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Родово имение - къща с двор с площ 
от 10 декара, частна собственост на 
семейството и рода. Върху него се из-
гражда самоподдържаща се екосистема 
(гора, езеро, зеленчукова и плодна гра-

дина, поляна), която включва домашните и горските 
животни по такъв начин, че срещу минимално вло-
жени усилия от стопаните тя им осигурява чиста, 
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи 
им радост и здраве, запазва любовта в семействата 
и води до независимост от менящите се социални и 
политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива 
максимално заложбите и дарованията им, за да израс-
нат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка 
изминала година Родовото имение увеличава своята 
парична стойност, ставайки безценно за децата и 
внуците.

Година V, брой 33 (198) 10 - 16 август 2009 г. цена 0.55 лв.
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
 ВАЖ

НО

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!
ВсЕКИ МЕсЕц ОТ 1 ДО 14 ВКЛ.

Каталожен № 618
ИМА И РЕДАКцИОНЕН АБОНАМЕНТ

на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86

Търсите ли вeстник

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 

Цялостно обучение 
в отличиеС много любов и с 

малко твърдост
Основните човешки ценности трябва да бъ-

дат насърчавани в класната стая. По принцип 
детето е родено с тях и учителите трябва да ги 
разкрият. Децата имат тези ценности в себе 
си. Те са състрадание, сътрудничество, дру-
желюбност, усмивка, смях, лекота, желание 
да помогнеш, чувство на принадлежност, 
грижа един за друг… Всички тези качества 
трябва да бъдат подхранвани и извадени 
наяве. Често на учителите им се налага да 
препрограмират програмирането или дър-
жанието, което децата са научили вкъщи.

Учителите трябва да знаят, че човешка-
та психология или човешката природа е 
много подобна на структурата на атома. 
Както в един атом, централната част на ато-
ма е положителна – протон, а електрони-
те, негативният заряд, са по периферията. 
Негативността не е истинската природа на 

детето. С любящо внимание може да се изва-
дят наяве положителните човешки ценности 
у детето.

Това е вярно дори и за непокорното дете. 
То има повече нужда от физически контакт, 
от повече окуражаване, повече потупва-

не по рамото. Така че да почувства, че е 
обичано, че ти принадлежи, че те е гри-
жа за него. От друга страна, с деца, които 
са много плахи и срамежливи, може да 
се използва малко твърдост, за да им се 
помогне да станат и да заговорят. С тях 
можеш да бъдеш малко строг, но с голя-
ма деликатност. С много голяма любов и 
в същото време с малко твърдост. Често 
се прави обратното. С непокорното дете 
сме много строги, а срамежливото го по-
тупваме повече. И понеже са свикнали да 
бъдат третирани по този начин, те си оста-
ват същите.

Продължава
на стр. 18

2009 - година на България в Русия
ДИПТИХ ЗА СТАРОДАВНИ 

ЛЕГЕНДИ И ВЕЧНИ ИСТИНИ
Елена ХАЙТОВА

I. ЕТЮДИ  ОТ  
КАВКАЗ

Върхове с бели 

гугли. Непристъпни 
и загадъчни, но ма-
мещи като мираж. 
Смълчани великани 
борове, застинали 
в зелена вярност, и 

хиляди планински 
очи езера, за които 
буйните планинци 
разказват легенди. 
За нея, планината -  
покрив над Европа. 
Кавказ!

В нея върховете 
утрин казват “Доб-
ро утро” на небето, а 
ридовете и дъхавите 
гори протягат снага 
чак до морето.

В Западната част 
на хребета на Голям 
Кавказ е събрало во-
ди езерото Рица - ви-
соко, високо в плани-
ната. Като седнеш в 

малката моторница 
и пипаш водата, тя 
те опива с мирис на... 
моловка. Поглеждаш 
нагоре - пръстенът 
на боровете разделя 
хоризонта от далеч-
ните бели снегове по 
върхарите. Усещаш 
се почти нищожен в 
прегръдките на пла-
нината - като че ли 
невидим великан те е 
сграбчил в големите 
си лапи и не можеш 
да произнесеш нито 
дума. Наоколо шумят 
с клони дървета по 
на 700-800 години - 

велика е природата. 
Тя е съхранила и онзи 
бук великан на връх 
Голям Ахун, който е 
все още млад, защо-
то неговата истинска 
зрелост ще настъпи 

след 220 години, ко-
гато достигне своите 
5 века съществува-
ние...

Продължава
на стр. 5
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Историята на човечеството, разказана от Анастасия 

ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА

ОбщЕсТВО ОТ 
шИзОфРЕНИцИ?

Като слушах разказа на дядото на Анаста-
сия за това, как и с какво трябва да се храни 
човек, неволно го сравнявах с храненето на 
съвременния човек, дори и на богатия, жи-
веещ в т. нар. „цивилизована страна”. Полу-
чаваше се доста загадъчна ситуация. Нека 
заедно най-сетне да я разберем.

И така, всички знаем, че в природата 
има растения, способни да лекуват всяка-
кви болести на човешката плът. Стоп, тук 
трябва да се изразя по-точно: в природата 
съществуват растения, които са способ-
ни да не допуснат болест на човешката 
плът. Тогава защо ги няма край нас? Защо, 
под чие въздействие избираме начина си 
на живот, който унищожава нашите плът и 
разум? Ами че някой просто се подиграва 
с нас, че и освен това ни кара да наричаме 
този начин на живот „цивилизован”.

Ако ние употребяваме термините “циви-
лизована страна”, “цивилизована държава” 
и подразбираме под тях об-
щество от хора, достигнало 
определено и, разбира се, 
правилно ниво на развитие, 
то това развитие трябва да 
е отразено включително и 
във въпросите за хранене-
то. Даже не включително, а 
на първо място.

Сега, нека заедно да по-
сетим един супермаркет на 
така наречена „цивилизова-
на държава”. Онези, които 
не са били в западна страна, могат да посетят 
и нашите. В големите градове асортиментът 
на стоките не се различава много.

Ще видим, че повечето продукти са краси-
во опаковани и имат дълъг срок на годност. 
Ще видим множество сушени, замразени и 
концентрирани продукти. Целият този асор-
тимент не може да бъде наречен пресни про-
дукти.

Освен това в супермаркета могат да се ви-
дят така наречените пресни зеленчуци – кра-
сиви на вид домати, краставици и други. Но 
днес вече е общоизвестно, че това са хиб-
риди - специално създадени сортове, спо-
собни дълго време да запазват красивия си 
външен вид и които значително отстъпват 
по качество на нормалния, т. е. естествен 

плод.
В европейските 

страни това е из-
вестно едва ли не 
на всеки възрастен 
жител. Там вече има 
вериги магазини, в 
които има надписи, 
че предоставената в 
тях стока е екологич-
но чиста и стойност-
та й е около пет пъти 
по-висока от тази в 

обикновените мага-
зини. Следователно 
обществото призна-
ва, че в останалите 
магазини, които са 
значително пове-
че, продуктите не са 
екологично чисти.

Но нека наричаме 
нещата със собстве-
ните им имена. Об-
ществото е признало, 
че в повечето случаи 
употребява за храна 
вредни за здравето 
продукти.

Стоп! Но какво да 
правим тогава с термина “цивилизована дъ-
ржава”? Нима могат хората от една “цивили-
зована държава” да употребяват недоброка-
чествена, вредна за здравето храна?

По-точно ще е да наречем такава държава 
“оглупяла държава” или “държава с оглупяло 
население”.

В “оглупелите дъ-
ржави”, на които 
така старателно се 
стреми да прилича 
и Русия, се разкрива 
определена система 
за оглупяване на на-
селението.

Вижте какво става. 
Човек употребява за 
храна некачествени 
продукти и започва 
да боледува. Забо-
лелият човек попада 

в ръцете на системата с име “здравеопазва-
не”. Тази система разполага с огромно коли-
чества лекарствени 
препарати, болници, 
научни центрове. Тя 
е платена. В нея се 
въртят огромно ко-
личество пари.

Казват ни, че тя 
непрекъснато се 
усъвършенства.

Но обърнете вни-
мание: според ста-
тистиката всяка годи-
на се увеличава бро-
ят на болните хора. 

При това се появяват нови болести, с които 
по-рано човечеството не се е сблъсквало. 
Появяват се множество психични заболява-
ния, появи се модерната професия психоте-
рапевт.

Резонен е въпросът: каква е причината за 
влошаването на здравето на населението в 
“цивилизованите държави”? Дали към вло-
шаване не е съпричастно самото здравео-
пазване?

Това, че има влошаване на състоянието на 
физическото състояние на човека, е факт, в 
който при желание може да се убеди всеки, 

като сравни данните от различ-
ни източници.

Ние говорим за физическото 
състояние, но по-опасен фак-
тор е психиката.

Ако само се откъснем от на-
трапчивата, еднообразна ин-
формация, която не позволява 
на човека да се замисли над 
същността на ставащото, мо-
жем, меко казано, да се усъм-
ним в нормалността на по-го-
лямата част от населението на т. 
нар.”цивилизовани страни”.

Можем да оценим избрания 
от обществото начин на живот 
като последствие от шизоф-
ренично заболяване. Съдете 
сами.

Човекът, живеещ в свое име-
ние, поисква да изяде например ябълка. Как-
во прави той? Влиза в градината, откъсва 
си пресен плод и го изяжда. Сега да видим 
действията на другия човек, живеещ в апар-
тамент в град на развита държава. Той също 
иска да изяде една ябълка. Човекът взима 
пари, отива в магазин, купува ябълка, но вече 
не прясна. Той купува ябълка, която някой си 
е отгледал и опаковал в тара. Някой е транс-
портирал тази ябълка с кола или самолет. 
После някой е построил магазина и е изло-
жил тази ябълка на щанда. Всички операции 
- от отглеждането до продажбата, се фикси-
рат от определени хора, съставят се отчетни 
документи, взимат се данъци, такси и други 
вземания.

По такъв начин е задействана цяла вери-
га, в която хората уж се занимават с работа: 
предоставят възможност на себеподобни-
те да вкусят плод на ябълката. А този, който 
вкусва този плод, преди да удовлетвори тази 
своя нужда, трябва да работи някъде, за да 
получи първо хартийки - пари, и да заплати 

за цялата измислена 
от някого верига, сто-
яща между ябълковия 
клон и човека.

И обществото смя-
та това явление за 
нормално. Оглупя-
лото общество не 
подозира, че някому 
много се е приискало 
да заблуди хората за 
истинското им пред-
назначение и да ги за-
стави да се занимават 
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с безсмислици.
Към този абсурд хората са водени посте-

пенно. Бързо не е възможно. Ако стане бързо, 
то дори един слабо развит човек ще успее да 
види налудничавостта на това, което става.

Само си представете каква парадоксална 
ситуация: в един прекрасен ден вие, как-
то обикновено, сте решили да отидете при 
своята ябълка и да си откъснете плод. Пра-
вите крачка навън от дома си по посока на 
ябълката и виждате редица от хора.

- Кой си ти? - пита-
те вие човека, който 
е най-близо до вас.

- Аз съм продава-
чът на ябълки - отго-
варя човекът.

- А тези зад тебе 
кои са? - продължа-
вате да се чудите вие 
и чувате отговор:

- Зад мене е чо-
векът, който докарва 

ябълките в моя мага-
зин, след него е онзи, 
който ги бере от дър-
вото, а около всички 
нас виждаш хора в 
чистички костюми 
- това са тези, които 
записват, колко ябъл-
ки ще минат през нас.

- Да не сте откачили, хора? - възмущавате 
се вие. - Защо се занимавате с безсмислени 
работи? Кой ще ви благодари за такава 
безсмислица?

А в отговор:
- Ти ще ни кажеш „благодаря”, ще плащаш 

на всички ни пари, а с тези пари ние също ще 
си купим ябълки.

- Откъде ще ви взема толкова пари?
- Ами иди при съседа до крушата - там има 

свободно място за отчетник. Заеми го, ще 
получаваш пари, ще ни плащаш и ще ядеш 
ябълки, когато си поискаш.

Пълен абсурд ще кажете, шизофрения. 
Разбира се, че е абсурд, разбира се, че е ши-
зофрения. Но подобно нещо се случва с нас.

Съвършено очевидните условия за здра-
вословен живот се налага да се излагат във 
вид на трактати. Е, какво пък, ето един малък 

трактат.
Първо
За да осигури качествена храна на орга-

низма си, всеки човек, живеещ на Земята, 
трябва да има собствено имение, собствено 
пространство.

второ
В собственото пространство човекът 

трябва, желателно е, със собствените си 
ръце да посади плодни растения. Онези 
растения, които според него ще му бъдат 
вкусни и полезни. Ако например човек 
знае, че не обича касис, то не е и нужно да 
го сади в голямо количество. В имението 
трябва да има засадени като цяло не по-
малко от триста вида многогодишни расте-
ния. Няма да повтарям необичайните мето-
ди на засаждане и общуване с растенията, 
те са описани още в първата книга, когато 
Анастасия разказваше за хората, които жи-
веят на вилите си. Разбира се, такова нещо 
не може да се направи за една година, а за 
две или три, да речем. Но е напълно въз-
можно и за децата ще остане фактически 
идеален източник на храна.

трето
Всяка сутрин, щом се събуди, човек трябва 

да се поразходи из своето родово имение и 
ако в него се появи желание, да изяде узрял 
плод, ягода или тревичка. Но това трябва да 
се прави само по собствено желание, а не по 
препоръка на диетолог, дори да има звание 
академик.

Вашият организъм, веднъж запознал се с 
всички вкусови качества на растенията във 
вашето имение, сам ще състави идеалната 

диета за вас като качество, 
количество и време на хра-
нене. Нужно е да се ходи из 
имението не само сутрин 
или в някакви строго опре-
делени от някого часове за 
хранене, а когато имате же-
лание да хапнете.

В съвременните условия 
много хора не ще могат постоянно да живеят 
в имение, дори и да го имат. Но е желателно 
да ходят там поне веднъж на седмица.

В случай на неразположение, преди да се 
вземат лекарства, най-добре е просто да се 
отиде за няколко дни в собственото родово 
пространство, там да се поседи.

Ако вече сте сформирали собствено 
пространство, ако организмът ви разпола-
га с информация за растенията в това про-
странство, то той с абсолютна точност би 
могъл да избере необходимите за оздравя-
ването на човека.

Според твърденията на Анастасия не 
съществува болест на плътта, които Про-
странството на любовта, от вас сътворено, 
да не е в състояние да победи Разбира се, тя 
има предвид не пространството в градския 
апартамент, а имението, уредено по принци-
пите, изложени от нея.

***

Аз формулирах 
тези правила в бе-
лежника си, пока-
зах го на дядото 
на Анастасия и го 
попитах:

- Не съм ли из-
пуснал нещо?

Той отговори:
- Накратко и 

това стига за нача-
ло. Но трябва за-

дължително да се каже и за съседите.
- Каква връзка имат съседите? - не разбрах 

отначало аз.
- Как така в каква връзка? - учуди се дядото 

на въпроса, - замисли се сам: ако току до ог-
радата на имението ти има завод, изхвърлящ 
смъртоносни газове, и вятърът донася тези 
газове в пространството на твоето имение, 
какво ще дишаш ти?

- Никой няма да построи имение до завод 
- възразих аз и млъкнах.

Спомних си, че в Новосибирск вилните 
места се намират само на около петстотин 
метра от оловния комбинат, а в Германия 
селскостопанските полета са до аутобан с 
осем платна.

Помислих си, ето на, такова съвсем прос-
то нещо като отглеждането на селскостопан-
ската продукция за прехраната на човека е 
възможно само в екологично чисти места, 
желателно е да не е край големите градове… 
Такова просто нещо е, а не може да достигне 
до ума на човека. Наистина, трябва да запи-
ша още една точка.

четвърто
Вашето имение трябва да се намира в еко-

логично чиста зона. Трябва да го обкръжават 
имения на единомишленици по създаването 
на родови райски оазиси. Ветрецът ще отне-
се живителен прашец от вашето имение към 
съседите, но друг ветрец ще донесе от тях 
към вас живителен въздух.

владимир МеГРе
„енергията на живота”

Превод М. ДОнчевА
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Екатерина 
СТАЕВА
Велинград

Красив родопски 
град! Разположен в 
източната част на Бра-
циговско-Пещерската 
котловина, простира 
снага до Баташката 
планина в Родопите. 
Намира се на 23 км 
южно от Пазарджик, 
на 7 км източно от Пе-
щера и e на 420 м над-
морска височина. 

През шестнадесети 
век за първи път се 
споменава името му 
при преброяването 
в „Румели Иджеман 
тефтери” като Братциг 
и Барачигово.

В по-древното ми-
нало е населявано от 
траки, римляни, сла-
вяни и българи. Тук са 
намерени монети, се-
чени от Филип Маке-
донски и от Юстиниан 
Първи. В местността 
Друма има останки от 
римския път. Останки 

има и от темелите на 
Жаба крепост и мно-
гобройните калета. 
Допуска се, че първо-
начално селището е 
било разположено в 
местността Дренето. 
Поради честите напа-
дения и грабежи на 
турците жителите му 
го напускат и се уста-
новяват на мястото 
на днешния град. По-
късно, през седемна-
десети век, тук при-
стигат заселници от 
Неврокопския край, 
от костурските и кор-
чанските села. Ведна-
га започват да строят 
къщи, дъскорезници, 
тепавици. 

По-късно жителите 
му ограждат селището 
с яки каменни стени, 
издигнали кули на-
блюдателници, за да 
бъде то недостъпно за 
кърджалии. И до днес 
са останали прочути-
те брациговски къщи, 
построени от техните 
наследници. Остана-

ло е и името му, което 
подчертава задруж-
ността на основатели-
те му и братските им 
взаимоотношения. 

През деветнадесе-
ти век Брацигово се 
оформя като голямо 
селище в Родопите. 
То вече има 380 къщи, 
една църква, едно учи-
лище, няколко бакал-
ници и 1450 жители. 
Развиват се някои за-
наяти като зидарство, 
сапунджийство, шар-
ланджийство, дърво-
делство, грънчарство 
и др. Популярна става 
брациговската архи-
тектурна школа.

Осъзнали необхо-
димостта от разви-
тието на културата, 
брациговци наемат 
монах от Кричимския 
манастир да учи де-
цата им, а по-късно 
наемат учители от Та-
тар-Пазарджик. Васил 
Петлешков основава 
първото читалище 
„Трендафил”, след 

него се основава пър-
вото женско дружест-
во „Надежда”.  

Когато настъпва 
паметната 1876 г. Ге-
орги Бенковски осно-
вава в Брацигово ре-
волюционен комитет 
с председател Никола 
Троянов и секретар 
Васил Петлешков. За 
свой представител на 
Първото Велико на-
родно събрание на 
Оборище брациговци 
изпращат Васил Пет-
лешков. 

На 21.04.1876 г. мал-
кото площадче не 
може да побере на-
събралия се народ, 
въоръжен с пушки, 
пищоли, коси. Сели-
щето е добре укрепе-
но и трудно може да 
се проникне в него. 
Води се първото сра-
жение с турците, кое-
то завършва с победа. 
По-нататък борбата е 
неравна. Брацигово 
е разгромено. Васил 
Петлешков е аресту-

ван и изправен жив на 
кладата. По-късно на 
път за Татар-Пазард-
жик турски щикове 
пробождат полумър-
твото му тяло. 

В тази героична 
епопея Брацигово 
губи много свидни 
жертви - 141 въстани-
ци са убити, а 250 - са 
заточени из Анадола.

След две години в 
местността Банището 
брациговци с радост 
посрещат братските 
руски войски-освобо-
дители. 

След Освобожде-
нието селището за-
почва да се съвзема и 
израства в стопанско 
и културно отноше-
ние. През втората по-
ловина на двадесети 
век малко, но гордо 
Брацигово бързо се 
превръща в крупен 
промишлен център в 
Пазарджишкия край. 

Днес в него все 
още витае духът на 
Възраждането. Това 

са красивите къщи, 
строени във възрож-
денски стил. 

Най-голямото при-
родно богатство на 
Брацигово е мине-
ралната вода, която 
го прави известен 
планински курорт. 

Климатът тук е 
преходно-континен-
тален. Средногодиш-
ният брой на ясните 
дни е над 80. Зимата е 
мека, лятото е топло, 
но приятно, пролетта 
е къса и топла, а есен-
та е прохладна. 

Брацигово е един 
от стоте наши нацио-
нални туристичес-
ки обекти. До него 
се стига с автобус от 
Пазарджик, Пещера 
и Кричим, а от Плов-
див с автобус и влак. 
По долината на река 
Въча и през село Рав-
ногор може и пеша да 
се стигне до красивия 
град. На добър път, 
драги гости на Браци-
гово!

БРАЦИГОВО
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Продължава от стр. 1

А после? После ще настъпи новият живот 
на зеленоклонестия приятел на човека. Дър-
вото и след смъртта пази аромата си.

Иди и виж в горите на Кавказ има ли от-
сечени, макар и сухи дървета. Когато тяхна-
та сърцевина изсъхне, грижливи и обичливи 
ръце правят чудни дървесни скулптури. Дър-
весни илюстрации от приказки - тук Бурати-
но, там баба Яга и Снежанка...

Целувам ви, ръце на майстори, вдъхнали 
нов живот на сухото дърво, ръце на достой-
ни руски хора, в сърцата на които има място 
за любов и към себеподобните, и към 
природата. Това е най-висшата степен 
на хуманност...

Ръцете на майсторите! На тези, кои-
то без поръчка и подкана майсторят 
вечност. Като тази в кавказкото селище 
Архипо-Осиповка, разположено между 
реките Вулан и Джугба, където живял 
още в началото на миналия век селя-
нинът овчар Федор Давидов. Никой не 
очаквал, че той след като настанявал 
овцете на някоя полянка за паша, ще 
се заеме със своята си работа. Докато 
един ден тази работа станала достъпна 
за всички - видели съселяните му издъл-
бани в скалата на планината скулптур-
ните портрети на великите писатели на 
Русия - Толстой, Достоевски, Горки. При 
това изображението на Толстой и до-
сега се смята за един от първите в света 
паметници на гениалния руски писател.

Така е, когато в сърцето блика не-
стихваща жажда към изкуството, а при-
знанието става извор за ново изкуст-
во...

Легендите в тази планина бликат като 
изворна вода. Те са част от словесното 
богатство и наследство на планинците. 
По-скъпо от злато.

Нека тръгнем след една от тях... Край 
малка рекичка в подножието на Кавказ, 

2009 - година на България в Русия
ДИПТИХ ЗА СТАРОДАВНИ 

ЛЕГЕНДИ И ВЕЧНИ ИСТИНИ

под стръмна скала със странно название 
“Скала на старците”, чух тези думи:

“Живели по тези земи храбрите адиги. Те 
имали страшен закон - всеки старец да се 
хвърля от високата скала, когато стане немо-
щен, от неговия най-любим син. Така много 
старци намерили смъртта си. Веднъж Токир 
- млад момък, понесъл според закона своя 
баща към скалата, но се спънал и паднал, без 
да може да стане.

Чул смях край себе си. Смеел се неговият 

баща, който си спом-
нил как преди мно-
го години той носил 
също така своя баща, 
за да го хвърли, и на 
същото място се спъ-
нал. Това било като 
небесно знамение и 
той не хвърлил баща 
си, а го скрил. Същото 
направил в този мо-
мент с него и синът 
му Токир. Скрил го в 
пещера и го хранил, а 
след време старецът 
спасил целия род от 
жесток нашественик. 
Оттогава на старците 
се отдава голяма по-
чит.”

И в потвърждение 
на това е фактът, че в 

Кавказ има най-много дълголетници. Изве-
стен е Абхазкият хор на столетниците “Нар-
таа”, в който пеят старци от 70 до 120 години. 
Главното изискване за прием в този хор е ос-
вен талантът да пееш и възрастта, да бъдеш 
на 70 лета и оттам нагоре, но не под този праг 
на достолепие. На Международен  фестивал 
в Унгария през 1973 г. този хор “Нартаа” е 
удостоен с Голямата награда – “Златен паун”.

От легенда към истина - ето я зрялата мъд-
рост.

А миналата 2008 година бе посветена 
на Русия в България.

Всъщност какво значение имат офи-
циалните отношения, когато връзката 
между двата народа е толкова силна, че 
е извън всякакви протоколи и егиди. Тя е 
стародавна и извечна, защото е обвита с 
невидимата, но трайна нишка, наречена 
любов.

Затова над плакатите и лозунгите се 
извисяват думите на капитан Петко Ки-
ряков (Петко Войвода), които надживяват 
времена и нрави, революции и дълбоки про-
мени, за да докаже своята истинност, а тя 
е една: “Няма сопа, която да избие от сър-
цето на българина Русия”.
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нати от суеверен страх пред шепата обзети 
от лудост българи, се втурват назад. Шипка 
е спасена. Сюлейман паша не успява да по-
могне на обсадения в Плевен Осман паша. 
Везните на балканската кампания на Русия се 
накланят към победен завършек. Една песен 
е решила развоя на войната. Тя се превръща 
в химн на освободена България.

1888 – създават се българските държавни 
железници.

11 август
Мчк и архидякон Евпл
1877 – трети, решите-

лен ден на Шипченската 
епопея.

1882 – роден Кимон 
Георгиев, два пъти ми-
нист ър -председател, 
организатор на три пре-
врата (9 юни 1923, 19 май 
1934 и 9 септември 1944), 
умира на 28 септември.

 
12 август
Мчци Фотий и Аникита

ЗВЕЗДА НА СЪГЛАСИЕТО
ПОСТОЯНЕН СВЕТОВЕН СЪВЕТ

10 август
Мчн и архидякон Лаврентий
1877 – втори ден на Шипченската епопея.
Когато на 11 август 1877 г. ген. Столетов 

НОв БЪЛгаРсКИ КаЛЕНДаР
дава нареждане на 
руските полкове да 
отстъпят по габров-
ското шосе, за да се 
окопаят там и да за-
бавят колкото може 
повече настъпващи-
те турски войски, бъл-
гарските опълченци 
са оставени на връх 
Шипка като прикри-
тие. Но сигналът за 
отстъпление е раз-
бран като сигнал и 
за тях и те се втурват 
назад въпреки опи-
тите на техните ко-
мандири да ги спрат. 
Тогава майор Чиляев, 
изчерпал всички дру-
ги средства, се изп-
равя на една скала 

и запява „Шуми Марица”. Дочули песента, 
опълченците се стъписват, обръщат се към 
настъпващия противник и едва ли не с голи 
ръце се хвърлят към него. Турците, обхва-

Кимон Георгиев

Производство на подкови и възвишени идеи.
За личността и делото на инженер Никола Димков - българинът, 
проектирал обществото на народите 1916-1918 година.

“България - това е държава на духа” 
Дмитрий Лихачов

Шипка

Скъпи приятели от в. “Родово имение”,
Сърдечен поздрав от Бургас на г-жа Панчева 
и г-жа Кръстева!

И още в самото начало на това мое писмо за вас 
- скърбя за кончината на енергичния, благороден и 
вдъхновен Николай Кафтанджиев... Колко много са 
необходими на нашия народ такива личности, осо-
бено в драматичното време, в което живеем...

Спомням си, че бях изпратил писмо на Н. Каф-
танджиев някъде към края на месец декември 2007 
г. с изразено желание от моя страна да си разменим 
информация за инж. Никола Димков - и може би 
евентуалния му роднина Петър Димков. Отдавна 
проучвам личността и делото на инж. Никола Дим-
ков, защото е свързан и с моя роден град Бургас.

Прочетох с благодарност и написаното от Н. 
Кафтанджиев на 26.02.2009 г. (в. “Родово имение”, 
брой 24/2009 г.):

“... Страниците на в. “Родово имение” са широко 
отворени за тези, които желаят да пишат за ... 
инж. Н. Димков и акад. Александър Теодоров-Балан...”

С радост ви изпращам в настоящето препоръча-
но писмо мое проучване, или по-точно - продълже-
ние и задълбочаване на известното досега за инж. 
Н. Димков, неговата дейност в Цариград и Бургас 
и най-вече за неговия изключителен проектоустав 
“Звезда на съгласието” за създаване на междуна-
родна организация за мир и сътрудничество. И това 
още преди края на Първата световна война - 1916-
1918 година.

Аз съм член от създаването на Дружеството ма 
краеведите “Г. Поп Аянов” в Бургас, по произход 
съм от Жеравна и понастоящем съм пенсионер.

Желая ви ползотворна работа!

Сава ПОПОВ, Бургас
22 юни 2009 година

Настоящото изложение е опит за добро-
съвестно продължение, допълнение и раз-
ширение на определена част от съдържа-
нието на книгата на Цанко Живков “Звезда 
на съгласието - българин, проектира ООН” 
(посвещава се на 50-ата годишнина от съз-
даването на ООН, издателство “Български 
писател”, София, 1994 г.).

Единствената ми цел е да изясним още 
по-пълно личността и делото на инж. Нико-
ла Димков, като нарастващият интерес към 
него предизвика и нови проучвания. А Бур-
гас е свързан с него и това оправдава моя 
интерес с малкия ми принос, повишава са-
мочувствието ни на граждани на динамич-
ния и перспективен наш град.

В края на краищата всяко наше действие 
е насочено към бъдещето, но пък то се ос-
новава на миналото. И още в самото нача-
ло на това изложение правя достойното и 
обективно обобщение: ние сме европейски 
народ, самобитен, благороден и устойчив, 
въпреки всичко... И нека тук да си припом-
ним Дмитрий Лихачов: “България - това е 
държава на духа”. Както и Симеон Радев: 
“Сръбската нация влезе в историята със 
сабя в ръка, българската - с книга”.

Преди три години международната 
 общественост скромно чества 60-ата го-
дишнина от създаването през август 1945 
г. на Организацията на обединените нации, 
наследила след Втората световна война 
международната организация Общество 
на народите, с център Женева от 28 април 
1919 г. Създадена по инициатива на държа-
вите-победителки Англия, Франция и САЩ 
Обществото на народите (ОН) функционира 
непълноценно между Първата и Втората 
световни войни. Тя формално съществува 

ВъВеДение

Като се вземе предвид, че трите големи 
проблема в света: политически, религиоз-
ни и социални, освен че поглъщат постоян-
но най-добрата част от нашата жизнена 
енергия, винаги са разтърсвали и обърква-
ли цялото човечество; като се има пред-
вид особено, че смутовете и сътресенията 
в света имат извънмерни и най-плачевни 
последици, при които често угасват тол-
кова огнища и биват разплаквани милиони 
невинни; с надеждата, от друга страна, че 
Човекът, това благородно и умно създание, 
надарено със съвест и разум, само може да 
намери средството, за да сложи край на 
всички тези бедствия, които разкъсват 
дори най-нечувствителните сърца; позво-
лихме си да напишем тези страници, убе-
дени, че всеки човек, независимо от поло-
жението и професията си, има свещения 
дълг да прибави своето пясъчно зрънце за 
издигането на високата планина, от чий-
то връх ще се роди и ще бликне навеки осле-
пителната светлина на правдата и спра-
ведливостта, която ще унищожи завинаги 
всички безсмислени раздори - за щастието 
на бъдещите поколения и за слава на чове-
чеството.

Написано в Макрикьой, 1916-1917 г.

Константинопол (Истанбул)
никола ДиМКОВ
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1853 – роден в Чирпан Стоян Заимов, ре-
волюционер, умира на 9 септември 1932 г.

1875 - БРЦК в Букурещ взема решение за 
обявяване на въстание-България.

13. август
Преп. Максим Изповед-

ник. Св. Тихон, еп. Задонски
1826 – родена в Сопот 

Неделя Петкова (Баба Не-
деля), учителка, радетелка 
за девическо образование 
в България, умира на 1 яну-
ари 1894 г.

1936 – умира проф. д-р Иван Георгов, учен 
и общественик, роден във Велес на 19 януа-
ри 1862 г.

14 август
Прор. Михей
1872 – умира Спиридон Палаузов, историк 

и публицист, роден в Одеса през 1818 г.
1924 – умира Велешкият митрополит Ме-

летий, заместил Екзарх Йосиф след отпъту-
ването му от Цариград през 1913 г., роден в 
Битоля на 29 февруари 1868 г.

1962 – умира Димитър Яранов, виден гео-
граф от европейски мащаб, изгонен от уни-
верситета от комунистическия режим.

15 август
Успение на Пресвета Богородица
1856 – в Шумен — първата театрална про-

ява в България. Представена е пиесата „Ми-
хал Мишкоед” от Сава Доброплодни.

1892 - организирано в Пловдив земеделс-
ко промишлено изложение.

16. август
Пренасяне неръкотворния образ на Гос-

под Иисус Христос. Диомид. Преп. Йоаким 
Осоговски

1853 – роден в Стара Загора Начо Начев, 
книжовник и общественик, главен секретар 
на Българската екзархия в Цариград, умира 

на 15 март 1916 г.
1900 – родена в с. Цар 

Аспарух, Старозагорско, 
Магда Петкова, поетеса, 
драматург, умира на 16 май 
1970 г.

1965 – умира актьорът 
Константин Кисимов, ро-
ден във Велико Търново на 
16 април 1897 г.

16 август
1886 — един от най-драматичните дни в 

новата българска история. В София има пра-
вителство, начело с Петко Каравелов, обра-

зувано като една от 
последиците от сва-
лянето на княз Алек-
сандър Батенберг. В 
Търново е предсе-
дателят на Народно-
то събрание Стефан 
Стамболов, който 
действа за връщане 
на княза на престола. 
Княз Александър Ба-
тенберг е предаден 
на руските власти в 
Рени, но по нарежда-
не на Петербург те го оставят на свобода. В 
Пловдив е главнокомандващият на българс-
ките войски против превратаджиите в София. 
След като Петко Каравелов отхвърля редица 
предложения на Стамболов за участие на Ка-
равелов и неговите министри в нов кабинет, 
на 16 август 1886 г. Стамболов издава про-
кламация към народа. Образува се Намест-
ничество в състав Стамболов, председател, 
Петко Славейков и д-р Странски. Главноко-
мандуващ остава подполковник Муткуров. 
Министър-председател е Васил Радославов. 
Стамболов нарежда на Муткуров до следния 
ден вечерта да завземе София наедно с д-р 
Странски. Той лично и Радославов заминават 
за Русе, за да посрещнат княз Александър Ба-
тенберг.

Петко Каравелов

до април 1945 г. като организация за колек-
тивна сигурност и международно сътруд-
ничество, но не оправда надеждите на чо-
вечеството.

Уставът на ООН първоначално е подпи-
сан от 51 държави на конференция в Сан 
Франциско през юни 1945 г. и влиза в сила 
на 24 октомври същата година. Седалище-
то на Организацията е Ню Йорк. Народна 
република България е член на ООН от 14 
декември 1955 г.

Тези две важни кръгли годишнини в 
объркания ни, но изпълнен с колебливи 
надежди и оптимизъм държавен, полити-
чески и социален живот ми даде подходящ 
повод да предизвикам вниманието на чи-
тателя към по-горе посочената книга от 80 
страници (изключителна по съдържание, 
хуманизъм и историзъм) на Цанко Живков 
“Звезда на съгласието - българин проекти-
ра ООН”, която остана почти незабелязана 
в нашето българско и културно простран-
ство и в бързея на менящите се събития и 
промени. А тя е един великолепен повод за 
национална гордост, също, както когато си 
спомняме с възхищение и книгата на писа-
теля Стилиян Чилингиров (1881-1962) “Какво 
е дал българинът на другите народи” (1938). 
Книгата на Цанко Живков за инженер Ни-
кола Димков и неговият проект (формално 
довършен и популяризиран 1917 и 1918 г.) 
за Постоянен световен съвет - първообраз 
на устава на ООН, е въодушевяващ факт 
не за да оправдаем “От Искъро 
по-дълбоко нема”, а за да полу-
чим или си създадем известно 
себеуважение и от оценката на 
 приятеля на България Дмитрий 
Лихачов.

И бързам даже да изпреваря 
логичното изложение на факти-
те, за да научите, че инж. Н. Дим-
ков преди президента на САЩ 
Томас Удроу Уилсън (1856-1924) 
- от 1913 до 1921 г. - изпреварва 
неговите прочути и базисни “14 

Уилсънови точки” при ор-
ганизирането на световния 
мир и сключването на до-
говорите след Първата све-
товна война. А когато проф. 
Александър Балан: филолог, 
литературен историк, библи-
ограф, борец за чист българ-
ски език и епархийски съвет-
ник в Цариград, се запозна-
ва с изненадващите идеи и 
предложения на инж. Дим-
ков, възхитен пише за него: 
“Това е нашият Уилсън”.

Кой е инж. Никола Димков, 
оправдан ли е днес нашият 
интерес към личността и де-
лото му, което включва при-
съствие и в Бургас?

Известно е, че Никола 
Димков е роден през 1859 г. в голямото бъл-
гарско село Горно Броди, близо до град Сер 
в Източна Македония (сега в пределите на 
Гърция).

Цанко Живков ни осведомява, че биогра-
фичните данни за Никола Димков любезно 
са му предоставени от племенниците на ин-
женера - Попатанасов и Владимир Димков. А 
те са сравнително оскъдни и предизвикват 
нови изследвания.

Никола е третото от седемте деца на Кип-
ра Зуева и Димитър Халембаков. Многолюд-
ното семейство живее в село Горно Броди, в 

което железодобивът и ковачес-
твото процъфтяват през първите 
десетилетия на ХІХ век. Железар-
ските изделия на братя Димкови 
били известни из цялата област 
Мъртвашко (Неврокопско, днес 
Гоце Делчевско), били са търсе-
ни и предпочитани на пазарите в 
Сер, Драма, Солун и по-далеч.

Цанко Живков ни запознава 
накратко с подробности за село 
Горно Броди, като цитира про-
учвания на видния български 

обществен деец, книжовник, 
журналист, историограф и 
етнограф Васил Иванов Кън-
чев (1862-1902), изключителен 
познавач на Македония, кой-
то освен разнообразната си 
 културна и научна дейност е 
бил и главен екзархийски инс-
пектор в Цариград. И научава-
ме: “Горно Броди е било най-го-
лямото село в Серската кааза. 
В средата на ХІХ век население-
то му е брояло към девет хиля-
ди души. Било е време, когато в 
селото са пламтели ден и нощ 
по 10-12 високи пещи, тупали 
са с тежките си чукове пове-
че от 20 самокова, а десетки 
са били ковачниците, дето са 
работили над 300 майстори и 

чираци.” (Васил Кънчев, Избрани произведе-
ния, т. 4, стр. 184, 1970 г.)

В новото училище на Горно Броди от 1868 
г. учителят Георги Иванов вече преподава 
на български език и така Никола се науча-
ва да чете и пише. Като юноша той работи в 
бащината си железарска и леярска работил-
ница. После учи в Пловдивската гимназия, 
където показва отличен успех. Отпусната 
му е стипендия и той заминава да учи вис-
ши технически науки във Франция в град 
Шалонсюр Марн. Още като студент прави 
редица конвейерни изобретения, някои от 
които патентова. Завърнал се в България, 
за кратко време ръководи Главна дирекция 
на железниците. Малко по-късно заживява 
в Цариград и там основава фабрика за под-
кови. И тук е интересното за нас - с филиал 
и в Бургас. Няма никакво съмнение, че инж. 
Никола Димков е пребивавал нееднократно 
в Бургас, за да създаде този филиал и много 
вероятно той да е имал в нашия град род-
нини или близки хора и както се установява 
по-късно - съдружници.

(Следва продължение)
Сава ПОПОВ
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Димитър 
ХАЙДУТОВ

Името на Охрид 
носи нещо тайнстве-
но. То е мирисът на 
старина, болезнено-
то усещане от неясни 
спомени. То е като 
копнежа по кремъ-
ците на дядовата ди-
каня, по онова, което 
вече не се връща, но 
е в кръвта и в душата 
ни. Миналото на на-
рода ни - потулено, 
скрито, изопачено, 
очернено, изведнъж 
бликва неочакваната 
хармония, музиката 
на тази невероят-
на, нечовешка, ома-
гьосваща дума – Ох-
рид! Своя, мила, като 
мириса на сухото 
сено, тръпчива като 
дива круша и нераз-
бираема, напълно 
неразбираема! 

Далече е Охрид. 
Чак до Албания, но 
близък и обичан от 
всяко българско сър-
це. Обвит с мъглата 
на легендите за Са-
муил, за страшните 
години на изпитания 
на държавата ни, 
притисната между 
войските на руснаци-
те и гърците. И свет-
лите води на Лихни-
да - Езерото на свет-
лината, Бялото езеро 
със сладката си вода, 
пълно с безкрайност 
и свобода.

В старо време ни-
кой не се е питал, 
защо така е наречен 
градът. Вероятно са 
знаели защо. Говоре-
ли са езика, на кой-

ГЛАСЪТ НА ВЕКОВЕТЕ
то името има ясен 
смисъл и за това не 
е възниквал про-
блем с разбирането 
на значението му. 
Гърците по мание-
ра на римляните го 
наричали Лихнидос 
от името на езеро-
то, което на езика на 
местното население 
на българите озна-
чава „Светло”. Оттам 
римо-гръцкото име 
на града означава 
„На Светлото езеро”. 
Гърците не разбира-
ли българското име и 
не го ползвали. Бъл-
гарите наричали сво-
ята крепост на върха 
на хълма на брега 
на североизточната 
долина на своя език 
Охрид.

Днес, когато све-
щената за българс-
кото сърце земя на 
Македония, на която 
се е родил нашият 
народ, е откъсната от 
тялото на целокупна-
та България и е раз-
делена от Великите 
сили между Гърция, 
Сърбия и Албания, 
потребностите на 
сърбоманията в сър-
бизирана Македония 
не могат да заоби-
колят остатъците от 
българските имена, 
с които е пълна тази 
земя. Така и името на 
града Охрид си търси 
своето сръбско обяс-
нение. Нищо, че се 
пишат за македонци-
те на Александър Ве-
лики, скопските сър-
бомани са скъсали 
всичките си връзки 
с древността и са се 

хванали на хорото на 
Велика Сръбия. Така 
те търсят „славянски-
от” превод от някакъв 
стар славянски език, 
който по тези земи 
не може да бъде друг 
освен старосрпски. И 

са навързани изми-
шльотини за това как 
„македонскиот” крал 
Самуил като видял 
езерото и хълма до 
него, рекъл: ”Ох, рид” 
и това означавало 
„На този рид”. Много 
въображение и мно-
го уйдурдисване, за 
да стане „ох рид” на 
„На ей този рид!” Из-
лиза, че цар Самуил 
е дошъл на Охридс-
кото езеро отнякъде 
доста далече, защото 
изглежда да се е изу-
мил от гледката. Ца-
рят на македонците 
да не е виждал това 
чудо още като дете?

Тук, освен очевид-
ното съчинителство 
от съвсем видимо 
ново време се вижда 

и явен езиков пара-
докс. Думата „рид” 
в това си значение 
съществува в лекси-
ката само на бълга-
рите. Нито един друг 
език в света освен 
английския не съдъ-
ржа думата „рид” в 
това значение. По 
същия начин няма 
нито един славянс-
ки народ, който да 
нарича някаква фор-
ма на възвишение 
на земната кора с 
тази дума. Обърнете 
всички речници на 
славянските наро-
ди и никъде няма да 
намерите дума „рид”, 
която да означава 
рид, хълм, рътлина, 
бърдо, хребет, въз-
вишение. Освен в 

македонския, но той 
си е български, доста 
болен от вкарана-
та му кръв от чужда 
група, но душата му 
е българска, само ко-
зината е српска. Като 
вкарват в устата на 
„македонскиот крал” 
собствено българ-
ска дума, авторите 
на тази „легенда” не 
си дават сметка, че 
всъщност доказват 
теза, обратна на офи-
циалната хипотеза на 
македонизма. Съвре-
менната почти науч-
на конструкция на 
представите за про-
изхода на сегашното 
население на Маке-
дония е изградена 
върху същата основа, 
на която е изградена 
тюркската теория за 
произхода на бълга-
рите - славянска под-
ложка и македонски 
калем, взет направо 
от реброто на Филип 
Македонски. Само 
дето бащата на Алек-
сандър не е македо-
нец, а влах от рода на 
Херакъл, според ду-
мите на сина му. Така 
скопските сърбоиди 
са чисти македонци, 
ама и почти срби. 
Както българите са 
славяни, ама и тюрки. 
Най-същественото в 
двете измишльоти-
ни е необходимата и 
достатъчна разлика 
в произхода на бъл-
гарите и македонци-
те. Всичко е научно и 
допустимо, само бъл-
гарите да не са маке-
донци и македонците 
да не са българи.

Но да се върнем 
на Охрид.

През ХVІ век във 
Франция работил 
един много ерудиран 
учен. Той бил силен 
както в историята, 
така и в езикознание-
то. Владеел класичес-
ките езици, древния 
език на галите и ос-
новните европейски 
езици. Познавал как-
то историята на собс-
твения си френски 
народ, така и Анти-
чната история, Дре-
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вен Рим и Византия. 
Така се случило, че 
трябвало да изложи 
на едно место всичко, 
което знаел за исто-
рията на Латинската 
империя, събитията 
и народите, свързани 
със съдбата на тази 
държава на френски-
те рицари. Така била 
написана „История 
на Византия” на Шарл 
Дюканж. В тази книж-
ка авторът разказва 
за съдбата на ри-
царската държава в 
Константинопол и за 
народа на българите, 
който практически я 
унищожил. Като ци-
тира Йоан Скилица 
по повод думи, каза-
ни на български от 
българи и написани 
на гръцки, Шарл Дю-
канж, познавачът на 
галския език, казва 
еднозначно, че упот-
ребеният от Скили-
ца израз показва, че 
през Х век българи-
те са говорели езика 
на галите във Фран-
ция от ІІІ век. Става 
въпрос за известната 
фраза: ”Везите, Це-
зар”. Тази показател-
на за Шарл Дюканж 

фраза на галски, не 
нашите езиковеди, а 
историците ни пре-
веждат умопомрачи-
телно като: „Бягайте, 
цезарю!” Освен ези-
ковото невежество 
тук присъства и воен-
ното невежество, ко-
ето независимо от 
извинителния му ха-
рактер, си е пак обик-
новено невежество. 
Бъркането в чужда 
материя с дълбоко 
посредствени знания 
и представи, дори и 
когато става въпрос 
за войната, от коя-
то всички разбират, 
си е проява на неве-
жество и в известна 
степен - на лош вкус. 
Пред лицето на врага 
демонстрацията на 
паника се наказва със 
смърт. Във всички ар-
мии и по всяко вре-
ме. Та, този паникьор, 
който би карал царя 
да бяга, не би могъл 
да си довърши изре-
чението, преди да му 
хвръкне главата. И на 
това бойно поле в ла-
гера на българите не 
е имало човек, който 
да не знае това. „Бе-
гите, Цезар!” е чиста 

академична глупост. 
Друго е казал стари-
ят войник на царя. 
Това е разбрал Шарл 
Дюкаж. И го разбрал 
през езика на галите: 
„Царствени, цезарят 
настъпва”. Обикно-
вено оперативно до-
несение.

На езика на галите, 
които до ден днешен 
живеят в Шотландия 
и говорят древния 
си език, запазен в 
доста голяма степен, 
името на Охрид зву-
чи като „Владетел на 
езерото”. Че думата е 
съставна,  се вижда с 
просто око. Първата 
дума е „Ох”, а втората 
е „рид”.

В староанглийс-
кия и в шотландския 
език думата „loch” 
означава „езеро” или 
„залив”. Думата „ride” 
има много значения, 
но всички те са свър-
зани с представата за 
издигане, за възка-
чване, за властване, 
за упражняване на 
контрол, за подтис-
ничество и така за 
езда на кон.

От двете староан-
глийски думи „loch” 

и „ride” е образувана 
думата „Владетел на 
езерото” - „lochride”. 
Изгубването на пред-
ставката говори, че 
вероятно тя е възник-
нала като определи-
телен член. В съвре-
менния български 
език старата дума за 
езеро е запазена във 
формата „локва”. И в 
келтската дума „loch”, 
и в българската дума 
„локва” коренът е „ох” 
или „ок”, който седи 
в името на града, по-
строен на хълма до 
езерото Лихнида.

Когато разгледаш 
околностите на Ох-
ридското езеро, не-
минуемо стигаш до 
извода, че крепостта 
на хълма до северо-
източния бряг не е 
построена като во-
енна опорна точка. 
Тази крепост контро-
лира движението на 
съдовете по езерото 
и съответно търго-
вията през водите 
му. Разположението 
на езерото е такова, 
че на него излизат 
основни комуника-
ции от север на юг 
и от изток на запад. 
Някога Охридското 
езеро е било пътен и 

съответно търговски 
възел. Затова е била 
необходима крепост-
та на върха на хълма, 
от която влизането 
в езерото е бързо и 
безпроблемно. Тези 
задачи и възможнос-
ти на крепостта са и 
дали името „Господар 
на езерото”, което на 
езика на старите бъ-
лгари звучи като „Ох-
рид”, както биха го 
нарекли и прадедите 
на Шарл Дюканж.

Затова този град 
има тази неописуема 
привлекателност за 
българите. Мирише 
на България. Името 
му кънти в душите 

ни като славата на 
бащите ни. Носи духа 
на величието на Бъ-
лгарското ни отечес-
тво - Владетелят на 
езерото - Охрид.

Много години на 
отсъствие на бъл-
гарите от истори-
ческата сцена и на 
заличаване на това 
присъствие от заин-
тересованите стра-
ни. Днес славното 
езеро в самото сърце 
на България, по чии-
то чисти светли води 
много векове са се 
носели белите крила 
на корабите на бъл-
гарския цар, на бъ-
лгарските рибари и 
търговци, е разделе-
но между Македония 
и Албания. До него 
е езерото Преспа. 
То пък е разделено 
между Македония, 
Албания и Гърция. 
Сред водите на Мал-
кото езеро е остров 
Ахил, старата Преспа 
с опразнения гроб на 
Цар Самуил, а кос-
тите му се търкалят 
в чекмеджетата на 
един грък в Солунс-
кия университет, кой-
то носи името Арис-
тотел, възпитателя и 
учителя на Авитохола 

Александър Велики, 
откраднат и присво-
ен още от византийс-
ко време. Изгоненият 
от града при освобо-
дителното въстание 
на атинските гърци 
македонец чак през 
ХІІ век е произведен 
в гръцки философ. 
Човекът, който би се 
обърнал в гроба от 
срам, ако чуе, че ня-
кой си позволява да 
го нарече грък!

Ние сме изоста-
вили отдавна своето 
антично наследство, 
станало вече гръцка 
собственост „по дав-
ност”. Но цар Самуил 
с нищо не е заслужил 
наследниците му да 
гледат как синовете 
на безпощадните му 
врагове, на борбата с 
които посвети живо-
та и силите си, се гав-
рят с костите му и не 
ги оставят в покой. 
Нещо повече, вмес-
то протести, ноти, 
настояване и сила, 
нашите компетент-
ни органи се чудят с 
какво да компенси-
рат гръцката страна, 
че да си вземем кос-
тите на Царя и да ги 
погребем в Пантеона 
на българските царе. 
Тази глупост би била 
почти безобидна, ако 
не се отнасяше до 
църквата „Св. Чети-
ридесет мъченици” 
в Търново. Авторите 
на идеята за Панте-
он на българските 
царе или не разбират 
какво пипат поради 
вродена някаква не-
достатъчност, защо-
то са прочели поне 
„два вагона книги”, 
от които би следвало 
нещичко да са раз-
брали от историята, 
или слугуват на точ-
но гръцката кауза 
на унищожаването 
на следите на бъл-
гарското антично и 
средновековно ми-
нало на Македония. 
Не е достатъчно да 
се наричаш бълга-
рин, трябва да си и 
българин! Да знаеш и 
пазиш наследството 
на дедите не за себе 
си, а за тези, които 
ни следват. Така че 
повече да няма по-
коления, които да се 
питат какво означава 
на български името 
Охрид!
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Борислав
ИВАНОВ

За разлика от 
 естествения нрав
ствен дуализъм на 
Зороастризма, кой
то проповяда жизне
утвърждаваща хар
мония между дух и 
материя, възникна
лият в древна Елада 
в среда на робовла
делски и парични 
отношения гности
цизъм противопо
ставя духа на мате
рията, приемайки, че 
всичко физическо и 
земно е продукт на 
злото и източник на 
зло, а само духовната 
сила, знанието, ми
сълта, спасяват чо
века от материално
то му обкръжение и 
създават истинските 
стойности в живота. 
Гностиците разглеж
дат света като арена 
на постоянна бор
ба между материята 
(злото) и духа (доб
рото). Гностицизмът 
идеализира „духов
ния човек”, който ще 
намери блаженство 
и спасение, за раз
лика от човека роб 

на физическото си 
тяло, който е без
надеждно обречен. 
В известен смисъл 
гностичната спаси
телна надежда няма 
алтернатива в един 
аморален свят, из
пълнен с беззаконие 
и насилие, в който 
навлиза човечество
то през ерата на кни
жовните и парични 
отношения, където 
доминират алчност
та и безогледният 
стремеж към мате
риално забогатява
не. Затова не трябва 
да се учудваме, че 
изразявайки въжде
ленията на обикно
вените хора, бого
милите изповядат 
умерена по своя ха
рактер дуалистично
гностическа идеоло
гия, но за разлика от 
манихейството, с не
говия краен мисти
цизъм и песимизъм, 
богомилството е на
пълно прагматично, 
оптимистично и об
ществено градивно 
учение. Богомилите 
съхраняват зороаст
рийската увереност 
в крайната победа на 

доброто над злото и в 
изграждане на Земен 
рай с нравствените 
и творчески сили на 
човечеството. Точно 
богомилските общи
ни организират бъл
гарското население 
в тежки за държа
вата дни. По време 
на опустошителни 
войни и на вековно 
робство богомилски
те общини възпроиз
веждат местна бъл
гарска държавност, 
независимо от лип
сата на централна 
власт. За мащабите 
на еретическото вли
яние в средновеков
на България найдоб
ре говори свиканият 
от папа Григорий IX 
(1227–1241 г.) кръсто
носен поход срещу 
„пълната с еретици” 
България, за щас
тие не състоял се. 
Към военната мощ 
на богомилите, от
личаващи се с висок 
морал, се обръщат 
българските царе, 
когато държавата е 
застрашена от вън
шна агресия. В съюз 
с еретиците просла

вените български 
царе Самуил ( 1014 
г.), Калоян (1197–1207 
г.) и Иван Асен II 
(1218–1241 г.) громят 
вражеските армии. 
Във Воденския над
пис от 988 г. цар Са
муил с богомилска 
риторика заявява, че 
храмът е издигнат „... 
за спасение на бълга-
рите от проклетия 
Сатанаил, който из-
лиза от Цариград”. 
Според богомилска
та легенда Сатаната 
(Сатанаил, Самаил) 
бил паднал на Земя
та ангел, изгонен от 
Рая заедно с една 
трета от ангелите, 
превърнали се в дя
воли. Това разбиране 
е отглас на дълбокия 
нравствено дуалис
тичен мироглед на 
ск и т о  б ъ л г а р и т е , 
който не може да се 
примири с липсата 
на дух на злото, от
клоняващ човека от 
верния път, срещу 
когото трябва пос
тоянно да се воюва с 
вяра и с добродетел
ност. Подобни въз
гледи влизат в раз

рез с християнската 
догма за изначал
ната греховност на 
човека, вменена му 
с първородния грях 
на Адам и Ева, догма, 
изискваща прими
реност, покорство и 
пасивно поведение 
от християните, бе
лязани по рождение 
с чувство за грехо
вност и вина.

Християнската ре
лигия се появява в 
епоха на бурно нах
луващи книжовни и 
финансовопарични 
отношения и носи 
дълбоко в себе си 
гностическото про
тивопоставяне меж
ду дух и материя. 
Исус Христос пропо
вяда на учениците 
си: „Духът е, който 
дава живот; плът-
та нищо не ползува” 
(Йоан 6:63). Знае се, 
че Християнството е 
създадено в начало
то на I век върху ос
новата на книжовния 
юдаизъм и на източ
ни зороастрийски и 
ведически учения, 
повлияни силно от 
елинския гности

цизъм, намерил ши
роко разпростране
ние в света след за
воевателните походи 
на Александър Маке
донски (336–323 г. пр. 
н. е).

Обикновено ере
тическите учения 
поставят светеца
ересиарх, духовния 
баща и вдъхновител 
на движението, по
високо от самия Исус 
в култовата йерар
хия. Исус е „Человеко
вдъхновител на жи
в о т н оч е л о в е ц и те 
на земята”, докато 
Богомил е „Всечело-
вековдъхновител и 
най-велик учител 
на человеците на 
земята” в книгата 
„Богомилското уче
ние”, издадена през 
1935 г., в която Антон 
Глогов описва едно 
богомилско учение 
с феминистичен от
тенък, така както го е 
прочел в попаднали 
в детството му стари 
апокрифни книги, 
написани с глаголица 
и с турскоарабски 
букви, за съжаление 
не достигнали до нас. 

ЛЮБИМЦИ НА БОГА
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Ще цитирам какво 
пише в книгата за Бо
гомил, защото ми се 
струва доста показа
телно за еретически
те светци: „... Богомил 
създаде свое учение, с 
което искаше да въз-
станови силата на 
сътворението, като 
на мястото на бесо-
вете на разноверия, 
разноезичия, на вой-
ни и кръвопролития, 
на господство на чо-
век над човека и на 
неправди, провъзгла-
ся братството и ра-
венството не само 
за человеците в царс-
твото на българите, 
но и за человеците 
по цялата земя...”, и 
на друго място: „Гос-
подарите обаче, въп-
лощение на силата 
на разрушението, 
наказваха със смърт 
всеки възстанал сре-
щу тях, която смърт 
Богомил прие като 
изкупление за унищо-
жението на челове-
ческото робство и 
за създаването царс-
твото на братство-
то и на равенство-
то, в което живееха 
по-рано българите, 
което той искаше да 
възтържествува за 
цялото человечест-
во на земята.”

Може би тук се на
меква за цветущ зо
роастрийски или за 
маздакистки период 
на ранната българска 
държава, твърдение, 
намиращо подкрепа 
в думите на ромейс
кия военоначалник 
от 1003 г., така наре
чения Готски топарх  
„... поради справедли-
востта и законнос-
та, която българите 
най-много почитали, 
народите се присъе-
динявали доброволно 
към тях ...”.

И докато в държа
вата на българите 
цари справедливост, 
на другия полюс са 
сведенията за без
законието, което се 
шири в християнска
та РимоВизантийска 
империя. По време на 
дипломатическа ми
сия в лагера на Атила 
(434–453 г.) византий
ският историк Приск 
(V век) среща един бо
гат гръцки търговец, 
попаднал в плен на ху
ните, който „... счита-

ше своя живот между 
скитите за по-добър, 
отколкото стария си 
живот между римля-
ните”, защото в Римс
ката империя, поради 
корупцията „... закони-
те не се прилагат към 
всички еднакво, в мир-
но време е по-лошо, 
отколкото във време 
на война. Ако някой 
престъпник е богат и 
силен, той не се наказ-
ва за своето престъп-
ление...” и „Най-лошо-
то е, че трябва да се 
плати, за да се получи 
правосъдие. Никому не 
се отваря вратата 
на правосъдието, ако 
не плати известна 
сума пари на съдиите 
и техните прислуж-
ници”.

Забележителните 
идейни и организа
ционни постижения 
на българските ере
тически движения в 
условията на тотална 
хегемония на орто
доксалната църква, 
намират обяснение 
в дълбоките скит
скозороастрийски 
корени, от които бъ
лгарският дух черпи 
мъдрост и съзна
ние за общочовеш
ки стойности. Зоро
астрийската религия 
преди покръстване
то заема господства
що положение в бъ
лгарското общество, 
независимо от мно
гообразния верски 
и етнически състав 
на населението в об
ширната държава. 
Веротърпимостта е 
характерна за всички 
зороастрийски царс
тва (без Сасанидска 
Персия  IIIVII век), 
следващи установе
ното още от асирий
ците правило, никога 
да не налагат своя 
култ на победените 
народи. Боговете на 
подчинените народи 
са признавани с по
нисш ранг от зороас

трийските и към тях 
се отнасят с нужно
то уважение. Така че 
ако българският уп
равляващ елит изпо
вяда „огнения” култ 
към Ахура Мазда, 
това не пречи на ос
таналите религиозни 
общности да почитат 
своите богове, ка
квито са например 
славянските природ
ни божества или пък 
считания за тюркски 
бог Тангра.

Неизвестен дре
вен писател, наре
чен ПсевдоЛукиан 
(II век), определя ма
говете като жреци 
пророци при перси
те, партите, бактрий
ците, арийците, са
ките (скитите) и ми
дяните, очертавайки 
географския ареал 
на универсалния Зо
роастризъм. Нрав
ствената зороастрий
ска вяра е религия 
на свободните хора, 
на мислещите хора, 
които носят отговор
ност за решенията си 
и следват максимата 
на поведение „Добри 
мисли, добри думи, 
добри дела”. Това уче
ние изисква активно 
участие на човека в 
борбата срещу зло
то. Още Херодот (VII 
в. пр.н.е.) отхвърля 
категорично злона
мерените пропаган
дни обвинения за 
кръвосмешителни 
обичаи при зороас
трийците, с разказа 
за персийския цар 
Камбиз II (530–521 г. 
пр.н.е.), който попи
тал „царските съдии”, 
дали законът му поз
волява да се ожени 
за сестра си. Те му 
отговорили, че за
конът не разрешава, 
но понеже се стра
хували от изблиците 
му на жестокост, до
бавили, че има друг 
закон, според който 
на царя е позволено 

да прави каквото си 
пожелае (Херодот, 
История, кн. 3:31). 
Оттук става ясно, че 
зороастрийските за
кони изключват въз
можността за брако
ве между найблизки 
роднини. За персите 
зороастрийци, които 
не смятали, че „бого-
вете и хората имат 
една и съща приро-
да”, Херодот пише: 
„Жертва принасят 
и на Слънцето, и на 
Луната, и на Земята, 
и на огъня, и на вода-
та, и на ветровете” 
(Херодот, История, 
кн. 1:131). За прина
длежността на скити
те към зороастрийс
ката вяра също има 
много документални 
потвърждения. Те 
са поклонници на 
огъня и техните вла
детели също като 
персийските царе 
имат свещени дина
стични огньове  „По 
обичая си скитите 
се кълнат най-вече в 
царските огнища, ко-
гато искат да се за-
кълнат в нещо много 
важно” (Херодот, Ис
тория, кн. 4:68). Стра
бон I век (Страбон XV, 
3, 15) описва как в 
храмовете на огъня 
персийските магове 
извършват заклина
ния, държейки пред 
огъня сноп пръчки. 
Скитските жреци 
също предсказват по 
пръчки  „Скитите 
имат много гадате-
ли, които предричат 
по много върбови 
пръчки” (Херодот, Ис
тория, кн. 4:67) – вж. 
фиг. 2 – зороастрий
ски маг с характерна 
качулка и сноп пръч
ки в ръка.; фиг. 3  ти
пичен зороастрийски 
храм на огъня; фиг. 
4 – храм на огъня в 
Баку (Азърбейджан); 
фиг. 5 свещен зоро

астрийски 
огън; фиг. 
6 – старо 
светилище 
/или гробница?/ до 
известната тракийс
ка могилна гробница 
в Казанлък, наподо
бяващо много зоро
астрийски храм на 
огъня.

Вярващи в пъл
ноценното човешко 
щастие на земята, зо
роастрийците изди
гат в култ истината и 
благата, постижими 
единствено с мъд
ростта на добре ор
ганизираното обще
ство. На много места 
в „Джагфар Тарихи” 
думата „държава” се 
пише с главна буква в 
знак на преклонение 
пред съкровеното 
име България, защо
то България – БъЛъ 
ГРъ – велика земя – е 
понятието за държа
ва в езика на наши
те предци, разпро
странители по света 
на скитската терито
риална държавност, 
израз на техния иде
ал за благоденстващо 
общество. Арабският 
хронист Ал Масуди 
(X в.) причислява бъ
лгарите към поклон
ниците на огъня, в 
стари църковносла
вянски ръкописи от 
XVII век за българите 
пише, че са еднакви 
с персите и влъхвите 
(влъхви са нарича
ли зороастрийците). 
Сведение от 730 г. на 
сирийския летописец 
ПсевдоДионисий от 
Телмар разкрива, 
че хазарите почитат 
един бог и са влъхви 
т.е. зороастрийци, а 
знаем, че хазарите са 
найблизки по език 
до българите. От 
именската династия 
произлиза първи
ят цар на българите 
ДжамИджи или Ид

жик (Азак, така се на
рича първият бълга
рин в епоса на волж
ките българи) спо
ред всебългарския 
летописен сборник 
„Джагфар Тарихи”, 
което потвърждава 
принадлежността на 
българите към най
ранните индоиранс
ки (арийски) народи. 
Йим (древно перс. 
Йама) е легендарен 
първи земен цар от 
духовната епоха /но 
преди появата на 
нравствената вяра/ 
в индоиранския свят, 
описан в „Авеста”. В 
„Шахнаме” присъс
тва в образа на ми
тичен шах на Персия 
под името Джамшед 
(Джамшид, Джам),  
Йим бил овчар пре
ди да го осени блес
тящият ореол на цар
ската хварна (хварна 
– сияен ореол на бо
жествената благодат, 
носен върху крилата 
на всепобеждава
щата птица Вараган). 
Като цар извършил 
много подвизи за 
спасение и за циви
лизоване на чове
чеството. Царската 
хварна окончателно 
напуснала Йим и от
летяла от него върху 
крилата на птицата 
Вараган, в момента, 
в който той дотолко
ва се възгордял, че 
сам се нарекъл Бог 
(обожествяването на 
хора е недопусти
мо в Зороастризма), 
после бил разкъсан 
от триглавия змей 
АжиДахака, създа
ден от злия дух Анг
ра Майню.

гр. Бургас, 
22.07.2009 г.

(Следва
 продължение)
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ЧОВЕШКОТО
ТЯЛО

Петър ДЪНОВ

Във физическото 
тяло, в астралното 
тяло, в менталното и 
причинното тяло фун
кционира сегашното 
съзнание на човека. 
Има и други тела в 
човека, но те са в за
стой. Има някои орга
ни във физическото 
тяло, които съответс
тват на тези от дру
гите тела. Например, 
мозъкът съответс
тва на умственото 
тяло. Симпатичната 
нервна система или 
стомашният мозък, 
съответствва на ду
ховното тяло. Чер
ният дроб, далакът 
и стомахът съответ
стват на нисшите по
лета на астралното 
тяло. Ако е разстроен 
черният дроб, чувс
твата няма да функ
ционират правилно, 
ще сте мрачни, не
разположени. Чер
ният дроб спомага 
за храносмилането и 
ако образувалите се 
отрови не преминат 
в стомаха, ще влязат 
в кръвта и ще пре
дизвикат разстройс
тво в астралното 
тяло. Тогава силите 
на астралното тяло 
няма да минават пра
вилно във физичес

УСТРОЙСТВО

кото тяло. Разстрои 
ли се черният дроб, 
и паметта отслабва. 
После ще дойде и 
неврастенията, по
неже косвено този 
орган влияе на сим
патичната нервна 
система. Щом се спъ
не някоя функция на 
някой орган от една 
система, той повлия
ва и на другите. Ако 
вие не контролирате 
вашите чувства, те 
ще разстроят черния 
дроб, а черният дроб 
ще разстрои целия 
ви организъм.

Всеки елемент има 
определено място в 
човешкия организъм; 
например, мястото на 
кислорода е в кръвта 
на човека, на азота — 
в мозъка, в нервната 
система; на водорода 
 в стомаха; на въгле
рода  в костите.

Всички органи у 
човека са създадени 
съобразно неговия 
характер, съобраз
но неговата душа. 
Каквато е душата на 
човека, такова е и ця
лото му тяло; какъв
то е умът, такива са 
и очите му; каквото 
е сърцето му, такава 
е и устата му; какъв
то е носът, такава е 
и интелигентността; 
каквито са краката, 

такива са и доброде
телите му; каквито са 
ръцете му, такава е и 
неговата правда.

Службата на сто
машната система във 
физическия свят е да 
смила храната, а в ду
ховния  да разгради 
страстите и нисшите 
желания на човека 
чрез смилане. Да ги 
надроби на ситно 
и да ги изпрати на
горе към огнището. 
Във физическия свят 
сърцето и дробовете 
пречистват кръвта, 
а в духовния  те са 
мехът и огнището, 
през които трябва да 
минат желанията на 
човека, да се отдели 
чистото от нечистото. 
Мозъчната система 
отправя заповедите 
си към различните 
органи за службата, 
която те трябва да из
пълняват. В духовния 
свят мозъкът опреде
ля службата и място
то на всички мисли в 
човека. Не смесвай
те чистите мисли с 
нечистите. Мисълта 
е свързана с жела
нията, желанията  с 
действията, а дейс
твията  с последстви
ята. Както мозъкът, 
така и сърцето, и дро
бовете имат двояка 
функция: физиологи
ческа и психическа. 
Сърцето пречиства 
не само кръвта, но и 
чувствата. Дробовете 
пречистват не само 
въздуха, но те са ол
тар, на който мисли
те, чувствата и жела
нията на човека се 
пречистват. На този 
олтар гори жертве
никът на свещения 
огън, който пречист
ва и калява нещата.

Всеки орган, вся
ка система в чове
ка имат отношение 
към неговия живот. 
Например, стомахът 
има отношение към 
физическия живот на 

човека. Когато опра
ви материалните си 
работи, стомахът му 
работи добре. Щом 
ги обърка, и стомахът 
му се разстройва. При 
това, забелязано е, че 
човек може да бъде 
физически здрав, без 
да е силен. Значи си
лата иде от друго мяс
то. Откъде иде силата 
на човека? От белия 
дроб. Силен човек 
е онзи, който диша 
правилно. Стомахът 
пък доставя необхо
димите материали 
за съграждането на 
човешкото тяло, т. е. 
на физическия човек. 
Когато строят къща, 
преди да започнат 
нейния строеж, пос
трояват малки барач
ки, в които склади
рат дъски, вар и др. 
Стомахът може да се 
уподоби именно на 
тия барачки. В него 
се складира градив
ният материал, който 
впоследствие се раз
пределя по целия ор
ганизъм.

Чрез белия дроб 
човек се свързва с хе
рувимите. Ето защо, 
като дишате, мисле
те за тези духове и 
за тяхната мъдрост. 
Значи, мъдростта се 
придобива чрез ди
шането. Чрез сърце
то си човек се свърз
ва с друга йерархия, 
наречена „престоли”, 
т. е. Божествен разум. 
Биенето на сърцето 
показва, че сме свър
зани с тази йерархия. 
Чрез стомаха той е 
свързан с други йе
рархии  същества 
на благородството.. 
Ето защо, като се на
храни, човек става 
поразположен, по
добър, поблагоро
ден, готов на жертви. 
От стомаха се отива 
в черния дроб, чрез 
който човек се свърз
ва с друга йерархия, 
наречена „власти”, 

или Божествената 
сила. Чрез жлъчката 
човек е свързан със 
съществата на добро
то. Когато жлъчката 
е в нормално състо
яние, добротата и 
любовта се увелича
ват. Ако омразата се 
увеличава, любовта 
се намалява. Това е 
закон, който регули
ра отношенията меж
ду силите. Никой не 
може да избегне този 
закон. След черния 
дроб се отива в дала
ка, чрез който човек 
се свързва с друга 
йерархия — „начал
ствата”, наречени Бо
жествена правда и 
победа в света. Друга 
йерархия са архан
гелите, същества на 
Божията слава. Те ръ
ководят народите. Те 
имат отношение към 
бъбреците. Найпос
ле стигаме до йерар
хията на ангелите, 
които са основа на 
живота. Днес мисъл
та се проявява чрез 
мозъка, чувствата 
 чрез симпатична
та нервна система, в 
тъй наречения слън
чев възел, който не
правилно наричат 
сърце. Волята се про
явява чрез ръцете и 
краката. Три факто
ра вземат участие в 
храненето на човека. 
Първият фактор е 
стомахът. Той доставя 

материалната храна 
на целия организъм. 
Вторият фактор е 
белият дроб, който 
приема въздуха от 
устата и чрез него 
пречиства, т. е. окис
лява кръвта. Третият 
фактор, е мозъкът, 
който изпраща енер
гиите по цялото тяло. 
Х р а н о с м и л а н е т о 
се отразява върху 
кръвообращението; 
кръвообращението 
 върху дихателната 
система; дихателната 
система  върху не
рвната, а тя  върху 
мозъка, седалище на 
мисълта. Мозъкът, 
нервната система не 
са мястото, дето се 
създава мисълта  те 
само възприемат и 
обработват мисълта. 
Има един висок свят, 
дето мислите се съз
дават, и оттам се из
пращат в нашия свят 
чрез мозъка и не
рвната система, про
водници на тия мис
ли. Принципът на ума 
се обуславя от мозъч
ната нервна система, 
в която главна роля 
играят мозъкът, не
рвите и сетивата на 
човек. Принципът на 
сърцето, или силата 
на чувствителност
та, са свързани с не
говата дихателна, 
кръвоносна и хра
носмилателна систе
ма. Волята на човека, 
която е обусловена 
от найвисшата му 
способност  разума 
 е сила, която се про
явява чрез двигател
ната система. Човек 
е разумен само тога
ва, когато знае как да 
употребява разните 
части на тялото си.

Из „КНИГА ЗА 
ЗДРАВЕТО”

Здраве, болести, 
начин на живот, 

лечение, рецепти, 
формули, песни
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—Î˙ÌˆÂ ‚ –Ë·Ë. –‡ÁÂÊ‰‡ÌÂ Ë ÔÂÒ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡
ÁÂÎÂ‚Ë, ÒˇÚË ÔÂÁ ˛ÎË.

ÃÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ‰ÌË Á‡ ÔË·Ë‡ÌÂ Ì‡ ÔÎÓ‰Ó‚‡ Ë
Á˙ÌÂÌ‡ ÂÍÓÎÚ‡. ƒÌËÚÂ Ò‡ Ò ÚË Á‚ÂÁ‰Ë.
ƒÓ·Ë ‰ÌË Á‡ ÔËÒ‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ Ô˙ÔÍË. Õ‡ 4 ‰‡
ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‰.

ƒÓ Í‡ˇ Ì‡ ‰ÂÌˇ ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË.
œË·‡ÌËÚÂ ÔÂÁ ‰‚‡Ú‡ ‰ÌË ÍÓÂÌÓÔÎÓ‰ÌË
˘Â ÒÂ Á‡Ô‡ÁˇÚ ÓÚÎË˜ÌÓ. ŒÒÓ·ÂÌÓ ‰Ó·˙ 
‰ÂÌ Â 6 - ÚË Á‚ÂÁ‰Ë. 
œ˙ÎÌÓÎÛÌËÂ - 4.00 - 6 ‡‚„ÛÒÚ.

ƒÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ˆ‚ÂÚˇÚ‡. ƒ‡ ÔÂ„ÎÂ‰‡ÏÂ 
Ë ÒÓÚË‡ÏÂ ÎÛÍÓ‚Ë˜ÌËÚÂ. 
—‡‰ËÏ ÂÒÂÌÌËÚÂ ˆ‚ÂÚˇ.

–‡·ÓÚ‡ ‚ ÎÂıËÚÂ Ò ÎËÒÚÌË ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË.
—Î˙ÌˆÂÚÓ ÔÂÏËÌ‡‚‡ ‚ À˙‚.
Õ‡ 10 ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‰ Ë Ì‡ 11 ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË
‚ „‡‰ËÌ‡Ú‡. 

ƒ‚‡ ÓÚÎË˜ÌË ‰ÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ Ò ÔÎÓ‰ÌË 
Ë Á˙ÌÂÌË ÍÛÎÚÛË. œË·Ë‡ÏÂ ÔÎÓ‰Ó‚Â,
Ô‡‚ËÏ ÍÓÏÔÓÚË Ë ÒÎ‡‰Í‡. ÀÛÌ‡ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ì‡
˜ÂÚ‚˙Ú.

ŒÚÌÓ‚Ó ÏÌÓ„Ó ·Î‡„ÓÔËˇÚÌË ‰ÌË Á‡ ‡·ÓÚ‡ 
‚ Û˜‡ÒÚ˙ˆËÚÂ Ò ÍÓÂÌÓÔÎÓ‰ÌË. œË·Ë‡ÌÂ 
Ë Ò˙ı‡Ìˇ‚‡ÌÂ Á‡ ÁËÏ‡Ú‡. 

¬ÂÏÂ Á‡ Ò‡‰ÂÌÂ - Ì‡˜‡ÎÓ 7.00.
ÕËÁıÓ‰ˇ˘‡ ÀÛÌ‡.

 

 

 

 

 

 

 

 

œ˙‚‡Ú‡ ˜‡ÒÚ Ì‡ ÏÂ-
ÒÂˆ ‡‚„ÛÒÚ ÌË ‰‡‚‡
ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë ‚˙ÁÏÓÊ-
ÌÓÒÚË Á‡ ÔË·Ë‡ÌÂ
Ì‡ ‡ÌÌ‡ Ë ÒÂ‰ÌÓ-
‡ÌÌ‡ ÂÍÓÎÚ‡ ÓÚ „‡-
‰ËÌËÚÂ. «‡ÚÓ‚‡ ÔÓÏ‡-
„‡Ú Í‡ÍÚÓ ‡ÁÔÓÎÓÊÂ-
ÌËÂÚÓ Ì‡ ÔÎ‡ÌÂÚËÚÂ ‚
ÁÓ‰Ë‡Í‡ÎÌËˇ ÔÓˇÒ, Ú‡-
Í‡ Ë Ò‡ÏËÚÂ Ò˙Á‚ÂÁ-
‰Ëˇ Ë ‚˙ÁıÓ‰ˇ˘ËˇÚ
Ô˙Ú Ì‡ ÀÛÌ‡Ú‡ ‚ ÁÓ‰Ë-
‡Í‡ÎÌËˇ ÔÓˇÒ.

ƒÌËÚÂ "ÔÎÓ‰" Ë "ˆ‚ˇÚ"
Ò˙Ò Ò˙ÓÚ‚ÂÚÌËÚÂ ÚÓÔ-
ÎËÌÌË Ë Ò‚ÂÚÎËÌÌË
ËÏÔÛÎÒË Ò‡ Ì‡È-ÔÓ‰-
ıÓ‰ˇ˘Ë Í‡ÍÚÓ Á‡ ÔÎÓ-
‰Ó‚ÂÚÂ, Ú‡Í‡ Ë Á‡ Á˙-
ÌÓÚÓ - 2, 3, 4 ‰Ó Ó·ˇ‰,
7, 8, 12, 13, 29 ÒÎÂ‰
Ó·ˇ‰ Ë 30 ‡‚„ÛÒÚ.

«˙ÌÓ Á‡ ÔÓÒÂ‚ Ì‡
ÒÎÂ‰‚‡˘‡Ú‡ „Ó‰ËÌ‡ ‰‡
ÒÂ Ò˙·Ë‡ Ò‡ÏÓ Ì‡ 2 Ë
3 ‡‚„ÛÒÚ.

 ÓÂÌÓÔÎÓ‰ÌËÚÂ Ò˙-
·Ë‡ÏÂ Ë Ò˙ı‡Ìˇ‚‡-
ÏÂ Ò‡ÏÓ ‚ ‰ÌËÚÂ "ÍÓ-
ÂÌ" Ò˙Ò ÁÂÎÂÌ ËÏ-
ÔÛÎÒ. “Â Ò˙˘Ó Ò‡ ‰ÓÒ-
Ú‡Ú˙˜ÌË Á‡ ÏÂÒÂˆ‡, ÌÓ

‰‡ ÌÂ Á‡·‡‚ˇÏÂ, ˜Â
Ì‡È-‰Ó·ËÚÂ ‰ÌË Á‡
Úˇı Ò‡ ‚ ‰ÌËÚÂ Á‡ Ò‡-
‰ÂÌÂ - ÌËÁıÓ‰ˇ˘‡ ÀÛ-
Ì‡ (16 ‰Ó 28 ‡‚„ÛÒÚ).

“Ë Ô˙ÎÌË ÌÂ‡·ÓÚÂ-
˘Ë ‰ÌË ‚ ÏÂÒÂˆ‡ Ò‡
19, 20 Ë 31 ‡‚„ÛÒÚ. »Á-
ÔÓÎÁ‚‡ÈÚÂ „Ë Á‡ ‰Û„‡
‰ÂÈÌÓÒÚ.

—ÎÂ‰ „ÓÎÂÏËÚÂ „ÓÂ-
˘ËÌË Ó˜‡Í‚‡ÏÂ Ë ÔÓ-
ıÎ‡‰ÌË ‰ÌË, ÍÓËÚÓ ‰‡
ËÁÔÓÎÁ‚‡ÏÂ Á‡ ÔË-
Ò‡Ê‰‡ÌÂ Ì‡ ÒÔˇ˘‡
Ô˙ÔÍ‡ - ÓÍÓÎË‡ÌÂ.
ÕˇÍÓÎÍÓ ÏÌÓ„Ó ‰Ó·Ë
‰ÌË, ÔÂ‰ Ë ÒÎÂ‰ œ˙Î-
ÌÓÎÛÌËˇ, ÌÓ ·ÎËÁÓ - 2,
3 Ë 4 ‰Ó Ó·ˇ‰ Ë 12, 13.
»ÁÔÓÎÁ‚‡ÏÂ ÔÓ „Î‡‰-
ÌÓ ‚ÂÏÂ, ÒÛÚËÌ Ë ‚Â-
˜Â, ‡·ÓÚËÏ ·˙ÁÓ Ë
ÚÓ˜ÌÓ (Á‡ ÚÓ‚‡ ÒÏÂ „Ó-
‚ÓËÎË). œË ÌÓ‚Ó Á‡-
ÒÛ¯‡‚‡ÌÂ ‚ÒÂÍË ‰ÂÌ
ÔÓÎË‚‡ÏÂ ÔÓ‰ÎÓÊÍ‡Ú‡
ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎÌÓ.  ‡ÚÓ
ÂÁÂ‚ÂÌ ‰ÂÌ ÓÒÚ‡‚‡
Ë 30 ‡‚„ÛÒÚ.

”ÒÔÂı Ì‡ ‚ÒË˜ÍË ÔÂÁ
ÚÓÁË ‚‡ÊÂÌ ÏÂÒÂˆ!

ƒËÏËÚ˙ —“ŒflÕŒ¬, 
·ËÓ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÌ ÙÂÏÂ, 
Ò. ¡‡˜ÍÓ‚Ó
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Скъпи приятели, любители на при-
родата и пешеходния туризъм,

 
Заповядайте на Национален поход през 
Витоша и Верила до Седемте рилски езе-
ра по международния пешеходен маршрут 
Е4! С похода искаме да покажем, че приро-
дата трябва да се уважава и в планината 
е най-добре да се ходи пеша.

Инициатори на похода са коалицията 
от над 30 неправителствени организации 
и граждански групи „За да остане природа 
в България” и един от членовете й „Граж-
дани за Рила” – възникнала преди около 2 
години неформална група от хора, съпри-
частни към проблема с развитието на 
масовия туризъм в един изключително 
красив и неповторим район на България. 
За съжаление, масовият туризъм у нас е 
показал, че не може да бъде устойчив. Пре-
застрояването и комерсиализирането на 
българските планини е проблем, който 
не подминава и района на Северозападна 
Рила и Седемте рилски езера и предизви-
ква остра гражданска реакция. 

 
В последните две години апогей на граж-
данската кампания за защита на българ-
ските планини е борбата за спиране на 
проекта „Кабул – Езерата – Паничище”, 
известен още като „Супер Паничище”, 
който предвижда изграждането на скику-
рорт, навлизащ на 80 % от площта си в 
НП Рила, силно урбанизиращ и комерсиа-
лизиращ района на Седемте рилски езера 
и увреждащ непоправимо един от главни-
те водоизточници на България – североза-
падния дял на Рила.

Повече за закононарушенията в Рила: 
http://forthenature.org/cases/18/.

Дъбовете принадлежат към семейство 
Букови, чийто представители са разпро
странени главно в северното полукъбо и 
някои от тях формират растителната 
покривка на големи територии. Те са ценни 
горскостопански видове, като повечето от 
тях се използват и като декоративни.

Род Дъб включва около 600 вида, 
растящи в умерената и субтропичната 
зона. Представителите на този род са 
листопадни или вечнозелени дървета, или 
храсти.

Обикновеният дъб е дърво с височина 
до 4050 метра и до 2 метра дебелина 
на стъблото. Образува мощна, широка, 
неправилна корона, ниско разположена 
при свободно растящите дървета. 
Листата са дълги 1520 см. Цъфти през 
май заедно с разлистването. Жълъдите 
узряват в края на септември и опадат от 

началото на октомври. Зрелите жълъди 
се характеризират с умерен принудителен 
покой. Добре е след леко просушаване до 
4045% относителна влажност да се 
съхраняват в хладилни помещения в насипно 
състояние при температура 20С.

Летният дъб има обширен географски 
ареал – Европа, Северна Африка, Мала Азия 
и Кавказ. В България е разпространен в 
низините и предпланините до около 800 
метра н. в. Среща се на заливаеми места 
край Дунав и в лонгозни гори. Пошироко 
е обаче разпространението му в сухите 
равнини. 

Расте в смесени насаждения заедно с 
други местни дъбове, полски ясен, полски 
бряст, бял бряст, обикновен явор, липа, 
обикновена леска, смрадлика, чашкодрени, 
глогове и др.

Летният дъб е светлолюбив и взискателен 
към почвата. Има дълбока коренова система 
и е ветроустойчив. Дълговечността му е 
400500 години, а на отделни екземпляри и 
до 1000 години.

Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова, 

Н.Илиев, Посевни материали от 
широколистни видове, София, 2004 г.

2. Вакарелов И., М.Милема, Декоративна 
дендрология, Дионис, 2002 г.

3. КомджиеваСтефова М., Б.Бузов, 
Горски култури, Матком, 2002 г.  

Обикновен летен
дъб Quercus robur L.
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НАЦИОНАЛЕН ПОХОД 
ЗА РИЛА

Подпишете петицията за премахване на 
незаконния лифт на Паничище и спазване на 
закона в НП Рила!

Бихме се радвали, ако подкрепите похода 
в защита на рилската природа, като учас-
твате сами в него. Искаме да направим един 
красив и забавен, изпълнен с настроение и 
песни поход, както и да запознаем повече 
млади планинари с туристи, „ветерани” от 
дружествата. Наистина ще се радваме да 
прекараме това време заедно!

Датите за похода са:
12-и август 2009 (сряда) – тръгване от хижа 

Алеко, Витоша (час на събиране – 9.00, час на 
тръгване – 10.00); 14-и август следобед (петък)  
 – пристигане на поляните около вр. 
Зекирица в Лъкатишка Рила, къде-
то ще се изгради бивак в близост до 
границата на НП Рила, но извън него;  
15-ти август (събота), 10.00 ч. – на хижа 
Пионерска към похода се включват всички 
хора – приятели на Рила, дошли само за съ-
бота и неделя. Вие също можете да се при-
съедините само за тази част на похода. На 
този ден ще се качим пеша до Езерата, ще 
направим класическата обиколка и вечерта 
ще слезем отново на бивака около Зекирица. 
Който желае, може да си тръгне още същата 
вечер, който иска – нека остане и да се при-
бере с основната група на следващия ден 
към Сапарева баня; 16-ти август 2009 (неде-
ля) – край на похода.

Нощувките са предвидени да бъдат изця-
ло на палатки.

Техническа информация:
Всеки си носи храна, нощувките са на па-

латки. Възможности за транспорт до Алеко, 
до и от Рила има много. Информация за тях 
ще има допълнително.

Инвентарът за бивакуване също се оси-
гурява от участниците или от клубовете, в 
които те членуват. Местата за бивакуване в 
близост до водоизточници ще се определят 
до две седмици преди датата на тръгване. 

За по-добра ор-
ганизация от наша 
страна, моля заявете 
участие на този ад-
рес: saverila@gmail.
com. В „subject” 
или „тема” пишете 
„Nacionalen pohod za 
Rila”

Интересува ни: 
колко души, от коя 
организация и в коя 
част на похода (от са-
мото начало на 12.08 
или за частта от 15.08) ще участват.

За контакти и въпроси:
Магдалена Славова (0896 628 958)
Михаил Михов (тел. 0889 620 483),
Вера Петканчин (тел. 0899 38 58 59) 
„Граждани за Рила”
http://forthenature.org/actions/210

За дължината и трудността на прехо-
дите: 

1. Ще се ходи средно по около 6-7 часа на 
ден. Зависи от скоростта на придвижване...

2. Изкачвания и слизания ще има не мал-
ко; 

3. Пътят се движи предимно по била и сле-
дователно ще е сухо и горещо; 

4. Водата за хигиенни нужди по всяка ве-
роятност ще е ограничена в първите 3 дни!

5. За деца под 14 години ще е доста нато-
варващо.

Необходимите екологични норми за 
поведение в планината: 

1. боклука в раницата; 
2. компостиране на органичните отпадъ-

ци;
3. не на късането на цветя, паленето на 

огън и палаткуването в защитените терито-
рии (национален парк Рила и природен парк 
Витоша). 

Техническа информация за похода на 

Граждани за Рила по Е4

От Алеко до река Палакария над с. Яр-
лово ще е първия ден. Вероятно ще слезем 
малко по-надолу по река Палакария към 
Ярлово, или да слезем към Чуйпельово на 
Струма. Този ден ще е около 5-6 часа ходе-
нето (чисто, без почивките) изцяло над гор-
ския пояс.

Оттам продължаваме по билото към Ве-
рила по черните пътища, вече сме на око-
ло 1200 метра средно и поддържаме тази 
височина. Почти никъде няма стръмни из-
качвания или слизания, единствено на вр. 
Голям Дебелец е много стръмно, но той ще 
е по желание. Има много красива гледка 
към Витоша, Рила, околните полета и по-
ниски планини. Вторият ден е около 5-6 
часа също, чисто ходене. Добре е да се но-
щува в подножието на вр. Голям Дебелец, 
за да може вечерта, който иска - да го качи. 
В района има ловна хижа с маси, пейки и 
вода, които можем да ползваме. На третия 
ден продължаваме по пътя. Маркировката 
е много добра. Последните 8 километра 
преди Клисура са много неприятни сечи-
ща и прах, ще слезем направо към село Са-
парево и оттам ще излезем на Зекирица.

По пътя има много мухи и комари.
Ден 2 и ден 3 са почти изцяло по черни пъ-

тища. След вр. Голям Дебелец обаче е много 
обрасъл и неползван... Много малини!

Водата е малко. Първият ден имаме 

 право на 4 места. Вторият ден - на две. Тре-
тият ден - пак около 2.

Сянката е малко. От Алеко до Рила има 
всичко на всичко около 3 часа в гора, дру-
гото е на слънце - сред пейзажите.

Частта в Рила ще бъде описана допълни-
телно.
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Джек ЛонДон

В номер едно директорът Атъртън и капи-
тан Джейми продължаваха да ме подлагат на 
инквизиции. Директорът Атъртън ми каза:

— Стандинг, ще си развържеш езика за тоя 
динамит или ще те затрия в усмирителната 
риза. И по-твърдоглави от тебе са си развър-
звали езика, преди да им видя сметката. 
Имаш само един избор: динамитът или край 
на представлението.

— Тогава, предполагам, че ще е краят на 
прдставлението — отговорих аз, — защото 
не зная нищо за никакъв динамит.

Това раздразни директора и го накара да 
пристъпи към незабавни действия.

— Легни! — заповяда той.
Аз се подчиних, защото бях разбрал кол-

ко глупаво е да се съпротивляваш на трима-
четирима здрави мъже. Те ме зашнуроваха 
стегнато и ми дадоха сто часа. Веднъж на 
всеки двадесет часа ми позволяваха да пий-
на малко вода. Не ми се ядеше, ни ми предла-
гаха храна. Към края на стоте часа Джаксън, 
лекарят на затвора, провери физическото ми 
състояние няколко пъти.

Но аз бях твърде много свикнал с усми-
рителната риза, за да може едно единстве-
но наказание да ми навреди. Естествено, 
бях отслабнал, то ми беше взело силите; но 
бях научил мускулни трикове, с които да си 
открадна малко пространство, докато ме за-
шнуроват. На края на първия сточасов кръг 
бях изнурен и отпаднал, но това беше всичко. 
Дадоха ми още сто часа, след като ме остави-
ха едно денонощие да се посъвзема. А след 
това ми дадоха сто и петдесет часа. Голяма 
част от това време бях физически вцепенен 
и душевно побъркан. Също така с усилие на 
волята успявах да прекарвам дълги часове в 
сън.

След това директорът Атъртън опита друг 
вариант. Слагаха ме в усмирителна риза и ме 
оставяха да се съвземам в нередовни интер-
вали. Никога не знаех кога пак ще ми сложат 
ризата. Така се случваше да ме оставят де-
сет часа да се съвземам и двадесет в ризата 
или получавах само четири часа почивка. В 
най-неочаквани часове на нощта вратата ми 
се отваряше с дрънчене и новата смяна над-
зиратели ме зашнуроваше. Понякога устано-
вяваха някакъв ритъм. Така в течение на три 
дена ме слагаха за осем часа в ризата и дава-
ха осем часа почивка. А после, тъкмо когато 
бях започнал да свиквам на тоя ритъм, вне-
запно го промениха и ме оставиха в ризата 
две денонощия.

И непрекъснато ми се повтаряше вечния 
въпрос: къде е динамитът? Понякога дирек-
торът Атъртън изпадаше в бяс с мен. Веднъж, 

СКИТНИКЪТ 
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

когато бях изтърпял извънредно жестоко 
наказание, той започна почти да ми се моли 
да си призная. Друг път дори ми обеща три 
месеца пълна почивка в лазарета и добра 
храна, а след това службата на отговорник в 
библиотеката.

Доктор Джаксън, слабосилна суха клечка с 
повърхностни знания по медицина, започна 
да губи вяра. Той взе да настоява, че усмири-
телната риза, колкото и дълго да ме държат в 
нея, не ще може да ме умори, и неговата на-
стойчивост подейства като предизвикателс-

тво за директора да продължи опита си.
— Тия мършави университетски плъхове 

може да излъжат и дявола — негодуваше 
той. — Те са по-здрави от гьон. Въпреки това 
ние ще му извадим душата. Стандинг, чуваш 
ли ме? Това дето си го видял не е нищо в 
сравнение с онова, което има да видиш. По-
добре изплюй камъчето и да си спестиш не-
приятностите. Аз съм човек, който държи на 
думата си. Ти ме чу, че казах: динамита или 
край на представлението. Така ще бъде! Из-
бирай.

— Не вярвам да мислите, че не казвам, 
защото ми прави удоволствие? — успях да 
изпъшкам аз, понеже в този момент Джоунс 
тясното лице натисна гърба ми с крак, за да 
може да ме заклещи по-стегнато, докато аз 
се мъчех да намаля стягането с мускулите си. 
— Няма нищо за признаване. Че аз ей сега 
си бих отрязал дясната ръка, само и само да 

мога да ви заведа при някакъв си динамит.
— Ами, виждал съм и други образовани 

като тебе — присмя ми се той. — Някои от 
вас като им влезе бръмбар в главата, не мо-
жеш с нищо да ги накараш да се откажат от 
туй, дето са намислили. Ставате опърничави 
като конете. Стягай по-здраво, Джоунс, това е 
съвсем хлабаво!… Стандинг, не си ли кажеш, 
край на представлението. Ще си удържа на 
думата.

Научих и нещо утешително. Като позагу-
би сили човек започва и по-малко да стра-

да. По-малко го боли, защото има по-малко 
какво да го боли. И човек, който е вече доста 
отслабнал, отслабва по-бавно. Общоизвест-
но е, че необикновено силни мъже страдат 
повече от обикновени болести, отколкото 
жените или болнавите. Колкото повече запа-
си от сила се изразходват, толкова по-малко 
сила има за губене. След като се стопи цялата 
излишна плът, онова, което остане, е по-жи-
лаво и по-устойчиво. Всъщност аз бях станал 
точно това — своеобразен жилав организъм, 
който упорито продължава да живее.

Морел и Опънхаимър ме съжаляваха и ми 
изчукаха своите съчувствия и съвети. Опън-
хаймър ми каза, че е минал през всичко това 
и през по-лошо и е все още жив.

— Не се оставяй да ти надвият — изчук-
ваше той с кокалчетата на пръстите. — Не се 
оставяй да те убият, защото това ще им дой-
де добре дошло. И не им издавай заговора.
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— Но няма никакъв заговор — изчуках 
аз в отговор с крайчеца на подметката си по 
решетката (по това време бях с усмирителна 
риза и можех да говоря само с краката). — Аз 
не зная нищичко за този проклет динамит.

— Така те искам — похвали ме Опънхай-
мър. — Бива си го, нали, Ед?

И това показва какъв шанс имах да убедя 
директора Атъртън, че не зная нищо за ди-
намита. Самата му настойчивост да го търси, 
беше убедила човек като Джейк Опънхаймър, 
който можеше само да се възхищава за твър-
достта, с която държах 
езика си зад зъбите.

През първия пери-
од на инквизицията с 
усмирителна риза ус-
пявах да спя по-дълго 
време. Сънищата ми 
бяха удивителни. Раз-
бира се те бяха ярки и 
правдиви, каквито са 
повечето сънища. Това 
което ги правеше уди-
вителни, беше тяхната 
свързаност и последо-
вателност. Често гово-
рех пред група учени 
на спортни теми, четях 
им грижливо подготве-
ни доклади върху мои 
собствени изследвания 
или за мои собствени 
изводи от изследвани-
ята и опитите на дру-
ги. Когато се събуждах, 
гласът ми още като че 
ли кънтеше в ушите ми, 
а очите все още виж-
даха по изписаните на 
машина листа бяла хар-
тия цели изречения и 
абзаци, които можех да 
прочета пак и да им се 
чудя, докато видението 
изчезне. Между друго-
то, искам да ви обърна 
внимание на факта, че 
както забелязах тогава, 
използваният от мен 
начин на разсъждаване 
в тези сънувани речи бе 
неизменно дедуктивен.

Имаше огромно зе-
меделско стопанство, 
проснало се със стоти-
ци мили на север и на 
юг някъде в умерения 
пояс, с климат и флора и фауна до голяма 
степен напомнящи Калифорния. Не веднъж, 
не дваж, а хиляди пъти пътувах аз по това 
сънувано стопанство. Това, върху което ис-
кам да ви обърна внимание, е, че то винаги 
бе същото стопанство. Никакви съществени 
белези в него никога не се различаваха в от-
делните сънища. Така то винаги бе осемчасо-
во пътуване в каручка, карана от планински 
кончета, от засети с люцерни ливади (къде-
то държех много дойни крави) до едно раз-
пръснато село край голям пресъхнал поток, 
където вземах влака на малка теснолинейка. 
Всички външни белези през това осемчасо-
во пътуване с планинската каручка, всяко 
дърво, всяко възвишение, всеки брод и мост, 
всяко било и всеки размит от водите склон 
бяха винаги същите.

Обаче по-дребните подробности в това 
стройно, смислено земеделско стопанство 

на сънищата ми в усмирителна риза все пак 
се променяха според годишното време и ра-
ботата на работниците. Така на планинските 
пасища отатък люцерновите ливади, аз раз-
работвах ново стопанство с ангорски кози. 
Там забелязвах промени при всяко сънувано 
посещение и промените отговаряха на вре-
мето, изминало между отделните посеще-
ния.

Ах, тези обрасли с храсти склонове. Как 
мога да ги видя сега същите, каквито са били, 
когато първом пуснах там козите. И как си 

спомням последователните промени: започ-
налите да се образуват пътеки, където козите 
буквално си прояждаха пътя през непрохо-
димите гъсталаци; изчезването на по-млади-
те, по-дребните храсчета, които не бяха пре-
калено високо, за да ги опасат целите; просе-
ките, които се образуваха по всички посоки 
през по-старите, по-високи храсти, където 
козите опасваха докъдето можеха да стигнат, 
вдигнали се на задните крака; настъпление-
то на тревите, които покарваха по следите на 
разчистилите им пътя кози. Да, в последова-
телността на тези сънища се криеше техния 
чар. Настъпи денят, когато работниците с 
брадви изсякоха всичките по-високи храсти, 
за да могат козите да стигнат листата, пъпки-
те и кората. Дойде денят, зимно време, кога-
то сухите оголени останки на всичките тези 
храсти бяха събрани на купища и изгорени. 
Дойде денят, когато аз преместих напред до-

битъка си, а орачите ми запъплиха напред-
назад по склоновете и обърнаха тучните чи-
мове, за да прегният в гъмжащ с живот хумус, 
в който да засея бъдещите жита.

Да, и в сънищата аз често слизах от влак-
чето на теснолинеката, където край големия 
пресъхнал поток се бе проснало разпръсна-
тото село, качвах се на каручката зад планин-
ските кончета и пътувах час след час сред 
всичките стари, познати места до люцерно-
вите ливади и нататък до високопланински-
те пасища, където бяха узрели за жетва ре-

колти на редуващите 
се царевица, ечемик и 
детелина и където на-
блюдавах работниците 
да жънат, докато отвъд, 
устремени все по-наго-
ре, козите ми опасваха 
храстите по по-висо-
ките склонове, за да ги 
превърнат в разчисте-
ни обработени полета.

Но това бяха съни-
ща, само сънища, въоб-
ражаеми приключения 
на моя подсъзнателно 
разсъждаващ ум. Съв-
сем различни, както ще 
видите, бяха другите ми 
приключения, когато 
минавах през портите 
на живата смърт и из-
живявах наново дейс-
твителността на други 
мои съществувания от 
други времена.

През дългите часове 
на будуване в усмири-
телната риза открих, 
че доста много разми-
шлявам за Сесил Уи-
нууд, поета клеветник, 
който безразсъдно ми 
беше причинил всички 
тези терзания и който 
по същото това време 
беше пуснат пак на сво-
бода на белия свят. Не, 
аз не го мразех. Тази 
дума е твърде слаба. 
В езика няма дума до-
статъчно силна, за да 
опиша чувствата си. 
Мога да кажа само, че 
узнах глождещото же-
лание да му отмъстя, 
което само по себе си 

беше болка и надминаваше всичките въз-
можности на езика. Няма да ви разказвам за 
часовете, които посвещавах на плановете как 
да му отмъстя, нито за сатанинските средс-
тва и способи за измъчване, които измислях 
за него. Само един пример. Бях се влюбил в 
древния трик, при който за тялото на чове-
ка се връзва тенекиен съд с плъх. Единстве-
ния открит път за плъха е през самия човек. 
Както казах, бях се влюбил в това, докато не 
си дадох сметка, че такава смърт е твърде 
бърза, след което дълго и с удоволствие раз-
мишлявах за мавританския трик… но не, аз 
обещах да не говоря повече по този въпрос. 
Достатъчно ще е да кажа, че много от изпъл-
нените с влудяваща болка будни часове пос-
вещавах на мечти, как да отмъстя на Сесил 
Уинууд.

Превод Сидер ФЛорин
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Продължава 
от стр. 1

Ангажирането на 
децата в активни 
игри помага. Осо-
бено неспокойните 
деца се нуждаят от 
много упражнения. 
В аюрведическата 
медицина има три 
типа хора. Първият 
тип се нарича вата. 
Децата тип вата имат 
склонност да бъдат 
слаби и много неспо-
койни. Те учат бързо, 
но и лесно забравят. 
Нуждаят се от много 
упражнения, за да 
намалят вата-тенден-
циите. Вторият тип се 
нарича пита. Децата 
тип пита имат сред-
но телосложение, 
постоянни са и доб-
ри в ученето, помнят 
добре, по-лесно се 
раздразват. Третият 
тип, кафа-деца, имат 
склонност да са фи-
зически едри, учат 
бавно, но не забра-
вят наученото. Все-
ки тип се нуждае от 
различно внимание. 
Още от структурата 
на тялото може да 
се определи съответ-
ният тип.

Образованието 
на децата трябва 
да бъде цялостно, 
не само процес на 
тъпчене с инфор-
мация. Пълното раз-
витие се определя от 
свързаността на тя-
лото и ума. Това, ко-
ето сложим в тялото, 
се отразява на ума, и 
това, което е в ума, се 
отразява на тялото. 
Човешките ценности 
трябва да се култи-
вират заради ума и 
тялото.

Когато учех в учи-
лище в Индия, ако 
някой крещеше в ста-
ята или си изпуснеше 
гнева, всеки го пог-
леждаше неодобри-
телно. Всеки, който 
дори само заговоре-

Цялостно обучение 
в отличиеС много любов и с 

малко твърдост

ше за оръжия, тряб-
ваше да се почувства 
някак си засрамен. 
Беше автоматично. 
Сега тези ценности 
са се изгубили. Също-
то важи и за учителя. 
Учител да хвърлеше 
суров поглед на ня-
кое дете, беше нещо 
необичайно. Имаше 
толкова много ува-
жение, имаше лю-
бов и връзка между 
ученик и учител. За 
да върнем тези цен-
ности обратно, може 
да ни се наложи да 
образоваме децата 
в програми извън 
училище. Един от на-
чините да направим 
това са летните ла-
гери. В тях могат да 
се преподават нови 
идеи, нови ценности, 
защото някой друг се 
грижи за децата. А 

когато учителите на-
лагат нови правила, 
обикновено не се по-
лучава.

Времето с учени-
ка, колкото и кратко 

да е, трябва да бъде 
качествено. Да се ус-
танови лична връзка 
с всяко дете, на всяко 
да се даде някаква 
работа и да се обър-

не внимание как я е 
свършило. Учителят 
трябва да посочва 
грешките, но не да 
кара учениците да 
се чувстват виновни, 

иначе ги превръща в 
свои врагове. Чувс-
твото да създадеш 
принадлежност е 
умение. Показваш на 
някого грешките, за-
щото го обичаш и ис-
каш да му помогнеш. 
Караш го да осъзнае 
грешките си, но без 
да му създаваш чувс-
тво на вина. Тогава се 
усеща любовта.

Най - к люч о в ото 
човешко качество, 
което трябва да 
въплъщава един учи-
тел, е принадлеж-
ност. С него може да 
създаде най-добрата 
обстановка за учене.

В днешно време 
децата в училищата 
и колежите често са 
депресирани, защо-
то нямат идеал, ня-
мат модел за подра-
жание, който да си 
струва. И затова те 
намират своите мо-
дели за подражание 
в МТV, поглеждат към 
знаменитостите, към 
рок звездите, към 
филмовите и спортни 
звезди. А учителите, 
всъщност, могат да 
бъдат жив пример 
за своите учени-
ци. Но всеки трябва 
да види, че не само 
преподаваш човеш-
ките ценности, но ги 
и живееш. Това ще 
развие и така нуж-
ното днес качество 
на благодарността, 
уважението, почита-
нето. Липсата на въз-
хищение и уважение 
е довела до повече 
насилие в нашето об-
щество.

Не разубеждавай-
те хората да идеали-
зират, да уважават 
и обожават другите. 
Не бъдете парано-
ични относно бого-
творенето. Вместо 
това трябва да сте 
параноични към на-
силието, арогант-
ността, към обидите, 
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оскърбленията, гне-
ва, разочарованието, 
а не към боготворе-
нето, благодарност-
та, любовта и призна-
телността. На Изток 
има хубава традиция 
всеки ден децата да 
боготворят майката 
като Бог, след това 
бащата и после гуру-
то и гостите в къща-
та.

Една актуална ста-
тистика показва, че 
30% от децата в Се-
верна Америка при-
бягват към някаква 
форма на насилие. 
То е, защото не ги е 
страх от правенето на 
грешки. Сигурно има 
и още 30%, които ги е 
страх да не сгрешат 
и не са склонни да 
 поемат риск, плашат 
се. В идеалния случай 
има баланс между 
първите и вторите. 
Страх ни е да грешим 
заради последиците, 
защото смятаме, че 
ще бъдем наказани 
или последиците ще 
бъдат лоши. Често 
тези, които са били 
наказвани няколко 
пъти, вече ги е страх 
от последиците. Не 
можеш напълно да 
елиминираш страха, 
а и не трябва. Той е 
като солта в храната, 
тя държи човек нащ-
рек. Малко страх е 
съществен в проце-
са на израстване. Но 
ако има твърде мно-
го страх, той няма да 
е полезен. Трябва да 
поддържаш някаква 
доза страх, като мал-
кото сол в храната.

Мотивацията за 
знание в училище 
е нещо, което идва 
отвън и тя е крат-
котрайна, все едно, 
че за нея се полага 
награда. Но когато 
мотивацията се за-
пали отвътре, като 
вдъхновение, тя ос-
тава за цял живот.

Хуморът е един-
ствената повратна 
точка в училище, коя-
то може да превърне 
неуважението в ува-
жение. Никакъв друг 
съвет или мъдрост 
няма да помогне. При 
възрастните в такива 
случаи помага само 
мълчанието и липса-
та на реакция. Но при 
децата, ако някой се 
държи неуважител-

но, можеш да го на-
правиш да изглежда 
смешно, като го ими-
тираш: “Това правиш 

ти. Добре ли изглеж-
да?” Децата незабав-
но разбират, че не им 
харесва това, което 
виждат, и спират да 
го правят. Вместо да 
се караш и да казваш, 
че не трябва да се 
прави това или оно-
ва, можеш да нака-
раш всички деца да 
се смеят. Тогава цяла-
та атмосфера, вместо 
да става напрегната 
и неприятна, се пре-
връща в игра или 
в шега. Това е най-
ефективният начин 
да кажеш: „Спри!”. А 
ако по някакъв на-
чин се скараш на де-
тето, накараш го да 
изглежда отделено, 
останалата част от 
класа ще бъде на не-
гова страна. Винаги 
трябва да се вклю-
чват всички и всич-
ки ще бъдат с теб.

Понякога има ня-
кои много дебело-
кожи ученици, при 
които и хуморът не 
действа. Тогава тряб-
ва да се действа, а не 
да се реагира. Може 
да е с мълчание, с 
малко безразличие, с 
повишен тон. Случва 
се някое дете да е 
отбягвано заради по-
ведението му. Тогава 
можеш да накараш 
всички деца да сед-

нат в кръг и то да е в 
средата. Всяко дете 
може да му стисне 
ръката, да танцуват 

с него или да му на-
пише мила картичка. 
Накарай ги да раз-
берат как се чувства 
отбягваното дете. 
Дете, което се нуж-
дае от помощ, може 
да не иска да слуша 
учителя, но може да 
послуша съвета на 
някой от приятелите 
си. А и помагащият 
също се чувства ва-
жен със своята рабо-
та. Така и двете деца 
се издигат. Взаимната 
обмяна е възможна, 
както в обучението, 
така и в поведение-
то. Помолете детето 

с най-високи оценки 
да се грижи за дете-
то с най-ниски оцен-
ки и да бъде с него, 
да му помага. Това 

изгражда връзки от 
човешки ценности. 
А услужливостта е 
една от най-важни-

те човешки ценнос-
ти, която ние сме 
длъжни да култи-
вираме.

Наскоро се за-
радвах, като видях, 
че има в някои ка-
надски училища на-
града за най-дру-
желюбно дете. Това 
би била една много 
добра програма за 
училищата по целия 
свят. Аз казвам на де-
цата да си създават 
по един нов приятел 
всеки ден.

Обществото днес 
е посадило семената 
на насилието у де-

цата. Накъдето и да 
погледнат, играчки-
те, игрите, всичко е 
свързано с насилие. 
То се вкоренява в 

организма им и не 
могат да чувстват фи-
ните си качества. Не-
съзнателното напре-

жение на фино 
ниво е изписа-
но на лицата 
им. Вместо да 
са като мехур-
чета от радост 
и блаженство, 
и з г л е ж д а т 
свити отвътре. 
Затова трябва 
да направим 
нещо същест-
вено важно, за 
да създадем 
 атмосфера за 
израс тването 
им. Обучение-
то в ненасилие 
отсъства абсо-
лютно. Трябва 
да им се разказ-
ват истории за 
 Иисус, за Буда, 
за състрадание, 
за служба. Това 
ще помогне.

Детето виж-
да живот и емо-
ции във всич-
ки биологични 

видове. Разпознава-
нето на живота му е 
вродено. Състрада-
нието към тях тряб-
ва да се поощрява. 
Учителите трябва да 
разказват вдъхновя-
ващи истории за не-
насилие и да изтък-
ват достойнството 
на състраданието и 
срама на насилието. 
Учете децата да по-
читат и уважават вся-
ка форма на живот. 
Ако са чувствителни 
към една пеперуда, 
уважението им към 
всяка друга форма на 
живот расте.

Дайте на децата по-
широк поглед върху 
споделянето. Насър-
чавайте ги да споде-
лят с всички това, кое-

то имат. Дайте на едно 
малко дете кошница 
със сладки и го нака-
райте да я раздаде на 
всички.

Има много начини 
за развиване на чув-
ство за споделяне. 
По целия свят про-
веждаме програма, 
наречена ART EXCEL 
(ЦЯЛОСТНО ОБУЧЕ-
НИЕ ЗА ОТЛИЧИЕ). В 
този 5-дневен курс, 
често преподаван 
като летен лагер, 
представяме на деца-
та някои процеси и 
упражнения, които да 
подсилят ценности-
те им и да подкрепят 
самочувствието им. 
Засаждаме в тях нена-
силие. Тази програма 
прави толкова голяма 
промяна у тях. Кога-
то я завършат, те не 
са същите деца. Учим 
ги да се усмихват, да 
поздравяват, дори и 
когато ги обидят, да 
излизат от досегаш-
ното им програмира-
но реагиране.

Родителите тряб-
ва да се справят само 
с едно или две деца, 
но учителите имат ду-
зини деца в класната 
стая. Обстановката е 
много трудна и напре-
гната. За да се спра-
ви с това, учителят 
трябва да се връща в 
центъра на своята бо-
жествена природа по 
няколко пъти на ден. 
Да сяда, да се успоко-
ява и да има дълбока 
вяра, че някой се гри-
жи за всичко. Да има 
вяра в себе си, че му е 
дадена работа, с коя-
то може да се справи. 
Ако мисли, че не може 
да се справи, наисти-
на няма да се справи. 
Трябва да знае, че за-
дачата, която има, е 
подходяща за него и 
ще се справи с нея по 
най-добрия начин, по 
който може. Нужно е 
много търпение. Ху-
баво е всеки ден да 
сяда и да се отпуска и 
просто да бъде заедно 
с природата за малко. 
Може да медитира, да 
прави дихателни тех-
ники, за да увеличи 
енергията си.

Из “Мъдрост 
за новото 

хилядолетие”
на Шри Шри 

Рави Шанкар
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Кои са нашите пра-
деди – траките, и 
каква мисия са има-
ли, г-це Николова?

- Те са преките 
наследници на Ной, 
който е имал пря-
ка връзка с висшите 
светове, благодаре-
ние на което оцеля-
ва и дава началото 
на нашия род. Те не 
са дошли от Тибет, 
а тръгват от нашите 
земи в четирите по-
соки на света, за да 
възстановят българ-
ския ген, разрушен 
след избухването на 
Атлантида. А той е 
бил много важен за 
човечеството, тъй 
като носи специфич-
ната светлинна кон-
фигурация в 3-я, 5-я 
и 7-я ДНК набор, ко-
ято не се среща при 
никой друг народ и 
може да записва ис-
торията на Земята и 
Космоса. А тъй като 
тази светлинна вери-
га е вписана и в Ака-
ша, то тя е неунищо-
жима и има за цел да 
запази генофонда на 
човечеството.
Откъде идва това 
предназначение на 
траките?

- Това е закодирано 
в техния, т. е. в нашия 
произход, в който е 
посято доброто твор-
ческо начало и който 
е коктейл от звездни 
цивилизации. Това е 
съхранено в руната, 
знака на Тангра (IYІ), 
в която са изобра-
зени двете звезд-
ни цивилизации от 
 „Плеяди” и от съзвез-
дието „Фаетон”, кои-
то са били двуполо-
ви същества. После 

се включва и генът 
от „Сириус - С” и от 
„Орион”. Животът 
е възникнал  край 
бреговете на тога-
ва сладкото езеро, 
сега Черно море, и 
Адам и Ева, като ус-
пешни клонинги, са 
били родоначалници 
на атлантите и оста-
вят своите поколе-
ния по нашите земи, 
които впоследствие 
тръгват навсякъде 
по света. Неслучайно 
Ной идва след По-
топа тук, и по-точно 
в Рупите, където е 
бил един от духов-
ните центрове, както 
и лабораториите на 
Плеядианците, които 
са възстановили жи-
вота. Ной не просто 
е натоварил един куп 
животни в „кивота”, а 
е донесъл генетичен 
материал и с него 
се възстановява жи-
вотът в тези пирами-
ди-лаборатории. В 
египетските пирами-
ди също са живеели 
нашите прародители. 
Е - означава „Космос”, 
ги - означава „древ-
ните”, а пет – петте 
български племена, 
които след промяна-
та на климата потег-
лят за нашите земи. 
Мойсей е бродил по 
нашата Сакар плани-
на, а не в Сахара, бил 
е „пътник” в смисъла 
на трупащ познание 
ученик в т. нар. „Зла-
тен град”, в който се е 
възстановил генези-
сът на новото поко-
ление след ядрения 
взрив на Атлантида. 
Така че Древният 
Египет е около Черно 
море, тогава Тракий-

ско (Йонийско).
Като толкова спе-
циални, нашите 
прадеди, навяр-
но, са имали и спе-
циално познание и 
специални техно-
логии?

- Траките запази-
ли задълго висшите 
познания, духовните 
съкровищници на Ат-
лантида, предадени 
им от Ной и съхра-
нени от тракийските 
царе и жреци. Веко-
ве наред те са ръко-
водили ½ от Земята 
чрез немислими за 
нашите представи 
средства. Най-про-
светените им хора 
(жреците) са имали 
телепортационнни 
центрове, намира-
щи се по върховете 
на българските пла-
нини. По-късно ги 
унищожили, за да не 
се злоупотреби с тях 
в резултат на спада 
на духовното позна-
ние и на отслабени-
те връзки с Космоса. 
Траките са имали и 
забележителни хо-
лографски техно-
логии. Не са имали 
нужда от писменост, 
защото са изпращали 
своите „писма” чрез 
холографски образ-
ци и със звук, с т. нар. 
„Кивот”, но все пак за 
по-обикновени неща 
са използвали йерог-
лифи. Прабългарите 
също имали такъв 
вид техника, макар че 
и те използвали по-
добно на днешното 
секретарско писмо. 
Нашата писменост 
наистина е боговдъх-
новена и в нея има 
много послания и 

Истинските съкровища са 
в българския ген

Йорданка Николова е един от седемте член-кореспонденти  на Международната ака-
демия по информатизация в Москва и носителка за 2004 г. на наградата за контактьорс-
ко майсторство „Златен Феномен” на Асоциация „Феномени” с председател инж. Стамен 
Стаменов. По думите на инж. Илия Клечков, директор на Международната асоциация 
„Феномени”, тя е един ултрасензорен уникум, който ни прави съпричастни на новото 
познание и едно продължение на Слава Севрюкова. Притежава и диплома за лечител диа-
гностик. Започва да води своите дневници през 2000 г. по метода на „ченелинг” (автома-
тично писане). Тя се срещна в Кърджали с любителите на нетрадиционното познание, 
за да представи своята четвърта книга “Съкровищата на тракийските царе. Преходът 
започна”.

космически закони.
Траките изряз-

вали с лазеропо-
добно оръдие, ра-
ботещо с насочващ 
лъч, преминаващ 
през диамант-ру-
бин-диамант, своите 
скални ниши, които 
били тип „пощенски 
кутии” за холографс-
ка свръзка с различ-

ни точки на Земята 
и Космоса. Този тип 
„писмо” може да се 
разчете и днес, ако се 
възстанови машина-
та, отправяла „лазер-
ния” лъч. Тракийски-
те мистерии също са 
били един начин за 
свързване с Космоса 
и с различни негови 
обитатели. Жреците 
са обменяли инфор-
мация, техники, стоки 
и чрез изкривявания 
на пространството 
са създавали силни 
енергийни вълни. 
Философският ка-
мък също е спомен 
от времето на тра-
ките, с който сякаш 
от нищото са създа-
вали желаното, било 
то съкровище или 
младост. Владеели 
са добре и химич-
ните процеси. Чрез 
механизъм, подобен 
на черен камък, са 

навлизали в други 
светове и простран-
ства за енергиен об-
мен. Този център на 
желанията има свой 
аналог и в човешко-
то съзнание. Пред-
ставлява малко като 
топлийка топче в го-
лемия мозък в дясна-
та полусфера, което 
се развива чрез вяра, 
но без воля атрофи-
ра и тогава започват 
проблемите. Веще-
ството, отделяно от 
него, се командва от 
душата, не може да 
се изолира и стиму-
лира. Този „камък” е 
в пряк контакт с Бог 
и висшия духовен 
елит. Затова винаги 
ще се търси и малци-
на ще го намират.
Навярно и Пер-
перикон е бил ня-
какъв важен за тра-
ките център?

- Неговото начало 
е поставено от беси-
те, но не през 8 в. пр. 
н. е., а през 10 в. пр. н.  
е. и тогава името му 
е било Изидонолос, 
от името на тракийс-
ката богиня на дома 
и благоденствието 
Изида. Перперикон 
е бил град на Изида. 
Едва през 7 и 8 в. пр. 
н. е. е наречен Перн. 
Неговата овална 
зала не е храмът на 
Дионис, а на Перун. 
Храмът на Дионис 
е на 2 км северно от 
Перперикон в под-
ножието на Родопите 
и е на 3 нива, там има 
и винарски линове. 
Намира се до село, 
свързано с виното, 
с винарско име (б. а. 
наблизо има село Ви-
нево). Виното се смя-
тало за по-ценно от 
живота, служило за 
лекарство и при мис-

териите. От този храм 
е ставало изпращане 
на хора в Космоса и 
са били посрещани 
инопланетяни. Тук са  
извършвали ритуа-
ли, подобни на тези 
в Белинкташ, горели 
са огньове с омай-
ни треви, пиели са 
е вино с омайниче, 
беладона, мак и 1-2 
зрънца татул. Имали 
са връзка с Космоса 
и затова залата им е 
била открита. На го-
лемия овален камък 
жрецът е пиел и из-
ливал вино 9 пъти. 
99 жреци в бели 
одежди са танцува-
ли около огньовете, 
които са били от 27 
до 33. Трите жреци 
са пророкували око-
ло главния камък по 
пълнолуние всеки 
месец. Там са пред-
сказвали и на Алек-
сандър Македонс-
ки. В околностите 
на Перперикон ще 
бъде открита и 
библиотека в сре-
дата на един лаби-
ринт. В нея има мно-
го древна книжнина, 
една малка част от 
изгорялата в Алек-
сандрийската биб-
лиотека. Но засега е 
по-добре да си стои 
под земята. Когато 
се изпълни времето, 
нейното откриване 
ще даде голям тласък 
на българската исто-
рия. На 2-3 км от юж-
ните врати на Перпе-
рикон, в т. нар. мест-
ност „Тепето”, се е на-
мирала много важна 
тракийска школа, в 
която са преподава-
ли Учители от земен 
и неземен произход. 
Ходили са с дълги  
раса с качулки, от 
които лицата им не 
се виждали, тъй като 
не са имали съвсем 
човешки вид. Самият 
Исус е бил в тази 
школа и е подготвял 
ученици за своята 
мисия.
Може би и тракийс-
ките съкровища не 
са били това, което 
са те сега за нас?

- Тъй като духов-
ните значения за 
траките са предшес-
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твали материалните, 
съкровищата им са 
имали преди всичко 
сакрално значение. 
Те са били свързани 
в специална система, 
нещо като днешния 
СОД. Ако едно съкро-
вище не е на мястото 
си, това създава го-
ляма енергийна дуп-
ка и просто крещи, а 
пък в новото му мяс-
то се създават цент-
робежни сили и гор-
ко им на тези, които 
са го изместили. 
Траките са заравяли 
съкровищата си на 
границите на земи-
те си за плодородие 
и богатство и малко 
в чуждите земи, за 
да завземат нови те-
ритории. За царе са 
избирали тези, които 
през последните 7 
години са имали най-
много ясновидски, 
лечителски и проро-
чески прояви. Така се 
отсявали най-изяве-
ните хора, говорещи 
с боговете и Космо-
са. Претендентите 
за поста  около 22 
юни заспивали на 
открито след тре-
тата нощ от пъл-
нолунието и този, 
който най-точно 
откривал зарове-
ното съкровище, 
ставал цар за 7 го-
дини. Останалите 
претенденти в ритуа-
ла оформяли жре-
ческия съвет. После 
новият цар също за-
равял съкровище в 
границите на земите 
си. Някои от новоот-
критите съкровища 
ще бъдат „ключове” 
за първата енергий-
на порта към новото 
измерение на чове-
чеството. Но за да се 
отвори, трябва да се 
наредят един до друг 
седемте „ключа” на 
тракийските царе-
жреци. Един от тях 
е намерената от д-р 
Китов „Златна мас-
ка”. В България ще 

бъде първата пор-
та към преминава-
нето в новото из-
мерение. Затова тук 
идват много чужде-
нци, техните тайни 
общества знаят тази 
информация.
Неслучайно казва-
те, чрез в българс-
кия език се разгада-
ва етимологията на 
много имена, чиито 
значения досега не 
сме доразбирали. 
Кои от тях?

- Не само имената, 
но и вложените в тях 
значения, предаде-
ното чрез тях знание. 
Повечето от достиг-
налите до нас имена  
всъщност не са име-
на. Ето, например Ной 
не е самият човек, а 
служителят на Бога, 
на Светлината. С „но” 
атлантите са нарича-
ли светлината, а „й” 
е означавало служи-
тел. Затова някога са 
наричали  Йсус  с (й). 
Това наименование 
е и цяла философия 
и означава истината 
и успеха, тъй като е 
и Любов. С Христос 
пък се означава Х-
хромозомата, която 
е божествена и чрез 
нея стоте слънца във 
Вселената са обита-
вани от носещите я 
същества. Христос е 
седмото преражда-
не на Светлинното 
същество от “Сириус-
С”, което е било тук 
учител много преди 
Исус. И между 2009 
и 2010 г. отново ще 
бъде превъплътен. 
Чрез Х-хромозомата 
в себе си, която пази 
и н ф о р м ац и о н н и я 
блок, всеки един от 
нас е един малък бог. 
Много ми беше лю-
бопитно да разбера, 
че Учители от рода 
на Исус и на Дънов, 
които са били част 
от Духа, не са имали 
нужда от душа, за да 
получат откровения-
та на Твореца. Орфей 

също не е име, а от 
„орфе” и „й” означа-
ва Божи служител в 
храма на хармония-
та, музиката, красо-
тата. Интересна е и 
етимологията на 
„Корана”. На всички 
езици се произнася 
по един и същ на-
чин, за да се запази 
основното му посла-
ние.  С думата „Ана” 
в него е назована ба-
бата на Исус, която е 
била тракийска жри-
ца, внесла познание-
то, проповядвано от 
Христос. Знае се, че 
след Исус Дева Ма-
рия има други свои 
деца и вторият й 
син е Исмил, про-
светен тракийски 
жрец. Става Исмаил 
по-късно, когато се 
отправя на юг, къ-
дето фонетиката е 
друга. И той, и дру-
гите му братя и сес-
три са имали задача 
да разнасят учени-
ето на Исус. Моха-
мед също произтича 
от този наш древен 
род. Всички днешни 
просветени хора, 
независимо от коя 
религия са, знаят, че 
коренът на всички 
тях е единен. Затова 
ще дойде времето, 
когато това деление 
ще отпадне, време-
то на групите мина, 
сега всички „потоци” 
трябва да се слеят в 
общия „океан”.
Отдавна има такива 
стремежи, но само 
с човешки сили не 
се случва. Може би 
по някакъв друг на-
чин? 

- Това ще стане 
скоро заедно с пре-
хода на планетата ни 
в друга духовна об-

ласт и с физическата 
и енергийна промяна 
на земната ос. Земята 
вече е подготвена за 
този преход, който 
ще се осъществи през 
2012-2014 г. Магнитна-
та ос на Земята беше 
обърната през декем-
ври миналата година. 
А на 5.01. т. г., когато 
стана катастрофата с 
българския кораб в 
Азовско море, се за-
въртя и земната ос. 
Това стана, след като 
на срещуположната 
точка на мястото на 
катастрофата (някъ-
де около острови-
те „Бах”) се създаде 
пумпаловидно дви-
жение. Енергийният 
„клапан” (Азовско 
море) е бил „отво-
рен” доста преди ка-
тастрофата, за да се 
освободи енергия за 
вътрешното ретранс-
формиране на зем-
ните тектонични пло-
чи. Сега следва тези 
енергийни тласъци, 
дошли от Космоса, да 
преструктурират и 
земните нива. С раз-
ширяването на тази 
„клапа” постепенно 
Трансуралската пло-
ча ще се приплъзва 
към Индийския океан 
и това ще доведе до 
разделянето на Близ-
кия изток от Европа. 
Босфора, Азовско и 
Черно море ще се 
слеят в едно. Тур-
ция ще се отдели от 
 България, тъй като тя 
е в един земен шелф 
с Изтока. А Гърция 
ще потъва с по око-
ло 500 м за 3 годи-
ни. Между 2012-14 г. 
ще има голям катак-
лизъм и в Америка. 
Северна и ½ от Южна 
Америка ще потънат, 

а Африка ще се обе-
дини с Азия. След 
2009-10 г. и нашият 
Пирин също леко ще 
потъва, за да влезе 
оттам нова светлина. 
Родопите също ще 
претърпят корекция 
и постепенно кли-
матът в тях ще стане 
тропически. Тези про-
мени бяха причината 
тази година да умрат 
много хора, тъй като 
започна бърза транс-
формация на нашите 
тела, нива и мозъци. 
Това е необходимо, 
за да се обърнем към 
самите нас и към 
света с много лю-
бов, прошка и да не 
си въобразяваме, че 
имаме много време. 
Нямаме време да жи-
веем постарому, за 
негативните си мис-
ли и чувства, за стра-
ховете си, иначе има-
ме безкрайно много 
време за доброто и 
красивото, което ни 
очаква. Да се слеем 
в  името на Бога през 
последния етап на 
човешкото зло, в кой-
то ще паднат барие-
рите на религиите, 
които са осакатили 
истинското учение за 
Бога. Добре, че, ние, 
българите чрез своя 
атеизъм сме се опа-
зили от това зло.
Вероятно вече сме 
си изплатили теж-
кия ”дълг”?

- Да, сега следва на-
градата ни. Въпреки 
тежките и катастро-
фални последствия 
от прехода, България 
ще си остане едно 
сигурно място. Тази 
година ще бъде на-
ситена с много сти-
хийни бедствия, земе-
тресения в Тропици-

те, цунами, земетре-
сения. Ще потънат и 
до пет от северните 
острови. Ще има и 
много бунтове и ме-
тежи в Европа и САЩ 
по расови причини. 
Очакват се и пет теж-
ки самолетни катас-
трофи (Русия, Иран, 
Египет, Швейцария), 
сблъсъци на кораби 
в Тихия океан. Много 
тайни организации, 
заели широки поли-
тически и държавни 
кръгове, ще свалят 
своите маски и хо-
рата ще видят истин-
ските им грозни 
лица. ЕС и НАТО през 
2009 г. ще са пред 
икономически и по-
литически разпад. Но 
ще се сформира нов 
пълноправен съюз 
без особени тежки 
изисквания между 
България, балканс-
ките страни и част 
от Европа (Унгария, 
Полша, Швеция, Нор-
вегия, Холандия). 
Ние ще имаме про-
блеми само с житото 
и зърнените храни. 
Ще имаме и смайва-
що археологически 
лято, ще се открият 
доказателства за по-
голямата древност на 
траките от елините и 
веднъж завинаги ще 
спре спорът за това, 
чий е Орфей. Но пре-
дателство на извест-
ни учени археолози 
ще опорочи звездни-
те открития. Не само 
за света, но и за наша-
та история фактите 
ще се обърнат на 180 
градуса. България 
ще бъде потресена 
от скандали и дълго 
скривани истини. Ще 
излезе наяве и исти-
ната за Руско-турска-
та война, за І-та и ІІ-та 
световни войни. Ще 
има много неоспо-
рими изобличения. А 
причините за стабил-
ността на България 
по време на прехода 
е в това, че и Исус, и 
Дънов се молят и се 
застъпват за нейното 
благополучие.

Интервюто взе 
Лияна ФЕРОЛИ
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С теорията на газовата струя можем да се 

запознаем подробно в раздела за изтичане 
на газовете. Тук ще акцентираме върху някои 
постановки, които за нас са важни от гледна 
точка на идеите, които предлагаме.

Струята се формира при изтичане на газо-
ве от съд под налягане (контейнер) през про-
ста дюза, или през дюза на Лавал.

Скоростта на изтичане през проста дюза 
не може да превиши скоростта на звука в 
контейнера.

Скоростта на струята при изтичане през 
дюза на Лавал може да бъде свръхзвукова. 
Този факт подсказва, че при флуидна пред-
става за пространството светлината е своего 
рода „звук” в пространството, защото е въл-
нов процес. (Това означава, че една хипоте-
тична „струя” в пространството може да има 
свръхсветлинна скорост, т. е. скоростта на 
светлината може да бъде превишена. Тя не е 
непреодолима граница.)

Скоростта на изтичане на струята е фун-
кция на температурата на газа в контейне-
ра, т. е. на топлинната енергия на неговите 
молекули. (Понятието топлинна енергия на 
молекулите разбираме като енергия на ха-
отичното (неориентираното, топлинното) 
движение. Векторната сума на скоростите на 
молекулите е нула.]

Но струята означава наличие на насоче-
ност и подреденост в движението на моле-
кулите. Молекулите се движат паралелно 
и векторната сума на скоростите вече не е 
нула. Енергията на насоченото вече не е топ-
линна, а кинетична. Този резултат показва, 
че вътре в струята температурата ще падне, 
следователно и скоростта на звука ще се на-
мали, а това е доказано експериментално.

Следователно в струята различаваме два 
вида енергия – кинетична и топлинна. За 
една газова молекула сумата от тези енергии 
е равна на топлинната й енергия в контейне-
ра.

От физиката знаем, че средната топлинна 
скорост на молекулите на газа е:

където с – скорост; R – газова константа; Т 
– абсолютна температура.

Скоростта на звука в газовата среда е:

където k – показател на адиабата
Скоростта на изричане на струята през 

проста дюза е:

ГАЗОВА СТРУЯ
 където ω – скорост на изтичане; р – наляга-
не; v – специфичен обем на газа.

Максималната скорост на струята при 
проста дюза се нарича критична. Тя е рав-
на на звуковата. Обозначава с ωкр. Нейната 
стойност е :

За въздуха k=1,40; R=289. При тези пара-
метри стойността е:

Посочените формули показват, че колко-
то повече нараства скоростта на насочено-
то движение (скоростта на струята), толкова 
повече намалява ненасочената (топлинната) 
скорост ct вътре в струята. Когато тя достиг-
не своя максимум, ненасочената скорост ще 
достигна своя минимум.

Тъй като първоначалната енергия на мо-
лекулите остава постоянна, тези скорости се 
събират квадратично;

Но ctmin е средната топлинна скорост на 
молекулите в струята. Следователно можем 

да определим вътрешната температура на 
струята. За нагледност ще ползваме форму-
лите за въздух:

Като заместим с ctmin и Tmin намираме:

Този резултат е изключително важен. В 
конкретния случай той показва, че вътреш-
ната абсолютна температура на въздушната 
струя при звукова (критична) скорост на из-
тичане, се намалява почти два пъти в срав-
нение с температурата на въздуха в контей-
нера, поради увеличаването на кинетичната 
енергия на насоченото движение. Значи-
мостта на този ефект е, че можем да го из-
ползваме за създаване на посредник (реак-
тор), чрез който да прехвърляме енергия от 
по-студено към по-топло тяло, без да нару-
шаваме законите на термодинамиката. (Тук и 
дума не може да става за перпетум мобиле.) 
Реализацията на такъв пренос е невероятна 
като постижение и колосална като практи-
ческастойност.

На фигура 5. е показано формирането 
на струя при изтичане на газ през проста 
дюза, при надкритично налягане в контей-
нера.

инж. Георги 
КРЪСТЕВ, Монтана
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Резултатите, ко-

ито получихме при 
процесите на изти-
чане на газовете по-
казват, че вътрешна-
та температура на 
струята ряз-
ко намалява. 
На преден 
план изник-
ва въпросът 
може ли да 
се осъществи 
топлообмен 
между стру-
ята и окол-
ната среда 
при условие 
топлинният 
поток да тече 
към струята. 
С други думи 
в ъ п р о с ъ т 
е може ли 
струята да 
черпи енер-
гия от окол-
ната среда.

Ще разг-
ледаме този 
въпрос при 
условие, че 
налягането 
на газа в контейне-
ра е надкритично, 
за да може струята 
да изтича със зву-
кова скорост. Така 
вътрешната темпе-
ратура на струята 
ще стане минимал-
на. Другото условие 
е, че температура-
та на газа в контей-
нера е изравнена с 
температурата на 
околната среда.

При изтичането 
на газа съществува 
процес на триене 
със стената на тръ-
бата през която пре-
минава. Ние ще пре-
небрегнем влияни-
ето на този процес.

Нашата хипотеза 

СТРУНЕН 
ТОПЛООБМЕН

е, че топлообмена 
между околната сре-
да и струята от зна-
чение са само тем-
пературите на окол-

ната среда и вътреш-
ната температура на 
струята. Насочено-
то движение на мо-
лекулите не влияе 

на топлообмена 
между струята и 
външната среда. 
Тук няма да обосно-
ваваме логиката на 

това твърдение.
От блоксхемата 

дадена по-горе се 
вижда, че темпера-
турата на струята е 

по-ниска от темпера-
турата на околната 
среда. Тази разлика 
предизвика пренос 
на топлоенергия от 

околната сре-
да към струята, 
съгласно зако-
ните на топло-
предаването. В 
резултат на този 
пренос вътреш-
ната температу-
ра на струята се 
повишава. Във 
вторият контей-
нер кинетич-
ната енергия 
на насоченото 
движение на 
струята се пре-
връща в топли-
на. Така темпе-
ратурата в този 
контейнер ста-
ва по-висока от 
температ ура-
та на околната 
среда. Осъщес-
твен е пренос 
на топлина от 
студено към 

по-топло тяло без 
да се нарушават за-
коните на термоди-
намиката.

На фигура 7. е 
показана идеята за 
създаване на стру-
ен топлообменник 
за технически цели. 
Чрез този топлооб-
менен ще може да 
се черпи от енер-
гията на земната 
атмосфера. Не бива 
за се забравя, че 
в крайна сметка 
енергията на зем-
ната атмосфера е 
слънчева, а тази 
енергия е възобно-
вяема, практичес-
ки неизчерпаема и 
екологически най-
чиста.

Фигура 7

Фигура 6
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ПРИКАЗКА 
ЗА РИЛА-ПЛАНИНА
Стигнах аз върха заветен.
Огледах се, спрях да почина.
Да вярвам ли на очите си?
... Или пък Раят старозаветен 
пред мен е отворил вратите си?
И стори ми път да мина.

Клекове млади блестят изумрудено
роените капчици гледат учудено
брилянтният блясък на върхове горди.
Седем сапфира гледат те зорко.

Бие сърцето в гърдите ми лудо.
Като във приказка става тук чудо:
протегнах ръка, а очите немеят –
блестящите перли в ръката тъмнеят
(оттам боровинки свенливо 
поглеждат).

В сапфирите сини щом се заглеждам,
не остана от тях и следа:
езера кротко пред мене синеят.
А нейде на близо птиченца пеят.

Във водата, прохладна и бистра
стрелкат се рибки и скачат в захлас.
Зърнах очите им – черни мъниста.
Блесват и бързо се гмурват завчас.

Доскоро – огърлици бисерни,
ручейчета безброй
тичат, бързат към водите езерни, 
към привидния покой.

Боже наш, Всеблаги Господи,
Възторжено трепва душата,
докоснала твойто творение.
В хармония влизат сърцата,
пристъпили с благоговение
към стъпалата на трона Ти.

Сеп. 2003
гр. Силистра 

Цветана СЛАВОВА, Силистра

Литературният клуб в с. Врабево, община 
Троян, поздравява редакцията на в-к „Родово 
имение”, както и дамския състав на Сдружение 
„Кварц – България” , членовете на „Бялото братс-
тво” в гр. Бургас и всички читатели на най-бъл-
гарския вестник, който ни учи на Божествените 
принципи: Вяра, Надежда, Любов, доброта и чо-
веколюбие. 

Човекът от Новата епоха трябва да се от-
тласне от твърдото материално дъно, да за-
движи духовната си енергия, защото по своята 
същност той е Божествен. Бог е Любов и Любов-
та е основен космически принцип. Нека в нас грее 
светлината от добри чувства, мисли и дейс-
твия.

    
С уважение: инж. Светла Ковачева, член на 

Литературния клуб в с. Врабево

Привет от село
Във крайна къща, 
някъде в Балкана,
във чистия и свеж простор-
човек със часове се наслаждава
на мелодичен птичи хор.
Тук въздухът е тъй уханен
от свежи билки и сено.
А изкачиш ли се високо,
ще видиш цялото село.
Площадът мраморен блести,
а кулата с часовника белее.
Гората тихичко шуми,
високо птичката се рее…
И тих ветрец кога повее,
и чуеш песен на щурец,
когато лунен сърп изгрее,
от село приеми привет!

Светла КОВАЧЕВА Една жена, тъй кротка, мила,
поседнала на двора, словата
силни свои тя реди. 
А, те от нейната душа
с огромна сила връхлитат ме,
повалят ме дори.
И онемяла аз я слушам,
поглеждам я и равносметка правя
как думите й дълбоко от сърцето 
идват
и колко много тя е преживяла.
Реди тя своите слова безумни, 
от сърцето нейно идват те
и казвам си нима и тя е като мене
с душа ранена и кърваво сърце.

А то, сърцето все е наранено,
от близки хора и от думи зли,
които място са намерили в гърдите
и няма да излязат те от там, уви.
Но някаква вселенска сила
нам помага, мечтите наши сбъдва тя.
Обича ни, закриля ни и дава сила
да бъдем силни на деня.

Ти, Мария, си стихия,
ти жена си огън, знам.
Но прикриваш го и не откриваш
пред всеки своя плам.

Огнена си, но по дух си чиста,
хубава си като девствена гора.
Не пред всекиго показваш
своята огромна сила.

Нека всеки се надява 
и получи той, каквото заслужава -
или твоята усмивка нежна,
но пък може и плесница безутешна.

Айше Алишова РАМАДАНОВА, 
гр. Костандово, Пазарджишко
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