
Конференция БАА, май 2007г. Варна 

 

 

След доклада за децата индиго, които много от нас си имат вкъщи, бяхме 

приятно приземени от Снежана Георгиева и нейния доклад Пазарът на 

недвижими имоти, отразен в астрологичните цикли.  

  

  

Всъщност, в самият доклад имаше известна доза мистика за онези от нас, 

които никога не сме се занимавали с икономика – по-точно самото 

откритие, че в икономиката също се борави с цикли. А това, което Снежи 

успя да направи, е да трасира тези сложни икономически цикли с циклите 

на планетите Юпитер и Сатурн.  

  

Може смело да твърдим, че това беше един от най-прецизните и 

практични доклади изнесени на тази конференция! Всеки участник 

имаше пред себе си таблици с описани и нагледно подредени цифри, 

години и цикли. Така успяхме по-добре да се ориентираме в сложната 

материя за малкото време, което със сигурност не беше достатъчно на тема 

като тази. За прогнозиране на пазара на имоти бяха посочени следните 

астрологични методи: 

  

Цикъл Юпитер/Сатурн по отношение на дългосрочни прогнози: този цикъл 

се случва последователно във всеки един знак на всяка една стихия. 

Първият цикъл в дадена стихия поставя основите на периода, и към 

картата на този цикъл трябва да се отнасяме като към ориентир за по-

малките периоди в цикъла. От един съвпад до друг съвпад изминава 

период от 60 години, а три поредни съвпада в една и съща стихия 

образуват големия период от 180 години.  

  

Годишните карти за България могат да бъдат използвани за прогнозиране 

като се наложат към картата на първия съвпад (валиден за настоящия 

период), случил се на 26 Януари 1842 г. в знака Козирог, така и на 

последващите два съвпада съответно в Дева и Телец. 

  

-Хелиакална фаза на Венера по отношение на краткосрочни периоди на 

повишен инвеститорски интерес 

-Хелиокална фаза на Меркурий - краткосрочни периоди на повишен 

търговски интерес 

-Ретроградни фази на Венера и Меркурий 

-Аспекти на Марс по отношение цикъл Юпитер/Сатурн 

-Влияние на затъмненията 

-Влияние на Новолуние и Пълнолуние в краткосрочен аспект. 



  

Това беше и единствения доклад, съпроводен с подробен списък на 

използваната литература, информационни и статистически източници – 

пример, който е добре да бъде последван и от останалите лектори, тъй като 

това ще позволи на онези, интересуващи се от темата да се ориентират и 

задълбочат впоследствие. 

  

Пазарът на недвижими имоти в България от 1989 година до 2010 беше 

анализиран щателно и детайлно, взимайки предвид както икономическото, 

така и астрологическото придвижване през фазите на криза, депресия, 

оживление и подем.  

  

Въпреки, че Снежи направи прогноза до кога ще се повишават цените на 

имотите в България, тя се погрижи да ни предостави всички практични 

стъпки и инструменти, с които да се справим и сами. Знанията й бяха 

докрай споделени и оценени от аудиторията. 

  

Ваня Кирицова 

 


