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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

СЕЛО ЯБЪЛКОВО
НА 8000 ГОДИНИ
Димитър КОСТАДИНОВ
гр. Смолян

Настоящата статия е за с. Ябълково от
община Димитровград, Хасковска област.
В брой 33 от 2008 г. на в. “Родово имение” в
моя статия, озаглавена “Ден на славянското
единство”, описах защо празникът-събор
на селото е под такъв надслов. Празникът
през 2009 г. беше на 18 юли. Неговата културна програма започна с прожектирането в читалище “Хр. Ботев” на документал-

ния филм “Ябълково в Неолита”, създаден
от историческия музей в Димитровград,
който бе представен от неговия директор
Мария Георгиева. Във фоайето на читалището сътрудниците на музея бяха подредили изложба от богат снимков материал
на археологическите находки, върху които
е създаден филмът. Всички те са от местността “Кара бюлюк”, намираща се на около 2 км източно от селото.
Продължава на стр. 7

въобразеният
заговор срещу

ЦАР КАЛОЯН
Веселин
ИГНАТОВ

В края на септември, началото на октомври 1207 г. цар
Калоян достига Солун. Военният съвет
разработва план за
решителния
пристъп, извършени са
необходимите приготовления, превзе-

мането на града изглежда неизбежно.
Ала замисълът на
българския владетел
не се осъществява:
на следващата утрин
той е в агония, привечерта – мъртъв. В
лагера на обсадителите настъпва смут.
Те се оттеглят. Обсадените въздъхват с
облекчение – спасе-
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ЧИТАТЕЛИ!

Търсите ли в. “Родово имение”?

618

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618

ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ
на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Новите и целогодишни абонати за 2010 г.
ще получат подаръци - емблематични книги
от ИК “Новата цивилизация”!

Пръстенът печат на
цар Калоян, открит
в църквата “Св.
Четиридесет мъченици”
във Велико Търново

ни са в най-критичния момент. И както става от векове,
жителите на Солун
отдават
ненадейното си избавление
на своя покровител
великомъченик Димитрий – той поразява врага!
Продължава
на стр. 10

ПОКАНА
Общонародно сдружение “МАТИ
БОЛГАРИЯ” и Народно читалище
“Славянска беседа” най-учтиво ви
канят на представянето на книгата
“Червеният капитализъм” от Петър
Константинов на 11.01.2010 г.
(понеделник)
от 18 часа, в салона на
НЧ “Славянска беседа”,
ул. “Раковски” № 127.

ЩАСТЛИВА
НОВАТА 2010
ГОДИНА!
Весела Михайлова
Ангелова – гр. София

Сурва, сурва година!

Таз година да дари
хората с щастливи дни.
Да е много родовита –
плод да има до насита!
Да е мирна и честита!
Здраве, бодрост, красота –
да се ширят по света.
Сурва, весела година!

Покана
На 12 януари 2010 г. (вторник) в залата на Народно читалище “Славянска беседа” (София, ул.
“Г. С. Раковски” №127, ет. 2) от 18 часа ще се проведе творческа вечер с премиера на най-новата книга на
поета орфист Никола Гигов “Орфей и любовта”.
Ще бъде изнесен и рецитал “Слънце в кръвта” –
стихове на автора, в изпълнение на Елена Хайтова.
Срещата е организирана с любезното съдействие
на вестник “Родово имение” и издателска къща
“Новата цивилизация”.
Приканват се всички читатели и симпатизанти, интересуващи се от темата за Орфей, да присъстват.

Вход свободен

Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА

НАОТНОВО
ЖИВОТА
сражение
***

Влизали в Рим колони стройни, завръщали се от похода във ведическа Рус.
Бил известен императорът от вестоносците за странностите, случили се с елитните
воини от легионите на Рим. Когато сам видял
войниците и командирите им, няколко седмици в смущение останал той.
После издал тайна заповед. Да се извадят
от армията всичките отряди, войниците и командирите, които ходили на поход във ведическа Русия. И в разни краища на империята
те да се разселят. Строго забранил дори сред
кръг приятелски или пред близки родственици за този поход да се говори.
Самият император повече никога в Русия
не изпратил войски за война. И в книга тайна
за приемниците си написал: ”Ако империята
да запазите държите, не помисляйте с ведрусите да водите война.”
Не бил глупав императорът. Той разбрал,
когато видял завърналите се от похода войници: войските му се върнали цели и невредими, но нямало плячка с тях, в лицата им нямало злоба, нямало в тях желание да служат.
Ако оставел ги такива в армията, кой знае,
може би, с подобно нежелание да влизат в
бой цялата армия те биха заразили.
Приемникът на императора все пак опитал пак да завладее ведрусите. За тактиката
им научил много от тези, които с тях по-рано
са се запознали. В поход към Рус той десет
хиляди воини изпратил.
И пак приближили до малкото селище ведруско и изградили лагер, и бързо укрепление издигнали. Изпратили вестоносци старейшините да извикат.
А в уговорения час военачалниците видели, че откъм селището на ведрусите в лагера
страшен идват само едно момиченце на десет и с нея малчуган към петгодишен. Пред
тях отдръпнали се воините и децата вървели
към центъра на лагера, спорейки помежду
си. Малкият дърпал сестра си за полата, говорел:
- Ако ти, Палашечка сестрице, не ми дадеш
да водя сам аз преговорите, за тебе нещо
лошо ще помисля.
- Какво за мене лошо си измислил, немирнико? - попитала сестрата брат си.
- Ще си помисля аз за тебе, Палашечка сестрице, че си се родила недобра.
- Не е хубаво да мислиш така.
- Щом не е хубаво, тогава нека аз да водя
преговорите с врага.
- Ако се съглася,
какво за мен ще мислиш?
- Ще си помисля,
че си от всички покрасива, по-умна и
добра, моя Палашечка сестрице.
- Ти, братче, прего-

ворите почни. Не ми се иска с празноглавци да общувам.
Пред военачалниците застанали децата смело и малкият брат, без да се вълнува никак, казал:
- Моят бащица да съобщя на всички ми заръча, че в нашето селище на капището има
днеска празник. Всяка година там се той
празнува. И целият народ на капището весели се. Не му се иска, така каза моят бащица, не му се иска да се откъсва от празненството и да говори с вас за дреболии. Изпрати мен, а пък се залепи и сестра ми…
Главният военачалник чак писнал от
думите на дръзкото дете. Той побледнял,
хванал се за меча:
- Ти, отроче дръзко, как смееш да говориш тъй пред мене? Ще бъдеш до
дълбока старост роб при моите коне.
А пък сестра ти…
- Ех, чичковци - намесила се в
разговора и сестрата, - ей, чичковци, по-бързичко хвърляйте вашит е
дрънкулки-мечове, щитове и копия, бягайте
си бързичко към къщи. С всички сили побегнете. Там облаче се приближава, то с пришълците изобщо няма да говори. То и без
разговори може в бой да встъпи.
Своето възелче момичето развило, взело
от него щипка някакъв прашец, върху своя
брат посипала, после още малко взела и изсипала и върху себе си.
А облачето ниско над земята стремително
летяло право към войските римски, бучало и
растяло по размери. Покрило стана. И скоро
доспехите железни на римляните страшни
лежали на земята, и щитовете им, и копията,
и мечовете. Шатрите на военачалниците и
войнишките палатки стоели празни. Били насред скраба на римляните братът и сестрата,
а братът говорел на сестра си:
- И все пак ти не ми даде да поговоря с
враговете, Палашечка сестрице. Аз не им казах всичко, каквото исках.
- Затова пък започна ти. Не се сърди, ако
малко съм попречила на теб ведруса воин,
защитника на родната земя.
- Добре де. Все пак ще си мисля, че си имам
не лоша, а красива и добра сестрица.
Пристъпвайки между захвърлени доспехи, към селището си вървели сестра красавица и брат.
Съвсем не изглеждало голямо облачето,
което се отдалечавало. Не било голямо, но
от него десет хиляди отбрани римски воини
към къщи в ужас побегнали. И падали и ставали. И пак обхванати от ужас се движили в
бяг.
Не мисли, че има тук мистика, Владимире.
Ведрусите просто взели решение. Във всякое имение, а в селището имало повече от
двеста, отворили по десет пчелни кошера…
Във всеки кошер имало по около петнадесет
хиляди пчели. Сам пресметни колко пчели в

облака летели. От множество пчелни ужилвания настъпва отначало силен сърбеж, а после болка.
После възможно е и да
заспи човек и този сън
ще бъде смъртоносен.
Ето така и продължили щастливите ведруси да живеят, без
да познаят войни и
беди. Векове наред
за тях не били страшни никакви външни
врагове. И все пак Русия е била покорена.
Когато, поддала се на
хитри уловки, в себе
си сила срещу себе
си сама произвела.
***
Анастасия представи няколко притчи,
разказвайки за живота на ведическа Русия.
Възможно е и още някой да има информация за живота на хората от онова време във
форма на древни сказания. Не можем да се надяваме на ръкописни
извори, защото, както знаем от историята, те
старателно са се унищожавали. Те се изгаряли в Италия, Англия, Франция и особено ревниво в Русия.
Но на ония, които яростно унищожавали
културата на нашите прародители, не се удало да я изгорят от дълбините на сърцата и
душите на човеците.
Ние сме длъжни да знаем своята история. Да я знаем и уважаваме. Но ни е нужно и да я разбираме: ведизмът, езичеството, християнството – това са все етапи
от нашата история. Нито един от тях не
бива да се пренебрегва. Опълчвайки се
срещу един от тях, ще се опълчим пак срещу самите себе си. И към християнството
трябва да се отнасяме с разбиране и уважение. И към други вероизповедания
също. Само тогава етапите на нашата история ще станат здрав фундамент на прекрасното бъдеще. Но това може да стане,
ако знаем и разбираме. Ако оценяваме
етапите на нашата история като уроци за
построяване на бъдещето. Иначе ще живеем в свят на абсурда.
Правителствата и законодатели в различни страни се борят с тероризма. Издават закони, които забраняват разпалването на расова и религиозна вражда. И в
същото време в същите държави са официално разрешени и се поддържат вероучения, в които уж в името на Бога се извършват мащабни терористични актове
за постигането на политически цели.
Владимир МЕГРЕ,
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

Български дух

ИЗВОРЪТ
28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г.



ОТЕЦ МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ –
МИТКАЛОТО (ОТЧЕ МАТЕЯ, ОМ)
инж. Радослав Кръстев
Главчев
гр. София

В

ремето ни е забързано. Живеем в глобално
консумативно общество. Но новото духовно течение на добрите
сили се мъчи да пробие закостенялото материалистично съзнание на мързеливите и консуматорите. Помощ може да дойде
от природата, от знанието и от
опита на народа ни и на земята
ни, от опита и напътствията на
светлите умове на народа ни.
Един от тях е отец Матей Преображенски, наричан Миткалото - понеже е миткал, ходел е
насам-натам според мнозинството, но според
малцинството - хората около Българския таен
революционен комитет с председател Любен Каравелов и секретар Васил Иванов Кунчев–Левски, той е бил тайна поща, таен и явен
организатор на мрежата революционни комитети, които са искали да освободят България
и българския народ, и на два пъти е обиколил
страната с Левски и един път със Стефан Стамболов. Левски го нарича и записва в тефтерчето си с ОМ. Ние също ще го изписваме с ОМ.
Той е роден през 1827(28) г. в село Ново село
- Великотърновско като МОНО ПЕТРОВ СЕИЗМОНОВ и е умрял на 1 март 1875 г. от ухобол.
Останал сирак на 5 години, отива в Дряновския
манастир - става послушник, а след 10 години
е приет за монах в Преображенския монастир на 5 км на север от Търново. Използвали
са го като таксидиот - събирач на помощи за
манастира. Будният младеж ходи сред народа си и търси и предлага пътища за неговото
благоденствие.
Автор е на 6 книги, които сам написва и отпечатва в Букурещ и сам ги продава. В 1862 е
участник в Първата, а в 1868 година и във Втората легия на Раковски. През 1869 година заедно с Левски обикаля страната и става негов
помощник. Преди това е ходил до Одеса, до
Йерусалим, до Атина, правил е водни помпи,
вечен календар, кола самодвижеща се и разни
техники. След обесването на Левски обикаля
страната със Стефан Стамболов, запознава го
с дейците от преди. Той сам организира читалища, кооперативни дружества, пише статии
до вестник “Стопан” и други периодични издания. Издава и разпостранявя книгите си.
Моят баща Кръстю Иванов Главчев (19041959 г.) е роднина с ОМ - къщите ни са съседни в Ново село. Завършвайки в Шумен полувисше образование, става директор и учител
по история и литература в училището в Ново
село през 1927 година. Първата му работа е да
събере сведения за ОМ. Той написва сто страници биография на ОМ и сто страници история на селото.

Като ученик в Търновската
гимназия е в един клас с проф.
Александър Бурмов от Мусина създател на Търновския университет, дошъл в Търново в 1933 г.
Баща ми му дава тетрадката за
ОМ и той издава голяма статия
от над двадесет страници в списание “Духовна култура” - орган
на Българската православна църква. Това е първия печатен материал на професионалист за ОМ и
в него Бурмов пише, че материалите са подготвени от Главчев.
Баща ми е секретар /основния двигател/ за построяване на
паметник на ОМ край селото, на
10 метра от автомагистралата София-Варна. В
дома ни имаше много писмени материали за
ОМ и Паметника му. През 1961 година Николай Хайтов написа писмо до майка ми - Зорка
Кирова Главчева - също учителка по история,
да даде материалите за ОМ, но тя не ги даде.
Хайтов написа в 1972 г. повест за ОМ, през 1975
г. моят съученик Илия Пехливанов написа книгата “Преображения Матееви”. Аз съм написал
няколко статии за ОМ във вестник “Отечествен фронт”, “Младеж” и други вестници. Също
така активно действах за построяване на саркофаг от Съюза на българските художници за
костите на ОМ, а после способствах да се мумифицират - да се спасят костите на ОМ, като
ги донесох в БАН, Института по антропология.
Занимавайки се с отче Матея, с времето му и
с хората около него и сегашните му наследници, аз правя следните изводи за сегашното
време, опирайки се на своя опит 25 години в
Българската национална телевизия като ТВ
инженер, от които 14 години завеждащ сектор
за международни технически организации Интервизия, СИВ - над 150 организации, който
сектор беше към Международния отдел на Комитета за телевизия и радио при Министерския съвет на Народна Република България.
тец Матей, по-точно портретът му,
не стои зад Президента на Република България в неговия приемен
салон наред с Раковски, Каравелов, Левски, Ботев и Стамболов
- така наречените националреволюционери.
ОМ е бил с тях, но той е намерил и правил път
за народа ни в емоционален, психологически, интелектуален, икономически и социален
план. Той е създател и кръстник на читалищата в Дряново – “Развитие”, в Ново село – “Наука”, в Сухиндол - “Трезвеност”, в Бяла черква
заедно с Бачо Киро, в Лясковец и много други.
Той създава земеделски кооперативи, разнася
семена за чушки, домати, билки. Лекува хората с билки и природни способи. Той е истински
духовен пастир на хората, постоянно критикуващ официалната православна църква и клир.
Двеста юнаци в четата на войводата поп Харитон и подвойводата Бачо Киро са излезли през

О

май 1876 г. поради агитацията на ОМ.
Ще кажете - сега е друго време. Времето е
друго, но земята и народът са същите. Левски се е борил за държава на всички и за това,
народът ни да е равноправен с турци, гърци,
цигани, евреи, които и сега са тук. А никога, тогава /при ОМ/ и сега тук, не е имало държава.
Държавата взема данъци и сега, дава 2,9 % от
тях на местната власт, строи си магистрали, по
които не могат да вървят магарешките каручки
на сегашното население. По магистралите идват чуждестранните стоки, митата от които отиват в “държавните” мъже. И в древността - така
наречените траки, и при Римската империя, и
при Бааб аали османие - Османската империя
тук държавата е мащеха. Сега ¾ от населението е в градовете, но 60% от тях имат къщи в селата. Имат и ниви. Сегашната власт прави ферми – затворен цикъл на производства. Пример
– имаш доста земя за домати, произвеждаш
домати, продаваш домати, учиш децата си в
Оксфорд – “да не се блъскат като мен”. Ти обаче
слагаш торове, препарати, нови продуктивни
сортове домати с единствена цел ПАРИ. На северозапад има два вида зеленчукови магазини
– био-продукти и промишлени продукти (домати). Там има държава и двата вида продукти
имат различни цени и различно качество. Тук
няма държава и народът е хитър – ще продава в био-магазините химически домати. Петър
Дънов съветва: малка къща – отпред с 200 кв.м
цветна градина, отзад с 500 кв.м зеленчукова и
овощна градина.
Сега Родовите имения тук в България могат
да се внедрят в селски къщи с дворове и ниви
около селото. Понеже няма държава и власт,
нивите са оставени на престъпниците и мафията.
Отец Матей Преображенски призовава към
кооперативни сдружения, към читалища и
училища. Силният северозапад взе парите ни
за амортизирана техника и нашата страна има
много, но негодни трактори. Прекупвачите на
земеделски стоки дебелеят, а земеделските
производители нямат пари. Държавата, полицията не защитават народа. Народът трябва
да се самоорганизира в сдружения, фирмите на гражданите трябва да направят пулове – корпорации (микро), за да имат пари и с
тях да имат техника, знания и образование
за децата си, които трябва да обичат Рода
си, Народа си и Земята си и тук да растат,
тук да живеят и земята си да защитават от
крадци и местни и чужди зли хора.
Думата “балкан” на османотурски значи
мед и кръв, но на старотурски е Добро и Зло.
Тук е Добро, но именно поради това от чужбина идва много Зло, и вече и тук има много Зло.
Добрите сили трябва да се самоорганизират,
разбира се в рамките на закона и държавата,
макар че и законът, и държавата ще пречат на
това. Винаги да си казваме “Бог е по-силен от
дявола, Доброто – по-силно от Злото”. Но животът тук е борба!

Български дух
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До Академик
Атанас Панчев,
Вестник “Родово имение”

Весела Коледа и щастлива
Нова 2010 година!

Уважаеми
г-н Панчев,
Пиша Ви от Казанлък (автора на “Приказки за цветята”).
Дълго търсих Вашия
вестник, а сега и нашия и най-после брат
ми ме изненада, като
ме абонира за последното тримесечие
на 2009 г.
Не съм знаела, че
може да има такова
издание. Много вестници и списания минават през ръцете ми,
но това е нещо различно. Вестник “Родово имение” е уни-

Пожелава: Христо СТОЯНОВ

ЧН 2010 Година!
На всички труженици в Редакцията на “Родово имение” желая живот и
здраве, много любов и късмет и светли
празници!
С най-добри чувства и обич към вас:
Емилия Георгиева
Гр. Плевен
11.12.2009 г.
ПРОБУЖДАНЕ
Емилия ГЕОРГИЕВА
Сърцето е Божествен извор.
Умът най-после го разбра.
Войната свърши. Мир настана.
Дъга в небето засия.

кален. Художествено
оформление, шрифт,
съдържание...
Поздравявам Ви,
Вас и екипа!
Пожелавам дълги
години този вестник
да бъде сред хората
и в най-отдалечените кътчета.
Желая Ви здраве и
нови творчески успехи!
С уважение:
Пенка Иванова
село Долно Сахране

На сътрудниците
на “Родово имение”
Честита Коледа!
Ч.Н.Г., значи 2010!
С най-добри пожелания
за нови успехи в духовните
науки!
София, 16.12.2009 г.
Ив. Д. Венев

Усмихна се Земята нова,
а Новото небе запя.
Човекът се роди изново
и в песента си Бог възпя!

С настъпването на коледните и новогодишните празници, ВИКИНГ – НИКОЛОВ
ЕООД и Галерия ВИКИНГ ви пожелават:
Нека радостите ви бъдат толкова много, колкото са звездите.
Нека победите ви бъдат повече от всички песъчинки, по всички брегове на
всички океани в целия свят.
Нека всеки път, който избирате, води до това, което е истинско, добро и красиво.
Нека в живота ви винаги има музика и смях и нека след всяка буря следва дъга.
Нека веселие отминава всяко разочарование, нека всяко изпитание носи успех и
нека с всеки изминал ден живеете в по-голямо изобилие от предишния.
Весела Коледа и щастлива Нова година!

28 декември 2009 г. - 3 януари 2010 г.

Български дух
МИЛИ РЕДАКТОРИ,
ВДЪХНОВЕНА АЗ СЪМ ОТ ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ, ПОЖЕЛАНИЯ
СЪРДЕЧНИ В РИМА СЪТВОРИХ ЗА ВАС.
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАШЕТО ИЗДАНИЕ “РОДОВО ИМЕНИЕ”,
НАШИЯ ЛЮБИМ ВЕСТНИК, МОИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ НЕКА ДА
СТИГНАТ ДО ВСЕКИ, КОЙТО ТЪРСИ ВЯРА, НАДЕЖДА И ЛЮБОВ
ЗА ПО-СВЕТЛИ ДНИ!
ПЕТРАНКА МИХАЙЛОВА
ГР. РУСЕ

КОЛЕДА ИДВА
Добър ден, светъл ден.
Пише Ви Богдана от Пещера. От две години и половина получавам Вашия вестник. С него пътувам
в света на духа. Благодаря Ви! И тази година пак се
абонирах.
Аз съм на 70 години и съм пенсионер. Ходя в клуба
на пенсионерите в Пещера, обичам нашата поетеса
Стоянка Динева и едно нейно стихотворение, което
Ви изпращам.

ИЗПЪЛВАМЕ СЕ С ДОБРОТА, МЕЧТИ ЗА МИГОВЕ ЩАСТЛИВИ
В ОЧАКВАНЕ НА РАДОСТНИ И МИРНИ ДНИ.
УЛОВИ МИГА И УСЕТИ - ЗВЕЗДНА СВЕТЛИНА ДО СЪРЦЕТО ТИ
СТОИ.
В ТОЗИ МИГ ТО БИЕ ЛУДО.
ЩОМ УСЕТИШ СВЕТЛИНАТА ОТ НЕГО ДА СТРУИ,
НЕЖНО ПОГАЛИ Я ТИ
И ГЛАСНО ПОЖЕЛАНИЯТА СИ КЪМ НЕЯ ОТПРАТИ.
АКО ЛЮБОВТА ТИ Е БЕЗКРАЙНА И В ЧУДЕСАТА ВЯРВАШ ТИ,
ТЯ ВЪЛШЕБНА Е И ЗА ТЕБ ЩЕ СЪТВОРИ НАЙ-ЖЕЛАНИТЕ МЕЧТИ.

Бъдете живи и здрави!
Весели Коледни и Новогодишни празници!

ОТ СЪРЦЕ ЖЕЛАЯ ПРАЗНИЦИТЕ ВАШИ
ДА СА ИЗПЪЛНЕНИ С ЛЮБОВ И МНОГО СВЕТЛИНА!

С поздрав: Богдана Андреева

С МНОГО ОБИЧ - ПЕПИ

Оптимистична трагедия
Стоянка Динева
На Бъдни вечер всяко желание се сбъдва,
за това те моля, небе, дай ми слънчеви дни,
дай ми златното зрънце, което в земята покълва
а на моя народ – път към по-добри бъднини!
Тогава ще викна: “Българийо, горе главата!
Ти имаш народ, който може да стигне звездите
и да смъкне с неспокойна ръка мрачевината,
за да блесне светлик на надежда в светата обител!”
Ти ще възкръснеш, Българийо моя, благословена,
ще се вдигнеш от руините на земетръса пореден,
ний имаме скрито имане за цялата наша Вселена
и народ, който никога няма да бъде
последен!

Скъпи приятели,
На всички вас – участници в изготвянето и издаването на това
прекрасно творение – вестник “Родово имение”, сърдечно
благодарим!
Благодарим Ви за всеотдайността и професионализма, с които
творите!
Благодарим Ви за оптимизма и красотата, с които ни дарявате!
Благодарим Ви за възвишените пориви, които събуждате
у всички нас – вашите ревностни читатели и вдъхновени
последователи!
Благодарим Ви за неугасващата вяра в отново пробуденото
Божествено Начало у нас – ЧОВЕЦИТЕ!
Нека заедно творим,
Нека заедно градим ПРОСТРАНСТВОТО НА ЛЮБОВТА!
Бъдете здрави и напористи в благородното си дело!
Настоящето е в нас, а бъдещето е до нас!
ЧЕСТИТА КОЛЕДА!
С обич и уважение: Божанка, Димитър, Светлана и Иван

СКЪП ДАР
ЗА РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН, ПОЖЕЛАХ И ПОМЕЧТАХ СИ АЗ
ЗА ПОДАРЪК “ВНУЧЕ”,
ДЪЩЕРЯТА, ЗЕТЯ, И ТЕ ЗА ТОВА МЕЧТАЛИ
ПРОСТРАНСТВОТО НА ЛЮБОВТА ЗА НЕГО ТЕ СЪЗДАЛИ.
ИЗБРАЛИ ИМЕ НА СВЕТЕЦ.
СВЯТАТА МЕЧТА ИЗПЪЛНИ БОГ,
ВНУКА МИ РОДИ СЕ ТЪЙ МЪНИЧЪК, КАЗВА СЕ НИКОЛА,
КЪПЕ СЕ В ЛЮБОВТА НИ БЕЗГРАНИЧНА,
ГЛЕДА НИ С ОЧИЧКИ УМНО,
И ДУШАТА МЪНИЧКА Е, НО ЗАД НЕЯ БАБА ЗНАЕ
КРИЕ СЕ МЪДРЕЦ ГОЛЯМ.
НЕЖНОСТА МУ Е ГОЛЯМА КЪМ СВОЯТА МАЙЧИЦА
ЛЮБИМА,
ЗАТОВА СПОКОЕН Е И УСМИХВА НИ СЕ ЧЕСТО.
МИСИЯ СИ ИМА ТОЙ ТУК НА ЗЕМЯТА,
НОСИ НИ НАДЕЖДА ЗА ПРОМЯНА СВЯТА ,
ИСТИНИ ВЕКОВНИ, ЗНАНИЯ ВЕЛИКИ.
ХАРМОНИЯТА ВЕЧНА НА ВСЕМИРА,
ЯРКА ЗВЕЗДНА СВЕТЛИНА Е ТОЙ.
ИМЕН ДЕН СИ ИМА ДНЕС НИКОЛА,
ИМЕТО МУ ДА Е ЗДРАВО И ЧЕСТИТО.
С ОБИЧ:
БАБА ПЕПИ
2009 год.



Изкуство, култура
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Червената крепост Русокастрон
и легендата за пещерата Змейова дупка
Мариана
ПРАМАТАРОВА
Сред най-интересните археологически проучвания през
2006-2007 година е
крепостта край с.
Русокастро, Бургаска област. Мястото
е известно още от
древността с наименованията Големият
камък, Русина дупка,
Червената крепост и
др., но трудният терен и наличието на
военни обекти са направили невъзможно изследването му.
През 2006 година
археолози под ръководството на н.с.
Цоня Дражева, екип
от Бургаски регионален музей и хора от
програмата за временна заетост, с финансовата подкрепа
на фондация „Русокастрон” и Община
Камено обединяват
усилията си и започват проучванията на
крепостта.
Най-ранните находки са от ІІ-І хил.
пр. Хр. и са намерени
в скалите и пещерата
Русина дупка. Археолозите считат, че тук
се е намирало тракийско светилище,
посветено на Тракийския херос. Почитта
си към тракийския
конник древните са
увековечили в изображения - при разкопките е намерена
плочка с култовия
образ.
„Самото
възвишение Русин камък е
тракийско светилище, а наоколо са открити повече от 40
тракийски могили.

Десетки години ще
са нужни за пълното
проучване на древното светилище” - разказват археолозите и
родолюбците от фондацията.
Освен като култов
храм на тракийския
бог-конник мястото
е стратегически път
през
Античността
и важен търговски
център. Изследователите са открили
монети от Аполония
Понтика, Месамбрия,
Одесос, както и керамика и сечива, които
доказват съществуването на икономически живот.
Народната памет
съхранява легендата
за змей горянин, кой-

то живеел в пещерата на Големия камък
и харесал мома Руса,
която имала годеник,
но змеят я отвлякъл в
пещерата. Дълго плакала Руса и се молила
на змея да я пусне да
се върне в селището
при близките си, но
това не станало. Нейните роднини обикаляли възвишението,
слушали плача на момата, но не можели
да влязат в пещерата
от страх. От сълзите
на Руса в пещерата
се образувало малко
лековито аязмо. Свети Георги дочул молбите и риданията на
момичето и дошъл
да го освободи, като
убил змея.

Пещерата Русина дупка

Крепостните стени

Храм “Св. Георги Победоносец”

Друго много разпространено предание, намерило отзвук
в народните песни, е,
че пещерата Русина
дупка е била едно
от скривалищата на
Вълчан войвода. Закрилникът на местното население по
време на турското
робство отвел в пещерата една девойка
и я спасил от турчин,
който я искал за харема си.
Специалистите са
категорични, че найголям интерес представлява периода от
V до XIV в., когато на
високия хълм край
Русокастро се издига крепост. Разкрити
са дебели крепостни
стени от
каменни
блокове,
гл а в н и я т
вход
на
к р е п о стта, правоъгълна кула с
вътрешни
входове,
както
и
прилежащи сгради.
Намерените предмети от камък, кост,
желязо и
стъкло,
оръжия
и битова
керамика
п о к аз в ат
непрекъснат живот
в крепостта - разказват
архе оло зите. Наречената
Русокастрон крепост (на
името на
пещерата Русина
дупка - сп.
местните,
или „росо”
- червен и
„кастрон”
- крепост

- сп. Езиковедите) е
била разрушавана
и опожарявана около VII в. и около XI в.
Многократно е била
унищожавана и средновековната църква
„Свети Георги”, която
е била в средата на
крепостта.
Ръководителят на
проекта Цоня Дражева разказва интересни моменти, свързани с крепостта по
време на Второто Бъл
гарско царство при
управлението на цар
Иван Александър. В
историческата битка
край Русокастро бъл
гарският
владетел
победил византийския император Андроний III, като го изненадал, докато още
не била акостирала
флотата му на Анхиало. Войските на Андроний плячкосвали
селата наоколо и бъл
гарите ги нападнали
и изтласкали. Византийският император
завзел крепостта Русокастро и оттам се
отбранявал, но без
вода и храна е ясно,
че не може да издържи дълго. Иван Александър му отправил
предложение за мир
и Андроний приел
и се оттеглил бързо,
защото османските
орди били до Босфора. Годината е 1332
- последната победоносна битка преди
падането ни под турско робство.
По време на турското робство крепостта е разрушена, но има данни, че
храмът „Свети Георги
Победоносец” е продължил да съществува като част от манастирски комплекс
до ХІХ в. Местните
го наричали „манастира” и всяка година
чествали
светецапатрон с празнични
угощения.
Днешният
храм
„Свети Георги Победоносец” отвори

врати на 23 септември 2007 година. Той
е издигнат върху
останките на ранновизантийска базилика, средновековна
българска църква и
едноименен храм от
1928 г. Новата църква е построена за
година и половина с
дарения. Тя повтаря
размерите и пропорциите на последната
църква, като от стари фотоси и скици са
прецизирани детайлите - споделя председателят на фондация „Русокастрон”
Ангел Станков.
Михаил Николов
е изработил иконостас с дърворезбован
и позлатен кръст
и прилежащите му
икони. Предстои да
се изографисат олтарът и стените.
Сливенският митрополит Йоаникий
освети възкръсналия
храм. В специално изградена крипта-костница са положени
костите от разкрит
некропол при разкопките с около 40 погребения.
Крепостта Русокастрон се събуди за
своя нов живот. Запазила през вековете
тайните тракийски
ритуали, посветени
на бога-конник, легендите и преданията за пещерата Русина дупка, почитта
на християните към
светеца-войн и епичните битки, свързани
с Първото и Второто
Българско царство,
крепостта ще бъде
туристически атракцион и естествен декор за исторически
представления.

Доклад, изнесен
на ХІV Национална
конференция “България в световната
история и цивилизация – дух и култура” – гр. Варна
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СЕЛО ЯБЪЛКОВО
НА 8000 ГОДИНИ
Продължава
от стр. 1
Началото на проучването
започва
през 2000 год. от катедра “Археология”
на софийския университет “Св. Климент
Охридски”. Ръководител на разкопките
е доцент д-р Красимир Лещаков с главен помощник енергичната археоложка
Надежда Тодорова.
Обектът е и място за
летните практики на
студентите, бъдещи
археолози. Неговото
финансиране се осигурява от Агенция
пътна инфраструктура, от Министерството за регионално
развитие и благоустройство и от програма “Фар” на Европейския съюз.
Завършено е проучването на онази част
на разкопките, която се намира от северната
страна на ж.п. линията Пловдив-Свиленград.
Сега се разгръща разработването на обекта

от южната страна на
линията, където намират временна работа около 60 души
от селото.
Неолитът е късният период от каменната ера, когато
древните хора са обработвали камъка за
оръжие и битови дейности, и са се занимавали със земеделие
и животновъдство.
В разговор с доцент
д-р К. Лещаков той
определя размера
на древното селище
като доста голямо,
разположено на 1,5

Каменна фигура на жена

Глинена фигура
на животно

Каменни
фигури
на мъже

км в посока север-юг и около 2,5 км изток-запад, с население 4000 души. Това
селище е на възраст 8000 год., разположено на брега на р. Марица, която
тогава и по-късно е била плавателна
и по нея са плавали кораби с вместимост 5 тона. Това показва, че селището
е било важен икономически и културен център. По степен на древност то
е едно от най-старите на Балканския
полуостров. Разкопките на терена изобилстват от парчета и цели съдове изработени от глина, което е доказателство за силно развито грънчарство като
занаят. Често се срещат гладки плоски
камъни, които са части от оръдие за
мелене на жито. Друг камък, заемащ

важно място в живота на тези хора е обработеният кремък - ножове, стъргалки, сърпове
и върхове на стрели и копия.
При разкопките са намерени уникални
предмети: осемсантиметрова каменна фигура на жена, ритуален съд, наподобяващ
животно от глина, каменни фигури на мъже,
високи 1,5 м.
Селището е било заобиколено със земен
вал, дълбок около 3,5 м. Загадка за археолозите е с каква техника е изкопан такъв ров тогава, когато хората са разполагали с каменни
оръдия на труда. Открити са също така напоителни канали, които са по-стари от тези на
река Нил в Египет. Тук е открита за първи път
в древността технология на строителство на
къщи, която днес е наречена “пълзящ кофраж”. Тогава хората са строили къщата, като
върху каменната основа са нареждали кални блокчета /кирпичи/ по цялата дължина
на стената и когато те изсъхнат на място били изпичани с
огън и се превръщали в тухли.
По този начин се изграждали
всички стени до горе.
Загадка е също така с каква
технология са правени гладки
четиристенни греди и дъски с
дебелина 2 см. Отпечатвани са
шарки върху глина с обработено дърво. Хората тогава са
правили сглобки на греди, къщите са имали
врати, което доказва, че те са били цивилизовани, а не диваци. Учените определят техния
произход като част от развитата цивилизация в района на Анатолия (така гърците тогава са наричали Мала Азия).
Селището е било опожарявано и възстановявано няколко пъти и е преминало през
няколко исторически периода на развитие:
тракийски, византийски и време на турското
робство. Византийците са наричали селището Милеона, което значи Ябълково, а турците му дали името Алмали, което в превод е
същото название. Вероятно ябълките са били
най-изобилният плод в това село.
В резултат на археологическите проучвания днес с. Ябълково е известно в целия свят.
За него са четени доклади на четири международни научни конференции, отпечатани
са статии в престижни списания в Холандия
и Германия.
Това е при условие, че са проучени само
малка част от археологическите терени, с които изобилства селото в четирите географски посоки около себе си.
Тези терени са добра основа за бъдещото
развитие на селото и района като център на
културно-исторически туризъм.
Разказвайки всичко това, човек може с
удивление и гордост
да възкликне: Историйо, Историйо! На
твоите
пожълтели
страници за земята
ни родна няма, няма
граници!

Родов корен
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СЕДЕМДЕСЕТТЕ СЕДМИЦИ
НА ПРОРОК ДАНИИЛ
(Продължение от миналия брой)
Таньо ТАНЕВ
Стара Загора - 1994 г.
За нивото на Словото-творец времето е
4173-4174 земни години. Толкоз са годините,
през които генезисната информация, каквато
е човекът слиза от нивото на Словото-творец
чрез отделните генезисни нива /сфери/, за
да се материализира и изяви своето съвършенство в края на тези 4174 години в нашия
материален, земен свят. След тези години започва времето на “връщане” в смисъл на “изкачване” на човека отново към по-висшите
генезисни сфери. Така според хронологията
на Нострадамус /който може, нека пресметне!/, за нашия земен, материален свят това
време е 4141,5 години. Или макар да е свършило благодатното време на “пророк и видение” за нашия земен свят, още 32,5 години
генезисна информация от по-висшите генезисни сфери все още може да слиза и да се
материализира тук на Земята. Иначе казано
в 33-та година от новото голямо генезисно
време за нашия земен свят трябва да завърши “слизането” и да започне “изкачването”
на земното човечество в духовен, нравствен
и др. аспекти. От тази година нататък материализираното и изявило своето материално
съвършенство земно човечество, постепенно ще трябва да придобие ново качество за
преход от грубия си материален вид в определен вид информационно състояние, чиято
същност е тайната на възкресението. Във физически смисъл ще започне все по-осезаемо
да му действува законът за преминаването
на сгъстената под вибрационното ниво на
наситената бяла светлина генезисно-структурна информация, каквато е земният човек,
от тардийонно * в тахийонно ** състояние.
За това нашето летоброене или ерата
от рождество Христово започва 32,5 години преди разпятието на Христос, а не в
годината, когато е роден той. Започва от
свършека на 4141,5-та година от “сътворението на света”, което е половината от
генезисния период на подрасата на бялата коренна раса - семитите или още “разделените /в смисъл отделни-б.а./ вече
юдеи”, потомци на Ной тук на Земята.
За това и разпятието на Христос и изявата
на тайната на възкресението, “запечатването на пророк и видение” и прекъсването на
жертвоприножението в Йерусалимския храм
не би могло да бъде в друга година, освен в
33 г.н.е.!
Христос е последният пророк, в смисъла
на “божий избранник” и пратеник тук
на Земята като представител на висшите генезисни сфери.
Той е изкупителното
“жертвено агне” за
избавление на Израилевия народ от ду-

ховния мрак на предстоящия тъмен, лунен
период на човеците. В този смисъл Христос
е белег и на времената!
/Р/ 5. - “97 години от унищожението на световното царство”.
Двете победи на Александър Македонски над персите при Гра-ник и над самия
Дарий Кодоман в 323 г.пр.н. стават причина
за окончателното разпадане на обширното
“световно” персийско царство. На световната политическа сцена се появява световното
македонско царство на Александър Велики,
наречено още “световното царство на Овена”, в чиито граници от 332 г. до 140 г.пр.н.е.
е и Юдея. От 320 г. до 202 г.пр.н.е., тя е под
властта на Птолемеите, а от 202 г. до 168 г.пр.
н.е. - под властта на Селевкидите като сирийска провинция. От 168 г. до 37 г.пр.н.е. Юдея
е самостоятелна държава, управлявана от
династията на Хазмонеите. Редом с нея обаче продължава да съществува до 64 г. пр.н.е.
Сирийското Селевкидско царство като част
от “световното царство на Овена”; докато
царството на Птолемеите и Македония, също
като части от “световното царство на Овена”,
вече са под властта на железния Рим.
През 64 г.пр.н.е. Помпей, римски триумвират и консул, превзема Сирийското Селевкидско царство и го подчинява на волята на
Рим. С това той окончателно унищожава “световното
царство на Овена”. В същата
тази година, според точни астрономически пресмятания,
направени от автора, Слънцето по своя видим път в пролетно равноденствие, напускайки зодиакалното съзвездие
“Овен”, навлиза в зодиакалното съзвездие
“Риби”, с което бележи и началото на края на
времената на земната прецесионна година. В
такъв случай разпятието на Иисус Христос е
било в 33 г.н.е., тъй като 97-те години “от унищожението на световното царство”, броени от 64 г. пр.н.е. по посока на разпятието,
завършват в 33 г.н.е.!
/Р/ 6. - “Йерусалим, 23 март, 4174 г. от сътворението”.
Съгласно т. 4, годината 4174 г. от сътворението е 33 г.н.е., а датата 23 март е денят на
пролетното равноденствие за същата тази
година по Юлианския календар. Пасхата /15
Нисан/ е на 6-ти април, събота по същия този

календар. За същото събитие, но по Григорианския календар, денят на пролетното равноденствие е 21 март, а Пасхата е на 4 април,
събота, по същия този календар. Според астрономически и календарни пресмятания, денят на пролетното равноденствие за 33 г.н.е.
съвпада с новолунието на м. Нисан /”Молед
Нисан”/ по еврейския календар и е третият
ден от астрономическото новолуние, което
е на 18,96 март. Пасхата е един ден след астрономическото пълнолуние за м. април и
денят й съвпада с пълнолунието на м. Нисан,
но започва в 18 часа вечерта в деня на астрономическото пълнолуние! Този ден, в който
започва Пасхата на 3793 г. по еврейския календар е: ПЕТЪК - 3 април по Григорианския
календар /5 април по Юлианския календар/
- 33 г.н.е.
Ето го най-важното доказателство за деня,
датата и годината, в която е разпнат на кръста Иисус Христос!
Това е така, защото в никоя от годините
и датите, цитирани в различни исторически
източници, в които да е бил разпнат Христос,
такова събитие не се случва! В никоя от тези
години денят на пролетното равноденствие
не съвпада едновременно с третия ден на
астрономическото новолуние за м. март и с
деня на новолунието на м. Нисан, а Пасхата
не започва в деня на пълнолунието на м. Нисан, което пък да съвпада с астрономическото пълнолуние в календарния месец, в който
е Пасхата!
При това денят на пролетното равноденствие в 33 г.н.е. е третият ден от астрономическото ноловуние, което е на 18,96 март
и в този трети ден в лъчите на Слънцето се
появява “изчезналата” млада Луна! А това,
както казахме, е един много важен символ,
аналог на възкресението в лунните религии!
Нека не забравяме, че Луната, а не Слънцето е първото божество на древните! Всичко
това се случва само в 33 г.н.е.!
Ето кога са били астрономическите новолуния, новолунията на м. Нисан, астрономическите пълнолуния и Пасхите /15 Нисан/ за

възможните, цитирани в други исторически
източници, години, в които да е бил разпнат
Иисус Христос:****
* - тардийони - видими бавни частици, видим материален вид състояние
** - тахийони - невидими бързи частици,
информационен вид състояние с материален и вълнов характер.
(*** - 33-те години от земното „свое време
на Христос от общото генезисно време на
подрасата на семитите.
**** - От времето на Фалек, което на еврейски значи „раздяла”, отделяне.)
**** датите са по Григорианския календар
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НОВ БЪЛГАРСКИ
КАЛЕНДАР
28 декември

31 декември

Св. 20 хиляди мчци, изгорени в Никомидия
1862 − излиза последният брой на „Цариградски вестник”, просъществувал от 1 януари 1848 г.
1912 − в Лондон турското правителство прави следните контрапредложения на
онези, направени от балканските съюзници:
− Одринският вилает да остане под непос-

редственото турско управление. − Македония да се въздигне във васално княжество
под султански суверенитет, с княз, избран от
съюзниците и назначен от султана. − Албания да остане автономна област. − Беломорските острови остават на Турция. − Въпросът
за Крит ще се уреди между Турция и Великите сили. − При това положение спогодбата е
невъзможна. Става и министерска промяна в
Цариград, договорът за примирие е денонсиран, войната продължава. През март 1913 г.
Одрин пада в български ръце. Турция трябва
да поднови преговорите. Но малко след това
между Гърция и Сърбия се сключва таен договор срещу България за запазване на заетите вече от тях части на Македония. Тук е живецът на Междусъюзническата война, която
не носи нищо добро за България.

29 декември

Св. 14 хиляди младенци мъченици, избити
от Ирод.
Преп. Маркел
1919 − повсеместна стачка по цялата железопътна, телеграфо-пощенска и телефонна мрежа в България.
1925 − министър-председателят проф.
Александър Цанков съобщава в Народното
събрание, че силите по Ньойския договор,
след като констатират лоялното изпълнение
на договора за мир, решават да оттеглят военно-контролния орган от България. Събитията обаче след септември 1923 г. и атентатът
в „Света Неделя” през 1925 г. повличат толкова непопулярни мерки, че една промяна в
правителството се налага. В първите дни на
януари проф. Цанков подава оставка и властта поема Андрей Ляпчев, който управлява
страната до юли 1931 г.

30 декември

Мчца Анисия. Свщмчк Зотик
1893 − умира Стефан Веркович, босненски хърват и археолог, дългогодишен учител в
Македония и изследовател на народните песни и обичаи там. Плод на тия негови усилия е
сборникът „Народни песни на македонските
българи”, обнародван в правителствената печатница в Белград, 1860 г., и посветен на тогавашната сръбска княгиня Юлия Обренович.
Сборникът съдържа 335 песни с 10 889 стиха,
най-обемистата сбирка с български народни
песни до оня момент. Стефан Веркович е автор и на други книги, както и на изследвания
като „Описание на бита на българите, населяващи Македония”, на руски, Москва, 1889
г., и „Топографическо-етнографски очерк на
Македония”, Петербург, 1889 г., пак на руски.
Архивът на Стефан Веркович е неизчерпаема
рудница за народностни, верски, фолклорни
и политически проучвания през цялата втора половина на деветнайсети век.
1924 − генерал Русев произнася в Народното събрание остра предупредителна реч
срещу комунистите предвид на техни въоръжени действия, като онова на шести ноември същата година в село Стрелча, нападнато
от 60 души. Само няколко месеца по-късно,
на 16 април 1925 г., хора на БКП хвърлят във
въздуха софийската катедрала „Света Неделя”, при което загиват десетки невинни хора
− мъже, жени и деца.

Преп. Мслаиич Гимннмкл
1868 − Али паша се
среща с цариградския
патриарх Григорий VI и
му предлага да се съгласи
да се уреди българският
църковен въпрос съгласно неговия проект, като
се внесат в него известни изменения. Патриархът приема. През януари следната година Али
паша назначава една смесена гръцко-българска
комисия под свое председателство. Тя работи до
юни. Патриархът поставя
обаче такива искания, които са абсолютно неприемливи за българите. А
проектите, изработвани
от комисията, той отхвърля един след друг. Руският посланик в Цариград,
граф Игнатиев, действа и
пред Портата и подкрепя
работата на комисията, та
дано се постигне помирение
между българи
и гърци. През
втората половина на 1869 г.
поради
неотстъпчивостта на
патриарха граф
Игнатиев почва
да клони повече към българите. Действа и
страхът на русите от една евентуална уния на
всички българи
със Западната
католическа църква. Събитията зреят в полза
на българските искания, като се увенчават с
успех с фермана от февруари 1870 г. за учредяване на Българската Екзархия.
1894 − родена в Пловдив писателката Ана
Каменова.
1944 − престава
да излиза в. „Мир”,
просъществувал от
1894 г.
1969 − умира художникът
Борис
Демен, роден в Търново на 7 февруари
1883 г.
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въобразеният
заговор срещу

ЦАР КАЛОЯН
Продължава
от стр. 1
Удовлетворението
на ромеите е пълно,
тъй като водачите
на движението за
независимост обявяват през 1185 г., че
светецът е напуснал
егейския град, за
да се установи сред
българите, и го приемат за свой патрон:
“Случаят с Калоян
– изтъква Василка
Тъ п к о в а -З а и м о в а
– дава възможност
за отговор от византийска страна. Свети
Димитър пак става
защитник на своя
град и неговата отмъстителна ръка се
насочва срещу царя
насилник, който при
това е от Асеневския
род” (Тъпкова-Заимова 1985: 77).
Отговорът е страшен – легендата за
внезапната насилствена гибел на българския владетел от
копието на солунския чудотворец инспирира подозрения,
че цар Калоян става
жертва на заговор,
чиито нишки заплитат и дърпат царицата и т. нар. куманска
партия в Търновград, а физическото умъртвяване на
държавния глава се
приписва на неговия

най-изтъкнат
пълководец Манастър,
считан за куманин
(Андреев, Лазаров,
Павлов 1995: 250).
Дори авторитетът на
учен от мащаба на
акад. Иван Дуйчев,
окачествил мотивите
на предположението за заговор срещу
българския господар
като неубедителни
(Дуйчев 1978: 229), не
неутрализира инерцията. Тези подозрения се преповтарят
механично и с някои премодулации
– например, че комплотът е подготвен от
солунските първенци
и управници (Цанкова-Петкова 1978: 76),
се тиражират и днес.
В изворите се излагат две версии за
смъртта на цар Калоян – провиденциалистическа
и
рационалис тическа. Според първата
българският владетел е прободен от
Св. Димитър (Робер
дьо Клари, Алберих,
Йоан Ставракий, Никоновската летопис),
съгласно другата –
почива от физически
болки (Г. Акрополит,
Т. Скутариот, Теодосий Хилендарец, монах Ефрем).
Тезата за убиването на царя се гради върху следния
пасаж от “Похвално
слово за чудесата на
великия мироточец
Димитър” от ХІІ-ХІІІ
в.: “Именно тогава,
призори, бог найсетне наостри отмъстителния си меч и го
наточи като с точило

с ревността на Мъченика. Нашият наистина буден пазител
и защитник на града
и голям войн на великия Цар, Димитър,
яздещ бял кон, се появява внезапно пред
българския владетел и тутакси нанася
смъртоносна рана на
окаяника. А той веднага извика силно и
започна да обвинява
върховния началник
на войската си – Манастра, че уж бил
наранен от него. Защото му се сторило,
че го видял вътре в
шатрата, възседнал
породистия бял кон,
който яздел обикновено, да го пробожда
в сърцето с копието,
което носел. И той
отново започна да
вика срещу него, и то
многократно, така че
и самият Манастра,
смутен от виковете,
скочи от постелята
си – защото шатрата
му беше в съседство,
влезе и видя, показа
се и чу: “Преди малко
ти беше тук възседнал белия си кон и
ме удари с копието
си!” А той се стъписа
и каза: “Недей, царю,
смили се! Не е така,
не е! Теб ти се е явило привидение, не
е действителност!”.
Но онзи, дълбоко и
смъртоносно наранен, страшно се мяташе, викаше и стенеше. Той наистина
беше ударен право
в гърдите и се стичаше надолу достатъчно количество чиста
кръв, така че да се
обгари кракът ти, Димитрие, в кръвта на

враговете ти заради
тоя твой град. И (царят) започва да изнемогва.
Като видя това Манастра, върховният
началник на войската
му, колкото може побързо го обърна гърбом и удари на бяг, за
да се спаси. Той отстъпва назад с голяма бързина и заедно
с него (отстъпва) цялата му многобройна
войска, като че ли някакви северни ветрове гонеха тия нещастници. Защото страх
и трепет ги налегна
като при някое вражеско обкръжение.
И наистина (на царя)
не му оставаше дълго да живее, а същия
ден по залез слънце
тоя окаяник умира
насилствено” (ГИБИ
1980: 131-132).
Най-важното – според записвача на легендата Й. Ставракий
не Манастър, а Св.
Димитър пробожда
българския владетел.
Това е предостатъчно да бъде отхвърлено предположението
за насилствена гибел
на царя, даже да не се
вземат под внимание
такива фрапиращи
“детайли”, чието безкритично приемане
означава единствено
тенденциозност – Калоян обвинява своя
пълководец, че “уж”
го наранил; сторило
му се, че го е видял
на кон в шатрата си;
обвиняемият
чува
виковете на царя и
смутен от тях скача от постелята, за
да разбере какво се
случва; липсата на

Паметник на цар Калоян във Варна

стража и т. н. При все
това Манастър е нарочван за цареубиец
по “косвените данни
у Йоан Ставракий”,
както отбелязва Пламен Павлов (Павлов
1992: 9).
Липсват индикации за конфликт на
цар Калоян с хора
от неговото обкръжение. Българските
пълководци действат
в единомислие със
своя повелител и разработват съвместно
с него плана за щурмуването на Солун.
Необяснимо е защо
точно под стените на

обречения град ще
посегнат на живота
на човека, който ги
води от победа към
победа – цар Калоян е единственият
български господар
през Средновековието, който на практика не губи нито една
политическа, дипломатическа или военна схватка (Игнатов
2007: 61), и какво ще
спечелят от провалянето на кампанията.
Нали
превземането на най-цветущия
на Балканите град
осигурява несметни
придобивки и невехнеща слава! За отбелязване е, че според “Житие на Свети
Сава” от монах Теодосий тъкмо “началствуващите воеводи
не искали да оставят
своя цар за поругание на гражданите и
за ядене на зверове
и птици, а като има-
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ха вяра към него и
показваха последната си обич, понесоха
мъртвия си цар със
себе си” (Петров, Гюзелев 1978: 85).
Грижите за тялото
на владетеля и пренасянето му в Търновград са поредните указания,
че заго-

лоян (Павлов 1992:
9-11), следовател но негов
най-близък
съмишленик. Шатрата му закономерно
се разпъва до владетелската. И ако почувствалият болки
цар наистина надава
стонове и зове за помощ, той е човекът,
който пръв може и
трябва да се притече.
Явяването
на до-

Оловен печат на цар Калоян

вор не е имало нито
под стените на Солун,
нито в българската
престолнина. Иначе
остава загадка защо
изпитаните в десетки
походи и сражения
пълководци и воини,
пренесли почтително
тялото на своя водач
на стотици километри, не предприемат
абсолютно нищо както срещу набеждавания от някои автори
за убиец Манастър,
така и срещу царицата – обвинявана в
заговорничество (Игнатов 2007 а: 175-183),
и против Борил, сочен в част от историческата книжнина за
организатор на комплот в ущърб на своя
вуйчо (Игнатов 2005:
83-84). Отговорът се
натрапва – не са установени улики срещу никого от тях, че
планира, разпорежда или осъществява
ликвидирането
на
царя.
Манастър е найвисокопоставеният
военачалник на Ка-

верения пълководец
край владетеля в
кризисната ситуация
обяснява оня пункт
в легендата, който се
интерпретира като
доказателство за вината му. Друго обяснение може да се
търси в задвижването на една характерна за митопоетическото съзнание тех-
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ника – обвързването
на впечатляващите
събития с най-популярните за епохата и
за средата личности.
Нима могат византийците да пропуснат случая заклетите
“ромеоубийци” Калоян и Манастър да
бъдат противопоставени в интрига с летален финал?
Точно засвидетелстването на Манастър край царя обаче
е най-оневиняващото го обстоятелство
– ако се е опасявал
от разобличаване и
разправа, би избягал веднага след
пробождането на
жертвата; ако си е
разчиствал пътя
към върховенството, би овладял лагера чрез
своевременни
крути мерки, а
не да умолява
агонизиращия
владетел “съжали ме, смили се”.
Фарс е да прониже
омразния тиранин и
да си легне за доспиване, след което да
разиграва изненада
и потрес. Фарсове в
историята не липсват,
но при възстановяването на миналото
тяхното лансиране
означава единствено
убогост.
Манастър не се
укрива и не побягва.
Именно нему се дължат грижите за изнемогващия цар и за
неговия труп, както
и за предотвратяването на паниката

в потресения български военен стан.
Това личи от текста
на легендата: многочисленото войнство
изчаква издъхването
по залез слънце на
“ранения” призори
владетел и бързо,
но
организирано,
се оттегля “заедно с
него” – с Манастър
(ГИБИ 1980:132)! Отказът от щурмуването на Солун може би
не е най-блестящата
идея на военачалника, но енергичното
и дисциплинирано
оттегляне не са компрометиращи в заговор и убийство улики.
На рационалистическите обяснения на
Калояновата смърт
се отдава по-скромно доверие: според Г.
Акрополит царят умрял “обхванат от болка в страната” (ГИБИ
1972: 156); според Т.
Скутариот – “от болки в страната” (ГИБИ
1972: 265); според монаха Теодосий – “от
невидима рана в
сърцето” (Петров, Гюзелев 1978: 84). Внезапно, поради болки
в сърдечната област
издъхват хан Крум,
цар Симеон І и др.
Възможно е пред
стените на Солун царят да изпада в умопомрачителна криза
в резултат на огромното напрежение и
на претовареност,
спътници на целия му
живот, на силна психо-физиологическа
и душевна възбуда,

Храм-паметник “Св. Четиридесет мъченици”, където е открит гробът на цар
Калоян
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която да предизвиква
дори “привидение” на
нападащ го
конник, или пък
просто на остра простуда. Това обяснява
защо от изворите отсъстват индикации за
съзаклятие, довело
до преждевременната му кончина.
Въобразеният
заговор срещу цар
Калоян под Солун
всъщност е дискредитиране на един от
неговите доверени
и доблестни приближени, “най-опитният
пълководец във военното дело”, както
признават дори ромеите (ГИБИ 1983:
129), и опетняване на
честта и паметта на
нашите прадеди изобщо! Не Манастър си
“спечелва печалната
слава на цареубиец и
проклятието на всички българи” (Андреев, Лазаров, Павлов
1995: 250), не му ги
вменяват и създателят, и записвачът на
легендата за Св. Димитър. Това вършат
отделни историци и
самозвани търсачи
на силни усещания в
средновековното ни
минало.
Редно е несправедливостта да бъде
поправена и да се
заяви: цар Калоян
почива в мъчителна
агония в шатрата си в
м. Лагадина пред стените на Солун (ГИБИ
1980: 131) поради
внезапно влошаване на здравословното му състояние
вследствие на умора
и
пренапрежение,
може би дублирани
от остра простуда;
главнокомандващият българската войска велик воевода
Манастър преценява
новосъздадената ситуация като крайно
комплицирана и рискова, отменя щурма
на
халкидическия
пристанищен град и
оттегля организирано депримираните
войни от състава на
армията в пределите
на царство България
без паника, дезертиране, разформироване и поражение.
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Марихуана

или истината за
Индийския коноп
Марихуаната е опасна! Марихуаната е наркотик! Марихуаната е извън закона! Едва ли
някой днес подлага под съмнение тези факти.
Но дали е така? Сигурен съм, че след прочитането на тази статия на Дъг Ърчи ще се замислите сериозно над тези факти.
Отказът да се отглежда марихуана през
17-и 18-и век в Америка е бил законово наказуем. Можело е да свършите в Луизианскя затвор при отказ да отглеждате коноп!
Между 1631-ва година и началото на 19-ти век
е можело напълно законно да платите данъците си в марихуана!
Истинската причина за изваждането на кана
биса извън закона няма нищо общо с ефекта,
който има растението върху човешкия разум и
тяло. Марихуаната е огромна заплаха за нефте
ните компании, алкохолната и тютюневата ин
дустрии и за голям брой химически концерни.
Редица големи индустрии с огромни капитали
и влияние полагат неистови усилия да запазят
тайната за марихуаната от хората чрез сред
ствата на дезинформацията.
Истината е, че марихуаната може да се из
ползва в множество комерсиални продукти
от най-различен характер. Предприемачите и
търговците не са информирани по въпросите
за потенциала на индийския коноп като суро
вина за индустрията. Най-богатите търговски и
промишлени предприятия участват в огромна
кампания за дезинформация по въпросите за
марихуаната. Тя е изключително приспособи
мо растение, което ако се използва правилно,
би разорило именно тези компании.
Нека направим кратка разходка в история
та, която съдържа достатъчно доказателства за
полезността на марихуаната и за нейната ши
рока употреба в миналото.
Откъде идва думата “марихуана”. В средата
на 30-те години думата бива създадена, за да
разруши добрия имидж и феноменалната ис
тория на конопа, както сами ще се убедите в
следващите редове. Фактите, цитирани тук, с
препратки, са лесно проверими в Енциклопе
дия Британика, която бива издавана на конопена хартия близо 150 години:
  * Всички учебници са били направени от
конопена или ленена хартия до 1880 година.
(Hemp Paper Reconsidered от Jack Frazier, 1974г.)
* В САЩ е било законно да се изплащат
данъци в марихуана от 1631г. до първите го
дини на 19 век. (вестник LA Times от 12 Август
1981г.)
* Отказът да се отглежда коноп в САЩ
през 17-ти и 18-ти век е
било наказуемо от закона! Във Вирджиния
е можело да попаднете
в затвора при отказ да
отглеждате марихуана
между 1763 и 1769 го

дина. (Hemp in Colonial Virginia от G. M. Herdon).
* Джордж Вашингтон, Томас Джеферсън и
други от основателите на американската дъ
ржавност са отглеждали коноп. Джеферсън е
пренасял конопено семе от Китай до Франция
и оттам до САЩ. (Дневниците на Дж. Вашингтон
и Т. Джефесън).
* Бенджамин Франклин притежавал едни
от първите фабрики за хартия в САЩ. Те са из
ползвали коноп за суровина. През войната от
1812 година Наполеон е искал да отреже Руския
износ на марихуана към Англия (Emperor Wears
No Clothes от Jack Herer).
* В продължение на стотици години 90% от
всички корабни въжета и платна са били изра
ботвани от коноп. Думата “canvas” (произно
шение - канвас, на английски означава платно)
произлиза от датската дума за канабис.
* 80% от всички платове, тъкани, дрехи,
драперии, спални покривки и др. са били про
извеждани от коноп преди навлизането през
1820 на памучните тъкани.
* Първите библии, карти, диаграми, знамето
на Бетси Рос, първите чернови на Декларация
та за Независимостта и Конституцията са били
написани на коноп (архив на правителството
на САЩ).
* Първото растение, отглеждано в много от
щатите, е била именно марихуаната. 1850-та е
била пикова година за щата Кентъки, който е
регистрирал продукция от 40 000 тона. Конопът
е бил най-доходоносното растение, отглежда
но в САЩ до началото на 20-и век (Щатски ар
хиви).
* Най-старите известни надписи, спомена
ващи марихуаната, са от Китай. Датирани са на
3000 г. пр. Хр., въпреки че конопена индустрия
вероятно дължи своите корени на древен Еги
пет.
* Платната на Рембранд, Гейнсбороу, Ван Гог,
както и почти всички ранни картини са били
рисувани основно на конопено платно.
* През 1916 година правителството на САЩ
предвижда, че през 1940-та цялата хартия ще
се произвежда от коноп и нито едно дърво
няма да бъде отсечено за производството на
този продукт. Правителствени проучвания по
казват, че един акър от коноп е равен на 4,1
акра дървета. Разработвани са планове за до
бив на коноп за хартиената индустрия (Минис
терство на Земеделието на САЩ).
* Качествените бои и лакове са били произ
веждани от конопено олио до 1937-ма година.
58 000 тона конопено зърно са използвани в
САЩ за производството на бои през 1935-та
година. (Sherman Williams Paint Co. testimony
before Congress against 1937 Marijuana Tax Act).
* Първият автомобил масово производство
в света - “Форд Модел Т” на Хенри Форд е бил
направен така, че да може да се задвижва от ко
нопен бензин, а за направата на автомобила
също е бил използван коноп! Форд е бил фо
тографиран стоящ сред своите конопени ниви.
Колата, “направена от почвата” имала конопени

панели, чиято издържливост на сблъсък била
10 пъти по-голяма от тази на желязото. (Popular
Mechanics 1941).
* Конопът е бил наричан “Растение за милиарди долари”. “За първи път техническо
растение има бизнес потенциала да надмине
милиард долара” (Popular Mechanics, Февруари,
1938).
* Списание “Mechanical Engeneering” Ма
шинно Инженерство публикува през февруари
1938-ма статия, озаглавена “Най-печелившото
и желано растение, което може да отглеждате”.
Списанието заявява, че ако конопът бъде кул
тивиран със съвременните технологии на 20-ти
век, то ще бъде най-широко разпространеното
земеделско растение в САЩ и останалия свят.
* Следващата информация идва директно
от Министерството на земеделието на САЩ. Тя
е от 14-минутен филм, пуснат през 1942 година ,
чиято цел е да окуражи “патриотичните амери
кански фермери” да отгледат 350 000 акра ко
ноп всяка година за нуждите на американската
армия:
“...Когато гръцките храмове били нови, конопът вече бил стар помощник в услуга на човечеството. В продължение на хиляди години
това растение е било отглеждано за направата на дрехи и такелаж в Китай и в целия Изток. В продължение на столетия до 1860 година всички кораби, плаващи в западните морета
са били оборудвани с конопени въжета и платна....
... Сега, когато филипинските и източно-индийските източници на коноп са в ръцете на
Японците... американският коноп трябва да
посрещне нуждите на нашата армия и флот,
както и на нашата индустрия....
... Флотът бързо изчерпва резервите си. Когато те свършат, американският коноп ще бъде
нужен отново - коноп за закотвяне на корабите, коноп за въжета за теглене, коноп за принадлежности и такелаж, коноп за неизброимите
му употреби във флота, както на кораба, така
и на брега. Също както през дните, когато старите неустрашими мореплаватели са плавали
победоносно със конопени въжета и платна.
Коноп за победа!”
Сертифицираното доказателство от биб
лиотеката на Конгреса на САЩ, намерено при
проучване на Джак Херер (Jack Herer), оборва
твърденията на други правителствени агенции,
че филмът от 1942-ра “Коноп за победа” (“Hemp
for Victory”) не съществува.
* Култивацията и производството на коноп
не вреди на околната среда. Бюлетин #404 на
USDA заключава, че конопът произвежда 4
пъти повече хартиена маса, при 4 до 7 пъти помалко замърсяване (Popular Mechanics, Февру
ари 1938г.).
“Има кратък период на растеж. Може да
бъде отглеждан във всяка страна. Дългата коренова система прониква в почвата и я оставя в перфектно състояние за посевите, които
ще бъдат засяти на следващата година. Гъстототата на листната система, 8-12 фута
над земята, не дава възможност за развитие
на плевели, тъй като ги лишава от достъп на
светлина... Конопът може веднага да допринесе
за американското земеделие и индустрия”.
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През 30-те години на 20-ти век нововъве
денията във фермерския инвентар и ма
шини са щели да причинят индустриална
революция, ако са били приложени и към ко
нопа. Този единствен източник е можел да съз
даде милиони работни места, произвеждащи
хиляди качествени продукти.
Уилиам Рандолф Хърст (“Гражданинът Кейн”)
и Hearst Paper Manufacturing Division на Ким
бърли Кларк притежават стотици хиляди акра
горски масиви. Компания “Хърст” осигурява
повечето хартиени продукти. Дядото на Пати
Хърст, разрушител по природа, когато става
въпрос за собствената му печалба, е бил пред
перспективата да загуби милиарди заради ма
рихуаната.
През 1937г. Дюпон патентова процеса на
производство на пластмаса от нефт и въглища.
Годишния доклад на Дюпон подканя притежа
телите на борсови акции да инвестират в него
вата нова петролохимическа компания. Синте
тични материали като пластмасите, целофана,
целуида, метанола, найлона, дакрона и др. вече
могат да се произвеждат от нефт. Една коно
пена индустрия би означавало сриване на над
80% от бизнеса на Дюпон.
Конспирацията
Андрю Мелън става Секретар на Хазната при
президента Хувър и в същото време главен ин
веститор в компанията на Дюпон. Той назнача
ва бъдещия свой доведен племеник, Хари Дж.
Анслингер, за глава на федералното бюро по
наркотиците и опасните вещества.
Тайни срещи биват устройвани между финан
сови гиганти. Конопът бива обявен за опасен и
за заплаха за техните операции за милиади до
лари. За да останат техните капитали непокът
нати, конопът трябвало да се изличи от лицето
на Земята. Те се спират на неясната дума от мек
сиканския жаргон “марихуана” и я бавно но си
гурно я натикват в съзнанието на Америка.
Медийна манипулация
Медиен “блитц” на жълтата журналистика се
развихря през 20-те и 30-те години на 20-ти век
в Америка. Вестниците, собственост на Хърст,
пишат статии, наблягащи на ужаса, наречен
“марихуана”. Опасността от марихуаната се по
явява в заглавията на медиите. Читателите на
учават, че тя е отговорна за всичко, от автомо
билните катастрофи до моралния упадък.
Филми като “Reefer Madness”-1936 (Моряш
ката лудост), Marihuana: Assassin of Youth”1935 (Марихуаната - убиец на младостта) и
“Marihuana: The Devil’s Weed”-1936 (Марихуана:
Дяволският плевел) са пропаганда, направена
от тези индустриалци с цел да се създаде об
ществен враг. Тяхната цел е да постигнат обще
ствена подкрепа за прокарване на закони про
тив марихуаната.
Разгледайте следните цитати от “Reefer
Madness” (Моряшката лудост):
- “жесток наркотик”
- “актове на шокираща жестокост”
- “неизлечима лудост”
- “ефект на душевно разстройство”
- “под действието на дрогата той избива ця
лото си семейство с брадва”
- “по-порочна, по-смъртоносна от тези раз
биващи душите наркотици (хероин, кокаин) е
напастта на марихуана!”
“Моряшка лудост” не свършва с традицион
ното “the end” (край).
Филмът приключва с
тези думи, изписани
на екрана: “Tell Your
Children” (Кажете на
вашите деца).
През 30-те хората

Здраве, природа
са били много наивни, телевизията и киното са
били приемани за авторитет без никакво под
лагане на съмнение. Масите не поставят авто
ритетите под съмнение. Ако нещо е написано
на хартия или е съобщено по радиото - то е
вярно. Те казват на своите деца, а децата израс
тват с тази нагласа.
На 14 април 1937-ма година Prohibitive
Marihuana Tax Law, т.е. законът, който прави
конопа незаконен, е доведен до House Ways и
Means Committee, който единствен, който може
да вкара закона за дебатиране, без той да бъде
прегледан от други комитети. Председателят
на Ways and Means, Робърт Даутън, е поддръж
ник на Дюпонт. Той осигурява всички необхо
дими условия законът
да издържи гласуването
в Конгреса.
Др. Джеймс Уудуърд
(James Woodward), ле
кар и адвокат, се изказва
твърде късно от името
на Американската Меди
цинска Асоциация. Той
изказва мнение пред ко
митета, че причината за забавянето на позици
ята на Асоциацията по въпроса за марихуаната
не е постъпила по-рано, тъй като асоциацията
едва наскоро разбрала, че марихуаната е всъщ
ност коноп.
Малко хора по това време разбирали, че
смъртоносната заплаха, за която четат на пър
вите страници на вестниците, е всъщност безо
биден коноп. Американската медицинска асо
циация разбира под канабис растение с лечеб
ни свойства, намиращо се в редица лекарства,
продавани през последните сто години.
През септември 1937 конопът става незако
нен. Най-полезното растение става наркотик и
нашата планета страда от този факт оттогава.
Конгресът забранява конопа, тъй като се
твърди, че той е най-опасният наркотик, познат
на човечеството. Анслингер, директор на Коми
сията по лекарствата цели 31 години, поддържа
тезата, че марихуаната прави потребяващите я
особено жестоки. През 50-те Анслингер казва
точно обратното: Марихуаната успокоява потребляващите я дотолкова, че войниците ще
откажат да се бият, ако я използват.
Днес нашата планета е в голяма беда. Земята се задушава, след като големи площи
от дъждовни гори изчезват всяка година.
Замърсяването, отровите и химикалите убиват
хора ежедневно. Някои от най-големите про
блеми биха изчезнали, ако се въведе изпол
зването на коноп в индустрията. Естествената
биомаса би могла да осигури всички енергий
ни нужди на планетата, която в момента оси
гуряваме чрез изкопаеми горива. Вече сме из
черпали 80% от резервите на нефт и природен
газ и имаме нужда от възстановим източник на
енергия. Конопът може да е решението на це
ните на горивата, които днес надминават вся
какви рекорди.
Чудодейното растение
Конопът е с по-високо качествени нишки от
дървесните. Много по-малко разяждащи хими
кали са необходими за производството на хар
тия от коноп, отколкото от дървесина. Конопе
ната хартия не пожълтява с времето и е много
издържлива. Растението расте бързо и достига
зрялост за един сезон, докато израстването на
едно дърво отнема цял човешки живот.
Всички пластмаси трябва да се произвеждат
от олио от семената на конопа. Такива пласт
маси са биологично разграждащи се, следова
телно не замърсяват природата. Пластмасите,
произвеждани от нефт, тези, с които сте много
добре запознати, спомагат за разрушаването на
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природата. Те не се самораз
граждат и ще причиняват
големи вреди в бъдеще.
Процесът за производс
твото на голям спектър от
конопени пластмаси няма
да опропасти реките,
както направиха Дюпон
и други петролни компа
нии. Екологията не влиза
в плановете на нефтената
индустрия и политическата машина. Конопените
продукти са естествени и безопасни.
Конопът трябва да се използва за произ
водство на лекарства. Можем да се върнем във
времето, когато Американската медицинска
асоциация подкрепяше лекарствата с участи
ето на канабиса. “Медицинската марихуана” се
разпрострява законно само сред шепа хора,
докато останалите са принудени да разчитат на
химикали. Марихуаната е здравословна за чо
вешкото тяло. Инжектирането на THC, активния
агент на канабиса, има положителен ефект, ус
покояващ астма и глаукома. Конопът облекчава
гаденето, предизвикано от химиотерапия.
Световният глад би могъл да приключи. Голя
мо разнообразие от хранителни продукти биха
могли да се произвеждат от марихуана. Семената
на конопа са един от най-богатите източници на
протеини в природата. Също така, те съдържат
две основни мастни киселини, които изчистват
тялото от холестерол. Тези мастни киселини не
се срещат никъде другаде в природата! Консума
цията на конопени семена е най-доброто нещо,
което можете да направите за своето тяло. Яжте
сурови конопени семена.
Дрехите трябва да се произвеждат от коноп.
Конопените дрехи са изключително здрави и
издържливи. Днес има американски компании,
произвеждащи дрехи с коноп, обикновено
съдържанието му е до 50%. Конопените влакна
трябва да бъдат навсякъде. Вместо това, те са
почти скрити под земята. Щата Кентъки, един
от най-големите производители на коноп в
миналото, направи носенето на ленени дрехи
незаконно! Можете ли да си представите да ви
вкарат зад решетките, заради това, че сте носи
ли хубави дънки?
Светът може да е полудял, но това не означа
ва, че и ние трябва да полудеем. Има само един
враг - приятните хора, на които плащате сво
ите данъци, войнолюбивите разрушители на
природата. С вашите пари те убиват света пред
очите ви. Половин милион смъртни случая вся
ка година са последица от тютюна и свързани
с него заболявания. Половин милион смъртни
случаи на година са причинени и от консума
цията на алкохол и свързаните с това заболя
вания. Нито един смъртен случай, когато и да е
било, не е приписан на употребата на канабис.
Нашето общество изкара конопа извън закона,
но не прави почти нищо против употребата на
убийците тютюн и алкохол.
Конопът е извънземно растение. Има физи
чески доказателства, че канабисът не прили
ча на никое друго растение на планетата. Той
е единственото растение, при което мъжките
изглеждат по различен начин от женските рас
тения. Никой не говори за мъжки и женски,
когато става въпрос за растения, защото рас
тенията не показват своя пол, с изключение
на канабиса. За да определите пола на земно
растение, трябва да изследвате неговото ДНК.
Мъжки стрък трева на външен вид изглежда
точно както и женски такъв.
Индийският коноп е преди всичко лекар
ство, а не отрова!
(Следва)
Превод: www.fenomenibg.com
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АКТИНИДИЯ
КИТАЙСКА
ва. Една седмица
след прихващането на растенията те се изнасят
на открито, където на полусянка се държат до
края на вегетационния период.
През зимата се съхраняват в неотопляеми
помещения. През пролетта се разсаждат.
Посевът може да се извърши и непосредствено в лехи, които се подготвят през
есента, с дълбочина на засаждане 0,5-1
см. Необходимо е следпосевно поливане
и мулчиране. Кълновете се появяват след
30-60 дни. Младите растения трябва да се
предпазват от студовете.
Растенията, поникнали от семе, през първите години растат много бавно. В края на
първата година достигат 2-3 см, в края на
втората – 30-40 см, в края на третата – 1 м.
Актинидиите са влаго- и светлолюбиви,
силно студоустойчиви, но трябва да се защитени от вятъра. Мулчирането с оборски
тор и слама се отразява много добре върху
тях.

Actinidia chinensis Planch
Китайската актинидия с популярното
име “Киви” е дървесна лиана, достигаща
до 20 метра. Цветовете са два типа – двуполови и еднополови. Отделните растения цъфтят само като двуполови или само
като еднополови (мъжки) цветове.
Актинидията цъфти през юни, плодовете узряват в края на октомври, готови са
за ядене през декември.
Семенното размножение на актинидиите е най-разпространено, икономично и
леко се поддава на механизация. Растенията, получени чрез семена, са значително
по-жизнени и устойчиви в сравнение с
тези, получени по вегетативен път, и подобре понасят присаждането. Семената
са годни за посев до 6 месеца след извличането им от плода. За ускоряване на прорастването е необходима стратификация
от 120 дни в променлив температурен режим. В процеса на стратификация семената дозряват, тъй като в зрялата на вид ягода те не са готови още физиологически за
прорастване.
Процесът за дозряване и подготовка на
семената за посев се извършва по следния
начин: Свежите и събрани ръчно пълно-

ценни семена се накисват във вода със стайна температура в продължение на 5 дни до
набъбването им. След това се поставят във
влажен пясък в топло помещение при температура 15-20 градуса в продължение на два
месеца. За да не се загубят малките семена в
пясъка, те се поставят в капронови торбички.
Вторият етап се нарича студена стратификация. При него семената се пренасят със
същия влажен пясък в помещение с температура 3-5 градуса и се държат там още два
месеца. След това семената се пренасят в
отоплено помещение, където след 15 дни
дружно поникват.
Семената се разсаждат в сандъчета с песъчлива хумусна почва. Засаждат се в бразди
през 5 см. След появата на 2-3 листчета те се
пикират в сандъчета с истинска горска поч-

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.
4. Милев М., К. Петкова, П. Александров,
Н. Илиев, Посевни материали от
иглолистни видове, София, 1999 г.
5. Обретенов А., Д. Обретенова, Лечебни и
етерични растения, Нова звезда, 2002 г.
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БИОДИНАМИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ
НА ПОЧВАТА
Росица Ал.
ДИМИТРОВА

Скален прах
или брашно
При преминаване
от конвенционално
към биодинамично
градинарство често
се налага коригиране
на почвения състав с
цел възстановяване
на нужния баланс.
Един от начините
да се постигне това е
като добавим скален
прах /или едро скално брашно/ от базалтови скали.
Скалният прах се
изхвърля като остатъчен продукт при
каменоломните. Химическият
анализ
показва, че е богат
предимно на минерали.
Базалтовите скали имат вулканичен
произход, те са се
образували през „огнената” фаза на земната история, това
им дава способността да облагородяват
студени
глинести
почви. Глината води
своя произход от
„водната” фаза. Така
че срещайки се вода
и огън, създават се
условия за нов живот, носещ силата
за здравословно израстване на растенията.
Скалният прах се
прилага, като в безветрен ден равномерно се разпръсква по градината
при норма 1 тон на
един хектар. Това е
достатъчно за 3-4
години напред, след
което операцията се
повтаря.

Глинести
/слепващи/
минерали
Скалния
прах
„облагородява” глинестите формации
в почвата, торта и
компоста. От друга
страна някои глинести брашна, например
тези от бентонитите
са много ценни за
почвата. Бентонитите са получени също
при
вулканичната
дейност, те бързо се
абсорбират от организмите в почвата,
така че трансформират почвената структура да задържа повече вода.
Глинестите минерали са полезни за
сухи пясъчни почви
и в този случай не е
важно количеството,
както при базалтовия прах, а редовната употреба по малко, но често.
Обикновено 0,20,4 тона на хектар се
разпръскват равномерно в градината.

Зелено
торене
За подобряване
на плодородието на
почвата е необходимо да се прави зелено
торене. Много градинари смятат, че нямат свободни площи,
на които да засяват
култури само за да
възстановят почвата,
без да прибират реколта. Това схващане
е погрешно, защото
първото и най-важно условие за успеха на една градина
е нейната почва да
е плодородна.

При често използваното шестгодишно сеитбообращение
е възприета практиката всяка година
да се дава почивка
на 1/6 от площите,
включени в ротацията. Така всяка нива
получава една пълна
година почивка, след
като пет поредни години е била засявана.
Почивката се изразява в отглеждането на
плодородно възстановяващи култури.
Например през есента или рано напролет участъкът, определен да почива, се
изорава и наторява.
В края на февруари
- началото на март се
бранува и третира с
препарат 500. Засява
се с фий /или друго
бобово
растение/
средно по 20 кг на
декар, на дълбочина
3-4см. При първите
признаци на цъфтеж,
се пръска с 501. В
края на юни фийят е
разцъфтял напълно,
коси се и се прибира.
Земята се изорава и
на участъка се засява
тревна смеска. Щом
тревата поникне, на-

кълцва се и се заорава в земята.
Участъкът се изравнява след пръскане с препарат 500
и се засява с ръж при
норма 15 кг на декар.
Третира се с 501, когато ръжта поизрасне.
Късно наесен ръжта
се накълцва и се изорава така, че ръжта
да не може да израсне отново. В този
груб вид участъкът
се оставя да зимува
и така напролет се
получава първокласна нива за садене на
ранни картофи.

Механизмът, чрез
който се подобрява
плодородието при
зеленото торене се
състои в това, да се
използват
самите
растения в почвата
като тор. Така почвените организми
- бактерии, червеи и
други да се снабдят
с достатъчно храна
и се поддържа в необходимите граници тяхното размножаване, а също и се
стимулира
гъбичната активност. В из
пражненията на тези
почвени организми
се съдържат ценни
органични вещества
и минерали.
Най-често получената листна маса от
зеленото торене се
използва за фураж,
ето защо препоръчително е засяването на
фийя да се прави на
ден ЛИСТ от биодинамичния календар.
Ако фермата няма
животни и единствената цел е подобряване плодородието
на почвата, може да
се засее на ден КОРЕН, така фийят ще
формира по голяма
коренова система и
ще обогати почвата

СЪОБЩЕНИЕ
На 10 януари 2010 г. (неделя) в клуб
“Катарзис” (София, кв. “Сердика”,
ул. “Гюешево” №64) от 11 ч. ще се
проведе Кръгла маса на читателите и
симпатизантите на в. “Родово имение”.
На срещата ще бъде направен отчет на
дейността през изминалата 2009 г. и ще
се селектират предложения за бъдещата
работа през 2010 г.
Молбата на редакцията е предложенията
да са в писмен вид.
Приканват се всички симпатизанти и
привърженици на идеята за родовите
имения да присъстват.
Вход свободен

с азот.
Най - под ход ящо
време за заораване
на зеления тор в земята са периодите,
когато Луната е десцедентна.

Препарати
от пелин и
вратига
Пелинът (Artemisia
absmthium) и Вратигата (Chrysanthemum
vulgäre) имат известна горчивина, която
отблъсква насекомите. Препаратите, приготвени от тези билки, са важно средство за борба с гъбичните заболявания по
зеленчуците. Използват се под формата
на прах срещу морковената муха и като
спрей при плодовете.
Въздействието
на двата препарата
е подобно, както и
приготвянето им:
1. Залива се с една
кофа вряща вода ½
кг сух прах от Пелин
или Вратига.
2. Престоява за
кратко, след което се
допълват още 100 л
студена вода /от кладенеца, не от чешмата/.
3. В три последователни дни се пръскат
заболелите растения
с течността. Гъбичната зараза постепенно изчезва, ако не
са допуснати други
основни грешки при
отглеждането на зеленчуците.

Дух и материя
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СКИТНИКЪТ МЕЖДУ

ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН
Останалото знаете. Пилат изми ръцете си
от смъртта на Исуса и метежниците поеха
кръвта му върху своите глави. Пилат издаде
заповед за разпъване. Множеството бе задоволено, задоволени зад гърба на множеството бяха и Кайафа, Ана и синедрионът. Не
са нито Пилат, нито римските войници, нито
Тиберий, които разпнаха Исуса. Разпнаха го
свещениците-управници и свещеницитеполитици на Ерусалим. Аз видях. Аз зная. И
противно на най-добрите си интереси Пилат
щеше да спаси Исуса, както щях да го спася
аз, да не беше самият Исус, който пожела да
не бъде спасен.
Да, и Пилат се подигра още веднъж с този
народ, който не можеше да понася. Той нареди да закачат на Исусовия кръст надпис
на еврейски, гръцки и латински, който гласеше: „Цар юдейски“. Напразно свещениците протестираха. Точно на това основание
бяха принудили Пилат да се съгласи и на
това основание Пилат настоя да заклейми и
оскърби юдейския народ. Пилат предаде на
смърт нещо, което никога не бе съществувало в действителност. Това несъществуващо
абстрактно понятие е било лъжа и измама,
измислена от свещеническите умове. Нито
свещениците, нито Пилат го вярваха. Исус
го отрече. Това несъществуващо понятие бе
„Цар юдейски“.
Бурята в двора утихна. Възбудата се беше
уталожила. Революцията бе избягната. Свещениците бяха доволни, сганта бе задоволена, а Пилат и аз бяхме отвратени и уморени
от цялата тази работа. И въпреки това и на
него, и на мен предстоеше една по-непосредствена буря. Преди да отведат Исус, една
от прислужничките на Мириам ме извика
при нея. Аз видях и Пилат, извикан от една
от прислужничките на жена му, послушно да
тръгва.
− О, Лодброг, аз чух! − посрещна ме Мириам. Бяхме сами и тя търсеше сигурност и
сила в прегръдките ми. − Пилат е омекнал.
Той ще го разпне. Но има време. Твоите войни са готови. Тръгни с тях. Него го пазят само
един центурион и шепа войници. Още не са
тръгнали. Щом потеглят, тръгни след тях. Те
не бива да стигнат Голгота. Но почакай, докато излязат извън градските стени. Тогава
отмени заповедта. Вземи и един кон за него.
Останалото е лесно. Отведи го в Сирия или в
Идумея, или където и да било другаде, стига
да го спасиш.
Тя сключи ръце около врата ми. Лицето й,
повдигнато към мен, бе съблазнително близко, очите й много сериозни и много обещаващи.
Нищо чудно, че аз
не проговорих веднага. В този миг в ума
ми имаше само една
мисъл. След цялата
тази странна драма,

която видях да се разиграва, да ми дойде и
това до главата! Аз не разбирах погрешно.
Всичко беше ясно. Една велика жена щеше да
бъде моя, ако… ако изменя на Рим. Защото
Пилат беше губернатор; той беше издал заповед, а неговата заповед бе гласът на Рим.
Както казах, това, което измени на мен и
Мириам накрая, бе жената в нея, безграничната й женственост. Винаги бе постъпвала
толкова ясно, толкова разумно, с такава сигурност в себе си и мен, че бях забравил или
по-скоро сега още веднъж научих вечния
урок във всичките съществувания − че жената е винаги жена, че в крайно решителни
моменти жената не разсъждава, а чувства;
че последното светилище и най-вътрешният
подтик за поведението е в сърцето на жената, а не в главата.
Мириам разбра мълчанието ми погрешно,
защото снагата й леко се раздвижи в прегръдката ми и тя добави, сякаш за да допълни мисълта си:
− Вземи два свободни коня, Лодброг. Аз
ще яздя втория… с теб… с теб по света, където и да отидеш!
Това беше царски подкуп; това, което се
искаше от мен в замяна бе дребна, достойна
за презрение постъпка. А аз все още не отговарях. Не защото бях объркан или изпитвах колебание. Само усетих скръб − велика и
внезапна − понеже бях разбрал, че държа в
прегръдките си нещо, което нямаше да държа никога вече.
− Има само един човек в Ерусалим днес,
който може да го спаси − продължи тя, − и
този човек си ти, Лодброг!
Понеже не й отговорих веднага тя ме
разтърси, сякаш от желание да проясни ума
ми, тъй като ме беше сметнала за объркан.
Разтърси ме така, че бронята ми издрънча.
− Говори, Лодброг, говори! − заповяда тя.
− Ти си силен и безстрашен. Ти си истински
мъж. Зная, че презираш сганта, която искаше
да го унищожи Него. Ти, само ти можеш да
го спасиш. Стига да кажеш думата и това ще
бъде сторено, и аз ще те любя, и винаги ще те
любя за това, което си сторил.
− Аз съм римлянин − казах бавно, с пълното съзнание, че с тези думи губя всяка надежда тя да бъде моя.
− Ти си роб на Тиберий, римско куче −
пламна тя, − но ти не дължиш на Рим нищо,
защото не си римлянин. Вие, жълтокосите
великани от север, не сте римляни.
− Римляните са по-старите братя на нас,
младоците от север − отговорих аз. − Освен
това аз нося бронята и ям хляба на Рим −
тихо добавих. − Но защо толкова яд и грижи
само за някакъв си човешки живот? Всички
хора трябва да умрат. Просто и лесно е да се
умре. Днес или след сто години няма значение. Всички сме сигурни, всички ние, че все
същото ни чака накрая.
Тя нямаше търпение, обзета от страстното
желание да го спаси, и потрепна в прегръдката ми:
− Ти не разбираш, Лодброг. Това не е обик-
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новен човек. Казвам ти, това е човек над човеците… жив бог, не е от хората, а над хората.
Притиснах я със съзнанието, че се отказвам от тази сладка жена с думите си:
− Ние сме мъж и жена, ти и аз. Ние живеем в този свят. Всичко за тия други светове е
лудост. Нека тия луди мечтатели си живеят с
техните мечти. Не ги лишавай от това, което
желаят над всичко друго, над храната и виното, над песента и сражението, дори и над любовта на жената. Не ги лишавай от най-горещите им желания, които ги влекат през мрака
на гроба към съществувания отвъд този свят.
Нека преминат. Но ти и аз пребъдваме тук
в цялата сладост, която сме открили един в
друг. Достатъчно скоро ще дойде мракът и ти
ще отидеш към твойте брегове на слънце и
цветя, а аз към шумната трапеза на Валхала.
− Не! Не! − възкликна тя и почти насила се
откъсна от мен. − Ти не разбираш! Всичко велико, всичко добро, целият бог са в този човек, който е повече от човек, а тази смърт, от
която ще умре, е позорна. Само роби и крадци умират така. Той не е нито роб, нито крадец. Той е безсмъртен! Той е бог! Наистина ти
казвам, той е бог!
− Казваш, че е безсмъртен − възразих аз. −
Тогава това, че ще умре днес на Голгота, няма
нито на един косъм да скъси безсмъртието
му в безкрая на времето. Казваш, че той е бог.
Боговете не умират. Според всичко това, което съм чул да разправят от тях, боговете не
могат да умрат.
− Ах! − извика Мириам − Ти не искаш да
разбереш! Ти си само едно грамадно създание от плът!
− Не се ли говори, че това събитие е било
пророкувано в стари времена? − запитах аз,
защото бях понаучил от юдеите това, което
смятах за тънкости в техния начин на мислене.
− Да, да − съгласи се тя, − пророчествата
за месията. Той е месия.
− Тогава кой съм аз, да изкарвам пророците лъжци? − попитах. − Да изкарвам месията
лъжлив месия? Нима пророчеството на твоя
народ е толкова немощно нещо, че аз, един
глупав чужденец, жълтокос северняк с римска броня, да мога да изкарам лъжливо пророчеството и да накарам да не се изпълни
това, което е повелено от боговете и предсказано от мъдреците?
− Ти не разбираш − повтори Мириам.
− Аз разбирам много добре − отговорих. −
Нима съм по-велик от боговете, та да мога да
осуетя тяхната воля? Тогава боговете са празна работа и играчки на хората. Аз съм човек.
Аз също се кланям на боговете, на всички богове, защото вярвам във всички богове, как
иначе са се появили всички богове?
Тя се дръпна така, че моята гладна прегръдка опустя и ние останахме разделени,
заслушани във врявата на улицата, когато
Исус и войниците излязоха и тръгнаха по
своя път. И сърцето ме заболя, че една такава велика жена може да бъде толкова глупава. Тя искаше да спаси един бог! Тя искаше да
стане по-велика от бога!
− Ти не ме обичаш − промълви Мириам и
в очите й бавно се разрасна обещание за самоотдаване по-дълбоко и по-недостижимо
от всякакви думи.
− Аз те обичам, изглежда повече, отколкото ти можеш да разбереш − бе моят отговор.
− Аз съм горд да те обичам, защото зная, че
съм достоен да те обичам и заслужавам цялата любов, която можеш да ми дадеш. Но
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римската държава е приемната ми майка и
ако й изневеря, малко ще мога да се гордея и
малко ще струва любовта ми към теб.
Врявата, която следваше Исус и войниците, замря нататък по улицата. И когато заглъхна и сетния звук, Мириам се обърна и излезе,
без да каже дума и без да ме погледне.
Изпитах един последен безумен пристъп
на глад за нея. Изскочих и я хванах. Исках да
я метна на коня и да избягам с нея и с моите
войници в Сирия, далеч от този проклет град
на глупостта. Тя се бореше. Аз я сграбчих. Тя
ме удари в лицето, но аз продължавах да я
държа и да я притискам, защото ударите й
бяха много сладки. После тя спря да се бори.
Стана студена, неподвижна и аз разбрах, че
няма вече женска любов в съществото, което
обгръщаха ръцете ми. За мен тя беше мъртва. Бавно я пуснах. Бавно тя отстъпи назад.
Като че без да ме вижда, се обърна, прекоси
стаята, без да се озърне, мина през завесите
и изчезна.
Аз, Рагнар Лодброг, никога не съм знаел
да чета и да пиша. Но в моите дни съм чувал
големи приказки. Както виждам сега, никога
не съм се научил на големи приказки, като
на юдеите с дълбоки познания на техния закон, нито като на римляните с дълбоки познания по тяхната философия и философията
на гърците. Но аз говорех с цялата простота
и прямота на човек, изживял живота си от
корабите на Тостик Лодброг и покрива на
Брунанбур през целия свят до Ерусалим и обратно. И прями приказки и прости чу от мен
Сулпиций Квириний, когато отидох в Сирия
да му докладвам за разните събития, станали
в Ерусалим.
Каталептичното състояние не е нищо ново
не само в растителния свят и в по-низшите
форми на животинския свят, но и във високо развития, сложен организъм на самия човек. Каталептичният транс си е каталептичен
транс, от каквото и да е предизвикан. От незапомнени времена индийският факир е могъл по своя воля да предизвика такива състояния у себе си. Стар фокус на факирите е да
се оставят да ги заравят живи. Други хора,
изпаднали в подобен транс, са заблуждавали
лекарите, които ги обявявали за мъртви и давали нареждания да бъдат погребани живи.
С продължаването на моите преживелици в усмирителна риза в Сан Куентин аз немалко размишлявах върху този проблем на
каталептичното състояние. Спомних си, че
бях чел как селяни в далечния северен Сибир прекарвали дългите зими в същия зимен
сън, както мечките и други диви животни.
Един учен, изследвал тези селяни, намерил,
че в тези периоди на „дългия сън“ дишането и храносмилането фактически спирали, а
сърцето работело при такова ниско напрежение, че не можело да се установи от необучен лаик.
В такъв транс процесите в тялото са тъй
близо до съвършеното спиране, че поеманите въздух и храна са съвсем незначителни. Предизвикателното ми държание спрямо
директора Атъртън и доктор Джаксън почиваше отчасти върху тези мои размишления.
Тъкмо затова се осмелявах да ги подбуждам
да ми дадат сто дни в усмирителна риза. А те
не смееха да приемат предизвикателството
ми.
Все пак аз успявах да мина без вода, както
и без храна през десетдневните наказания.
Струваше ми се, че е непоносима безочливост, когато съм потънал в съновидение
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отвъд пространството и времето, да бъда
извикан обратно към жалкото настояще от
мизерен лекар, поднесъл вода до устните ми.
Затова предупредих доктор Джаксън, първо,
че имам намерението да минавам без вода,
докато съм в усмирителната риза, и, второ,
че ще се противопоставям на всяко усилие
да ме принуди да пия.
Разбира се, трябваше да се попреборим,
но след няколко опита доктор Джаксън се
отказа. След това времето, през което оставах да живея като Даръл Стандинг при наказването ми с усмирителна риза, едва ли
траеше и няколко цъкания на часовника. Тутакси, щом ме зашнуроваха, аз се отдавах на
предизвикването на малката смърт. С времето това стана просто и лесно. Аз прекъсвах
жизнеността и съзнанието си толкова бързо,
че избягвах наистина ужасното страдание,
настъпващо при спиране на кръвообръщението. Най-бързо настъпваше тъмнината. И
следващото нещо, което аз, Даръл Стандинг,
съзнавах, беше връщането към светлината и
надвесилите се лица, докато ме разшнуроваха, и разбирането, че десет дена са минали
като едно мигновение.
Но, о, чудото и великолепието на тези десет дни, прекарани от мен другаде! Пътуването през дългата верига на съществувания!
Продължителния мрак и проблясвания на
мъгляви светлини и блещукащите призрачни
мои „аз“, просветващи в нарастващата светлина!
Много съм за връзката на тези други „аз“ с
мен и връзката на цялото това преживяване
със съвременната доктрина за еволюцията.
Мога наистина да кажа, че моите преживелици са в пълно съгласие с нашите заключения
за еволюцията.
Аз като човек съм нещо, което расте. Моето начало не е било, когато съм се родил,
нито когато съм бил заченат. Аз съм расъл,
развивал съм се през неизчислим безброй
хилядолетия. Всички тези преживелици във
всички тези съществувания и на всичките
други съществувания са послужили за оформянето на душевната тъкан или на духовната тъкан, която съм аз. Не го ли разбирате?
Те са туй, от което съм изтъкан. Материята
не помни, защото паметта е дух. Аз съм този
дух, съставен от паметта на безбройните ми
превъплащения.
Откъде е дошло у мен пулсирането на сляпата ярост, която погуби живота ми и ме вкара в проклетите килии? Положително тя не
се е породила, не е била създадена, когато
е заченато бебето, което трябваше да стане
Даръл Стандинг. Тази стара сляпа ярост е далеч по-стара от моята майка, далеч по-стара
от първата човешка майка. Моята майка не
е създала при зачеването ми това страстно
безстрашие, което притежавам. Нито пък
всичките майки на цялата еволюция на човека са създали страха или безстрашието у
хората. Защото страхът и безстрашието, любовта, омразата, гневът, всичките емоции са
възниквали, развивали са се, превръщали са
се в тъкан, която е трябвало да стане човек
още далеч преди първите човеци.
Аз съм всичко това, което е било миналото
ми, както трябва да се съгласи всеки подръжник на закона на Мендел[1]. Всички мои предишни „аз“ са запазили своите гласове, екове,
подтици в мен. Самият ми начин на действие,
горещите страсти, проблясъци на мисълта, е
нюансиран, настроен, безкрайно тънко нюансиран и настроен от тази безбройна редица на другите „аз“, които са ме предхождали
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и станали част от мен.
Тъканта на живота е
пластична. В същото време тази тъкан никога не
забравя. Придавай й каквато искаш форма, старите спомени си остават. Какви ли не коне от
тежкотоварната порода
Сайър до нискораслите шотландски пони са
били отгледани до огромните на ръст и мъничките от онези първи
диви опитомени от човека понита. Но никога
до ден днешен човекът не е могъл да отгледа
един или друг ритник у конете. И у мен, който
съм производно на онези първи укротители
на коне, не е била изкоренена сляпата ми
ярост.
Аз съм човек, роден от жена. Дните ми са
броени, ала тъканта, от която съм направен,
е неразрушима. Бил съм жена, родена от
жена. Бил съм жена и съм раждал деца. И ще
бъда роден отново. Ах, не може да се преброи колко пъти ще се родя отново; и въпреки това тъпите глупаци наоколо ми мислят,
че като ми сложат въже на шията, ще сложат
край на моето „аз“.
Да, мен ще ме обесят… скоро. В края на
юни. Много скоро ще се опитат да ме заблудят. Ще ме изведат от тази килия до банята,
според правилото за ежеседмичната баня
в затвора. Но няма да ме доведат обратно
в тази килия. Ще ме облекат веднага с нови
дрехи и ще ме заведат в килията на смъртта. Там ще сложат часовой да ме пази. Ден и
нощ, буден или заспал, ще бъда наблюдаван.
Няма да ми позволяват да слагам глава под
завивките от страх да не изпреваря властите
и да се удуша.
Ярка светлина непрекъснато ще блести
над мен. И после, след като добре ме изморят, една сутрин ще ме изведат с риза без яка
и ще ме пуснат през подвижния под. О, зная.
Въжето, с което ще го направят, ще бъде добре опънато. От много месеци вече палачът на
Фолсъм го изпъва с големи тежести, за да го
лиши от всякаква еластичност.
Да, ще ме пуснат надълбоко. Те имат хитроумни таблици с изчисления, като таблиците за лихви, на които е посочено колко дълго трябва да бъде падането в зависимост от
теглото на жертвата. Аз съм толкова изпосталял, че ще трябва да ме пуснат много надълбоко, за да ми счупят врата. И тогава присъстващите ще си свалят шапките, аз ще се люшкам, а лекарите ще слагат ухо на гърдите ми,
за да броят отслабващите удари на сърцето,
и най-после ще кажат, че съм умрял.
Това е нелепо. Това е възмутителна наглост от страна на човешки червеи да мислят, че могат да ме убият. Аз не мога да умра.
Аз съм безсмъртен, както безсмъртни са и те;
разликата е, че аз го зная, а те не го знаят.
Пфу! И аз съм бил палач. Добре си го спомням. Но аз си служех със сабя, а не с въже.
Сабята е по-доблестен начин, макар че всичките начини са еднакво безрезултатни. Наистина, като че ли духът може да бъде пронизан със стомана или удушен с въже!
Превод:
Сидер Флорин
Бележки[1] австрийски художник и ботаник,
правил опити върху хибридизацията и открил закона
за наследствеността при
растенията
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ХРИСТОС

Петър ДЪНОВ
Днес хората делят Христа на историчен,
космичен, мистичен и т.н. Ала Христос сам
по Себе Си е един и неделим. Има само един
Христос – живият Христос, който е изявление
на Бога, изявление на Любовта.
Христос – това е Бог, който се разкрива на
света. Като проява на Бога, Христос не може
да се отделя от Него, не може да се разглежда
вън от Него. И когато аз говоря за Христа, считам Го не като отвлечен принцип, а като реално въплъщение на Любовта.
Любовта, това е най-великата реалност, а не
нещо отвлечено. Тя има форма, съдържание и
смисъл.
Най-пълен израз на Любовта е дал на Земята Христос,
все едно как Го схващат хората – като историчен, като космичен или мистичен. Защото и
като историческа личност, и като космическа
същина, и като мистично преживяване, Христос е и си остава най-съвършеният израз на
Любовта. И наистина, няма друг човек на Земята преди Христа, който да е имал по-голяма
Любов от Него. Няма и в Космоса вън, и в мистичните дълбочини на душата вътре по-пълно изявление на Любовта от онова, което ние
олицетворяваме в Христа.
И тогава как трябва да се схващат думите
историчен, космичен и мистичен Христос?
Проявен на Земята в даден исторически
момент като идеален човек, като образец на
истински човек, Той е историчен. И времето
тогава хроникира и свидетелства за Него: “Ето
човека! Ето истинският човек, в когото живеят Любовта, Мъдростта и Истината, и който ги
прилага.” Познат вътрешно, Той става мистичен, а схващан и познаван като проявения Бог
в света, той става космичен.
И тогава физическата страна на Христа, това
е цялото човечество, обединено в едно тяло.
Всички човешки души, в които Христос
живее, обединени в едно, това е физическата страна на Христа.
Всички Ангели, събрани в сърцето на Христа, представляват духовната Му страна. А
всички божества, събрани в ума на Христа,
представляват Божествената Му страна. Това
КНИГОИЗДАТЕЛСТВОТО
“ИВАН Д. ВЕНЕВ”, КОЕТО
Е ПРИЯТЕЛ НА НАШИЯ
ВЕСТНИК И ИЗДАТЕЛСКА
КЪЩА “НОВАТА
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(квартал “Изток и “Плиска”)

е Космичният Христос – проявеният Бог в света.
И затова мистикът вижда навсякъде Христа
– Великия брат на човечеството, Първия образ на човека, Първородния в света – начало
на човешкия род, начало на човешката еволюция. Първородният, Който е развил и проявил
всички Божествени добродетели, Който е приложил всички Божествени закони. Първородният, Който е издържал сполучливо всички
изпити и е пожертвал всичко за Своите братя.
Планини, полета, извори, реки, морета, с всичките природни богатства, които се крият в тях
– всичко това е израз на този Велик брат. Ала
това е една дълбока тайна, за чието разбиране се изискват хиляди години усилена работа.
Така трябва да се схваща Христос в неговата
широта.
Един е Той, макар и да Го схващат хората
ту като историчен, ту като космичен, ту като
мистичен. Всички тези думи трябва да оживят
в истинското познаване на Христа като изявена и проявена Любов на Бога, а не да останат
сухи понятия, затвори за човешката мисъл.
И наистина, не е ли за мнозина християни
историческият Христос, дошъл преди две хиляди години, един затвор за техния ум? Къде е
говорил Христос преди две хиляди години за
Себе Си като за историческа личност?
Той говори за Себе Си като Дух, който
ще пребъдва на Земята до скончание на
века, т.е. до завършване на тази епоха на
насилие и зло, която изживява последните
си дни.
“Идете и проповядвайте – казва Той на учениците Си, – и Аз ще бъда с вас до скончание
века.”
Една от най-големите заблуди е да се мисли,
че Христос е на Небето, че седи и чака Второто пришествие, за да започне да съди живите
и мъртвите. Истината е, че Христос никога не е
напускал Земята. Спомнете си неговите думи:
“Даде ми се всяка власт на небето и на земята”.
Христос е, Който е движил, движи и ще движи и историчния, и космичния, и мистичния
живот на Земята и човечеството. Без Христа
няма история. Без Христа няма Космос, сиреч
организиран и устроен свят. Без Христа няма
мистичен живот.
Той е великият вдъхновител на всички откровения във всички времена. Той е невидимият двигател на целия духовен живот на човечеството. За това свидетелства и Свещеното
писание, в което Христос се явява централно
лице. За това загатва и сам Христос в думите:
“За Мене писаха Мойсей и пророците”.
Мойсей, в широк смисъл, представлява
всички духовни водачи на човечеството, всички учени, философи, писатели, поети, художници, музиканти, които подготвят човешките
умове за разбиране на Христа, на Божествената Истина. Колкото и преходни да изглеждат
техните произведения, колкото и променливи
да са техните теории, те не са произволни, те се
създават под влияние на един всемирен закон
на Духа, който работи у хората по един специален начин. Всички тези човеци следователно
са работили за всестранното повдигане на човечеството, подготвяли са пътя за идването на
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Христа. Защото не е лесно един велик дух като
Христа да дойде между човеците. Те трябва да
работят усилено в течение на няколко хиляди
години, за да дойде Христос между тях. Не се
слиза лесно на Земята.
Ала със своето слизане на Земята Христос
откри нова епоха в развитието на човечеството. Той очерта Пътя, по който единствено може
да възлезе човешката душа към Бога. И затова
Той казва: “Аз съм пътят, истината и животът”.
Пътят, разбран в широк смисъл на думата,
това е движението на Духа в разумното прилагане законите на Природата. Животът – това
е хармоничното организиране на елементите
и развитие на силите в Божествената душа.
Истината – това е проява на Единия Бог, който
създава условия за развитие на всички живи
същества.
Излязъл от Божествения свят на Истината
и слязъл в материалния свят, Христос свързва
човешките души със света на Истината, където
се крият великите цели на всяко битие. Трябва
да има една нишка, която да съедини човешките души, потънали в материята, с Бога. Само
Христос е, който може да прокара тази нишка
– да съедини човеците с Бога. Защото Той, който слезе от Божествения свят, носейки Живот
от света на Истината, възлезе наново в него,
като по такъв начин очерта Пътя, който води
от временния живот към Вечния.
“А вечен живот е – казва Христос – да познаят Тебе, единаго истинаго Бога, и пратения от
Тебе Исуса Христа.”
Да познаят Бога – зародишите на Духа,
условията, силите и законите, на които се
крепи и по които се гради този величествен ред на нещата.
И Христа – Разумното Начало, което излиза
от Единия Бог, носи Живот на всички същества, направлява ги и ги съхранява, като ги
свързва с Първичния център на всичко, което
е. Христос е пътят на онова разумно движение
на душите, което ги води към Вечния живот в
Истината.
И затова, когато запитват Христа защо е
дошъл на Земята, той отговаря: “Аз затова се
родих и затова дойдох в света, за да свидетелствам за Истината.” Тези думи обаче са една
математическа формула.
Въпросът за идването на Христа е един от
най-дълбоките въпроси в човешкия живот.
Ала мнозина смятат, че е лесно да се отговори
на този въпрос. Те казват, че Христос дошъл
на Земята, за да пострада и да спаси човечеството. Но идването на Христа на Земята не е
въпрос на страдание. Страданието е вторично
явление в живота на Христа – то далеч не е в
състояние да определи този важен момент в
историята на човечеството. Спасението, така
както го схващат хората, също е едно частично разбиране на това велико събитие.
Днес обаче всички проповедници разправят, че Христос бил дошъл на Земята, за да спаси хората. Ако Христос бе спасил света по онзи
механически начин, както хората го разбират,
и ако те бяха действително спасени, нямаше
да живеят така противно на духа на Христовото учение. Очевидно съвсем друг смисъл има
идеята за Спасението. То не е там, където хората го търсят, нито идва така механично, както те си мислят.
Христос донесе на Земята науката за душата.
Продължава на стр. 20
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Приказки за цветята

БОСИЛЕК
Уникално растение: сваля от Холивселената росата на молитвеното самовглъбение. Нереалността
на всичко извън молитвата е нещо, на
което учи босилекът.
Цялото му същество
е обърнато към Бога
- няма нито едно негово вълнение, несвързано с Бога! Името му на български е
пределно ясно: “Бо-

силек - Божия сила”. И
наистина, тази удивителна билка може да
предава без никакво
затруднение цялата Божия сила! Не се
чудете: няма по-нежна и фина сила от
Божията.
Напълно
Божественото растение босилек схваща
тази тайнствена мощ
на Цялото, наречено
Бог, и може да я предава на всички ония,

Сайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

които също като него
са в постоянно молитвено състояние.
Лесното приемане на
холи-могъществото
започва с тихия глас
на Отца, но завършва
с безчислените ядрени потенциали на Цялото.
Босилекът е растителен образ на органа “холифиза”, насищащ с чистота и любов всички останали
“физи”. Не се опитвайте да го търсите още е рано за вас. От
Абсолютния Дух той
приема радост, от
Мировата Душа - мир,
от Христос - милост и
абсурд, от Духа Божий - Истина, от Учителя - Мъдрост. Това
не е преувеличение,
а факт. Не един и двама посветени са виж-

дали как босилекът
сам се задвижва, когато Бог иска да ви се
покаже чрез него.
Не се блазнете от
мисълта, че с босилека можете да вършите чудеса. Той наистина може всичко,
но само по волята
на Бога. Молитви за
лични неща се изпълняват чрез други
цветя, но босилекът
носи само това, което Бог е определил.
Това, което трябва
- по плана на Съвършения - то става. А аз
изпълнявам и молби,
които излизат извън
плана му, само и само
съществата по-скоро
да опитат несъстоятелността им. Това
не е в противоречие
с плана на Бога, а напротив - помага той

да се изпълни по-лесно и по-бърже.
Така че, ако се молите в присъствие на
босилек, той ще ви
даде най-важното: да
разберете плана на
Бога. Можете да паднете на колене пред
него и да се помолите с цялата си душа:
“Божествен Нол,
отвори олтара ми
хол, престола ми хол
и дверите ми хол найнашироко, за да узная
плана на Бога за мене
- да го разбера и да го
изпълня!”
Понякога
босилекът се задвижва,
а друг път започва
да свети. Ако се раздвижи, това значи,
че Бог иска да изпълните волята Му; ако
засвети - трябва да я
разберете. Препода-

ването на подобни
уроци не е за всеки,
а само за онзи, който
се е отдал на Божията воля изцяло. Само
такъв умее да слуша
Божия глас, да го разбира и да изпълнява
волята Му. При него
личните мотиви не
съществуват, защото
е станал съвършен
като Бога - т.е. има
отношение към всяко нещо, към всяко
същество в Холивселената. При това положение няма вече
любими и нелюбими
неща, близки и не
близки същества. Носейки волята Божия
за всеки, при който
Бог го изпраща, той
същевременно
не
е лишен от щастие,
понеже се отдава с
цялото си сърце и
цялата си душа - с истинско, бурно горене. Който узнае волята Божия, но не може
да я изпълни така,
по-добре да не пристъпва в царството
на босилека!
28.09.1984 г.
София – Изгрев
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Продължава
от стр. 18
Той
показа
Пътя, по който човешките души могат да познаят Бога, да добият Вечния живот.
Врата на този път е Любовта.
Който мине през тази врата, ще излезе на
онзи царски път, по който го чакат велики подвизи.
Много велики души са слизали на Земята
преди Христа, но те не са могли да се справят
с мъчната задача за повдигане на човечеството. Трябваше да слезе Христос, за да разреши
тази съществена и важна задача и да покаже
на хората един опитен път, по който и те да я
разрешат. Преди Христа Бог е пращал на Своята нива слугите Си – пророци, светии, но те
не можаха да свършат работата както трябва.
Когато Христос, Синът Божи, слезе на Земята,
работниците от цялото Небе се съединиха в
Неговото име, за да довършат започнатото
дело.
В Евангелието се казва, че Бог толкова възлюбил света, щото изпратил Сина Своего Единороднаго, за да не погине всеки, който вярва
в Него, а да има Живот вечен. Синът – това е
Словото, разумното, Божественото, което
единствено може да възстанови хармонията
в света и връзката на човешките души с Бога.
Христос можа да възстанови тази връзка и да
упражни влияние върху човечеството като
цяло, защото сам Той беше свързан с великото,
мощно Цяло. И когато в Евангелието се говори
за слизането на Духа върху Исуса, подразбира
се онова съединение на Исуса с колективния
Дух на Разумния свят, благодарение на което стана възможно осъществяването на една
Божествена идея на Земята. Защото такъв е
законът на Земята – за да се върши Божието
дело, трябва един човек на Земята да се съедини с едно същество от Небето. В случая това
Същество беше колективният Божи Дух.
От това гледище, Христос е колективен Дух.
Той съществува като единица, но същевременно е колективен Дух. Той е сбор от всички
Синове Божии, чиито души и сърца бликат от
Живот и Любов. Всички Синове Божии, съединени в едно, всички разумни души, които живеят в Божествено единение, това е Христос.
Идването на Христа на Земята е найважното събитие в историята на човечеството.
То е едно изключително събитие, както по
съдържание, така и по смисъл. С него е свързана основната идея на човешкия живот – идеята за безсмъртието, идеята за Вечния живот.
И усилията на цялото човешко съществуване
се свежда към това – да се постигне безсмъртието, да се влезе във Вечния живот.
“А вечен живот е – казва Христос – да познаят Тебе, единаго истинаго Бога и пратения
от Тебе Исуса Христа.” Да познаят Бога, да познаят Христа. Познаха ли хората Христа, когато
Той се яви преди две хиляди години? Познават
ли Го и днес? Когато Истината се яви в света, тя
няма да се облече в царски дрехи, а в скромна
премяна. Така и Христос се яви преди две хиляди години в проста форма, в която хората не
можаха да Го познаят. Ала такива са законите
на този свят. В тази проста дреха – привидно
човек като всички други хора, дори и учениците Му не Го познаваха напълно. Само трима

от тях видяха при преображението на Христа
Неговото лице, т.е. Неговата вътрешна страна.
В тази вътрешна Светлина те Го видяха и познаха такъв, какъвто беше между Ангелите.
За евреите Христос беше синът на Йосифа,
синът на дърводелеца. За книжниците и фарисеите той беше богохулец, самозван месия,
който сам Себе Си нарича син Божи. Той не
изхождаше от техните среди, не беше се учил
при тях.
Къде се беше учил Христос? Защото всичко,
което Той е направил, свидетелства за Неговите обширни знания. И днес още има хора, които
си мислят, че Христос е бил прост, неук човек.
Това обаче съвсем не е така. Сам Христос, обръщайки се към своите слушатели, казва: “Ако
не разбирате земните неща, за които ви говоря, как ще разберете небесните?” Като говори
за небесните неща, Христос е подразбирал
великите мистерии на Слънцето. Той обаче е
разбирал и земните неща – бил е запознат с
тогавашната Кабала, с философията на източните народи и на гърците, както и с тогавашните науки. Наистина Христос е нямал нужда
да се учи в човешките училища. Още повече,
че целият Му земен живот е бил сам по себе
си предметно учение за Него. Той е бил извор
на нов опит, поле за прилагане на онези велики принципи и закони, които Той е познавал в
тяхното действие в Невидимия свят.
Благодарение на Своето пробудено
съзнание и на връзката Си с Невидимия
свят, Той винаги е могъл да черпи познания направо от него.
И когато Христос се е молел, молитвата за
Него е била разговор с Разумния свят. Чрез
молитвата Христос е влизал в разговор с Невидимия свят, с всички йерархии в него, с Бога.
Чрез молитвата Невидимият свят предаде на
Христа онзи велик урок, който Той имаше да
учи на Земята, разкри му онази задача, която
имаше да разреши в обстановката на земния
живот. Едва след разрешаването на своята
трудна задача Христос е разбрал опитно, че
единственият път за спасение на човечеството е Любовта. Тогава е разбрал и дълбокия
смисъл на всичките Си страдания.
За хората обаче, каквото и да приказват,
страданията на Христа, Неговото разпятие и
позорна смърт си остават една от най-големите загадки. Защо Христос, най-великата душа,
която някога е посещавала Земята, най-великият характер, който някога се е проявил, защо
този добър, умен и силен човек е трябвало да
умре така трагично? Свещената книга казва, че
така било писано – и нищо повече. Други твърдят, че това трябвало да стане, за да се спаси
света. А сам Христос казва, че дошъл в света
да свидетелства за Истината.
Едно обаче може да се каже с увереност
– Христос беше разпънат, защото Любовта
не взе участие в Неговия живот отвън.
А там, където Любовта не вземе участие, се
явяват най-големите страдания, най-големите
драми и трагедии. Не Любовта ги създава, а
състезанието за нея. Любовта сама по себе си
носи навсякъде Светлина, Мир и Радост. Както и да е, но ние виждаме, че беше допуснато
Христос да бъде разпънат.
На кръста Христос преживя онова, което
може да се нарече идейно-мистични страдания – най-дълбоките и най-интензивни страдания, които може да преживее една човешка
душа. Той трябваше да изпие да дъно чашата
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на страданията – онази
чаша, в която
бяха събрани
всички горчиви
утайки на миналото.
Ала в тези кондензирани, интензивни
страдания, Нему се разкриха всички тайни
на миналото.
И затова, съзнавайки важността на момента, след вътрешната драма, преживяна в Гетсиманската градина, Христос казва: “За този час
Аз дойдох”. Чрез могъщата алхимия на Любовта, Христос претвори отровите, събрани в тази
чаша, и по такъв начин ликвидира веднъж завинаги с насилието.
И наистина, не можеше ли Христос, който е
бил силен, гениален човек, който е знаел Своя
висок произход, който всичко е предвиждал,
който е знаел какво ще стане, не можеше ли
Той да предотврати страданията, които са Го
чакали? Пред Него е стояла алтернативата –
или да призове Ангелските легиони, с помощта на които да унищожи и еврейския народ, и
Римската империя, сиреч да си послужи с методите на миналото, с Мойсеевско-Илиевския
метод на силата и меча, с методите на древните магове и адепти, или да приеме чашата
и кръста и да ги превъзмогне чрез силата на
Любовта. Христос избра второто и това беше
един пръв по рода си опит на Земята.
И наистина, ако Христос се беше уплашил
от страданията, ако се бе уплашил от кръста,
на който отпосле Го разпънаха, от гвоздеите, с
които Го приковаха, от копието, с което Го пронизаха, Той нямаше да даде едно ново, съществено разрешение на трудната задача за повдигане на човешката душа.
Той разтопи и поругания, и удари на
бич, и кръст, и гвоздеи, и копия с огъня на
Любовта – едничкият Огън, който може да
разтопи оръжията на насилието.
И опитът Му излезе сполучлив.
Така Христос разреши една задача, от която зависеше бъдещето на цялото човечество.
Така Той откри пътя за спасението на онези
страдащи души, за които бе дошъл. За тези
именно прости, но възвишени души, които
имаха смелостта да вложат вярата си в Него
– не за учените, силните, религиозните хора
на своя век – Христос положи живота Си, за да
живеят те в онази Любов, която Той им даде.
В страданията на Христа се крие нещо велико. Те представляват скритата страна на Христовия живот, за която хората нищо не знаят.
И все пак, когато аз говоря за страданията на
Христа, в моя ум изпъкват две велики качества
на Христа – Неговото безподобно търпение и
Неговото смирение. Благодарение на тях Той
понесе всички хули, поругания и обиди, които
хората Му нанесоха. Пред всичко това Христос
е останал тих, спокоен и невъзмутим, като че
нищо не става. От очите Му не е капнала ни
една сълза. Това е велико търпение, това е
самообладание, това е Любов! Това е канара,
която нищо не може да разбие.
Разпъването на Христа беше една трагедия,
но тази трагедия имаше своето разрешение
– Възкресението. Христос възкръсна и чрез
Възкресението Си победи смъртта. И тъй, както в страданията Нему се разкриха тайните на
миналото, така във Възкресението Той получи
откровение за бъдещето.
В лицето на Христа ние имаме един истин-
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ски силен човек, един мощен Дух, един герой.
Той всичко преодоля – и мъчения, и кръст, и
гроб.
Христос не носи докрай дървения кръст.
Той го носи само до известно място и после
го хвърли на Земята. Хората мислят, че Той го
е хвърлил, защото изнемогвал под неговата
тежест. Не, Христос не беше слаб човек. Той
можеше да носи кръста, но го остави, за да покаже на човечеството какво го очаква. Той искаше да каже: “Аз мога да нося кръста на страданията на живите хора, но да нося дървен
кръст не искам!” Ала днешните християни все
още носят и целуват дървения кръст, презрян
от самия Христос!
Хвърлил дървения кръст на Земята, Христос се изправи и пое прав Своя път към Голгота. Приковаха Го на кръста. Ала и на кръста
много не стоя. Той Сам се откова. Как? – Като
излезе из тялото Си и отиде при Йосифа Ариматейски.
Погребаха Го и запечатаха гроба. Но и оттам излезе. Той не искаше да остави тялото Си
в гроба, защото то беше живо. Той Сам го възкреси.
Ангелът, който причини смъртта Му, занесе
душата Му в ада, но и тук Христос не стоя дълго. С влизането Си в ада Той причини цяла революция – Той раздвижи всичките му жители
и ги пусна на свобода. Не мислете, че след Възкресението Си Христос беше сам – в ада Той
беше вожд на цяло войнство от Ангели, които
очистиха ада от всички затворници.
С всичко това Христос доказа, че силният не
може да бъде държан на кръст, нито може да
бъде затворен в гроб. Силният не умира – той
възкръсва и дава Живот и на другите. Христос
бе сърцето на Бога, и затова Той възкръсна. Божието сърце не може да умре. И то се възвърна там, откъдето бе дошло. Ала с цялата тази
трагедия, която се разигра на Голгота, то вля
нова кръв в изтощените жили на човечеството
и даде нов импулс на Божественото кръвообращение на Живота.
При своето идване преди две хиляди години на Земята Христос ни показа само едната
страна на своя образ. Ние виждаме Христа в
унижения и скърби, в страдания и изпитания.
Ние Го виждаме като герой на изкуплението.
Хората не познават още Христа в Неговата
слава, в Неговата Божествена мощ и сила.
Силен и мощен е сега Христос! В миналото
пробиха ръката на Христа с гвоздеи. Но днес
никой не може да пробие тази ръка с гвоздеи
– те мигом ще се разтопят. В миналото разпънаха Христа на кръст, но днес няма такова
голямо дърво, на което могат да Го разпънат.
Христос не може да бъде разпънат втори път!
Този Христос иде сега да посети човешките умове и сърца.
Той ще срути всички затвори, ще заличи
всички лъжливи учения – всичко онова, което
разрушава човешкия ум и сърце, което всява
смут и безначалие, което сковава човешкия
живот. Той е живият Христос, който внася Живот, Светлина и Свобода за всички души, който
повдига и събужда у тях Любов към всичко.
Когато казвам, че Христос иде сега, някои
мислят, че Той ще дойде отвън. Христос няма
да дойде отвън, Той не ще дойде нито в човешка, нито в каква да е друга форма. Когато
слънчевите лъчи влизат във вашите домове,
значи ли това, че самото Слънце ви е посетило? Помнете: Христос е проява на Божията Любов. И Той ще дойде като вътрешна Светлина
в умовете и сърцата на хората. Тази Светлина
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ще привлече всички около Христа като около
велик център. Отварянето на човешките умове и сърца и приемането на Христа отвътре
– това ще бъде Повторното идване на Христа
на Земята. Не го ли приемат по този начин хората, ще продължава този живот на безлюбие,
на страдания и неволи, на външни вярвания,
суеверия и заблуди.
Пленени от тези външни вярвания, много
религиозни хора днес се спъват, като казват:
“Христос е благовествал преди две хиляди години. Той е казал каквото е имал да каже и сега
е възлязъл на Небето, докато настъпи Второто пришествие, когато ще дойде пак да съди
живите и мъртвите”. Ала аз ви казвам: Христос
във време и пространство не е благовествал.
Ние не гледаме на Христа и Неговото учение
като на нещо минало. Ние не гледаме на Христа и Неговото учение като на нещо, което ще
дойде в бъдеще. Ние гледаме на Христа и Неговото учение като на вечно настояще.
Ето защо не само през време на своята тригодишна проповед, но и в течение на две хиляди
години, Христос не е престанал да говори. И ако
можеше да се възстанови всичко онова, което
Той е говорил в течение на трите години, през
които е проповядвал на тогавашните хора, ако
можеше да се възстанови и онова, което Той е
говорил в течение на тези две хиляди години,
хората щяха да имат едно ценно знание.
Но и от онова, което Христос е говорил в
течение на трите години на своята проповед,
много малко е било запазено – само откъслеци. Много и от посланията на Павел, както и на
другите апостоли, са останали скрити за света. Те обаче някога ще излязат на бял свят. Те
и сега се разкриват, но само на напредналите
ученици.
Мислите ли, от друга страна, че Христос
изнесе цялото Си учение? В сравнение с това,
което Христос носеше, Той даде много малко
на тогавашните хора. Хората по онова време
не бяха готови за наука. Ето защо Той им говореше с притчи. Христос не искаше да даде
оръжието Си в ръцете на невежите, за да го
обърнат против Него.
Мислите ли, че ако днес дойде Христос, Той
ще говори тъй, както е говорил преди две хиляди години? Другояче ще говори днес Христос. Той ще проповядва преди всичко великата наука на Любовта и методите за нейното
прилагане. Той ще проповядва пътя на ученичеството, братството и служението. Защото законът на еволюцията изисква днес това.
И сега Великият Учител се обръща към всички пробудени души, възвестявайки им основите на новото благовестие: “Да бъдат всички
прилежни ученици, добри братя, верни и истинни служители!” Защото само онези, които
са прилежни ученици, добри братя и истински
служители, могат да бъдат творци на Новата
култура, в която Христос ще живее във всеки
човек и между всички хора.
Не обикновени вярващи иска днес Христос,
не хора, които воюват един против друг, не
господари и жреци, а истински човеци – творци на новото, ученици, братя и служители. Не
хора, които постоянно Го разпъват вътре в
себе си, иска днес Христос, а човеци, които Го
приемат да живее с тях и между тях, които да
бъдат едно с Него.
Днес Христос възвестява една култура без
разпятия, култура на Възкресението. Защото
ние видяхме какви са резултатите на съвременната култура, създадена от хора, които разпънаха Христа. Дошло е време да се положат основите на една нова култура, която да бъде изградена не от хора, които се кланят на разпънатия
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Христос, а от човеци-братя, в
които живее възкръсналият
Христос – живият Христос
на Любовта. Основата на
тази култура ще бъде Любовта.
Защото Любовта е
единствената
Сила,
която може да направи човеците прилежни
ученици, добри братя, верни и истинни
служители, творци на Новия живот.
Това е новото, което Христос носи днес на
човечеството. Това е Словото на Великото Всемирно Братство, това е, което Учителят говори.
Но няма ли тогава много вярващи, които се
наричат християни, да се съблазнят от Неговото Слово? И ще го познаят ли? Те ще продължават да спорят за разпънатия, за историческия
и космически Христос, за Христа така, както Го
схващат разните църкви, а духът на Неговото
живо Слово ще им остава чужд. Затова ви казвам: оставете тези определения и разграничения на Христа!
Знайте, че има само един Христос на
великата Любов, който сега действа в света, който действа в душите на човеците.
За този Христос ви говора аз – не за историческия или разпънат Христос. Найсетне, като историческа личност, хората
достатъчно Го познават, но като жива Любов те не Го познават. За живия Христос ви
говоря аз, за онзи Христос, който носи в
Себе Си Живот, който носи живото Знание
и Светлина, който носи Истината и Свободата. За онзи Христос, който носи всички
методи за изграждане на Разумния живот.
Той е великият Христос, който се нарича
Глава на Великото Всемирно Братство. Него
познават всички велики души и между тях
не съществува никакъв спор кой и какъв
е Той, какъв е бил, къде е сега, какво място заема в йерархията на учителите и прочее. Те не спорят, защото знаят абсолютно
какво място в Цялото заема Христос, така
както знаят какво е мястото и на другите
велики хора, които са се явили и се явяват
в света.
Този Христос трябва да познаят човеците
днес. Него трябва да видят те – да Го видят и
познаят. Защото мнозина искат да ни убедят, че
без да видим Христа и да Го познаем вътрешно,
можем да бъдем истински християни. Аз обаче поддържам, че ако човек не види Христа,
нищо не може да стане от него. Ала за да може
да види човек Христа, той трябва да има ум,
сърце, душа и Дух като Неговите. Всички, на
които Христос се е явявал, преди да достигнат
това състояние, са падали с лице към земята.
А какво може да види един паднал човек?
Трябва да пие човек от самия извор, а не
от реката, която е размътена, защото в нея са
влезли много други примеси. Тръгни по пътя,
който води към този извор – пътят е малко
труден и дълъг, но затова пък ще пиеш от самия извор жива вода, която ще освежи завинаги твоя ум и твоето сърце. Пред твоя поглед
ще се разкрият широки гледки, невиждани дотогава. На тази планина, където блика живият
извор, ти ще чуеш гласа на Бога.
Не пожелавай да останеш там, а слез долу
при своите братя! Слез долу и приложи като
ученик, като брат и като служител живото Слово на твоя Небесен Баща, който те е привлякъл с нишките на Своята Любов.
Тези нишки са в ръцете на Христа, изявеният Бог на Любовта.

Изкуство, култура
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Книгата – усещане за дълго чакана среща

От сбогуването до
посрещането – една крачка
Лияна ФЕРОЛИ
Често съм се питала защо етническите
турци в нас не искат
да овладеят добре
българския език. Естествено има и доста
изключения от това
правило, както е във
всичко друго. Дори
сега, когато стана
ясно, че това ги лишава от цялостното присъединяване
към същността на
българската култура,
отново има съпротива и доброволно
лишаване от някои
преимущества.
И
така питанията ми се
увеличаваха с всеки
следващ ден. Докато
не прочетох книгата
“Сбогуване по никое
време” на Мехмед
Коджамустафа. Ролята на нейн прототип
изиграва дневникът,
който си е водил авторът по време на
т.н. Голяма екскурзия
през 1989 г.
Разсъждавах, докато я четях, и за поводите, и за времената на сбогуванията в
нашия живот. Сигурно щяха да се намерят толкова много
обяснения, колкото
са и хората, които
ги търсят. И все пак,
трябваше да има и
нещо, което е общо,
което тече като тънка
червена нишка сред
различните мнения.
Разбираме добре,
че животът е абсурден, непредсказуем,
често извън всяка
логика. Че всяко време хем е подходящо
за сбогуване, било
то с мечта или химе-

Мехмед
Коджамустафов,
писател,
журналист,
издател на сп.
“Алеф”, автор
на книгата
“Сбогуване по
никое време”,
неотдавна
спечели първа
награда в
Третия празник
на терлика,
организиран
от Младежки
център “Кръг”
и Европейската
къща по
изкуствата в
с.Дъждовница,
Кърджалийско

Сурвакарски
пожелания
Весела Михайлова Ангелова – гр. София
Сурва, сурва година!
Животворно слънце да грее –
всичко в градини да зрее.
Дъжд навред да се лее –
та сочен плод да едрее.
Да се радват млади и стари –
стада да прибират в кошари.
Сурва, сурва година,
догодина, до Амина!...
На бежанците и техните потомци!

СЛЕДАТА И ОБИЧТА
ОСТАВАТ
АНТОН КАРБОВ, ВАРНА
ПО ПЪТЕКИТЕ СТРЪМНИ НА МОЙТЕ ДЕДИ
ВЪРВЯХ КЪМ ОГНИЩА СЪС КРЪВ ЗАДУШЕНИ.
ВЪРВЯХ С НАДЕЖДА И ТЪРСИХ СЛЕДИ.
КРЪВТА МИ ГОВОРЕШЕ В МОИТЕ ВЕНИ...
ПРЕМИНАХ ПОЛЯНИ, ВЕКОВНИ ГОРИ.
С ВОДАТА ОТ КОСТУР ИЗМИХ СИ ЛИЦЕТО,
ПО-ЯСНО ДА ВИЖДАМ ВЪВ НОЩ И В ЗОРИ.
С НАДЕЖДА ПЪТУВАХ И СЛЕДВАХ СЪРЦЕТО.
НАМЕРИХ СЕЛОТО С ПРЕКРЪСТЕНО ИМЕ,
ПОРУТЕНА ЧЕРКВА ВЪВ КАЛ И ВОДА.
СТАРИЦА МЕ ПИТА: „ОТ ДЕКА СТЕ ВИЕ,
ЕЗИКОТ ПОЗНАХ ГО – НЕ СМЕ ЛИ РОДА?”

ра, хем не е. Зависи
от гледната точка на
оценяващия този момент. Но когато нещо,
като това, да говориш
на родния си език, ти
е било забранявано
дълго време, впоследствие няма как
да не се превърне
в сладкия забранен
плод от градината на
Едем. Толкова сладък,
че дори и когато отмине забраната, той
продължава да изкушава със своята сладост.
Ето какво правят
идеологиите. Сами
се възпроизвеждат
и сами се сриват. Затова всяка теза един
ден прераства в своята антитеза. Може
би, пак с Божие допускане, за да има
движение на идеи и
учения. Нищо че това
твърде често струва на движещите се
с тази помощ доста
скъпо. Вероятно, защото застоят би бил

по-болезнен и рушителен от всяка една
болка.
Пък и как ние българи и турци, толкова
дълго съжителствали
заедно с нещо недоизречено между нас,
щяхме да свалим маските и да се погледнем право в очите. И
да си кажем:”Хасане,
Иване, между нас не
може да има някой,
ако не му позволим
да го направи. Ние
сме от едно тесто, от
една кръв, една земя
ни е родила. Ето в
“казана” на Щатите
“врат”толкова много
народности, без да
вгорчават, а само да
облагородяват общия “продукт”. Нима
ние не искаме същото и не милеем за
това, което ще завещаем на децата си?
Та щом като родното е като чист и
бистър извор, както
казва Мехмед, може
ли то да се търси на

друго място, в друго
време? Та щом като
дори карачалиите,
бодливите
храсти,
които са един вид
пазачи на родните
чукари и които още
помнят босоногите
ни убождания, са ни
мили, къде другаде
ще намерим точно
такива? Нали точно
сега и тук дишаме
въздуха на случвалото се някога – и хубаво, и лошо. А утре
ще бъдем трева, а тя
нищо не помни.
Колко хубаво би
било времената за
сбогувания вече да
могат да преминат
във времена за срещи. И тогава всяко
време ще бъде добро. А никоето време
ще отиде в историята, където му е мястото. Ако успеем да
го пречистим от наносите и задръстванията на човешката
несъвършеност, Хасане, Иване!

ПРЕГЛЪЩАХ СЪЛЗИТЕ И МИЛВАХ РЪЦЕТЕ,
ЧРЕЗ НЕЯ ПРЕГРЪЩАХ И МОИТЕ ДЕДИ...
„КЪСНО ПРИСТИГНАХ – НЕ МИ СЕ СЪРДЕТЕ,
ЧУВСТВАТА МОИ ОТКРИВАТ СЛЕДИ!”
ВЗЕХ СИ ЗА СПОМЕН СТРАДАЛНА ЗЕМЯ.
ОТ МЪКА ЛИ, БОЖЕ, ТЕЖИ ЛИ, ТЕЖИ?
В СЪРЦЕТО СИ КРИЯ НАДЕЖДА ЕДНА,
СЪС ВЯРА И ОБИЧ - ДА ГО УТЕШИ!

СРЕЩА В РИЛА
Костадин Г. Буюклиев, Асеновград
Бели гълъби целуваше зората
в планина смълчана и красива.
Изгревът златеше езерата.
Пръстта и камъните бяха живи.
Бяло братство галеше зората
и с тях пееше молитви от сърце.
Тези хора Планината
прегръщаше с милион ръце.
Хора чисти като зората
и с души бистри – езерни води
се молиха всеки на Земята
да е с щастие и обич, а не с беди.
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Аспарух
Данка Стоянова
Благословен навек
да бъде този миг,
когато ти, ювиги
хане Аспарух, с вик
заби в земята меч
и изрече
свещените слова:
- Да бъде тук!
Обетованата наша земя! ия нарече
с името България.
Да бъде благословена
тази дързост твоя,
с която ти развя
конската опашка

пред прага на империята велика
и с конницата си юнашка
педя по педя успя
да извоюваш тази
свята българска земя.
Благословена да бъде,
тази твоя сила,
с която Тангра
те е дарила,
че дръзна ръст
да мериш с Василевса,
та смая патриарси и крале.

Васил ГЬОШЕВ
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ДЯДО КОЛЕДА
По пътеки заледени
бърза с кротките елени,
в празничната свята нощ
той играчки носи пълен кош.

И оттогава и до днеска
тя във вените тече
на твоите синове и внуци,
които с дух и меч
да побеждават винаги врага,
ти на урока първи ги научи.

ЗИМА
А
Б
БА
рката,

ЗЕМЯТА РИДАЕ
Стефка Йорданова – Димитровград
Оста на земята се изправя
и много, много ще ни боли.
Предизвикали сме всичко сами
чрез незнание и злини.

Народ, роден от своя творец,
творец за да бъде и той,
в изгнание превръща живота свой
и не живота, а смъртта величае.

Земята в родилни болки ридае
за себе си и своите чеда,
че неразумността им витае,
а злото дебне в нощта.

И болката, двойно неизмерима,
расте и разстила криле
и както прилепът е сляп през деня,
се лута и човекът между деня и нощта.
А успелите
себе си да победят
и израсне човека
чрез Любовта,
в Новата земя
господар ще е той,
и няма да има
ни нощ,
ни зло,
ни сълзи!

го
тара е тъмнината?
с
о
г
о
,
в
Мн
трини
шла е
как до кла и по ви ни.
ЧУДНА ЗИМА
По стъила е карти
д
е
р
а
н
Васил ГЬОШЕВ

ДЯДО МРАЗ

Зимен вятър стърже
белия площад,
стружки от снежинки
в облак се въртят.
И площадът лъсна
нов и заледен –
вятърът пързалка
правеше за мен.

Снежко всичко скри навън.
Чува се далечен звън.
Кой пътува в късен час?
Виж елха стои пред нас!
Палихме свещи, искри ...
Залюляха се хора. Игри...
И децата във нощта –
всяко има си мечта.
Бързай, мили Дядо Мраз!
Теб те чака моя клас.

Есен на село
Бойка МАНЧЕВА
Отлетяха прелетните птици
и баба вече плете терлици.
За грипа дойде бързо мълвата,
дядо почна да стяга дървата.
Мазето ни е пълно с трушии,
та има даже и за комшии.
Петлета вече гласно пропяха,
а полята бързо онемяха.
Зимата тропа пак на вратата
и свършва навън вече играта.
Идва ред на школни занятия
и разни там мероприятия.

Бард
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Разказвачът
на приказки
Венцислав ДИНЕВ

Живееше
един
разказвач на приказки.
Слушаше той шума
на пожълтяващите
есенни листа.
Долавяше растенето на пролетните
цветя и разцъфването на розовите пъпки.
Чуваше
звънтенето на кристалните
камбанки на росата.
Виждаше слънчевия лъч в сълзата и
капчица роса.
Вдъхваше медения
въздух на полето.
Разбираше райската тишина на цветята.
Наслаждаваше се
на радостта и усмивките.

- Колко красота и
тъга има навсякъде!
А приказките като
пеперуди пърхаха из
въздуха. Разказвачът
на приказки ги улавяше,
излъскваше

и след това разказ- казките си разказваваше чудно хубави чът, но никой не чуприказки.
ваше.
Разказваше приОтнякъде дойде

едно прелестно момиче, с най-прекрасните очи, с най-красивите коси, с найнежните ръце.
- Каква е тази мъгла? - попита тя.
А това не беше
мъгла, това беше
разказвачът на приказки.
- Какъв е този шепот?
А това не беше шепот, това бяха приказките, които сами
се разказваха.
- Пак не ме забелязват - каза си разказвачът на приказки
и заплака.
Една сълза капна
върху ръката на момичето.
- Ах, това не е
мъгла! - забеляза тя.

- Това е разказвачът
на приказки. А това
не е шепот, а приказките, които сами се
разказват. Разкажи
ми една приказка.
Разказвачът
на
приказки заразказва.
Пред тях се отвори един бял път от
светлина. Разказвачът хвана момичето
за ръка и я поведе по
пътя. Оттогава никой
не ги е виждал. Хората казват, че живеят
още там в страната
на приказките сред
джуджета и великани, сред принцове и
принцеси, сред царе
и царици, сред добри вълшебници и зли
магьосници, сред радости и приключения. А може би са се
превърнали в една
красива
приказка,
която някой ще ви
разкаже.

Човекът, който рисуваше музика
Имаше един град, в който сякаш всички
бяха възрастни. Бяха забравили празниците, карнавалите, куклените представления и
шествията на усмивките.
В един студен, студен зимен ден в този
мрачен, опушен, опустошен град със студени и бездушни хора вървеше човек. От него
лъхаше на веселие и доброта. Той бе найобикновен човек. Със стара, износена дреха,
с олющени, стари обувки и с много благост
и топлина в очите. Сякаш бе странник не от
този град. Той весело си тананикаше и рисуваше ключа сол по замръзналите стъкла.
Щом нарисуваше ключа сол и децата го видеха, нареждаха се като ноти и запяваха, и много радост блестеше в душите им, и ставаше

весел празник, карнавал с шествие на усмивки. И вървеше след странника това шествие
на усмивки, а хората забравяха грижите си
и запяваха. Забързаните хора се поздравяваха, а смеещи се снежинки рисуваха цветя
по стъклата. Даже снежните човеци с носове
от моркови пееха и подскачаха. Един човек с
доброта и радост минаваше под прозорците
и всички ликуваха. Да, отключиха се душите
на хората.
А лошите? - Просто нямаше лоши. Те забравяха лошотията си и запяваха небесна
песен. А от небето, от небето като весел водопад падаха цветни дъги и се разпиляваха весели сънища, разцъфтяваха безброй
приказки.

Малка приказка за
цветните джуджета
и небесните феи или
защо гледаме небето

Люшваха се сините ветрове и разлюляваха нивите от нивобразче. Нивобразчето разлюляваше
камбанки и запяваше.
Тогава от всеки цвят
излизаше едно красиво джудже с розови крила и политваше към небосклона.
А от небосклона се
появяваше една малка синя фея, която
размахваше вълшебна пръчица в ръка.

Джуджето прегръщаше феята и те танцуваха под нежните
звуци на слънчевите
лъчи и безбройните
въздушни оркестри.
О, колко любов и радост се сипеше върху
света тогава. И тогава тъжните хора захвърляха тъгите си и
гледаха към небето,
за да видят цветните
джуджета и небесните феи. А ако някой
има това щастие да

зърне дори с крайчеца на окото си техния
танц, то той разбира,
той усеща, в сърцето
му изгрява спокойствие и благодат. Затова понякога трябва
да се гледа небето и
то особено ако сме
тъжни, за да забравим тъгите си.
Дано видите цветните джуджета и небесните феи и цветен
прашец да поръси
душите ви.

