Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема
(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва домашните и горските
животни по такъв начин, че срещу минимално вложени 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 израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята
парична стойност, ставайки безценно за децата и
внуците.

Излиза
всеки
понеделник
Година V, брой 34 (199) 17 - 23 август 2009 г.

цена 0.55 лв.

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

ЛИМЕЦЪТ

ЗЛАТЕН МЕДАЛ
ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА НИКОЛА ГИГОВ

първият
хляб на
човечеството
и последният
на Христос

Лимецът (вид дива
пшеница) е един
природен продукт,
който носи първичната материя и слънчева енергия. Узряването на зърното
е вид сгъстяване на
космическата светлина, казва Емил Елмазов - член-кореспондент на Между-

народната академия
по информатизация.
Това е особена нова
форма в Природата,
датирана на повече от 17000 г. Древните хора са имали
слънчева храна от
първични растения,
какъвто е лимецът
(в народния говор се
именува дива пшеница или капладжа).
На вкус е като леко
печено слънчогледово семе.
Продължава на
стр. 18

В каталога на РП
нашият номер е

618

книга втора
от 9-томната поредица
“Звънтящите кедри”

Владимир Николаевич Мегре е роден на 23.07.1950 г. в Русия.
Книгите “Звънтящите кедри” вече надминаха
45 000 000 тиражи. Преведени са на над тридесет езика.
Милиони хора по света творят своето пространство
на любовта по тях. Авторът е провел читателски
конференции в над двадесет държави, на три континента,
последните от тях бяха в Египет и Турция. Екологичните
селища по тези книги в света са вече над 400 000. Освен в
цяла Европа и страните от бившия Съветски съюз селища
от Родови имения има дори в Тайланд, Перу, Канада, САЩ,
Австралия и Венецуела. Според автора бъдещето на света
е неразривно свързано с Родовите имения.

Звънтящият
кедър
Книгите на ИК “Новата цивилизация”
можете да намерите Цена 7.00 лв.
във9 верига
книжарници
“Пингвините” и “Хеликон”
789548 365208

2

Магдалена
АСЕНОВА,
журналист
С НИКОЛАЙ КАФТАНДЖИЕВ - КАФТАТА, както го наричахме най-близките му
приятели, ме свързва 67-годишно прия
телство. В онези далечни години, когато
се запознахме, бяхме още невръстни
деца. Беше лятото на
1942 година. А мястото - летният лагер
за децата сираци от
войните в курортно-

то село Ракитово. Да
играят мач на игрището в лагера ни идваха всеки следобед
и няколко момчета
– софиянчета, гости
на роднините си в
Ракитово. Сред тях
беше и Николай с
брат си Коцето. С няколко мои приятелки се сприятелихме
бързо с тях. Не помня подробности, но
е било простичко, по
детски естествено и
непринудено.
Продължава
на стр. 4

ЗВЪНТЯЩИЯТ
КЕДЪР

Владимир Мегре

Очаквайте скоро

ЗВЪНТЯЩИЯТ КЕДЪР

Тази книга е разказ на необикновена жена, притежаваща дар
за изцеление на душата и тялото на човека.

Библиотека “Звънтящите кедри”

Венко
АЛЕКСАНДРОВ

На 6 август 2009 г.
поетът Никола Гигов, изследовател на
Орфей, получи от
Американския биографичен институт
– САЩ, „ЗЛАТЕН
МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ”, с който е
удостоен за 2009 година. Световната награда преминава през дълга
селекция на даровити хора от цял
свят, от всички континенти, след
което се преминава към поименното
удостояване. Никола Гигов е известен с 50 свои книги – поезия и проза,
както и с десет книги, издадени за
живота и творчеството на Орфей.
Той има 7 книги, издадени в чужбина, и стотици публикации на 20
езика.
Никола Гигова досега, за половин век
творческа дейност, е удостоен със
сто национални
литературни награди и с 15 световни награди.
„ЗЛАТЕН МЕДАЛ
ЗА БЪЛГАРИЯ”
е високо признание от САЩ
за Българската
култура и поета
Никола Гигов.

СПОМЕН ЗА
НИКОЛАЙ
КАФТАНДЖИЕВ

ИК “Новата цивилизация” EООД

“Съществувам за тези, за които съществувам”
(Анастасия)
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли вeстник

618

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

Четиво с продължение
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Историята на човечеството, разказана от Анастасия

ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА
Противопоставяне
В това, че съществува противопоставяне срещу хармоничния, здравословен физически и духовно начин на живот, можаха да се убедят вече не малко читатели на
книгите от серията “Звънтящите кедри на
Русия”.

***
Вече неведнъж писах, че до мен достигаха съобщения за това, че уж Руската православна църква се изказва срещу
Анастасия. И че уж именно от църковните
служители се разпространяват в админи
стративните органи слуховете за това, че
всички читатели на серията “Звънтящите

кедри на Русия” са сектанти.
Не можах веднага да повярвам, че тези
съобщения са сериозни. Но скоро членовете
на новосибирския читателски клуб ми разказаха, че в Дирекцията на културния дом са
ходили представители на църквата и са искали дирекцията да възпрепятства провеждането на читателска конференция.

ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ
НА БЪЛГАРИНА ПРЕЗ АВГУСТ
Дора
НИКОЛОВА
15 АВГУСТ. ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА.
Денят се празнува
в чест на Света Богородица, която е
покровителка на семейното огнище, на
майчинството и на
жените. Раздават се
осветени в църква
първите плодове на
сезона – дини, пъпеши, грозде, а също
и обредни хлябове
за здраве и за “Бог

да прости умрелите”. На места се приготвят курбани и се
правят сборове.
Празникът е свързан със смъртта, или

успението на ангел Гавраил с палСвета Богоро- мова клонка в ръка и
дица.
й известява, че след
3 дни духът й ще се
У С П Е Н И Е пресели в царствоНА СВЕТА БО- то небесно. Преди да
Г О Р О Д И Ц А умре, тя пожелава
– МАРИИНДЕН да види още веднъж
- е голям църко- всички
апостоли.
вен неподвижен По божествен начин
празник. Успе- всички апостоли се
ние (”заспива- събират в деня на
не”) на Света нейното
погребеБогородица настъп- ние, така както тя
ва, когато тя е на 64 пожелала в последгодини. Тя се моли в ния си час. Затова
Елеонската плани- моментът на нейна, когато й се явява ното оплакване се

рисува от зографите като многофигурна
композиция
от икони, стенописи и миниатюри. Покъсно всички апостоли се събрали на
прощална трапеза
и когато въздигнали за благословение насъщния хляб,
изведнъж се явила
Света Богородица в
цялата си светлина
с думите: “Радвайте
се, защото с вас съм
през всичките дни”.
В чест на това съби-

тие църквата е определила на този ден
да се отслужва тържествена литургия
и да се прави възношение (въздигане на
хляба). Този църковен
обряд се спазва и до
днес. В частност
той е пренесен и се
извършва в христия
нските погребения,
когато се раздава
хляб и други храни за
помен на починалите близки.
Три дни след като
известили, ангелите

Четиво с продължение
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После ми показаха на един
от православните сайтове в
Интернет човек, наричащ себе
си “доктор по богословие”, да
подиграва всячески Анастасия, употребявайки при това
далеч не богословски изрази.
Читатели влязоха в полемика с
него, опитваха се да обяснят, че
идеите на Анастасия са положителни. Но “докторът по богословие” вероятно не беше в състоя
ние да обсъжда тази тема, много повече го
занимаваше дискусията на тема: истинска ли е
фамилията ми или е литературен псевдоним.
После от регионите започнаха да ми изпра
щат вестникарски изрезки, написани сякаш с
индиго - по маниера на изложение, по стандартните изрази и злобните измислици можеше с лекота да се определи, че основното
авторство излиза от един източник.
Накрая - един вече съвсем излизащ извън пътя факт. Санкт-Петербургският театър
“Среща” постави спектакъл по мотиви от
книгите “Звънтящите кедри на Русия”, който
се нарича “Анастасия”. На 23 юли 2002 година
трупата на театъра пристигна във Владимир
и показа спектакъла в концертната зала Танеев. На 25 юли спектакълът трябваше да се
играе в Тула. На 24 юли в тулския вестник на
първа страница се появило обръщение към
народа с подпис от мисионерския отдел на
Тулската епархия, в
което се призоваваха
хората да не ходят на
спектакъла, казваше
се също, че книгите
и пиесата призовават
хората да се върнат
към езичеството…
Изобщо, опитваха
се да уплашат народа с нещо ужасно.
Спектакълът въпреки всичко се състоя
в Тула и залата беше
пълна. Но когато директорът на театъра
“Среща” ми донесе и
ми показа тази публи-

прибират душата й.
Погребана е в пещера
до Гетсиманската
градина, която на
третия ден остава
празна, защото Богородица възкръсва,
подобно Божествения си Син. По-късно
над пещерата, където е била погребана
Света Богородица,
близо до село Гетсимания, била издигната голяма църква,
където всяка година тържествено се
отбелязва Успение
на Божията Майка.
Православната църква е отредила този
празник за един от
четирите велики
Богородични празници в годината.

НА 18 АВГУСТ
СЕ ПРАЗНУВА УСПЕНИЕ НА СВЕТИ
ЙОАН РИЛСКИ и е
църковен, неподвижен празник. Преподобни Йоан Рилски е роден около
876 година в село
Скрино, близо до
река Струма в Осоговската планина.

кация, в мен, а и у други хора,
запознали се с нея, веднага
възникнаха еднакви въпроси
към мисионерския отдел на
Тулската епархия.
Как може да се критикува
спектакъл, който дори не сте
видели? Единствената постановка дотогава беше във Владимир само два дни преди
това. Фактически в Тула беше
премиерата.
А в Санкт Петербург свещенослужителите
дойдоха на спектакъла и после благодариха
за високодуховната постановка. Казаха: ”Да
имаше повече такива!”
Сам се натрапва извод. Такива явления
като Анастасия са внимателно наблюдавани от някаква противоположна на нея сила.
Тази сила може да се намира както на територията на Русия, така и зад нейните предели,
да разполага с разклонена мрежа, способна
да реагира на процесите, които се извършват сред човешките маси - да ги развива или
забавя по свое усмотрение.
Разказите на Анастасия и на нейния дядо
за жреците придобиват все по-реални и конкретни очертания. Те започнаха да се изразяват в конкретни действия в днешния ден.
Дядото говореше за това, че върховният
жрец, формиращ идеологиите на цели народи, се е отказал от противопоставянето
на Анастасия, но че
създаваната дълги
векове система ще
противостои. И това
също намери своето
потвърждение.
***
Усърдните изпълнители на противопоставянето на места
се оказаха неспособни да вникнат в същината на това, което става. Те действат
като по програма,
заложена у тях предварително, обвиня-

Съвременник на цар
Борис (852-889), на
Симеон Велики (893927) и на неговия син
цар Петър (927-969).
Йоан Рилски от рано
се посвещава на религиозно аскетичен
живот. Постъпва за
монах в манастира
“Свети
Димитър”,
близо до връх Руен,
той започва да
се учи на четмо и
писмо и да изучава
реда на свещенослуженията. Установил се по-късно в
Рилската пустиня,
основава
най-големия днешен манастир – Рилския. В
края на живота си
той се  уединява в
близка пещера до

манастира, където
на 18 август 946 година починал. Свети Йоан Рилски е
канонизиран около
980 година, когато
неговите мощи били
пренесени в Средец
(София). През 1469
година мощите на
светеца са пренесени в Рилския манастир и се намират там
и до днес.
20 АВГУСТ Е ДЕН
НА СВЕТИ ПРОРОК
САМУИЛ.
Много преди Христовото време в град
Рама живеел благочестив човек на име
Елкана. Той имал две
съпруги – Анна, неговата любима жена,
и Фенана. Анна била


вайки с хули и ругатни Анастасия в извършването на неприсъщи за нея деяния. Така
например на въпроса: ”Всички в гората ли
да отидат?”, Анастасия отговаря: ”В горите
не е нужно да се отива. Където си измърсил,
първо почисти.” Но в пресата се появяват
твърдения, че Анастасия призовава хората
да зарязват градските си жилища, децата си
и да отиват в гората.
***
По такъв начин може да се направи извод,
че някакви структури активно се опитват
да възпрепятстват напредъка на идеите на
Анастасия, а именно - всяко руско семейство
да получи по хектар земя за устройване на
родово имение върху него.
***
Разбира се, за тази основна идея опонентите на Анастасия се стараят да не споменават и предпочитат да плашат хората със
своите измислици.
Естествено, на мен ми се иска да защитя
и самата идея, и читателите на книгите от
клеветите и от другите препятствия пред
постигането на целта. Да защитя. Но как? И
от кого конкретно? Нали и клеветниците си
имат конкретни имена, фамилии, господари
и интереси. Разбира се, че имат. Но има аналитичен център от поддръжници на Анастасия. Аз познавам далеч не всички хора, които участват в него, но техните определения и
изводи са доста интересни. Като например:
“Оказва се противодействие не непо
средствено на Анастасия, а на националната
идея, родила се в Русия. Противодействието
излиза от една междинна точка. Като по сигнал тя се подхваща от приемници на места,
които не контактуват помежду си. Те се намират в различни социални слоеве, в това
число и църковните.
Методът е примитивен: клевета, разпространение на нарочно лъжливи слухове. При
нужда - провокация чрез оглавяване на движението и неговото дискредитиране.”
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

бездетна и много
страдала, че не може
да има своя рожба.
По време на едно
жертвоприношение
тя се уединила и започнала да се моли
на Бог да й даде син,
като обещала, че ще
го посвети на Всевишния.
Молитвите й би
ли искрени и скоро
тя се сдобила със син.
Нарекли го Самуил,
което значи “измолен от Бога”. Когато
детето навършило
три години, Анна го
отнесла в Силом и
както обещала на
Господ, го поверила
на първосвещеника
Илий. Той бил добър
човек, но синовете

му не приличали на
него, били развратни и лоши. Затова
за Божия служител
момчето било и радост, и единствена
утеха. Добродетелният старец бързо
разбрал, че Самуил
е пратен от Бога,
за да възвестява неговата воля. Скоро
и всички в Израел се
убедили, че у младежа почива Духът
Господен и започнали да го почитат
като пророк.
Пророк
Самуил
умрял на 20 август в
дълбока старост в
Рама, където целият народ го изпратил с подобаващи
почести.

Български дух
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СПОМЕН ЗА
НИКОЛАЙ КАФТАНДЖИЕВ

Продължава от стр. 1

Господин Ганчев, началникът на пансионите и летовищата за сираци и деца на военни
инвалиди към Министерство
на войната, също беше тук със
семейството си - тежко болна
съпруга и дъщеря - студентка
вече във втори курс право.
Титка, така се казваше любимата щерка на г-н началника,
беше една очарователна госпожица, красива, жизнерадостна - самото безгрижие и
веселие. Тя си беше избрала
няколко “сирачета”, както ни
наричаше тогава, и често измолваше от баща си да ни пуска с нея в близкото до лагера
ни барче “Шишарка”. За наш
късмет таткото никога не й отказваше тази прищявка.
Макар и да съзнавахме, че
Титка ни е вменила ролята на

параван за приключенията си, имахме самочувствието на избрани
и пазихме общата ни
тайна. А тя си беше една
весела и приятна за нас,
“сирачетата”, по детски
наивна авантюра. Защото по следите на Титка,
от София та чак до Ракитово, беше пристигнал
почти цял кортеж нейни
обожатели. Срещата им
ставаше в ранния след
обед в барчето. Нашата
“свита” се настаняваше
около дървената маса с
табуретките от борови
пънчета и с присъщото
детско любопитство попивахме незабравимите
мигове. Нашето първо
училище по танци, по
свобода, открадната по
милостта на Титка от

строгите порядки на пансионерската дисциплина. Кавалерите на госпожицата ни черпеха с лимонада, а те си поръчваха модните
за тогава ликьори и забранени за деца питие
та, които ние все пак поне теоретично опознавахме. Върхът на атракцията беше Титка
с нейните неуморими танци. Грамофонната
плоча не се сменяше, а само превключваше,
докато и последният кавалер на студентката
не изтанцуваше с нея своя танц. Често брояхме до рекордната цифра седем. Всичко беше
толкова забавно, весело, по приятелски чисто и естествено...
В “Бар шишарка” със своята банда идваше и Кафтата. Те допълваха и обогатяваха с
момчешките си шеги и измишльотини нашата весела компания.
Още тогава Николай се открояваше ярко
със своята сериозност, дружелюбност, не по
момчешки мъдрост и натрапчиво желание
да ни се пише учител по всичко. Той много
четеше и явно имаше непреодолима потребност да споделя с някого прочетеното. И с
кого друг, ако не с нас, научените на покорност и послушание момиченца от пансиона.
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Кафтата умееше да прикове вниманието ни с
любопитните истории, които ни разказваше.
А ние го слушахме не само от възпитание,
но и си бяхме любознателни хлапета, жадни
като всички деца бързо да изучим нещата от
живота.
През това лято на нашето запознанство и
приятелство чухме за пръв път думите окултизъм, медиум, гуру, запознахме се с живота
на загадъчната Елена Блаватска, получихме
от Кафтата и първите си познания по езотерични тайнства. Все неща, които трудно запомняхме и проумявахме. Но важното беше,
че Николай още тогава посяваше в неузрелите ни детски мозъчета семето на любопит
ството към духовно развитие. *
А годините се надпреварваха лудо в своя
бяг. Ние растяхме. Приятелството ни се укре
пваше, разширяваше, обогатяваше все благодарение на неотстъпния хъс на Николай да
ни посвещава, да ратува за духовна хармония, приятелско доверие и обич. Родилото
се в детството ни другарство си оставаше все
така чисто и искрено, доверчиво и предано.
Цели 67 години до преселението на нашия
чудесен и неповторим приятел Кафтата в
другия непознат космически свят.
Всеки от нас тръгна по своята си пътека.
Но времето не ни раздели. Николай си оста
на нашия неуморим духовен обединител. Винаги намираше време и сили да ни информира и покани на интересна беседа или друга
духовна среща с “най-най-най...” забележителни личности, за което само той умееше
магнетично да ни събере.
На Николай дължа изключителния шанс
да се свържа, домогна и осъществя (в оная
трудна и под строга забрана 1981 година) моето почти четиричасово пребиваване в дома
на Лечителя ПЕТЪР ДИМКОВ и взема от него
на 15 април изключителното интервю за Българското национално радио, което се съхранява в “Златния” му фонд.
И моята неоценима благодарност за стореното тогава от Кафтата, за безкористното
му приятелство.
-------------------* Когато през есента се завърнахме в София за новата учебна година, новите ни другарчета - Николай, брат му, Иван Ботушаров, Кристиян (Христо Тепавичаров), Митко
(Шмит) и някои други, ни идваха “на свиждане” в неделя в пансиона. Ако пък ни пускаха
понякога и в “градска отпуска” от 14 до 16
или 17 часа, момчетата ни водеха на кино, на
разходка в Борисовата градина, возихме се
на лодките в езерото “Ариана”, до изнемога
се смеехме в павилиона с кривите огледала
и на какви ли не още веселби. А пък Кафтата си умираше да ни мъкне по нови изложби,
на “много интересни беседи”, литературни
четения или пък просто на гости при някой
негов “невероятен приятел” - писател, художник, религиозен събрат. И... групата ни
от “сестрички” и “братчета” нарастваше,
като неусетно укрепваше в едно незабравимо приятелство. Както неусетно Николай
ни заразяваше с любовта си към все повече и
все нови знания. Ние се надпреварвахме с него
кой ще прочете повече книги, кой да предложи
по-интересни теми за обсъждане и спорене.
И сега, когато се връщам в спомените си,
не мога да не съм благодарна на Кафтата за
онова наше весело, радостно и осмислено с
духовно богатство детство и младост.

Световно наследство
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ДИПТИХ ЗА
СТАРОДАВНИ
ЛЕГЕНДИ И ВЕЧНИ
ИСТИНИ
ЕленаХАЙТОВА

II. СВЕЩЕНИ
КАПСУЛИ
Или нещо за
човека, видял
последен живата
Таня Савичева
Толкова
време
мина оттогава, а в
спомена ми напира
той - адмиралтеецът
Александър
Илин
от Санкт Петербург,
който сякаш и днес
ме зове със своя откровен, но силен
и мощен глас на
съвестта. И на честта: “Ще забравите ли
малкото момиче, което надживя всички
свои близки, давайки
им кураж с детската
си смелост и устойчивост? Който забрави, затрива паметта
на родината и завинаги ще носи вината
на безпаметството и
неуважение към миналото...”
... Пискарьовското гробище остава
зад гърба на трамвая, който отминава
булеварда на “Непокорените” и ме носи
към центъра на този
паметен и вечно красив град – градът,
наречен Северна Венеция - Санкт Петербург, тогава - Ленинград.
В самия център е
домът на работника
електроженист Александър Илин, видял
последен жива 7-годишната Таня Савичева. Припомням си
неговия разказ за
мига, в който е говорил със самата Таня:

- Видях я на 19 март
1942 година. Нейната
ръчица току-що бе
отбелязала в дневника: “Лека умер 17
марта в 5 часов утра”.
Ставаше дума за брат
й Леонид, красив
мъж, който често я
вдигаше на ръце.
След това тя щеше да
продължи да пише за
смъртта на чичо си
Вася и чичо Льоша,
за... майка си, която в
този момент лежеше
болна, а Таня тъпчеше в печката трески
от мебели, за да размрази леда от стъклата. Какво момиче! Не
плачеше, а се държеше мъжествено. Сякаш съзнаваше своята съдба: да живее

го за онези дни. Побързо, по-бързо към
неговия дом!!!
Но... Александър
Илин не е в къщи.
Тежка операция на
сърцето е преживял
и трябва да остане
дълго време в болница. А после, после месеци наред не
бива да ходи на работа в своя цех, нито
да се изкачва и слиза
по стълбите на своята квартира, дори не
бива да слуша телефонния звън.
- Защо ми е такъв
живот - ще каже ядосано той и ще стане
да се разхожда из
стаята си. В нея има
толкова много значки и колетни пратки

макар и най-малка
и да помага на големите. Докато... умрат.
Ах, тези ръце, които
са писали страшните
редове...
Александър Илин
е работник в един
завод и може би ще
ми разкаже още мно-

от деца. Пишат му от
Мурманск и Владивосток, от Оренбургска област, децата от
България - градовете Сливен и Габрово,
Разград, Варна и Бургас, Велико Търново.
Нали е почетен член
на техните интерна-

ционални клубове.
Искат среща с него
и децата, които учат
на Васильовския остров в 35-то училище.
Там е била ученичка
Таня Савичева. Сега
на нейния чин стои
знаменце. В този клас
се готвят да проведат
урок за мъжеството.
Нима може да не отиде там Александър
Илин?...
И от град Шатки,
Горкиевска област, го
канят. Там на 1 юни
1944 г. е погребана
Таня. През 1980 година на 8 май е открит
музей и при откриването му сам Александър Илин написа стихотворение, посветено на нея. И го подари на уредниците.
Александър Илин,
скъпи боецо! Тръгвам
си от твоя град, без
да те видя как си в
болницата, но знам,
че в дома ти лежат на
масата писма, дошли
от България. Благодарят ти твоите бъл
гарски приятели за
изпратените свещени капсули с пръст
от гроба на Таня и от
Пискарьовското гробище. Те обичат и теб,
и Таня, и твоя народ,
адмиралтеецо, може
би ще им пишеш, че...
Но ти не бива да
четеш много, не бива
да отговаряш често,
защото си прекарал
тежка операция. Затова сядам и ти пиша
писмо: “Щади сърцето си, Александър
Илин, голямото си,
щедро руско сърце!
То е нужно на приятелите ти в твоята
страна, нужно е и на
нас, в България...”

Български дух
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ДО КОЛЯНОТО
Тоня БОРИСОВА

Лято е. Сезонът на откритията. Благосло
веното време, в което поемаме нанякъде, за
да се спасим от еднообразието на делници
те; да се потопим в мечтаното спокойствие и
се докоснем до истинските, вековечни неща
в Божия свят!
Ако сте решили да прекарате отпуската си
в България, елате с мен на необичайно пъте
шествие в... Рая: в едно дивно кътче на Стара
планина!
Изберете планината, да изпитате силата на
духа си, да измерите бой с чукарите, да пие
те от чистите води на Балкана и мъдростта
на хората, отраснали там. Да намерите себе
си! Елате заедно с децата си – да напълните
стомна спомени, да извървите стръмните пъ
теки към върховете, на които Господ присяда
да погледа величието на своите творения.
Но преди това ще отворим раклите на Па
метта - да извадим премените на прабаби и
прадядовци и нагиздени в тях, да разпри
даме пътеки из дивните пазви на гигантския
Искърски пролом. Повярвайте – преобразя

ването ще ви върне към детството, а децата
- ще усетят корена си!
Поемем ли из Дефилето по стъпките на
народния поет Иван Вазов, завинаги ще от
несете в душата си великолепието на гигант
ските склонове с накацалите високо из го
рите къщици; ще запомните гордите чела на
скалните венци край Лъкатник и Церово; с
трепет и страхопочитание ще се дивите пред
острите зъбери на Ритлите край Люти брод и
отмаряте очи в неспирната игра на Искъра...
Няма да пропуснем да отправим молитва за
здраве, мир и благоденствие на челяд и Ро
дина в благоговейната тишина на Черепиш

кия манастир. Ще изминем витите завои на
стръмния път към богоизбраната обител на
Духа Български – „Седемте престола”. Непро
стимо ще е да не палнем свещици в уникал
ната прекрасна църква, под чийто купол ед
новременно могат да служат литургия седем
свещеника пред седем олтара! Няма втори
такъв храм на Земята! Тук, загледан в него и
заслушан в ромона на река Брегалница, Дядо
Вазов е написал незабравимите стихове на
„Клепалото бие”...
Навярно мнозина от вас вече са прошета
ли Дефилето - да нанижат бисерите на бъл
гарската природа и история в огърлие от
спомени, което да дарят на децата и внуците
си... Но може би не са забелязали сгушената
в живописни шубраци между Елисейна и Ла
катник скромна табелка с надпис - Очин дол.
От нея нагоре тръгва път към прословутите
скали, на които, застанал мирно със свален
калпак, Вазовият герой Дядо Йоцо е взирал
слепите си очи в далнината ”да види де е БЪЛ
ГАРСКОТО?”
През юни сърцето ме заведе там, високо в
планината – до коляното на Господ! Тръгва

17 - 23 август 2009 г.

те ли? Пътешествието започва - притворете
очи, за да видите...
Ето, тръгваме по сънени баири, през биле
самодивско и пелин да си свием китки за
обич. В небето над нас, яхнал вятъра, се вие
черен щъркел – един от 60-те хиляди остана
ли на планетата.
Слизаме полека към комплекс „Дядо
Йоцо”. Красива къща, изпипана, направена с
мерак, цялата в цветя. Кацнала на живописна
рътлина над каменния паметник на Вазовия
герой - изваян от скулптора Георги Тишков.
Една неочаквана среща ще ни развълнува
и отвори пътечка към прикътаното в гънките
на планината малко селце Очин дол. Бай Не
дялко Атанасов: беловлас синеок 70-годишен
планинец в чудна местна носия простичко и
искрено споделя: ”Аз не съм най-голям музи
кант, но мене мама ме е родила с гъдулката.
Моят живот може би ще прекъсне на сцена
та. Като чуя народна музика - другото изчез
ва за мене! Аз не лъжа, не крада - красотата,
честността, доброто и народната музика
са всичко за мен! Моят дом и моята душица
са отворени за честните хора по света! Ела
те ми на гости в Очин дол!”
Приемаме поканата - с почитание и въл
нение прекрачваме прага на гостоприемния
дом на Ваня и Недялко Атанасови. Благи и
кротки хора, истински планинци, щедро на
дарени с обичливи сърца. Бай Недялко е са
моук гъдулар, акордеонист и резбар. Изуми
телни са десетките фигури на животни и хора
– сякаш целият обичан и свиден свят е сбран
в двете стъклени витрини. Истинско чудо е
колекцията му от хлопатари и звонци: цял
оркестър с чисти и ясни гласове! Мечтата му
е да си направи работилничка музей, да ги
нареди като огърлица, та всеки, който дойде
в Очин дол да ги разлюлее и в душата му да
екне Балканът!
Да види как изпод длетата в попуканите
му от усилен труд ръце от дървените късчета

Български дух



душа гъдулкова шепти,
че в тъмното и тая вечер
за две очи не иде сън...
Петли пропяват, съмва вече
и хлопките се люшват вън
и плъпват въз баирчините,
и селото потегля с тях...
На приказка нощта прилича!
Да спиш в такава нощ е грях!
„Да спиш в такава нощ е
грях”
Из „Жива памет”
Грях е да не посрещнеш из
грева в планината! Да не на
сладиш душата си с омайната
симфония, звъннала в огром
ния Божи храм: безброй не
знайни горски птичета чуруликат. Песента
извира от мъничките им сърчица - чиста и
прекрасна. Въззема се до небесата химн на
радостта и разлюлява невидимите камбани
на утрото.
Развиделява. Над тъмната гърбица на „Ли
ляка” като в огромен олтар Господ тайнстве
но отваря слънчевото си око. Под миглите
му просветват могъщите склонове на пла
нината и на талази, на талази се спущат към
Искърското дефиле. В синкавата мараня из
плуват все нови и нови рътлини и върхове,
разстилат неръкотворни губери, прошарени
с дъхави ливади и кичести горички. Под връх
„Остра могила”, прикътано в прегръдката на
Балкана, отваря ранобудни очи малкото сел
це Очин дол.
Сигурно вече ви изгаря нетърпение - с
душата и сърцето си да видите и докоснете
това невероятно кътче от България? Да се
присъединим към тумба туристи, дошли тук
да избягат от агресивната анонимност, суета
та и бясната динамика на „Голямата цивили
зация”!
Посреща ни Огнян Петров – председател
на инициативен комитет „Дядо Йоцо гледа”,

потъваме в горския свят, звъннал от песни
те на птици, зажужал от гъдулки на щурци.
Упоително дъхти на борова смола и диви
ягоди, на безброй билки и цветя. Минаваме
през росни ливади, по дървени мостчета,
през шишаркови завеси... Най-щастливи са
децата: берат ягоди и чуруликат като птички,
подскачат, зашеметени от толкова простор и
свобода; пъргаво се изкатерват по стръмна
та стълба на горската Къщичка.
Оттам гледката към долината е фантастич
на!
Научаваме, че вече са осъществени пет
различни проекта за опазване на биораз
нообразието и природните дадености на
Очин дол. За гостите, дошли от големите
градове на Европа и света, срещата с този
магичен горски свят и неговите обитатели е
истинско преживяване, едно завръщане към
мечтите на детството, към изначалната чис
тота на Сътворението!
Запленени от красотата на Очин дол, те от
насят в сърцата си очарованието на Балкана,
сърдечността на домакините... Тези вълне
ния сплитат в душите им тайнствена възло
пис на паметта. И щом развържат възелче,
спомените да ги връщат
с копнеж в този рай –
кръстопът на сърдечни
пътеки.
Екопътеката запозна
ва туристите с богатото
биоразнообразие на
местната флора и фау
на. В пункт „Геология”
може да се научи мно
го за състава на особе
ните червени скали в региона. Поставените
указателни пана запалват любопитството.
Информацията е поднесена интересно и ув
лекателно.
Продължава на стр. 15

НА ГОСПОД
пропяват птици, кипри моми дрънкат котли
на чешмата или Бай Ганьо с потури и рунтав
калпак е тръгнал към Европа и НАТО!
Неизбежно в чест на гостите се отрупва
масата – прясно козе сирене, сливова ра
кия, вита баница... Разтяга Бай Недялко акор
деона, с любовна нежност тегли лъка по стру
ните на гъдулката, а ние с Ваня подхващаме
песен след песен – до трети петли!
В общуването с тези мили хора няма как
да не се усети де е Българското!
Бързо се спи в планината. Лятната нощ е
мистично-красива, особено там:
Във Очин дол - насред Балкана,
в юмрук от тъмни върхове,
досущ - наперени чобани:
с калпаци в юнското небе;
наметнати със ямурлуци
от млада, звъннала гора,
из звездните ливади тучни
задяват валчеста Луна...
А тя – същинска самодива:
разстила сребърни коси...
Кавал жальовен глас извива,

с. Очин дол. Внимателен и мил, влюбен в свое
то родно село, поставил се в служба на хора
та и планината. Един огнен и неугасим дух,
пълен с енергия и ентусиазъм. Мечтател и
поет, човек с мисия. Думата му се чува и тежи
на мястото си като дялан камък. Предстои ни
да разберем, че всичко сътворено тук е част
от мечтата му: да от
вори очите на света
за Очин дол. Да го
превърне в предпо
читана дестинация
на екологичния и
културен туризъм.
Силен и сплотен
като юмрук е него
вият екип – истински
планинци, работли
ви, честни и благи
хора. Започнали с
екопътеката „Горски
свят”, която все още
се доразвива и обо
гатява.
Тръгваме по нея и

Български дух



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

ЗВЕЗДА НА СЪГЛАСИЕТО
ПОСТОЯНЕН СВЕТОВЕН СЪВЕТ
Сава ПОПОВ
“България - това е държава на духа”
Дмитрий Лихачов
II част
Инж. Никола Димков, можем да предположим с основание, е имал представителство за
заявки в Бургас на своята фабрика “Инженер
Никола Димков и компания – Цариград” и създава производствена работилница като начало.
Бургас нараства бурно и е център чрез пристанището за внос и износ на стоки и материали.
Земеделско-занаятчийска България се нуждае
от конвейерното производство на подкови или
налци за коне, волове и други подобни, както
и за обувки. Това подразделение на фабриката
на инж. Димков в Цариград и в Бургас открих,
че се потвърждава с направената търговска регистрация, отбелязана в книгата на журналиста
от Пловдив Атанас Христов в “Юбилейна книга
на град Бургас (1878-1923 г.)” На страница 155,
между информацията за адреси, фирми и телефонни номера, четем: “Подкови и налчи (фабрика); телефон № 182 - Никола Димков и Сие”.
Инж. Никола Димков е вече известен и
влиятелен българин в Цариград. Не е изненада
и фактът, че от неговото изобретение за автоматично, конвейерно изработване на подкови
се заинтересувал даже министър-председателят Тодор Бурмов (1834-1906) в периода 5 юли
- 24 ноември 1879 г. и издействал от държавата
заем от 20 хиляди златни лева и с тях става “равноправен съдружник”, заместен по-късно от зет
си министър Данов в организираната фабрика
за подкови в Цариград. И тук Цанко Живков ни
осведомява, че в цариградската фабрика “Инженер Никола Димков и компания” за пръв път
въвеждат дизелови, а по-късно и електрически
мотори.
Ясно е, че работата и в бургаската фабрика се
разраства, защото от родното село на Никола Горно Броди в Македония, неговите братя Атанас, Димитър и Георги се изселват в България
и активизират и модернизират производството
на подкови и други метални изделия в Бургас.

Всичко това доказва без съмнение, че промишлените и търговските начинания на инж. Димков
преуспяват. Изявява се като щедър
работодател - разкрива работническа трапезария, раздава безплатни работни дрехи, осигурява много
добри заплати и т. н. Високообразован, човечен,
мъдър, трудолюбив и честен - качества, които
са накарали цариградските българи да го изберат за екзархийски съветник на Екзарх Йосиф
(роден в Калофер през 1840 г., умира в София
1915 г., със светско име Лазар Йовчев), седалището на когото до 1915 г. било в Цариград.
А в книгата на Атанас Христов за Бургас (от
1928 г.) още четем на страница 73-а в статията
“Индустрия”:
“Подковна фабрика - командитно дружество Никола Димков и С-ие. Открита през 1911 г.,
произвежда всички видове подкови за добитък и
налчи, в движение с два мотора 12 конски сили”.
Горното потвърждава и историчката Стефка
Велева-Вичева в студията си “Икономическото
развитие на Бургас до 9 септември 1944 година” (стр. 63 в “Юбилеен сборник - 80 години от
Освобождението на Бургас - 1878-1958 г.”, Бургас, 1958 г.).
Този факт е известен и на специалиста по
военна история Борис Чолпанов, който в книгата си “Земя на световен кръстопът”, издание
на БАН, София, 1993 г., на страница 43 пише:
“Още докато бушува Първата световна
война през 1917 г., инж. Никола Димков създава, отпечатва на няколко езика и изпраща до
държавните глави и правителства на воюваща
Европа и на САЩ своята книга-проект за създаване на Постоянен световен съвет в защита
на мира и разбирателството между народите
- първообраз на Обществото на народите, учредено след войната, както и на днешната универсална Организация на обединените нации.”
И с този цитат навлизаме в същността на настоящото изложение за забележителната личност и дело на инж. Никола Димков в национален и световен мащаб по постижение.
Да се върнем назад във времето, за да свър-
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жем онова, което е малко известно от биографията на инж. Никола Димков, запознаването
му в Цариград с Александър Теодоров-Балан
(1859-1959). Освен като професор в Софийския
университет, чийто ректор става на три пъти, а
също и декан на Историко-филологическия факултет, Балан работи известно време като главен секретар на Българската екзархия в Цариград - 1907-1910 г., когато инж. Димков е съветник на Екзарх Йосиф до смъртта му през 1915
г. Логично и правдиво е да предположим, че църковните дела
сближават и двамата в общността
на екзархийския съвет. Ето какво
научаваме от самия проф. Балан.
Към края на 1917 г. той получил
“от важно българско място в Цариград по околен път” писмо, в
което прочел:
“Никола Димков, цариградски жител, бивш
екзархийски съветник, воден от желанието да
се премахнат или поне облекчат страданията изобщо и главно да се избегнат занапред
нещастия, като тези от бушуващата война в
Европа, се потрудил и съчинил на френски език
една брошура, която вече е преведена на тур
ски и немски... Ценейки инициативата на автора, чест ми е да ви изпратя, по негова молба,
един екземпляр от това съчинение, та да бъдете добри да го прегледате и да ми явите... дали
заслужава да бъде преведено и отпечатано на
български език.”
Второто издание на тази брошура излиза в
Цариград през 1918 г. Александър Т. Балан прочел тънката спретната книжка и тя го удивила.
И по-късно той прави превод и коментар на
“дивната книжица”, както я нарича, който помества в списание “Заря”, кн. 3-4 и 5-6, 1931 г.,
в раздела “Обществени въпроси” под надслов
“Нашият Уилсън”.
Запознатите с личността и разнообразната
научна и обществена дейност на проф. Ал. Теодоров-Балан знаят, че той е един от активните
основатели на масонския печат в България и
един от най-дейните му сътрудници. Известно е,
че Великата ложа на България издава два типа
периодични издания: вътрешни, предназначени само за членовете на ложите, и открити,
предназначени за т. нар. профани, т. е. непосветени, немасони. Към вторите спадат списанията
“Мироглед”, “Полет” и “Заря” (март 1929 - януари 1932 г.).
Резултатното взаимоотношение между инж.
Н. Димков и проф. Ал. Балан вече ни се изяснява не като случайно и повърхностно, а като
идейно осъзнато, делотворено, хуманистично
и философски.

1901 – четите на Христо Чернопеев,
Кръстьо Асенов и Яне Сандански отвличат
американската мисионерка Стоун. Започва
аферата мис Стоун.
Македонски
Нови
Чудотворец
1969 – войските на Варшавския дого17 август
1903
–
Избухва
Илинденско- вор, включително и български, нахлуват в
Мчк Мирон
986 - Самуил разгромява византийците Преображенското въстание в Одрински ре- Чехословакия и смазват Пражката пролет.
волюционен окръг.
при прохода Траянова врата
1923 – умира в Цариград архиепископ
22 август
20 август
Михаил Миров, последният глава на българМчк Агатоник и дружината му
Прор. Самуил. Св. 37 мчци Пловдивски
ските униати в Османската империя.
917 – при р. Ахелой цар Симеон разгромя23 август
ва
византийците.
Мчк Луп. Св. Ириней Лионски
18 август
1890 – роден е в Сливен писателят
1854 – роден е във Видин писателят
Успение на преп. Йоан Рилски. Мчци Флор
Константин
Константинов.
Михалаки
Георгиев.
и Лавър
1493
–
султан
Баязид
II
признава
с
ферман
1934 – правителството на Кимон Георгиев
1890 – основан Българският ловно-рибарпривилегиите на Рилския манастир.
възстановява дипломатическите отношения
ски съюз
на България със СССР. Съветската легация в
19 август
21 август - Св. Ап. Тадей. Мчци Васа София става център на комунистическата
Мчк Андрей Стратилат. Преп. Теофан Хелеспонтска и Васа Солунска
пропаганда и на подривната дейност.

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

Родов корен
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ЛЮБИМЦИ НА БОГА
Борислав
ИВАНОВ
Разбираме,
че
отечествената
религия на българите
почита Слънцето и
Луната, от разговора на християнския
пленник Кинам с кан
Омуртаг (814–831 г.),
предаден в „Житие
на 15-те Тивериопулски (Струмшки) мъченици”, написано от
охридския архиепи
скоп Теофилакт Охридски (1092–1126 г.).
Представител на висшето ромейско духовенство Теофилакт
Охридски пристига
в Охрид със задача да заличи всички
книжовни следи от
древната духовност
на покорените българи и да пренапише
тяхната история в
угода на византийския имперски интерес, обричайки ги на
духовна слепота за
векове напред. С нескрито отвращение
говори
Теофилакт
Охридски в житието
за българите: „Те не
познаваха името на
Христа и със скитското си невежество
служиха на слънцето, на месечината и
на другите звезди, а
някои пък принасяха
жертви на кучета.”
Известно е, че кучето в нравствената
зороастрийска религия служи за атрибут
на добрия дух Ахура Мазда, защото
символизира висши
нравствени добродетели - приятелство,
вярност и преданост.
Персийските магове
считали убийството
на куче и на човек за
извънредно значимо
събитие
(Херодот,
История, кн 1:140).
Изглежда,
ритуалните жертвоприношения на кучета са
били привилегия на
самия владетел кан
в най-тържествени
случаи. Вероятно по
този повод до нас е

достигнала българската поговорка „Който коли кучето, той
управлява”.
При сключването на 30-годишния
договор между Бъл
гария и Византия, в
царуването на кан
Омуртаг (814–831 г.) и
на император Лъв V
(813–820 г.), двамата
владетели тържествено се заклеват по
религиозния обред
на другата страна.
Хронистите описват
как император Лъв
V извършвал възлия
ние с вода от чаша
върху земята, обръщал конски седла,
хващал тройно сплетени ремъци и подигал нагоре трева
според българските
обичаи. Възлиянието
с вода и хвърлянето
на трева са характерни зороастрийски ритуали, а тройно
препасаният плетен
шнур служи за отличителен знак на
всеки посветен зоро
астриец.
Древният обичай
за изкуствено деформиране на черепа
(предимно при жените) за отличаване
на аристократически
произход се среща
при скитските народи от Европа и Азия,
но не и при славяните и тюрките. При
дунавските българи
се практикува чак до
XV век. Засвидетелствани са случаи на
изкуствени черепни
деформации при зороастрийски погребения в Централна
Азия (вж. кн. ”Антропология на древните
българи” от Йордан
Йорданов).
Персийският цар
Дарий I Велики (521–
486 г. пр.н.е.) и основателят на партската
династия цар Аршак
I (246–211 г. пр. н. е.),
(учените смятат, че
партите произлизат
от
черноморските скити), имали по
шест знатни помощ-

ника, подобно на
шестте велики боляри при българите,
повтарящи сакралната зороастрийска
божествена седморка (1+6), включваща
върховния бог Ахура
Мазда (Царстващата
Мъдрост) и шестте
Амеша Спента (Безсмъртни Свети).
Зороастрийските
корени на скитите
българи се проследятват на изток в Кушанската империя,
която в зрелия си
период от I до III век
обхваща необятни
територии в Средна
Азия и Индия, достигащи на изток до
Китай.
Кушанската
империя е създадена от най-източните
ази-скити юечжите
(аси, тохари), прогонени в посока запад
и югозапад от източните си съседи хуни
и китайци. Нейното
ядро
съставляват
централноазиатските държави, бивши
персийски провинции от времето на
Ахеменидите
(6–4
в. пр. н. е.), с древни
арийски (индоевропейски)
културни
традиции, Бактрия
(Балхара) със столица Балх, и Согдиана
със столица Самарканд, попаднали под
силно елинско влияние след завоюването им от Александър
Македонски.
Бакт-

рийският и согдийският език са родствени езици. За писане
използват елинската
азбука паралелно с
други писмени системи. Кушаните секат
монети с изображения на зороастрийски, будистки и елинско-римски божества.
По време на тяхното
господство (I–III век)
започва неудържим
упадък и разпадане на скитския зоро
астрийски некнижовен държавен модел
в Евразия, подложен
на мощна експанзия
от страна на книжовните религии – Християнство и Будизъм,
а по-късно и на
Исляма. От „Джагфар
Тарихи” научаваме,
че кушанският език
до IX-X век служи за
официален писмен
език в администрацията на скитската

българска
държава, в доказателство,
че индо-иранската
култура е била доминираща в Скития
през цялата епоха на
хунско владичество
по времето на Атила
(434-454 г.) и на белите хуни ефталити (айталити, севери) (V–VI
век), наследили империята на кушаните. Според „Джагфар
Тарихи” кушанските
владетели винаги са
се считали от български произход, а
апокрифен извор от
XI в. казва за българите „... и бяха прочее преди това етиопи...”, наречени така
по името Етиопия на
библейската страна
Куш, въпреки че поне
засега не е установено кушаните да имат
нещо общо с библейската страна Куш. Китайска хроника от III

век обявява, че целият свят е поделен на
три „небесни сина”,
т. е. царства - китайско, римско и кушанско. Кушанският език
„Самри” (самарски,
шумерски) е първият
познат скитски книжовен език, на него
са написани книгите
и най-старите каменни надписи на българските канове и по
всяка вероятност дължи названието си на
една от кушанските
столици Самарканд.
Според мен езикът
Самри е идентичен
с езика Кириали
(Сириали?),
засвидетелстван в друга
историческа кушанска столица Балх
в
средноазиатска
Б ак т р и я - Б а л хар а .
Във функцията си на
общоприет книжовен скитски език, Самри логично трябва
да е близък до езика Азери (Сурски) на
Пред- и Задкавказкити скити, още повече
че названието и на
двата езика произлиза от местоимението
Аз (на авестийски Аз
е Азем) - ЪЗъ(Мъ) за първо лице единствено число на азите
(самари, шумери, кимери) според „Говорещата азбука”. (вж.
също статията „Азисамари-шумери-кимери”). Разбира се,
езикът Самри използва за писане гръцки букви, наложили
се в писмеността на
средноазиатските
народи след завоевателните походи
на Александър Македонски (336–323 г.
пр. н. е.) и последвалата културна елинизация. Кушаните
първи добавят към
гръцката азбука свои
характерни писмени
знаци.
Персийският велможа Маздак става
автор на ново тълкуване на Зороастри
зма, придавайки му
радикална социална
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насоченост, и по този
начин предизвиква
революция (488–538
г.) в Персия. За маздакистите, считани
за първите комунисти, злото се корени
в социалното неравенство в обществото, основна причина
за разделението на
хората на бедни и на
богати. За разлика
от манихеите, маздакистите вярват в
неизбежната победа
на доброто над злото чрез установяване
на социално справедлив обществен
строй. Маздакистите
раздават житото от
царските
хамбари
на гладните, издигат
лозунг за равенство
и братство. Подкрепяни от стихията на
народното недоволство срещу мизерията
и срещу несметните
богатства на олигархията, те успяват да
завземат най-висшитедлъжностивдържа
вата и започват да
прокарват
своите
социални реформи.
Обобществяването
на собствеността на
аристократите протича под лозунга „На
всички по равно”. Управленски постове в
държавата са поверени на обикновени хора от народа. В
двореца тронът на
самообявилия се за
върховен жрец Маздак, стои по-високо
от трона на шах Кавд
I (488–497, 499–531
г.). Шахът е принуден
като всички останали войни да участва
в строя за проверка
на оръжието и веднъж дори бил наказан за пропуски в
снаряжението. Едва
когато маздакистите
посягат на харемите

на богатите, през 528
г. тяхната революция е смазана по изключително жесток
начин от бъдещия
шах принц Хосров I
(531–579 г.). Маздак е
убит, а маздакистките лидери са заровени живи в земята с
главата надолу. Прекратяват изтреблението на маздакисти,
чак когато осъзнават
опасността, че няма
да останат селяни да
обработват земята.
За размера на маздакисткото движение
съдим по това, че
сред екзекутираните
негови поддръжници попадат самият
престолонаследник
принц Кавус, както и
Мар Зутра, екзархът
на еврейската община в Персия. Обвиненията към маздакистите, че при тях
жените били общи,
ми се струват твърде
пресилени, имайки
предвид
високото
интелектуално равнище на водачите
им, въпреки че има
случаи на подобни
извращения
сред
техни последователи от простолюдието. Векове по-късно
в персийския царски епос „Шах-Наме”
иранският поет Фирдоуси (ок. 935–1020 г.)
възпява справедливостта и мъдростта
на Маздак, давайки
израз на трайните следи, които той
оставя в народната
памет. Социалният
идеал на маздакистите в поемата звучи
така:
Богат и беден –
всеки е достоен
да има меч, жена
и дом спокоен.
„Джагфар Тарихи”

споменава за български
радикални
дуалисти, привърженици на мазда
китската идеология
за всеобщо равенство и братство, така
наречените „маджари” (жертвени), включително и в Дунавска
България през IX
век, които убивали
богаташи и бесели
кам-бояни
(баячи,
шамани),
защото
били слуги на Дявола. Дори в сборника
се прави намек, че
Маздакизмът в Персия възниква в края
на V век, взаимстван
от българското Маджарство, когато шах
Кавад и Субаш (Сиявуш, Сеос – вж. статията „Пророк или
Бог”) са заложници
при кана на ефталитите
Чалап-бий
(Афрасиаб) (463–532
г.), внук на Атила.
Несъмнено богомилските учения наследяват социалната си насоченост от
Маздакизма. Впрочем всички религии
малко или много
призовават за социална справедливост,
за оказване помощ
на бедните и за отказ от богатството,
демонстрирайки по
този начин високите
си морални критерии. Христос заявява, че „По-лесно камилата да мине през
иглени уши, отколкото богат да влезе
в  Божието царство”
(Марк 10:25) и съветва богатите: „Продай
всичко, което имаш,
и го раздай на бедните, и ще имаш съкровище на небето”
(Лука 18:22).
Своего рода далечни родственици
на богомилите са
днешните казълбаши (червеноглави),
наречени така, защото в миналото носели 12 червени ленти
на чалмите си в памет на 12–те имами.
Техните свещеници
се именуват „деде”,
подобно на „дедец”
при
богомилите.
Семплите им обреди
представляват също
смесица на елементи
от различни религии.
Тук трябва да отбеле-
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са изцяло фалшифицирани от ортодоксалната църкава
- непримирим враг
на еретиците. Знаейки за безмилостното
правило на църквата
да се изгарят всички
„нечестиви” книги,

жим, че хуррамитите
от Азърбейджан през
VIII–IX век, които се
борят срещу нашествието на арабския
Ислям, са облечени
в червено. Червени
раса носят и свещениците от „общинарските” богомилски
храмове, описани от
Антон Глогов. След
установяване на ислямското господство
на Балканите, до
Възраждането през
XVIII век, част от богомилите преминава
в орбитата на Исляма, по-силно христия
низираните като павликяните например,
приемат католицизма под егидата на
папата, а останалите
се вливат в лоното
на разбитата и обезвластена Православна Църква, която без
централно управление и с разрушени
храмове в много случаи функционира по
селата под формата
на своеобразна народна полубогомилска църква.
„Тайната книга на
богомилите”, представляваща диалог
между Исус Христос
и най-близкия му
ученик Йоан Евангелист, както и малкото
други запазени богомилски документи, по всичко личи

не бихме допуснали,
че точно в музея на
Инквизицията ще се
пазят експонати на
автентичната еретическа литература. Но
„най-непростимият”
грях на богомилите
е, че отричайки мъртвите книжовни езици на господстващите религии (латински, гръцки катаревус,
арабски и църковнославянски), проповядат учението си и
пишат „забранените”
си книги на говорим
език, напълно разбираем за обикновените хора, а това им
дава огромно предимство в битката
за човешките души.
Всеки път, когато
църквата се почув
ства застрашена от
нарастващото влия
ние на еретиците в
държавата,
те
са подлагани
на жестоки
репресии,
често завършващи с
масови
кланета.
Освен
това, официалната
пр о п аг ан да се опитва
всячески да демонизира богомилите, като им приписва най-отблъсква-

щи и дори извратени
черти. Поради липса
на обективна информация за учението и
за дейността на богомилите, днешните „изследователи”
само
преповтарят
изопачената представа за тях, изградена от смъртните им
врагове.
През вековете богомилските учения
извървяват дългия
път от ереси в духовното пространство
на безкнижовния Зороастризъм до ереси
в орбитите на книжовното Християн
ство и на книжовния
Ислям. Еретичното
християнско течение
на Йоанизма (вж. статията „Пророк или
Бог”) става притегателна идеологическа
платформа за много
български богомили
след IX век, и то не
само защото Йоан
Евангелист е любимият апостол на
Христос. Символите
на „отечествената религия на българите”
Слънце, Луна, Звезди
съзираме върху Големия звезден кръст от
Балчик (най-вероятно от X век) – вж. фиг.
7. Двойката Слънце и
Луна винаги носи дуа
листични послания,
особено в Средновековието. Християн
ският богословски
цитат „Благословен
си Христе Боже наш,
ти, който си премъдър” не пропуска
да спомене мъдростта – зороастрийската
царстваща нравствена категория. Орелът
държащ кръст в човката, всеизвестна емблема на Йоан Евангелис т,

би трябвало да се
тълкува паралелно
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като знак на
Христос – цар
на небесното
царство. А че
кръстът безспорно е йоанистки, доказва висше
стоящото
положение
и много поизящната изработка
на
монограмите
на Йоан, в сравнение с монограмите
на останалите трима
евангелисти – Матей,
Марк и Лука. Този
кръст ни дава поредния пример как
двойнствено тълкуване на християнска
образност се използва от българите
за представяне на
свои изконни култови символи, съвсем
разбираема реакция
в условия на тотален
религиозен монопол.
Би могло да се допусне даже някаква
асоциация на орела с гарвана-врана,
световната митологична соларна птица,
емблема на старозаветния пророк св.
Илия, прероден в новозаветния пророк
св. Йоан Кръстител,
пратен да „свидетелства за светлината”.
За него самият Исус
Христос казва: „Той
беше светилото, което гореше и светеше”. Това че подобно
предположение не
е лишено от логика,
показва денят, в който българската православната църква
чества рождението
на св. Йоан Кръстител
– 24 юни – Еньов ден,
датата на лятното
слънцестоене, денят
на най-силното слънце в годината спрямо
нощния мрак.
Надпис върху Големия звезден кръст
от Балчик на славяно-влашки език оповестява името на митичния основател на
Влашката държава
Раду Ногре, (Раду Негру, Раду Вода), чиято
личност според мен
съвпада с Великия
български кавхан и
съдия Шишман Могер от охридския род
на Билигите, дядо на
цар Самуил ( -1014 г.)

(вж. статията „Царско име” I част). През
Ср е д н о в е ко в и е то
Влахия - земите на
север от Дунав, е неделима част от българската държава, за
което свидетелстват
безброй
документални извори. Самите български царе от
Второто българско
царство официално
се обявяват за „цар
на българи и власи”, което показва,
че въпреки църковнославянския книжовен език в държавата, след византийското робство вече
са се обособили две
народности – едната
със славяно-скитски
говор, а другата с романо-скитски (влашки). В това се състои
най-значимото антибългарско „постижение” на Византийската империя, че ликвидирането на българската държавност на
Балканите допринася за езиково и етническо разделение на
огромни дялове от
българската земя, в
които се обособяват
различни народности. Ето защо, през XIV
век разпокъсаните
Балкани стават лесна
плячка на османските орди. „Джагфар
Тарихи”
разкрива
коварството на византийската дипломация, чиито пратеници в чужди държави преднамерено се
хвалели, че вече не
съществуват българи
на Дунав, тъй като са
ги изтребили всичките. Като по заповед
византийските писатели от XII век започват навсякъде в своите съчинения вместо името българи да
употребяват „мизи”
и „влахи”. В летописния сборник „Джаг-

фар Тарихи”,
написан през
1680 г., найчесто Дунавска България
се
нарича
Улаг Болгар,
т. е. Влашка
България,
имайки предвид, че гледано от изток,
географски
първо е разположена Влахия, а
после следват Мизия, Тракия и Македония – историческите области на
Дунавска България.
Доминикански монах
през късната 1308
г. пише за Видинска
България – „България сама по себе си
е голямо царство.
Столица на това
споменато царство
е Видин – голям град.
Впрочем царете на
това царство всички
се наричат Шишмановци” и после „През
средата на това
царство
протича
река Дунав”. Което
веднага напомня за
влиятелния охридски кавхано-съдийски
род на Билигите, на
чиито представители
традиционно е поверено управлението
на огромния влашки
регион от България
със столица Видин.
Причината
откриваме в историята,
защото Влахия и Македония са първите
балкански области,
присъединени към
още Бесарабска България с помощта на
масагетски войски по
време на Атиловия
внук кан Ружа Джураш Масгут (489–505
г.), чиято майка е масагетска принцеса.
„Джагфар
Тарихи”
отбелязва, че кан
Аспарух (род. 634,
677–692 г.) поверява
българските земи в
Македония (предполагам и във Видинска Влахия) на природените си братя Кубер и Лачин (Алцек)
от рода на Билигите
- водещ началото си
от известния регент
Орган Телес (Органа),
вуйчо на кан Кубрат
(род. 593–653 г.).
Могъщият видински болярин Охтум

(Ахтум) от края на X
и началото на XI век
основава православен манастир „Св.
Йоан Кръстител” в
гр. Морисена (дн.Ченад) във Влахия. Има
сведение от 1265 г.
за кръстоносци йоа
нити от ордена на
тамплиерите, заселени във влашкото
Северинско банство.
Знае се, че рицарите
тамплиери покровителстват богомилите
в Западна Европа (катари, албигойци) и ги
защитават, когато са
нападнати. Изглежда българските царе
също се осланят на
духовната закрила
на св. Йоан, защото
името Йоан (Иван) е
много разпространено сред последните царе от Второто
българско царство,
а молдовлахийските владетели винаги
добавят името Йоан
(Йон) към титлата си.
На фиг. 8 виждаме
изписано името Йоан
Михаил върху герба на угровлашкия
войвода Михай Витязул (Михаил Смелия)
(1558–1601 г.). Орелът
с кръст в човката,
Слънцето и Луната
тук вече са постоянен елемент от герба
на Влахия. В центъра
на влашкия герб от
фиг. 8 е поставен добре познат в европейската средновековна хералдика „стар
герб на България”

11
(със столица Видин)
– вж. фиг. 9 – герб на
България от 1530 г.,
недвусмислено указващ дълбокия български генезис в символиката на влашката и на молдовската
държавност.
Верни на отечествения си дълг
богомилите са последни защитници на
държавата, когато я
грози унищожение
от външни нашественици, поради предателството на нейните управници и на
висшия клир. Докато
богомилите се сражават в редиците на
Самуиловите войни,
православните свещеници отварят вратите на българските
крепости пред настъпващите войски
на поробителя - ромейския император
Василий II Българо
убиец (976–1025 г.).
За тях той е християн
ски светец, който ще
ги възнагради богато
със земи и с привилегии за сътрудничеството.
Нечуван
героизъм и духовно
величие проявяват
последователите на
суфитското братство
„Ел Хум” в мюсюлманска Волжка България, защитавайки
родината си в найкръвопролитни сражения с враговете.
Те застават начело
на държавата, когато
тя е нападната от без
бройните монголски
орди на Чингиз Хан
(1162-1227), а по-късно през XVI век от армиите на московския
империализъм, обявил се за Трети Рим.
Всенародната любов е единствената
награда, която „доб-

рите хора” богомили получават за
саможертвения си
подвиг в името на
човешкото достойнство, в един свят,
доминиран от лъжа и
насилие. След векове
на отчаяна съпротива, в края на Средно
вековието само привидно затихва огънят
на богомилското човеколюбие, потушен
от слугите на Инквизицията. Много скоро от богомилската
жарава ще лумнат
всепречистващите
пламъци на Ренесанса, новото духовно
Възраждане на човечеството.
Исус
Христос
предрече: „И понеже
ще се увеличи беззаконието, любовта
на
мнозинството
ще охладнее” (Матей
24:12). По думите на
Гази Барадж (- 1246
г.), хората откривали
в Държавата (Волжка България) „онази
добра страна, за която се разказвало в
техните приказки
за щастлив живот”.
Но обстоятелствата
драматично се променят. Световно известният поет Кул
Гали (1183–1242 г.),
народен духовен водач от братството на
„гарваните”, с горчивина споделя извода
си за причините, довели до разгрома на
Волжко-българската
държава от монголските орди: „Могъще
ството на нашата
държава угасна, защото народът престана да бъде заинтересован от неговото укрепване”.
гр. Бургас,
22.07.2009 г.

Природа
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Приказки за цветята

АНЕМОНИЯ

Анемонията може
да катапултира човешката панвселенска същност извън
пределите на планетата. Физическото
тяло в това време е в
каталепсия. Ценното
в анемонията е, че
тя пази физическото
тяло, докато етерното странства из Панвселената. Живите
мъдреци през всички епохи, навсякъде
из Вселената, където
вирее анемонията, я
отглеждат най-вече
за тази цел. Ако някой от вас има вече
опитности в етерния свят, нека опита

и това.
В около един часа
след полунощ, непременно след като
човек е спал пет часа,
предимно през лятото, анемонията може
да отделя етерното
от физическото му
тяло. Не оставяйте
тялото си открито,
за да не настинете.
Анемонията може да
е в градината, но не
по-далече от 10 метра. Може и на 15-20,
ако са над три стръка. В цяла градина от
анемонии можете да
спите, ако искате да
пътувате извън пределите на Слънчевата система.
Моята жива Школа е отворена вече
за всички. Горните
светове ви чакат с
нетърпение! Казвам
ви, че всеки един от
вас е врата към една
звезда, към една елементарна частица и
към едно поле. Невидимите същества

знаят как да
преминат
през вас, но
или вие трябва да
отидете при тях, или
те трябва да слязат.
Не мислете, че е лесно да се слиза на една
планета. Много висши ангели и божества не могат да слязат,
защото нямат нужните органи и тела.
Понякога се налага
да чакат с милиарди години, докато ги
изработят, но когато
вие вече сте готови
да излезете при тях,
те могат чрез вас да
посещават светове,
които иначе са им
недостъпни.
Анемонията предава етерното ви
тяло в ръцете на надежден водач, но
друг остава да пази
физическото ви тяло
в това време. Нежнозеленото поле
на Панвселената е
необозрим океан от
пресичащи се вълнообразни плоскости,
ленти, пътеки, пътища и тъкани. Те се

програмират неизменно от Ясновселената, но Вечният Дух
е Великият Тъкач,
който внася двуизмерност. Прекрасните платна, които
се вълнуват из Панвселената, са посипани с моделите на
всички
растител-

(Съсънка)
ни видове. За вас,
които сте излезли
чрез
анемонията
сред тази жива феерия, гледката ще
бъде незабравима!
При това не само
очите, но и другите
ви сетива ще се наслаждават неизразимо на различните
ухания, пронизващи
свежи течения, музикални теми и пр.
Летежът на милиарди ангели и елфи от
двата пола там е толкова прелестен и неописуем, че вие ще
загубите ума и дума!
Голите мъжки и женски елфи, с разноцветни пеперудени и
сияйни крила, ще се
надпреварват да ви
прегръщат и целуват,

и да ви носят из своите царства.
Като се наживеете
до насита в приказната страна на Пан,
помолете водача си
да ви върне отново
на Земята и вече никога не забравяйте,
че всяко цвете е Моя
велика тайна, откриваща се пред нежните, добрите и любвеобилните!
24.09. 1984 г.
София – Изгрев
Из РОМОН ОТ
БОЖЕСТВЕНАТА
НАУКА
От книгата
“БИЛКИТЕ в
България, Европа и
по Света” – Том I

Природа
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БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МЕСЕЦ АВГУСТ 2009 г. – II част

Димитър СТОЯНОВ,
биодинамичен фермер,
с. Бачково

—Î˙ÌˆÂ ‚ À˙‚. ÕËÁıÓ‰ˇ˘‡ ÀÛÌ‡. –‡·ÓÚ‡ ‚
ˆ‚ÂÚÌ‡Ú‡ „‡‰ËÌ‡. œËÒ‡Ê‰‡ÌÂ Ë
‚ÍÓÂÌˇ‚‡ÌÂ - ÓÁË.
Õ‡ 18 ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‰. ¬⁄«≈À.
Õ‡ 19 ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË ÔÂÁ ˆÂÎËˇ ‰ÂÌ.

œ≈–»√≈….
Õ‡ 20 ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË ÔÂÁ ˆÂÎËˇ ‰ÂÌ.
ÕÓ‚ÓÎÛÌËÂ - 20.08 - 13 ˜.
ƒÓ·˙ ‰ÂÌ Á‡ Ò‡‰ÂÌÂ Ì‡ ÔÎÓ‰ÌË Ë Á˙ÌÂÌË.

Ê
Ê

–‡·ÓÚ‡ ‚ ÎÂıËÚÂ Ò ÍÓÂÌÓÔÎÓ‰ÌË. ”ÒÔÂ¯ÌÓ
ÔË·Ë‡ÌÂ. Õ‡ 23 ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‰ ËÏ‡ÏÂ ÔÎÓ‰ÂÌ
ËÏÔÛÎÒ! ŒÚ „ÛÔ‡Ú‡ ‰ÌË Á‡ ÍÓÂÌ Ì‡È-

Ê

‰Ó·Ë Ò‡ 24 ÒÎÂ‰ Ó·ˇ‰ Ë 25 ‰Ó 15 ˜.

Ê
“Ó‚‡ Â Ì‡È-‰Ó·ËˇÚ ÔÂËÓ‰ Á‡ ˆ‚ÂÚˇÚ‡ ‚

Ê

ÏÂÒÂˆ‡.ÃÓÊÂ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ‰‡ ‚ÍÓÂÌˇ‚‡ÏÂ
ÂÁÌËˆË.
ƒÓ·Ë ‰ÌË Á‡ ÎËÒÚÌËÚÂ. «‡ ‰‡ ËÏ‡ÏÂ
Ì‡ÔÓÎÂÚ ‰Ó·˙ ÒÔ‡Ì‡Í, ‰‡ „Ó Á‡ÒÂÂÏ ÒÂ„‡.
Ã‡ÛÎË Ë Í˙ÒÌÓ ÁÂÎÂ. ƒ‡ ÌÂ Á‡·‡‚ËÏ
Ï‡„ÌÓÎÚ‡ Ë Ò‡Î‡ÚÌÓÚÓ ˆ‚ÂÍÎÓ.

”ÒÔÂ¯ÌÓ ÔË·Ë‡ÏÂ ÔÎÓ‰Ì‡Ú‡ ÂÍÓÎÚ‡.
ƒÌËÚÂ Ì‡ ÒÚÂÎÂˆ‡ Ë ¬˙ÁıÓ‰ˇ˘‡Ú‡ ÀÛÌ‡ ÌË
Ó·Â˘‡‚‡Ú ‰Ó·Ó Ò˙ı‡ÌÂÌËÂ. œËÒ‡Ê‰‡ÏÂ
Ì‡ Ô˙ÔÍË. Õ‡ 31 ÔÓ˜Ë‚‡ÏÂ - ¿œŒ√≈….

Природа
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ЛЪЖНИК
Странджански дъб

Лъжникът е дърво с височина до 1525 метра и широка корона. Цъфти през
май, плодовете узряват от август до
октомври. Листата са дълги около 1520 см, жълъдите са по няколко (1-4 бр.)
на обща дълга дръжка.
Ареалът на лъжника се простира
от югоизточните части на Балканския
полуостров до Кавказ и Мала Азия. В
България е разпространен ограничено,
главно в Странджа, като тукашният
вид се приема като отделна географска раса, поради изолираността му от
Кавказкото находище и съществено
различните условия на месторастене.
По екологични изисквания лъжникът
е близък да обикновения дъб, но е потоплолюбив. При топологичните проучвания у нас са отделени два екотипа:
лонгозен – към него спадат насажденията по поречието на реките върху
богати, дълбоки и свежи алувиално-ливадни
почви; карстов – разпространен
е върху сухи,
дренирани,
плитки до
среднодълбоки хумусно-карбонатни почви.
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. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов,
Горски култури, Матком, 2002 г.

Quercus
hartwissiana
Stevе, Quercus
stranjensis
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баници за домочадието и гостите. И всичко е устройват своите домове, за да посрещат
екологично чисто, с неповторим вкус и дъх! туристи. Изваждат от раклите на баби и праНевероятно е, че преди милиони години Очиндолско...
баби тъканите с любов и изумително умение
тези гигантски планини не са съществували китени халища и пъстри губери, та да грейтук е било дъно на море! Скалите като каменЗа строителите ентусиасти няма делник нат по легла и миндери багрите на всички
на книга са записали геоложката биография и празник: от дълбоката долчинка буковата сезони.
на планината!
вода трябва да стига до входа на екопътекаЗа гостоприемството на очиндолци не
В Очин дол любознателните ще се изнена- та – да даде прохлада на жадните пътници. може да се разказва – то трябва да се усети!
дат от богатото културно-историческото на- Малкото багерче като на шега събаря гра- Те изненадват с умението да покажат уважеследство – три тракийски могили на племето дена преди 70 години чешмичка. Сторил я е ние и почит към гостите, да ги смаят с песни
Трибали, римски път и постова наблюдател- местен човек – тежък грях да изкупи!
и мъдростта на традициите си.
на кула на „Радов връх”; раннохристиянски
Сънувала в детството си още Ваня Атанасохрам от V от н.е. в местността „Пресветица”; ва странен сън: В местността „Малкия ключ”,
Елате с мен да ви заведа при Бай Иван
свещени оброчни дървета, каменни плочи сред ливадата под връх „Остра могила”, под Иванов от махала Речица. Покрай къщата
и кръстове, десетки извори, разпръснати сянката на огромен бук, седемгодишната ко- му минава ручейче, затова му викат – Иван
из огромното землище на селото. А в Кмет зарка е запладнила стадото. Слънцето се е от реката. До огромни скали ни посреща
ството посетителите попадат в подредена с оцъклило на ясното небе и пече ли, пече... А съградена от неуморните му ръце хубава
обич гостна одая, в която автентични носии и бърдучето – празно! Цената на всяка капчи- двуетажна къща. На широкия чардак се вее
предмети от бита на планинското селце при- ца в Балкана най-добре знаят онези, които по българският трикольор. На двора, върху кадават неповторима топлота и уют.
цял ден жадни вървят подир хлопатарите!
менна плоча, вече се пекат пилешки бутчета
Но ако искаме да усетим душата на плаМалкото момиче оглежда с премрежен от и църкат ароматни наденички. Под натежало
нинците – силна и корава като Балкана, пре- жегата поглед планината и мислено обхожда от плод ябълково дърво любезният домакин
ливаща от доброта като бездънното чисто чешмички и кладенчета: в оная долчинка има е наредил софра с трикраки столчета – соб
небе над него, ние трябва да сме с тях и в де- изворче; зад китката дървета на рътлинката ствено производство. Паничките са дървени,
лник, и в празник...
– кладенче... Започва да рови в корените на лъжиците и вилиците... Всичко е направено с
старото дърво и изведнаж лъсва бакърче, а майсторлък и фантазия!
Днес е Свети дух. Свят ден! По стародавна в него – сребърна паричка! Имане? На върха
Широко, огряно от сини очи лице, напетрадиция родовете от Очин дол се събират заровено имане?
вен говор, искрящо остроумие и изумително
в местността „Шумана” при големия дъб, до
Едва сега, петдесет години по-късно, за- чувство за хумор има този човек. Останал
оброчния камък, да почетат празника.
гадъчният сън излиза наяве: високо горе, в без баща на три години и изпил горчилата на
Старо и младо се изкачва на високата ли- седловинката „Малък ключ”, от много далече сирашката съдба. Всичко е постигнал с труд
вада, по-близо до Господ, заедно да чуят Не- вярната дружина на Огнян Петров прекарва и борба. И до ден днешен, натоварен с тежка
говото слово, да си спомнят за предците и се лековитата вода на непресъхващото и в най- раница, той преминава по билото на планипомолят за прошка. Да ги поръси попът със жестоките горещини Келяво кладенче. Там, ната 25 километра от Очин дол до Враца. Така
светена вода за здраве и берекет. Да дадат където никога не е имало с какво да разква- мислено се среща с духа на незапомнения си
оброк и сторят курбан, та да е жива и здрава сиш уста, в издълбано като коритце дебело, баща, загинал затрупан от снежна лавина!
челядта, да расте и се множи, да не се разпи- пет метрово дърво днес тече чудна „чешма”!
Уморени сме и Бай Иван ни кани на софралява!
та: да хапнем от невероятната шопска салата
Нареждат трапеза при корените на вековОгнян е дарил на своето село и красива ка- с пресни настъргани моркови и сминдух, да
ния дъб – от силата му да вземат, та и техните менна чешма на самия площад пред Кметс- пийнем от мераклийската му крушова ракия
родови корени да останат жилави и яки, да твото, превърнал е родния си дом в туристи- и боровинково вино; да замезим с ония чусе извисява родословното дърво и устоява ческа спалня, та гости от всички краища на деса от плочата... После изважда от пазвата
на житейски суховеи и яростни мълнии. Да България и света да изживеят незабравими си цафарата. Засвирва любимата си песен за
дава щедър плод! Гора да израства – могъща мигове в Очин дол.
останалия без род Крали Марко. От очите му
и вековечна!
Чуйте за какво мечтае един истински ро- се търкалят едри сълзи, а аз запявам:
Планинците умеят да се веселят. Засвир- долюбец: тук, при входа на селото, отдето на
Вино пият петдесет юнака,
ва Бай Недялко с акордеона, а песента някак длан се вижда цялата долина, да се изградят
вино пият в механе широко.
сама се откъсва от душата ми и литва като истински чардаклии къщи; да станат те лице
Вино пият, вярна клетва дават:
птица към върховете:
на Очин дол! Да посрещат гости от близо и
кой се закле в жена и дечица,
„Мъри Тудоро, назлън Тудорке,
далеч, да ги смайват с хубостта, изяществото
кой се закле в първо си любе...
къдя нощям ходиш, мъри
и изумителната простота на българската траАла Марко няма що да кълне,
пък деня дремиш?
диционна архитектура. Да се преустроят в
че са закле във конь и във сабя.
Овчар ли любиш, мъри,
селото всички къщи с безлични фасади, да се
А дружина вяра му не хваща,
овчар ли лъжиш?”
вдигнат зидове и подредят дворовете. Да се
че конь било кучешка нахрана,
Взрете се в лицата на хората – обикнове- разхубави Очин дол. Да отворят очи хората
сабя било – студено желязо...
ни, изпечени, набраздени от слънце и вет- за новия поминък – екологичен и културен
Натъжи се Марко, бре гидия,
рища, но съхранили усмивките. Вижте как с туризъм! Да разберат, че Господ не току-така
че отиде при стара си майка
благоговение приемат Божията благословия, им е дал безценен дар – невероятна природа
и на майка Марко проговаря:
а очите им все в децата – най-свидното бо- и богато историческо минало, трудолюбие и
- Ой та мале, ой та стара мале,
гатство на Очин дол. Малчуганите ритат топ- талант!
що не си ме мале породила
ка и мечтаят да станат като Бербатов - и те да
И ето, през това лято петима стопани прея със братец, я с мила сестрица?
прославят България!
Че съ сбрахме вярната дружина
кой съ закле в жена и дечица,
Само през очарования поглед на туристикой съ закле в първо си любе...
те селският труд изглежда като пасторална
Аз си нямам, мале, що да кълна,
картина с идиличен аромат и мекота. Защоче съ заклех във конь и във сабя,
то в планината летните празници са кратки,
а дружина вяра ми не хваща,
а делниците – чет нямат. От ранина до залез:
че конь било – кучешка нахрана,
коситба, пластене, прибиране на сеното...
сабя било – студено желязо!
Овчари и козари тичат подир сладкогласиПосле за всеобща изненада Бай Иван се
те хлопатари на стадата. Пъргави и оправпресяга, откъсва крушово листо и засвирва
ни стопанки правят знаменито козе сирене,
хоротропната песен за онова Ленче дето мявъртят мотиките в дворове и градини, глатало ябълка, та на кого падне ябълка, за него
сят всевъзможни зимнини, правят погачи и
да се ожени...
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СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН

Едно ценно нещо научих през дългите
часове на будуване с изтощаваща болка, а
именно тайната на тялото, управлявано от
разума. Научих се да страдам пасивно, както
без съмнение са се научили всички минали
през квалифицираните курсове по стоене в
усмирителна риза. О, не е никак лесно да запазиш разума си в такъв пълен покой, че съвсем да не усеща туптящата, нетърпима болка
на някой измъчен нерв.
И тъкмо това изкуство да се налагам на
плътта с духа, което така овладях, ми даде
възможност лесно да управлявам тайната,
която ми разкри Ед Морел.
— Смяташ, че е края на представлението
ли? — изчука ми една вечер Ед Морел.
Току-що ме бяха освободили след сто часа
и бях по-отпаднал от всеки друг път. Бях толкова слаб, че макар цялото ми тяло да беше
една маса от болезнени синини, аз почти не
усещах да имам тяло.
— Изглежда като край на представлението — изчуках аз в отговор. — Ще ми светят
маслото, ако продължават така.
— Не ги оставяй — посъветва ме той —
Има начин. Сам аз го научих долу в карцерите, когато двамата с Маси не можехме вече да
търпим. Аз устисках. Маси хвърли топа. Ако
не бях го научил тоя трик и аз щях да пукна
заедно с него. Трябва първо доста да отслабнеш, за да го опиташ. Ако го опиташ, когато
си силен, нищо не излиза и тогава това те
обърква завинаги. Аз направих грешка да го
кажа на Джейк, когато беше силен. Разбира
се, той не можа да го направи, а после, колкото пъти е ставало нужда, беше вече твърде
късно, защото го беше провалил на първия
път. Сега дори не ми и вярва. Мисли, че си
правя майтап с него… Не е ли така, Джеик?
И от килия номер тринадесета Джейк ни
отговори:
— Не се хващай на въдицата, Даръл, то си
е чиста измишльотина.
— Хаиде разправи ми го — изчуках аз на
Морел.
— Ами точно заради това чаках съвсем
да отпаднеш — продължи той — Сега то ти
трябва и аз ще ти го кажа. То зависи от теб.
Имаш ли воля, ще го направиш. Аз съм го
правил три пъти и зная.
— Е, какво е то? — нетърпеливо зачуках
аз.
— Номерът е да умреш в усмирителната
риза, да поискаш да умреш. Зная че още не
ме разбираш, ама почакай. Нали знаеш как се
изтръпва в ризата: как ти се схваща ту ръката,
ту кракът. Е, това не зависи от тебе, но можеш
да го приемеш като идея и да го използваш.

Няма да чакаш да ти изтръпне крак или нещо
друго. Лежиш си по гръб колкото се може поудобно и започваш да упражняваш волята си.
И това е нещото дето трябва да си мислиш и
дето трябва цялото време да вярваш, че го
мислиш. Не го ли вярваш, нищо няма да излезе. Това дето трябва да го мислиш и вярваш
е, че тялото ти е едно нещо, а душата е друго
нещо. Ти си си ти, а тялото ти е нещо друго, за
което пукната пара не даваш. Твоето тяло не
е нищо за теб. Ти си господарят. Нямаш нужда от никакво тяло. И като мислиш и вярваш
всичко това, започваш да го доказваш като
използваш волята си. Караш тялото си да
умре. Започваш от пръстите на краката, един
по един. Караш пръстите да умрат. Заповядваш им да умрат. И ако имаш вярата и волята,
пръстите ще умрат. Туй е най-трудното — да
започнеш да умираш. Умре ли ти веднъж първия пръст, другото е лесно, защото няма нужда повече да вярваш. Ти го знаеш. Тогава използваш цялата си воля да накараш да умре
всичко друго в тялото. Казвам ти, Даръл, аз
го зная. Правил съм го три пъти. Започнеш ли
веднъж да умираш, то си върви нататък само.
И смешното в тая работа е, че ти си си там
през цялото време. Туй, че пръстите на краката ти са мъртви, не те прави ни най-малко
мъртъв теб. Малко по малко краката ти умират до коленете, а после и бедрата, а ти си си
същият, какъвто си бил преди да започнеш.

— А какво става после? — запитах аз.
— Ами когато тялото ти е умряло, а ти си
все още целия там, просто се измъкваш от
кожата си и оставяш тялото. А като напуснеш
тялото си, напускаш и килията. Каменните
стени, железните врати са, за да задържат
телата. Те не могат да задържат духа. Ще видиш, че си го доказал. Ти си дух извън тялото си. Можеш да гледаш тялото си отвънка.
Казвам ти, че го зная, защото съм го правил
три пъти: гледал съм тялото си, като съм бил
извън него.
— Ха! Ха! Ха! — изчука смеха си Джейк
Опънхаймър от тринадесета килия.
— Виждаш ли, там му е бедата на Джейк
— продължи Морел. — Той не може да повярва. Единственият път, когато го е опитал,
беше много силен и се провали. И сега мисли, че аз си правя майтап.
— Когато умреш, ти си мъртъв, а мъртвите
си остават мъртви — отсече Опънхаймър.
— Казвам ти, че съм бил мъртъв три пъти
— възрази Морел.
— И си доживял да ни го разкажеш — подигра го Опънхаймър.
— Но да не забравяш едно нещо, Даръл
— изчука ми Морел. — Това е много тънка
работа. През цялото време ти се струва, че си
позволяваш волности. Не мога да го обясня.
Все ми се е струвало, че ако не съм там, когато дойдат да освободят от усмирителната
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риза тялото ми, не ще мога вече да се върна в
това тяло. Искам да кажа, че тялото ми ще си
остане мъртво завинаги. Пък аз не исках да
е мъртво. Не исках да направя удоволствие
на капитан Джейми и другите. Но ти казвам,
Даръл, ако можеш да го направиш тоя номер,
ще можеш да му се смееш на директора. Накараш ли веднъж тялото ти да умре по тоя
начин, няма да има значение, ако щат да те
държат в ризата цял месец. Ти никак не страдаш, пък и тялото ти не страда. Нали знаеш
за случаи, когато някои са спали цяла година
без да се събудят. Ето така ще е с твоето тяло.
То си стои там в ризата, нито те боли, нито
нищо, само те чака да се върнеш. Опитай го.
Казвам ти го честно и почтено.
— Ами ако не се върне? — попита Опънхаймър.
— Предполагам, че тогава глупакът ще е
той, Джейк — отговори Морел. — Или пък
може би ние, дето висим в тая мръсна дупка,
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като можем да се измъкнем толкова лесно.
И тук разговорът беше прекъснат, защото Джоунс тестяното лице, събудил се кисел
от тайното подремване, заплаши Морел и
Опънхаймър, че ще ги доложи сутринта, което щеше да значи усмирителна риза за тях.
Мен не ме заплаши, понеже знаеше, че мен
така или иначе ме чака усмирителна риза.
Аз дълго лежах там в тъмнината, забравил
страданията на тялото си, и размишлявах за
предложението, направено от Морел. Както
ви обясних, вече бях се опитвал чрез механична самохипноза да проникна назад през
времето в предишни съществувания. В това
бях отчасти сполучил и го знаех; но единственото, което бях постигнал, бяха трепкащи
безредно разбъркани видения, без всякаква
последователност.
Обаче методът на Морел беше явно толкова противоположен на моя метод за самохипноза, че аз бях възхитен. С моя метод пре-
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ди всичко се губеше съзнанието. С неговия
метод съзнанието оставаше до край и когато тялото съвсем отмираше, преминаваше в
толкова възвишено състояние, че напускаше
тялото, напускаше затвора сан Куентин, заминаваше далеч и пак си оставаше съзнание.
Както и да е, заслужаваше си да го опитам,
заключих аз. И въпреки скептичното си отношение на учен, вярвах. Не се и съмнявах, че
ще мога да направя това, което Морел каза,
че е направил три пъти. Може би тази вяра,
която ме облада толкова лесно, се дължеше
на крайната ми слабост. Може би не бях достатъчно силен, за да се отнеса скептично.
Това беше хипотеза, подсказана вече от Морел. Това беше чисто емпирично заключение
и аз, както ще видите, го демонстрирах емпирично.
Превод Сидер Флорин

Картини от Атлантида
Анотация
Петра ХРИСТОВА
Книгата на Велизар Димов „Картини от Атлантида” вече е факт. Тя е двадесет и третата подред от „Библиотека Анастасия”
на издателска къща „Новата цивилизация” с
директор академик Атанас Панчев.
Авторът Велизар Димов, който на 28 юли би
навършил 54 години, не е вече сред нас четвърта година, но словото му остава да ни
открива нови светове.
По душа и призвание художник, Димов умело
съчетава природните си дарби с уникалната
способност да контактува с минали епохи.
Рожба на тези му умения е и настоящата
книга, в която не само описва видяното, но и
прекрасно илюстрира част от тези астрални пътувания.
Невероятни са описанията на град Атина, Хиподрума, храма на Посейдон и на други
чудни места, отдалечени във времето.
В помощ на автора при изследванията на
духовните светове идват достиженията на
Платон, Уилям Скот –Елиът, Рудолф Щайнер, Елена Блаватска, чиито открития за
Атлантида Димов цитира.
Книгата създава една „панорамна картина
на изчезналата цивилизация” - по думите на
самия автор. Читателят безспорно ще обогати духовните си познания относно атланските раси, тяхната миграция, същността
на атланския човек и общество.
Книгата на Велизар Димов предлага интригуващата версия на един контактьор, надзърнал в миналото, за да осмисли бъдещето.
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Продължава
от стр. 1
Днес се храним
предимно с хибриди,
генномодифицирани
храни и разни други
измислени храни, в
които светлината е
угаснала. Храненето
само с материя ще ни
превърне в още поматериалистични, агресивни, болни хора.
Първо, следва да се
освободим от задълженията от наложеното ни изкуствено
изхранване с храни,
в които липсва светлината, т. е. със сурогати.
Лимецът е едно от
най-старите хранителни растения. У нас
зърна от еднозърнест и двузърнест
лимец са намерени
в редица археологически разкопки: при
селищната могила
“Банята” - Пещерско,
край гр. Симеоновград (гр. Марица),
край гр. Пловдив и
др., датирани на около 2000-3000 г. пр. Хр.
според проф. Атанас
Попов и проф. Кирил
Павлов. До днес още
не е известно нищо
за произхода му. Как
са възникнали отдел
ните пшеници като
култивирани растения, също не е ясно.
За местата, където
пшеницата е започнала да се отглежда
за пръв път като култивирано растение,
най-често за такова
място се сочат Балканския полуостров,
Кавказ и Предна
Азия, а като етноси
- траките и египтяните. При разпространението си извън
центъра на възникване на първичните
форми, попадайки в
нова среда са били
принудени да се приспособят към новите
условия и да се изменят или да загинат.
Днес пшеницата е
най-разпространеното културно растение и се отглежда
почти навсякъде, където хората се занимават със земеделие.
У нас в планинските
райони се отглежда
на височина до 1300
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м (проф. Павел Попов). До края на 19 в.
основна храна е все
още оризът, но след
това той се измества
от пшеницата. За да
се задоволят нуждите на нарастващото
население на земята,
започва усилена хибридизация и селекциониране на нови
сортове твърда пшеница, мека пшеница,
зимна или пролетна.
Освен това влизат

днешната наша сумрачна цивилизация.
Класовете на лимеца са сбити, вретеното е чупливо, а отделните членчета на
вретеното са слабо
окосмени. В класчетата на еднозърнестия
лимец има едно зърно, а в двузърнестия
- две зърна, които са
сплеснати и здраво
обвити. Срещат се
форми и с разклонен
клас. Разпространен

в действие химизацията с хербициди,
пестициди и изкуствени торове, генното
инженерство. Тези
комплексни меро
приятия увеличават
количеството, но за
сметка на качеството. Какъв хляб точно
ядем днес, не е много ясно. Угасналата
космическа светлина, навлизайки у нас,
среща един замъглен
и тъжен светлик. От
всекидневната среща между тези две
светлосенки живее

е в Чувашия, Армения, Грузия, Турция и
в България (под името капладжа). Има
зимни форми, но в
практиката са застъпени само пролетните форми. За съжаление този природен
оригинал е на изчез
ване. Лимецът не поляга и не се напада
от дъжда. Покълнатите зърна са високо
витаминозни, имат
естествени ензими и
структурирани белтъчини. Поради богатото съдържание

на хормони покълнатият лимец е храна
на старостта. Освен
това подпомага терапията на умствено
изоставащи деца, на
болни, оставени без
надежда от съвременната
западна
медицина. Лимецът
е храна за народи,
които чувстват подкопана своята жизнена
устойчивост,
особено ако върнат
лимеца на трапезата в неговата сурова
форма - покълнали
зърна, отвара, питки
от брашното.
Според езотериците в аграрните училища на потъналия
континент Атлантида
са експериментирали в търсене на нови
хранителни растения
и така са стигнали до
лимеца, с хляба, от
който по-късно християните
отъж дествяват тялото на Христа, каквото
е в атома,
такова е и в
лимеца, такова е и във
Вселената
и може да
се изрази
не само с
думи, но и
с математически уравнения. Поставяш едно

Хляб от Лимец

зърно под езика и си
затваряш двете очи,
за да се отвори третото око. Ще почувстваш и движението
на атома и камбаните
на Вселената. Нахраниш ли се с лимец,
той дава всичко, кое
то е нужно за храна
на тялото и душата.
Така може да се отървеш от главоболието, от безсънието, от
хъркането (възглавница за сън, напълнена с обвивките на
лимеца). В комбинация с някои билки те
се използват за лечение при ошипяване,
плексити, неврози,
преумора. В някои
луксозни хотели в
Европа на гостите се
предлагат възглавнички за сън.
Днес децата ни са
отчуждени от земята и странят от земеделския труд, камо
ли да се интересуват от лимеца. Защо,
Господи, ни наказа с
такава участ? И няма
мир нито в душите,
нито в живота ни. Но
силата на лимеца не
го е напуснала през
хилядолетното
му
съществуване и тази
сила може да ни излекува. Кашица от
лимец разнася отоците, заличава сухи
лишеи. При добавка на пчелен мед и
ябълков оцет према-

хва отрови. Лапа от
смлян лимец запарен
с вино и вода разсейва уплътненията
в женските гърди. С
лимец мъжете са лекували трудно уриниране (аденом на
простатната жлеза).
Една шепа накиснати
зародиши във вода
за една нощ се дъвче
до преминаване на
проблема. Лимецът
не е панацея, а е дар
Божи.
С това добрините
на лимеца само започват към човека,
казва
член-кореспондентът на Международната академия по информатизация Емел Елмазов.
Тепърва има да се
подреждат и проверяват досегашните
му заслуги и да се откриват нови.
Сегашните пшеници ще усложняват и
променят генома си
според усилията на
земеделците плюс
ветровете, валежите, торенето, генните модификации или
дори
радиацията.
При изследване на
растенията в двестакилометровата зона
на Чернобилската катастрофа лимецът се
е оказал най-слабо
засегнат. По отношение на химическите
торове, пестицидите и тежките метали,
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- първият хляб на човечеството
и последният на Христос

той показва същото
безразличие. Добре
че все още го има някъде и крепи хората
със своята жизненост
между лекарствените и хранителните
алергии. Вероятно
ще минат хилядолетия, докато днешните хора се сродят с
днешните пшеници,
ако дотогава все още
ги има хората. Само
онези майки, които
повярват в значимостта на лимеца, не
ще се изкушават от
търговските реклами
на някакви си детски
храни.
Всеки българин
може да отгледа лимец, стига да не е
продал земята на дедите си. Може да го
засеят и в най-бедната почва, без химия,
защото на лимеца
не му трябва никаква химия. Родовите
имения
предлагат
всичките благоприя
тни условия и горко на тези, които не
направят своя избор. Между силата
на хляба от лимец и
тази на един народ
има непреодолима
зависимост. Не е късно да се извиним на
хляба от лимец и да
причислим семената
му, от които се прави
списъкът на живите
същества.
Болестите започват от нивите, но и
здравето започва оттам, а не от “Здравната каса”.
Агроном
Венко
АЛЕКСАНДРОВ
Кирлиановата фотография (вляво) разкрива
високата енергийност на пшеничните зърна в
организма на жена, болна от рак на гърдата.

2.VII.2009 г.
София
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Щастието
-о
Огледало
теитнасДушата
аЩ

Николай
НИКОЛОВ
Щастието е
в самите нас!
Често си мисля
какво е това щастие?
Не е ли птица, която
лети нависоко. И на
нас ни се иска да я
достигнем. Сигурно и
това ще стане, когато
се научим да летим. А
дотогава то ще бъде
само цел, към която
ще се стремим. Гово
ря за щастието като
идея. Има и моменти,
когато човек се чувс
тва щастлив. Колко

мимолетни са те!
Като бляскави птици,
които бързо отлитат.
Колко рядко те спо
хождат човеците! Но
за тези кратки мигове
си струва да се живее.
Може ли всеки от нас
да си отговори кога е
бил щастлив? Майка
та се радва и е щас
тлива, когато даде
живот на своето дете.
Ученикът се радва ко
гато получи шестица,
или когато му купят
нещо, отдавна жела
но. Друг се радва, че
е постигнал някакъв
успех, или че болният
му приятелят е озд

равял. Всеки се радва
на личните си успехи.
Но дали това му дава
основание да се чувс
тва щастлив?
Многовековният
човешки опит е по
казал, че щастието,
основано на матери
ални придобивки и
успехи, е нетрайно.
Това, което днес си
постигнал, утре може
да ти бъде отнето.
Спечелил си пари, но
те оберат. Построил
си къща, но поро
ят може да я отнесе.
Няма нищо сигурно
в този свят. Често се
случва да  успееш

в нещо, тогава си
щастлив, но заедно
с радостта усещаш
завистта, злобата в
околните.
Затова
веднъж един приятел
ми каза: “Предпочи
там да съм щастлив,
без другите да знаят
това.” Защо е така, си
гурно се досещате.
В книгата на Прит
чи Соломонови че
тем: “Гневът и омра
зата са буйно зло, но
кой може да устои на
завистта?”
С други думи отно
шението на околните
към нашето щастие
е мерило за тяхната

извисеност. То е огле
дало, отразяващо тех
ните пороци и добро
детели, тяхната душа.
Когато човек страда,
мнозина му съчув
стват, но не е лесно да
се радваш на чуждото
щастие. Това е качес
тво на една ангелска
душа. По този начин
всеки може да изпита
себе си.
Ако човек се радва
на успехите на други
те, те неминуемо ще
дойдат и при него.
Това е закон в Приро
дата. Щастието и не
щастието, радостта и
скръбта - това са две

те лица на реалност
та. Но човек може да
наклони везните към
доброто, към това,
което е благо за всич
ки. Затова трябва да
култивираме поло
жително мислене. Да
се радваме, когато
човекът до нас успее
в нещо. По този на
чин ще помогнем на
цялото човечество,
защото има и такъв
закон: Помагайки на
един, ние помагаме
на всички. Доброто
в света расте. И ако
правим така, един
ден всички ще бъдем
щастливи.
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Учителя Петър Дънов

ЗА РЕВНОСТТА
Кога ревнува чо
век? Когато иска да
задържи нещо за
себе си. Когато оби
чаш някого, ти го
пазиш за себе си, об
себваш го. Това не е
любов. Истинската
любов внася разши
рение в човешката
душа. Щом обичаш
някой, остави го сво
боден! Божествената
любов се отличава
по това, че оставя
човека
свободен.
Вие обичате едно
същество, но искате
да го обсебите. Тази
любов е придруже
на със страх и без
покойство. От нея
страда човечеството.
Светът ще се оправи,
когато разберем от
ношенията на любов
та. В нея не трябва да
има никаква ревност.
Превърнете ревност
та в любов. При рев
ността ти поставяш

този, когото обичаш,
по-долу от себе си
и казваш: “Той може
да направи някое
престъпление”. Лю
бовта изключва вся
какво съмнение. Ко
гато в любовта има
най-малкото съмне
ние, липсва нещо.
При ревността ти
мислиш, че този, ко
гото обичаш, могат
да ти го отнемат. И
после идат подо
зрението и омразата.
Този, когото ревну
ваш, ще го намразиш,
като го намразиш, ще
го разрушиш.
Ако аз обичам ня
кого, да не влезе в
мен противоречие,
че той обича втори,
трети и пр. Той може
да обича, когото иска.
Това да ми е приятно,
както когато той оби
ча мен. Това е една от
най-трудните задачи.
При любовта тряб

ва да пазим точно оп
ределено разстояние
от този, когото любим.
При любовта не тряб
ва да упражняваш

Вълшебният
плод

Продължава от стр. 24

никакво насилие от
какъвто и да е вид
върху този, когото
обичаш.
Яви ли се някакво

недоволство, любов
та изчезва. Най-мал
кото
отрицателно
чувство - омраза, за
вист, безверие, съм

нение - е в състояние
да прекъсне пътя на
любовта. Тя не търпи
никакво користолю
бие по пътя си.

И преди момчето да може нещо да попита, джудженцето из
чезнало безследно. После ли? Ами после всичко станало така, как
то трябва. Цялото слънце изгряло на сутринта, Жар птица му дала
плодовете, течението го отнесло. Къде мислите? Направо при май
ка му в неговото си племе. А там, като че ли знаели кога той ще се
завърне, излезли всички да го посрещнат.
От дете зная, че вълшебните приказки винаги завършват със
сватба. Тогава из събралото се множество излязла най-кра
сивата и най-достойната девойка, облечена в бяла сватбена
рокля и с диадема на главата. Тя се поклонила на майката и
казала:
- Мила майко, досега мъжете избираха девойки за съпруги.
Сега е дошло времето на женското начало. И аз си избирам
твоя най-малък син за съпруг. Той е толкова добър, че сам няма
да може да опази вълшебните плодове на душата. Но ние два
мата - с неговата доброта и с моята красота, и заедно с теб ще
успеем. И не само за нас, а за всички хора от нашето племе.
Поледвала сватбата. Три дни и три нощи всички хора от
племето яли и пили и се веселили с плодовете на любовта и
благодарността и те пак си останали цели-целенички. А хора
та започнали много повече да се обичат и два пъти да бъдат
по-благодарни. И аз бях там, и аз ядох и пих, и на вас донесох.
А братята? Двамата по-големи братя си получили заслуже
ното. Големият поискал да покори и Анчар – дървото на смърт
та, но то го умъртвило и сега костите му белеят в пясъците на
пустинята. Средният брат щял да се пукне от преяждане и ла
комия, ако не му бяха светили маслото мутрите.
Послепис: За малко да забравя да ви кажа, че ние с вас сме
наследници на това племе, което знае да обича и двойно по
вече да благодари, защото в сърцата на всеки от нас растат и
зреят тези вълшебни плодове, плодовете на душата.
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ТОПЛИННА
АТОМНА
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инж. Георги КРЪСТЕВ, Монтана

СТРУЙНИ
АГРЕГАТИ

Фигура 8

1. Производство на електроенергия от топлинната енергия
на атмосферния въздух.
За да реализираме тази задача е достатъчно в блоксхемата
да заменим горивната каме-

ра със струен топлообменник.
Така ще можем да получаваме
възможно най-чистата и найекологичната енергия. Новото
положение е показано на фигура 8.

2. Струен реакТака двигателят
тивен
двигател работи за сметка на
(фигура 9)
енергията на околната среда.
Тази схема не се
Тази конструкразличава от схе- ция може да има
мата на реалния ре- следните приложеактивен двигател.
ния:
Разликата е в
А. Когато турбитова, че горивната ната е оразмерекамера е заменена на да движи само
със  струен топло компресора, консобменник.
трукцията може да
Фигура 9

се ползва като реактивен двигател,
отоплителна система, охладителна
система.
Б. Когато турбината е оразмерена
да даде максимум
механична енергия
системата е подходяща за стацио
нарен, или мобилен
двигател.

Понятието атомна енергия не е
еднозначно. В момента са познати
два начина за добиване на този
вид енергия - според вида на реакцията. Първият вариант е енергията на разпадане на атомното
ядро. Вторият вид е енергията на
ядрения синтез. Това е причината понастоящем да се говори за
атомни електроцентрали и термоядрени електроцентрали.
Нашето мнение е, че съществува и трети вид ядрена реакция, за
което ще говорим по-нататък.
Заради Чернобилската катастрофа атомната енергия е анатемосана. Много държави се опитват да
решат енергийните си проблеми
без атомни централи. При сегашната ситуация това е невъзможно, поради което много страни
преосмислят отношението си към
този вид енергия. Те са наясно, че
без атомната енергия не може да
се върви напред.
Големият въпрос е защо общественото мнение е зле настроено срещу атомните централи. Че
нали те могат да решат радикално
енергийния проблем и са много
по-чисти от централите на органично гориво. Те са по-чисти дори
и в радиационно отношение, колкото и невероятно да изглежда
това твърдение. За да се уверим,
е достатъчно да сравним радиационния фон на АЕЦ Козлодуй с
радиационния фон на сгурохранилището на ТЕЦ Марица Изток.
Явно проблемът за сигурността е
причината за споровете. Но дали
той не е умишлено преекспониран заради интересите на петролните монополи.
Разследването за причините
за Чернобилската катастрофа не
донесе убедителни доводи за несигурност на техниката. Като причина за катастрофата се акцентува повече върху субективния
фактор. Но ако това е така, нещата
стават много сериозни. Неубедително е да се твърди, че поради
небрежност цялата автоматична защита на централата няма да
се задейства. Такова твърдение
е несериозно. Всеки, който има
малко познания по автоматика и
телеуправление, ще е в недоумение как това би се случило. Съвсем другояче би стоял въпросът,
ако говорим не за небрежност, а
за злоумишлено поведение. Това
вече е друго нещо. Ако поиска, човек наистина може да преодолее
всяка автоматична защита.

Много по-интересен е въпросът за последиците от Чернобилската катастрофа. На първо място
Чернобил бележи началото на
разпадането на социалистическата система. Това не може да бъде
случайност. На Горбачов му беше
необходим достатъчно силен и
убедителен повод, за да започне
решителни действия.
Петролните монополи умело
използваха ситуацията, за да дискредитират всякаква мисъл за развитие на атомната енергетика. В
резултат по-голямата част от правителствата формираха поведение и политика, насочени против
атомната енергетика. Разбира се,
САЩ не са в тази игра. Наглостта
на петролните монополи стигна
дотам, че производството на биогорива се обяви като главна причина за недостига на храни. Никой
обаче не споменава, че главният
замърсител на атмосферата е
въглеродният двуокис от петролните горива. Последствията
от Чернобилската катастрофа са
несравними с глобалните последици от парниковия ефект, които
са заплаха за самото съществуване на цивилизацията.
Атомната енергетика е замърсител в две основни направления:
1. Радиационно замърсяване. Това е чисто технически
въпрос, решаването на който е по
силите на съвременната наука и
технология.
2. Топлинно замърсяване.
Този вид замърсяване е функция
на КПД и мощността на централите. Но той е характерен за всички
централи, ползващи горива. Проблемът може да се решава чрез
повишаване на КПД, оползотворяване на топлината или съхраняването й по подходящ начин.
Изводът е, че всяко отговорно
и не продажно държавно ръководство не може да води разумна енергийна политика, без да
развива атомната енергетика.
Но тази политика не трябва да
е в противоречие с решаването
на генералния проблем – екологичната криза, която вече е
факт. Въпреки предимствата си
атомната енергия има недостатъци. Тя не е абсолютно чиста и не
може да се сравнява с екологичната енергия на слънцето, вятъра
и водата. Нейното производство
предизвиква радиационно и топлинно замърсяване, колкото и да
е незначително.
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ТРЕТА ЯДРЕНА РЕАКЦИЯ

Възможността за трети вид ядрена реакция
произтича от строежа и свойствата на неутрона. Капковият и слоестият модел не дават достатъчно информация нито за строежа, нито
за свойствата му. Тези модели не могат да
обяснят как при колабирането си една звезда
се превръща в неутронна. Предлагаме следната хипотеза за
СТРОЕЖА НА НЕУТРОНА:
Протонът и неутронът са градивни елементи на атомното ядро. Броят на протоните
в ядрото е равен на броя на електроните в
електронната обвивка на атома. По този начин
атомът остава електрически неутрален.
Различните модели за структурата на неу
трона, са обединени от ограничението, че
е невъзможно да се превиши скоростта
на светлината. За нашия модел на простран
ството такова ограничение не съществува.
Можем да си позволим модел на неутрона при
превишена скорост на светлината. За да бъде
моделът логически непротиворечив, допускаме следните предпоставки:
1. Ще изходим от една представа за подобие в строежа на неутрона и водородния
атом. Разлика между двата модела ще търсим
в радиуса на електронната орбита. Това предположение е мотивирано от хипотезата на
астрофизиците за “смачкване” на водородния
атом и превръщането му в неутрон при образуването на неутронни звезди.
2. Допускаме възможността орбиталната
скорост на електрона да бъде произволно голяма, т. е. възможно е превишение на скоростта на светлината.
3. Тъй като дефектът на масата на неутрона е положителен. Носител на този дефект е
електронът. В резултат на високата скорост
масата на електрона се увеличава, поради което неутронът е по-тежък от сумата на масите
на протона и електрона, взети поотделно.
За да изчислим параметрите на модела
първо намираме разликата между масите на
неутрона и протона:

Тази маса превишава масата на електрона
и е резултат на свръхсветлинната му скорост.
Предполагаме, че скоростта на електрона е v.
Следователно енергията му е:

От това уравнение намираме скоростта на
електрона по орбитата му около протона:

След като знаем скоростта, лесно можем да
изчислим радиуса на електронната орбита:

Величината 10-15(м) −15 е добре познатата ни единица за дължина, наречена ферми.
Това е основната единица за измерване на
дължини, съизмерими с размерите на атомното ядро. Изчислената стойност за радиуса
на неутрона е много близка до стойността,
приета от съвременната физика. Резултатите
потвърждават, че неутронът действително е
основата, която държи в стабилно състояние
атомното ядро и определя неговите размери.
Изследването на този модел води до заключението, че е възможно неутроните да
образуват неутронни двойки, подобни на водородната молекула, или неутронни вериги.
Неутронната двойка е стабилна. За разлика от
свободния неутрон тя не се разпада. Този резултат показва, че ядрено вещество може да
се получава, съхранява и ползва в свободна несвързана форма.
Изводите, които следват от тези заключения, показват, че може да се очакват важни резултати в следните направления:
1. Моделът на неутрона го определя като
свързващ елемент на атомното ядро. Този
факт обосновава прогнозата, че е възможно
да се построят моделите на всичко атомни
ядра, включително на изотопите и изомерите.
Създава се възможност да се състави таблица
на атомните ядра, подобна на Менделеевата
таблица на химическите елементи. Това открива път към една звършена теория на атомното
ядро, която можем да наречем “ХИМИЯ” НА
АТОМНОТО ЯДРО.
Фигура 10.

2. Възможността да се получават стабилни неутронни
двойки, аналогични на водородната молекула (неутронни
“молекули”), позволява да се
произвежда, съхранява и
ползва ядрено вещество в
свободна форма. Открива се
път към една нова енергетика
с невъобразими възможности.
Един кубически сантиметър от
това вещество тежи много хиляди тонове и е еквивалентен
на милиони тонове ракетно
гориво. Космически кораб, зареден с такова гориво, ще има
практически неограничен радиус на действие и ще бъде наистина междузвезден.
3. Механизмът на образуване на неутронни
двойки може да се приложи и при неутронните вериги. Приложението на тези вериги ще
открие нов клон в човешката дейност – пико
технологиите.
4. Технологията на неутронните вериги
може да се приложи за създаване на водородни вериги. Водородните вериги изясняват същността на металния водород. Производството
на дълги водородни вериги позволява в един
и същи обем да се съхранява многократно поголямо количество водород. Тази възможност
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има отношение към съвременната енергетика
и към всички видове транспортни средства.
5. В науката и особено в космологията се
признава съществуването на етера. Още по
времето на Исак Нютон етерът беше анатемосан и обявен за несъществуващ. По този начин пространството бе изпразнено и лишено
от своя материален характер и се превръща
в нищо. Появилата се по-късно теория на относителността по тази причина е теория на
нищото. Тя дори не казва (не дефинира) какво е това относителност. Реабилитирането на
етера поставя нещата в нормално положение,
а не с главата надолу. Лъжетеорията на относителността ще слезе от научната сцена и ще
престане да бъде спирачка за развитието на
физиката.
Фигура 10.

Същност на
третата ядрена реакция
Както видяхме по-горе, неутронът е конфигурация от
един протон и
един електрон.
Той е подобен
на водородния
атом. Можем
да си го представим
като
„смачкан” водороден атом. Тази представа
добре онагледява процесите при колабиране
на звездите до неутронна звезда. По законите
на квантовата механика неутроните могат да
се съединяват в двойки (неутронни „молекули”).
Същността на третата ядрена реакция е в
превръщането на „неутронната молекула”
най-малко в атом на деутерий. Ако поне
един от двата електрона бъде възбуден,
той ще прескочи на по-висока орбита, което
означава на боровска орбита. Следователно
възбуденият електрон ще излъчи квант
енергия, за да може да се установи на тази
орбита. След това той не може да се върне
обратно, защото няма откъде да получи необходимата му енергия и ще остане на новата си
орбита. Така неутронната двойка се превръща
в атом на деутерий с два протона и един електрон в ядрото и един електрон на атомна орбита.
Като пренебрегнем скоростта на новата орбита, можем да изчислим с достатъчна точност
енергията на излъчения квант.
Следователно дефектът на масата е:
Масата на неутронната двойка е приблизително:
Следователно в процент към масата на
неутронната двойка дефектът на масата
при третата ядрена реакция е минимум
0,0687%.
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Бард

Вълшебният
плод

Доц. Кирил ПОРОМАНСКИ
Имало едно време едно племе, както всички племена в ония времена. То живяло много, много далече, млади човече. През девет
планини и равнини. През три морета и един
океан бил техният стан. Там живяла една жена.
И като всяка жена и нашата героиня, макар и
да била първескиня, очаквала дете. Започнала
дрешки да му плете. Но вместо рожба едничка,
както нейната кумичка, или дори близнаци, тя
си родила тризнаци. Цяла чета – три момчета.
И тримата си приличали като три капки вода.
Да, да. Такива ми ти работи.
Расли момчетата, порасли, станали красиви левенти. И макар външно да си приличали
- като три капки вода, по характер страшно
много се различавали. Най-големият бил
много силен и много горделив. Надвивал
всички момчета от племето и искал всички
да му се подчиняват. Не търпял и най-малките възражения, нито чужди мнения. И каквото кажел, държал на него, независимо дали
бил прав или крив. Горделив!
Средният бил най-хитър и най-лаком. Обичал да си похапва особено на чужда трапеза.
И затова гледал къде има сватба, кръщенка
или дори погребение да се присламчи и да
се почерпи, кое за здраве, кое за Бог да прости. После пъшкал, мятал се, не можел да спи,
но стомаха си не жалел.
Най-малкият бил най-незабележителен.
Той не блестял с такива “достойнства” като
по-големите му братя. Бил кротък, сговорчив. Въртял се повече около майка си и гледал с какво може да помогне. И на другите
хора не отказвал. Бабите казвали за него – на
рана да го вържеш, ще заздравее, толкова е
благ по характер.
Расли момчетата, порасли, станали големи мъже. Един ден (във всички приказки има
този “един ден”) майка им ги повикала и ка-

зала:
- Мили мои синове, човек и добре да живее на този свят, все някога ще си замине там,
откъдето е дошъл. Но никой не знае кога ще
дойде този ден. Иде и моят ред. Затова имам
една заръка за вас тримата.
- Кажи, майко - в хор отговорили тризнаците. – Твоята дума за нас е закон. Каквото ни
поръчаш, ще го изпълним с радост.
- Добре, чеда мои ненагледни. Радвам се,
че сте готови да изпълните майчината заръка. Но ми е болно, че трябва да се разделим.
- Не тъгувай, майко - успокоявали я момчетата. – Ние ще се постараем да се завърнем
при теб колкото се може по-скоро.
- Добре тогава. Седнете и слушайте.
Момчетата чинно седнали на малките си
столчета и се заслушали в мъдрите наставления на майка си. А тя с болка на сърцето
им заръчала да тръгнат по света и всеки от
тях да намери своя път и своето щастие. Още
на следващия ден рано-рано, преди още петелът да е пропял два пъти и слънцето да е
позлатило прозорците на майчината къща,
момчетата тръгнали на път.
Вървели, вървели, вървели, стигнали една
пустиня. Сред пустинята едно единствено
дърво. От дървото вместо плодове капе смола.
- Вижте, вижте, какво интересно дърво! казал най-големият брат. – За първи път виждам такова нещо. Как ли се казва?
- Анчар - проговорило дървото. – Аз съм
Анчар, господарят на света.
- Господар ли каза? Аз също искам да съм
господар.
- Да, аз съм господар на всички хора и животни. Вчера тук беше един роб. Взе от моята смола и неговият цар напои стрелите си и
сега поразява своите съседи.
- Точно това търсех - зарадвал се най-големият брат. - Аз ще стана господар на света.
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Е, братлета, дойде време да се разделим. И
ако чуете, че някой е завладял целия свят - и
хората, и животните, и другите там работи, да
знаете и да се гордеете - това е вашият найголям брат.
Двамата по-малки братя нямало какво да
правят. Понечили да му кажат нещо, да го
предупредят, но той не им позволил дори да
си отворят устата.
Тръгнали. Вървели, вървели, вървели.
Стигнали един голям град с високи до небето
сгради, с широк площад и сред него високо
клонесто дърво. Дърво, ала не като другите
дървета, дето раждат плодове. По неговите многобройни клони висели какви ли не
кошници с какви ли не лакомства и лъскави
неща. Млади момичета полуголи ги рекламирали и пеели песните на Азис и някакви чуждестранни парчета. И се усмихвали лукаво и
многообещаващо.
- Аз съм дотук, дотук! - възторжено викнал средният брат и очите му засияли от лакомия, а от устата му потекла сладострастна
слюнка. - Не, не, не! Не ме разубеждавай! На
мене точно това ми трябва! Разкошотия! Ти
върви, върви.
Най-малкият брат видял как под това разкошно богато дърво на изобилието няколко
прасета и деца се боричкали за падналите
червиви плодове. Станало му болно и тъжно,
но нямало какво да прави. И си тръгнал.
Вървял, вървял, вървял. Стигнал до едно
море. Край морето лодка-платноходка. На
лодката-платноходка седи джудже – педя
човек, лакът брада. Краката му – плавници,
ръцете му – шестопръсти. И без да си отваря
устата, казва на момчето:
- Зная, зная. И за заръката на майка ти и за
това, що си избраха братята ти. Качи се в лодката. Тя ще те отведе, където трябва.
И някаква сила го грабнала и отнесла в
лодката-платноходка. А човечето продължавало да му говори, ала някак си особено. Не
го чува с ушите си, а с ума. Момчето учудено го питало кой е, откъде е. А педя човек се
смее в брадата си и вместо да му отговори,
нареждало:
- Сега, като изгрее луната (било е надвечер), ще дойде едно течение и ще те отнесе
на ей оня остров. Виждаш ли го - дето прилича на сърце. Но няма нито да бързаш, нито да
закъсняваш. Ще чакаш, докато луната изгрее
цялата. Не търси гребла. Гребла няма. Ти само
ще внимаваш да не се удариш в някоя подводна скала или да не заседнеш в плитчина.
Затова дръж внимателно рула и си отваряй
очите на четири. Мълчи, мълчи. Не бъди дърдорко като братята си. Слушай внимателно.
На този остров расте дърво, дървото на любовта и на благодарността. Някои го наричат
дървото на душата. На него растат два вида
плодове – два сребърни – на благодарността, и един златен – на любовта. Защо, защо?
Защото човек колкото обича, два пъти трябва
да бъде по-благодарен. Разбра ли, един път
да обичаш, два пъти да си благодарен. Такааа... На върха на това дърво гнезди Жар птица. Няма да я пъдиш. Ще седиш и ще чакаш
да изгрее слънцето. Когато цялата се покаже, Жар птица сама ще откъсне и ще ти даде
плодовете. После? После всичко си тръгва по
реда. Ще дойде друго течение и ще те отведе,
където трябва. Щях да забравя. Тия плодове
не се ядат от сам човек. На колкото повече
хора ги даваш, толкова повече ще порастват
и никога няма да свършат.
Продължава на стр. 21

