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Днес, в първия ден на месеца Дууз, когато Юпитер, звездата на Мардук, току-що се е показала при 
изгрев и първия лунен сърп се появи до Венера при залез, аз съм щастлив да ви известя, че един 
голям проект, който бе пазен в строга тайна 5 години, вече е факт!  Книгата относно Вавилонския 
Астролаб е публикувана!
Това е книга която обръща на 180 градуса парадигмата на съвременната наука за древността!
Това е книга публикувана и разпространявана от най-големия и авторитетен дистрибутор на научни 
книги за Древния Изток - Eisenbrauns (http://www.eisenbrauns.com).  Научния съветник и директор на 
проекта пък е един от най-големите авторитети на модерната Асириология - професор Симо Парпола.  
Книгата излиза в неговата авторитетна поредица книги (писани от различни учени) 'Държавни 
Архиви на Асирия' (http://www.helsinki.fi/science/saa/saas.html).
Тази книга доказва че част от астрономическата информация в един акадски текст датира от 5500 г. 
пр. Хр. - нещо нечувано дръзко даже и да се помисли!  Зад това становище обаче застават не само аз, 
автора на книгата, но и изтъкнатите професори Симо Парпола, Марк Гелер и други.  Най-важното 
обаче е че това становище е доказано математически и то по този необорим начин, който може да 
предостави само Математиката!
Без съмнение излизането на тази книга в такива авторитетни академични издания и дистрибутори 
е като взривяване на атомна бомба в науката - това ще причини свръхмощен ураган от светлина и 
вятър.
Нека да му се насладим!

Румен

***************************************************************************************



За тези които могат да четат на английски и които искат да надникнат в тайните на античната 
Астрология на Вавилон и Шумер, тази книга безспорно ще е от огромен интерес.
(Аз смятам евентуално да напиша книга на същата тема, за Астрономията и Астрологията на 
Месопотамия, на български може би до края на тази 2013 г. и да я разпространявам по същия 
начин като книгата на Хермес за звездите.  Тази евентуална книга обаче няма да е превод на сега 
обсъжданата, а ще бъде съвсем отделна но третираща същите теми и с повече Астрология)

Книгата 'THE BABYLONIAN ASTROLABE' анализира няколко астрологически и астрономически 
текста на Акадски, някои от които са преведени в книгата за първи път на модерен език.  Обяснява се 
и тяхната истинска функция - нещо убягнало на досегашните изследвания.
Книгата доказва по безспорен начин, че основите на Астрологията са поставени в 5500 г. пр, Хр. тъй 
като намира в така наречения Вавилонски Астролаб астрономически данни които могат да са верни 
само по това време.
Това естествено издухва с един замах една нихилистична парадигма властвала в науката през 
последните 100 години - нещо което аз наричам '100-годишната нощ в Асириологията' - парадигма 
която отрича древността на Астрологията и която даже полу-съзнателно се опитва да скрие и 
фалшифицира историята на Месопотамия!
С излизането на тази книга на това се слага край и се започва една нова светла епоха в Асириологията 
и Историята на Науката когато при нас ще дойде древното знание идващо от дълбините на времето - 
от 5500 г. пр. Хр. - времето на Златната Епоха!
Книгата за първи път разкрива астрологическата система на третия Хермес живял около 870 г. 
пр, Хр. в ново-Вавилонското царство който реставрира оригиналната система на първия Хермес 
(Енмедуранки) от 5500 г. пр. Хр.
По същия начин и тази книга пресъздава астрологическото учение на Златната Епоха само от една 
прашинка идваща оттам и запазена по чудо - Вавилонския Астролаб!

Румен

Астрологията на Месопотамия обяснена!  Озарението на Енмедуранки, първия Хермес.  Учението на 
пан-Вавилонистите.  Принципите на астралната религия на Шумер и Вавилон.  Омени - структура, 
видове и значение.  Подробно описание на Акадския сборник с омени Енума Ану Енлил.  Затъмненията 
и тяхното тълкуване по месец, стража и додекатемория на Слънцето.  Вавилонския фиксиран зодиак.  
Планети, съзвездия  и божества в Месопотамия.  Хелиакалните фази на планетите - тълкуване и омени.  
36те астрални божества на небето.  Четирите координатни системи.  Ищар на Урук, Ищар на Акад и 
Ишхара - Трите Божества зад Венера - като вечерница, зорница и невидима планета.  Пентаграмата на 
Венера.  Трите небесни пътя и слънчевия цикъл.  Перфектната година и истинската база на екзалтациите.  
Додекатемориите.  Лунния месец и критичните дни.  Вавилонски хороскопи.  Наблюдение на небето.  

Твърда корица; около 320 стр.; обилно илюстрирана.

*******
Сега на следващите страници следва моето съобщение за книгата така както го написах на английски.
*******



A scholarly book has just been printed and is now in distribution by the largest academic publisher and dis-
tributor of books on the ancient Near East - EISENBRAUNS!
http://www.eisenbrauns.com/item/KOLBABYLO
A book with project manager a scholar who is among the greatest authorities in the field - professor Simo 
Parpola!
A book which will reveal to the World the true age of Mesopotamian Astronomy and the true system of 
Mesopotamian Astrology.
A book which will end the dark one-hundred-year night of Kuglerian nihilism and usher us into a new era of 
amazing discoveries and profound understanding of ancient knowledge.
A book which will prove beyond doubt all tenets of the pan-Babylonists!
'The Babylonian Astrolabe' book is published!

10th of July 2013

Dear Colleague,

Today is the first of Du'uz in the calendar of ancient Mesopotamia heralded by the appearance of the first 
lunar crescent at sunset after the summer solstice which I personally witnessed minutes ago.

In such auspicious time I received the long-awaited news from professor Simo Parpola that my book on the 
Babylonian Astrolabe has been finally printed in the days just preceding the 4th of July 2013 when mighty 
Aldebaran becomes visible in the solar crown.
This book was in preparation for 5 years - since the Melammu VI symposium in 2008 when I for the first 
time announced to the academic community my startling discovery that the path-positions of the 36 constel-
lations in the Babylonian Astrolabe date from 5500 BC!
Now, after 5 years in which I wrote 15 versions of the book, the final edition has been printed!
Inside there you will find the amazing discovery of the true history, intent and purpose of many Akkadian 
astrological texts, many of them translated and explained for the first time.

Be joyful!

Rumen
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                                                                            BRIEF  DESCRIPTION

Complete analysis of the Babylonian Astrolabe – the most ancient and sacred of all astrological texts of 
Mesopotamia.  Extensive and rigorous astronomical dating of the four different layers of information com-
ing from 5500 BC, 2300 BC, 1300 BC and 700 BC.
First time translations and explanation of four Akkadian astrological-astronomical texts: the dodekatemoria 
micro-zodiac text LBAT 1499, the omina text K 3119, the quasi-astrolabe CT 33 Pl. 9 and lunar omina from 
ACh Sîn IV: 11-20.
Complete translations from Akkadian of Astrolabe ‘B’ and the circular Astrolabe.
Detailed Appendix explaining the heliacal phases. 255 personal observations of actual heliacal phases of 
planets and stars recorded with details of time, place and atmospheric extinction.  The mathematical algo-
rithm for their computation.  The Babylonian fixed zodiac.  The 36 Astrolabe divinities.
The Original System of the ancient Mesopotamian Astrology explained.


