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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема
(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва домашните и горските
животни по такъв начин, че срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им осигурява чиста,
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи
им радост и здраве, запазва любовта в семействата
и води до независимост от менящите се социални и
политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива
максимално заложбите и дарованията им, за да израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята
парична стойност, ставайки безценно за децата и
внуците.

ПЪТУВАНЕ

КЪМ КОРЕНИТЕ
Данка СТОЯНОВА
Идеята за създаване на родови
имения предизвика спомена за
едно мое пътуване през зоната на
така наречения “златен пръстен”
на Русия (“Золотое кольцо”). Първите посетени градове бяха древните руски градове-музеи - Владимир и Суздал, разположени на
127 км източно от Москва. В град
Суздал, в Музея на дървената архитектура и селски бит видях такива самобитни селски къщи (вж. сн.
1), каквито подобни на тях сега се
строят в родовите имения в Русия.
Уникални по своята архитектура
са и “Посадските” къщи от 18 век
в гр. Суздал (вж. сн. 2), подобни на
които могат да се видят в родови-

ПОСТ И
ЛЕЧЕНИЕ
Петър ДЪНОВ
Целта на поста е да се филтрират мислите и чувствата на
човека. От друга страна, постът е нужен за почивка на организма - външна и вътрешна. Постът се препоръчва и като
средство за лекуване. Във време на пост горенето в организма е по-силно, благодарение на което става изгаряне на
всички вещества, които са причина за
различни болести, неразположения и
недоволства.
***
Да не окалваш езика си с нечисти
думи, това е пост. Да не окалваш ума
си и мозъка си с лоши мисли, това
е пост. Да не окалваш сърцето си с
лоши чувства и волята си с лоши постъпки - това е пост.
Продължава на стр. 12

те имения в Русия.
така наречения Разлив, близо до
Пътувайки на югоизток по с. Богомилово, известно и във
Поволжието, там, където се сли- връзка с историческо събитие.
ват реките Нерли и Клязма, има
едно забележително място в
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На 7 март 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”.
Кръглата
маса ще бъде естествено продължение
на
конференцията
“ЧОВЕКЪТ НА НОВОТО ВРЕМЕ”. Поканват
се всички привърженици на идеята за
родовите имения да
присъстват.
Вход свободен

НО
Ж
УВАЖАЕМИ
ВА
ЧИТАТЕЛИ!

Търсите ли в.
“Родово имение”?
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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”!



В

актовата зала седяха не деветдесет
затворници, а двеста. Докато началникът на колонията покани специалисти от областта на агротехнологиите - двама преподаватели от селскостопанския институт и един от техникума
- количеството на желаещите да се заселят в
новата зона нараснало на двеста човека.
Затворниците сядали в залата, без да предполагат, че сега ще им бъде устроен изпит. Те
виждали, че зад стоящата на сцената маса
седят трима човека, но не знаели кои са те.
Началникът излязъл на сцената и съобщил:
- Във връзка с това, че имаме намерение
да организираме помощно стопанство, бяха
ни необходими хора, които да познават селското стопанство. Представям ви преподаватели от профилни учебни заведения, те ще
ви зададат въпроси, след което ще решим на
кого да поверим участък земя.
Николай Иванович по ред представил преподавателите и им предложил да поставят
въпроси на събралите се. Първи задал своя
въпрос седящият отдясно възрастен преподавател от техникума по селско стопанство:
- Кой от вас, уважаеми, може да каже следното: кога трябва да се садят семената на доматите за отглеждане на разсад? Кога трябва
да се разсаждат в пръстта? И ако ви я известен изразът пикиране, то кажете, моля, какви
признаци говорят, че това е необходимо?
“Здраво ги подхвана, - помислил си Николай Иванович, - в един въпрос няколко наведнъж, и то такива, на които и моята жена,
която е заклета градинарка, по памет няма
да може да отговори. Тя все поглежда в някакви книжки, преди да посади нещо. Ето че и
залата мълчи, не помръдва”.
Мълчанието в залата разстроило Николай
Иванович. Тайничко му се искало да бъде
осъществен проектът, представен от затворниците в зелената папка. Той се отнасял така
придирчиво към него не защото го отхвърлял, а защото му се искало предварително
да отстрани всички пропуски и недостатъци.
Мълчанието в залата говорело за несериозното отношение към проекта от самите
главни участници, а това означавало невъзможност за осъществяване на изложеното в
зелената папка.
“Как може да мълчат, няма ли поне един
селски мужик? Макар че на село не мъжете, а
жените главно се занимават с лехите”.
За да прекъсне дълго продължилата пауза, Николай Иванович станал и строго казал:
- Вие какво, не разбрахте ли въпроса?
- Разбрахме го - отговорил му седящият на
първия ред млад затворник.
- Е, щом сте разбрали, тогава отговорете.
- Кой да отговори? Вие не сте извикали никого пред дъската.
- Как “кой”? Каква “дъска”? Който знае как
да отговори, нека вдигне ръка.
За миг високо се вдигнали ръцете на всичките двеста затворници, седящи в залата.
Замрели говорещите помежду си преподаватели. Смесени чувства нахлули у Николай Иванович. Гордост за своите подопечни
и възвърната надежда за осъществяването
на проекта, и тревога, дали ще може някой
от вдигналите ръка достатъчно правилно да
отговори на въпроса.
- Хайде ти отговаряй - показал той с ръка
приказливия млад затворник от първия ред.
Младият човек станал. Прокарал избодената си с татуировки ръка по плешивата си
глава и започнал да говори бързо без да се
запъва:

Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО,
РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

зоната на
бъдещето
- Времето за посаждане на семената на
доматите за отглеждане на разсад не може
да бъде ежегодно едно и също. То зависи от
това, кога ще настъпи устойчиво време, без
застудяване. А то, времето, всяка година се
различава.
ато се отчита необходимостта разсадът да се посади в почвата преди
цъфтежа на растението, и познавайки вегетативния му период, ние
можем да изчислим времето на посаждане на семенцето в оранжерийни условия или на перваза на прозореца.
- Достатъчно, млади човече - прекъснал
изказването на затворника преподавателят
от техникума. - Вдигнете ръка, кой може да
продължи?
Отново двеста ръце вдигнали седящите в
залата. Преподавателят посочил възрастен
затворник с вид на закоравял престъпник
със златна коронка в устата. Възрастният затворник бързо станал и с достойнство заговорил:
- Почвата трябва да е нормална, а не някаква глина. Трябва да се вземе хумус, пре-

К

работен от червеите, или торфена смес. Но
в торфена смес не бива да се садят семената.
Те ще свикнат бързо с торфа, а после, като се
посадят в градината, ще се объркат, чужда
ще е там земята. Затова е нужно торфът да се
смеси с малко пясък и не по-малко от половината да бъде градинска пръст. И трябва да
се затопли земното им гнезденце до около
двадесетина градуса преди да се сложи семенцето в почвата…
- Достатъчно - прекъснал преподавателят
изказващият се, - по принцип всичко, което
казахте, е вярно. А сега нека продължи друг
- и посочил интелигентен на вид затворник с
очила на третия ред. - И така, предишният ви
колега се спря на това, че преди да се посеят семената на домата с подготвената за него
почва, е нужно… Какво трябва да се направи?
Затворникът станал от мястото си, поо
правил очилата си и продължил:
- Преди да се посеят семената в подготвената за тях почва, трябва да се сложат в устата и да се държат в слюнката под езика не
по-малко от девет минути.
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Четиво с продължение
техникума, като си давал вид,
че също е чувал нещо, - това е
едно от новите направления
в заленчукопроизводството.
Разбира се, науката го обосновава теоретично, но на практика ще трябва да се види…
едящите в залата затворници отговорили без да се запънат
на много въпроси
по агротехника. Не
винаги били стандартни техните отговори. Но поканените изпитващи вече не бързали
да ги отхвърлят, а напротив,
слушали ги с интерес.
Когато заместник началникът на колонията тръгнал
да изпрати преподавателите,
Николай Иванович останал сам да зад масата пред притихналата зала. Той прелиствал
съдържанието на зелената папка, а в залата
царяла гробна тишина. После началникът на
колонията вдигнал глава, огледал залата и
заговорил:
- Ето какво ще ви кажа, мъже. Не ми е ясен
докрай вашият замисъл. Да. Не съвсем… И
затова реших… Не знам какво ще се получи.
Но ще се опитам да го придвижа пред началството.
Притихналата зала като по команда станала изведнъж и избухнали аплодисменти. Не
очаквал такава реакция, Николай Иванович
също станал. Смутил се неясно защо, но му

единици. И след година се гответе за приемането на нов контингент. Всички казват, че
това е трудно и нереално, затворите вече са
препълнени. А аз какво да правя според теб?
Имам заповед от министъра: да осигуря приема на шест хиляди затворници допълнително. Но ти ме зарадва Николай Иванович. Значи смяташ, че ще си готов в срок за това.
- Да, готов съм. Само че проектът трябва
да се промени, аз съм доложил в рапорта си.
- Четох, четох. Само че не всичко ми е ясно
в твоя рапорт. Искаш да се заемеш със селско
стопанство. Похвално. Към всеки затворник
да прикрепиш по един участък земя. Че какво ти пречи, за какво ти е моето разрешение?
Но това, че искаш на всеки участък да строиш
отделни килии, изглежда някак странно, нерационално. Построй обща барака, или две.
Сутрин под конвой – на работа. И разходите
ще са по-малко. Няма да имаш допълнително
финансиране за отделни килии.
- Но аз и не искам допълнително финансиране.
- А какво искаш?
- Да се утвърди проектът за единичните
килии, общата планировка също.
- А откъде ще вземеш парите за строителство на тези килии?
- Спонсори ще помогнат.
- Странни спонсори имаш. Добре де, нямам
време да задълбавам. На проекта ти пиша “Да
се доизясни и доработи”, но самият аз ще им
се обадя да им кажа да изяснят всичко както
трябва и да доработят без протакане. Това ли
е всичко?

било приятно и радостно на душата. Но, като
се стараел да не излиза от образа на строгия
и даже суров началник, той произнесъл:
- Какъв е този шум? Сядайте на местата си!
- но сам почувствал, че излишната строгост е
неуместна и добавил: - А професора от столицата все пак ще трябва да поканите.
Началникът на Управлението на изправителни учреждения генерал Посошков приел
Николай Иванович и веднага заговорил по
работа:
- Не само на тебе, но и на другите ще им
се наложи да разширят своите заведения;
някои с пет-десет, други с по сто и петдесет

- Още един проблем има.
- Какъв?
- Нямам земя, на която да се занимаваме с
помощното стопанство.
- Върви при губернатора и искай.
- Ходих при заместника. Разглеждат, но засега само толкова.
- Добре, ще помогна. Ще се обадя. Това ли е?
- Тъй вярно.
- Ами действай. Бъди здрав.

С

Изпитващите и началникът на колонията
замрели от учудване и се втренчили в очилатия затворник. Преподавателят от института
след кратка пауза попитал отново:
- Искахте да кажете, че преди засаждането в почвата семената трябва да се накиснат
във вода?
- В никакъв случай не във вода, особено в
хлорирана или вряща, която ще убие всички живи бактерии. Трябва да се намокри със
собствена слюнка, за да се изпълни семенцето с информация за садящия. В устата на човека, в неговата слюнка, при тридесет и шест
градуса, които са нормални за човешкото
тяло, семето ще се събуди след девет минути
от съня си и веднага ще разбере какво трябва
да прави. За кого да отглежда плода си. Ако
човекът има някакви болести и отклонения,
семенцето ще се постарае да отгледа плод,
който да отстрани отклоненията от нормата.
Седящите зад масата преподаватели оживено се разговорили, после всичките трима
се обърнали към Николай Иванович и преподавателят от техникума попитал:
- Кой е водил занятия с вашите подопечни,
от кое учреждение сте канили специалисти?
Началникът на колонията и след дни не
можал да разбере защо казал в отговор:
- Не помня откъде, не съм се занимавал аз
с това, но знам, че беше от столицата. Именит
професор идва.
Седящите в залата затворници веднага
оценили лъжата на началника на колонията.
Те разбрали, че той ги защитава. Не разрешава да се присмиват над изказващите се и
с мълчалива благодарност го поддържали.
А младият затворник от първия ред, който
пръв отговарял на въпросите, добавил:
- А ние си мислихме, че не е професор, а
академик. Той и за сибирската тайга знае
много и за живота.
- Да - добавил съседът на затворника, такъв един умен мъж, много учен.
От различни краища на залата се чули
одобрителни възгласи по адрес на столичния професор, на когото и очите не били
виждали.
Преподавателят от института, който седял
зад масата на сцената и мълчал през цялото
това време, изведнъж заговорил с умен вид:
- Да, колеги, аз съм се запознавал бегло с
тази теория, наистина не помня откъде. Науката сега работи в тази посока. Аз мисля, че
в това има нещо интересно: тридесет и шест
градуса… живата човешка слюнка, наситена
с разнообразни живи бактерии… има нещо
в това…
- Да, да. Спомням си - замислено и също
с умен вид произнесъл преподавателят от



Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

Природа, екология
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ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
и енергийна ефективност
Практическо приложения за условията на България

Любознателният
човек не може да не
се е запитвал някога защо древните
религиозни култове
обожествяват слънцето. Търсим отговора на този въпрос
и до днес, но е факт,
че всички енергийни
ресурси на нашата
планета представляват трансформирана
слънчева енергия.
Така погледнато дори
ТЕЦ-овете на черни
въглища са слънчеви
централи. Разликата
е само в периода на
възстановяване на
ресурса – за някои са
необходими милиони години, а за други десетилетия или
дори просто слънчев
миг. Тук ще повдигнем въпроса за онези видове енергия,
чийто кръговрат е
съизмерим с човешкия живот и можем
да добием от:

Биомасата
получена от дървета,
енергийни треви, водорасли, тук влизат и
ТБО (твърди битови
отпадъци)

Вятъра

Реките

Морските течения и вълни

Слънчевата
светлина
Природните дадености на България
са просто мечта за
всеки
специалист
във възобновяемата енергетика. Тук
има всичко изброено в изобилие. Ако
използва неголяма
част от наличния си
потенциал, страната
ни може да бъде не
просто регионален
енергиен център, но
извор на изобилие.
Например слънче-

вата ирадиация в
България е средно
1450кВтч/кв.м, а на
места достига до 1600
кВтч/кв.м. Днес цената на фотоволтаичните станции остава все
още твърде висока
(3,5-5,5 Евро/Вт инсталирана мощност), за
да се разглежда като
сериозна алтернатива на ТЕЦ-а, ако няма
държавни субсидии
и преференции.
Именно приемането на такива стимули в България даде
тласък за бурно развитие на слънчевите
(и вятърни) централи през последните
години. Към днешна
дата има заявен инвестиционен интерес
за слънчеви централи за над 3000МВт,
което е съществено
повече от мощността на проектираната
атомна централа в
Белене. Построените и пуснати в експлоатация станции
обаче са единици с
обща мощност едва
10-15 МВт. Масовото
инвестиране в слън-

чеви централи освети един неочакван
проблем – енергопреносната мрежа
на страната се оказа неподготвена да
приеме трудно прогнозируемото производство от възобновяемите източници,
което води до допълнително оскъпяване
на инвестициите.
Наред с това слънчевите станции са
незаменими, когато
се касае за бързо и
автономно снабдяване с качествен ток на
отдалечени обекти
– селища, хотелски
комлекси, болнични
пунктове, водни помпи, TV ретранслатори и клетки на GSM
операторите и много
др. Прокарването на
високоволтово трасе
до отдалечен обект е
скъпо и бавно мероприятие, докато проектирането, доставката и монтажа „до
ключ” на слънчева
централа отнема от 3
до 6 месеца, изисква
минимално обслуж-

ване и почти никакви
капиталовложения
за периода на експлоатация – над 25
години.
Тук трябва да отбележа, че за да се
оптимизира инвестицията в слънчевата
станция е желателно
да се използват енергоспестяващи електрически уреди, например светодиодни
осветителни
тела,
работещи на прав
ток, а компресорните хладилници да се
заменят със абсорбционни, работещи на
слънчева топлина.
Другият начин за
пряко използване на
слънчевата светлина е за загряване на
вода за битови нужди. Множеството хотели по българското
черноморие отдавна
усетиха икономическата изгода от такова
решение и днес практически няма хотел,
на чиито покрив да
не са разположени
редове слънчеви колектори. Поглеждайки обаче към частния

Слънчев когенератор

сектор, прави впечатление, че общо взето
са малко слънчевите
колектори. Ситуацията ми напомня за бъл
гарската поговорка
„Вода гази - жаден
ходи”.
Според различни
експертни преценки
условията на България позволяват минимум 30-40% от необходимото количество топла вода за бита
да се произвежда от
слънчеви колектори,
дори в зимния период. Това ще се отрази
изключително положително на цялата
енергийна мрежа на
страната, защото ще
я разтовари именно
в пиковите моменти.
Инвестицията в тези
съоръжения е раз
пределена във времето и като цяло е
по-малко, отколкото
в изграждане на нови
ТЕЦ-ове и енергопреносни съоръжения.
Съ в р е м е н н и т е
технически решения
позволяват да говорим за слънчева когенерация за едновременно производство
на ток и топла вода,
което е крайно необходимо, дори в условията на родовите
имения.
Напоследък все
по-актуална е необходимостта от климатизиране на по-

мещенията през горещото лято. В това
направление много
подходящо е използването на слънчеви
системи с реверсивно-косвено изпарително охлаждане на
въздуха. За тяхната
работа се използва способността на
горещия въздух да
поема някакво количество вода, до насищане на целия обем,
при което температурата му пада. При тях
се достига до „точката на роса” +2ºС. или
за местните условията около 15-17ºС, без
подаваният въздух да
се овлажнява допълнително. Няма друго
съоръжение с такава
енергийна ефективност и надеждност
на сегашния пазар.
По тези показатели
може да се сравнява
само другата система
за слънчево-земно
охлаждане. При нея
въздухът се прекарва от слънчев вентилатор през набор
от вкопани в земята тръби, където се
охлажда и тогава се
подава в помещенията. Колкото по-силно грее слънцето,
толкова по-мощен е
вентилаторът – природна автоматика.
Останалото е малко
технически хитринки.
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Другият
голям ресурс
е вятърът
- за съжаление непостоянен, което поставя масовото използване на класическите ветрогенератори
под въпрос. Напоследък се работи върху подбора на такива
конструкции, които
да са ефективни и
здрави при всякакви
природни условия.
Един приемлив вариант представлява
савонево колело със
специални профили
на дифозора и вертикална ос, което му
позволява да „поема”
вятъра независимо
от посоката му. Имено това качество играе сериозна роля за
високата експлоатационна ефективност,
независимо от пониското теоретично
КПД.
Предлаганите ветрогенератори могат
да се конструират
и за друг тип преобразуване: вместо
да произвежда ток,
енергията на вятъра
се трансформира в
сгъстен въздух, който се съхранява много дълго. Подаден
във вихрова тръба
този сгъстен въздух
произвежда топлина и студ ( под минус 20ºС.) в количества, достатъчни да
захранят например
хладилник за бързо
замразяване на плодове или зеленчуци.
Може да се използва и за затопляне на
вода и охлаждане
на помещенията на
една жилищна сграда, както и за работни пневматични инструменти, чиято техническа простота ги
прави изключително
надеждни.

Морските
течения
– големи пълноводни реки в океанските
простори.
За разлика от непостоянните ветрове морските течения
са прогнозируеми и
добре изучени. Плътността на водата е

1000 пъти по-висока
от тази на въздуха и
съответно толкова
повече енергия акумулира при своето
движение. Достъпните днес технологии позволяват да
се построят водни
турбини в течението
и полученият ток да
се прехвърли на земята. Често ме питат
– а няма ли да се повреждат генераторите
под водата. Не, няма
– те просто не са там.
В подводната част се
разполагат хидравлични машини, чиято
надеждност е доказана от десетелетия,
а над турбината се
намира кораб, където са разположени
електрогенераторите. Странно изглежда такива идеи да се
раждат в България,
която на пръв поглед не би трябвало
да има подходящи
условия. Изследванията на Института
по океанология към
БАН обаче сочат съвсем друго – силата
на черноморските
течения по нашите
брегове е такава, че
ако се използва само
една десета част от
тях, ще е достатъчно
за да покрие енергините нужди на Варна
и Бургас.

мер мога да посоча
малките ВЕЦ-ове на
р.Искър, където при
проектна стойност
на същинската централа от 1500 Евро/кВт
се стигна до крайна
цена с екологичните мероприятия над
3000Евро/кВт.
Едно конкурентно предложение от
наша страна, което удовлетворява и
най-строгите еколо-

като по този начин
предпазват рибата
и същевремено способстват за допълнителното аериране на
водата.
Подобни показатели имат и малките
ВЕЦ-ове изградени
на базата на Архимедовия винт.
Тук е мястото да си
припомним за един
добре познат в тех-



центрован, „Водният чук” може години
наред да работи без
допълнителна
човешка намеса. Новите усъвършенствани
модели дават възможност да се произвежда допълнително
ток около 1кВт, както
и да се компресира
въздух до 8 Бара, което е достатъчно за
устойчивата работа
на вихровите охла-

Реките на
България
Според правителствените
планове
трябва да бъдат усвоени малките реки
с
конкурентоспособни
технически
предложения. При
средно
натоварване от 1200ч/год.
това означава да се
изградят ВЕЦ-ове с
обща инсталирана
мощност между 1300
и 2000кВт. Особеното тук е, че малките
реки задължително
трябва да оставят
свободно част от течението си за така
наречения „екологичен минимум”. Това
изискване,
заедно
с мерките, които се
взимат за запазване
на рибната проходимост допълнително
оскъпяват
инвестицията. Като при-

Воден чук. 1-Входяща вода; 3-Изходяша вода; 6-ресивер за сгъстен въздух.

гични
изисквания,
без да оскъпява инвестицията, се нарича „гравитационноводовъртежна” централа. Оптималната и
мощност е 150 кВт и
достига КПД 73% при
пад от 0,7 до 1,5 м.
При дебит 1куб.м/сек
можем да получим
около 10 кВт. Характерна особеност тук
са лопатките на бавнооборотната турбина, които не разсичат
водната маса, а се
въртят заедно с нея
във
водовъртежа,

никата, но малко използван в българската практика метод за
водни помпи – т.нар.
„воден чук”. При него
само със силата на
част от водното течение се осигурява
воден стълб до 50 м.
Създаден е в далечната 1796 г. от Йозеф
Монголфиер, същия
който прави и първите успешни опити
за летене с балон,
пълен с горещ въздух. Правилно конструиран, качествено
произведен и добре

дители, за които погоре споменавах.
Биомасата. За повечето страни, включително и България,
биомасата е най-големия възобновяем
ресурс. Наличната
растителност
при
едно добре балансирано производство е
гаранция за устойчиво развитие на националната енергетика (тук разглеждаме
само енергийното
влияние).
Характерно
за

биомасата е възможността да се разпредели
относително
равномерно по територията на страната и да се използва
непосредствено при
потребителя, намалявайки съществено
транспортните разходи.
Тук няма да се спирам на специално
отглежданите енергийни гори, но ще отбележа само, че времето за което можем
да очакваме икономически резултати е
8-12 год.
Днешното състояние на българската преработвателна
промишленост
се характеризира с
големи количества
отпадък от дървесина, слама и др., които правителството възнамерява да
оползотвори,
построявайки биоТЕЦове за тяхното изгаряне.
Ще се радваме,
ако не е късно, да
предложим да се
премисли едно такова решение, защото
новите технологии,
с които разполагаме,
позволяват дълбочинна преработка на
суровината до получаване на
 течни горива:
 биодизел,
 биобензин,
 почвен подобрител,
 електроенергия.

Продължава
на стр. 15
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КЪМ КОРЕНИТЕ
борба срещу татарите за отстояване на
своята политическа и
търговска самостоятелност.
По това време
(1132 г.) Киевска Русия
се разпада и започва

Продължава
от стр. 1

Тук на фона на
красивата природа
се издига един уникален по своята архитектура паметник
от ХII век - църквата
закрилница Покров
(вж. сн. 3), построена
в чест на победата
над волжките българи. Той силно ме
заинтригува не само
като образец на руската архитектура от
XII век, но преди всичко като исторически
паметник. Като архитектурен паметник
той е забележителен
със своята изящност
на опростените пропорции и каменната
резба, които така внушително се вписват в
поетичния природен
пейзаж. Когато се вгледаме внимателно
в каменната резба,

периода на нейната
феодална
раздробеност. Едно от нововъзникналите княжества е Владимировско-Суздалското,
което тогава граничело с Волго-Камска

България.
За пресичането на
общите исторически
моменти в развитието на тези две Българии и съвпаденията
в историческата им
съдба ще се спра на

Суздал. Управителски дом XVIII в

нейният декоративен характер удивително напомня на
Преславската църковна резба. Така заинтригувана от тези
факти, у мен неволно възникна интереса от историческата
съпоставка за съдбата на нашите два
народа: този тук на
Балканите и този там,
на р. Волга, така наречената Волго-Камска България. Както

е известно, тази Волго-Камска България
е образувана от втория син на хан Кубрат
- Котраг със столица
гр. Болгар, разположен до устието на р.
Кама, и е просъществувала до края на XIII
в. От Х в. до XII век тя
е била вече голямо
държавно обединение в Средното Поволжие и притисната
от перси, хазари и
руси, водела упорита
Суздал, Музей на
дървената архитектура
и селския бит

следните факти:
1. Гр. Владимир,
столицата на Владимировско-Суздалското княжество, носи
името на кръстителя
на русите - княз Владимир (син на Светослав, предприел
походи в Дунавска
България и покорил
Преслав), който не
само приел християнството от българите, но и допринесъл
за разпространението на старобългарската литература и
християнството сред
русите.
2. През 1236 г. Владимировско-Суздалското княжество, а
след това и Волжка
България са покорени от татарите.
Продължава на
стр. 22
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Продължава
от стр . 6
През XIV век Волго-Камска България
се разпада на две
княжества: Казанско
ханство с център гр.
Казан и Астраканско
ханство,
подчинени на Златната орда.
Днес за потомци на
Волго-Камска България считат себе си
чувашите, които живеят в Чувашката автономна република с
център гр. Чебоксари и така наречените казански “татари”
- с център гр. Казан.
Според руската статистика преди 20 г.
чувашите са били
20 млн., “татарите” около 7 млн., а общо
българите в бившия
СССР - 13 млн.
3. При посещението в гр. Чебоксари
(20 000 жители) удивително впечатление
ми направиха гиздавите къщи, с градини, фонтани, цветя,
както и гостоприемните хора, които с
гордост посочваха,
че са българи, наследници на другата
- Волжска България.

Паметник на архитектурата от XII в. – църквата
Покров на р. Нерли, Разлив

За общите ни корени
още говореха крепостите с тройна ограда и историческите експонати в музея,
подредени с умение
и вещина: оръжия,
седла,
стремена,
стрели, използвани
от древните българи.
Вълнуващо за мен
бе откритието за еднаквост в шевиците,
облеклото, орнаментите, характерни и за
българския етнос.
4. Друг момент,
на който искам да се
спра, е посещението ми в гр. Куйбишев
(бивш гр. Самара). В
Историческия музей
на града най-трогваща бе за мен срещата

със светинята на бъл
гарското опълчение
- Самарското знаме.
Тук в Музея има цял
отдел, посветен на
българското опълчение със снимки,
материали, предмети, които безусловно
доказват, че главното му попълнение
е било от дедите на
волжките българи.
Един
исторически
факт с по-малка известност е, че прославилите се със
своята храброст волго-камски български
опълченски дружини чак в гр. Плоещ се
присъединяват към
опълчението на Балканските български

опълченски дружини, поднасяйки в дар
извезаното от тях Самарско знаме. След
Шипченската
епопея волго-камските
опълченски дружини
били включени в редовната руска армия.
Вместо с изводи
ще завърша с една
историческа съпоставка, потвърждаваща почти еднаквата
историческа съдба
на двата български
народа - на Балканите и на р. Волга, живеещи в сходен ритъм:
1. Според чувашкия академик Г. И.
Тафаев от “матерната
цивилизация” - Велика България, произлизат няколко Българин, но през Х в. те
остават две: Дунавска
и Волжка, тръгнали
по различен път на
развитие - християнски и мюсюлмански.
Балканските българи
говорят на арийски
диалект, а волжките
на алтайски. Първите се сдружават със
славяни, а вторите
- с перси, араби и викинги.
2. През IX в. българите на Аспарух
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сменят
езическия
бог Тангра с Христос,
а българите на поголемия Аспарухов
брат Котраг - с Мохамед.
3. Век и половина ние сме под византийско робство,
а волжките българи
под властта на татарите.
4. И двете Българии се освобождават
след героична борба
и изтощавайки врага,
спасяват европейската цивилизация от
имперските асимилации на византийци
и монголи.
5. Неукрепнали и
двете Българии били
погълнати от надигащите се млади империи - Османската и
Руската.
6. Въпреки това
и в двете Българии
унищожението и асимилацията не могли
да бъдат пълни. През
1877-78 г. в резултат
на Руско-турската освободителна война
Дунавска България
е освободена. През
1920 г. тогавашното
съветско правителство подписва решение за Чувашка авто-

номия и от 1925 г. Чувашия е автономна
република в Руската
федерация, а за Казанска губерния - в
1920 г.
В заключение искам да изразя своята надежда, че сега,
когато българската
общност навлиза в
епохата на своя подем, се изискват повече обширни и постоянни проучвания с
цел осъзнаването на
това, което ни обединява. Наложително е
да се отстранят всички предразсъдъци, с
които враговете на
българщината са се
опитвали и досега
да разединяват българите, като особено
неприемливи са например тези от религиозно естество. Повечето и по-обширни проучвания върху
основата на общите
ни корени и исторически връзки ще допринесе, според мен,
преди всичко за формирането на общо
българско народно
стно съзнание.
Варна
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Изкуство, култура



В магиката на маанетата

Любовен дъжд от Дъждовница
заля Кърджали за 14 февруари
Експозиция под надслов „Дъждовница
пише любовно писмо” отвори за посетители
Арт галерия „Кръг” в навечерието на 14.ІІ. –
Деня на влюбените. Експонираният в средата
на изложбеното пространство трансперант
с ръчно изписани текстове препраща към
романтичната призма на любовния живот в
Дъждовница, за да покаже, че един от найдревните символи /кръг с точка в средата/
може да се окаже навсякъде. И дори нещо
повече – да се окаже, че точките са били поставяни именно на такова място, където се е
смятало, че изобщо няма „кръг”. Но нали все
пак е достатъчно живеещите в него да го знаят, макар и негласно и неогласяващо. Именно и затова са могли да сравняват своите
любими със звезди и да съчиняват любовни
признания /маанета/, които могат да се родеят с някои от най-добрите и кратки любовни
писма под формата на хайку.
Експозицията е своеобразна препратка и
към това, че Празникът на любовта, независимо дали е католически, или не, има място в
глобалния свят.
„Любовното писмо” от Дъждовница съдър
жа магични маанета от местната селска любовна празнична култура, както и текстове
от интервюта, провеждани от екипа на Арт
движение Кръг през последните години.
Вдъхновяващите текстове са онагледени и
с предмети от сватбени и годежни празнен
ства – обувки и греп от сватби, предмети от
обичая „Къна геджеси” и един текст, запазен
върху обвивка на бонбонче от празника Хъдърлез, който гласи:
На богатите хора
гроздето е голямо,
обаче моята любима е като каймак,
нас, който ни разделя,
да падне като кавак.

Ела любими у нас, у нас.
Да седнем коляно до коляно.
Раздялата дойде при нас,
това е повелята на Аллах.

Или:
Слязох долу при реката.
Гледах цвета на водата.
Майките раждат дъщерите си.
Но не ги женят за любимите...
В скалите автобуса не върви.
Любовта е като снега, който не се топи.
Душата ми през перде не се вижда.
Между любовните „признания” могат да
се видят и тъжни текстове, предавани от
поколение на поколение:
Черницата се е разцъфтяла на филизи,
кой знае сърцето ми,
в един гроб да ни сложат
с моята любима…

Има и маанета за подкрепа и насърчаване
на любимия:
На върха на минарето,
виж звездата.
Мен не можеш да ме купиш евтино.
Огледало хвърлих в морето,
идва плува, плува.
На пазар отиде майка ми,
в два часа ела у нас.
Лияна ФЕРОЛИ

Домът на хляба

Хаити като новия Витлеем?

Лияна ФЕРОЛИ
Светът сега мисли за
Хаити. Събира помощи и
дарения. Но така, сякаш
става дума за филм. Защото всичко около нас е
съдействало за този ни
начин на възприемане.
Дори и когато даряваш,
да го правиш за себе си.
И така да си оневиниш
някой и друг грях. Докато това изобщо не е ва-

лидно за някои наречени от нас „аборигенски”
култури. Като хората от
едно коренно австралийско общество, което не
си позволява дори насън
да причини някому зло. А
ако това все пак се случи,
веднага следва извинение с поднасяне на съответните дарове.
Така стои въпросът за
благотворството и за едно
южноафриканско племе,
което изразява благотворителността с думата „зекат”. Тя буквално означава
да построиш дом, в който
не можеш да влезеш. Т.е.
да го построиш за другите. А не преди всичко за

себе си и тогава за всички
останали.
Но т. нар. аборигени са
коренното, автохтонно
население на земята, което е съхранило най-древното познание за света.
Онова, благодарение на
което светът е оцелял,
въпреки угрозите на стихиите и катастрофите. И
което подържа равновесието, баланса, хармонията, които пък се базират
върху безусловното добро и безкористната любов.
*Витлеем (буквално означава Дом на Хляба)

Български дух
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19 февруари – 137 години от обесването на Васил Левски

“ЕФЕНДИ, ИЗДАЙТЕ МИ КЕТАП, ЗА
ДА МИ СЕ ПРИСВОИ ЗВАНИЕТО
“ДОНОСЧИК!!!”

Така най-приближените до Апостола купуват индулгенции за “сносен”
живот – не искат торби с жълтици, земи и гори. Родопчанинът
Казанджиев бърка дълбоко в раната, наречена от премиера Бойко
Борисов “кофти генен материал”

“Обесването
на Васил Левски”,
худ. Борис Ангелушев

Светозар Казанджиев е роден на 19
октомври 1952 г. в
с. Гълъбово, Смолянско. Автор е на
повестта “Сълза от
Сухото дере” (1993),
“Валя
Балканска
– глас от вечността”,
претърпяла четири
издания, “Земя, погалена от Бог” (2002),
отличена с награда
на СБП, “Неповторимата” – книга за
народната певица
Надежда Хвойнева,
“Прокълнат и благословен”
(2004)
- повест за Йордан
Дрянков от с. Ковачевица, открил светилището на Кръстова гора в Родопите
през 30-те години на
ХХ век и разстрелян
като “враг на народа”, “Ела до мен” и
др. “Последната изповед на Апостола”
получава Националната награда на името на Николай Хайтов през 2009 г.

Член е на СБП.
Председател е на
Дружеството на писателите в Смолян.
Докато
авторът
на “Диви разкази”
отдава последните
години от живота
си в търсене гроба
на Апостола и остава донякъде неразбран, землякът му
дълго време се рови
из архивите – жена
му е библиотекарка.
Пъзел по пъзел донарежда последните
дни от житието-битието на дякона Левски, преди да увисне
на бесилото. Фактите
се оказват умопобъркващи, стряскащи,
срам и резил за всин-

ца ни. Доказателство на изречената в
Чикаго Бойко-Борисова фраза за “некачествения материал”.
А защо фактите са
прикривани досега,
“краят остава за вас”,
както се казва в една
руска пиеса.
Как, г-н Казанджиев, ви дойде идеята за книгата!
- В навечерието на
Коледа 2008 г. ми се
обади мой професор
от СУ “Св. Климент
Охридски”,
преподавал ми е история.
Каза ми: “Светозаре,
така и така си набрал
скорост в патриотичната тема, защо не

се включиш в нашето движение. От три
години се борим да
“умием петното” от
челото на поп Кръстьо, предал Левски”.
Поканата ме амбицира да изчета
доста неща. Така попаднах на писмото
на една баба до Дякона: “Сине, сънувах
те снощи, че са те заловили и са ти отрязали ръцете. Недей
да отиваш в Ловеч!
Там ще те заловят!” И
Левски изпраща свой
млад сподвижник да
види каква е ситуацията. Агентът му се
връща и докладва: “В
Ловешкия революционен комитет цари

пълен хаос. Всеки обвинява другия, че е
предал другарите си
и всички са по твоите дири. В дъното се
вижда твоето бесило,
Дяконе, не моето!”
Левски пише едно
писмо на 12 януари
1873 г. до Ловешкия
революционен комитет, в което казва: “Не
смея да дойда във
вашия град, защото
в писмата, които сте
пускали пред портата
на Величка Хашнова,
съзирам чисто предателство, с подправен почерк и подпис”.
Апостолът е живял
три години в къщата на тази Величка и
съпруга й, там е писал

прокламации, възвания, декрети. Те познават прекрасно и
подписа, и почерка
му. Та тази Величка
Хашнова е трябвало
да вземе целия архив
на революционния
комитет и да го занесе
в местността “Джюрде”, под един голям
орех, където пък е
било лозето на поп
Кръстьо. Разбрал за
галимациите им, Левски отново нарежда:
“Умолявам ви да се
покаете!” Ответ така
и не получава. Сам си
признава, което е документирано: “Имах
чувството, че бях откъснат от целия свят
и от целия живот”.
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Когато хората честват найвеликия празник, Рождество
Христово, Левски заминава
за Ловеч. Там,
в дома на Величка Хашнова и мъжа й,
се
прощават.
Късно вечерта
Дякона смята
да отиде при
поп
Кръстьо
и да го попита
кога ще върне
парите, които
е взел от революционната каса, за
да плати с тях новата
си къща. Писал му е
дори писмо: “Ако до
два дни не върнеш
парите, убивам те!”
Домът на попа обаче
е обграден от турски
заптиета. Всичките
членове на ловешкия революционен
комитет вече са в
софийския затвор.
Само поп Кръстьо е
на свобода. Родила
му се е дъщеричка,
има си млада булка...
В резултат на което
идва Къкрина…
- Събитията в Къкринското ханче са
известни. Отвеждат
Левски с двамата му
сподвижници
при
каймакамина в Ловеч. Там, в коридора
на конака, той съзира поп Кръстьо. Последният се хваща за
главата: “Дякон Василий, като как стана
тая работа?!” Революционерът го поглежда с омерзение и му
казва: “Аз те търсих в
твоя дом, но не те намерих. Аз виках с гласа си през пустинята,
но ти не отвърна. И
сега те срещам тук,
при моите джелати
и ме питаш като как
стана тая работа. Ти
по-добре от мен знаеш…”
“Рицарят на нощта”,
най-търсеният човек
в империята, е посрещнат с … почести
от областния управител на Търново. В
сребърни прибори
и подноси се мъдрят
вино, печени пилета,
които се предлагат
на един император.
Не защото е бил обичан, напротив, защото са се радвали,

Смолянският писател
Светозар Казанджиев,
с най-много книги на
патриотична тематика.
Нещо, което днес
страшно ни липсва

че
най-страшният
враг на империята е
заловен. Левски не
се докосва до нищо.
Казва на управника:
“Аго, с това няма да
ме купиш!” Показват
му “мъчителницата”
в тюрмата, в която
изтезават враговете на империята.
Арестантът отново е
непоклатим: “Не ме
плаши с гаргите, аго.
Ще говоря на друго
място и пред други
хора”. До последно е
смятал, че ще го откарат в Станбул, където ще го разпитва
Държавният съд на
империята. Като найопасен враг. Лютата
зима на 1873-а обаче
се оказва решаваща.
Дестинацията по обратния път е известна – Търново-ЛовечПлевен-Орхание (дн.
Ботевград) - София.
“Демонът на империята” е конвоиран
само от 30-тина конника, вървели около
двете каруци.
Значи освобождението му не е било
невъзможно?
- Естествено. “Виновни сме си ние,
“кофти генен материал” сме си. Атанас
поп Хинов от Плевен
и Димитър Общи,
който е бил изключително смел, но и егоцентричен и ексцентричен като нарцис,
в продължение на
три години разказват
колко голям “деспот
е Левски, тоталитарист, човек, който не
признава чуждото
мнение. Седял по 4-5
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месеца в Ловеч
и харчил събраните със сълзи
и пот пари от
хората и богаташите”. Като
набиваш
три
години една и
съща лъжа, тя
става истина.
Затова никой
не се вдига от
топлата
пола
на жена си, не
грабва чифте
или пищов, за
да помогне на
идеолога. Само
харамията поп
Кънчо Минчев от Стара Загора, описва го
в своята “Видрица”,
организира чета, но
стига едва до Арабаконашкия проход –
там гривите на конете му се превръщат
в ледунки, ледени
висулки. Заверата е
отменена.
А Левски пътува
в каруца, облечен в
сетре, сако, с домашно тъкана риза, с вапцани панталони от
аба. Човек от охраната сваля полицейския
си шинел и му казва:
“Левски ефенди, вие
ще замръзнете, а на
мен ми е заръчано
жив да ви отведа при
областния управител”. Човещинка или
загриженост
към
жертвата?!
В 5,30 ч. конвоят
пристига в София.
Сподвижниците на
Левски са отпратени в общия затвор, а
„Демонът на империята” е изолиран сам в
подземията, където
са затваряни най-големите врагове на
султана. Още същият
ден започва най-големият фарс в историята на правораздаването. Вечерта е
имало пищен банкет,
на който са били поканени първенците
на София – мюсюлмани, християни, арменци, евреи плюс
цялото консулство.
Заловен е неуловимият Васил Дякон
Левски.
Окован с вериги
на ръцете, с две тежки пранги-топузи на
краката, към 11 ч. го
вкарват в конака. А
там, в заседателната
зала, ухае на кафе,

на гюлова вода, на
наргилета и шербет.
Топличко е. Левски
за първи път вижда
подобна “шик-обстановка”. Пристъпя в
съдебната зала. Всички му стават диван
чапраз, сиреч прави.
Магистратите са облечени в най-празничните си униформи – с тъмно-сините
си лампази и препаски, надянали са ордени. Обстановката
е свръхпразнична. Та
нали най-големият
враг на империята
вече не е заплаха?!”
След
салтанатите,
още преди да му зададат първия въпрос,
Апостола казва: “Аз
отдавна съм дал душата си на Господ и
знам, че ще погина,
но дано ме обесят
тук, в България, където гробът ми всеки ще знай”. Приел
е с облекчение края
си…
Вероятно, не е очаквал още какви изненади са му приготвили „акраните”…
Едва ли е предполагал обаче на каква
низост са способни
най-верните му акрани. Подобно пъклено
дело не съществува
и в Дантевия “Ад”.
Страшното и тъжното е, че всеки ден по
трима-четирима негови съратници са го
…предавали. Молили са протоколчика
да запише дословно
думите им: “Издавам
го, за да ми се присвои званието …“Доносчик”!!!
Даскал Ливо от
Сопот, братовчед на
Левски, даскалува в
Тетевен.
Секретар
е на революционния комитет, където
председателства Петко Страшника – Петко
Посеркото, оказал се
впоследствие. Ливо
с часове бъхта на
собствени разноски
по зимните пъртини
до София – ваканция
е, за да се докопа до
областния управител
и да му “снесе”: “Ваше
височество, аз съм
дошел да издам всичко, що знам за революционния комитет
и за моя братовчед


Васил Дякон Левский.
По нищо друго не ще
го разпознаете - дясната му тръпчинка,
кога има нервен тик,
подскача. А там, на
шията му, има бенка.
Знаете, че всеки ден е
бил различен. По туй
ще го разпознаете!”
Наместникът на
султана го пита:
“Даскале, какво ще
искаш в замяна на
това, което ми предаваш – жълтици,
земя, гори?!” Лило
преспокойно отговаря: “Нищо няма да
искам! Да ми се запише само, че съм бил
“доносник”, та когато
дойде време, султанът да ме помилва”.
На 11 януари Левски е осъден на смърт
чрез обесване. През
една дупчица на килията му подават купичка с фасул и къшей хляб. Колкото да
е жив, за да достави
удоволствие на палачите си, преди да
увисне на бесилото.
Четири седмици обаче никой не смее да
изпълни присъдата.
Защо? Да не би султанът, който трябва
да резюлира решението, да е с вързани
ръце?! Нищо подобно.
След екзекуцията
на Димитър Общи и
сподвижниците му
Европа е настръхнала. Виктор Юго тропа
по масата: “Европо,
защо спиш?! Там, в
България, бесят найголемите ти синове!”
Подкрепят го Толстой, Макгахан. Султанът не само очаква
да се успокои общественото мнение, но
и да умаломощи докрай най-върлия си
противник.
Полкът на Али
Саид паша пази единединствен затворник
– Дякона Левски,
обезумял в самотата
си. В 5, 30 ч. сутринта
на 19 февруари юзбашията отваря килията му и прочувствено отронва: “Левски
ефенди,
свършиха
се теглилата на твоя
живот. Тръгваме към
бесилото!”
Дяконът
поема
към голготата с оковани ръце, с пранги

на краката и с табела
на шията, на които са
изписани деветте му
смъртни гряха, за които е осъден. “Когато
чета някои художествени произведения,
излиза, че цяла София била тръгнала
след него. Нищо подобно. Шест конника
начело с областния
управител – неговите заместници, плюс
писаря, по двама
турци, евреи и християни представляват
гражданстото на София. Тумба циганета
съпътства процесията, когато се беси
някого. Дават им по
една ябълка и хлебче за бог да прости.
Когато свитата стига
края на София, в далечината се мержелее бесилото, отворило се като огромна врата към небето.
В свитата е имало и
един свещеник, поп
Тодор Икономов от
църквата “Св. Неделя”, приближен на
Дякона. Поп Тодор
отива при обречения на смърт – та
те са братя по расо,
въпреки че единият
го е захвърлил преди десетина години,
и го пита за какво да
се помоли, когато се
върне в божия храм.
“Тодоре, всичко що
правим, го правим за
отечеството. И това е
моят голям грях. Запали една свещичка
и се помоли за мен!”,
това са последните
думи на Апостола.
След което се качва
на качето и увисва
на бесилото.
Из заскреженото
софийско поле една
обезумяла
жена,
облечена цялата в
черно, търчи и вика:
“Стойте,
чакайте,
спрете!” Мандалото
обаче вече е лопнало.
А почерненената женица не е нищо друго
освен неосвободената ни и унижавана
България - завършва
изповедта си Казанджиев.

Кърджали,
Георги АНДОНОВ

Родов корен
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В името на

историческата
истина!
Гина ДЖИДЖЕВА
Сдружение
“Баба Тонка”
Не крия - аз съм
патриотка, обичам неустоимо родината си.
Тази моя любов към
България има и своите генетични корени
- потомка съм на рода
на Васил Левски - петата Гина след майката на Дякона. Основателка съм на Сдружението за милосърдие

и взаимопомощ “Баба
Тонка”. Мой съпруг е
музиковедът
проф.
Тодор Джиджев. Общественичка, съпруга,
майка, баба - с деца и
внуци. Една 82-годишна българска жена.
Толкова за мене.
Защо съм озаглавила така материала си? Защото искам
да се възстанови и
възтържествува НАВСЯКЪДЕ истината
за произхода на Св.

Олга, внучка на българския княз Борис I
– Покръстителя.
Ще
започна
с
кратък исторически
преглед за покръстването на българи
и славяни, приели
християнската вяра.
От историята знаем,
че Борис наследява
баща си Персиан през
852 г. Макар и териториално разраснала се,
България е все още
вътрешно неукрепнала езическа държава
в сравнение с двете
си силни съседки Византия и Немското
кралство. Преди ре-

шаването на основния си вътрешен проблем - интегриране
на българи и славяни
- тя не е в състояние
да играе важна роля
в
международните
отношения; роля, която да е адекватна на
нейното геополитическо положение. И
още една съществена
външнополитическа
причина: България не
е могла да заеме полагащото й се място
на международната
арена, защото християнските страни се
отнасяли с подозрение и неприязън към

22 - 28 февруари 2010 г.

езичниците и техните
държави - често те не
спазвали сключените
договори, нарушавали правните, моралните и религиозните
норми на християнските страни. Колкото
до вътрешните причини - интегриране на
българи и славяни в
една вяра - което постепенно да премахне
културните, битовите
и религиозните различия между тях; да
улесни сключването
на смесени бракове: с
една дума - да подпомогне формирането
на единна българска
народност (вж. “История на цивилизацията” - кол. труд С.,
изд. “Анубис”, 2001,
с. 33-34). Хан Борис е
прозрял ползата от
богатите
културни
традиции на християнството, които биха
могли да приобщят
българите към античните и културните
постижения на други
християнски народи
в Европа и си е давал
сметка за голямата
роля на християнството като система
от правови норми, с
които християнските държави от векове уреждали всички
спорни въпроси от
вътрешен и международен характер. По
този начин християнското право придавало
свещен и ненакърним
статут на владетелската институция. Казано
накратко, покръстването било изключително полезно дело за
просперитета на българската държава.
Друг е въпросът,
че то е придружено
с много трудности и
недоволство, включително и метеж. Княз
Борис I го потушава с
голяма жестокост, 52мата боили-метежници и техните семейства били избити до
крак. Едва следващото поколение българи, родени след покръстването, приели от
душа християнството.
Изобщо, княз Борис I и цар Симеон
Велики положили
немалко усилия, за
да убедят своя народ в предимствата
на християнството,

което променило из
основи по-нататъшното развитие на
българската държава.*
Историческите
факти сочат, че Борис
е имал четирима синове: Владимир (до
покръстването - Расате), Гаврил, Симеон и
Яков, както и една дъщеря - Ана. През 889
г. той се замонашва
и възкачва на трона
първородния си син
с ново име Владимир.
За да намери покой
душата му в манастира, Борис получава
първото евангелие
(написано на кирилица от едната страна и
на глаголица от другата), изпратено му от
Моравия по учениците на Методий - Климент, Наум и Ангеларий.
Владимир управлява страната по-малко от 4 години. Той е
здраво свързан с езическата вяра и обичаи, убеден е във всемогъщата сила на бог
Тангра и прави всичко
възможно да възстанови отново езичеството в България. Баща
му Борис напуска манастира и с помощта
на свои верни хора детронира Владимир и
го ослепява. Първоначално Симеон отказва
окървавения трон на
брат си, което налага
свикването на събор
(893 г.) и преместването на столицата от
Плиска в Преслав,
където се построява
дворец, равен по хубост и блясък на този
на византийския император (според историческите хроники).
В него Симеон взима
ослепения си брат
и дъщеря му Елена.
Обезумяла от мъка заради баща си, скитайки се нощем из градината, тя пита Тангра и
Христос защо ... защо
е ослепен баща й. На
въпросите й отговаря Симеоновият син
Боян. А отговорите му,
споделяни със свещеника в двореца поп
Богомил, застрашавали неукрепналата още
вяра, затова Симеон
изпраща племенницата си Елена в Киев
за жена на Киевския

княз Игор, с когото
били в отлични отношения. След сватбата
Елена получава името
Олга.
Бракът й с Игор
е щастлив, но краткотраен. Раждат им
се две деца: син Владимир и дъщеря Ана.
Синът й бил на три
годинки, когато бащата умира и майката
поема управлението
на страната. Но тюрки
нападат Киевска Русия
и княгиня Олга повежда войската и нанася
такова поражение на
нашествениците, че
повече тюркски крак
не стъпва на Киевска
земя. Отзвукът от победата е огромен. В Х
век Олга става най-великата жена в Европа.
Френският
крал
мечтае да има жена
като нея и праща пратеници да искат ръката на дъщеря й Ана.
Олга дава съгласие и
в зестрата на дъщеря
си слага Евангелието,
подарено на дядо й
Борис от Методиевите ученици.
(След смъртта на
Борис Симеон дал
Евангелието на своята
обична племенница за
покой на душата й. Но
идва момент, когато
великодушната майка
се разделя с него.) Във
Франция Ана ражда
престолонаследник,
който скоро се разболява от тежка болест. Майката се моли
денонощно
върху
Евангелието за неговото спасение и зове
богомилски лечител.
Детето оздравява. Но
основаната от изгонения от Преслав поп
Богомил ерес, която
стигнала до Франция,
е жестоко преследвана. Да се обяви, че
богомилски лечител

е спасил живота на
престолонаследника,
е невъзможно. Затова
се приема, че Евангелието с непознатата
писменост, върху което се е молила майката, е спасило живота
на престолонаследника. Тогава кирилицата
е обявена за нов език
и върху Евангелието,
днес Реймски псалтир, са полагали клетва френски крале.
След победата над
тюрките Олга изпраща сина си в Москва с
указ за създаване на
Московско княжество. То успява да преодолее различията с
духовно-културното
и държавно-политическото развитие на
Киев. И двете княжества започнали взаимно да се допълват
и обогатяват. Затова
народът тачи и обича
Олга и след смъртта
й в Киев тя бива канонизирана под името
Света Олга Българска.
И до днес изграденият
в нейна чест киевски
храм носи името й.
Защо Московската
патриаршия не признава името й? В документите на патриаршията тя е назована
Св. Олга Преподобная. Тоест упорито
се отрича нейният
български произход
– това, че е от царски
род - внучка на княз
Борис I Покръстителя,
дъщеря на Владимир и
племенница на Симеон Велики. Очевидно
Русия и Московската
патриаршия не могат
да преглътнат факта
българска княгиня да
стане княгиня на Киевското княжество,
на което те винаги са
гледали като на свой
сателит. При това заради нейните велики
дела през 10 век дър

Родов корен
жавниците в Европа я
наричат “най-великата княгиня”, тачена и
обичана от милиони
хора в Украйна, Европа и света. В противовес на историческата
истина отрицателите
на българския й корен
лансират версията, че
Олга до женитбата си
с княз Игор била обикновено украинско момиче. (Интернет).
За втори път руските теолози се опитват
да противостоят на
обективно-реалните
факти и документи.
Първият път беше преди 15 години, когато
отричаха приноса на
България за създаването и разпространението на славянската
писменост и култура,
подминавайки документите дори на такива световно известни учени като руския
академик
Дмитрий
Лихачов и австрийския славист Рудолф
Айцетмюлер. Академик Лихачов нарече
България “Държава
на духа”, прекланяйки се пред подвига на
светите братя Кирил
и Методий и пред делото на княз Борис I
Покръстителя, дядо
на великата княгиня
Св. Олга Българска.
В Киев има копие на
иконата, изобразяваща Св. Олга, но и това
се подминава с лека
ръка.
Няма да се уморя да се боря срещу
изопачаването на историческата истина
- великата княгиня на
Киевското княжество
през 10 век е българка и канонизирана
веднъж завинаги тя
следва да носи името
СВ. ОЛГА БЪЛГАРСКА.
* Хан Борис и близките му тайно се покръстили през 864 г. в
Плиска. Борисовият
символичен
кръстник, византийският
василевс Михаил III, го
удостоил с ново християнско име и титла
“Михаил, архонт (владетел) на България”.
Сетне, когато българският език станал официален в държавата, титлата
“архонт” се заменя с
“княз”.
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ПАРК –МУЗЕЙ „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”
гр. Варна 9027, Бул. “Янош Хуняди” № 55, тел.052 74 03 02,
www.varnenchikmuseum.com; е-мейл: vl.varnenczik@abv.bg
ФИЛИАЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕННОИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ
Ул. Черковна 92, София 1505, тел. 02 946 18 08
www.militarymuseum.bg
ПРЕС ИНФОРМАЦИЯ PRESS RELEASE
Снимки с резолюция за печат на:
http://muzei-vladislav-varnenchik.blogspot.com/2010/02/blog-post.html
Парк-музей „Владислав Варненчик”
и Сдружение “Чигот”
Представят изложбата

Исторически
средновековни
костюми
Откриване: 11 февруари 2010 г., 16.30 часа

Настоящата изложба представя реконструкция на 17 граждански и военни средновековни костюми, създадени от Сдружение “Чигот” в периода 2005-2009 година.
Те са резултат от множество изследвания върху научни трудове, артефакти, запазени
стенописи, консултации сразлични експерти и експерименти на създателите на костюмите.
Част от експонатите са изключително точни копия на конкретни стенописни изображения, шити са ръчно като са използвани материали, характерни за епохата. Някои
от облеклата в изложбата са създадени с чисто практическа цел за участие в средновековни
лагери и възстановки и са ползвани различни източници.
Трети са изработени като експеримент с цел изучаване на особеностите при конструирането и пригодността за носене на облеклата от съвременния човек.
Експозицията е уникална по своето съдържание и представя оригинален подход
към една изключително интересна област - средновековния български костюм.
Създадена от ентусиасти, начело с Калина Атанасова , магистър по Изобразително изкуство, на базата на сериозни научни проучвания, изложбата „Исторически средновековен
костюм” е принос към задълбоченото и всестранно познание за тази епоха.
Парк-музей „Владислав Варненчик” е инициатор, вдъхновител и база за работата в
тази област и с радост предоставя възможността тези
прекрасни резултати да бъдат видени от широката
публика.
За създаването и съдържанието на изложбата
При реконструкцията на костюмите са проучени множество литературни научни източници.
Използвани са запазени стенописни изображения в църкви и манастири от периода 12-15 век
(Земенски манастир, църквите „Св. Никола” в
Калотина и „Св. Архангели” в Костур – в днешна
Гърция; намиращите се на територията на днешна Сърбия църкви „Св. Богородица” в с. Долна
Каменица, „Св. Никола” в с. Станичене, както и
изключително интересните стенописи от т.нар.
Хрельова кула в Рилския манастир и от Боянската
църква).
Представени са женски и мъжки костюми
– ктиторски, на млада гражданка, на танцьор,
на тръбач, сборно снаряжение и въоръжение на
средновековни български войни и др. Изключително прецизни реплики сред показаните
експонати са: червена кадифена рокля с шапка и
копринен шлейф (ръчно изработени и бродирани); рокля от червено и синьо кадифе, която
е създадена въз основа на единствен по рода си запазен стенопис от църквата „Св. Богородица” в с. Долна Каменица, както и мъжкият син кадифен костюм.
В изложбата ще видите характерните за средновековието тъкани (лен, памук, вълна, кадифе, коприна) и кройки (ватирани кафтани, туники, наметала) , ръчно изработени бродерии и сърмени ширити, обувки, чорапи, халчести качулки, ламеларни доспехи и интересни
средновековни аксесоари (диадеми, огърлица, наушници, кърпи за глава, кожени и бродирани колани, украси от стъклени мъниста, копчета и др.), които са изчезнали и не представляват елементи от съвременното облекло.
Изложбата се осъществява благодарение на любезното спомоществователство на Професионална гимназия
по текстил и моден дизайн – Варна и Регионален исторически музей – Варна.
Изложбата ще бъде отворена за посетители до 31 март 2010 г.
Заповядайте!

Снимка: Елина Тодорова, Александър Тодоров
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Адрес: бул. „Янош Хуняди” 55, Варна
Парк‐музей „Владислав Варненчик”
тел. 052/ 74 03 02,
е‐мейл: vl.varnenczik@abv.bg
www.varnenchikmuseum.com
Работно време:
всеки ден от 9 до 17 часа
Цена на билета: за възрастни – 2 лв.
за ученици и пенсионери – 1 лв.
за деца до 7 год. възраст –
вход безплатен
Моля, ако се нуждаете от
повече информация, свържете се с:
Емилия Петкова – Директор
на Парк‐музей „Вл.Варненчик”
тел. 0886 602 179
Добринка Христова –
Връзки с обществеността
тел. 088 44 05 997
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Петър Дънов
за енергиите
на природата

Продължава
от стр. 1

Под съставителството на д-р Светла Балтова
Водата
Водата е носителка на живота. Тя
означава онова възвишено и мистично
състояние, в което са
вложени животът и
безсмъртието. Водата изразява будическото тяло на човека.
Водата не се е образувала от водород
и кислород. Тя съществува вън от тези два
елемента. Тя е някъде
далече от тях. Водородът и кислородът
са само проводници
на водата, но не и
нейни съставни части. Зад елементите
водород и кислород
има други елементи, невидими. Казва
се, че благодарение
на една сила – химическия афинитет – се
съединяват елементите. Тази сила е Любовта.
Горе някъде, в
безпределното пространство,
кислородът и водородът
съществуват в свободно
състояние,
отделно един от
друг. Когато водата на Земята изгуби
своята
жизненост,

водородът и кислородът слизат от безпределното, от етерното пространство,
съединяват се, образуват вода, която
обновява водите в
океаните и моретата. Това обновяване
става непрекъснато.
То се дължи на онзи
запас от електрически течения, които се
движат от север към
юг по земната повърхност. Тези течения
движат Земята около
оста ú.
Водородът и кислородът са газове, от
които първият гори,
но не поддържа горенето, вторият поддържа горенето, но сам
той не гори. Получената от тях вода нито
гори, нито поддържа
горенето. Коя е причината за това? Третият елемент, който се
съдържа в нея. Значи
във водата има и трети елемент, непознат
на учените. Този елемент е животът. Затова се казва, че водата
е символ на живота.
В този смисъл животът е съставен от
вода и огън. Казано
е в Писанието: „Ако

не се родите от вода
и дух”. В дадения случай духът символизира огъня.
Духът е същественото. Водата е материалът, от който
Духът създаде човека. Водата е носителка на живота. Духът
работи във въздуха и
светлината.
Порите на тялото
се отварят чрез водата, която предизвиква изпотяване. Магическа сила се крие
във водата. Без вода
никаква култура не
съществува. Вие как
пиете вода? По колко чаши вода пиете на ден? Това са
въпроси от голямо
значение, които малцина са си задавали.
Обикновеният човек
знае, че като е жаден,
трябва да пие вода,
да утоли жаждата си
– нищо повече. Що
се отнаса до това, че
водата чисти организма, че разтваря
утайките, че е добър
проводник на магнетизма – той нищо
не знае. Съвременният човек не знае
как да пие вода и в
какво количество.
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Всеки организъм се
нуждае от известно
количество вода,
която да се задържа в самите клетки,
да поддържа неговата влага. Изгуби
ли влагата си, организмът е изложен на изсушаване. Такива хора са
обикновено нервни,
сухи,
раздразнителни. Ето защо, за
да бъде здрав, човек, трябва да поддържа тази влага в
организма си. Без
вътрешната влага
и външната вода
човек не може да
пречисти организма си от външните
и вътрешни наслоявания. Искате ли
да не боледувате,
дръжте в ума си мисълта за благотворното въздействие
на водата върху
организма. Пийте
вода съзнателно и
не мислете за болести.
Ако
разбирахте
свойствата на водата, вие бихте могли
да лекувате с нея
всички болести. Водата, с която ще се
лекувате,
трябва
да бъде абсолютно чиста. Това може
да се изпита с език.
Значи езикът трябва да бъде толкова
чувствителен, че да
различава качествата на водата. За тази
цел човек трябва да
прави опити, да ходи
по планините, да пие
вода от чисти извори
и после да сравнява
различните води, да
изработва тънък усет
на различаване. Той
трябва винаги да пие
чиста вода.

***
Който иска да
пречисти своята нервна система, трябва да пости поне
четири пъти в месеца. Да знаеш как да
постиш, колко време да постиш и кога
да постиш, това е
цяла наука. Пречистиш ли нервната си
система, ти придобиваш в съзнанието
си повече светлинна енергия.
***
Човек е длъжен
да пости поне един
ден през месеца,
да даде почивка на
стомаха си.
***
Онзи, който пости, на разходка да не
излиза. Туй е едно от
правилата. Ученик,
който дойде на екскурзия, трябва да си
носи хлебец, да пие
вода и да благодари
на Бога. На екскурзия всички ще бъдат
сити.
***
Остави болния да
гладува, за да събудиш в него подтик
за живот. Така той
по-скоро ще оздравее, отколкото ако
яде.
***
Съвременните
хора задоволяват
глада си чрез физическата храна.
Те могат да се хранят и с въздух, но
по особен начин.
Как ще приемат
въздуха? Чрез порите. Обаче порите на съвременните хора са запушени, вследствие на
което те не могат
да използуват въздуха като храна.
Когато порите им
са отворени, въздухът влиза през
тях и храни тялото. Тогава с малко
храна те добиват
голяма сила. Постът се употребява за
обновяване на организма, за подмладяване. След поста,
колкото се може подълго време, употребявайте храна еднообразна и храна,
която иска малко

сила за храносмилането, за да не се
възбужда у вас апетитът, за да може да
се развиват дробовете, та да приемете повече храна от
въздуха и от водата,
да изваждате повече сокове от храната, отколкото сега.
Важното е с поста
да се постигне сила,
здраве, а не да се
хвалите и надпреварвате кой повече
дни може да пости.
Човек, който е постил 10 дни, може да
направи много работи; който е постил 20 дни, ще се
освободи от много
заблуждения.
***
Постенето е начин за обновление
на човешкия организъм. Главната
идея в поста е да
събуди
скритата
енергия в клетките
и да обнови организма. Но трябва да
се работи по-разумно. В поста се върви последователно.
Има известни закони, които трябва да
се спазват. Ако ти си
определиш пост, без
да знаеш защо ти
е, той не е полезен.
И после, трябва да
се спазва времето,
трябва да се спазват
дните, когато ще се
пости. Ако започнете вашия пост в понеделник, ще имате
един резултат, ако
го започнете във
вторник, ще имате
друг резултат, ако е
в сряда, четвъртък,
петък, събота, неделя - различни резултати. При това, като
започнете поста от
сутринта, от обед
или вечерта, пак
ще имате различни
резултати. Ако не
вършиш волята Божия, и двадесет дни
да постиш, нищо
няма да те ползува. Но ако постиш
десет дни и всеки
ден носиш своето
ядене, определено
за този ден на бедни хора, такъв пост
може да ти помогне.
Или ако постиш, за
да очистиш един
недъг в себе си или
пък да придобиеш

22 - 28 февруари 2010 г.

Природа, здраве

13

ПОСТ И ЛЕЧЕНИЕ

разположение на
душата си, да пречистиш мислите и
чувствата си, разбирам такъв пост. В
24 часа съзнателен
пост човек може да
обнови клетките на
тялото си.
***
С пост и молитва ще се лекувате от болестите и
недъзите. Но ако
сте разположени,
може по-дълго да
постите; чувствувате ли се изтощени,
ще престанете да
постите.
Стомашната област има отношение към симпатичната нервна система, тя не трябва да
се натрупва с чужди излишни вещества. Ако стане това,
ще си наложите
пост да възстановите нормалното
положение.
Постът трябва да бъде
умерен, разумен,
докато махнете излишните мазнини и
утайки. Да постиш,
значи да се въздържаш от лоши
мисли и чувства
- този пост крие в
себе си магическа
сила.
***
Гладът лекува.
Ако боледуваш от
ревматизъм
или
друга болест, можеш да се лекуваш
с глад. Трябва да ти
е приятно, че гладуваш. Гладът пречиства тялото, порите се отварят и
дишането става все
по-дълбоко. Гладът
внася повече светлина в ума. Още от
старо време хората се лекували чрез
глад.
***
Ще постиш, за
да
възстановиш
здравето си, да повишиш вибрациите
на своя организъм
и живот.
***
Веднъж
дойде при мене един

младеж и ми разправи, че се разболял от
неизлечима болест,
бил на умиране, попада му една книжка
за лекуване с глад,
почва да гладува;
разказа ми за опитността, която е имал
първия ден, втория
и така до 22-ия ден,
и резултатът бил, че
болестта изчезнала.
Този човек е приложил поста 22 дни с
вяра в своя ум и своето сърце.
***
На болни пре-

поръчвам поне 2 - 3
дни глад, а след това
може да хапне малко чорбица от сливи
(2-3 лъжички), след
няколко часа пак, но
с малко хляб. Като се
позасили болният, ще
му дам една хубава
ябълка с кората, добре да я сдъвче, заедно с нея, за да поеме
всичките й сокове,
и чак след това ще
пристъпи към обикновената храна.
***
В яденето е всичкото ви нещастие.
Ако хората знаеха
как да гладуват, щяха
да благуват. Ако ти
си болен, ще постиш,
това е необходимо
за тебе и ден, и два,
и три. Пост има физически, и умствен,

и духовен. За да се
освободи от киселините в стомаха
си, човек трябва да
го промие няколко
пъти с топла вода;
ако това не помага,
нека пости два-три
дни. Постът пречиства стомаха, освобождава го от излишните
киселини. Когато се
появи някаква рана
в организма, добре е
човек да се подложи
на абсолютен пост
няколко дни.
***
Постът е метод,

чрез който човек
разрешава велики
и трудни задачи.
Ще постиш не един,
а 40 дни, през което време ще чистиш ума, сърцето
и волята си - да не
оставиш нищо нечисто в себе си. Някой постил 10 дни и
мисли, че направил
нещо. Не ял печена
кокошка и не пил
вино - какъв пост
е това? Като започнеш поста, ще вземаш старите тефтери и всеки ден

ще заличаваш по
нещо. Ще простиш
на всички хора. Ще
постиш и ще се молиш.
***
Чрез поста човек
усилва волята си и
се освобождава от
страха, че ще умре от
глад. Гладът лекува.
Ревматизмът се лекува с глад. Гладът
пречиства тялото,
порите се отварят,
дишането става подълбоко, светлината на ума се увеличава.

ТЪРСЕТЕ
НА ПАЗАРА
книгата
на Мария П.
Димкова,
съпругата
на Лечителя
Петър Димков

***
Добре е от време на време да
ядете само сурово
жито. Ще ви дам
следния опит: онези от вас, които
имат слаб стомах
или слаби гърди,
нека се подложат
на житен режим за
един, два или три
месеца най-много.
През това време
не трябва да употребяват никаква
друга храна, нито
хляб, освен да дъвчат сурово жито,
добре изчистено и
измито. Този опит
да приложат само
онези, които са нервни и неразположени и които искат
да се лекуват. Ако
ви се вижда много
един месец, направете опита за една
седмица. Ще накиснете от вечерта 100
г чисто жито с вода,
ще го разделите на
три равни части:
ще дъвчете сутрин,
обед и вечер; ако
ви се пие вода през
деня, може да пиете, колкото искате.
Ако бяхте се поставили на този режим
от по-рано, щяхте
да имате по-здрави
зъби и нервната ви
система щеше да
бъде по-добре регулирана. Почувствувате ли нещо
дисхармонично от
опита - спрете го.
„КНИГА
ЗА ЗДРАВЕТО”

Заявка и поръчка
може да направите
на телефони:
02/962 16 85 и 0888 693 359,
както и на e-mail: rodimenie@abv.bg
Книгите на ИК “Новата цивилизация”
можете да намерите и във вериги
книжарници “Хеликон”, “Пингвините”
и “Сиела”.
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ДЪРВОВИДЕН
БОЖУР
Paeonia arborea
Donn
Дървовидният божур е листопаден храст с височина 60150(200) см. Стъблото е разклонено, листата се едри, двойноперести. Цветовете са единични,
разположени по върховете на
разклоненията, едри (10-20 см в
диаметър), често ароматни. Те са
прости, полукичести или кичести, с бяло, розово или червено
обагряне. Цъфти през май-юни.
Дървовидният божур произхожда от Китай. Взискателен
е към почвените условия и се
развива най-добре върху плодородни, влажни и леки хумусни
почви. Възрастните екземпляри
издържат до -20, -23 градуса, младите растения страдат от ниските

зимни температури.
Съществуват голям брой сортове, отглеждани у нас.
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. Коюмджиева-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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ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
и енергийна ефективност
Практическо приложения за условията на България

В зависимост от
това, кой компонент
искаме да преобладава, се подбира технологичният режим.
Малко на шега сега
ще ви върна в началото на миналия век, когато автомобилните
газогенератори бяха
обичайна гледка. Днес
кризата ни заставя да
поглеждаме завистливо към онези, които
са възстановили и модернизирали старите
идеи в нови технически решения. Новите
газгенератори използват различни видове
суха биомаса – дървесина, бегаса, тръстика
и пелети от тях. Поставят се на трактори,
камиони, мобилни и
стационарни генератори и др. машини.
Икономическите показатели са несъизмеримо по-добри от сега
използваните горива,
а техническият ресурс
на двигателите са запазва на същото ниво.
Климатът на България е изключително
подходящ за интен-

и носи допълнителни
печалби на производителя, както и международно признание
и привличане на „зелени” инвестиции от
страна на големите
замърсители.
В заключение искам да ви припомня
част от т. 77 от 15 сесия на Комисията по
устойчиво развитие
на ООН:
„Необходимо е да
се стабилизира климатът посредством
съхраняване на антропогенното въздействие на ниво под 2ºС
като глобален среден
показател...Тъй като
нито една страна не
може да претендира
за привилегии, свързани с Киотския протокол след 2012 г.... Необходими са незабавни мерки за съкращаване на емисиите на
парникови газове....”
Материалите са
предоставени от Интерекоинтелект ООД
Сергей ИНДЖОВ
indco@abv.bg

Автомобил с монтиран
газогенератор

Продължава
от стр. 5
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зивно
отглеждане
на различни видове
биомаса, като според
мен акцентът трябва
да се постави върху
микроводораслите.
Тяхното отглеждане
се поддава на пълна
автоматизация в контролирана среда, а самото производство е
напълно безотпадно.
Производството
на
биомаса от водорасли
на единица площ може
да достигне 1800 пъти
по-висок обем от традиционните днес селскостопански култури.
Технологията за отглеждане в открити
акватории „Биосолар”
позволява да получим
20 грама на кв.м. дневно или за година над
24 тона от хектар. Тази
суровина се преработва в метантенкове и
получаваме 12 000 куб.
м. газ със съдържание
на метан над 95%- еквивлент на газов кладенец. Той може да се
втечни чрез компактни криомашини и да се
използва като автомобилно гориво, суровина за химическата промишленост или гориво
за енергетиката.

Твърдият остатък
представлява органичен тор с много високи показатели.
Говорейки за биогаза не мога да не спомена факта, че една
крава за една година
дава толкова органичен отпадък, колкото
да се произведе биогаз, еквивалентен на
600 л. бензин.
Друга технология
за напълно автоматизирано отглеждане на
микроводорасли от
липидната група позволява на площ от 12,5
дка да се произвеждат
до 25 т дневно биомаса, от която можем да
получим 12 тона летен
биодизел и 13 т шрот
за животни или пелети.
Отглеждането на
микроводорасли има
и друг важен, екологичен аспект, който
днес има и конкретни икономически измерения. При своето
развитие водораслите поглъщат огромни
количества СО2, а това
днес е елемент от търговията със зелени
сертификати и квоти
за въглеродни емисии
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КАК ЛИ ЩЕ РЕАГИРА ЦЪРКВАТА НА НОВИТЕ
РАЗКРИТИЯ ЗА ИСУС ХРИСТОС И МАРИЯ МАГДАЛЕНА?
“ОТКРОВЕНИЯТА НА ЙОАН” СЕ ОТНАСЯТ ЗА 2012 ГОДИНА.
Валентин КАЧЕВ

В

ерен на традициите си - след цяла
година мълчание Милан А. Миланов отново ни сюрпризира с така
очакваната от читателите част четвърта на “Тайните подземия на Бъл
гария”. Нека да си припомним, че Миланов
е автор на повести, романи и сценарии и е
един от най-четените български писатели
през последните две години. След фурора,
който авторът направи с “Тайните подземия
на България” – част трета, с публикации на
две оригинални кожени карти за съкровища
и хвърли ръкавица на иманярите, предизвиквайки ги да разшифроват написаното в
картите, сега авторът отново прави истински сензации с разкритие на живота и смъртта на Исус Христос и неговото семейство.
Като истински изследовател авторът започва проучване на живота на Исус Христос от шедьовъра на Леонардо да Винчи с
картината, наречена “Мона Лиза”, и установява, че жената, изобразена на картината,
се казва Франческа да Конти и е потомка
на Исус Христос. Поради тази причина, за
да запази живота на потомката на Исус, Леонардо през целия си живот не се разделя с портрета и старателно крие името на
Франческа да Конти. Леонардо е принуден
да крие портрета и да не споменава коя е
Франческа да Конти, защото знае, че Исус
Христос не е разпнат на кръста, не е погребан и възкръснал, както твърди “НОВИЯ
ЗАВЕТ” и ако тази истина се разкрие, би навредило на църквата.
Следващата стъпка в разследването на
Милан Миланов е свързана с разгадаването на известната картина на френския
художник Пусен “Аркадийски овчари”, за
която се говори, че по езотеричен път разкрива къде е погребан Исус Христос - във
Франция в църквата на град Рен льо Шато.
Има безспорни доказателства за открити
древни свитъци и съкровища в упоменатата църква, където на една от стените й е
изобразен знак, че в черквата е погребан
цар. Липсват обаче всякакви данни, че някога в това градче е погребан цар. И други
изследователи на делата на Исус Христос
са изказвали предположение, че може би
в тази църква е погребан Исус. Миланов
на свой ред твърди, че в църквата е погребан не само Исус Христос, а и съпругата
му Мария Магдалена. Тук идва поредната
изненада – Мария Магдалена по произход
била българка, духовно посветена и верен
последовател на идеите на Исус. И не само
това, оказва се, че дядото и бабата на Исус
- Йоаким и Ана (както пише в Новия завет),
не са дядото и бабата на Исус, а са баща и
майка на Мария Магдалена. И за да бъде изненадата още по-голяма, Миланов заявява,
че те са погребани тук в България - в манастира “Св.св. Йоаким и Ана” в с.Бистрица до

София. Авторът е посетил манастира, където в малка подземна гробница е видял
човешки кости, разхвърляни от набези на
иманяри, търсили съкровища.
Каква е истината за смъртта на Исус
Христос? Защо е трябвало да бъде разпнат? Писателят пояснява - Исус Христос е
бил цар на евреите. Цар на евреите е бил
и неговият баща, който се отказва от трона
в полза на сина си и Исус го наследява. Но
поради боричкания за власт от различни
претенденти и покоряването на евреите
от Рим не е могъл да заеме полагаемото се
място. Той трябвало на всяка цена да бъде
отстранен и разпнат на кръста. Да, Исус е
бил съзнателно “предаден” от Юда, разпнат и на третия ден възкръснал. Истината е
друга. Исус никога не е бил разпнат! Нито
е възкръсвал! Бил е подложен на гонения,
тъй като е притежавал качества, които не
са се нравели на съперниците му. Той не
само, че е произхождал от царски род, но е
бил надарен е с божествен разум, владеел
е тайните на лечението, умеел е да ходи по
вода, а тези му качества са било недопустимо да бъдат изявени на хората и да завладеят умовете им. Исус не е бил случаен човек - той е божествен пратеник на земята.
Исус е единственият човек от петата раса,
допуснат в Шамбала!
тново и отново изненади. От Новия завет знаем, че Йоан кръщава Исус Христос в река Йордан.
Затова е наречен и Йоан Кръстител. Но авторът пише, че Йоан
Кръстител е дядото на Исус Христос - посветен в духовната йерархия, който посвещава Исус, а по-късно действително е бил
обезглавен заради това посвещение.
В “Тайните подземия на България” – част
четвърта, не е търсена сензация, не е търсен ефект на изненади, а те ни съпътстват
на всяка страница. Как да не се изненадаме,
като четем, че Мария Магдалена е родена
в България и е българка, а родителите й са
погребани в манастира “Св. св. Йоаким и
Ана” в малка подземна гробница в квартал
Бистрица на София?
Каква ще бъде реакцията на църквата на
твърденията на писателя относно Исус, Мария Магдалена и Йоан Кръстител? Те неминуемо влязат в противоречие с църковните канони. Естествено църквата трудно ще
приеме нещо, което не е написано в Новия
завет. Писателят твърди, че ще излязат нови
доказателства за живота на Исус Христос и
тогава нещата ще си дойдат на място. Миланов не отрича Исус Христос, напротив
– потвърждава го и заявява, че той не се
ражда на земята случайно, а идва с божествена мисия.
Една от най-тайнствените книги в Новия
завет е “Откровението на Йоан” или “Апокалипсиса”, чието съдържание остава векове неизяснено. Кой ли не се е опитвал да

О

разтълкува тайнствените картини и писания на Апокалипсиса, но без резултат. Сам
авторът възкликва изненадан за разкритията от “Апокалипсиса” и заявява, че описанията за катастрофи и тайнствените слова
се отнасят за 2012 година.
“Тайните подземия на България”- част
четвърта, не отстъпва по брой на разкрития от другите части на книгата. За всеобща изненада се оказва, че Савската царица
е царица на южните тракийски племена и
се нарича Бастет. Известно е, че Бастет е
живяла в Египет и след като умира, я пренасят и погребват тук, в България, в района
на гр.Малко Търново. Да, Бастет е починала
в Египет и пренесена в гробница до Малко
Търново, но Милан Миланов пояснява, че в
древността с названието Египет се е наричала България.
Чели сме и слушали много за великата
Шамбала. Но не знаехме, че на света има
още шест малки Шамбали – на всеки континент по една. За щастие на европейския
континент малката Шамбала са Белоградчишките скали. Подобно на великата Шамбала и в малката Шамбала на Белоградчишките скали се съхранява човешки генофонд,
има хора в състояние на сомати, космични
апарати, техника и т.н.
исателят твърди, че направените
разкрития в книгите си получава
от АКАША, чрез посредничеството на Гергана Герасимова от град
Варна. Миланов изпраща конкретен въпрос, които го интересува, на Герасимова, тя го препраща към Акаша и оттам
получава отговора за него. Приятелите на
Милан А.Миланов нарекоха книгите му “Енциклопедии на разкрити тайни”. Наистина,
няма други книга, в които да има толкова
много разкрития, за които човечеството е
търсило отговор от векове. В тази част на
книгата читателите ще прочетат за произхода на Вселената и Земята; за убийството
на царското семейство Романови; за нацист
ка база под Айфеловата кула; за рисунките
в пещерата Магурата; за ханския дворец в
Болгар и още други разкрития. Безкрайно
интересно е и твърдението, че Савската царица и цар Соломон са имали съвместен
живот, че синът им се жени за етиопка и
създава първият смесен клонинг – от бялата и черната раса, чиито потомци са етиопците. За първи път научаваме къде безследно изчезват жителите на тайнствения Мачу
Пикчу, кой е построил храмът Борободур и
какво има под него. За обстрела на шведските езера с ракети, за нацистките бази на
Антарктида ...
Една великолепно написана книга, в която съжителстват различни литературни
стилове, за да ни разкрият тайни.
Ако тази книга бе издадена в САЩ тиражът й със сигурност би надхвърлил милион.

П
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Световният ден на религията

Защото все има място за всеки
вярващ под слънцето и защото
общата вяра в доброто ни прави хора
Целта на религията така, както е разкрита от святата Божия воля, е да установи единство и съгласие сред народите
по света; не правете от нея причина за
раздори и вражди. Божията религия и Неговият божествен закон са най-могъщите инструменти и най-сигурните сред
ства за изгряването на светлината на
единството сред хората.  

Баха ула
В днешния изпълнен с конфликти свят
ролята на религията
сякаш се преиначава и изчезва. Днес
отделните религии
сякаш ни разделят
още повече, определените различни

традиции във вярванията сякаш издълбават огромни пропасти помежду ни,
които ни пречат да
осъзнаем своята подобност. Имам предвид подобност като
принципи,
вярвания, начин на въз
приемане на живо-

та. Подобност, която
съществува въпреки
религиозната принадлежност, а може
би произтекла именно от нея, защото е
безспорно, че всички религии са клони от едно и също
дърво – стремежа
към истина, доброта и справедливост.
Това е заложено в основата на идеята на
Бахайската общност
по света за честване на Световния ден
на религията. Денят
изразява един стремеж към хармония
чрез обединяването
на всички официално признати религии
по света. Посланието
на деня е, че всички
вери имат единен
произход и последователите им не бива
да забравят това.
ДЕНЯТ призова към
търсене на онова,
истински стойностното, което е универсално за всички
и съществува
във
всяка религия. Човешката сплотеност
и еднаквата истина
за всеки зависи не от
произхода на човека,
защото това е минало, а от бъдещите
цели и постижения,
свързани с това, какви ставаме и накъде
отиваме.
Защото основният конфликт в света

сега е, че човекът се
е изправил срещу човека на базата на етически, индивидуални
и духовни стандарти,
а всъщност вместо
противопоставяне
трябва да търсим
единен морал код,
който да ни свързва. Никоя друга сила
няма този интегриращ ефект, какъвто
има ВЯРАТА. Вярата
ни споява, тя изгражда фундаменталните
ни добродетели и духовни стандарти, за
да може ние да творим нови култури и
цивилизации.
Световният ден на
религията насърчава
лидерите и последователите на различните религии да
изследват еднакво
стите във вярата, изграждаща отделните
религии. Така Земята
наистина може някой
ден да заприлича на
една страна, а човечеството – на нейните единни граждани.
Всяка година Бахайската общост   е
инициатор на Световния ден на религията, който се праз-

нува винаги в третата
неделя на януари от
1949 година до ден
днешен. Денят се чества от привърженици
на всички религии,
това е универсален
празник на религията именно заради ролята си да насърчава
приятелството между последователите
на отделните религии
и най-важното – целта е да се елиминират предразсъдъците, съществуващи на
религиозна основа.
Тази година Световният ден на религията се почете на
17 декември 2010г.
в Българско-американския
културен
център в София. Светлият ден се отпразнува от представители
не само на Бахайската вяра, но и от ортодоксални християни,
мюсюлмани, представители на Бялото
братство, протестанти, будисти, хиндуисти и евреи. Всеки
представител на отделната религия разказваше с няколко
думи за своята вяра
и обясняваше нейното значение. Ди-

рекцията за вероизповеданията изпрати
специална поздравителна телеграма, като
подчерта, че една от
целите на дирекцията е именно изграждане на приятелство
и единство между
отделните религии,
съществуващи на територията на страната. Богата и автентична е програмата, с която представителите
на отделните религии
почетоха този ден. Не
се размина без специални
музикални
гости, еврейски хор
от певци представи
автентична израелска музика, звучеше и
автентична иракска
музика. Букета от интернационални представяния беше допълнен от индийски
танц и презентация
на Хинди делегацията за единството и
красотата на всичките
религии. Специален
гост на интеррелигиозното тържество
беше Васил Маринов, отговорник за
вероизповеданията
в затворите на България.
Оля ОБРЕЙКОВА
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СПЯЩИТЕ РУСИ
акад. Виктор
МЕДИКОВ
- Когато настъпила
Галактическата нощ
(Зима), а по индийските Веди – КалиЮга, русите заедно
със Земята и цялата
Слънчева
система
навлезнали в пространството и времето на тъмните сили.
Грубо казано, това е
задният двор, найотдалечените места,
на Галактиката, където светлината на
централната звезда
на Галактиката, а сега
и на Вселената, почти не достига. Там се
намират леговищата
на тъмните и сивите.
Там се намира планетата Пъкъл, родината
и свърталището на
сивите. Това е тяхният пъкълен свят.
Ти сам, Княже, отбеляза, че нощем в
тъмнината настъпва
друг ред, други порядки, съвсем други
правила, освен, разбира се, всеобщите
мирови Канони. Активността на мозъка
затихва, способностите заглъхват. През
Галактическата нощ
Ведрусите изпаднали
в летаргия, т.е. заспивали енергийните им
тела - всичките без
физическото в нашето земно измерение.
Всички останали тела
спят, почиват и натрупват сили.
Сега добре помисли. Когато попаднахме в интервала на
тъмните сили, ние
влязохме на тяхно
поле. Тъмните мигновено плъзнаха по Земята и започнаха да
установяват своя ред
и за нас. За тях ние
сме спящи пришълци
с голям потенциал,
оказали се заедно със
Земята на тяхна територия. Задачата им е
да измъкнат тайните
за Сътворението на
Света от нашия Бог,
Отеца, съществуващ
навсякъде, да вземат

нашата енергия, да
подобрят за сметка
на бялата раса, на Ведрусите, своя психотип и генетичен материал. Това им трябва,
защото генетичните
единици – енергоинформационите
канали за връзка с
космоса, при тях са
съществено по-малко, отколкото при
нас. Към началото на
Галактическия изгрев
те трябваше, според
техните дългосрочни планове, да са завършили тъмните си
дела, след което да
ни унищожат, докато
спим.
- Защо именно до
Галактическия
изгрев?
- Защото добре
знаят, че по време на
Изгрева вибрациите
значително се увеличават в сравнение с
онези през Нощта. Да
си припомним дори
земния изгрев. Те са
същества сиви, главни представители на
тъмните сили на Земята, и не могат да издържат на тези мощни вселенски вибрации. До 2013 година
те трябва да напуснат
нашата планета и да
се върнат у дома си, в
тяхното Пъкло. Тези
от тях, които не са
успели достатъчно,
поне в седем колена,
да смесят кръвта си с
бялата раса, не могат
да останат на Земята, защото ще бъдат
изгорени от самата
Природа и силните
й вибрации. Това те
наричат апокалипсис, армагедон, края
на света. В действителност става дума
за край на Тъмата,
край на времето на
тъмните сили, квантов скок и преход на
хората на Светлината
в друго измерение,
Рай, още Златен век.
При това останалите
живи Ведруси започват да се събуждат, от
което на тъмните им
става още по-зле на

тази земя.
- Ненапразно ни
сравняват със спящата мечка. Както се
казва, няма дим без
огън. Излиза, че фамилията ми не е случайна, а дълбок смисъл носи. Навреме да
се събудим.
- Много точно забелязваш, Княже. Фамилията ти наистина
не е обикновена. Знае
се, че във фамилията
е заложена съдбата
- рок на семейството. Този рок ти трябва да оправдаеш. Не
само пред своя род,
но пред целия народ.
Тогава ще изпълниш
мисията си на Земята. До какво доведоха
хилядолетните дела
на тъмните, ти и сам
виждаш с очите си и
чувстваш с душата
си.
- Чакай, чакай, Учителю, не се сетих веднага. Сивите - това
са представителите
на тъмните сили на
Земята, нали? Какво
се получава тогава
- главните управители са сивите? Управителите на страни и народи са или
самите сиви, или са
обхванати от плътен
пръстен сивота. Нито
една светла идея, мисъл да не достига до
върха? Светлите хора
нямат място там? Ама
че работа. И при нас,
и около мен....
- Хубава работа,
Княже! Ние подробно миналия път говорихме за това, кой управлява света. Изучи
го още веднъж, ако
трябва, нали имаш
всичките записки и
на хартия, и в електронен вид.
- Изучавал съм ги.
Но сега от друг ъгъл
погледнах на нещата. На теб ти е лесно
да говориш, нали от
майчината си утроба
си учен, с млякото си
закърмен на всички
Истини. А аз с какво
съм закърмен? Да не
ти разказвам.

Но как така се получава, че всички Ведруси безгрижно заспали? Защо на Земята са дошли сивите?
Къде спи охраната?
Къде гледа Бог? Та те
са ни организирали
истинска
касапница, съпроводена от
грабежи, безсрамна
кражба на генетичен
материал, на божествени способности.
- Без паника, Княже. Да, времената са
тежки, много тежки.
През
изминалите
милиарди години на
човешката цивилизация никога досега
не й се е отдало да
прескочи този рубеж
– участъка от време
на тъмните сили, това
най-тежко изпитание.
Поради тази причина
хората все още не са
излезли на вселенските простори. Не са
издържали зрелостния си изпит след
обучението. Не са
завършили предназначения за тях университет. Ненапразно Земята се счита за
детската градина на
синовете божии, на
бъдещите богове.
- Може би е правилно. Накъде да ги
пускаш такива недоучени? На Земята, у
дома, не могат ред да
сътворят, мислите си
пакостни не могат да
отстранят, какво ли
ще направят по други планети? Още повече в други галактики. Какви ли светове
там ще направят? Да
не стане както при
нас – войни, епидемии, проституция и
пиянство...
- Така е. Но във
всичко има скрит
смисъл. За пръв път
синовете божии минават през интервала на тъмните сили.
Преодоляха всички
капани, изкушения
на тъмните, водени
от техните йерарси,
начело с Луцифер,
Сатаната, Дявола и
цялата им неизчис-

лима гвардия. Системата за управление
на света ти вече изучи. Да, загубите са огромни. А ти какво си
мислиш? Противникът съвсем не е обикновен. Даже в хаоса
има смисъл. Медалът
винаги има две страни.
- Отрицателната я
видяхме вече, но положителната - никъде не виждам.
- Вгледай се тогава по-внимателно.
Славяните имат имунитет срещу лъжата,
колкото индианците
срещу алкохола. Какво стана с индианците?
- Как какво? Почти
всички са ликвидирани!
- Именно. Виждаш,
че колкото и да ги лъжат русите, славяните, на всяка крачка, с
повод и без повод, те
все още продължават да вярват на всяка дума с чиста Душа.
Като малки деца са.
Ако не придобият
имунитет срещу лъжата, ще последват
съдбата на индианците. Затова и разрешават на сивите на
Земята да се качат.
Преодолявайки това
изпитание, минавайки след това през Образния и Окултния
период, Русите ще
могат
безпрепятствено да се развиват в просторите на
Вселената, ставайки
истински синове на
своя Отец.
Сега разбираш ли
цялата отговорност
на настоящия момент? Хиляди години
през последния кръг
на Сварог, а преди
това –милиарди години, те, сивите, са
правили безнаказано
своите „фокуси” над
спящите синове божии, но сега идва техният край. Край и на
тях, и на делата им.
Те трябва да се разкарат от тук, защото
знаят, че не биха из-

държали на светлината и вибрациите
дори на Галактическия изгрев. Да не говорим за Вселенския
изгрев.
- По това имам
нужда от пояснения,
Учителю.
- Дадено. Ти вече
знаеш, че човек е
същество не толкова земно, колкото
космическо. То се
състои от множество
тела. Освен физическото тяло има още
астрално, ментално,
кармично и др. тела.
Ведите малко поразлично ги наричат.
Помниш какво ти
разказвах за руската
матрьошка? А за чакрите и енергийните
тела?
- Как да не помня,
нали още в Академията РА ми подариха
руска матрьошка.
- В много пластове
на битието настоящият човек съществува. И няма нему,
сина Божии, равен
сред Вселената. Способностите му са изключително големи,
защото е син, а не роб
Божии. Припомни си
Иисус, Буда, Рама. По
време на Галактическото и Вселенското
утро вибрациите са
изключително
високи, особено през
деня. Това е естествено, дори по аналогия с познатия ти
летен слънчев ден.
Тези вибрации са
много благоприятни
за бялата раса, защото те са родени от
Светлината и Любовта, техните тела са
съзвучни с космоса,
със Светлия свят. Техните тела са напълно
достатъчни, за да могат те да живеят сред
различните пластове
на битието.
Представяш ли си
каква Светлина, каква
Благодат се спуска от
светилата на Галактиката и Вселената? Силата на колко наши
слънца се включва
тогава? Тъмните сили
бягат от тях като дявол от тамян, защото
Светлината за тях е
чиста погибел.
Представи си в
слънчев ден един гол
охлюв, или плужек,
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или плесен, изложени на светлината божия, и сам ще видиш
какво се случва с тях
още в първите минути. А ние говорим за
мощта на Галактиката!
Но през нощта човек заспива. Мозъкът

ние сега приличаме
на онова безгрижно селище от твоя
разказ. Селището,
което забравило за
зимата. Само, че при
нас настъпва Галактически изгрев. Но
защо би трябвало да
ти вярвам?

2013 години. Така ли
бе?
- Да, така. Не излизат от главата ми
тези
пророчества.
Благодарен съм, че
ми отвори очите за
моята мисия. Много
безсънни нощи съм
прекарал. Треска ме

съгласна. Това първо.
С наследството на
предците е сверено,
това второ. Сега да
погледнем какво казва науката, водещите
специалисти накъде
гледат.
- Тука е по-сложно.
На кого от тях да се

Имай пред вид, че
не всички с човешки
облик са хора. Научи
се да ги разпознаваш.
За това ще поговорим подробно. Има
вече сигурни методи, но засега е рано
да се публикуват открито. Неведнъж те

му, Душата и всички
негови способности
дремят, като се използват не повече от
1-2%, максимум до
5%. Това и учените са
го доказали. По време на Галактическата,
Вселенската нощ, която сега ни обгръща,
човекът от космическо същество, син
Божи, се превръща в
земно същество, защото космическите
му тела спят. Будно
е реално само физическото тяло. Именно това използват
сивите. Защото само
нощем способностите им са съпоставими с човешките.
- Много важни
неща ми съобщаваш. Благодаря ти,
Учителю. Непознаването на законите
не ни освобождава от отговорност
- нали все пак съм
юрист. Излиза, че

КАК
ПРАВИЛНО
ДА ВЗЕМАМЕ
РЕШЕНИЯ

тресеше: ами ако не
се бяхме срещнали
с теб? Не бих могъл
да изпълня предназначението си, така
и щях да продължа
да усъвършенствам
жреческия свят, докато всичко не се
преобърне. Самия аз
също в Пъкъла щях
да попадна. А какво
ще стане с останалите милиарди хора?
Аз като че ли вече
знам какво да правя.
Поне приблизително.
Дори на мен, от теб
просветения и с моите властови пълномощия, не ми дават
да поема по пътя на
истината. Като в дълбок коловоз карам и
няма измъкване. Изтощиха ме последните събития.
- За това ще си поговорим после, Княже. Нека да довършим
започнатата
тема. Душата ти е

вярва? Сам каваш, че
обкръжението ни не
е това, което трябва
да бъде. За това се
съгласих, но откъде
друго да взема. Всичките ми разпоредби
се контролират от
моите
чиновници.
Няма смисъл през
тях да се прескача.
Пък и не бих могъл,
ако опитам. Това е
системата. Тя има
своя логика, която не
можеш да нарушиш.
Преди, по времето на плътната тъма,
беше така, както
казваш. Сега, както
е в предразсветната заря преди самия
изгрев, светлината
лека-полека
пробива, още малко и
ще блеснат първите
лъчи. Ведрусите се
събуждат, гледай да
не пропуснеш момента. Събирай ги
около себе си, формирай отбор.

ще ти потрябват и
помогнат в реалния
живот. Радостно е да
ти кажа, че Влъхвите
се насочиха към вас.
Носят Ведите, знанията на предците.
Това са потомци на
онези Влъхви, които са оцелели след
покръстването, хилядолетното
преследване и геноцид
от сивите. Влъхвите,
чиито
енергийни
тела не са заспивали
и дори не са задремвали през поколенията. Знаещите успели
да съхранят наследството на предците
в своите недостъпни територии. Не
само опазили, но и
съществено доразвили наследството
на предците. Усъвършенствали това наследство непрестанно през последното
хилядолетие.
И по-рано, разби-

- Сляпа вяра от теб
никой не очаква. Доверявай се, но проверявай. Едно е аз да
казвам нещо, но поважно е какво Душата ти подсказва.
- Точно тя ми подсказва, че във всичко
си прав. Иначе не бих
и дошъл.
- И така, Душата си
попитал. Истински
Ведрус! Най-първото
си направил. И това е
добре. Да вървим нататък. Какво да правим с наследството
на предците? Миналия път подробно
за това говорихме.
Всичките си предци
спомнихме. Всичко
опираше до края на
2012 и началото на

ра се, се опитвали
да донесат истината
сред хората. Но за да
предадат дори частица от нея, се налагало да излязат от
своите територии и
да стъпят на полето
на тъмните. Колкото
и успешно да се маскирали Влъхвите, в
какъвто и облик да
се представяли, светлината, струяща от
тях не било възможно да скрият. По тази
причина Влъхвите и
Витязите бързо били
откривани и безпощадно унищожавани.
Това тъмните го умеят. Не всички, разбира се, само жреците
им. Нали помниш
какво си говорихме:
не играй на чужда територия, още повече
на полето на врага.
Силите на Светлината скоро ще дойдат
на власт безгранична,
в едно с Галактическия изгрев. Неизбежно настъпва времето
им за цялата Слънчева система. Засега е
двувластие и те вече
пазят Ведрусите.
Малко са Влъхвите руски, но ги има.
Ще стават още повече. Никой от сега
нататък не ще може
да ги унищожава. За
тебе и ние вече стигаме, за да се изправиш на крака и да поведеш своята честна
игра, да изпълняваш
мисията си с чисти
помисли.
И така, за да вземе
правилно решение,
човек трябва:
1. Да се допита до
Душата си;
2. Да се допита до
наследството
на
предците си;
3. Да се допита до
водещи специали
сти, учени.
Когато и трите условия са изпълнени,
можеш да действаш
смело и решително.
Ако нещо те съмнява, не бързай, още
по-внимателно изследвай нещата. Всяко твое решение е от
голяма тежест. Ако
искаш повече да узнаеш по въпроса –
изучавай Ведите, прегледай работите и на
Алексей Трехлебов.
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„Духовната наука обаче същевременно знае, че материалните вещества се
намират в определено отношение с духа. Който действително застъпва един
духовен светоглед, е запознат, че именно при такива вещества не се касае
просто за материя, а вътре, както в едно същество обвито с кожа, живеят

дух и душа. В този смисъл теософията говори за духа, който е въплътен в
златото, в кварца, в арсеника или в отровата на беладоната.”
Рудолф Щайнер

Магията на кристалите
Минералите са химични вещества и съединения, образувани по времето, когато се е
формирала Земята, които притежават определени характеристики. Всеки минерал има
свой „пръстов отпечатък” или структура, която го прави различен от останалите. Кварцът,
например, е най-разпространен в земната
кора. Въпреки че има хиляди видове минерали, само около 50 от тях се оценяват като скъпоценни камъни и се използват за изработката на бижута. Много от останалите се събират
само от колекционери, защото са твърде неустойчиви, за да се носят като накити.
Има различни критерии за класифициране
на скъпоценните камъни. Един от тях е твърдостта. Скалата на Мос започва от диаманта,
с твърдост 10 - това е най-твърдият кристал,
който познаваме - и стига до талка, със стойност 1, т.е. много мек. От петте основни скъпоценни камъка - диамант, рубин, сапфир,
смарагд и перла - първите три са в горната
част на таблицата по твърдост. Само няколко
от скъпоценните камъни, например кианитът,
имат различна твърдост по дължина и ширина. Най-известните скъпоценни камъни са:
диамант, рубин, сапфир, смарагд, аметист, аквамарин, хризоберил, топаз, турмалин, перидот, гранат, перла и опал. Този списък варира
през различните епохи според популярността на камъните, която зависи от модата и от
достъпността им.
Всички неорганични камъни се измерват в
карати. Каратът е стандартна мерна единица
в цял свят; 1 карат = 0,2 грама; международно
приетата мярка за скъпоценни камъни е метричният карат, с тегло 200 милиграма. Думата
„карат” идва от Близкия Изток, където за „теглилка” на камъните се използвали семена от
рожкови. На арабски „рожков” е „кират”. Семената в шушулките на рожковото дърво тежат почти еднакво. Фасетираните камъни се
измерват в пунктове; 100 пункта = 1 карат. В
карати се измерват не само скъпоценните камъни, но и чистотата на златото. 24-каратовото злато е чисто, без примеси от други метали.
Твърдостта му, обаче, е едва 2,5 - твърде меко
за изработка на бижута. Затова се добавят
сплави, които да го направят по-твърдо.
Органичните скъпоценни камъни също се
ценят високо, защото са красиви, редки и необикновени. Някои от тях са продукти на живи
същества, като перлите, коралите, седефът и
слоновата кост. Други се образуват от естествени природни процеси в продължение на
хиляди години - кехлибар, гагат, фосили и вкаменено дърво.
Не е необходимо да купувате големи и
скъпи камъни, за да използвате магическите
им свойства. Едно малко късче, което няма
стойността на скъпоценен камък, може да ви
свърши същата работа. Няма нужда да търсите фасетирани или шлифовани камъни. Естествените и галтованите (обработени на барабан) обикновено притежават същите сили
като срязаните и полираните, понякога дори
и по-мощни.
Магьосниците често отхвърлят с презрение синтетичните камъни като много по-долнопробни от природните, добити в земята.
Но това невинаги е вярно. Висококачествените изкуствени камъни също имат кристална
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структура и са доста близки до естествените,
въпреки различните инклузии. Освен това
притежават същите физически и оптични
качества, рефракция и химичен състав като
природните. Понякога дори експертите се затрудняват да открият разликите между един
естествен и един синтетичен камък, без да
си послужат с микроскоп и други специални
тестове. Производството на синтетични кристали е доста нов процес в историята на минералите.
Когато си купувате синтетичен кристал,
уверете се, че наистина е такъв, а не имитация
или фалшификат от изкуствени материали.
Фалшивите камъни само приличат на истинските, но изобщо не притежават физическите
им качества. Те са направени от стъкло, полистирол и латекс, за да наподобяват скъпоценни камъни, докато имитациите са истински
кристали, но обработени така, че да приличат
на по-скъпите скъпоценни камъни. Това се
постига чрез нагряване, оцветяване, омасляване и йонизация. Такива продукти се произвеждат от векове, за да се измами купувач или
той самият да се хвали пред приятелите си, че
притежава истински скъпоценности. Често
върху основа от оцветено стъкло се залепва
тънко покритие от истински скъпоценен камък (така се намалява цената му) - тези имитации се наричат дублети; те приличат на истински големи скъпоценни камъни, като изключим тясната ивица,
където се съединяват истинският
камък и стъклената основа. Понякога се изработват и
триплети, особено
от изкуствени опали. Най-отгоре се
слага планински
кристал, в средата
- много тънък слой
от
скъпоценен
опал, а за основа стъкло, обикновен
опал или халцедон.
Този тип „имитации” също могат да
се използват за магически цели, тъй
като в тях има късчета от истински
камъни.
Когато започвате да работите с камъни, изберете по-евтини.
Съхранявайте ги поотделно в кутийки или
малки полиетиленови торбички, които се затварят отгоре. Поставете етикет с името. Сложете ги в отделна кутия или чекмедже, така
те няма да поемат нежелателни вибрации
от други хора или от атмосферата в дома ви.
Дръжте ги често в ръце и се учете да се наслаждавате на дългата им история. Можете
да използвате магическите им качества дори
ако са монтирани в бижута. Забележително е,
че сребърната или златната основа увеличава
силата им.
Когато се заговори за магия, често се споменава за амулети и талисмани. Тези понятия
не са взаимозаменяеми, защото имат различ-

но значение. Амулетът е определен камък
или медальон, който пази притежателя си,
тъй като сам по себе си притежава такива
качества. Наименованието вероятно произлиза от арабската дума „хамалат” (нещо, което се носи) или от латинското „амулетум”, от
глагола „аморили” (прогонвам). Талисманът е
конкретен камък или медальон, върху който
е направено заклинание, за да дава нещо на
притежателя си. Понятието вероятно идва от
арабската дума „тилсам”, обогатено със значението на гръцки език - „посвещение” или „заклинание”.
Най-древните магически заклинания, известни от писмени източници, са ни завещани
от шумерите; някои от тях се отнасят до камъните и амулетите. Освен това, от тези текстове научаваме за два камъка, които шумерите
и асирийците са ценили особено много: абан
раме (камъкът на любовта) и абан ла раме (камъкът на не-любовта).
Дори през XVII век всички хора - от прин
цовете до селяните - както в Европа, така и в
Ориента и в Далечния Изток, са вярвали и са
си служели с магическите качества на камъните и са ги носели като амулети и талисмани.
На Изток, особено в Индия, отделни камъни
отдавна се използват за лекарства или като
противодействие срещу отрицателното въздействие на лоши аспекти на планетите в астрологичната карта. Най-ранният санскритски
текст по този въпрос - „Вишну-Пурана”- датира
от около II век пр. н.е. Според списъка там, рубинът коригира негативните аспекти на Слън-

цето, котешкото око е за Луната, коралът е за
Марс, жълтият сапфир - за Меркурий, перлите - за Юпитер, диамантът - за Венера, синият
сапфир - за Сатурн, ониксът - за Северния лунен възел, а смарагдът - за Южния. На друго
място перлите се дават за Луната, смарагдът
- за Меркурий, жълтият сапфир - за Юпитер, а
котешкото око - за Северния лунен възел.
Въпреки описаните лечебни качества на
минералите, не замествайте с тях посещението при лекаря и неговите съвети. Използвайте
силата на подходящите кристали като допълнително средство към традиционното лечение.
Източник: http://zoohit.bg/
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Камъни за нашите души

ФЛУОРИТ

и сърдечносъдови заболявания, епилепсия
и множествена склероза. Малки топки от
флуорит се използват
за масаж.
Известни находища има в Германия,
Норвегия,
Англия,
Гренландия, САЩ, Казахстан, Монголия и в
Русия.
В България се среща на много места
и е подходящ както
за бижутерия, така и
за колекции. Най-известните находища
с промишлени количества са Михалково
в Централните Родопи, Славянка край
Сандански, Югово.
Лидия Старикова
Из „Камъни
за нашите души”

Флуорит (р.флюорит,
плавиковый шпат; а. fluorite;
н. fluorin, fluorit; ф. fluorinе,
fluoritе; и. fluorinа, fluoritа)
Името на този камък идва от латински
– fluor, (тече) - защото
се използва като топилно вещество в металургията. Известен
е с това име още от
XV век и му е дадено
от немския учен Георг
Бауер (Агрикола).
Химичен състав:
CaF2. Съдържа: Ca
51,33% и F 48,67%,
и десетки микроелементи. Може да
съдържа примеси от
итрий, церий и други редки земи, които
изоморфно заместват
калция в кристалната
решетка на минерала.
Чистият флуорит
е безцветен и прозрачен, но по-често е
разнообразен, от безцветен до черен, във
всички цветове на
дъгата, в зависимост
от примесите на радиоактивни елементи и редки земи. Когато съдържа примеси
от стронций, той се
оцветява в тъмновиолетово, а от самарий
– в зелено. Блясък

– стъклен. Твърдост 4. Размерите на кристалите са големи и
теглото им достига до
десетки и стотици килограми. Флуоритът е
широко разпространен в природата. Агрегатите от флуорит
са зърнести, плътни,
понякога ивичести,
бъбрековидни и сфероидални.
Използва се за получаването на флуор
и неговите съединения, в металургията,
при производство на
електроди и в много
други отрасли. Прозрачни, бездефектни
кристали на флуорид
се използват в оптиката. Добре оцветеният
прозрачен флуорит
се използва за декоративни и ювелирни
изделия. Много добре
сияещ, когато е полиран, той, въпреки че
е крехък, отдавна се
използва не само за
малка пластика като
кутийки, свещници,
прибори за хранене,
но и за големи вази и
части от интериора.

Кристалната решетка
на флуорита

Много от прочутите
декоративни изделия, като вази и друго
от флуорит, се намират в музеи.
Обици,
гердани, висулки и други
предмети от флуорит
от IX-XII век са намерени при археологически разкопки в
Европа. Подобни бижута се изработват
и сега. Флуоритът не
се използва само за
пръстени, защото е
крехък.
Индийските йоги
смятат флуорита за
един от най-силните
магически камъни.
Вярват, че носенето
на украшения от него
помага за постигането на душевно спо-

койствие и за развитие на аналитичното
мислене. В древността и сега прорицателите използват големи топки от флуорит
за предсказване на
бъдещето. Парчета от
флуорит имат способност да поглъщат и
след това да връщат
звуците по време на
медитация.
Литотерапевтите
смятат, че изделията
от този камък свалят
нервното напрежение, премахват стреса, намаляват гнева,
извеждат от състояние на депресия. Поставянето на флуорит
върху шестата и седмата чакра помага при
лекуване на мозъчни
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Докога деца за вяра ще молят…
Любчо ИВАНОВ

Роби
За онези – големите преди нас,
избраните за портретите
от историята – честната съдница,
е най-добре да коленичим и да мълчим.
За гнева, бушуващ в нас, вулкана
на живите и простосмъртните,
мълчанието е предателство.
Но е малко само да крещим.
Малко е да прекъснем лъжеца
с гневна дума или шамар.
Малко е да посочим крадеца,
политика измамник, злия лихвар.
За якичките бели да хванем
на живота мръсната твар.
Пряко злото с гърди да застанем.
Ако трябва, с юмруци да замахнем…
Докога по друма като роби
един в друг ще се блъскаме?
Докога деца за вяра ще молят…
Ако трябва – камите да лъскаме!

Страшно
По повод 170 години от рождението на Левски
в Казанлък му издигнаха бюст-паметник,
излят от бронз. За да го запазят от крадци, го
включиха към сигнално-охранителна система
Що ще кажеш, Апостоле?
за днешните свободни дни?
Нищо ново след дните робски,
пак вътре нещо в нас боли.
Пазим те, скъпи Дяконе,
но май срамно, нали?
Такова пазене е газене
в много мръсни води.
Тинята в нас е зловонна.
За туй ли праведник умря?
Не усетил ласка гальовна,
за кого на въжето вися?
За тези мои въпроси
много ще скочат срещу ми.
Ще плюят злите си доноси,
от засада слепи куршуми.
Но аз и те сме едно цяло,
една кръв, един общ род.
А ръжда е дълбоко прояло
нещо свидно в моя народ.
Щом тебе, Левски, светецо,
от крадци те пазим, уви,
става нещо много страшно –
духът ни на клада гори.

Светлината
Още с влизането в дома на своя приятел
Васил Джананов в с.Габарево, за да основе таен
революционен комитет през 1869г., В.Левски с
изненада се заглежда в газената лампа, взема я с
лявата ръка, полага я на гърдите си, а с дясната

Симеон Георгиев БАСАРИНИ,
Мюнхен
от книгата “MEMENTO MORY”

ЗА ДРУГИ СВЯТ
СЪМ АЗ

описва бавно християнски кръст и загледан в
тавана, възкликва:
„О, светлина…Това е бъдещето на България!”

“О, животе мой, ти
не ме заслужаваш!”
Хуан Рулфо

На робство далечно в тъмата
Апостола видял е в светлика
на габаревска газена лампа
надежда за народа си свята.
Светлината, извезана в знаме,
той нежно кътал във пазва,
преди клетва ще го покаже,
пък който иска, да го предава.
А който може – да вземе огъня
на светлината от сърцето пряко,
Апостола като Христос го раздава,
Голгота стигнал – бесилото свято.
Дали робството вече е свършило,
дали победи в нас светлината,
мечтаното дали до нас е стигнало?
Апостоле, ти ли питаш от здрачината?
Ти щом питаш, трябва да ти кажа:
Навътре тъмница превзема душите,
облаци черни притискат Балкана,
а за човека да не говоря, боли ме.
И срам ме обзема пред твоето знаме,
че нямам сили да го вдигна високо,
светликът от него огън да разпали,
земята си да преобърнем издълбоко.
Из стихосбирката „Прераждане”
на Любчо Иванов

Иван ВАНЕВ

АКВАРЕЛ
Когато слънцето запали
пожар в морето от сребро
и синия му път познали,
вълните стигнат хоризонта,
там като падаща звезда
ще заискри във тях зората.
И с цветовете на дъгата
ще нарисува моя град.

Когато се сбогувам със морето,
о, със морето ако се сбогувам,
ще дойдат всички спомени при мене
и за последен път ще се ръкуват!
Почувствуват ли колко е студена
ръката ми във топлите им длани,
преди да се завърнат във морето,
на вятъра те всичко ще разкажат.
И ще засвири с мидена черупка
най-тъжната си песен севернякът.
А чайките със острите си клюнове
ще пишат мойто име върху пясъка.

Не съм за този свят,
за други свят съм аз.
Свят, в който да няма
неправди, зло и власт,
която да те унижава,
и само да те потиска.
Свят, в който да няма войни, насилия, смърт!
Свят, в който да няма
завист, злоба и мъст!
Свят, в който да няма
лъжи, коварство, омраза
и играта голяма – измама.
Свят без пошла зараза!
Свят, в който да няма
болни, бедни, богати,
хроми и куци, сакати.
Този свят не заслужава
човек като Хуан Рулфо,
който себе си уважава,
а не там някакво си Уфо.
Достоен е за уважение!
Не съм за този свят искрено, без съжаление!
Не съм за този свят
и той не ме заслужава!
Не съм за този свят,
който живота унищожава!
и благородният цвят
на духа и ума умъртвява!

Вълните някой ден ще го изпият
със белите си устни и тогава
морето ще усети по горчивите
солени песъчинки, че ме няма!

Бард

24

22 - 28 февруари 2010 г.

Венцислав Йорданов ДИНЕВ

ЗА НЕБЕТО И ТРЕВИТЕ

Небето обича тревите, затова то често слиза на земята през лятото нощем и украсява
всяко стръкче с капчица, в която блести звездичка или играе лунното отражение. Капчицата шепне небесните приказки, разказва за
безкрайните небесни светове и за веселия
вятър, който си играе с облаците. Тревичките слушат замаяни, след това щастливи прегръщат небесния подарък и сънуват красиви сънища. На следващия ден се събуждат с
огърлица от мънички слънца, за да чуят песните на слънцето, запети от росата.
А хората си мислят, че небето е някъде високо, високо и безкрайно далече. Те дори не
подозират, че то е долу съвсем близо до тревата и вечер слиза на земята, за да подари на
тревите радостта на едно докосване.

БЛЯСЪК

Имаше един човек, който всеки ден се наслаждаваше на малките неща.
Обичаше да гледа капките роса. Любуваше се на камъните. Наслаждаваше се дори на
песъчинките.
- За какво могат да ти послужат тези неща
- попита съседът му, - това не е блясъкът на
парите, пилееш си времето. Единствено парите са приятни.
- Но на мен това ми доставя удоволствие.
Виж каква прекрасна песъчинка! Погледни
капчицата дъжд. Усети уханието на дъжда!
Наслади се на красотата!
- Глупости! - каза съседът и отмина.
А човекът продължи да съзерцава блясъка
на малките неща. Един ден той самият започна да блести. И тогава всички, които имаха
очи да видят неговия блясък, бяха щастливи,
защото създаваха един красив свят.

НАЙ-НИЩОЖНАТА РАБОТА

Някога в отдавнашните времена най-нищожната работа била тази на поправяча на
думи. Хората по цял ден говорели и разпилявали думите, а поправячът на думите ги
събирал, излъсквал, поправял и затова хората винаги се разбирали. Човекът си вършел
работата, въпреки че мнозина му се подигравали. Един ден той се влюбил в дъщерята на
един знатен велможа и пожелал да се ожени
за нея.
- Как ще се оженя за такъв нищожен човек? С такъв нищожен занаят? - попитала го
красавицата.
- Как ще дам дъщеря си за такъв нищожен
човек, с такъв нищожен занаят? - казал велможата. - По-добре да я дам на моя смешник,
че той поне винаги е весел.
Тогава поправячът на думите изоставил
своя занаят и тръгнал по света да дири занаят, който да го направи достоен за дъщерята
на велможата. През това време думите все
повече започнали да се развалят и хората
престанали да се разбират, защото говорели
вече на различни езици.
Сайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org

А някогашният поправяч на думи станал
разбойник. Когато отишъл да поиска пак ръката на дъщерята на велможата, никой не го
познал.
- Това е истински човек - казала дъщерята
на велможата, - с истински занаят.
- На такъв човек на драго сърце ще дам
дъщеря си - рекъл велможата.
И разбойникът и дъщерята на велможата
се оженили, но не можели да се разберат, защото говорели на различни езици, а го нямало човека с най-нищожната работа - поправяча на думите - за да оправи отново думите.

ПРЕЦЕНКА

Една снежинка погледнала морето от високото:
- Колко е малко! - казала тя. - Ей сега ще го
докосна и ще го заледя.
Тя падала, падала, а морето ставало все
по-голямо и по-голямо. Накрая докоснала
морето и се стопила в него. И рибите дори не
разбрали, че е паднала снежинка.

- Какъв прекрасен магарешки бодил!
- Нали ти казахме, не е хубаво сама да се
хвалиш. Остави другите да преценяват.

ЗА ДЪРВОТО, РЕКАТА И ЧОВЕКА

- Аз не съм нещо изключително. Просто
така си раста - казало дървото.
- Аз не съм нещо изключително. Просто
така си тека - казала реката.
- Аз съм нещо изключително - казал човекът. А не може да достигне хармонията на
дървото, простотата на дървото, живота на
дървото. Нито съвършенството на реката,
движението на реката, благодатта на реката.
Затова човекът отсича дървото и пресушава реката.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ

Една роза живеела сред безброй бурени.
Тя знаела, че е красива, че ухае прекрасно.
Но бурените все й казвали:
- Бъди по-скромна. Остави другите да преценяват. Не можеш да кажеш ти сама за себе
си, че си красива. Виж магарешкия бодил.
Той е много по-красив от теб. Него всички го
славят и почитат. Къде ще се сравняваш ти с
него? А той никога не се хвали.
В това време минал един човек. Той бил затворил очите си, защото слънцето блестяло,
а и вятърът духал така, че не видял розата,
нито усетил аромата й. Магарешкият бодил
го убол и човекът казал:
- Ох, магарешки бодил!
- Видя ли, че не те забелязват - казали бурените. - Значи нищо не представляваш. А
магарешкия бодил веднага забелязаха.
В това време дошло стадо магарета и се
разревали:
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