и пенсионните фондове. Много от тях в момента изплащат един 
нищожен процент възвращаемост в сравнение с това, на което хората години наред са 
се надявали. Следствието е, че много хора в пенсионна възраст на Запад са принудени 
да работят още поне 5-10 години, преди да могат да се пенсионират със същия 
стандарт, който са очаквали. Другият вариант е да се пенсионират сега, но при много 
по-мизерни доходи. Това е едно много трудно решение за милиони хора в напреднала 
възраст. 
 
Приблизително със същият процент се обезцениха имотите и къщите, което е 
основното капиталовложение на повечето хора в развитите страни. Нивото на 
безработицата там сега е около 10% и пак е по-високо от това в България – около 7% 
в момента. Затова, ако погледнем нещата в сравнение, ще видим, че икономическата 
криза която изключително силно засегна развитите западни страни, заобикаля 
донякъде България. Въпросният положителен аспект между Венера и Юпитер ще 
излезе от орбис през септември 2010 и чак тогава може да очакваме някои от 
последиците на световната криза да започнат да се усещат по-осезаемо в България.  
 
 
- Според някои анализатори управляващата партия ГЕРБ няма да изкара 
пълния си мандат. Какво виждате вие върху картата – какво ще е развитието 
на ГЕРБ като политическа сила и каква ще е съдбата на неговия лидер? 
 
- Преди всичко искам да кажа, че не смятам за редно да се правят хороскопи на 
политически лидери и политически партии в медиите, въз основа на които да се 
извличат някакви предсказания за съдбините на държавата. Знам, че това е 

Трима от "Наглите" 
сключили сделка с 
прокуратурата
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Ясни имената на 
отвлечените българи
29 декември 2009, 19:43

Стоичков пак забравил 
родителите си
29 декември 2009, 21:01
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Силово налагане на ред в 
държавата предвижда за България 
астрологът Любомир Червенков  
29 декември 2009, 15:20  

Банско приюти Спаска Митрова, 
местни войводи я спасяват от глад  
21 декември 2009, 12:26  

Борис Велчев: Ще има още 
обвинения срещу "Наглите"  
21 декември 2009, 00:25  

Евгени Михайлов: Танковата 
касета ми е като обeца на ухото  
21 декември 2009, 00:03  

Ген. Атанас Атанасов: Господ да 
съди бандата на Филчев!  
20 декември 2009, 23:57  

Методи Андреев: Цвета Маркова е 
протеже на президента Първанов  
20 декември 2009, 19:54  

Цвятко Цветков: Румен Петков е 
подлец и интригант!  
20 декември 2009, 19:50  

Бате Николай пред “БЛИЦ”: 
“Биячът искаше да ме убие”  
16 декември 2009, 17:54  

Съдружник на ексминистър 
Гайдарски го набил и му взел 
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разпространена практика в България, но моето лично мнение е против тази практика. 
Когато един човек си поръча хороскоп при мен, аз му го давам на него лично и не го 
публикувам в вестник или в Интернет. Астрологът е подобен в действията си на лекаря 
и на свещеника в такъв смисъл, че между него и клиента трябва да съществува пълна 
конфиденциалност. Какво ще прави човекът впоследствие с получената карта зависи 
вече от самия него. По същия начин е и с политиците. Не смятам, че е редно да се 
публикуват политически предсказания, базирани на личните им хороскопи. Може да се 
направи хороскоп на политическа партия, но дори и тогава резултатите би трябвало 
да си останат само вътре в самата партия. В медиите е правилно да се публикуват 
само тенденции, направени върху картата на държавата или етноса, тъй като те касаят 
целия народ.  
 
Но тъй като въпросът ви е свързан с управляващите в момента, можем да погледнем на 
прогресната карта на българския етнос и да видим аспектите, които слънцето 
получава там. Слънцето има принципно отношение към върховната власт на етноса. В 
древността това са били жреците, царете и болярите. В наши дни става въпрос за 
президент, министър-председател, членове на парламента, министри и т.н. Веднага се 
набива на очи опозицията между Слънцето и Марс. Този аспект фактически е започнал 
от 16 юни 2009, в момента набира сила, ще достигне върхов момент през 16 юни 2010 
и постепенно ще отшуми до 16 юни 2011.  
 
Марс има отношение към войската, полицията, борбата и изобщо постигането на 
резултати вследствие прилагането на силови действия. Аспектът между тези две 
планети е опозиция, който се счита за негативен. Тук в скоби трябва да спомена, че по 
принцип нищо във Вселената не е негативно, а само обозначава, че начинът, по който 
ще взаимодействат въпросните планети през този период, ще става чрез определени 
търкания, противопоставяния и борба. Като цяло в астрологическата карта на етноса 
на България е обозначен един период на борба и налагане, който е започнал от 16 
юни 2009 и ще продължи точно две години до 16 юни 2011. Това са факти, които 
всеки човек с някаква минимална подготовка по астрология може сам да изчисли на 
базата на астрологическата карта на българския етнос.  
 
Това е период на засилена държавна власт, налагане на повече дисциплина, както и 
повишен ред в държавата. Това естествено няма да стане без съпротивление и борба 
от страна на тези, чиито интереси противоречат на наличието на силна държавна 
власт. Не е тайна, че във всяка държава съществуват сили, които печелят от 
наличието на безпорядък, суматоха или прекалена демокрация. Следователно съвсем 
логично е да се предположи, че наличието на този астрологически аспект предвещава 
разгорещени политически борби и противостояние. Този процес в крайна сметка ще 
завърши със силово налагане на реда. Става дума за период от точно две години, като 
върховата точка ще се достигне през средата на следващата година.  
 
Това са факти, които са извлечени от астрологическата карта на българския етнос. Но 
това, което в случая веднага се набива на очи, дори на най-непредубедения читател е 
“съвпадението”, че Бойко Борисов беше избран за нов премиер-министър на България 
на 27 юли 2009, т.е. едва месец след влизането в сила на този астрологически аспект. 
По всичко личи, че той и неговата партия са призвани да изиграят в този случай 
ролята на слънцето в астрологическия аспект, който се разиграва в момента на 
българската политическа сцена. Можем само да се досещаме кои ще бъдат силите, 
които ще играят ролята на Марс и ще застанат в опозиция на слънцето. 
 
Няма никакво основание да смятаме, че сегашното правителство няма да си изкара 
мандата. По-вярно е именно обратното. Не бих се учудил, ако те даже бъдат 
преизбрани за втори мандат. Но за да се потвърди това, трябва да се направят 
допълнителни изчисления за един по-дълъг период от време. На управляващите в 
момента предстои борба за налагане, която ще продължи две години. След юни 2011 
те ще бъдат напълно утвърдени и със силно заздравени позиции.  
 
- Да очакваме ли раждането на нови политически проекти в страната ? 
 
- Тук бих искал да си позволя да цитирам една прогноза, извадена от доклада ми за 
астрологическа карта на етноса на България, публикуван още през 2006 година. 
Връщам се на това, защото желая хората да видят съдбините да държавата си в 
перспектива. Именно картата на етноса може да ни даде тази възможност. По нея 
можем да се връщаме ако искаме дори и стотици години назад във времето, както и да 
надникваме напред в бъдещето. Забързани в ежедневието си, ние искаме да прочетем 
в медиите какво ни очаква сега и веднага. Но когато става въпрос за един цял етнос, 
там времето тече по-бавно и нещата трябва да се виждат в перспектива. Иначе 
всякакви прогнози биват изваждани от общия контекст на развитието и просто губят 
всякакъв смисъл. Това, което казах тогава на Третата национална конференция по 
астрология в София беше следното:  
 
“Бъдещето на България за следващите две десетилетия е следното: Българският 
преход официално завършва през октомври тази година (2006). Това беше вече 
съобщавано от различни политици, но сега имаме официално потвърждение и от 
астрологическата карта на българския етнос. През следващите 2 десетилетия няма да 
има развихрена престъпност, явна корупция, финансова нестабилност и бедност в 
особено големи размери, каквато беше характерна за периода на прехода. През 
следващите две десетилетия България постепенно ще се приобщи към Европейския 
съюз и особено към края на тези две десетилетия ще прилича във всяко едно 
отношение – и политическо, и финансово, и правно и в икономическо на всяка една 
друга развита, европейска държава”.  
 
Това е главното направление, в което се развиваме, и както виждаме всички 
политически събития в държавата ни през последните години само потвърждават тези 
твърдения. Не бива да забравяме, че още тогава имаше скептици, които не вярваха, че 
България изобщо ще влезе в Евросъюза, други пък мислеха, че това няма да стане 
толкова скоро, трети бяха убедени, че ще влезем с множество предпазни клаузи. По 
картата на българския етнос беше оповестено и се потвърди, че България влиза на 1 
януари 2007 без никакви предпазни клаузи. А в момента ставаме свидетели на 
укрепването на държавната власт, стабилизирането на финансовата сфера, 
ограничаването на корупцията и елиминирането на бедността, която съществуваше 
преди в особено големи размери. Крайната цел е България да заприлича през 
следващите две десетилетия във всяко отношение на една развита европейска 
държава и това ще стане! 
 
Но има един друг много интересен аспект в астрологическата карта на българския 
етнос. Той влиза в действие именно сега, през януари 2010 и ще е в сила чак до края 
на 2045. Става въпрос за тригона между Уран и Нептун. И двете планети се движат 
изключително бавно, затова действието им ще продъжава почти 36 години. Под 

частната болница!  
15 декември 2009, 17:22  

Светослава Тадаръкова: 
Действащи ченгета отвличат 
богати хора у нас!  
15 декември 2009, 17:00  

още от рубриката
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влиянието на този аспект, в България постепенно ще започне да се изгражда един 
социален модел, който хем ще има духовната и идеалистическа окраска на Нептун, 
хем ще наследи хуманитарния и общочовешки принцип на Уран. Тригонът е 
положителен аспект в астрологията, което означава, че двете планети хармонично ще 
обединят усилията си за прилагането на практика на един по-нов модел общество. В 
него освен присъщите за капитализма пазарни механизми, ще бъдат включени също 
така и други елементи. Този по-различен обществен модел ще се отличава с по-голяма 
хуманност, равенство, грижа за ближния, духовност и ще даде един по-висш смисъл за 
нас българите като етнос. Трябва да сме напълно наясно, че това няма да се извърши 
за един ден, нито пък ще стане от днес за утре. Става въпрос за голям отрязък от 
време, но процесът ще започне едва доловимо да се чувства и да набира сила именно 
от януари 2010 година. 
 
 
- Какво бихте посъветвали българските политици?  
 
- Бих ги посъветвал това, което бих посъветвал и всеки един друг политик по света. 
Има научни методи, които могат да се използват при направляването съдбините на 
един народ и на една държава. Най-доказаният и ефективният от всички тях е 
астрологията. В древността нито едно важно решение в държавата не е било вземано 
без предварителна консултация с движението на звездите. В наши дни решенията на 
повечето политици са базирани на лични интереси, интересите на определена 
групировка или партия или са продиктувани от дадени временни, конюнктурни 
съображения. Би било идеално, ако все повече и повече от тях базират личните си 
решения на основата на общия интерес. А той е показан в картата на етноса! 
 
 
- Kакво очаква България през 2010 година според астрологичната карта на 
българския етнос?  
 
- Последният път, когато правих прогноза за България, беше по време на посещението 
ми през 2006 г. Тогава направих прогнозата, че България ще влезе в ЕС на 1 януари 
2007. Това беше едно доста смело изказване за момента и беше публикувано в редица 
медии, тъй като по това време никой не се осмеляваше да заложи името си под 
конкретна дата. Знаете, че впоследствие тази прогноза се потвърди съвсем точно. 
Затова, за мен беше интересно сега да погледна отново астрологическата карта на 
българския етнос и да видя измененията, които са настъпили в прогресната и карта за 
последните три години. Там излизат множество най-различни интересни аспекти, но аз 
бих искал тук да се спра само на някои от най-важните. Останалите биха били предмет 
на едно по-задълбочено изследване.  
 
В астрологическата карта на българския етнос от юни 2007 до октомври 2008 се 
забелязваше наличието на един слабо отрицателен аспект, наречен полу-квадрат, 
между планетите Меркурий и Юпитер. Започвам с този аспект, тъй като той касае 
преди всичко медиите. Изобщо медиите и всякакви средства за масова информация се 
намират под управлението на Меркурий, а Юпитер управлява ценностната система на 
етноса. Когато тези две планети се намират в аспект една към друга, се извършва 
преоценка, преосмисляне и преустройство на ценностната система в дадената сфера, в 
този случай медиите. Тъй като аспектът беше негативен, то следваше да се очаква, че 
въпросната преоценка няма да се извърши гладко. Под влиянието на този аспект става 
разместване на пластовете, променят се собствениците, структурата, ръководството и 
начина на мениджмънт. Основните промени в тази област са вече извършени.  
 
Предстои обаче един нов негативен аспект (квадратура), този път между Меркурий и 
Сатурн. Той ще започне през февруари 2010 и ще завърши през юни 2011. Под 
влиянието на тези две планети медиите в България ще претърпят една доста сериозна 
реогранизация и промяна. Ключовите думи за Сатурн са организация, ефективност, 
мениджмънт, ограничения, стабилност и контрол. Най-вероятно под това влияние 
множеството най-различни медии, които съществуват в момента в България, ще 
започнат да се канализират и обединяват, докато накрая бъдат създадени само 
няколко основни медийни течения. На тези от тях, които оцелеят, ще бъде наложен 
един доста по-строг контрол от съществуващия в момента. Най-вероятно ще бъдат 
прокарани нови закони за медиите.  
 
Положителното в тази ситуация ще бъде това, че останалите няколко големи медии 
могат да бъдат много по-ефективно управлявани и да носят много по-добра печалба на 
издателите си. Негативното се състои в това, че много от малките медии вероятно няма 
да могат да оцелеят в наложената по този начин силова конкурентна борба. Аспектът 
между двете планети е силен и отрицателен, което означава, че въпросните събития 
няма да минат без множество борби и перипетии. Като краен резултат обаче на пазара 
ще останат да съществуват в силно ограничено количество само най-силните 
вестници, списания и телевизии.  
 
Оцелелите ще имат много по-добра материална база и много по-високи 
професионални стандарти. Цената за това ще бъде известна загуба на възможността 
за изява и свобода на словото. Този процес се е извършил на запад преди много 
години и от астрологическата карта на България се вижда, че през следващата година-
две ще се извърши и у нас.  
 
 
- Предстои да дойдете в България през април и май 2010. С какво ще бъде 
свързано вашето пребиваване тук? 
 
- При посещението ми в България, работата ми основно ще е свързана с издаването на 
новата ми книга. Работното и заглавие е “Въведение в западната астрология” с 
подзаглавие “Разтълкувайте хороскопа си сами”. Идеята на тази книга е да въоръжи 
читателя, който няма дори абсолютно никаква представа по астрология с 
инструментите, необходими му за интерпретацията на астрологични карти. Оказва се, 
че това не е чак толкова сложна задача. Изчислението на астрологическата карта в 
наши дни съвсем не е трудно, тъй като в Интернет съществуват множество безплатни 
програми, които могат да направят това за броени секунди. Но как да изтълкуваме 
изчислената карта?  
 
Ценността на тази книга се състои в това, че ще помогне на читателя да направи 
именно това. Той ще открие как с голяма леснота и без никакви предварителни 
познания по астрология ще можете да интерпретира не само своята собствена 
астрологична карта, но така също тези на партньора, децата, родителите, роднините и 
познатите си. Всичко написано в книгата е заимствано от реалния живот и има 
практическа насоченост. В това се състои между впрочем и едно от най-големите 
преимущества на западната астрология. В момента все още съм в процес на търсене на 
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водещи

Трима от "Наглите" сключили сделка с прокуратурата

Ясни имената на отвлечените българи

Екипажът на отвлечения кораб бил предупреден за пиратите

Силово налагане на ред в държавата предвижда за България астрологът Любомир 
Червенков

Стоичков пак забравил родителите си

Левски с първо ново попълнение

Вили Вуцов: Гонзо е голямо говедо!

ЦСКА взима нападател от Стяуа

Тихомир Георгиев: Ники Кънчев ми поиска 2000 лв., отказах му и той почна да 
обижда жена ми!

Ашраф: Жена ми Оля иска да се откажа от сина си!

подходящ 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 конкретна фирма. 
 
По време на престоя си ще се възползвам също така от възможността да се видя лично 
с много от българските ми клиенти, с които досега съм поддържал връзка и съм 
изготвял техните хороскопи само по Интернет и по телефона. Личната среща 
естествено е винаги за предпочитане. Предполагам, че ще се срещна и с много нови 
хора, които биха искали да установят контакт с мен. Ще използвам посещението си 
също така да се видя отново с много от колегите, с които работихме заедно през 2006 
г. по време на Третата национална астрологична конференция и по време на кръглата 
маса за определяне картата на България.  
 
Интервю на Десислава Попов 
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