
тнико, мечтателю, 
родолюбецо!? Спом-
няш ли си майчината 
люлка и родопския 
хоризонт? Какво спе-
чели и какво загуби 

в този живот?
Ти ни изп-

ревари в Ев-
ропа, писа по 
зова на сърце-
то си, имаше 
сигурен залък 
и подслон и 
дишаше въз-
духа на музи-

калната столица на 
Европа.

Продължава 
на стр. 7

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

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

Година VI, брой 5  (222) 25 - 31 януари 2010 г. цена 0.55 лв.

Излиза 
всеки 
понеделник

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА 

618

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли в. “Родово имение”?

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”!

ВА
ЖН
О

На 26 януари 2010 г., вторник, в гр. Со-
зопол от 17.30 часа в Народно читалище 
“Отец Паисий” ще се проведе творческа 
среща – премиера на най-новите книги на ИК 
“Новата цивилизация”: “Искри от вечност-
та” и “Бургаски музи по света” на журналис-
тката Мариана Праматарова; трите книги 
на Борислав Иванов  – “Безсмъртна птица на 
вярата”, “Следи от светлина” и “Поклонници 
на светлината”. 
Книгите ще бъдат представени от акад. 
Атанас Панчев, издател на в. “Родово име-
ние”. 
Поканват се всички читатели и симпатизан-
ти да присъстват.  Вход свободен

ПРЕМИЕРА в два града
На 25 януари 2010 г., понеделник, в гр. По-
морие от 17 часа в Национален център по 
рехабилитация “Св. Георги” ще се предста-
вят от издателя на в. “Родово имение”, акад. 
Атанас Панчев, най-новите книги на ИК “Но-
вата цивилизация”: “Искри от вечността” 
и “Бургаски музи по света” на журналистка-
та Мариана Праматарова; трите книги на 
историка Борислав Иванов  – “Безсмъртна 
птица на вярата”, “Следи от светлина” и 
“Поклонници на светлината”. 
Съорганизатор на срещата е читалище 
“Светлина” – Поморие.
Поканват се всички читатели и симпатизан-
ти да присъстват.  Вход свободен

Откъснатите лис-
та, отнесени от вятъ-
ра, не могат да се 
върнат на дървото. 
Но те са били там и 
са мечтали с цялото 
дърво. И при всяка 
стъпка на следващи-

те откъснати листа 
повтарят: “Тъпчете 
нежно, защото тъп-
чете мечти!”

За един забравен 
и незабравим  човек 
искам да ви разкажа. 
Кирил Филипов от 

Виена! Той е роден 
в Устово, Родопите, 
и повече от половин 
век живя във Вие-
на. Никога не сме се 
виждали, но е пред 
очите ми: близо 
столетен мъдрец, с 

осанка на побелял 
Перелик, с усмивка 
на всеопрощението, 
с мек поглед и блага 
душа. И като си пи-
шехме десетилетия, 
веднъж го попитах:

- Кой си ти, само-

ВЪГЛЕН В СЪРЦЕТО

Виктор МЕДИКОВ

Стенограма от втората среща

I част

Както се досещаш, мой скъпи и проницате-
лен читателю, на твоя съд е представено съби-
тие, не по-малко удивително в сравнение с пре-
дишното, за което ти разказах в „Руският влъхва 
и великият княз”. Събитие знаменно, съдбонос-
но. То се случва на същата, приличаща на наша-
та планета. То е негово продължение.

Дали ще видиш някакви аналогии с живота 
на Земята или просто ще направиш нужните ти 
изводи - решавай сам. Единственото, което бих 
могъл да обещая е: ще бъде интересно и много 
полезно за теб и твоя род четиво.

И така, да започваме.

НЕЛЕКИТЕ РАЗМИСЛИ 
НА ПРЕЗИДЕНТА

Не успя президентът да премисли първата 
си среща с Влъхва, да набележи дори в най-
общи черти  стратегия за действие, да отдаде 
станалите очевидни указания по въпроси, от 

ПРЕЗИДЕНТ И ВЛЪХВА
ясни по-ясни, когато се стовари грузинският 
конфликт. Започна го не друг, а сивият амери-
кански храненик Сакашвили. Последва го све-
товна финансова криза, неотвратимо повлякла 
тежка икономическа криза. Изсипаха се после 
всякакви знайни и незнайни кризи, които се 
превърнаха в световна, глобална беда. Масло в 
огъня добавяха и марионетните правителства 
на съседите от Украйна, насъсквани от Щатите 
да крадат безогледно газ от тръбите.

Животът отново се изпълваше с напрегната 
и безпросветна текуща работа: денонощни сре-
щи, заседания, конференции по върховете и 
т.н. и т.н.,  молби, обръщения, петиции - всички 
искат да отхапят по нещо само за себе си, както 
се казва. Не да дадат, а имено да отхапят. Такова 
отношение подтиска, гаси божията искра, иска 
ти се да извикаш: „Къде сте бе хора, съмишле-
ници, братя духовни?”.

Връщайки се от поредната среща на върха 
във Вашингтон, президентът остро усещаше, 
че вече не принадлежи на себе си, че някой не-
умолимо тегли и него самия, и цялото му обкръ-
жение, тегли и страната в някаква друга посока. 
Накъде, не е ясно, но изход там се не вижда.

Продължава на стр 20
Никола Гигов и Виктор Медиков в  родовото селище 
Родное, 2006 г.
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

УпРАжНЕНИЕ  ЗА  
ТЕлЕпОРТАцИЯ

- Да, прав си, Вла-
димир, при днешното 
съзнание на повече-
то хора им изглежда 
невероятно сътво-
реното от Анастасия. 
Но щом постигнат 
осъзнатост и състоя-
ние, присъщо на хо-
рата от първоизточ-
ника, на тях самите 
ще им бъде смешно 
днешното удивле-
ние.

Сега ще ти разкажа само за едно упражне-
ние, с помощта на което ще можеш с лекота 
да телепортираш своето второ “Аз”. Да пре-
несеш самия себе си в съседен град, в друга 
страна или епоха. Така може всеки, ако не го 
мързи.

Веднъж ти видя как изпълнявайки твоя-
та молба, Анастасия своето тяло пренесе за 
миг само от единия бряг на езерото до дру-
гия. После обратно. И не скри как подобно 
нещо може да се постигне от човек. Нужно е 
мислено да си представиш всичките клетки 
на цялото тяло, и най-малките, които дори с 
микроскоп не се виждат, и да ги разтвориш в 
пространството със своята мисъл, и с волята 
на мисълта в едно да ги събереш, но на ново 
място. Ефектът от такова зрелище въображе-
нието поразява.

Подобно нещо да направи е способен онзи 
човек, чиято скорост на мислене позволява в 
един миг да си представи в детайли тялото 
си. Достатъчна е и микроскопична грешка и 
тогава, веднъж разпилян, можеш и да не се 
събереш отново.

Само три пъти съм го правил в живота си, 
и при това всеки път съм се подготвял не по 
малко от една година. Сега подобно нещо не 
съм способен да направя. Поостарял съм или 
ме е домързяло. Но даже внучката ми, която 
с лекота ти демонстрира придвижването, 
каза: ”Да се прави това без най-остра необхо-
димост, не бива.” И ти обясни защо.

Но неведнъж тя те пренася в епохи разни 
и градове. Ти видя картини и се усети като 
присъстващ в тези събития. Прав ли съм?

- Да, правилно. Описах как тя пренесе и 
мене и себе си на друга планета, без тяло. Те-
лата ни останаха на Земята, мнозина не по-
вярваха, че е възможно подобно действие.

- Ще повярват, когато могат самите те да 
извършват подобно нещо. Сега ще те науча. 
Само внимателно ме слушай и се опитай да 
осъзнаеш ти каквото ти казвам.

Човекът се състои от множество енергии, 
съставящи неговата същност. Чувства, мис-
ли, въображение - това също е човекът. Но 
тези енергии са невидими. Няма да говорим 
дали са материални тези части на тялото или 
не. В този случай не са така важни разбира-
нията за тяхната степен на материалност. 
Важно е друго – тях ги има и това също си ти 
- човекът.

Материалното човешко тяло е една от 

многото съставки на човека. 
Човекът може да живее и без 
материално тяло, но тогава ще 
трябва да го наричаме иначе. 
Материалното тяло дава види-
ма възможност да се определи 
степента на хармоничност, на 
баланса на всички енергии.

Сега си представи, че ти или 
пък друг човек с волята си взе-
ме и отдели от тялото си всич-
ки свои енергии, целия ком-
плекс, и ги премести в друго 

пространство.
- Нима всеки може това?
- Може. Частично това се случва с всеки по 

време на сън. Но ти не се отвличай, слушай 
по-нататък. Казах ти, че с волята си е спосо-
бен да премества човекът целият комплекс 
от чувства. Необходима му е само малко тре-
нировка. Ето упражнението за тренировка-
та.

За тренировката е нужно да се избере 
място, където никой няма да те обезпокои. 
Това може да е обикновена стая и легло. В 
тази стая не бива да проникват звуци, които 
да те отвличат от заниманието. Ти лягаш на 
леглото, отпускаш тялото си. Следи ръцете, 
краката и главата да лежат свободно и спо-
койно. После без да се движиш, само с воля 
опитай да насочиш повече кръв, отколкото в 
други части на тялото, към китката на едната 
си ръка. Няма веднага да се получи, повта-
ряй, докато усетиш леко пробождане по вър-
ховете на пръстите на онази ръка, към която 
си насочил повече кръв и енергии свои. Не 
повече от тридесет минути ежедневно е нуж-
но да правиш такива опити, но да ги правиш 
дотогава, докато успееш свободно да насоч-
ваш по свое желание поток енергия и кръв 
в едната, после втората китка на ръката, към 
стъпалата на краката. Когато постигнеш же-
лания резултат, ще можеш да насочваш енер-
гия към мозъка си.

Този, който притежава подобно умение, 
ще има голяма полза за своето здраве. На-
пример ще може язвичка да махне от ръката 
или крака, или от друга част на тялото и да 
подхрани падащите си коси. Но главното е, 
че ще може да дава допълнителна енергия 
на своя мозък. Трябва да се каже и това, че 
за да постигнеш нещо подобно, няколко дни 
преди да започнеш да правиш упражнение-
то не трябва да ядеш месо. Храната трябва да 
е разнообразна, лесно смилаема и прясна, с 
ефири. В условията, в които ти живееш, да се 
сдобиеш с такава храна е сложно. Но много 
от недостигащото могат да ти дадат други 
продукти, например сутрин изпивай десет 
грама кедрово масло, после двадесет гра-
ма мед и пет грама цветен прашец. Същото 
трябва да повториш три часа преди сън.

Когато усвоиш първата част от упражне-
нието, можеш да преминеш към втората. 
За тази цел кажи, какви действия извършва 
най-често човек ежедневно в къщи?

- Сигурно най-често в къщи човек си при-

готвя храна. Разбира се, всеки ден повечето 
готвят. Картофи белят например.

- Значи и ти избери някое действие, което 
най-често се повтаря. Не е важно какво, важ-
ното е да ти е най-познато, друг ще си избере 
друго.

Вземи си часовник и щом пристъпиш към 
действие, засечи времето. При извършване-
то на действието се старай да не мислиш за 
нищо друго, запомняй детайлите и своите 
усещания. Например, ако чистиш картофи, 
запомни как си държал ножа, къде са падали 
обелките, как си ги мил, и усещането за вода-
та запомни. Запомни как си слагал картофи-
те в съда за варене и си го сложил на огъня, 
запомни как след извършеното си събирал 
боклука. 

Когато решиш, че си приключил с действи-
ето, времето погледни и запиши колко мину-
ти са ти били необходими за твоите действия. 
Например нека са минали двадесет минути.  
Вземи будилник, навий го да звъни точно 
след двадесет минути. Иди в другата стая, 
където лежейки в леглото, си усвоил първа-
та част от упражнението. Легни, отпусни се, 
затвори очи и си представяй, че си в стаята, 
където си белил картофи. В най-дребни де-
тайли трябва да си представиш всичко. Ако 
правилно, последователно и в подробности 
всичко си представиш, будилникът ще поз-
въни, когато свършат твоите представи.

Ако те домързи и много от детайлите 
пропуснеш, то в мислите си ще приключиш 
с действието, но будилникът няма да звън-

не. Или ако си вял 
и бавен в мислите 
си и представите, 
будилникът ще поз-
въни по-рано.

Така на някои ще 
е нужно да се тре-
нират година, други 
дори две, а някой 
може и за месец да 
се научи. Този, кой-
то така да прави се 
научи, и чието вре-
ме в представите 
му съвпада с реал-

ното, почти се е приближил до телепортаци-
ята. Той може да пристъпи към третата част 
на упражнението.

В третата част на упражнението е необхо-
димо мислено да се прехвърлиш в друга стая 
на дома си и да извършиш действие, което 
вършиш много рядко. Сега засичаш времето 
на своите действия в представата ти. Напри-
мер влизаш в стаята, наливаш в някакъв съд 
вода и поливаш цветята. Когато мислено по-
лееш цветята и станеш, погледни цифербла-
та на часовника и запомни или запиши, колко 
минути за представата ти са били нужни.

Иди в стаята, в която си бил, и повтори по-
ливането на цветята. Времето трябва да съв-
падне до минута. Несъвпадението пак гово-
ри, че са ти нужни тренировки. Когато време-
то съвпадне, ще можеш много да направиш с 
твоето второ “аз” - да ходиш не само в стая 
в твоя дом, но и в съседната къща или стра-
на. Ще са ти нужни само достоверни детайли. 
Щом ги подложиш на анализ, ще можеш ця-
лата обстановка да създаваш с подробности 
и да отиваш там.

Продължава на стр. 19
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Мариана 
ПраМатарова

За краткия си пре-
стой в Република Ту-
нис искаме да видим 
колкото е възмож-
но повече, затова 
си поръчваме лека 
кола с екскурзовод 
и се отправяме към 
античния Ел Джем. 
Тунис не е само ку-
рортни комплекси с 
хубави плажове, а е 
важна историческа 
и културна дестина-
ция. Векове наред 
тези земи са били 
обект на различни 
инвазии. Първите 
колонии са основа-
ни от финикийците, 
впоследствие идват 
римляните, ванда-
лите, византийците, 
арабите, испанците, 
османците и фран-
цузите. Многообра-
зието от култури и 
влияния е оставило 
многобройни исто-
рически и археологи-
чески паметници по 
тунизийските земи.

От големия цен-
тър Сус (третия по го-
лемина град в Тунис 
след столицата Тунис 
и Сфакс) тръгваме на 
около 60 км към Ел 

КОЛИЗЕУМЪТ И ВИЛА АФРИКА
ЕЛ ДЖЕМ

Амфитеатърът в Ел Джем. В средата на арената 
е махната решетката от земята и се виждат 
подземните галерии със стаите, в които са живели 
гладиаторите и дивите животни. Отдолу започва и 
тунелът за морето

Джем. По пътя се на-
слаждаваме на мас-
линовите плантации 
(Тунис е на първо 
място в Африка по 
износ на маслини и 
маслиново масло), на 
огромните кактуси, 
които дават плодове 
в момента, и на пал-
мите. Преминаваме 
и покрай най-голя-

мото солено езеро 
(дълго 54 км) Шот Ал 
Джарид, което е пре-
съхнало.

Наближаваме Ел 
Джем. Внушителната 
сграда на колизеума 
се вижда отдалеч. 
Импозантната архи-
тектура привлича 
с хармоничните си 
пропорции, а спо-

ред древните авто-
ри колизеумът e бил 
позлатен в горната 
си част и камъни-
те били оцветени в 
топли цветове, които 
греели като слънце. 
Амфитеатърът в Ел 
Джем е построен по 
модел на колизеума 
в Рим, но с много по-
вече артистичност в 
елементите. Това е 
третият по големина 
колизеум в Римска-
та империя и най-
големият в Африка. 
Построен е за 30 000 
зрители. Дължината 
му е 148 м, ширината 
- 122 м, а височината 
- 36 м. 

Продължава 
на стр. 22

Част от коридорите под арената

Две от подземните помещения на колизеума. Вдясно 
са затваряни гладиаторите, а в съседното са 
държани животните
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Източните Родопи 
имат своя радетел и 
съхранител на бъл-
гарските традиции, 
култура и обичаи. 
В село Бориславци, 
община Маджарова, 
област Хасково, там, 
където река Арда се 
влива в язовир Ивай-
ловград, се намира 
„Исторически музей” 
- Христо Чолаков”.

3 4 - г о д и ш н и я т 
адвокат Христо Чо-
лаков през лятото 
на 2004 година раз-
чиства покъщни-
ната от вехтории в 
къщата на родопс-
кото си село Борис-
лавци. Подготвяйки 
да изхвърли всички 
стари и ненужни за 
времето си неща, ре-
шава да запази част 
от тях. Идеята му е 
да съхрани старите 
предмети на бита и 
културата на предци-
те си и събира вещи-
те старателно в една 

АДВОКАТ-ПОЕТ ОТКРИВА 
ЧАСТЕН МУЗЕЙ В РОДОПИТЕ

Юристът 
разполага с 
над 10 000 
предмета 
в своята 
колекция

от стаите на къщата, 
която се използва за 
склад. Тази негова 
страст в началото ос-
тава неразбрана за 
семейството му, но 
то няма нищо против 
бъдещият адвокат да 
си има своето хоби.

Идеята, която се 
ражда в главата на 
младия юрист, е да 
създаде един ден 
музей, който да е на 
името на неговия 
дядо Христо Чолаков, 
чиито имена носи. 
Намира и решение на 
въпроса – ще ползва 
селскостопанските 
постройки в двора, 
които са огромни и 
в тях са затварян да 
живее едър и дребен 
добитък, а едната е 
използвана за хам-
бар и сеновал, къде-
то се складирали ба-

лите от сено и слама. 
Така сеновалът става 
по-късно помещение 
в което са разполо-
жени експозициите 
„История” и „Архе-
ология”, оборът за 

едрия добитък - в по-
мещение за експози-
циите „Нумизматика” 
и „Минералология”, а 
кошарата за овцете е 
превърната в поме-
щение за експозици-

ята „Етнография”.
През лятото на 

2004 г. е открита пър-
вата експозиция на 
музея - „Етнография”. 
Тя и до ден днешен 
си остава уважава-
на и интересна екс-
позиция не само за 
собственика, но и за 
посетителите, гости 
на региона и музея. В 
нея може да се видят 
множество предмети 
от бита и културата 
на българите, изпол-
звани векове наред. 
Такива предмети са 
дикани, чекръци, 
синии, паламарки, 
станове, чакмаци, 
хромели, каменни 
корита, кобилици, 
шевни машини, сан-
дъци, цървули, вре-
тена, хурки, фенери, 
калъпи за кирпичени 
тухли, калъпи за цър-
вули, калъпи за каш-
кавал, бърило за бие-
не на масло, дървени 
рала, ютии, магани, 
седла и много други.

През 2006 г. Хрис-
то Чолаков офици-

ално кръщава музея 
на своя дядо, а годи-
на по-късно открива 
две нови експозиции 
– „История” и „Архе-
ология”. Постройки-
те са изцяло стари, 
селскостопански и 
са направени от кир-
пич. Стените са изма-
зани с кал и слама и 
съхраняват автен-
тично времето, през 
което са били изпол-
звани предметите 
на бита и културата. 
Кирпичините стени 
са и варосани, за да 
предпазват помеще-
нията от набези на 
дървояди, а и за да 
изпъкнат още повече 
експонатите.

Този скромен, но 
автентичен музей е 
приет изключител-
но добре от хората 
в селото и региона, 
от гостите на село-
то и язовира, от ту-
ристите. Случвало 
се е възрастни хора 
да наблюдат експо-
натите с насълзени 
очи, защото толкова 

Български дух
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много автентични 
предмети на бита не 
са виждали от своето 
детство. Заселници-
те и такива, които са 
били изселени пора-
ди изграждането на 
язовир „Ивайловг-
рад”, винаги с любо-
питство посещават 
Историческия музей, 
за да видят труда на 
младия адвокат или 
новите експонати, с 
които той постоянно 
обогатява своя му-
зей.

Хората по тези мес-
та са предимно изсел-
ници от Мала Азия и 
Беломорска Тракия. 
След Освобождение-
то от турско робство 
и след Балканската 
война са били прого-
нени от своите места 
и немили-недраги с 
един вързоп дрехи и 
цялата покъщнина, 
събрана в един сън-
дък, са се придвиж-
вали от Мала Азия 
до днешния склон на 
язовира, където са се 

установили до наши 
дни.

Археологията в му-
зея акцентира върху 
забележителностите 
в региона, които са 
в радиус на около 30 
км. – „Перперикон” 
– Светилището на 
древните траки, ”Глу-
хите камъни” - кул-
тово – погребален 
скален комплекс, ”Та-
тул” – Светилището 
на Орфей, ”Кромлех” 
– Българският Стоун 
Хендж”, „Римски път” 

– Древният път на 
траките и мн. др. Бо-
гатият снимков мате-
риал дава представа 
за всички архитек-
турни паметници на 
културата в региона, 
както и богата инфор-
мация за значимите 
съкровища в Бълга-
рия, каквито са „Па-
нагюрското съкрови-
ще”, „Вълчитрънското 
съкровище”, „Боров-
ското съкровище”, 
„Летнишкото съкро-
вище”, „Луковитското 

съкровище”, „Рого-
зенското съкровище” 
и др.

През лятото на 
2008 г. Христо Чола-
ков открива още две 
нови експозиции: 
„Минералология” и 
„Нимизматика”, ко-
ито са последните в 
Историческия музей. 
Геоложкото разнооб-
разие в региона и на-
миращото се наблизо 
миньорско градче 
Маджарово, загатват 
за красотите на този 

балкан и непозната-
та природа. Наред 
с оловни и цинкови 
руди, в музея може  да 
се видят множество 
руди и минерали като 
кварц, пирит, халко-
пирит, слюда, аметист, 
арагонит и др.

Град Маджарово 
носи името на слав-
ния воевода и пази-
тел на бежанците Ди-
митър Маджаров. Не-
говата чета се била с 
безстрашие с осман-
ците в Родопа плани-
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През 2009 годи-
на издателството 
на Общество Дуло 
публикува моно-
графията на извест-
ния дисидент от 
годините на СССР 
– Анатолий Иванов. 
Тя е на руски език 
под заглавие “Кто 
же такие болгары?”.

Като искрен при-
ятел на българския 
народ Анатолий 

Кой е 
Анатолий 
Иванов?

Михайлович взема участие в големия спор 
за произхода на българите – един въпрос, 
който и до днес остава открит за дискусия.

Анатолий Михайлович Иванов е роден 
на 2 април 1935 година в Москва. Неговите 
родители са преподаватели по руски език и 
литература. Той завършва Историческия фа-
култет на МГУ, посвещавайки дипломната си 
работа на творчеството и личността на Н. Я. 
Данилевский. Три пъти е хвърлян зад решет-
ките за “антисъветска дейност” – 1959, 1961 и 
1981 година. В една сложна обстановка той 
изкарва по затворите и в изгнание повече от 
седем години. Взема активно участие в рус-
кия патриотичен самиздат.

А.М. Иванов е съставител на манифеста 
“Слово нации”(1970), автор на много статии в 
списанието “Вече” (1970-1974).

През 1978 година той завършва известния 
си труд “Логика кошмара” за сталинските 
репресии. През 1994 г. редакцията на “Рус-
кий вестник” издава този му труд изцяло, 
във вид на книга.

А.М.Иванов е член на редколегията на 
седмичника “Русский вестник”(основан през 
1991 г., та до 2000 г.). В това патриотично из-

дание са напечатани много негови статии на 
различни теми.

От 7 юли 1997 година Анатолий Иванов 
оглавява московския център на междуна-
родната асоциация “Европейски синергии”, 
поддържайки лични връзки с водещи десни 
интелектуалци в Европа.

От 2001 година А.М. Иванов е член на ред-
колегията на международното руско спи-
сание “Атеней”. В поредицата “Библиотека 
Атенея” е публикуван юбилейния му сбор-
ник “Голос в пустыне”, (М.2005г.), в който е 
включена работата му “Цивилизация Мадон-
ны”(2001) по въпросите на расовата психоло-
гия и религиите.

През юни 2006 год. в Москва се провеж-
да международна конференция на тема 
“Бъдещето на Белия свят”. Анатолий Иванов 
предлага на участниците в нея да подпишат 
заключителна декларация, която става осно-
ва за изграждането на нова международна 
структура – Организация на Индоевропейс-
ките Нации.

Антон РАЧЕВ, Русе

на, както и капитан 
Петко войвода и вой-
водата Руси Славов. 
Тези славни българи 
бранели бежанците, 
идващи си от Мала 
Азия и Беломорска 
Тракия и спасили над 
20 000 българи от си-
гурна смърт.

Предците на 
Христо Чолаков 
също били бежан-
ци и когато дошли 
в днешното село 
Бориславци, имало 
само една гола по-
ляна. Прадядото на 
Христо единствен 
имал вол и помагал 
на своите съселяни 
за обработването на 
земята. Когато се за-
селили, внимателно 
разгледали хълма, 
видели реката, как-
то и докъде може да 
стигне нивото през 
пролетния сезон 
след топенето на 
снеговете и започ-
нали строителство-
то на кирпичените 
къщи и попълването 
на калъпите за тух-
ли. Името на селото, 
преди то да се на-
рича Бориславци, е 
било Ада-чалъ. От 
турски се превежда 
като „островно въз-
вишение” или „връх 
на остров” - най-ве-
роятно заради го-
лемия завой, който 
река Арда прави 
около хълма, пре-
ди да се влее в язо-
вир „Ивайловград”. 

Тука е най-плитка-
та част на язовира, 
която в продълже-
ние на 100–200 мет-
ра навътре достига 
дълбочина около 
метър–метър и по-
ловина и е изключи-
телно благоприятна 
за риболов, къпане 
и отдих. В почивните 
дни идват както мес-
тни потомци, които 
работят в градовете, 
така и хора от цяла 
България. Интерес за 
посетителите пред-
ставляват язовирът, 

природата и всички 
археологически па-
метници на култура-
та.

Поетът Христо Чо-
лаков прави всичко 
възможно да запа-
зи за поколенията 
традициите както на 
своя род, така и на 
всички от селото и 
региона. В малкото 
си свободно време 
пътува от София до 
родопското си село 
Бориславци, за да 
се отдаде на своето 
хоби, да подиша чис-

тия и свеж въздух на 
Родопа планина и да 
разговаря с местни-
те хора. Диалогът с 
тях е истинско удо-
волствие. Въпреки 
проблемите и лип-
сата на поминък те 
са добронамерени, 
гостоприемни и от-
зивчиви. Винаги ще 
те посрещнат с блага 
дума, държат се не-
принудено, без фалш 
и лицемерие.

Столичният ад-
вокат официално се 
води директор на му-

рени с ангажименти 
към гостите на му-
зея, екскурзоводки 
са майка му – учител-
ката Анка Чолакова и 
приятелката му, сту-
дентката по иконо-
мика Адриана.

За да посетите 
Исторически музей 
„Христо Чолаков” не 
се изискват входни 
такси. Всеки може 
да разгледа помеще-
нията и експонатите 
на музея и ако му се 
е понравило всич-
ко, което е изложил 
младия Христо Чола-
ков, може да напра-
ви своето дарение в 
стъклените сандъче-
та или да си купи от 
сувенирите, които са 
изложени на входа.

В село Борислав-
ци може да отсед-
нете в „Тракийската 
къща” или да посе-
тите „Тахънджийни-
цата”. А при хубаво и 
ясно време може да 
се види и границата 
на Република Гърция, 
която е в непосредс-
твена близост.

Можете да посетите 
и двата сайта 

на Исторически музей 
„Христо Чолаков” –  

www.museumofhistory.street.bg,
www.cholakovmuseumborislavci.

street.bg

зея, уредник е него-
вият баща - геологът, 
маркшайдерът Геор-
ги Чолаков, а натова-

Изкуство, култура
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Продължава от стр. 1

Осъзна и какво загуби: майчината люлка, 
бащиния праг, родния говор, родопския хо-
ризонт и детските пътеки. И само Господ може 
да сложи всичко на везната и да отсъди.

Виждал съм много бежанци, бегълци и 
емигранти. Някои остават озлобени към Ро-
дината, други - дълбоко страдат, трети се за-
връщат. Остава поговорката: “В чужбина и 
костите плачат по Родината!”

Виждал съм и треперещи ръце, които ро-
вят в запустели гробища в България и търсят 
затревения и вече заличен гроб на майка си. 
Виждал съм остарели пръсти да чоплят род-
ната земя и да вземат бучка родна пръст, за 
да я отнесат надалече. Виждал съм едри, ка-
пещи сълзи, които бликат сами.

Кой може да измери болката и обичта, 
споменът и мечтата? Та не бяха ли такива 
бродници и Паисий, и Раковски, и Каравелов, 
и Ботев, и Левски - хъшовските им стъпки бе-
лежат пътеките на българската история. За 
да бъде и пребъде скъпото ни Отечество.

На 19 ноември 1911 г. в гр. Ксанти се раж-
да Кирил Филипов. Както е записано, “в се-
мейството на големия поборник за свобода 
на Тракия и виден родопски просветител Ни-
кола Филипов - дългогодишен директор на 
Райковската гимназия “Васил Левски”.      

Ученолюбивото родоп-
ско чедо бърза да завърши 
гимназия в Райково, сетне 
- Свободният университет в 
София, а сетне Висшето тех-
ническо училище във Вие-
на. В България е бил редом 
до поета Никола Вапцаров 
- в една редколегия са били 
- на вестник “Технически 
глас”. Тогава /1942 г./ ли-
тературната ни критика е мълчала от страх 
пред фашизма. Но Кирил Филипов е този, 

ВЪГЛЕН В СЪРЦЕТО

който преди разстрела на Никола Вапцаров, 
приживе на поета, публикува първите добри 

думи за стихосбирката му “Моторни песни”. 
Открива поета и поставя поезията по-високо 
от риска за себе си.

Копнежът за свобода и по-добър поминък 
го теглят към Виена. Но където и да бъде чо-
век, той носи едно въгленче в сърцето си - 
пари го обичта към Родината, жари го споме-
нът за родното. И макар да е извън Родината, 
той решава да се посвети на нея. Основава и 
става главен редактор на списание “Новини” 
- на български и немски език - и го издава от 
1962 г. до смъртта си. На челната страница 
са българското и австрийското знаме. Изда-
нието е на българската културна-просветна 
организация “Кирил и Методий” във Виена. 
Постепенно от циклостилно изданието се 
преражда в цветно списание.

Притежавам почти всички броеве и свиде-
телствувам, че в нито един брой на нито една 
страница не може да се намери нито една 
хулна дума срещу България. Това списание, 
издавано във Виена, носи хъшовска обич и 
като Странджата събира българите във Ви-
ена, дава паница боб на несретника, глътка 
роден въздух на страдащия и капка вяра за 
дългия път. И обратно, в това списание може 
да прочетем: “Българската държава е една от 
най-ранните в Европа. Тя наследи древната 
култура на траките. България стана огнище 
на славянското писмо, книжнина и култура”.

Кирил поема по пътя на словото, поема и 
културно-просветната организация “Св.св. 
Кирил и Методий” във Виена, за да спои бъл-
гарската колония в Австрия и да съхрани на-
ционалната й духовност. С добрите новини 
за България той измива калните пръски по 
Родината, брани и защитава всичко българ-
ско и макар да минава 90 години - до смърт-
та си, той с младежка обич и жажда твори и 
завещава любовта си на идните. В сърцето 
на Европа той даде ценни примери, че Бъл-
гария е древна, достойна, храбра и песенна 
страна.  Продължи златния наниз от възрож-
денски вестници с писания, родени в чуж-
бина: Константин Фотинов в Смирна, Иван 
Богоров в Лайпциг, Иван Добровски във Ви-
ена, Георги Раковски в Нови Сад, Любен Ка-
равелов и Христо Ботев в Букурещ... Списа-
ние “Новини” във Виена пое новата щафета 
от български издания в чужбина и за кратко 
време изпревари всички издания, издавани 
извън България: в САЩ, Канада, Аржентина, 
Австралия, Франция, Белгия... Това списание, 
освен в Австрия и малко бройки в България, 
пое своя път към 30 други страни - до всички 
българи по света.

Какъв възрожденец! Кирил Филипов е и 
основател, и редактор, и оформител, и гра-
фик, и фоторепортер, и експедитор. Той жа-
дува чрез списанието българите в чужбина 

да запазят своето 
народностно съзна-
ние, да не добруват 
само и единствено 
за себе си, а да пре-
върнат “Дом Витген-
щайн” във Виена в 
българско островче 
с един-единствен ко-
декс: Кодексът на ис-
тината.

От Орфей и тракийската култура до 
днешния ден, от възрожденските поети до 
съвременните видни български имена, Ки-
рил Филипов очертава и подчертава основ-
ната си мисъл: “Кирил и Методий разкриха 
пред славянството омайните далечини на бъ-
дещето. Това е принос за единството на бъл-
гарския народ и за нас българите в чужбина. 
Делото на Кирил и Методий е най-трайната 
ни връзка с Родината. Чрез това дело ние 
усещаме плътта, кръвта и образа на народа, 
който ни е дал живот. Затова те са патрони на 
нашата организация”.

Като редовен читател и сътрудник на спи-
санието, свидетелствувам, че то е пронизано 
от възрожденска страст, списва се на чист 
майчин български език и стана мост меж-
ду Балканите и Европа и жива трансмисия 
между България и Австрия. Благодарение на 
подобни прозрения бившият френски пре-
зидент генерал Шарл де Гол изрече думите: 
“България е мостът, по който дойде в Европа 
античната култура”.

Кирил Филипов разрови виенските ар-
хиви и извлече от там златни зърна за Бъл-
гария. Чрез публикации от различни автори 
проследи пътя на гурбетчийството, гради-
нарството, културния обмен. По подобие на 
кораба “Радецки” плува по великата река Ду-
нав: носи ни европейска култура, поддържа 

Кирил Филипов – Виена

“Българските патриоти в страната и в чужбина се учат 
от Левски да обичат своята Родина така всеотдайно, 
както я обичаше той.   ...Родолюбие, пожертвователност, 
организация, ред, лична отговорност и безкористен 
труд в редовете на нашите родолюбиви сдружения 
в чужбина - това е Левското, това е, което морално 
ни задължава като българи, живеещи в чужбина.”

Факсимиле от родопска песен, издадена във Виена

Изкуство, култура
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тел на “Моторни 
песни” от Никола 
Вапцаров зачи-
та всяка година 
неговата годиш-
нина, публикува 
спомени за него 
и много негови стихотворения - от начални-
те до посмъртните му стихове. Той фиксира 
дори часовете под последните му стихотво-

рения; преди раз-
стрела му: 23 юли 
1942 г., 14.00 часа. 
“Да не го забравя-
ме” - пише той за 
Вапцаров. Точно 
във Виена се изди-

га глас за мир и Никола Вапцаров е награден 
с Международната награда за мир /Посмър-
тно/.

великия подвиг на Ботев за свобода и отнася 
образци от нашата култура към другите ев-
ропейски страни. Няма друго такова списа-
ние с толкова много публикувани материа-
ли за братята Кирил и Методий - патрони на 
организацията, символи на книжовността. То 
ни пренася и в Рим, и в Моравия, и в Македо-
ния, та чак до Цариград.

В това списание са публикувани думите 
на френския учен проф. Роже Бернар за “Ве-
ликаните на духа” Кирил и Методий. В това 
списание има значими признания на руски 
професори за българския принос към сла-
вянството. Пак тук са отпечатани думите на 
проф. Кимура от Япония, че през IX век Бъл-
гария извършва епохално дело за цялото чо-
вечество чрез Кирил и Методий. “Останалите 
народи - признава проф. Кимура - създават 
собствени езици и култура далеч по-късно”.

Списанието брани България от фабрику-
ваните неистини, изнася богат архивен мате-
риал от Македония., осветлява откъснатите 
български краища. И пак там човек може 
да прочете статии за видни българи - учили 
и творили в Западна Европа. Съхранен е за-
ветът на проф. Асен Златаров, изречен часо-
ве преди смъртта му във Виена пред наши 
студенти: “Обичайте България и никога от 
тази обич не правете кариера”. “Фактите са 
чакъл - прощава се проф. Асен Златаров с 
българските студенти - и могат да ни затру-
пат, а обичта е жива вода и промива цялата 
ни история”.

Списанието публикува много снимки за 
красотите из България, снимки от български-
те курорти - планински и морски, ненаглед-
ната хубост на Тракия, Дунав, Стара планина, 
Родопите... Кирил Филипов като първи цени-

Хубавото трябва да се помни! 
Да помним и не забравяме, че 
ние сме българи. Да пазим свято 
тази кръвна принадлежност!”

KIRIL  IND  METHODI. Виена, сп. “Новини” бр.3/1981 г.

Факсимиле от книгата 
на Кирил Филипов, 
издадена във Виена

Листовка във Виена за концерт. Отбелязана е песента “Зимна приказка в Пампорово”, по текст на Никола 
Гигов и музика от Емил Емануилов. Песента е преведена на немски, руски и английски език
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Това списание обогати и самия мен - от 
него научих толкова епизоди за българските 
гласове във Виенската опера: Тодор Мазаров, 
Люба Величкова, Любомир Панчев, Елена Ни-
колай, Николай Гяуров, Никола Николов, Лю-
бомир Бодуров, Катя Георгиева, Катя Попова, 
Борис Христов, Николай Гюзелев, Христина 
Морфова, Райна Кабаиванска, Гена Димит-
рова, Ана Томова-Синтова, Александрина 
Милчева и много други. Научих нови неща за 
Иречек, за Милетич, за братя Миладинови, 
научих за наши съвременници - проф. Мими 
Дичева във Виена, Иван Бонев, Цветанка 
Бранднер, за много поети, писатели, творци.

Списанието поставя в златен ореол бъл-
гарските опълченци - нараснали от 7500 на 
11 000 души. Четях със затаен дъх нови факти 
и епизоди за Априлското въстание, за боеве-
те край Плевен, Шипка, Стара Загора. Имаше 
нови данни за Йоан Кукузел Ангелогласния, 
посветил музикалната си композиция “По-
лилей за българката” на майка си. Ето така се 
доказва народностния произход - чрез живи 
факти и песни.

В това списание бяха изречени и най-точ-
ните думи за нашето съвремие и за родоп-
ската драма на помохамеданчването. Там 
пише: “Никой народ след освобождението 
си не тачи своите поробители”. Защото ако 

поробителят е бил 
по-културен и по-
благороден, то за 
какво тогава са се ос-
вобождавали? А на-
силието и духовното 
подтисничество е 
толкова векове.

Повече от две де-
сетилетия списание 
“Новини” печата и 
мои стихове. Имах и 
конфискуван ръко-
пис - “Свиреп живот” 
- за съдбата на бъл-
гарите в Западните 
покрайнини, но по-
късно “Свиреп жи-
вот” излезна от пе-
чат. Песента “Зимна 
приказка в Пампо-
рово” - по мой текст 
и музика от Емил 
Емануилов често се 
изпълняваше във Ви-
ена.

През 1994 г. във 
Виена излезна и мо-
ята стихосбирка “И 
Ботев ще е моето 
сърце”, която Кирил 
Филипов разпръсна 
по цял свят, където 
има българи. Това е 
зов и вик за обич към 
Родината. В бр. 5/63 
от 1996 г. тази моя 
стихосбирка е наре-
чена “Ботевска книж-
ка”, с Ботевска искра 
и вик-обич до всич-
ки българи извън 
България - призив за 
единение. “И Ботев 
ще е моето сърце” 
казва авторът Нико-
ла Гигов и идва при 
нас, за да спечели на-

шите сърца да трептят по Ботевски” /Подпис 
К. Полдин/. Бях приет за член на българската 
културно-просветна организация “Кирил и 
Методий” във Виена.

Кирил Филипов е автор на една своя кни-
га: “Хора, които съм срещал”, издадена във 
Виена, която имам с негов автограф. Какви 
простички и чисти цели си е поставил авто-
рът в книгата: да се опазят малките родни 
слънца в чужбина, България да остане неде-
лима - тя е само една. Книгата воюва срещу 
кривоезичието и овълчаването, напомня за 
притчата със снопа пръчки на Кубрат, насър-
чава всички дарители българи в Австрия, по-
могнали за построяването на кораба “Радец-
ки”, помогнали за построяването на памети-
ка на Патриарх Евтимий във Велико Търново, 
за Славянския дом “Родна стряха”  в София 
/недовършен/, помогнали на много българ-
ски читалища, училища и болници. Навярно 
Кирил Филипов в края на живота си е изпи-
сал със сълзи на очи “да пишем на родния, 
сладкия, милия майчин език”.

Ето това е Кирил Филипов - едно чисто 
родопско чедо, отнесено от вятъра надалеч 
- към сърцето на Европа, но посветило целия 
си живот в служба на Родината.

Сега мнозина са хукнали към свои ползи 
и изгоди, а такива личности се забравят. И аз 
ще кажа:

- Кириле, Кириле, изпращам ти родопско 
цвете с корени - росата да плаче за теб, а ко-
рените да ти кажат и в гроба, че те обичаме 
и си спомняме за тебе. Тялото може да се 
стопи, но въгленът в сърцето и посмъртно 
ще пари, ще жари и ще разпалва огъня да се 
топлим, да не се отродяваме и да пеем Орфе-
евите песни.

И нека душата ти долети до Рожен, за да 
чуеш безсмъртието на българския дух и да се 
утешиш. В книгата “Хора, които съм срещал” 
оставаме заедно.

Смолян, 2010 г.

НИКОЛА ГИГОВ
Член на българската културно-

просветна организация  
 “Св.св. Кирил и Методий”, Виена

Родов корен
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Световните медии 
съобщиха, че на 12 де-
кември 2009 година в 
испанския град Санта-
Крус-де-ла-Сарса, раз-
положен в провинция 
Толедо, тържественно 
е открит паметник на 
съветските летци, за-
гинали през годините 
на гражданската вой-
на в Испания (1936–
1939). Паметникът 
представлява грани-
тен камък с надпис на 
испански и руски език: 
«В памет за съветс-
ките военни летци, 
загинали в Испания в 
периода на гражданс-
ката война 1936–1939 
година и погребани 
на това гробище». От 
772 руски летци, учас-
твали в Гражданската 
война, 99 загиват по 
време на ожесточени 
боеве с елитните не-
мски летци от легиона 
„Кондор”, воюващи на 
страната на Франко. 
Хитлер изпраща око-
ло две хиляди самоле-
та и летци в помощ на 
метежниците.

«Това е акт на бла-
годарност, желание 
да затворим неза-
здравелите рани, да 
погледнем в бъдеще-
то с осъзнаване на 
това, колко е ценен 
мирът и животът в 
сравнение с идеоло-
гическите различия, 
акт на братство и 
признаване на тези 
ценности, които на-
шето общество няма 
право да губи» — каза 
кметът Рамон Муниос 
Санчес, откривайки 
паметника.

Това е вторият па-

Ехо от 
войните 

срещу фашизма
метник в Испания 
в чест на загинали 
съветски военни, като 
първият е на гроби-
щето Фуенкарал в 
Мадрид. В небето на 
Испания се сражава и 
събаря няколко вра-
жески самолета пър-
вият чужденец, полу-
чил званието Герой на 
Съветския Съюз – бъл-
гаринът Захари Заха-
риев.

Доколко нашето 
българско общество 
е готово в името на 
мира да признае под-
вига на българските 
антифашисти, интер-
бригадисти, изобщо 
на всички участници 
в планетарната борба 
срещу фашизма през 
1936–1945 години? За 
съжаление отговорът 
далеч не е толкова ед-
нозначен.

Ехото от 
Гражданската 

война в 
Испания

Запознатите с исто-
рията знаят, че граж-
данската война в Ис-
пания през 1936–1939 
години бе първата се-
риозна битка срещу 
настъпващия в Евро-
па фашизъм на Мусо-
лини и Хитлер. Затова 
на страната на репуб-
ликанска Испания се 
стекоха хиляди доб-
роволци от цял свят, 
наричани интербри-
гадисти, и образуваха 
американски, полски, 
български и други 
национални бригади. 
Пристигат над 25 хи-

ляди души от 54 стра-
ни, като са организи-
рани и два български 
и н т е р н а ц и о н а л н и 
батальона - „Георги 
Димитров” и „Васил 
Коларов”. В тях само 
българите са над 400 
бойци, като в боеве-
те оставят костите си 
на испанска земя над 
100 и са ранени око-
ло 200 души. Отделно 
над 100 българи за-
емат ръководни пос-
тове в републиканс-
ката армия и стопанс-
твото на страната. Не 
е известен нито един 
българин, включил 
се на страната на фа-
шисткия метежник 
генерал Франко.

Наскоро отбеля-
захме 100-годишни-
ната от рождението 
на поета революци-
онер Никола Вап-
царов, но малцина 
знаят, че той е искал 
да замине като доб-
роволец за Испания 
и само остро заболя-
ване го спира. Може 
би щяхме да имаме 
стихове щедьоври за 
тази война, както не-
увяхващите творби на 
Хемингуей, Еренбург 
и Пикасо. Но и без Ис-
пания поетът е мно-
гократно разтрелван 
до днес от дребни пи-
сачи, търсещи евтини 
сензации или уми-
шлено принизяващи 
подвига му.

В град Кюстендил е 
издигнат паметник на 
националния герой 
на Белгия, анархиста 
комунист полковник 
Тодор Ангелов–Божа-
ната, който получа-

ва първото си бойно 
кръщение в Испания 
и след това продъл-
жава борбата срещу 
фашизма до гибелта 
си през 1943 година. 
И този паметник е 
едвам спасен в пос-
ледния момент на 
демонтаж в началото 
на демокрацията, и 
то благодарение на 
намесата на белгийс-
кото посолство.

Втората 
световна 
война – 

победители и 
победени

След войната Бъл-
гария беше поставе-
на на скамейката на 
победените страни и 
единственият капи-
тал, с който можеше 
да отстоява своята 
кауза, беше участи-
ето й във въоръже-
ната антифашистка 
съпротива. Нашите 
заслуги в антифа-
шистката борба са 
признати от всич-
ки западни страни, 

участвали в антихит-
леристката коали-
ция. А днес ние като 
че ли се срамуваме 
от това участие.

Какво могат да на-
учат днешните чита-
тели в най-голямата 
българска интернет-
на енциклопедия 
– Уикипедия, за ге-
роите антифашисти? 
Трудно ще намерите 
примери на българи 
борци срещу фашиз-
ма, затова пък е пъл-
но с много терорис-
ти, шпиони, убийци, 
факт, принизяващ 
подвига на борците с 
кафявата чума.

Подвигът на 
Владимир 

Заимов

Например ето как-
во пише там за гене-
рал-полковник Влади-
мир Стоянов Заимов: 
„осъден и разстрелян 
за шпионаж в полза на 
СССР”, „информация-
та, която ген. Заимов 
е предавал на бележ-
ки при редки срещи на 

улицата със секрета-
ря на съветското во-
енно аташе, не пред-
ставлява каквато и 
да е строго охранява-
на държавна тайна, а 
неща и факти, които 
се виждат от всички”. 
Обезличаването на 
подвига и на инфор-
мацията на високо 
ценения от съветско-
то военно командва-
не герой продължа-
ва, като подробно се 
разказва какви пари 
е харчил, какви бор-
чове е оставил. „За-
бравено е” да се спо-
мене съдържанието 
на радиограмите и 
качествената военна 
информация, събира-
на в Германия, Турция, 
Гърция, Чехословакия 
и предавана с риск за 
живота в най-трудния 
период на патриоти-
те - когато се тръби за 
победите на фашистка 
Германия.

Пътьом кощунстве-
но е обвинен и баща 
му - националният ге-
рой, революционерът 
Стоян Заимов, който 
научаваме, че „замесен 
е в заговора за убийс-
твото на войводата 
Христо Ботев през 
1876 г. Той е единстве-
ният главен апостол 
по време на Априлско-
то въстание, който 
нищо не предприема”.

Преди разстрела 
Владимир Заимов на 
1 юни 1942 г. един от 
малкото офицери, 
дръзнали да се про-
стят с героя, е о.з. пол-
ковник Петър Димков. 
По целия Източен 
фронт артилерията 
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Ехо от 
войните 

срещу фашизма

на СССР прекратява 
огъня в течение на 3 
минути, а говорите-
лят на Совинформбю-
ро Юрий Левитан с 
разтърсващият си глас 
произнася: “Българи, 
на колене. Генерал За-
имов е мъртъв”.

През 1944 година 
пак Димков, който е 
мобилизиран в Шу-
мен, посещава вдо-
вицата на генерала и 
й помага. Един ярък 
пример на патриотич-
но отношение към ис-
тинските герои.

Днес името на ге-
нерал Заимов носят 
улици и квартали, учи-
лище в Сопот, парк в 
Плевен.

Много показателно 
е, че за една ефективна 
разузнавателна мрежа 
- „Монблан”, ръководе-
на в Краков от Никола 
Попов, когато през 1943 
г. е разкрита от геста-
по, немците получават 
впечатление, че в пол-
за на съветското разуз-
наване срещу фашизма 
дружно работят всички 
български емигранти: 
градинари, военнослу-
жещи, художници, ра-
ботници от военните 
предприятия, въвли-
чайки в дейността си 
роднини и приятели. 
Каква висока оценка на 
патриотизма на бълга-
рите, дадена от врага!

Гръбнакът на хит-
леристките войски е 
пречупен от съветска-
та армия на бойните 
полета от Москва и 
Сталинград до Берлин 
и Прага. И в тези битки 
помагат и дават живо-
та си много български 
бойци на видимия и 
невидимия фронт сре-
щу фашизма. И трябва 
поне да ги уважаваме, 
а не да се унищожа-
ват паметниците им 
и плочите на къщите 
им, които би трябвало 
да са музеи.

Лично аз се гордея 
с баща ми - Йордан 
Ялъмов, за това, че 
той като инженер спе-
циалист по авиация 
заминава доброволец 
за Испания и органи-
зира посрещането, 
сглобяването и ре-
монтирането на рус-
ките самолети. Може 
би е работил и на ле-
тището край град Сан-
та-Крус-де-ла-Сарса, 
защото ми е разказ-

вал за работата си с 
руски летци, с някои 
от които се срещна на 
големите чествания 
на 50-годишнина на 
Интернационалните 
бригади през 1986 го-
дина в Испания. Скъп 
спомен ми е една бъл-
гарска марка, издаде-
на през 1950 година, 
на която е изобразен 
първият български 
трактор, участвал в 
първомайската ма-
нифестация. Той е 
изработен в завод 15, 
бъдещият Тракторен 

65 години 
уроци /1945 

– 2010/

Светът се готви да 
отбележи след поло-
вин година 65-та го-
дишнина от пълния 
разгром на фашистка 
Германия. Е, трябва да 
се признае, че всеки 
по свой начин. Ако в 
Русия държавата отде-
ля огромни средства 
всеки фронтовик да 
посрещне празника в 
двустаен апартамент, 
то в Грузия демонти-
раха и взривиха ог-
ромният 100-метров 
паметник в Кутаиси 
в чест на загиналите 
във Втората световна 
война, като загинаха 
двама души. И това в 
страна, в която всеки 
10-ти жител е загинал 
по време на войната, 

общо 700 000 човека, 
но нещата стават ясни, 
когато се разбере, че 
взривяването на раз-
глобения паметник е 
било предвидено да 
стане на 21 декември 
– рождения ден на 
президента Сахааш-
вили, който разпали 
войната срещу Южна 
Осетия през 2008 го-
дина.

Подобни подаръци 
политиците си пра-
вят и в Латвия, Литва, 
Украина, където уни-
щожават паметници, 
награждават бивши 
фашисти и техните 
наследници, прена-
писват историята. 
Защо да ходим далеч, 
когато едвам спасих-
ме от подобна участ 
символа на Пловдив 
- паметника „Альоша”, 
а в центъра на София 
преди няколко години 

взривиха Мавзолея на 
един от първите бор-
ци срещу фашизма, 
героя от Лайпцигския 
процес през 1934 г. 
– световно признатия 
антифашист Георги 
Димитров.

Политиците и пар-
тиите им се сменят 
и си отиват, а на нас 
вместо например Му-
зей на борците срещу 
фашизма ни оставиха 
една празна скучна 
градинка.

Да, светът се е раз-
делил на строители и 
разрушители и всеки 
напряга силите си. И 
всеки има право да 
направи избора си. 
Ние нашият го напра-
вихме. А вие?

Тодор ЯЛЪМОВ

В изданията 
на иК “ноВата 
циВилизация”:
“Естественият икономически 
ред” на Силвио Гезел; “лихвата - 
рак на обществото” на  Владимир 
Богданов; “Без земя” на Франц-
Карл Рьоделбергер; “Въведение в 
пермакултурата” на Бил Молисън; 
“анастасия”, “звънтящият 
кедър”, “Пространство на 
любовта”, “Сътворение”, 
“Кои сме ние?” на Владимир 
Мегре - се обясняват 
причините за глобалната 
финансово-икономическа 
криза и КАК обществото 
да излезе от нея - на ниво 
семейство.

Книгите можете да 
намерите във верига 
книжарници “Хеликон”, 
“Пингвините” и “Сиела”

5
ИК “Новата цивилизация” EООД
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“Съществувам за тези, за които съществувам”
(Анастасия)
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КаК да СЕ РЕализиРаМЕ В УСлоВията на КРиза

завод в Карлово, чий-
то директор бе баща 
ми. Пазя снимката, 
където той, качен на 
трактора „Мофак-2” 
/от Моторна работил-
ница Карлово/, говори 
на работниците, сгло-
били го в извънра-
ботно време. Какъв 
ентусиазъм е движел 
хората, които подоб-
но на бригадирите, са 
давали всичко от себе 
си, за да увеличат пло-
довете на извоювано-
то с толкова жертви 
мирно време.
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През 2004 г. 
беше създаде
на Национална 
лаборатория 
за контрол на 
генетично мо
д и ф и ц и р а н и 
храни към Сто
личната РИО
КОЗ, за да пок
рие нуждата от 
изследване на 
храните в Бъл
гария за нали
чие на гене
тично модифи
цирани орга
низми /ГМО/, съглас
но изискванията на 
Закона за храните и 
Регламент 1829/2003 
на ЕС. 

Националната ла
боратория за кон
трол на генетично 
модифицирани хра
ни осъществява из
следвания за наличие 
и количествено опре
деляне на генетично 
модифицирани орга
низми в храни. Ана
лизите се извършват 
със съвременна тех
ника  за качествен 
и количествен PCR, 
която се прилага като 
найдобра аналитич
на техника във всич
ки страни по света. 
Обикновено едно из
следване отнема 34 
дни и изисква висока 
прецизност и квали
фициран персонал. 
В лабораторията се 
изследват следните 
видове продукти: 

1. Соя и продук-
ти, съдържащи соя 
като: соево браш
но; соеви гранулати 
/изолати/ концентра
ти, предназначени да 
се влагат в колбасите; 
колбаси за наличие 
на модифицирани 
соеви съставки в тях; 
соеви аналози на ме
сото; соево мляко, 
сирене „Тофу”, кашка
вал, пастет и пр.; соев 
лецитин; вафли и шо
коладови изделия за 
съдържание на соев 

лецитин, произведен 
от генетично моди
фициран материал.

2. Царевица и 
царевични продук-
ти като: царевич
но брашно; качамак; 
царевичен хляб; ца
ревичен чипс/снакс; 
попкорн.

3. Ориз и оризови 
продукти.

Националната ла
боратория за контрол 
на генетично моди
фицирани храни към 
Столична РИОКОЗ 
контролира продук
тите в търговската 
мрежа, в производс
твата и тези, които се 
внасят от митницата. 
Честотата на провер
ките от Регионалните 
инспекции се опреде
ля съобразно годиш
ния план за Държав
ния здравен контрол 
/ДЗК/.

През 2004 г. бяха 
анализирани общо 
125 броя проби по 
ДЗК, които по брой и 
тип са както следва: 2 
бр. соя зърно; 43 бр. 
проби соеви концен
трати /соеви грану
лати/, соеви изолати 
и соево брашно; 10 
бр.соеви аналози на 
месото; 17 бр. соево 
м ляко/тофу/соев а 
майонеза; 10 бр. ца
ревица зърно; 16 бр. 
царевично брашно/
царевичен хляб; 15 
бр. царевичен корн
флейкс; 7 бр. глюко

зофруктозни 
сиропи; 5 бр. 
попкорн. 

В 23 бр. от 
изследваните 
проби соеви 
концентрати 
/соеви грану
лати/, соеви 
изолати и со
ево брашно, 6 
бр. соеви ана
лози на месо
то, 9 бр. царе
вица зърно, 
3 бр. царе
вично браш

но и 1 бр. царевичен 
корнфлейкс беше ус
тановено наличие на 
ГМО в допустимите 
граници /под 0,9%/  
и следователно тези 
продукти не подле
жат на изискванията 
за етикетиране.

Нестандартни про
би, които би следвало 
да бъдат етикетирани 
са:

 СОЕВ ГРАНУЛАТ. 
Пробата е постъпила 
за изследване от Сто
лична РИОКОЗ, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 СОЕВ ИЗОЛАТ. 
Пробата е постъпила 
за изследване от Сто
лична  РИОКОЗ, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 СОЕВ ПРОТЕИН 
„SUPRO EX 33”. Про
бата е постъпила за 
изследване от Сто
лична  РИОКОЗ, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 СОЕВ ПРОТЕИН 
„SUPRO 595”. Проба
та е постъпила за из
следване от Столич
на  РИОКОЗ, с резул
тат над 2,0% ГМО, от 
внос.

 СОЕВ ТЕКСТУРАТ 
„SUPRO EX –Н”. Про
бата е постъпила за 
изследване от Сто
лична  РИОКОЗ, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 ТЕКСТУРИРАН 
СОЕВ ПРОДУКТ „Текс

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНО  
МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В  

БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2004-2009 г.
тратеин”. Пробата 
е постъпила за из
следване от Столична  
РИОКОЗ, с резултат 
над 2,0% ГМО, внос от 
Холандия.

 СОЕВ ГРАНУЛАТ 
„FHR MAXTEN”. Про
бата е постъпила за 
изследване от РИО
КОЗ Пловдив, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 СОЕВ ИЗОЛАТ 
„ПРОФАМ 974”. Про
бата е постъпила за 
изследване от РИО
КОЗ Пловдив, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 СОЕВ ПРОТЕИ
НОВ КОНЦЕНТРАТ 
„DANPRO S 650”. 
Пробата е постъпила 
за изследване от Сто
лична  РИОКОЗ, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 СОЕВ ГРАНУЛАТ. 
Пробата е постъпила 
за изследване от  РИ
ОКОЗ Благоевград, с 
резултат 1,02% ГМО, 
от внос.

 СОЕВ ГРАНУЛАТ. 
Пробата е постъпи
ла за изследване от  
РИОКОЗ Благоевград, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, от внос.

 2 бр. СОЕВ ИЗО
ЛАТ „ИПСО МРД”. 
Пробите са постъпи
ли за изследване от 
РИОКОЗ Благоевград, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, от внос.

 2 бр. БЯЛО СОЕВО 
БРАШНО. Пробите 
са постъпили за из
следване от РИОКОЗ 
Бургас и Варна, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
внос от САЩ.

 СОЕВО БРАШНО. 

Пробата е постъпила 
за изследване от РИ
ОКОЗ Хасково, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 ВИТАБЕЛ АНАЛОГ 
НА МЕСОТО. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Варна, с резултат над 
2,0% ГМО, българско 
производство.

 ЦАРЕВИЧЕН ТОС
ТЕРЕН ХЛЯБ „ЗЛАТНА 
ДОБРУДЖА”. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Добрич, с резултат 
над 2,0% ГМО, българ
ско производство.

 КОРНФЛЕЙКС 
„ОЛИКОРН”. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Бургас, с резултат над 
2,0% ГМО, българско 
производство.

 
През 2005 г. бяха 

предоставени и из
следвани за ДЗК в На
ционалната лабора
тория за контрол на 
генетично модифи
цирани храни общо 
157 броя проби, кои
то са: 7 бр. соя зърно; 
41 бр. проби соеви 
концентрати /соеви 
гранулати/, соеви 
изолати; 26 бр. месни 
продукти;  31 бр. ца
ревица зърно; 28 бр. 
царевично брашно 
/царевичен хляб; 24 
бр. царевичен корн
флейкс/, царевичен 
снакс. 

От изследваните 
проби в 14 бр. соеви 
концентрати/ соеви 
гранулати/, соеви изо
лати и соево брашно, 
1 бр. месен продукт, 
9 бр. царевица зър
но, 10 бр. царевично 
брашно и 6 бр. царе
вичен снакс беше ус
тановено наличие на 
ГМО в допустимите 
граници /под 0,9%/  
и следователно тези 
продукти не подле
жат на изискванията 
за етикетиране.

Нестандартни про
би, които би следва
ло да бъдат етикети
рани са:

 СОЕВ ПРОТЕИНОВ 
ИЗОЛАТ „ПРОФАМ 
974”. Пробата е пос
тъпила за изследване 
от Столична РИОКОЗ, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, внос от САЩ.

 ТЕКСТУРИРАН 
СОЕВ ГРАНУЛАТ. Про
бата е постъпила за 
изследване от Сто
лична  РИОКОЗ, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
внос от САЩ.

 СОЕВ БЕЛТЪЧЕН 
КОНЦЕНТРАТ „АРКОН 
S”. Пробата е постъ
пила за изследване 

от Столична  РИОКОЗ, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, внос от Холан
дия.

 СОЕВ КОНЦЕНТ
РАТ „АРКОН S”. Проба
та е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Пловдив, с резултат 
над 2,0% ГМО, внос от 
Холандия

 2 бр. СОЕВ КОН
ЦЕНТРАТ „АРКОН S”. 
Пробите са постъпи
ли за изследване от 
РИОКОЗ Русе, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
внос от Холандия.

 СОЕВ ГРАНУЛАТ 
„TVP 165 840”. Про
бата е постъпила за 
изследване от РИО
КОЗ Русе, с резултат 
над 2,0% ГМО, внос 
от САЩ.

 3 бр. СОЕВ ГРАНУ
ЛАТ. Пробите са пос
тъпили за изследва
не от РИОКОЗ Бургас, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, внос от Брази
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лия.
 КОРНФЛЕЙКС ЦА

РЕВИЧЕН. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Пловдив, с резултат 
1,33% ГМО, внос от 
Холандия.

 ЦАРЕВИЧНО 
БРАШНО „МАКО” тип 
800. Пробата е постъ
пила за изследване 
от РИОКОЗ, Ст.Загора, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, българско про
изводство.

 ТЕЛЕШКИ КОЛ
БАС „КИКИ”. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Хасково, с резултат 
0,91% ГМО, българско 
производство.

 КРЕНВИРШИ 
„КИКИ”. Пробата е 
постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Хасково, с резултат 
над 2,0% ГМО, българ
ско производство.

 КЮФТЕТА НА СКА
РА „ДИДО”. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Хасково, с резултат 
над 2,0% ГМО, българ
ско производство.

 КЕБАПЧЕТА НА 
СКАРА „ДИДО”. Про
бата е постъпила за 
изследване от РИО
КОЗ Хасково, с резул
тат над 2,0% ГМО, бъ
лгарско производс
тво.

 ТРАЕН КОЛБАС 
„БУРГАС”. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Пловдив, с резултат 
над 2,0% ГМО, българ
ско производство.

 
През 2006 г. бяха 

предоставени и из
следвани за ДЗК в 
Националната ла
боратория 140 броя 
проби от които: 10 
бр. соя зърно; 49 бр. 
проби соеви концен
трати/соеви гранула
ти/, соеви изолати и 
соево брашно; 27 бр. 
месни продукти; 4 бр. 
царевица зърно; 31 
бр. царевично браш
но; 19 бр. царевичен 
корнфлейкс/ цареви
чен чипс. 

От изследваните 
проби в 18 бр. соеви 
концентрати/соеви 
гранулати/соеви изо
лати и соево брашно, 
3 бр. месни продук
ти и 1 бр. царевичен 
снакс беше установе

но наличие на ГМО в 
допустимите граници 
/под 0,9%/  и следова
телно тези продукти 
не подлежат на изис
кванията за етикети
ране.

Нестандартни про
би, които би следвало 
да бъдат етикетирани 
са:

 2 бр. СОЕВ ГРА
НУЛАТ „TVP 165 840”. 
Пробите са постъпи
ли за изследване от  
Столична РИОКОЗ, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, внос от САЩ.

 СОЕВ ГРАНУЛАТ. 
Пробата е постъпи
ла за изследване от 
РИОКОЗ Бургас, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
внос от Бразилия.

 СОЕВ КОНЦЕНТ
РАТ. Пробата е постъ
пила за изследване 
от РИОКОЗ Русе, с ре
зултат 1,73% ГМО, от 
внос.

 ЦАРЕВИЧНО 
БРАШНО тип 800. 
Пробата е постъпи
ла за изследване от 
РИОКОЗ Пловдив, с 
резултат 1,09% ГМО, 
българско произ
водство.

 
През 2007 г. бяха 

анализирани 434 
броя проби за ДЗК, 
които са: 10 бр. соя 
зърно; 82 бр. проби 
соеви концентрати/
соеви гранулати/со
еви изолати и соево 
брашно; 24 бр.соеви 
аналози на месото; 
54 бр. месни продук
ти; 54 бр. царевица 
зърно; 9 бр.попкорн; 
85 бр. царевично 
брашно/царевичен 

хляб; 53 бр. цареви
чен чипс; 63 бр.ориз 
за наличие на нераз
решената за ЕС моди
фикация LL 601. 

От изследваните 
проби в 39 бр. соеви 
концентрати/соеви 
гранулати/соеви изо
лати и соево брашно, 
9 бр. месни продукти, 
9 бр. соеви аналози на 
месото, 4 бр.царевица 
зърно, 2 бр. царевич
но брашно и 4 бр. ца
ревичен снакс беше 
установено наличие 
на ГМО в допустими
те граници /под 0,9%/  
и следователно тези 
продукти не подле
жат на изискванията 
за етикетиране.

Нестандартни про
би, които би следвало 
да бъдат етикетирани 
са:

 СОЕВ ПРОТЕИН 
„CENTEX 4050”. Про
бата е постъпила за 
изследване от РИО
КОЗ Варна, с резултат 
1,74% ГМО, внос от 
Бразилия.

 СОЕВ ПРОТЕИН 
„CENTEX 4050”. Про
бата е постъпила за 
изследване от РИО
КОЗ Варна, с резултат 
1,84% ГМО, внос от 
Бразилия.

 СОЕВ ПРОТЕИН 
„CENTEX 4050”. Про
бата е постъпила за 
изследване от РИО
КОЗ Варна, с резултат 
над 2,0% ГМО, внос от 
Бразилия.

 СОЕВ ГРАНУЛАТ. 
Пробата е постъпила 
за изследване от РИ
ОКОЗ Габрово, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
внос от Аржентина.

 СОЕВИ ГРАНУЛИ 

„ПРОВИТА”. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Ст.Загора, с резул
тат над 2,0% ГМО, от 
внос.

 СОЕВ ПРОТЕИ
НОВ ИЗОЛАТ. Проба
та е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
В.Търново, с резултат 
1,83% ГМО, от внос.

 2 бр. БЯЛО СОЕВО 
БРАШНО. Пробите 
са постъпили за из
следване от РИОКОЗ 
Враца и Шумен, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
внос от САЩ.

 СОЕВО БРАШНО. 
Пробата е постъпила 
за изследване от РИ
ОКОЗ Пловдив, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
внос от САЩ

 ВАРЕНА НАДЕНИ
ЦА „НАРОДНА”. Про
бата е постъпила за 
изследване от РИО
КОЗ Враца, с резултат 
0,95% ГМО, българско 
производство.

 КОЛБАС „КАМ
ЧИЯ”. Пробата е пос
тъпила за изследване 
от РИОКОЗ Сливен, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, българско про
изводство.

 САЛАМ „НАРО
ДЕН ШПЕК”. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Кюстендил, с резултат 
1,17% ГМО, българско 
производство.

 КОЛБАС „ХАМ
БУРСКИ”. Пробата 
е постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Видин, с резултат 
1,74% ГМО, българско 
производство.

 2 бр.ЦАРЕВИЧЕН 
СНАКС. Пробите са 

постъпили за из
следване от РИОКОЗ 
Хасково и Пловдив, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, внос от Румъ
ния.

 ЦАРЕВИЧЕН ГРИС. 
Пробата е постъпи
ла за изследване от 
РИОКОЗ Пловдив, с 
резултат 0,99% ГМО, 
българско произ
водство.

 ЦАРЕВИЧЕН ХЛЯБ. 
Пробата е постъпила 
за изследване от РИ
ОКОЗ Ловеч, с резул
тат над 2,0% ГМО, бъ
лгарско производс
тво.

 
През 2008 г. бяха 

анализирани 272 
броя проби за ДЗК: 8 
бр. соя зърно; 88 бр. 
проби соеви концен
трати/соеви грану
лати/соеви изолати 
и соево брашно; 9 
бр.соеви аналози на 
месото; 10 бр. вафли; 
3 бр. соев лецитин; 54 
бр. месни продукти; 9 
бр. царевица зърно; 
8 бр.попкорн; 65 бр. 
царевично брашно/
царевичен хляб; 16 
бр. царевичен чипс; 
2 бр.ориз за наличие 
на неразрешената за 
ЕС модификация Bt 
63.

От изследвани
те проби в 2 бр. соя 
зърно, 61 бр. проби 
соеви концентрати/
соеви гранулати/со
еви изолати и соево 
брашно, 24 бр. месни 
продукти; 6 бр. ца
ревица зърно; 18 бр. 
царевично брашно, 
1 бр. царевичен хляб 
и 1 бр. царевичен 
чипс беше установе
но наличие на ГМО в 
допустимите грани
ци /под 0,9% ГМО/  и 
следователно тези 
продукти не подле
жат на изискванията 
за етикетиране.

Нестандартни про
би, които би следва
ло да бъдат етикети
рани са:

 СОЕВ ГРАНУЛАТ. 
Пробата е постъпи
ла за изследване от 
РИОКОЗ Благоевград, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, от внос.

 СОЕВ ГРАНУЛАТ. 
Пробата е постъпила 
за изследване от РИ
ОКОЗ Пловдив, с ре
зултат над 2,0% ГМО, 
от внос.

 ВАФЛИ „ЛАЧИТА”. 
Пробата е постъпи
ла за изследване от 
Столична РИОКОЗ, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, българско про
изводство.

 6 бр. МИНИ ВАФ
ЛИ „FAMILY”. Проби
те са постъпили за 
изследване от РИ
ОКОЗ Варна 2бр., 
В.Търново, Русе, Бур
гас, Пловдив, с резул
тат над 2,0% ГМО, бъл
гарско производс
тво.

 ХРУПКАВА ВАФ
ЛА „КРЕДО”. Пробата 
е постъпила за из
следване от Столична 
РИОКОЗ, с резултат 
над 2,0% ГМО, българ
ско производство.

 3 бр. ЛЕЦИТИН ТЕ
ЧЕН. Пробата е пос
тъпила за изследване 
от РИОКОЗ В.Търново, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, от внос.

 ТЕЛЕШКИ КОЛ
БАС. Пробата е пос
тъпила за изследване 
от РИОКОЗ Перник, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, българско про
изводство.

 ТРАЕН ВАРЕНО
ПУШЕН САЛАМ „ДОБ
РИЧ”. Пробата е пос
тъпила за изследване 
от РИОКОЗ Плевен, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, българско про
изводство.

 ПРАЖКИ КРЕН
ВИРШИ. Пробата е 
постъпила за из
следване от РИОКОЗ 
Варна, с резултат над 
1,28% ГМО, българско 
производство.

 САЛАМ „ПЛОВ
ДИВ”. Пробата е пос
тъпила за изследване 
от РИОКОЗ Пловдив, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, българско про
изводство.

 КАРЛОВСКИ ЛУ
КАНКОВИ ПРЪЧИЦИ. 
Пробата е постъпи
ла за изследване от 
РИОКОЗ В.Търново, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, българско про
изводство.

 ВАРЕНА НАДЕНИ
ЦА. Пробата е постъ
пила за изследване 
от РИОКОЗ Сливен, 
с резултат над 2,0% 
ГМО, българско про
изводство.
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АЛЕПСКИ БОР

Кръгла маса

На 7 февруари 2010 г. (неделя), в клуб “Катарзис” (София, кв. 
“Сердика”, ул. “Гюешево” 64), от 11 часа ще се проведе Кръгла 
маса на читателите и симпатизантите на в. “Родово имение”. 

Поканват се всички симпатизанти и привърженици на идеята 
за родовите имения да присъстват.

Вход свободен

Алепският бор е дърво с пра-
во или криво стъбло, високо 
10-20 м. Короната на младите 
дървета е пирамидална, а на 
по-старите – широко разпере-
на или чадъровидна. Иглите са 
сиво-зелени, нежни, тънки и дъ-
лги до 10 см.

Видът семеноси от 6-7-го-
дишна възраст. В условията на 
Крим цъфти в края на март, на-
чалото на април. Узряването е 
на третата година. Шишарките 
са серотинни, т.е. след узрява-
нето се запазват затворени дъл-
го време. Семена, престояли 10 
години в затворени шишарки, 
показват кълняемост 50%. При 
обикновени условия семената 
запазват кълняемост до 4-5 го-
дини. 

Алепският бор се среща по 
цялото Средиземноморие, в 
Северен Иран и Кавказ. Той е 
топлолюбив, чувствителен към 
ниските зимни температури. Не 
е взискателен към почвените 

условия. Расте добре на сухи, 
бедни и припечни варовити те-
рени.

У нас се култивира в големи-
те паркове (“Евксиноград”, “Кри-
чим”, “Аязмото”), Сандански, Бе-
лово и в малки горски култури 
в по-топлите южни райони. Се-
меноси и дава семена с добри 
посевни качества.

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

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

2. Вакарелов И., М.Милева, 
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.
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Бойка МАНЧЕВА

Уважаема редакция и съмишленици на 
вестник „Родово имение”, 

Макар че във вестника намират място все 
по-стойностни материали, все по-автори-
тетни статии, той като че ли се отдалечава 
от първоначалната идея. И това се случва 
на фона на все повече екоселища по света. 
За съжаление у нас миграцията към града 
продължава, дори при увеличаващата се там 
безработица и недоимък. Кой и как може да 
върне хората към собствената им природа? 
Там, където никога не имало глад и мизерия 
за работливите. Защо не го прави и четвърта-
та власт?

Дейността на Всенародното екологично 
движение „Родово имение” се губи сред мно-
гобройните страници.

Каква идея ми хрумна? При толкова талант-
ливи писатели, учени, журналисти и обикно-
вени дописници, списващи вестника, може 
да се напише една уникална книга, подобна 
на тази в Русия за Анастасия, в която са наме-
рили място писалите за героинята, вдъхно-

вени от книгите на Мегре. При нас това може 
да бъде книга за Николай Хайтов - в негова 
памет и като признание за дейността и твор-
чеството му. Предлагам заглавие „Бодливата 
роза - четвърт век по-късно”. 

За всеки творец неговото произведение 
е свидна рожба. Върховна радост е, когато 
една рожба расте. Така и повече хора ще ста-
нат съпричастни към идеите на Хайтов. Днес 
няма по-актуално послание от неговото: „Да 
спасим нашата планета, засега единстве-
ната, в която човекът съществува. Защо-
то ние сме програмирани да живеем сред 
чист въздух, природна светлина, чиста 
вода, тишина, простор и зеленина”. 

Писането на книгата може да започне от 
страниците на вестника, като се публикуват и 
извадки от книгата на Хайтов, които да наме-
рят място и в новата. Нека в нея има повече 
гледни точки, повече примери от днешния 
ден, повече илюстрации. Нека тя докосне 
сърцата на повече хора у нас и по света, за 
едно по-добро бъдеще.

Екологичната катастрофа вече е факт. Вре-
ме е за равносметка. Време е за нови нестан-
дартни идеи и решения. Това най-добре може 
да го направи младото поколение. Техните 

стихотворения, есета и разкази, посветени 
на Петър Димков, публикувани във вестника,  
са невероятно вълнуващи. Те ни изпълват с 
вяра и оптимизъм за утрешния ден. Само та-
кива талантливи и отговорни личности могат 
да направят живота такъв, за какъвто мечта-
еше Николай Хайтов. Негови последователи 
има много и ще има. 

Ако се приеме идеята, може да започне из-
пращането на материали. А такива има вече 
и публикувани в минали броеве, които тряб-
ва да намерят своето място в книгата.

Желая да присъствам лично на кръглата 
маса на 10 януари, но ангажиментите ми към 
животните през този родилен период не ми 
позволяват това. (За тези, които не знаят, от 
8 години живея на село, напуснала постоян-
ната си работа в София. Направих го тогава 
заради родителите си, но ако за нещо съжа-
лявам сега, то е, че съм го направила толкова 
късно. За мен вече живот в апартамент е рав-
носилен на затвор.)

Желая крепко здраве, дълголетие, 
творчески успехи и късмет на всички през 
Новата година!!!

Това е моя 
картина, която 
преснимах като 
поздравителна 
картичка: 
“Мечтите на 
Мария”

Подарявам от сърце 
на издателя на в. 
“Родово имение” 
– академик Атанас 
Панчев, в знак на 
благодарност и най-
хубави Новогодишни 
пожелания! 

С уважение и 
възхищение:
Маргарита Петрова

22 декември 2009 г.
гр. Тръстеник, 
Плевенско 

Уважаема Редакция,

Честита Новата 2010 г.!
Да бъде мирна и благодатна!

На любимия ни вестник – възход и дълголетие!
Да остане все така интересен и неповторим!
На творческия колектив – здраве и успех във 

всички начинания!

С почитания и обич: 
Н. Демирева

Свиленград
04.01.2010 г.

04.01.2010 г.
гр. Троян

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Уважаеми г-н Панчев,
Уважаем редакционен екип на
в. “Родово имение”,

Бъдете живи, здрави, щастливи и все така ду-
ховно извисени!

Нека е честита, спорна и плодотворна Новата 
2010 година.

Нека е честит и четиригодишният юбилей на 
“Родово имение”.

Четири години не са много време, но както 
казва големият Българин – Александър Стамбо-

лийски: “Аз не ценя човека по количеството на 
изживените години, а по количеството и качес-
твото на изпълнения дълг” – е нещо, което съв-
сем подхожда за Вашето дело, регистрирано по 
страниците на прекрасния български вестник 
“Родово имение”, защото по количество и качес-
тво той е богато съдържателен и високостойнос-
тен – насъщна потребност на жадните за духовна 
храна и светлина хора. И дай, Боже, Вашето дело 
все тъй да продължава да озарява настоящето и 
бъдността!

Бъдете все така духовно извисени, дръзнове-
ни и неуморими!

С още безброй благопожелания
искрено Ваш:  Харалан Недев

Росица Пеева, Шумен

Ч.Н. 2010 година
на целия колектив
на в. “Родово имение”

Живи, здрави бъдете
и напред и в бъдното

ни водете!
С вас аз бях и вървях
цели три години.
Развитието ви следях

как растеше –
ден след ден...
Сега заедно с вас 
радвам се и аз,
престижът ви как растеше
благодарение и на нас -
разпространителите на вашия глас.
С вази, мили идейници,
и тази четвърта година –
вестника ви аз чета.
Да се уча и раста нагоре,
защото и аз съм една
малка Светлина от Светлината

голяма.
Нека Бог ви благослови
за пътя, който открихте
за всички ни...
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Джек ЛОНДОН

Дойде времето, когато аз докарах директо-
ра Атъртън до унизителна безусловна капиту-
лация, като превърнах ултиматума му „Дина-
митът или край на представлението“ в безмис-
лена и празна приказка. Той се отказа от мен − 
аз бях човек, когото не можеше да убие в ус-
мирителна риза. Беше имал затворници, които 
умирали само след няколко часа в усмирител-
на риза. Беше имал затворници, които умира-
ли след няколко дена в ризата, макар неизмен-
но да ги разшнуровали и откарвали в лазарета, 
преди да са окончателно издъхнали… и лека-
рят подписвал акт за смърт от пневмония, от 
остър нефрит или сърдечен порок.

Но мен директорът Атъртън не можа да умо-
ри. Никога не стана нужда спешно да закарат 
изтерзания ми и претръпнал труп в лазарета. 
Все пак трябва да кажа, че директорът Атъртън 
положи крайни усилия и си позволи крайни 
мерки. Имаше един случай, когато ме сложи в 
двойна риза. Той е толкова забавен, че трябва 
да го разкажа.

Случи се така, че един от санфранцисканс-
ките вестници (търсейки както всеки вестник 
и всяко търговско предприятие пазар, който 
ще му даде възможност да осигури печалба) 
се опита да заинтересува дребнобуржоазна-
та част от работническата класа с реформите 
на затворите. В резултат, понеже обединеното 
работничество беше спечелило важно полити-
ческо значение, имащите тогава власт полити-
ци в Сакраменто назначиха сенатска комисия 
за обследване на затворите.

Тази държавна сенатска комисия обслед-
ва (моля да ми простите написаната с курсив 
подигравка) Сан Куентин. Никога не е имало 
по-образцов институт за задържане! Това пот-
върдиха самите затворници. И човек не може 
да им се сърди. Бяха преживели подобни об-
следвания в миналото. Знаеха кое им изнася, 
кое не изнася. Знаеха, че повечето ще ги забо-
лят гърбът и ребрата много скоро след като 
дадат показанията си… ако тези показания са 
неблагоприятни за управата на затвора. О, по-
вярвай ми, читателю, тази история е от стара 
по-стара. Тя е била древна в стария Вавилон 
преди много хиляди години, както добре си 
спомням за онова време, когато съм гниел в 
затвора, а дворцовите интриги са разклащали 
трона.

Както казах, всички затворници говорили за 
човечното ръководство на директора Атър-
тън. Всъщност показанията им за добрината 
на директора, за хубавата, разнообразна и 
добре сготвена храна, за вежливостта на над-
зирателите, за общата почтеност, удобство и 
спокойствие в затворническите помещения 
са били толкова трогателни, че опозиционни-
те вестници в Сан Франциско с възмущение 
вдигнали шум за повече строгост в управата 
на нашите затвори, понеже иначе честни, но 
мързеливи граждани могли да се съблазнят и 
да потърсят начин да влязат в затвор.

Сенатската комисия нахълта дори в едино-
чките, където ние тримата не можехме нито 
да загубим нещо, нито да спечелим. Джейк 

Опънхаймър ги заплю в лицето и им каза да се 
махат по дяволите всички до един. Ед Морел 
им разправи какъв зловонен бардак е това 
заведение, оскърби в лицето директора, и ко-
мисията препоръча да го запознаят с остарели 
и забравени вече наказания, които в края на 
краищата трябва да са били измислени от пре-
дишни директори поради необходимостта да 
се справят с трудни типове като него.

Аз внимавах да не оскърбя директора. Да-
вах показанията си хитро и като учен започнах 
с дреболии, като превърнах изложението си в 
произведение на изкуството, стъпка по стъп-
ка, на мънички стъпки, подмамих сенатските 
си слушатели да следят с желание и интерес 
следващото разобличаване, всичко така пре-
плетено, че нямаше място къде да се сложи 
точка или да вмъкнат някакъв въпрос… и по 
този начин успях да им разкажа всичко.

Уви! Нито думичка от това, което разкрих, 
никога не излезе извън стените на затвора. 
Сенатската комисия изписа директора Атър-
тън и Сан Куентин в най-светли краски. Вдиг-
налият шума санфранцискански вестник уве-
ри читателите си от работническата класа, че 
Сан Куентин е чист като снега и още, че макар 
усмирителната риза да е наистина все още об-
щопризнат законен начин за наказване на не-
покорните, понастоящем, при сегашния чове-
колюбив и праволинеен в духовно отношение 
директор, тя никога и при никакви обстоятел-
ства не се използва.

И докато нещастните трудещи се магарета 
четяха и вярваха, докато сенатската комисия 
ядеше и пиеше с директора за сметка на щата 
и данъкоплатеца, Ед Морел, Джейк Опънхай-
мър и аз лежахме в изправителните си ризи, 
зашнуровани мъничко по-стегнато и по-от-
мъстително от всеки друг път.

− Смешна работа! − изчука ми Ед Морел с 
върха на подметката си.

− Аз бих се позагрижил − изчука Джейк.
Колкото за мен, аз също си изчуках своето 

безкрайно презрение и смях, спомних си за за-
творите в стария Вавилон, усмихнах се на себе 
си с огромна космическа усмивка и се унесох 
в щедрата малка смърт, която ме правеше на-
следник на всички векове, препуснал времето 
в пълно бойно въоръжение.

Да, драги братко от външния свят, докато 
похвалите заливаха страниците на вестници-
те, докато августейшите сенатори хапваха и 
пийваха, ние тримата живи мъртъвци, прижи-
ве погребани в единочките, мокрехме с потта 
на болката си брезентовите ризи.

А след вечеря, загрят от виното, директорът 
Атъртън дойде лично да види как я караме ние. 
Мен, както винаги, завариха в кома. Доктор 
Джаксън за първи път като че ли се поуплаши. 
Мен ме върнаха в съзнание през мрака с ми-
ризмата на амоняка в ноздрите. Аз се усмихнах 
на надвесилите се лица.

− Преструва се − изсумтя директорът и по 
зачервеното му лице и надебеления език поз-
нах, че е пил.

Облизах устните си, като знак да ми дадат 
вода, защото исках да говоря.

− Ти си говедо! − най-после успях да изгово-

СКИТНИКЪТ МЕЖДУ 

ЗВЕЗДИТЕ
ря студено и ясно. − Ти си говедо, страхливец, 
псе, жалка твар, толкова нищожна, че ако ти се 
изхрача в лицето, плюнката ще отиде нахалост. 
В тия неща Джейк Опънхаймър е прекалено 
щедър към теб. Колкото за мен, не ме е страх 
да ти кажа, че единствената причина да не те 
заплювам е, че не мога да уроня своето до-
стойнство и тъй да унизя плюнката си.

− Това прехвърля границите на търпението 
ми! − изрева той. − Ще те убия, Стандинг!

− Вие сте пили − отвърнах аз. − Бих ви по-
съветвал, щом трябва да казвате подобни 
неща, не се доверявайте на толкова много от 
затворническите ви псета. Някой ден те ще ви 
наклеветят и ще загубите службата си.

Но виното кипеше и той беше в неговата 
власт.

− Сложете му още една риза! − заповяда той. 
− Ти си вече труп, Стандинг! Но няма да умреш 
в ризата. Ние ще те погребем от лазарета.

Този път втората усмирителна риза ми сло-
жиха изотзад и я зашнуроваха отпред.

− Боже, боже, господин директоре, какъв 
студ − пропелтечих аз подигравателно. − 
Мразът хапе. И за това много съм ви благода-
рен за втората риза. Така ще бъда почти доб-
ре.

− Стягай! − викна той на Ал Хъчинс, който 
дърпаше шнуровете. − Стъпи отгоре на този 
подлец! Счупи му ребрата!

Трябва да призная, че Хъчинс се постара.
− Ще лъжеш за мен, а! − беснееше дирек-

торът и червенината от виното и гневът съв-
сем заля лицето му. − Сега виждаш какво пе-
челиш от това! Най-после ти взехме мярката, 
Стандинг! Това ти е краят! Чуваш ли? Това ти е 
краят!

− Една молба, господин директоре − едва по-
шепнах аз. Вече ми прилошаваше от страхот-
ното стягане. − Направете ризите три − успях 
да продължа, а стените на килията се люлееха 
и въртяха около мен, докато се борех с всички-
те сили на волята си да не загубя съзнанието, 
което изстискваха от мен. − Още една риза… 
Директоре… Ще… ми… бъде… толкова… по-
топло…

И моят шепот замря − аз се унесох в малката 
смърт.

Никога вече не бях същият след това двойно 
стягане. Никога вече до ден днешен, без значе-
ние какво ядях, дали ме хранеха както трябва. 
Страдах от вътрешни увреждания до такава 
степен, че не исках да го узная. Старата болка в 
ребрата и стомаха ме мъчи и сега, когато пиша 
тези редове. Но нещастната, изтормозена ма-
шинария извърши предназначението си. Тя ми 
даде възможност да доживея досега и ще ми 
даде възможност да поживея още малко до 
деня, когато ще ме изведат с риза без яка и ще 
ми опънат врата с добре опънато въже.

Но двете ризи бяха последната сламка. Тя 
пречупи гърба на директора Атъртън. Той се 
предаде с изявлението, че мен смърт не ме 
хваща. Както му казах веднъж:

− Единственият начин да ми видите сметка-
та, господин директоре, е да се промъкнете 
тук някоя нощ с брадва.

Джейк Опънхаймър му рекна нещо хубаво 
на директора, което трябва да разкажа:

− Слушай директоре, сигурно е направо ад 
за теб да трябва да се будиш всяка сутрин и да 
намираш себе си на възглавницата.

Ед Морел му каза:
− Майка ти трябва да е била наистина луда 

за деца, за да те отгледа!
Всъщност освобождаването от усмирител-

ната риза за мен бе огорчение. Аз чувствах 
остро липсата на този мой свят на сънища. Но 
не за дълго. Открих, че мога да се откъсна от 
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тялото, като упражня волята си и я подпомогна 
механично чрез стягане на гърдите и корема с 
одеялото.

С това се докарвах физиологически и пси-
хологически до състояния, подобни на онези, 
причинени от усмирителната риза. Така при 
желание и без старите мъчения, бях свободен 
да блуждая във времето.

Ед Морел вярваше на всичките ми приклю-
чения, ала Джейк Опънхаймър остана скептик 
докрая. През тази моя трета година в единоч-
ката посетих Опънхаймър. Успях да го направя 
само този едничък път, но и тогава без да имам 
такова намерение и неочаквано.

Просто се случи така, че след като изпаднах 
в безсъзнание, се озовах в неговата килия. Мо-
ето тяло − знаех го − лежеше в усмирителната 
риза в моята си килия. Макар и никога преди 
да не бях го виждал разбрах, че това е Джейк 
Опънхаймър. Беше лятно време и той лежеше 
без дрехи отгоре на одеялото си. Бях потресен 
от мъртвешкото му лице и подобното на ске-
лет тяло. Не беше дори и подобие на човек. 
Беше само схемата на човек, костите на човек, 
които все още не са се разпаднали, но лишени 
от всякаква плът и покрити с подобна на пер-
гамент кожа.

Едва когато се намерих отново в моята килия 
и възстанових съзнанието си, можах да обмис-
ля тази работа и да си дам сметка, че също как-
то изглежда Джейк Опънхаймър, така изглежда 
и Ед Морел, така изглеждам и аз. И неволно из-
питах трепет, когато съзрях колко неизмерим 
е духът, обитаващ тези наши немощни, загива-
щи трупове − тримата непоправими в единоч-
ките. Плътта е евтино преходно нещо. Тревата 
е плът, а плътта се превръща в трева; но духът 
е нещо, което пребъдва и остава живо. Не мога 
да понасям поклонниците на плътта. Да може-
ха да вкусят мъничко от единочката в Сан Ку-
ентин, много бързо биха й отдали дължимото 
и биха се преклонили пред духа.

Но да се върна към преживелицата ми в ки-
лията на Опънхаймър. Това беше тяло на отдав-
на умрял човек, съсухрено от пустинен зной. 
Кожата, която го покриваше, имаше цвета на 
суха пръст. Острите му жълтосиви очи като 
че ли бяха единственото живо нещо в него. Те 
не спираха нито за миг. Той лежеше по гръб, а 
очите му се стрелкаха насам натам и следяха 
подхвърчането на няколко мухи, които игра-
еха в здрача над него. Забелязах също белег от 
рана малко над десния му лакът и друг белег 
на десния глезен.

След известно време той се прозя, обърна 
се на една страна и заразглежда подлютена 
рана над хълбока си. После се зае да я почист-
ва и превързва по грубия начин, използван от 
затворниците в единочките. По вида на рана-
та познах, че е от тези, причинени от усмири-
телната риза. На моето тяло в този миг, когато 
пиша, има стотици белези от ризата.

След това Опънхаймър се обърна пак по 
гръб, внимателно хвана един от горните си 
предни зъби с палеца и показалеца − беше 
кучешки зъб − и доста лесно го разклати на-
пред назад. После пак се прозя, протегна ръце, 
претърколи се по корем и зачука на Ед Морел.

Напълно естествено аз дешифрирах думите 
му.

− Рекох, че може би си буден − чукаше Опън-
хаймър − Какво става с професора?

Тогава неясно и отдалече дочух чукането на 
Морел, който обясняваше, че преди един час 
са ми сложили усмирителна риза и аз, както 
обикновено, вече съм глух за всякакво чукане.

− Добър човечец е − продължи да чука 
Опънхаймър. − Винаги съм изпитвал съмне-
ние към образованите мутри, но него образо-

ванието не го е развалило. Той е честен човек. 
Смел е колкото си щеш и не можеш го накара 
да издаде или наклевети някого, каквото и да 
го правиш.

С всичко това Ед Морел се съгласи, като до-
бави и нещичко от себе си. И веднага, още тук, 
преди да кажа дума повече, трябва да приз-
ная, че съм живял много години и много жи-
вота и че в тези много съществувания е имало 
моменти, в които съм бил горд, но най-гордия 
момент, който някога съм изживял, беше, кога-
то двамата ми другари в единочките ми дадо-
ха тази оценка. Ед Морел и Джейк Опънхаймър 
бяха два велики духа и от самото начало на 
времето не ми е била оказвана по-голяма чест 
от възможността да бъда техен другар. Крале 
са ме посвещавали в рицар, императори са ми 
давали благороднически титли, пък и самият 
аз, като крал, съм изживявал моменти на вели-
чие. Но между всичко това не мога да отсъдя 
нещо да е било по-великолепно от братската 
възхвала от двама доживотни в единочки, смя-
тани от света като най-долна утайка на човеш-
кото блато.

Сетне, като се съвзех от това изживяване в 
усмирителна риза, разказах за посещението 
си в килията на Джейк като доказателство, че 
духът ми наистина е напускал тялото. Но Джейк 
остана непоклатим.

− Това е догадка над догадките − бе негови-
ят отговор, когато му описах едно по едно не-
щата, които е правил, докато духът ми е бил в 
килията му. − Това е въображение. Сам ти си 
прекарал три години в единочка, професоре, 
и можеш доста точно да си представиш какво 
може да прави човек, за да убие времето. Няма 
нищичко от това, което ми разправи, дето и ти 
и Ед не сте правили хиляди пъти, като почнеш 
от лежане гол през горещините, та до наблю-
даването на мухите, почистване на рани и раз-
говори с чукане.

Морел взе моята страна, но нямаше никаква 
полза.

− Хайде, не се ядосвай, професоре − изчу-
ка Джейк. − Аз не казвам, че лъжеш. Казвам 
само, че се унасяш в ризата и започваш да си 
представяш някои работи, без да знаеш, че го 
правиш. Зная, че вярваш в това, което казваш и 
мислиш, че се е случило, но то не хваща място 
при мен. Ти си го представяш, но не знаеш, че 
си го представяш… то е нещо дето си го знаеш 
от край време, макар и да не знаеш, че го зна-
еш, докато не изпаднеш в това унесено, замая-
но състояние.

− Чакай малко, Джейк − зачуках му аз. − Ти 
знаеш, че никога не съм те видял с очите си. 
Така ли е?

− Трябва да го приема на вяра, професоре. 
Може да си ме виждал, без да знаеш, че това 
съм аз.

− Въпросът е, че не съм те видял съблечен 
− продължих аз, − но въпреки това мога да ти 
кажа за тоя белег над десния ти лакът и белега 
на десния глезен.

− О, дрън-дрън! − отговори той. − Всичко това 
ще го намериш в затворническото ми досие и 
наред с муцуната ми в полицейския албум на 
престъпниците. Хиляди полицейски начални-
ци и детективи ги знаят тези глупости.

− Аз никога не съм чувал за тях − уверих го 
аз.

− Не си спомняш дали някога си чувал за тях 
− поправи ме Джейк. − И пак трябва да си ги 
чувал. Макар и да си го забравил, сведенията 
са в главата ти, запазени за справка, само че си 
забравил къде са запазени. Трябва да ти се за-
мае главата, за да си спомниш. Забравял ли си 
някога името на човек, което знаеш не по-зле 
от на брат си? Аз съм забравял. Имаше един 

никакъв съдебен заседател, дето ме осъди в 
Оукланд, тогава, когато ми дадоха петдесет го-
дини. И един ден открих, че съм му забравил 
името. Та знаеш, друже, седмици лежах тука и 
си блъсках главата как беше. Ама само защото 
не можех да го изкопая от туй чекмедже със 
спомени, не значеше, че то не е там. Било е за-
турено и толкова. И за да го докажа, един ден, 
когато изобщо не мислех за него, то изскочи от 
ума ми направо на крайчеца на езика. „Стей-
си! − казах го на глас − Джоузеф Стейси!“ Това 
беше. Сещаш ли се какво искам да ти кажа? 
Ти само си разправяш за белези, дето хиляди 
хора ги знаят. Не зная как си се докопал до тия 
сведения, предполагам, че и сам ти не знаеш. 
Това не ми влиза в работата. Но те са в главата 
ти. Като ми разправяш това, дето го знаят мно-
зина, то не хваща място при мен. Трябва да ми 
кажеш още не знам колко, та да повярвам на 
всичките ти врели-некипели.

…Хамилтоновият закон за икономия в дово-
дите! Така, вътрешно, този отрасъл в бордеи-
те престъпник беше учен дотолкова, че беше 
преоткрил хамилтоновия закон и строго се 
придържаше към него.

И все пак − и това беше възхитително − 
Джейк Опънхаймър беше интелектуално чес-
тен. Тази нощ, когато бях задрямал, той ме по-
вика с обичайния сигнал:

− Слушай, професоре, ти ми каза, че си ме ви-
дял да клатя разклатения си зъб. Тука ме хвана 
натясно. То е единственото нещо, дето не мога 
да разбера отде го знаеш. Той се разклати само 
преди три дни и не съм казал думичка за това 
на жив човек.

Паскал[1] казва някъде: „Когато разглежда 
хода на човешката еволюция, философският 
ум трябва да смята човечеството за един чо-
век, а не за сбор от индивиди“.

Седя тук в отделението за убийци във Фол-
съм със сънливо бръмчене на мухи в ушите и 
размишлявам върху това изказване на Паскал. 
То е вярно. Също като човешкия ембрион за 
кратките десет лунни месеца със зашеметява-
ща скорост, в безчет форми и образи, умноже-
ни безчет пъти, повтаря цялата история на ор-
ганичния живот от растението до човека; също 
както човекът момче в кратките си момчешки 
години повтаря историята на първобитния чо-
век с постъпките на жестокост и диващина, от 
причиняване на болка при игра на по-малки 
твари до племенно осъзнаване, изразено в же-
ланието да се събира в банди, също както и аз, 
Даръл Стандинг, съм повторил и изживял всич-
ко, каквото е бил първобитният човек и какво-
то е вършил и ставал, докато съм станал това, 
което сте вие и аз, и всички други подобни на 
нас в двадесетия век на цивилизацията.

Наистина всички ние, всеки жив човек на 
планетата днес, носим в нас вечната история 
на живота от самото му начало. Тази история 
е записана в нашите тъкани и нашите кости, 
в нашите функции и нашите органи, в клетки-
те на нашия мозък и нашия дух, във всичките 
видове физически и психически подтици и 
стремежи. Някога сме били рибоподобни, ти 
и аз, читателю, и сме изпълзели от морето, за 
да проправяме пътя за голямото сухопътно 
приключение, в разгара на което се намира-
ме сега. Ние все още носим следите на море-
то, както все още носим следите на влечугото 
от преди то да е станало влечуго, а ние да сме 
станали ние, когато пра-влечугото и пра-ние 
сме били едно. Някога сме летели във въздуха 
и някога сме живели по дърветата, и ни е било 
страх от тъмнината. Белезите остават врязани 
в теб и мен, врязани в нашето семе след нас до 
края на времето на земята.

Превод Сидер Флорин
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Слагам внуците да спят и отивам в друга-
та стая. Взимам в ръце до половина готовия 
китеник, иглата, шарените вълнени отрязъци 
и започвам. Промушвам снопчето вълна, из-
дърпвам го през нишката и го завързвам на 
възел. После втори, трети, втора редичка...

Празник е. Дъщерята и зетят празнуват се-
меен празник в ресторант с приятели. Изви-
каха ме да гледам внуците, после да остана 
да спя у тях.

А моят празник е всеки ден, когато видя 
как се сбъдват отдавнашни мечти, очаквани 
с толкова много обич и надежда. Колко ра-
дост видях днес, но и колко безпокойство! 
Сред толкова настръхналия ни огрубял свят 
всеки се е свил навътре в себе си, не му оста-
ват сетива да усети радостта, сълзите от нея, 
сбъднатата мечта.

Работя от близо тридесет години 
като акушерка. Поемам всеки ден 
малката искрица, пълна с много жаж-
да за живот, лумнала с безпределна 
радост в очите на всяка от майките, 
родили своите деца. Трудно се из-
мерват степените на преживяната 
радост. Изминалите години създадо-
ха у мен точната величина за степен-
та на светлината, родена от радостта 
да посрещнеш рожбата си. Това си 
е само моя мяра. Тя е като реене на 
сноп лъчи със силна, много силна 
светлина! Научих се да разпознавам 
безпогрешно тази величина. 

Изстивам, когато видя различни 
очи на родилката, отместваща погле-
да си от детето и с очакване час по-
скоро да напусне родилния дом и да 
го остави тук. В такъв един момент 
настръхвам, защото такива очи, не-
способни да пращат лъчи, се затва-
рят, извръщат се с досада, а аз, поела 
малкия нов живот, съм готова да не 
им го дам никога повече.

Поемам и онези бебета, които не 
си отиват с майките, а остават тук. А 
оттук поемат към различните домо-
ве за сираци. Какви сираци са тези малки не-
винни душици! И те са от майка и баща съз-
дадени. Нежелани. Пред такива деца майчи-
ното ми сърце се заблъсква най-лудо, вдигам 
кръвното!...

Влизам в детското отделение и си мисля 
за съдбите на тези най-мили и най-невинни 
създания, накъде ли ще ги отпрати вятърът 
на живота. Ето, момченцето с номер 412 има 
затруднено дишане. Какво ли е правила май-
кат по време на бременността, за да отстра-
ни срама си. Не, децата не са срам! Детето е 
слънцестоене в нашия свят, в сърцето на вся-
ка майка. Слънце с непрекъсващо греене до 
края на земния път на майката. На онази май-
ка – не. Бе излъгала мъжа си и вече големите 
си деца. Не тях, а себе си бе измамила, че лъ-
жата й ще бъде неоткрита. Непреживяна.

Стоя в предродилното и попълвам доку-
ментите. Всеки път се заричам да не изпит-
вам никакво съжаление в трудните предро-

СЛЪНЦЕСТОЕНЕ
дилни часове на “онези” майки. Не всеки път 
успявам да запазя безразличие. Болката си е 
за човека, болката е изкупление, в този слу-
чай само наказание. След него не идва свет-
лината, няма я радостта, а само тъжно облек-
чение.

Вдигам глава от листовете и се приближа-
вам до родилката. Избърсвам потното й чело, 
намокрям пресъхналите й устни. Жената по-
нечва да благодари, но я спира студеният ми 
поглед на акушерка, която наглед само си 
върши работата, и тя извръща глава. Още ня-
колко дни ще трае това чувство на вина у нея 
– мисля си. После ще си тръгне с чувството, 
че се е отървала и освободила от товар.

Викат ме в приемната. Дано е от онези, 
добрите случаи. Толкова години работя, не 
мога да престана да се вълнувам по този по-
вод. Рутината и опитът не са изтрили съчув-
ствието ми към родилните мъки на майки-

отглеждане, а само аз си знам как са дошли 
на този свят и ме боли от мисълта, какво ли 
ги очаква.

Сутринта дочаквам в размисли. Онази, 
младата жена, която приех снощи, е родила 
лесно и вече е щастлива. Съобщила е нови-
ната на близките си.

Тази сутрин ще дойдат те – осиновители-
те. Семейството е от Варна. Кандидатстват 
от години. Техен е сега редът. Решавам да ги 
чакам и да поговоря с тях. Дежурството ми 
отдавна е минало, но решавам да остана и да 
ги дочакам.

Посрещам ги в приемната. Бях виждала 
само жената.

– Децата са две – близнаци, – казвам прос-
тичко и кратко.

Жената погледна с молба и надежда мъжа 
си.

– Съгласни сме да ги вземем и двете 
– пак така простичко отговори 
съпругът.

След няколко дни трябваше да 
дочакат дооформените документи. 
Повярвах изведнъж на тази двой-
ка. Очаквах ги в уговорения ден и 
час. Ако не бях на работа този ден, 
пак щях да дойда в болницата и да 
видя всичко с очите си. Мира няма 
да имам иначе.

Станах рано, не исках и не мо-
жех да мисля за друго – само се пи-
тах. Дали няма да се разколебаят. 
Ще дойдат ли, или са премислили 
и отказали. Влизам в болницата и 
отивам при близначетата. Бяха ги 
нахранили и спяха, стиснали юм-
ручета. Не ме сдържаше. Излязох 
на изхода. И ги видях. Идваха с бу-
кети, с погачи, с огромни пакети 
– един син и един розов. Едва се 
поздравихме от вълнение, грейна-
ли от радостта. Те – новите мама и 
татко, поеха разтреперани по едно 
от децата. И заплакаха и двамата! 
От насъбралото се през годините 
очакване в надежда, от сбъднатата 
им мечта, от двойната им радост. 

Гледах ги, а те, клетите, не знаеха как дори 
да ги погалят, как да им се порадват. Само ги 
гледаха и сияеха, а сълзите им се стичаха от 
радост и вълнение!

Тук не издържам и сълзите ми се ронят. Не 
ги задържам и те бликват още повече. Около 
мен минават колеги в бели престилки. Раз-
бират от какво се вълнувам толкова много. 
Щом плача, значи съм спряла на върха на мо-
ята вяра – слънцестоенето...

Усещам бузите си мокри. Преживявам от-
ново истински онази, вчерашната радост. 
Навеждам глава, поглеждам китеника и се 
усмихвам през сълзи – прекалила съм с въл-
ната в жълто. В него пулсират слънчеви кръ-
гове. Ето го моя празник! – мисля си и приби-
рам китеника и снопчетата вълна в кошница-
та.

После дълго не мога да заспя до отдавна 
спящите ми внучета. Ще ми стигнат ли силите 
да преживея всяка надежда?                                                                

те. Защото това е велико търпение от тяхна 
страна. Само една майка може истински да 
разбере, що е това да родиш живот!

Санитарката бе пропуснала дребно на вид 
момиче, превито от болката. Поемам доку-
ментите й. Няма да се вълнувам – опитвам да 
си обещая. – И никакво любопитство – насто-
явам пред себе си. Но... не издържам. Разби-
рам всичко и се радвам. Иде ми да я прегър-
на като своя дъщеря и да й дам много кураж 
и сила да издържи всичко. Е, ще има радост 
– това ми стига. Дано дойде по-скоро и по-
леко бебето!

Тръгвам към детското отделение. Спом-
ням си, че е дошъл ред за осиновяване на 
близнаците – момченце и момиченце. Не мо-
гат да ги разделят, а осиновителите не са по-
сочили, че могат да вземат две деца. Ако тези 
не се съгласят, може би следващите! Буца за-
става на гърлото ми пред вида на заспалите 
кротко в тази стая деца с неизвестна съдба. С 
най-голяма болка ги изпращам в домовете за 
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За деветмесечието 
на 2009 г. са анализи-
рани 181 проби за ДЗК: 
4 бр. соя зърно; 50 бр. 
проби соеви концент-
рати/соеви гранулати/
соеви изолати и соево 
брашно;  31 бр. месни 
продукти; 12 бр. вафли; 
10 бр. соев лецитин; 
7 бр.шоколад и шо-
коладови изделия; 28 
бр.царевично брашно; 
15 бр.царевичен чипс; 
6 бр.царевичен хляб; 8 
бр.пуканки. 

От изследваните 
проби в 27 бр. проби 
соеви концентрати/со-
еви гранулати/соеви 
изолати и соево браш-
но, 14 бр. месни продук-
ти, 2 бр. соев лецитин, 6 
бр.царевично брашно, 
2 бр.царевичен хляб 
и 2 бр. пуканки беше 
установено наличие 
на ГМО в допустими-
те граници /под 0,9% 
ГМО/  и следователно 
тези продукти не под-
лежат на изискванията 
за етикетиране.

Нестандартни про-
би, които би следвало 
да бъдат етикетирани 
са:

- КРЕНВИРШИ. Про-

бата е постъпила за 
изследване от РИОКОЗ 
Перник, с резултат над 
2,0% ГМО, българско 
производство.

- ШПЕК „НАРОДЕН”. 
Пробата е постъпила 
за изследване от РИО-
КОЗ Враца, с резултат 
над 2,0% ГМО, българ-
ско производство.

- СУРОВИ КЕБАПЧЕ-
ТА. Пробата е постъ-
пила за изследване от 
РИОКОЗ Пазарджик, с 
резултат над 2,0% ГМО, 
българско производс-
тво.

- КЕБАПЧЕ ОТ СВИН-
СКО МЕСО. Пробата 
е постъпила за из-
следване от РИОКОЗ 
Сливен, с резултат над 
2,0% ГМО, българско 
производство.

- СУРОВА НАДЕНИ-
ЦА „ЕЛИТ”. Пробата е 
постъпила за изследва-
не от РИОКОЗ Стара 
Загора, с резултат над 
2,0% ГМО, българско 
производство.

- СУХ ШПЕК- ТРАЕН 
ВАРЕНО ПУШЕН СА-
ЛАМ „ВИТАМЕС”. Про-
бата е предоставена за 
изследване от РИОКОЗ 
Търговище, с резултат 
над 2,0% ГМО, българ-
ско производство.

- КОЛБАС „КАМЧИЯ”. 

Пробата е предоста-
вена за изследване 
от РИОКОЗ Русе, с 
резултат 1,98% ГМО, 
българско произ-
водство.

- 3 бр.СОЕВ  ЛЕ-
ЦИТИН. Пробите са 
предоставени за из-
следване от РИОКОЗ 
Русе- 1бр. и Плов-
див- 2 бр., с резултат 
над 2,0% ГМО, внос 
от Гърция.

- СОЕВИ ГРАНУ-
ЛАТИ.Пробата е 
предоставена за из-
следване от РИОКОЗ 
Русе, с резултат над 
2,0% ГМО, произход 
Сърбия.

- СОЕВ ГРАНУЛАТ. 
Прабата е предоста-
вена за изследване от 
РИОКОЗ Габрово, с ре-
зултат над 2,0% ГМО, 
произход Бразилия. 

- ВАФЛИ ОБИКНО-
ВЕНИ С ЛЕК ЛИМОНОВ 
КРЕМ. Пробата  е пре-
доставена за изследва-
не от РИОКОЗ Бургас, с 
резултат над 2,0% ГМО, 
българско производс-
тво.

- БЯЛО СОЕВО 
БРАШНО „IZZI”. Проба-
та е предоставена за 
изследване от РИОКОЗ 
Пловдив, с резултат 
над 2,0% ГМО, внос от 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕНЕТИЧНО  
МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В  

БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 2004-2009 г.

Сърбия.
За периода 2004-

2009 г. само в една 
проба - СОЕВ ПРОТЕИН 
„CENTEX 4050”, пре-
доставена от РИОКОЗ 
Варна и изследвана 
през 2007 г., внос от 
Бразилия, беше устано-
вена неразрешена ге-
нетична модификация 
за ЕС. Министерство 
на здравеопазването 
в този случай на на-
личие на неразрешен 
генетичен материал  
приложи принципа за 
нулева допустимост и 
пробата беше незабав-
но изтеглена от митни-
цата. Страните-членки 

на ЕС бяха сигнализи-
рани по системата за 
бързо реагиране.

От всички изследва-
ни проби само на две 
проби - царевично 
брашно и соев леци-
тин беше посочено на 
етикета, че съдържат 
генетично модифици-
рани съставки.

Пробите за из-
следване на ГМО по 
ДЗК в съответствие 
с Ръководството за 
контрол на генетично 
модифицирани храни 
се пробонабират от 
здравните инспекто-
ри на 28-те РИОКОЗ 
и се предоставят в 

Националната лабо-
ратория за контрол 
на генетично моди-
фицирани храни към 
Столична РИОКОЗ. 
Броят и видът про-
би за изследване по 
Държавният здравен 
контрол /ДЗК/ се оп-
ределят от годишно 
изготвен план, съоб-
разен с Министерство 
на здравеопазването, 
след консултация със 
служители от Столич-
на РИОКОЗ относно 
кои проби са подхо-
дящи за анализ, в кои 
видове се наблюдават 
наднормени стойнос-

ти, в кои региони на 
България е уместно да 
се извърши пробовзе-
мането, от кои обекти 
на проверка и пр. 

 След провеждане 
на анализите, протоко-
лите с получените ре-
зултати се изпращат до 
съответната РИОКОЗ, а 
те от своя страна уве-
домяват обектите на 
проверка и предпри-
емат съответните мер-
ки. При установяване 
на наднормени стой-
ности /над граничната 
стойност 0,9%/ се уве-
домява и Министерс-
тво на здравеопазва-
нето.

Изследваните проби и несъответстващите от тях са 
както следва по години: 

Упражнение  за  
телепортация

Продължава от стр. 2

Не всекиму ще бъде дадено това, но с точ-
ност мога да ти кажа, че ако си бил веднъж в 
някой град в страна задморска, можеш да бъ-
деш и втори, и трети път, премествайки свое-
то второ “аз”. 

Който го постигне, трябва да запомни една 
опасност – не бива да отдалечава своето вто-
ро “аз” от тялото си твърде дълго.

Тук ще направя отклонение и ще разкажа 
за опасността по–подробно.

От любопитство направих тези упражнения 
и като постигнах резултатите, за които говоре-
ше дядото на Анастасия, аз опитах да се пре-
местя, или да телепортирам  второто си “аз” в 

Кипър, в градчето Пафос, където бях ходил.
Легнах на дивана в моя кабинет, отпуснах 

се, представих си как се приготвям, после оти-
вам на летището, сядам в самолета, кацам на 
летището “Ларнака”, настанявам се в стаята на 
познатия хотел. После вземам душ, отивам да 
се разходя край морето.

Вечерно кафене, местната музика, сутринта 
плаж, къпане в морето…

Върнах се или се събудих, не знам как по-
точно да го кажа, след три дни. И едва можах да 
се вдигна от постелята, тялото ми, меко казано, 
отдавна имаше нужда да отиде в тоалетната, 
но никой не го беше завел там. Освен това то е 
искало да яде, но никой не го беше нахранил. 
Станах с усилие, погледнах се в огледалото. 

Отражението в огледалото не ми хареса. На 
лицето ми беше израснала тридневна четина, 
и изражението беше обидено и нерадостно. И 
много ми дожаля за моето тяло, което се ока-
за захвърлено за три дни. От всичко случило 
се аз си направих извод, че тялото на човека 
е абсолютно безпомощна плът без енергията 
на второто или може би първото човешко “аз”. 
Но макар и безпомощно, все пак е родно и не 
бива да се оставя дори заради пътешествие в 
чуждестранен курорт. Освен това, когато пъ-
тешестваш без тяло, усещането уж е пълно, и 
морската вода чувствах, и топлината на слън-
чевите лъчи, а тялото не почерня.

Отначало ми беше жал за загубеното в тре-
нировки време. А после успях да използвам 
с полза за делото възможността да виждам с 
помощта на второто си “аз” някои все още не-
случили се събития. Написах по такъв начин 
няколко сюжета, които ще ви представя тук.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА
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Продължава от стр. 1

Погледнато отвисоко сякаш ние, Русия, доб-
ре плуваме в морето на бушуващата криза. Не 
случайно много водещи страни се отнасят с 
респект към нас. А в действителност – безизхо-
дица. За САЩ вече никой и не споменава, до уши 
са затънали. Президентът им като проскубан 
петел, залят с вряла вода, се чувства. Но всички 
продължават да кудкудякат. Кризата, още не се 
е разгърнала, а те вече загубиха трилион и по-
ловина. Та това са цели 1500 милиарда долара! 
И продължават да губят, въпреки че без милост 
и съвест крадат от целия свят. От Русия - безс-
порно най-напред. 

И ние имаме големи загуби, особено като 
се има предвид, че нашите пари са в техните 
банки. Почти трилион долара са само от ВВП, 
събрано за целия му мандат. Това е, ако не бро-
им всичко откраднато и изнесено от новоизлю-
пените олигарсчета. Крадците на газ от Украйна 
са като деца пред тях и пакостите им са детски. 
Просто отработват обяда си пред ционистките 
си работодатели от САЩ.

А какво прави тяхното министерство на фи-
нансите? От години упорито прехвърля изра-
ботените от страната богатства в чужбина, рус-
ките петродолари хранят ненаситна Америка. 
А нали на министъра му бе заповядано срочно 
да извади руските средства от чужди финансо-
ви институции. Техните хартийки поевтиняват 
и нашите вложения в тези хартийки олекват 
съответно. Има дни, в които губим десетки ми-
лиарди долари. На ден! Толкова, колкото при 
Елцин за една година беше бюджетът на цялата 
държава.

На кого се подчинява този министър? Опи-
тай сега да го махнеш – въобще  нищо няма да 
успееш.

Президентът чак се почувства неудобно в 
креслото си от тези обезпокоителни мисли:

- Защо изтървах толкова важен момент? 
Защо навреме не успях да реагирам на макар 
и самотните, но искрени предупреждения на 

ПРЕЗИДЕНТ И ВЛЪХВА

истинските руски патриоти. Някои от тях бяха 
изгонени дори от собствената ми администра-
ция. 

Безкрайни интервюта, конференции, вместо 
да седна и доверявайки само на себе си, да си 
изясня възловите проблеми. Лично да усетя не-
щата, както някога го е правил Сталин.

Бързо мислите бягат. Много неща предстоят. 
Кога да успее за всичко?

Налага се от неприкосновения запас – злат-
ните резерви на държавата – да отдели девет 
трилиона за спасяване на потъващата финан-
сова система. Такава космическа сума – девет 
трилиона! Само преди пет години това бе астро-
номическа сума, за която никой не би посмял и 
да мечтае. Но той успя да я запази, независимо 
от бюджетните и всякакви други разходи. Нена-
празно Учителя го бе нарекъл руски Витяз. Доб-
ре е, когато имаш такива учители. Величествен 
човек, скала, на която да се опреш при нужда.

Видимо най-после разполагаме с пари, собс-
твени. Само, че работата е там, че не стигат до 
конкретните хора все още. А дали въобще ще 
стигнат? Дори у мен съмнения се пораждат, как-
во да кажем за другите. Иди разбери кои са от 
нашите и кои са подставени. Имам усещане, че 
всичките ги подмениха. 

Колко ли още пари трябва да се хвърлят в 
бездъното гърло на кризата, само Бог знае.

Двадесет и пет от най-богатите русияни ( сред 
тях руснаци почти няма) още в първите месеци 
на кризата през 2008 олекнаха с 230 милиарда 
долара, или с 62 %. До днес вече надхвърлиха 
300 милиарда. Само гледай какво става. По вре-
мето на Елцин целият бюджет на Русия беше 20 
милиарда долара. За цялото му управление, за 
десетте години, толкова пари не е имало, колко-
то тези „момченца” изгубиха за един миг.

Държавата ни ги подкрепя „горкичките”, луди 
пари им дава. Системата така е организирана, 
че почти всичко през тях да минава. Хищници! 
Така са се окопали, че отникъде не можеш да ги 
заобиколиш. Щом паричките докопат, веднага в 
чужбина ги прехвърлят. Бандити истински!

Още през първия месец на 
кризата, едвам получили първия 
транш от родните резерви, без 
една копейка да оставят за наши-
те бизнесмени, на часа във валута 
го превърнаха и в чужди банки 
депозираха. Става дума за 50 ми-
лиарда долара! Без да се замис-
лят, без да обръщат внимание на 
нашите заплахи, продължават и 
сега да увеличават темповете на 
изнасяне на народните богатс-
тва. Изкупуват долари, чичо Сам 
спасяват, наместо да помагат на 
собствения бизнес, на народа си. 
И прехвърлят „зелените гущери” в 
чужди трезори.

Истински  икономически пара-
докс: страшна криза ни е налегна-
ла, а с нищо неосигурената зелена 
хартийка вдига цената си. Напук 
на всички финансови закони, като 
на дрожди расте.

През 1998 г. по този начин ра-
зориха Русия, без никаква причи-
на вдигнаха цената на долара пет 
пъти. Идвай, чичо Сам, и за своите 

зелени хартийки купувай каквото си поискаш, 
цялата държава, ако щеш. Разделяй и управля-
вай!

И взеха каквото си пожелаха. Едвам спасихме 
оръфания си авторитет, ако въобще го имаше 
още. Разделиха и безпардонно властваха, докато 
В.В.П. не се стовари върху сивите им ционистки 
глави. Сами го назначаваха, сами много сгреши-
ха. Вече не можеш да върнеш миналото. Русия се 
надигна, макар все още да грабят нашите ресур-
си. Виждам как богатствата наши изчезват и кой 
безчинства, но за сега не мога да ги натисна. Не 
мога и това е то! Ръцете ми са вързани.

А юдеите приказно забогатяха през това вре-
ме, по тях сякаш всичко се хлъзга. Всички орга-
низатори на дефолта благополучно се устроиха 
по топлите министерски и други местенца. Из-
глежда здраво се трудиха нова девалвация да 
спретнат. Дори ВВП не успя с тях да се справи. И 
до днес всичките са по върховете, мнозина ги ви-
дях на срещата. На съветници ми се правят.

Не се страхуват от нищо дяволите. Макар да 
знаят, че всичко за тях ми е известно. Съдбата 
на Ходорковски, Березовски, Гусински и тям по-
добни, през нощта да ги събудиш, ще ти я раз-
кажат с най-малките подробности, и въпреки 
това се пъчат напред. Значи има чадър над тях, 
по-голям от нас. Ционистки чадър. Добре знаят, 
че да ги махне може само онзи, който ги е поста-
вил там. Или дори над него. А кой ги е поставял 
днес дори президентът, т.е. аз, знае. И онзи, дето 
е още по-високо, го виждам.

Правилно Учителя, Влъхвът руски, неведнъж 
ми повтаряше и насочваше вниманието ми при 
първата ни среща: “Истинските световни управ-
ници знаят какво правят, но за другите това 
е недостъпно. Затова са управници, жреци, 
само че тъмни. Те винаги имат готов жертвен 
ягнец. Добре охранени жертвени животни, та-
кива, че никой да се не усъмни, мисъл даже да 
не допусне, кои са истинските кукловоди. На 
показ стоят президенти, парламенти, прави-
телства, САЩ, ООН, ЕС и др.”. 

Всички си мислят, че американците света уп-

Всички къщи в Радное са направени от 
дървени трупи и повечето са изградени 
от ръцете на стопаните си
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равляват, бушовци - клинтъни, моргани – рок-
фелери. Никой не познава истинските управни-
ци. Никой! Освен нашите влъхви, светлите жре-
ци, животоизричащи.

- Но къде са тези влъхви, Учителю? Защо око-
ло мен, около ВВП се въртят кои ли не, само тях 
ги няма?

Може да съм недостоен за тях все още? На-
вярно така е. Те знаят по-добре.

Ален Грийнспен, ръководил десетки години 
ФРС – федералната резервна система на САЩ, 
а в действителност финансово-кредитната сис-
тема на цялото земно кълбо, в това число и на-
шата, руската, накрая чистосърдечно си призна. 
В какво именно? Че е допуснал по време на сво-
ето управление непоправими стратегически 
грешки. Грешки, довели до световна финансова 
криза.  И всичко това се случва в период на без-
пределно еднолично световно господство!

Той, смятаният за финансов гений, управите-
лят на страни и континенти, президенти, крале 
и шахове. Той, който назначаваше олигарсите, 
управниците и милиардерите, който унищожа-
ваше непокорните сред силните на деня с един 
замах на перодръжката си, се оказа пешка в ге-
ниалната игра на жреците. Нещо, което сам си 
призна пред телевизионните камери на целия 
свят. Без окото му да мигне.

Наистина жреците са гениални: не се показ-
ват публично, не се занимават да ръководят 
някого конкретно. Създали веднъж глобалната 
Система, поставили на възловите  места свои 
пионки от типа на Грийнспан, Буш, Тачър, Елцин, 
Юшченко... Тях помежду си също ги подчинили, 
за да не се занимават излишно с ръководенето 
им. Създали около всеки обкръжение, което 
пази нито една светла мисъл да не прескочи 
през квадратните им глави и дори до ушите им 
да не стига.

А най-умните хора на планетата, аналитици, 
разузнавачи, учени, пуснали по фалшиви следи. 
Използвали ги и продължават да ги използват 
в своите користни интереси. В най-добрия слу-
чай позволяват на отделни аналитици да на-
мират виновните за всичките земни нещастия 
сред евреите, в САЩ и създадените от тях меж-
дународни структури. На някои даже им е поз-
волено да загатват за световната конспирация. 
Нищо повече.

Но за каква световна конспирация иде реч? 
Опомнете се! Ако вярваме на Учителя, преди хи-
ляди години е имали заговор между върховни-
те жреци за поемане на управлението на целия 
свят – от жреците, най-умните сред хората, кои-
то можем на пръстите на едната ръка да преб-
роим. От тогава и до днес по наследство на най-
големия син се предава неизмеримата власт в 
последната година на 
дългия живот на жре-
ца. Ето я цялата, доб-
ре балансирана, пла-
нетарна власт, която 
никой не е виждал. И 
след като не е била ви-
дяна, значи тя и сякаш 
не съществува. Вър-
ховните жреци никога 
не са били споменава-
ни като истински уп-
равници на този свят. 
Нима може при такава 
организираност да се 
допусни някакъв се-
риозен заговор, още 
повече световен. За 
миг ще го разкрият, а 
после с механизмите 
на собствената си Сис-

тема ще го смачкат или насочат в нужната им 
посока: масони, ложи, ордени от типа на бушов-
ския „Череп и кости” в Щатите, ционистки орга-
низации и много други. А когато е нужно, имено 
тях и ще посочат за виновни. В по-сложните ва-
рианти „бушонът” ще се окаже създаденото от 
тях „световно правителство”.

С Горбачов и Елцин всичко е пределно ясно. 
Но нима и с нас, с мен, правят същото. Как го 
правят, след като нито сме ги чували, нито виж-
дали?

Между другото, защо ли у нас на всички клю-

Странни работи се получават: Запада отпус-
ка на своите бизнесмени кредити с 1% лихва, 
а често и без такава, само и само по-бързо да 
работят и да се измъкват от кризата. А ние, при-
емайки от тях като глупави маймуни цялата им 
„демокрация” и „либерална икономика”, своите 
предприемачи товарим с по 20 и повече про-
цента. Че кой да иска да вземе такива кредити. 
На чичо Сам даваме за 1%, а на нашите – за 20%. 
А Щатите след това нашите ни пари на нас ги да-
ват за 12%! После щедро ни подхвърлят единия 
процент, а на себе си оставят 11%. 

чови позиции стоят американски възпитаници? 
И защо тези тяхни ученици всички наши богатс-
тва прехвърлят на Запад и срещу нашите пари 
купуват никому ненужни цветни хартийки?  
Къде се дянаха нашите златни резерви? Нали 
бяха над 550 милиарда долара. Та това са почти 
15 трилиона рубли! И къде е седемтрилионният 
стабилизационен фонд?

Защо нашите бизнесмени вземат заеми от 
западните банки, а не от нас? Ние даваме на 
ционистите своите пари с 1% лихва, а те дават 
на нашия бизнес същите пари, но с 12 % лихва. 
Дванадесет пъти. Нима сме такива глупаци, че 
със собствените си пари не можем да се разпо-
редим правилно?

Но 12, все едно, е по-малко от 20. Разбира се, 
че нашите ще се тътрят след тях. И се хващат на 
лихварската въдица. Вече са заели 550 милиар-
да долара. Точно толкова, колкото са златните 
ни резерви. Ние 550 сме натрупали и изпратили 
при ционистите, ужким на отговорно пазене, а 
през това време нашият бизнес се е „хванал” на 
същите 550 милиарда долара. Магия сякаш няка-
ква. Излиза, че ние сме загубили 1 трилион и 100 
милиарда, а не 550 милиарда? Долара, не рубли! 
Плюс стабилизационния и други фондове.

Няма вече никаква гаранция, че Запада няма 
да си присвои руските пари, влагани в тяхните 
финансови балони. Нещо, което прави вече от-
давна.

Правилно спасителят на следвоенна Герма-
ния не се уморяваше да повтаря: Инфлацията 
не е икономически закон, а дело на глупаци-
те, неумеещи да управляват страната си.

От своите гладни, бездомни руснаци всичко 
до трохичка вземаме, а на тези чакали го даваме. 
25 милиона сънародници, гордост на нацията, 
са принудени да живеят в чужбина. Да можехме 
тях да подкрепим, да ги върнем в Родината.

Как да оправим положението, как да вкараме 
този влак в релсите, откъде да взема надеждни 
хора? Денонощно работим, без почивка, а ся-
каш в омагьосан кръг се въртим. Всичко наше 
буксува, а тяхното, на жреците, като по масло 
върви.

Трябва срочно да се отбия при Учителя. Не 
бива да се отлага повече.

Речено-сторено. Заповяда на шофьора да 
обръща.

Докато си събере мислите за предстоящата 
среща, и вече бяха в родовото имение на Влъхва.

Изглед от Радное, селището от родови 
имения, чийто жител е В.Медиков

Във всяко имение освен къща и руска баня, 
по площ сравнима с жилището, има и езеро
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Продължава 
от стр. 3

Нуждата от такъв 
голям амфитеатър 
възникнала от това, 
че градът проспери-
рал благодарение на 
местоположението 
си – край него ми-
навал най-важният 
директен път за при-
движване на римля-
ните от север на юг и 
бил разположен бли-
зо до солените езера. 
Солта се е разменяла 
за злато в древност-
та.

Амфитеатърът е 
конструиран в три 
кръга. Централна-
та част на подиума 
била запазена за 
най-богатите и влия-
телни хора, а другите 
посетители заемали 
местата си според 
социалния и поли-
тическия си статус в 
града. На арената се 
състояли битки меж-
ду животни (основно 

КОЛИЗЕУМЪТ И 
ВИЛА АФРИКА

ЕЛ ДЖЕМ

Вила Африка

ги в съседни стаи, за 
да могат животните 
като помиришат хо-
рата, да освирепя-
ват още повече. Тук, 
под арената, започва 
подземен тунел, дъ-
лъг 60 км и доста ши-
рок, който завършва 
на брега на морето. 
По време на горещи-
ните по този хладен 
тунел били транс-
портирани по бърз 
начин пресните про-
дукти и стоки, които 
пристигали с кораби 

са на пода, стените и 
таваните. Пресъзда-
ват сцени от живота, 
портрети, богове, 
митологични и ре-
лигиозни сюжети, 
сцени от гладиатор-
ски борби, живот-
ни. Създавани са из 
цялата империя, но 
най-много са откри-
ти в Рим и Северна 
Африка – днешен Ту-
нис. Великолепни об-
разци от това изкус-
тво се съхраняват в 
Националния музей 

„Бардо” в столицата 
Тунис, но голяма част 
от тези шедьоври 
може да се види и в 
музея на Ел Джем.

Известно е, че вла-
детелите и богатите 
римляни са притежа-
вали извънградски 
имения и луксозни 
вили. От реконстру-
ираната Вила Афри-
ка може да се добие 
представа за живота 
на римските първен-
ци в прекрасни къщи 
с всички удобства, с 
красиви градини и 
стопанства, където 
работели робите. Раз-
казват, че тази вила е 
била резиденция на 
император Гордиан.

лъвове и тигри), меж-
ду животни и хора, и 
между гладиатори. 
На арената има две 
врати, разположе-
ни една срещу дру-
га. През „вратата на 
живота” се влизало, 
а през „вратата на 
смъртта” се изнася-

по море.
Колизеумът в Ел 

Джем е послужил за 
естествен декор на 
филма „Гладиаторът”, 
а през лятото е до-
макин на междуна-
роден симфоничен 
музикален фестивал, 
фестивал на мозай-
ките и други прояви.

От Колизеума се 
отправяме към архе-
ологическия музей 
в Ел Джем. Тук раз-
глеждаме богатата 
музейна сбирка от 
римски мозайки и 
реконструираната 
римска вила. Прочу-
тите римски мозайки 
са украсявали двор-
ци и вили. Поставяни 

Мозайка в музея в Ел Джем

Римска мозайка на пода в римската вила

ли умъртвените в 
битките животни и 
хора. Под арената се 
намират галериите 
със стаите, в които 
са живеели гладиа-
торите и дивите жи-
вотни. Поставяли са 
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Костадин ВАКЛЕВ, Пазарджик 
***
ОБИЧАМ БЕЗКРАЙНО ТИШИНАТА 
В НОЩ ТИХА И СПОКОЙНА. 
АКО СВЕТИ  И ЛУНАТА 
КРАСОТАТА Й Е ДВОЙНА.

А ПЪК ГОРЕ В НЕБЕСАТА 
РОЙ ЗВЕЗДИ КАТО ОЧИ 
МИГАТ, ТРЕПКАТ В СИНЕВАТА, 
ДЕ ВЕЧЕРНИЦА БЛЕСТИ.

ТИШИНАТА Е ЕЛЕКСИР 
НА ДУШАТА, ЩО ТЪРСИ МИР. 
УТЕШАВА Я БЕЗКРАЙ, 
ТА СЪРЦЕТО ДА Е В РАЙ.

ТЪЙ ОБИЧАМ ТИШИНАТА, 
ЧЕ ЛЕКУВА ТЯ ДУШАТА.

МОЕТО ДЕТСТВО
Весела Михайлова АНГЕЛОВА – гр. София

Градинката чудна събираше всички.
Цветята подаваха любопитно главички. 
Те не седяха денем самички –
танцуваха леко с мисли далеко. 
Звездите ми шепнеха вечер тогава: 
- Луната за тебе сега ще изгрява!                                                                                     
- Ела ми на гости - ме канеше тя.                        
                                                   Полюшкай се леко 
на сърпа ми златен, 
в люлчица тънка и с песничка звънка. 
Своя бащин кът отдалеч погледни 
и всичко свидно добре запомни! 
О, детство прекрасно, мое, любимо, 
оставаш завинаги неповторимо!

ЗЕМЯ

Давид АЛФАНДАРИ

Земя си, която вдъхновява, 
насищаш ти моите сетива, 
пробуждаш в отговор словата ми, 
с богатство - сезони дълговечни!

И със най-чудни багри освежаваш 
палитрата на моята душа. 
Бялото на пролетта даряваш, 
златисто-жълтото на есента,

огнените цветове на лято. 
Песните на птиците политат, 
докосващи пак тебе, красота! 
Земя, преминала безброй лета!

Преплела във себе си съдбите 
на минали и настоящи, 
на бъдещите ни щастливи дни! 
Земя - богата с хора и мечти!

Земя - богата с хора и мечти! 
Пред нас разкри своите красоти! 
Земя - богата с хора и мечти! 
Любов събуди в нашите души!

СЪЛЗИ ОТ КРИСТАЛ
Цвета Николова СТОЯНОВА - София 

Отроних аз една сълза 
от извора на моята душа, 
за която знам, че дори и от кристал 
ти никога не би желал. 
Но ако бе видял, 
как сълзата от кристал, 
облечена в тъма, 
се крие в мрачните воали на нощта, 
дали ти би разбрал, 
че моята сълза макар да не е от кристал, 
би била по-чиста от детска усмивка, 
по-бистра от планински ручей, 
по-блестяща от луната, 
ако имах любовта ти!

Пожелание
Лидия БОЙКОВА, гр. Благоевград 

Бъди докрай добър –
доброто трудно се създава.
Не искай да се отплатят
за туй, което си раздавал.

Бъди докрай добър –
не вярвай, че не трябва.
Добро да правиш неведнъж –
доброто, знай, е като хляба.

Прозрение
Росица ПЕЕВА, Шумен

Път през борда търся
аз,

век след век се трупат
зад гърба ми.

И ето след толкоз
векове

прозореца на борда се
отвори:

И подадоха ни Те –
от Висшите светове,
Послание едно велико
за прехода ни във

простора!
И за дело тъй велико
мисълта си да прочистим,
тялото си да устроим,
че в туй велико време
да помогнем с разум

всички...
В Родината си да се

върнем
и прошка от Гея 

да потърсим,
че толкова векове ни е

търпяла
да злодействаме върху нея.
Сега и тя ни прощава,
ръка ни подава
да я прочистим и

възобновим
и да заживеем в мир

и Любов.
Благодарим ти,

майчице Земя,
за твоята добрина!

Ръцете
Снежана ГАВАЗОВА

Ръцете са чисти, когато подават.
Ръцете са мръсни, когато крадат.
Ръцете са чисти, когато създават
и много са мръсни, когато крадат.

Сърцето усеща ръцете дълбоко.
Сърцето ги движи, додето не спре.
Сърцето разперва ръцете широко
защото то помни, че те са криле.

БОТЕВ
Йорданка ВАСИЛЕВА
Литературен клуб “Алеко Константинов” 
– гр. Пазарджик

Пред теб, прекланям се поете,
пред твоя гений, твоя път,
надживяваш ти вековете –
не ще умре от теб стихът!

Макар и малко да са те -
сърце и мисъл се във тях чете
от вдъхновеното перо,
показа що е зло, кое - добро!

Възпя ти майка, първо либе,
Хаджи Димитър и Чавдар;
оплака и въздигна Левски,
прокле ти гнет и всякакви изверги.

Бъди спокоен за своята молитва
- не ще умре в пустиня ти гласа,
а твоя път с венци покрит е –
загина, поете – за свобода!

Поклон ти, гений свят, поклон!
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***
Учителят Иккю показал своята мъдрост 

още като дете. Веднъж той счупил скъпата 
старинна чаша за чай на своя учител и мно-
го се разтревожил. Докато се чудел какво да 
прави, чул, че учителят му идва. Той бързо 
скрил парчетата от чашата под дрехата си.

− Учителю − попитал той, − защо нещата 
умират?

− Съвсем естествено е нещата да умират, 
а веществото, съдържащо се в тях, да се раз-
дели и разпадне − казал учителят. − Когато 
му дойде времето, всеки човек, както и всяко 
нещо, трябва да си отиде.

− Учителю − рекъл малкият Иккю, показ-
вайки парчетата, − било дошло времето на 
твоята чаша да си отиде.

***
Четири дзен ученици, близки приятели, си 

обещали да пазят мълчание с цел по-дълбо-
ка медитация. 

През първия ден мълчали. Медитацията 
им вървяла добре, но когато настъпила нощ-
та и керосиновите им лампи започнали едва 
да мъждукат, първият ученик се провикнал 
към слугата:

− Поправи тези лампи! 
Вторият ученик се учудил, че първият за-

говорил.
− Нали се разбрахме да не казваме даже и 

думичка -забелязал той.
− Вие сте глупаци, защо говорите? − запи-

тал третият.
− Само аз единствен мълча − отбелязал 

четвъртият.

***
Три пеперуди, долитайки до горяща свещ, 

започнали да разсъждават за природата на 
огъня. Първата, приближавайки се до пламъ-
ка, се върнала и казала: 

− Той свети.
Втората долетяла по-близо и когато се 

върнала, казала: 
− Той изгаря.
Третата, долитайки съвсем близо, влязла 

в него и не се върнала. Тя научила това, ко-
ето искала да узнае, но вече не можела да го 
съобщи.

Получилият знание се лишава от възмож-

ността да говори за 
него, затова знаещият 
мълчи, а говорещият 
не знае.

***
При учителя Нанин дошъл посетител, за 

да го пита за учението Дзен. Но вместо да 
слуша, той непрекъснато говорел за собстве-
ните си разбирания. 

След някое време Нанин поднесъл чай. 
Налял чашата на госта, но продължил да на-
лива и след напълването й. Накрая гостът не 
издържал.

− Не виждате ли, че е пълна догоре? − по-
питал той. − Не може да поеме повече.

—Точно така − отвърнал Нанин и най-пос-
ле спрял да налива. − Също като тази чаша и 
ти си преизпълнен с твоите собствени идеи. 
Как можеш да очакваш от мен да ти дам уче-
нието Дзен, щом не ми предлагаш празна 
чаша?

***
Влюбила се лисицата в селянина, отишла 

при него, обяснила му се в любов. Отвърнал 
й той, че не става, жена си има. 

− Глупак си ти − отвърнала лисицата, − 
жена ти е грозна, коварна, свадлива и не е 
домакиня. Защо я търпиш?

− Какво пък − отвърнал селянинът, − така-
ва е съдбата ми. С това разговорът и приклю-
чил.

Взела лисицата един голям казан, напъл-
нила го с вода, сложила го на огъня. Минала 
жената на селянина и я попитала какво вари.

− От четирите страни на света събрах щас-
тие, късмет и богатство − отвърнала лисица-
та. − Правя бульон, който се изкъпе в него, 
ще стане най-красив, богат и щастлив.

− А дълго ли още ще го вариш − попитала 
жената, − искам и аз да се изкъпя. 

− О, не може − отвърнала лисицата, − той 
е само за мен. Вече е готов, отивам да си съб-
лека кожата и влизам.

Чула жената това и с главата − в казана. 
Сварила се. 

А лисицата не се мотала дълго, свалила й 
кожата, наметнала я върху себе си, застана-
ла на изток и започнала да чете заклинания. 
На сутринта се превърнала в прекрасна де-

войка и припнала към къщата на 
селянина. 

Върнал се той вечерта от гората 
и що да види − къщата му подреде-
на, свети, гозбата уханна, а на прага 
го чака прекрасна девойка. Не се 
замислил много и заживял с нея. 

Живяли много ли, малко ли, 
цяла година. Една вечер на врата-
та почукал даос. Приютил го селя-
нинът, дал му подслон и храна и 
на сутринта го изпратил на прага, 
а даосът се обърнал и го попитал:

− Знаеш ли ти с кого живееш?
− А селянинът го пита:
− Има ли някакво значение? Ще 

ми стане ли от това знание по-доб-
ре? 

Замислил се даосът, нищо не ка-
зал, обърнал се и си тръгнал.

***
Един човек си мислел, че когато загуби 

партия шахмат, е претърпял поражение.
След като учил две години при знаменит 

дзен учител, той разбрал, че е претърпял по-
ражение, ако е спечелил.

Все още недоволен, той учил година и по-
ловина при великия суфи Нарсуфин и раз-
брал, че ако е загубил, но е доволен от загу-
бата, тогава е претърпял поражение. Тогава 
отишъл три години в Хималаите и от великия 
йога Махариши разбрал, че ако е победил, но 
се чувства виновен за това, тогава е претър-
пял поражение.

***
Кабир, великият майстор, имал син Камал. 

Камал се скарал с баща си и се заселил срещу 
него. При Кабир идвали хора да му поднесат 
почитанията си, но той никога не приемал 
нищо от тях. Разчула се славата на Камал и 
хората започнали да ходят и при него, но той 
приемал всички дарове. Кабир се разлютил 
много как може синът му да е толкова алчен! 
Отрекъл се от него. 

Тогава Камал отишъл при баща си и му ка-
зал:

− Ти се разсърди и се издаде; цялото ти 
учение да не се сърдиш и да не бъдеш алчен 
е повърхностно. Това не е твоя работа. Ако аз 
взимам диаманти, защо това те интересува? Ве-
роятно в теб има алчност. Твоята алчност може 
във всеки момент да вземе връх точно, както и 
твоят гняв. Ако в теб нямаше гняв, ти просто би 
свидетелствал, че Камал взима вещи и това е 
всичко. Това е работа на Камал − да се грижи за 
собствената си същност, това не е твоя работа! 
Аз не съм ти ученик, аз сам съм майстор.

Кабир погледнал в себе си и се съгласил с 
Камал:

− Навярно ти си прав. Моята заинтересо-
ваност и злост относно това, че ти прибираш 
пари, демонстрира моята алчност, не твоята 
алчност; демострира моя гняв, не твоя гняв.
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