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

дина, поляна), която включва домашните и горските 
животни по такъв начин, че срещу минимално вло-
жени усилия от стопаните тя им осигурява чиста, 
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. носи 
им радост и здраве, запазва любовта в семействата и 
води до независимост от менящите се социални и 
политически системи за поколения напред.
възпитанието на децата в тази среда развива максимал-
но заложбите и дарованията им, за да израснат мис-
лещи и способни на щастие човеци. с всяка измина-
ла година родовото имение увеличава своята парична 
стойност, ставайки безценно за децата и внуците.
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли в. “Родово имение”?

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618
ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ

на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Новите и целогодишни абонати за 2010 г. 
ще получат подаръци - емблематични книги 

от ИК “Новата цивилизация”!

Къща-музей на Георги Бенковски

Йоло ДЕНЕВ

Гаврил Хлътев е ро-
ден на 8 септември 1844 
г. в град Копривщица. От 
него са запазени 2 доку-
мента - снимки в цял ръст 
с фес, опрян до шкафче, 
от 1866 г., направена в 
Цариград (фотографско 
ателие), и разписка за 20 
лири, които е взел от бо-
гатия си вуйчо. Останали-
те документи, написани 
от него в гр. Панагюрище 
по време на подготовката 
на Априлското въстание, 
държани в две тенекии 
за сирене, са открадна-
ти в Стара планина по 

време на отстъплението. 
Откарани са в Цариград 
и само 60 страници като 
протоколи и ръководство 
за въстанието са показа-
ни пред съда в Пазард-
жик. Те са публикувани в 
книга от български жур-
налист през 1914 г., взети 
от турчин в Цариград (от 
книга).

Като дете Гаврил учи 2 
години и изкарва IV клас, 
а след това завършва VII 
клас. Желае да продължи 
в Пловдив, но тъй като 
бащата е убит, когато той 
е на 4 години, майката 
няма средства. Къщата 
е недостроена - само I 

етаж. Майка 
му го праща 
да слугува 
по 14 ч. на 
ден като 
чирак - без 
п л а щ а н е . 
След това 
настоява да 
пр одъ л ж и 
още 2 г. с 
малко за-
плащане за 
калфа шивач, но Гаврил 
твърдо отказва.

На 17 г. тръгва по тър-
говия в Мала Азия със 
Станьо Хрилката, който 
му казва: “С моите пари 
и твоята енергия и забав-

ност ще печелиш”.
През 1966 г. се връща 

в родното си място и на 
празника Св. Спас отива с 
35 младежи на връх Свети 
Спас на 20 км от Коприв-
щица - придружават селя-
ните от 20 села. Заптиета 

ГЕНИАЛНИЯТ БЕНКОВСКИ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
ИДЕОЛОГ И ДЪРЖАВНИК

Уважаеми госпожи 
и господа,

Във времето на Адам и Ева човек за пръв 
път овладява духовната сила - свръхсилата, 
която ще го откъсне от средата на одушеве-
ните биологични видове и ще го превърне 
в богоподобен творец на осъзнато съвър-
шенство. В човешкия ум и в общуването 
духовните величини се осмислят, изразени 
чрез понятията на духовното слово. Така до-
стигаме до въпроса за необходимото езико-

во равнище, позволяващо на хората свобод-
но да изразяват своята по-висша духовна 
същност. В моите книги издигам тезата, че 
духовното слово води началото си от азбуч-
но мотивирана реч, представляваща първа-
та говорна информационна система в състо-
яние да предаде абстрактните категории на 
духовната мисъл – справедливост, доброде-
телност, човеколюбие, идеал, нравственост, 
хармония, жертвоготовност и т.н.

Продължава на стр. 6

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА
„ПОКЛОННИЦИ 
НА СВЕТЛИНАТА”

На 20 април 2010 г. (вторник) в гр. София, Дом на 
архитекта, ул. “Кракра” № 11, ет. 2, от 18.00 часа ще 

се проведе творческа среща, на която ще бъде представена 
най-новата книга на Издателска къща “Новата цивилизация” 

“Тревожният диалог в символите на житните 
кръгове”, с автор архитект Мариана Везнева.

Книгата ще бъде представена от академик Атанас Панчев 
– издател на вестник “Родово имение”. 

Поканват се всички привърженици и симпатизанти да 
присъстват. 
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09 Мариана ВезневаНАСТОЯщАТА КНИГА РАз-
КРИВА пРОДЪЛЖИЛИЯ пРЕз 
ГОДИНИТЕ МЕНТАЛНО-пИК-
ТОГРАМЕН ДИАЛОГ МЕЖДу 
АВТОРКАТА МАРИАНА ВЕзНЕ-
ВА – АРхИТЕКТ, фЕНОМЕН И
учЕН-ИзСЛЕДОВАТЕЛ, И СЪз-
ДАТЕЛИТЕ НА ЖИТНИТЕ фОР-
МАЦИИ.

пРЕз 2009 Г. Е пРОВЕДЕН
уНИКАЛЕН ЕКСпЕРИМЕНТ.
уТВЪРДЕНИ учЕНИ зАДАВАТ
СВОИТЕ ГЛОбАЛНИ ВЪпРОСИ,
МАРИАНА ВЕзНЕВА ГИ пРЕ-

ДАВА ТЕЛЕпАТИчНО И СЛЕД пОЯВАТА НА пИКТОГРА-
МИТЕ-ОТГОВОРИ ТЪЛКуВА ОбРАзНОТО пИСМО.

ТАКА зА пЪРВИ пЪТ В СВЕТА Е ОСЪщЕСТВЕН пРОГРА-
МИРАН МЕНТАЛНО-пИКТОГРАМЕН ДИАЛОГ МЕЖДу 
ДВЕ ЦИВИЛИзАЦИИ НА ОСНОВНА ТЕМА – зАпАзВАНЕ
ЖИВОТА НА пЛАНЕТАТА зЕМЯ.

В ТОзИ НЕОбИКНОВЕН ДИАЛОГ НАшИТЕ КОСМИчЕС-
КИ пОКРОВИТЕЛИ, ВЛАДЕЕщИ ЕНЕРГИЯТА НА МИСЪЛ-
ТА, РАзКРИЛИ СЕ КАТО МАхАТМИТЕ ОТ шАМбАЛА, НИ
пРЕДЛАГАТ СВОЯТА пОМОщ, пРЕДИ ДА Е СТАНАЛО
ТВЪРДЕ КЪСНО...

ТРЕВОЖНИЯТ ДИАЛОГ 
В СИМВОЛИТЕ 

НА ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ
2003-2009
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забраняват стрелба през 
нощта, но по заповед на 
Гаврил двете заптиета 
са вързани за дървета 
и младежите буйстват и 
стрелят цяла нощ. На сут-
ринта развързват заптие-
тата и се връщат с черве-
но знаме в Копривщица.

На сутринта хората 
стават рано в 5 часа, оти-
ват до аязмото с лечебна 
вода, измиват се и бягат 
надолу и така захвърлят 
всички болести с лекови-
та вода. Гаврил е аресту-
ван в конака. Заптиетата 
искат глоба от 1 кг захар 
и 500 гр. кафе, но вуйчото 
богаташ се пазари и дава 
двойно по-ниска доза. 
Младежите викат на пло-
щада и се поздравяват с 
победата.

Гаврил заминава от 
Копривщица по търговия 
в Египет, където става 
градинар и продава ста-
ри дрехи на работещите 
на Суецкия канал. 

Продължава 
на стр. 4
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Боно ШКОДРОВ

КАН АЛП-БИЙ
(378 - 402)
СИН НА ТУРАН-БИКА И БОЛЮМАР-ШЕК

С реорганизирана и допълнена с хунски 
подкрепления армия кан Алп-Бий (378 - 402) 
извършва първия си военен поход срещу 
Римската империя (378 г.). Негов противник 
бил император Валент (364 - 378). Решител-
ното сражение станало при Адрианопол, 
където кан Алп-Бий разбива 80-хилядната 
елитна армия на император Валент. В чест 
на тази победа кан Алп-Бий бил наричан и 
кан Дере (така българите наричали Адриа-
нопол), и кан Арбат (така българите нарича-
ли близката планина Родопи, където стана-
ло сражението). “...След разгрома при Адри-
анопол владетелите на Римската империя 
вече не можели да възстановят римската 
армия... поражението имало катастрофал-
ни последици за римската държава” (2, стр. 
375). В съвременната историография след 
378 г. сарматската държава и сарматите 
сякаш изчезват!

САРМАТИТЕ, КОИТО СРЕЩУ БОСОНОГИТЕ 
РИМСКИ ЛЕГИОНИ ПРОТИВОПОСТАВЯТ 220 
ХИЛЯДИ БРОНИРАНИ РАСОВИ КОНЕ И СМЕ-
ЛИ БОЙЦИ...ИЗВЕДНАЖ...НЯКАКСИ ИЗЧЕЗВАТ 
БЕЗ РЕГИСТРИРАНО ОТ ХРОНИСТИТЕ ПОНЕ 
ЕДНО СРАЖЕНИЕ С «ХУНСКИТЕ НАШЕСТВЕ-
НИЦИ»?

Съвременна 
реставрация на 
сарматски войн 
(6)

А по-
нататък в 
с ъ в р е м е н -
ната истори-
ография се 

споменават само хуните или хуно-бълга-
рите. Сарматският=българският кан АЛП 
БИЙ=ДЕРЕ=АРБАТ се представя в съвремен-
ната историография като хунски вожд под 
името Донат, а победата при Адрианопол се 
приписва на готите!?

След тази военна катастрофа управле-
нието на Римската империя поема импера-
тор Теодосий І (379-395). “...Готите били офи-
циално приети в римската армия...” (2, стр. 
375). След тази катастрофална за Римската 
империя битка настъпва прелом в отноше-
нията между двете държави на основание 
на сключен договор. Кан Алп-Бий (378-402/ 
знаел за посланието на своите предци - 
двадесетте конници, явили се пред унищо-
жителя на мирно население – Александър 
“Велики”/Македонски/ и казали: ”...ВНИМА-
ВАЙ ДАЛИ ЩЕ ПОЖЕЛАЕШ СЪСЕДИТЕ ТИ ДА 
ТИ БЪДАТ ВРАГОВЕ ИЛИ ПРИЯТЕЛИ...”. Кан 
Алп-Бий сключва договор и дава подкрепа 
на император Теодосий І (379-395/ срещу 
претендента за престола Максим. В 395 г., 
след смъртта на Теодосий І, Великата рим-
ска империя е разделена от неговите двама 
синове – Хонорий (395-425/ със столица Рим 

ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРСКИ 
ВЛАДЕТЕЛИ
ІХ в. пр. Хр.-ХVІ в. сл. Хр. 

ВСИчКИ НАРоДИ НА ПЛА-
НЕТАТА зЕмя ТЪРСяТ СВоя 
ПРоИзхоД, ДРЕВНИТЕ СИ 
КоРЕНИ.
НЕ ВСИчКИ оБАчЕ уСПяВАТ 
ДА ИзПЪЛНяТ ТозИ СИ ДЪЛГ 
ПРЕД СВоИТЕ ПРЕДцИ.
ГЛАВНАТА ПРИчИНА Е, чЕ 
ДРЕВНИТЕ КоРЕНИ НА ДЪР-
ВоТо НА чоВЕшКИя РоД И 
ТЕхНИТЕ ИСТоРИоГРАфСКИ 
ИНТЕРПРЕТАцИИ СА ДЪЛБо-
Ко ПРЕПЛЕТЕНИ И В ГоЛямА 
СТЕПЕН  фАЛшИфИцИРАНИ 
В СЪВРЕмЕННАТА ИСТоРИо-
ГРАфИя.

Продължение от предишния брой

и Аркадий (395-408/ със столица Константи-
нопол.

Докато между трите държави има отно-
сително спокойни и урегулирани отноше-
ния, приетите на държавна служба в рим-
ската армия готи, предвождани от Аларих 
(396-410), нанасят на населението на разде-
лената вече Римска империя най-безчовеч-
ните и жестоки поражения. Това принуди-
ло императорите да сключат съюзнически 
договори с четиривековния си противник 
сарматите=българите.

ТАЗИ ОСОБЕНО ВАЖНА ФАЗА ОТ ИСТО-
РИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ  Е ВНИ-
МАТЕЛНО И СИСТЕМНО ФАЛШИФИЦИРАНА!

В изпълнение на съюзническия договор, 
сключен с техния баща Теодосиий І, Кан 
Алп-Бий в 400 г. оказал ефективна военна 
помощ на Аркадий за изгонването на готите 
от неговата столица Константинопол и него-
вата част от империята – Византия. Съглас-
но договора, който уреждал опазването на 
границите, търговските взаимоотношения, 
военна подкрепа и др., кан Алп-Бий ежегод-
но получавал от Теодосий І и неговия син 
Аркадий по 350 фута злато. 

Столицата на сарматите=българите, Кан-
Балин (днешният Киев), в чест на победата 
над император Валент в 378 г. е преимено-
вана в Кан-Дере. На близкия хълм до нея са 
погребани кан Болюмар-Шек и кан Алп-Бий 
и е издигнат висок паметник във вид на зна-
ка на рода Дуло (1, том І, стр. 14). В съвремен-
ната историография неговото име и родова 
принадлежност са фалшифицирани - Кан 
Алп-Бий е преименован в Улдийн, вожд на 
хуните!? Други «изследователи» го предста-
вят под името ДОНАТ, а не Кан Арбат, и твър-
дят, че той бил вожд на някакво неясно пле-
ме, подчинено на Харатон, т.е. на своя син Ка-
ратон? Той разпоредил териториите между 
долното течение на река Дунав, планинския 
масив на Карпатите и река Днепър да бъдат 
държавно охраняем регион - Онгъла, за па-
сища на бойни коне. След неговата смърт, 
тленните му останки са поставени с тържес-

твен ритуал до тленните останки на негови-
те баща и майка, Кан Баламбер=Щчек-Алп и 
българската царица Туран-Бика. Над погре-
балния комплекс (в местността Щековица-
Киев/ е изграден  величествен паметник със 
знака на рода Дуло.  

Кан Алп-Бий и неговата съпруга Урус-
Ружа оставили в наследие трима синове: Ка-
ратон, Урус-Ружа Бургас и Муенчак.

КАН КАРАТоН
СИН НА АЛП-БИЙ И МАСАГЕТСКА ПРИН-

ЦЕСА ОТ РОД УРУС-РУЖА
(402 – 414)
Кан Каратон (402-414), най-големият син 

на Алп-Бий, се отличавал с огромна физи-
ческа сила и често в столицата организирал 
състезания по борба (1, том ІІІ, стр. 91). От 
негово време и досега в практиката на раз-
личните племена и народи се установява 
коректност при двубой между мъже «КАРА-
ТЕ» (за разлика от практиката в Римската им-
перия, където най-силните мъже, пленници 
на противниците на империята, са предо-
ставяни за обществено зрелище като храна 
на лъвове). Съгласно закона ТОРЕ на старите 
българи=сарматите:  “...ВОЕННОПЛЕНИЦИТЕ 
НЕ ПОДЛЕЖАТ НА УБИЙСТВО И РОБСТВО...
ТЕ, КАКТО И ТЯХНИТЕ ЖЕНИ И ДЕЦА, МОГАТ 
ДА СЕ ЗАВЪРНАТ В СВОЯТА РОДИНА СРЕЩУ 
ОТКУП...ИЛИ ЗАМЯНА НА ВОЕННОПЛЕНИЦИ 
НА САРМАТИЯ=СТАРИТЕ БЪЛГАРИ... КАТО 
ОТКУП И В ЗАМЯНА БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ 
И ЛИЦА БЕГЪЛЦИ, ИЗВЪРШИЛИ ПРЕСТЪПЛЕ-
НИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА НА 
САРМАТИТЕ=СТАРИТЕ БЪЛГАРИ...”).

По негово време урус (велик) тархан (гла-
ва на правителството) е бил неговият брат 
Муенчак, бащата на Атила. В съвременната 
историография кан Каратон е представен 
като хунски вожд под името Харатон. До-
като между трите държави имало относи-
телно спокойни и урегулирани отношения, 
приетите на държавна служба в римската 
армия готи, предвождани от Аларих (396-
410), нанесли на населението на разделена-
та вече Римска империя най-безчовечните 
и жестоки поражения. Това принудило им-
ператорите да сключат договори и да тър-
сят подкрепата на бившия си многовековен 
противник - сарматите. Подкрепа от кан 
Алп-Бий получил Теодосий І в 388 г. срещу 
претендента за престола, Максим, а в 400 г.- 
и военна помощ срещу готите, които обсаж-
дали Константинопол. Военна подкрепа от 
синът на кан Алп-Бий – Кан Каратон, срещу 
готите в 409 г., за защитата на Рим, получил 
и император Хонорий. 

КАН уРуС РуЖА БуРГАС
СИН НА КАН АЛП-БИЙ И ЦАРИЦА УРУС-

РУЖА
(414 – 434)
В съвременната историография кан Урус 

Ружа Бургас е представен като едноличен 
управител на хуните, сключил договор с Ви-
зантия. Има данни, че след смъртта на кан 
Каратон, неговият брат, по-малкият син на 
Алп-Бий, кан Урус Ружа Бургас (413-434), е 
получавал от Византия по времето на Тео-
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досий ІІ (408-451) ежегоден данък в размер 
на 350 фута злато. В съвременната исто-
риография родовата му принадлежност и 
името му са фалшифицирани и най-често е 
назоваван под името Роас. Той е роден по 
време на похода на баща си кан Алп-Бий 
срещу император Валент, т.е. в 378 г. Майка 
му е масагетска княгиня от рода Урус-Ружа 
(росомони). По негово време третият брат, 
Муенчак, бащата на Бледа и Атила, е продъл-
жил да заема поста Урус-Тархан, т.е. глава на 
правителството. След смъртта на Муенчак 
той бил погребан до дядо им кан Болюмар. 
Кан Урус Ружа Бургас е умрял в 434 г. край 
река Дунав и там селището е наименовано 
на негово име (днешния град Русе) (1, том ІІІ, 
стр. 91). В сключените договори с Византия 
и Западната империя отново се потвържда-
вало, че Панония принадлежи на сарматите 
= българите. След смъртта на кан Урус Ружа 
Бургас двамата синове на Муенчак и внуци 
на Алп-Бий, кан Бледа (434-445) и кан Атила 
(434-453), станали съуправители и сключили 
с Византия подновен договор, с който сума-
та на ежегодният данък се променя на 700 
фута злато. Договорът съдържал и клаузи, 
определящи границите и тяхната охрана, 
търговските отношения и др.

БЛЕДА И АТИЛА
ВНУЦИ НА КАН АЛП-БИЙ, СИНОВЕ НА 

УРУС-ТАРХАН МУЕНЧАК
В Константинопол кан Атила получил 

звание magister militum. В 441 г. поради не-
спазване на договора кан Бледа и кан Атила 
предприели военни действия срещу Визан-
тия и войските им стигнали до Константино-
пол. В 443 г. император Теодосий ІІ бил при-
нуден да сключи нов договор при утежнени 
условия –ДВОЙНО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДАНЪКА 
И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ГРАНИЦАТА НА ПЕТ ДНИ 
ПЪТ ЮЖНО ОТ РЕКА ДУНАВ. Заради непод-
чинение били подложени на обсада и прев-
земане със стенобойни машини градовете 
Рациария, Филипопол, Сердика и Нисус

За смъртта на кан Бледа съвременната 
историография има неоснователни и аб-
сурдни твърдения, че отговорност носи кан 
Атила. Ако обаче бъдат взети под внимание 
фактите, че Бледа, Атила и сестра им Лебед 
са били деца на Урус-Тархан, т.е. на главата 
на правителството Муенчак/Мундзук/, би 
следвало по-внимателно фалшификатори-
те да детайлират тези си твърдения. Бащата 

бил най-коректният и морален държавник в 
ранното средновековие,  възпитавал и сво-
ите синове в спазването на  принципите на 
ДРЕВНИТЕ МЪДРЕЦИ НА НЕГОВИЯ РОД И ДЪ-
РЖАВНОСТ, изразени от АСКАЛ=АНАХАРСИС 
(стр5.). За сестра си Лебед братята Бледа и 
Атила в региона на сегашния град Харков 
изградили специална резиденция, а след 
това я дали за жена на франкски вожд не-
годник, който я отравя.

Атила почти незабавно пристигнал с вой-
ската си в неговия укрепен град на брега на 
река Лоара, за да изисква отговорност и про-
изнесъл общоизвестната фраза : « АЗ СЪМ 
БИЧ БОЖИЙ» (“flagellum dei “) . След смърт-
та на кан Бледа, за която носи отговорност 
Теодосий ІІ, неговата съпруга, продължила 
да изпълнява съвладетелските функции в 
българската=сарматската империя.  Приск 
Панийски, които бил в състава на Византий-
ското дипломатическо посолство, направил 
описание на резиденцията на съпругата на 
кан Бледа и на нейната благотворителна 
помощ за пострадалите от внезапна буря 
посланици, на които тя дала любезен под-
слон, храна и чисти дрехи. Те, посланниците 
на император Теодосий ІІ, били включени в 
кортежа на кан Атила при пътуването му до 
столицата, където тържествено млади жени, 
облечени в бяло облекло, го посрещнали с 
хляб и сол. Поднесената му чаша с вино той 
излял в памет на своя брат Бледа. 

Приск бил удостоен с честта два пъти да 
бъде приет от съпругата на кан Атила, името 
на която било КЕРКА. 

След направеното от автора допъл
нително изследване, свързано с личност
ното име ”Керка”, се оказа, че само в Ас
паруховата България (Република Бълга
рия/ то е запазено като особена реликва 
от постари времена както в народни
те предания и народните песни, така 
и в личните имена на много на брой бъл
гарки. В Република Македония думата 
“керка” има смисъл “дъщеря”, а на езика 
в Република Коми в Руската Федерация 
има смисъл “добрият дух на къщата”. 

Според описанията на Приск наблизо 
била главната държавна резиденция на кан 
Атила, където той приемал посланици и 
разглеждал жалби. Там Приск също описал 
своите посещения.  Кан Атила бил облечен в 
бяло и  седял на трон от дърво със сложна 
високохудожествена резба. Не носел защит-
ни доспехи и оръжие. За разлика от своите 
генерали и членовете на държавния съвет 
той се хранел в съдове от дърво и пиел с 
чаша от дърво. Всички други използвали 
златни или сребърни прибори. Атила вина-
ги бил особено внимателен, наблюдателен 
и имал респектиращо сериозен, а в някои 
моменти и строг израз. Ял и пиел умерено и 
не се поддавал на емоционални внушения от 
околната среда. Само писмото на Теодосий 
ІІ  предизвикало у него по-висока степен на 
строгост и ярост. Тук обаче трябва да се взе-
ме под внимание, че именно това посолство, 
в което участва Приск, имало всъщност за 
главна цел убийството на кан Атила. Заго-
ворът на Теодосий ІІ и неговата организация 
били разкрити от кан Атила. Независимо от 
това коварство, той не само, че не приложил 
санкции спрямо упълномощените от Теодо-
сий ІІ изпълнители на заговора, но ги освобо-
дил, дал им дарове и ги върнал на Теодосий 
заедно с голяма част от византийските воен-
нопленици, без да настоява за тях да платят 
дължимия данък съгласно договора между 
двете страни. Съгласно Чл.52 от закона ТОРЕ 
на сарматите=българите: «Ако някой чуждо-
земен владетел откаже да плати на Българс-
ката държава дължимия по договора данък...
канът има право да употреби военна сила».

В договорите сключени от кан Атила била 
предвидена и клауза за предаване на воено-

плениците. Съгласно Чл.37 от закона 
ТОРЕ : «Пленените не подлежат на 
убийство». Те могат да бъдат върнати 
на съответната страна срещу запла-
щане, но онези от тях, които избягат 
през границата без заплатен откуп, 
трябва под стража да бъдат върна-
ти. Също под стража трябва да бъдат 
върнати и бегълците, които в терито-
рията на държавата на кан Атила са 
извършили държавни, криминални 
и терористични деяния, независи-
мо от тяхният ранг, расова и родова 
принадлежност. Те подлежали на съд 
съгласно закона ТОРЕ.

следва
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СЕСТРАТА НА АТИЛА И  БЛЕДА, ЛЕБЕД . Художник : Михайл Врубел

Кан Атила. Портрет 
от неизвестен 
средновековен 
художник

Царица Керка. 
Фрагмент от 
картината на Мор 
Таун

Царица Керка. Портрет. 
Автор: Боно Шкодров

Тя му е родила три-
ма синове: Елак, Дизин-
гих-Хурса и Ирник. Керка 
удостоила с внимание и 
любезно гостоприемство 
дипломатът Приск, кой-
то описал интериора на 
нейната резиденция: скъ-
пи килими и общество от 
насядали млади жени, ве-
защи шевици върху бяло 
платно и тихо пеещи «вар-

варски» песни.
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Продължава от стр. 1

Върти търговия в ма-
газин в няколко големи 
града: Цариград, Смирна, 
Айдън, Коня. Раздава сто-
ки на вересия и след това 
ги събира.

Чете вестници, събира 
се с компания, където е 
централен герой с енер-
гия, забавност и смелост. 
Научава много езици 
- турски, персийски, ита-
лиански, арабски.

През 1873 г. третият 
съдружник от Пазарджик 
го измамва в съюз с тур-
ския валия, води се 3 
месеца дело и той е ра-
зорен. Хрелката го моли 
да продължат с търговия, 
но Гаврил - Мустафа се 
отказва и тръгва по пътя 
на борбата с думите: “От 
днес ставам революцио-
нер”.

Четирима младежи от 
Персия му предлагат да 
стане помощник на кон-
сула и той тръгва да ор-
ганизира въстание сре-
щу Турция. Разкрит е, но 
облича дреха на ходжа и 
тръгва с потери да тър-
си бунтовника Мустафа. 
Играе с войниците кар-
ти, печели, черпи и така 
достига до Цариград. 
Разделя се с потерята. 
Вижда стадо говеда на 
поляна, моли един турчин 

да му помага и откарва 
стадото на пазара, къде-
то го продава. Купува си 
билет за кораб и по море 
и по река Дунав достига 
гр. Лом. Работи в кафе-
нето на зет си Шиндеров 
няколко месеца. В сре-
дата на март един ден 
пашата пристига с младо 
красиво момиче. Гаврил 
прави бележка на пашата 
да го остави на свобода. 
Той го пита: “Ти кой си да 
ми говориш така?” Гаврил 
отговаря ядосано и гор-
до: “Аз съм българин” и 
плисва кафето в лицето 
на пашата. Излиза пред 
слисаните погледи в ка-
фенето. Отива в къщата 
на сестра си, написва с 
черно мастило писмо до 
майка си: “Майко, отивам 
в Румъния, за да умра за 
свободата на България” 
и слага черен кръст и ог-
ражда думите. Напуска 
Лом и заминава за 
Букурещ. Пристига на 15 
март 1875 г. в дома-печат-
ница на Христо Ботев. Тук 
се среща с Волов. Спят на 
земята, като използват за 
постеля и завивки вест-
ници. Стамболов се опла-
ква от условията, на кое-
то Гаврил отговаря рязко: 
“Като искаш удобства, да 
си стоял при майка си”. 

Стамболов е изпратен 
да иска от Каравелов ар-

хива и печата на Левски. 
След отказ Стамболов 
взема от стената пистолет 
и заплашва Каравелов, 
но той е празен. Тогава 
Гаврил отива в печатни-
цата на Каравелов с пис-
толет в ръка. Писателят 
скача през прозореца, но 
Гаврил му казва строго: 
“Няма къде да избягаш. 
Аз работя за България, а 
не за баба си”. Разговарят, 
взима печата и Ботев 
сформира нов комитет, 
на който става председа-
тел. 

Решава се да под-
готвят въстание през 
есента - края на септем-
ври. Бенковски органи-
зира чета подпалвачи, 
която трябва да подпали 
Цариград на 40 места. 
Събира 44 кандидати и 
казва: “Който е готов да 
умре, да тръгне с мен”. 
Тръгват трима българи.

Той се настанява в хо-
тел “Италия”, като мис-
ли да застреля султана в 
петък, когато се връща 
от джамията. Вследствие 
турците ще избиват ев-
ропейците, а армията ще 
гаси пожарите и българи-
те свободно ще вдигнат 
въстание в Стара Загора. 

Бенковски решава да 
настоява Русия да се на-
меси след общонародно-
то въстание, което бълга-

рите ще вдигнат през 1875 
г., преди събранието в 
Берлин на Великите сили 
за решаване автономията 
на Босна и Херцеговина. 
Гаврил взема купен от 
Стоян Заимов паспорт на 
полския революционер 
Антон Бенковски. Отива 
при руския посланик 
граф Игнатиев и въпреки 
нежеланието му влиза в 
кабинета, казва си име-
то, а посланикът трепери 
от страх да не бъде убит. 
Бенковски го успокоява, 
че е българин и заявява, 
че ще вдигне народа на 
въстание. Игнатиев спо-
ри, че не сме способни 
на бунт, Бенковски отго-
варя: “Аз отговарям. Ще 
вдигна масово десетки 
села. Ще има жертви. Вие 
ще имате повод за война”. 
Но планът е провален, за-
щото не са изпратени па-
рите за газ и заплащане 
на групите подпалвачи 
от различни народности. 
Гаврил се завръща с ко-
раб в Румъния с паспорт 
с име Георги Бенковски.

Патриотите се съби-
рат в двуетажния дом 
на Панайот Хитов, който 
твърди, че народът спи и 
не може да има въстание 
още 20 години: “Да се учи, 
за да му дойде акъла”. 

Бенковски се среща с 
врачанеца Мицо Мицов 

ГЕНИАЛНИЯТ БЕНКОВСКИ 
РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
ИДЕОЛОГ И ДЪРЖАВНИК

и започва да организи-
ра бъдещото Априлско 
въстание в Гюргево. 
Кани патриоти револю-
ционери в крайградска 
къща, където заседа-
ват и подготвят план за 
въстание, като разделят 
България на 5 въстани-
чески окръга. Бенковски 
е избран за апостол на 
V въстанически окръг с 
център Пловдив, но той 
предпочита по-таен град 
- Панагюрище. Минава 
замръзналата река Дунав 
с Волов. Налага се да 
потърси дъска, за да пре-
косят незамръзналата 
ивица. 

Бенковски обикаля 
градове и села преди 
всичко нощно време и 
организира комитети. 
Спи по 1 час на деноно-
щие, облечен и въоръ-
жен.

Организира събрания 
извън Панагюрище на 30 
март, където е избрано 
Временно правителство 
с председател учителя 
Бобеков и Военен съвет. 
Прави и общо събрание 
с 50 делегати от 10 села в 
манастира в Калугерово.

Бенковски е главен 
организатор на исто-
рическото събрание на 
Оборище, което съби-
ра 74 делегати и охрана, 
стотици патриоти. Той е 
решил въстанието да се 
вдигне на 1 май, но не 
уточнява деня поради 
опасност от предателс-
тво. И се намира преда-
тел.

Бенковски организира 
в Панагюрище заседа-
ния на Военния съвет за 
изготвяне на подробен 
план от 40 точки за орга-
низиране и провеждане 
на Априлското въстание 
и отговорници за всич-
ки действия. Написва 
Възвание към българс-
кия народ.

Създава тайна поли-
ция, пощи, войска, ор-
ганизира снабдяване на 
населението с храни и 
оръжия. Подготвя бе-
лежки за доброволно 
предаване на имущес-
твото на българите на 
Привременното прави-
телство и Военния съвет, 
които ще бъдат осребре-
ни от Народната банка 
на свободна България. 

“Хвърковата чета на Бенковски”, худ. проф. Димитър Гюдженов
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Бенковски, когато 
е бил в Мала Азия

Документацията е събра-
на в 2 тенекии от сирене 
и е отнесена в Цариград.

С всичките си дейс-
твия Бенковски се изявя-
ва като голям революци-
онер, идеолог и държав-
ник. Той държи за форма 
на социална държава: 
“Всички ръководни орга-
ни да бъдат изборни. Да 
има постоянна отчетност 
и контрол и ако ръково-
дителят се окаже некадъ-
рен или корумпиран (и 
граби), да бъде сменен 
веднага с наказания” (не 
след 4 г., 6 месеца или 
един ден).

Заявява, че “социална-
та република ще се при-
еме бързо от българския 
народ, тъй като нямаме 
продажна и граблива 
аристокрация и имаме 
форми на самоуправле-
ние по общини във всич-
ки области на живота”. И 
допълва: “Махни турска-
та власт с келявия мюдю-
рин (каймакамин) и соци-
алната държава е готова. 
Но внуши на българина, 
че е принц, и той няма 
да предаде властта и ще 
я брани с кръв за себе си, 
децата и внуците”.

И настоява за бър-
зи реформи след 
Освобождението, за да 
не ни заробят български-
те паши.

Бенковски определя 
началото на въстанието 
за 1 май - преди начало-
то на Берлинската кон-
ференция на Великите 
сили, за да се постави 
на картата и освободена 
България наред с Босна и 
Херцеговина. За целта оп-
ределя тактика и страте-
гия на въстанието. Освен 
борба по села и градове, 
да се създаде въстани-
чески център на Еледжик, 
където да се съберат се-
ляни и въстаници от 10-20 
села, снабдени с храна, за 
да издържат и 2 месеца 

до пълното обявяване на 
освобождението.

Поради предателство 
въстанието избухва с 10 
дни по-рано - на 20 април 
в Копривщица. Бенковски 
обявява въстанието в 
Панагюрище и то ста-
ва столица, а щабът на 
въстанието е в къщата на 
Тутев. Тук се развява пра-
вителственото знаме.

Бенковски е главно-
командващ генерал на IV 
въстаническа армия. На 
20 април на парада по 
улиците с развято знаме 
от Райна Княгиня и цър-
ковни хоругви той е обя-
вен за княз на свободна 
България. Извършва пъл-
на национализация и ца-
руването продължава 10 
дни.

Бенковски организи-
ра малък отряд, с него 
тръгва да  обикаля селата 
и се връща в Панагюрище 
след 2 дни с дружина от 
200 конници. Заявява, че 
ще тръгне да масовизира 
въстанието - води боеве 
в село Мечка и разбива 
турци и татари. Пише и 
изпраща писмо до турс-
ките села, в които заявя-

ва, че “не се бори 
срещу турския 
народ, а срещу 
турското прави-
телство и султана, 
които грабят тур-
ците наравно с 
българите и да се 
борят заедно”.

С парадна уни-
форма и войска 
отива в Белово, 
където се строи 
железница и ра-
ботят чужденци. 
Държи се гордо 
и държавничес-
ки с директора 
на железниците 
- австриец, и за-
явява, “че с тези 
гори и имоти разполага 
България, а не австро-
унгарският император 
Франц Йосиф” и нарежда 
да предадат коне и оръ-
жие.

На връщане Хвър-
коватата дружина отива 
на връх Еледжик, къ-
дето е викан за помощ. 
Отбиват нападение на 
турците и играят хоро на 
победата.

Идват пратеници от 
столицата Панагюрище, 
които молят за помощ. 
Разказват за героични 
двудневни битки с турска 
армия с оръдия. Хората 
от връх Еледжик обаче го 
молят със сълзи: “На кого 
ни оставяш, войводо?”.

Бенковски отговаря: 
“Като освободим сто-
лицата, ще се върна. 

Дръжте се братя бълга-
ри!”. Но на вр. Лисец е 
посрещнат от въстаници 
с думите: “Избиха всич-
ко, жени, деца и стар-
ци. Запалиха къщите. 
Молим те да не влизаш, 
че всички ще избият и 
ще изгорят”. Бенковски 
плаче заради пропусна-
тия шанс - на 22 април за 
Панагюрище са изпрате-
ни 240 белгийски пушки, 
които заедно с пленени-
те турски пушки и про-
явеният от панагюрци 
героизъм биха могли 
да решат победата на 
Априлското въстание.

Бенковски споделя: 
“Както гори столицата 
Панагюрище, така гори 
сърцето на султана. В сър-
цето на Турската империя 
аз забих 500-годишния 
ръждясал нож и изкопах 

пропаст, която няма 
никога да зарасне. А 
сега нека Русия да за-
повяда”.

Бенковски е изказ-
вал и други велики 
фрази: 

Да не чакаме по-
мощ от чужди сили, 
а да разчитаме на 
собствените, за 
да не се смени робс-
твото.

Всички прави-
телства са тирани и 
грабители на своите 
народи. Затова аз се 
боря за социална репуб-
лика.                                                              

Бенковски е убит на 
р. Костина след преда-
телство от дядо Въльо 
Мечката за пари. Турската 
власт в Цариград разп-
раща спешна телеграма 
с думите: “Да се пуснат 
навред потери, за да се 
залови генералът на IV 
въстаническа армия, 
Пенковски, да му се от-
реже главата, да се набу-
чи на една върлина, а на 
другата - въстаническа-
та му униформа, за да се 
знае, че е мъртъв, и да не 
се яви друг от негово име, 
който да вдига народа на 
въстание”.

Заповедта е изпълне-
на и главата е изложена в 

конака - Художествената 
галерия, показвана е на 
арестуваните в затвора 
на Черната джамия (Св. 
Седмочисленици) и стои 
окачена една седми-
ца на дърво до бившия 
мавзолей. Идват жени и 
мъже от Панагюрище да 
искат главата за погребе-
ние. Поп Христо Павлов 
откупува главата за 20 
гроша и аскери с 2 офи-
цери я придружава до 
новите гробища, вдясно 
на пл. “Македония” (тук 
е и тялото на Левски). 
От Тетевен идва баба 
Цареница (Мария) на 52 
г., която намерила в го-
рата захвърленото голо 
тяло и го е погребала в 
църквата “Св. Всех”. Пита 
турците, живеещи до но-
вите гробища, за главата. 
Дават й съд с дръжки, ба-
бата копае 2 педи, взема 
главата и я погребва до 
тялото. 

Говорих преди години 
с отец Димитър: през 1981 
г., но и през 2010 г. няма 
никакъв надпис за кости-
те на великия българин. 
Не се учудвам. И главата 
на Ботев стои в килера на 
Врачанска църква.

Ако не беше гени-
ят на Бенковски, който 
беше чакан като спаси-
тел в Пловдивския район, 
нямаше да има такова 
Априлско въстание, ня-
маше да има Руско-турс-
ка освободителна война.

Нямаше да го има ве-
ликия героизъм на геро-
ите от Шипка, част от кои-
то са оцелелите въстани-
ци от Панагюрския край. 
Те се изправят с ножове 
и пушки и срещу руски 
войници, които отстъп-
ват от Шипка. Панагюрци 
крещят: “Ако отстъпим 
Шипка, цяла България ще 
стане кървав Батак и го-
рящи села. Те хвърлят и 
телата на приятели, с ко-
ито преди минути са де-
лили залък хляб и тютюн, 
с думите: “Братко, прости 
ни! В името на България. 
Бог ще ни прости”. Плачат 
и хвърлят мъртвите тела 
- побеждават с великия 
дух на Бенковски, с бъл-
гарския дух. 

Ако имаме съвест днес, 
когато нов ятаган виси 
над главите ни и българс-
ките паши грабят навред 
по-зверски и от турските, 
ние сме длъжни да бъдем 
достойни потомци на ве-
ликия Бенковски, на ге-
роите от Шипка и на про-
лятата кръв за свободата.

За да я има България 
днес и в бъдеще. И 
България да води духовно 
човечеството, с българ-
ската вяра на Тангризма, 
с която са създадени де-
сетки империи и хилядо-
летни държави.Паметник на Г. Бенковски в Копривщица
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Продължава 
от стр. 1

Този първоезик на ду-
ховното слово би могъл 
да се нарече  „Език на го-
ворещата азбука”, защото 
значещи звукови букви 
от азбука, наизустена в 
човешката памет, служат 
за генериране на думите 
в речта.                         

Книгите „Безсмъртна 
птица на вярата”, „Следи 
от светлина” и „Поклон-
ници на светлината” от 
поредицата Библиотека 
„Анастасия” на издателс-
тво „Новата цивилизация” 
са посветени на идеята 
за „Говорещата азбука” 
и значението на азбучно 
мотивирания език за въз-
никване на най-ранната 
духовна цивилизация на 
човечеството. Чрез съби-
тия и примери от древ-
ната българска и светов-
на история в книгите се 
търсят потвърждения за 
съществуването на уни-
версална азбучна реч на 
първите духовни хора. 
Поради фундаментална-
та връзка между слово и 
интелект, достигнатите 
изводи засягат глобални 
проблеми на човешкото 
развитие, например: 1. 
За историческата епохал-
ност на новите инфор-
мационни технологии в 
духовния и материален 
прогрес на човечеството. 
2. За изключително сил-
ната зависимост на об-
ществените отношения 
от достъпа на населени-
ето до информационните 
технологии. 3. За издига-
не на езиковите средс-
тва на качествено ново 
изразно равнище след 
появата на книгите. 4. За 
истинските цивилизато-
ри на народите в мина-
лото - държавите, в които 
официалният език е раз-
бираем от населението, 
за разлика от държавите 
с „мъртъв” официален 
език. 5. За опасността от 
морален упадък на фи-
нансиализираните обще-
ства поради липсата на 
информационен еквива-
лент на паричните знаци. 
6. За устойчивата непре-

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА
„ПОКЛОННИЦИ 
НА СВЕТЛИНАТА”

на XIV Национална конференция „България в световната история и 
цивилизации – дух и култура” - гр. Варна, 21 - 22 ноември 2009 г., и в 
Регионална библиотека „Пейо Яворов”, гр. Бургас, 23 ноември 2009 г.

ходност на древни кул-
тови символи и понятия, 
дължаща се на осново-
полагащото лексикално 
и графично присъствие 
на азбучно мотивирания 
език на „Говорещата аз-
бука” – първоезикът на 
духовното Слово. 7. За 
решаващото значение на 
абстрактните езикови по-
нятия при изграждане на 
нравствените категории 
на вярата.

Заслугата, книгите да 
достигнат до най-широк 
кръг читатели, принадле-
жи на академик Атанас 
Панчев, издател на вес-
тник „Родово имение” и 
директор на издателство 
„Новата цивилизация”, 
който направи всичко 
възможно те да бъдат от-
печатани в поредицата 
Библиотека „Анастасия”.

Човешкият дух про-
светва в доадамовия 
бездуховен мрак, когато 
първите духовно про-
гледнали хора разпозна-
ват доброто в истината, 
а злото в лъжата, дости-
гайки до прозрението, 
че истината създава хар-
мония и живот, а лъжата 
сее хаос и смърт. Любов-
та към истината – това е 
вярата, вдъхва у хората 
неизчерпаеми творчески 
сили за изграждане на 
цивилизовано общество, 
въплъщение на мечтата 
им за по-добър и по-си-
гурен живот. Духовно 
озарените хора общу-
ват с езика на духовно-

то Слово. За разлика от 
животинските звуци и от 
примитивната дивашка 
реч, повишената израз-
ност на езика на духовно-
то Слово изисква участие 
на азбука и на абстрактни 
понятия, плод изцяло на 
мисълта, а не на сетивни 
възприятия. Азбучното 
Слово помага на хората 
да осъзнаят нравствени-
те категории, източник 
на непобедима морална 
сила в обществото.

Универсален азбучно 
мотивиран език, съставен 
от буквите на „Говореща 
азбука”, осигурява едино-
говорно разбирателство 
в обширни географски 
райони, в далечни праис-
торически времена, кога-
то за единствена по-голя-
ма словесна памет служи 
ограничения капацитет 
на човешкия мозък. Хи-
лядолетия по-късно ще 
се появят папирусите и 

книгите, предлагащи на 
практика неограничена 
писмена повърхност за 
словесен запис и за сло-
вотворчество. Книгите ще 
предизвикат неимоверен 
граматически и интелек-
туален скок, но и непре-
станно задълбочаващо 
се езиково разделение 
сред народите, избрали 
различни граматически 
пътища за строеж на своя 
говорим език.

Достигнали до идеята 
за неизменната светлин-
на същност на живота, 
на истината и на духа, 
духовно прогледналите 
хора въздигат светлината 
в най-висша култова ве-
личина за божественост 
и святост, и наричат себе 
си ази, означаващо „тази 
светлина” /Ъ Зъ – тази 
светлина/, самопосочвай-
ки се като част от живия 
светлинен поток във Все-
лената, подобно на звез-

дите, блещукащи върху 
небосвода. Липсата на 
книжовна технология не 
се оказва пречка пред 
азите да организират 
обширни териториални 
държави във всички по-
соки на планетата, в ин-
формационно-етичното 
пространство на универ-
салния език на „Говоре-
щата азбука”. Думата Бъ-
лгария или „велика земя” 
/БъЛъ ГРъ – велика земя/ 
на езика на „Говорещата 
азбука” изразява поняти-
ето за териториална дъ-
ржава – забележително 
обществено постижение 
на азите-българи. Така 
със светла вяра и с азбуч-
но слово, още от самото 
начало на Човешкия дух, 
азите-българи  разпро-
страняват най-ранната 
духовна цивилизация 
сред заобикалящите ги 
диви, бездуховни човеш-
ки племена. Споменът за 
техните прочути „държа-
ви на духа” е запазен до 
днес на много места по 
света. В по-късни епохи, 
държавите на азите-бъл-
гари, дълбоко народнос-
тни по характер, поради 
общодостъпността на 
азбучно мотивираната 
реч, застават начело в 
битката срещу титанич-
ните градове-империи, 
които превъръщат пре-
димството на новопоя-
вилата се скъпа елитарна 
книжовна технология в 
оръжие за поробване на 
безкнижовни народи.

Превъзходството на 
Човешкия дух над живо-
тинските инстинкти съз-
дава у хората самочувс-
твие, че са сътворени 
по божествен образец, 
защото боговете се нуж-
даят от тях, не толкова от 
техните жертвоприноше-
ния, колкото от праведни-
те им души, светещи като 
факли в отвъдния свят. 
Безграничната власт, с 
която някои владетели и 
жреци се разпореждат с 
човешките съдби, ги кара 
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да се чувстват равни по 
могъщество с боговете и 
да претендират за място 
сред тях в небесния пан-
теон. И докато в зората 
на духовната цивилиза-
ция героят Гилгамеш от 
най-прочутия месопо-
тамски епос, цар на шу-
мерския град-държава 
Урук, въпреки многоб-
ройните си подвизи, ус-
пява да постигне само 
полубожественост – две 
трети бог, една трета чо-
век, не достатъчна за без-
смъртие, то в по-късните 
общества, особено в ели-
тарните империи от юга, 
става масова практика, 
царе да бъдат обожест-
вявани приживе или след 
смъртта. Спорът, дали е 
възможно обожествява-
не на човешки същества, 
вълнува от самото нача-
ло религиозната мисъл 
на човечеството и води 
до идейни разделения в 
най-големите вероизпо-
ведания. Така още при са-
мото си възникване някъ-
де около 2 – то хилядоле-
тие пр.н.е., нравствената 
религия, която поставя на 
божествения връх нравс-
твени категории – Мъд-
рост, Добродетелност, 
Вярност, Справедливост, 
Достойнство и пр., се раз-
пада на два клона – ве-
дически, предимно в юж-
ните географски области 
като Индия, и авестийски 
клон, /Зороастризъм или 
Маздаизъм/ предимно в 
по-северните области - 
Централна Азия, Скития и 
Персия. Зороастрийците 
категорично отхвърлят 
всякаква възможност за 
човешко обожествяване. 
Самият основател на уче-
нието Зороастър - посла-
ник на добрия светъл Бог 
Ахура Мазда /Царстваща-
та Мъдрост/, е титулуван 
- първи свещеник, първи 
владетел, първи съдия, 

първи войн, но никога не 
е обявяван за бог. Проти-
воречивите възгледи за 
водещата фигура във вя-
рата - пророк или чове-
кобог, както и въобще за 
човешкото възкресение, 
залагат още от самото на-
чало дълбоки вътрешни 
разногласия в религиите. 
В сферата на Християнс-
твото, по-известни отри-
цатели на идеята за бо-
гочовека са еретичните 
секти на йоанитите, към 
които принадлежат бого-
милите и рицарите тамп-
лиери.    

Първата царска динас-
тия на българите, спо-
ред летописния сборник 
„Джагфар Тарихи” /Ис-
тория на Джагфар/, про-
изхожда от легендарния 
първи цар в митологията 
на индоиранските /арий-
ски/ народи Йим /Йама, 
Джам, предполагам, че 
името има някаква до-
пирна точка с Адам/. В 
битието на обикновен 
овчар, Йим бива осенен 
от ореола на божестве-
ната благодат – царска-
та хварна, носена върху 
крилете на безсмъртната 
птица на победата Вара-
ган. По време на царс-
тването си Йим извършва 
многобройни подвизи за 
спасение и културно въз-
дигане на човечеството. 
Когато накрая дотолкова 
се възгордява от величи-
ето си, че започва сам да 
се нарича бог, ореолът на 
хварната отлита от него 
и той загива, разкъсан от 
триглав змей.

Имената на родона-
чалника на българите от 
епоса на волжките бълга-
ри и от „Джагфар Тарихи” 
- Азак или Иджик, а също 
Газан /Хасан?/, както и 
името Зиези на българс-
кия прародител от Ано-
нимния Хронограф от 354 
год., несъмнено показват 

живо съзнание за прина-
длежност към първите 
духовни хора - азите, а 
това означава и към ски-
тите, защото Азак е рав-
нозначно на името Скит в 
„Джагфар Тарихи”, къде-
то известният в истори-
ята мидийски цар Мадий 
Скит (653 – 625 г. пр.н.е.) 
присъства под името 
Маджи-Азак. Летописът 
също така нарича саклан-
ска, т.е. скитска /Саклан е 
Скития; идва от ЪЗъ Къ – 
родина на азите/ първата 
царска династия в ислям-
ска Волжка България от 9 
век. Водени от вярата, че 
са чеда на светлината, бъ-
лгарите честват ражда-
нето на първия българин 
Азак на 24 юни, деня на 
слънчевия апогей. Пред-
полагам под влияние на 
Християнството, до нас 
този много почитан ези-
чески празник достига 
като Еньов ден /на руски 
Иван ден/, на същата дата 
православната църква 
чества св. Йоан Предте-
ча /св. Йоан Кръстител/, 
изобразяван в иконогра-
фията с криле на ангел-
вестител. Християнската 
литература счита св. Йоан 
Предтеча за преродения 
старозаветен пророк св. 
Илия, отъждествяван в 
народната традиция със 
слънцето. Разбира се, 
емблема на св. Илия е 
птицата врана /гарван/ - 
вестител на слънцето от 
най-древната митология. 
За Йоан Предтеча самият 
Исус Христос казва: „Той 
беше светилото, което 
гореше и светеше” /Йоан 
5:35/. А името на староза-
ветния „слънчев” и „ог-
нен” св. Илия веднага ни 
препраща към месопо-
тамския му аналог „огне-
ния” бог Елил (акад.) или 
Енлил (шумер.) /паралел с 
Еньо?/, който направил да 
„блесне денят”, и който 

също изпълнява ролята 
на „слънчев” бог в най-
старата шумерска триада 
богове първосъздатели 
Енлил, Ан, Енки /тук богът 
на водите Енки (шумер.) 
или Еа (акад.), замест-
ва богинята майка Ки в 
класическата триада; вж. 
статията „Поклонници на 
светлината”/.

Още от дълбока древ-
ност книгите получават 
статут на висш култов 
символ за духовна свет-
лина. Орфей също е 
изобразяван с папирусни 
свитъци, вместо с арфа. 
И колкото абсурдно да 
звучи, в момента, в който 
книжовните религии на 
абсолютния Бог, завземат 
информационния моно-
пол в държавата, в исто-
рията се спуска пелена 
от духовен мрак, продъл-
жил през Средновекови-
ето чак до откриване на 
печатарската преса в сре-
дата на 15 век. Причината 
за упадъка, освен тотал-
ния книжовно-информа-
ционен монопол на цър-
квата, са скъпите, ръчно 
изписвани книги на „мър-
тъв” религиозен език, не-
достъпни и неразбирае-
ми за обикновените хора 
и привилегироващи само 
едно елитарно малцинс-
тво от обществото.

Светлата вяра на бого-
милите разкъсва Средно-
вековния мрак с жертве-
ните клади на подвига им 
в защита на човеколюби-
ето, потъпкано жестоко 
от безскрупулната власт 
на парите. Не случайно 
именно България става 
всепризнат център на 
еретическите църкви в 
Европа. Дълбоките коре-
ни на българския дух, ид-
ващи от самото начало на 
азбучното слово, както и 
жизнеутвърждаващият 
оптимизъм на отечест-
вената нравствена ре-

лигия помагат на бълга-
рите да съхранят своята 
вяра в благоденстващо 
и справедливо общество 
на Земята, изградено по 
законите на мъдростта. 
Ето защо, българите ни-
кога не се примиряват 
със злото и не се отказват 
да следват божествената 
мисия на човека, да пос-
тигне победа на Човеш-
кия дух тук на Земята, 
независимо от изпитани-
ята, на които го подлага 
суровата действителност. 
Пречистващият огън на 
Духа пламти в душите на 
човешки същества, зато-
ва божествената повеля 
изисква тяхното умножа-
ване в условията на зем-
ното битие. И който пре-
небрегва значимостта 
на материалната устрое-
ност на човека, всъщност 
отрича замисъла на не-
говия Създател. Предна-
значението на Душата в 
нейното физическо тяло 
е да бъде земният храм, в 
който се разпалва и гори 
Човешкият дух. Безброй 
храмове на Човешкия 
дух са необходими тук 
на Земята, за да издигнат 
непреодолима преграда 
срещу разрушителните 
стихии на злото.

Социалната си насоче-
ност богомилските уче-
ния наследяват от идеите 
за равенство, братство и 
справедливост на Маз-
дакизма, революционно 
течение в Зороастризма 
през 6 век, приемано в 
историята за предшестве-
ник на Комунизма. Бълга-
рите наричали последо-
вателите на Маздакизма 
„маджари”, т.е. „жертвени”, 
защото техният девиз бил 
„Добър е само този, който 
непрестанно се жертва 
за другите.” Прозвището 
„гарвани” маджарите-маз-
дакисти получават заради 
изобразения на тяхното 
знаме гарван, соларната 
птица-герой от древна-
та българска митология 
Гарван или Карга /Сабан, 
Мардукан/, който спасил 
слънцето за хората, жер-
твайки живота си, но об-
горял от неговата близост 
и се превърнал от бяла в 
черна като въглен птица. 
Революционно настро-
ените маджари-гарвани 
избиват богаташи и бесят 
шамани, тъй като според 
тях били слуги на Дявола. 
Маджар е едно от имена-
та на кан Аспарух (род. 
634, 677 – 692 г.), посоче-
но в „Джагфар Тарихи”, 
допускащо възможна не-
гова принадлежност към 
идеологията на саможер-
твените маджари-мазда-
кисти. 

Продължава на стр. 14
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Мариана 
ПРАМАТАРОВА

Самолетът ни каца на 
летището в Шаржа – едно 
от седемте емирства, ко-
ито през 1971 година се 
обединяват и формират 
Обединените Арабски 
Емирства. Другите шест 
емирства са Абу Даби, 
Дубай, Аджман, Ум-Ал-
Кувейн, Фуджейра и Рас-
Ал-Хайм. Управляват се 
от шейхове, а столицата 
на ОАЕ е Абу Даби.

След необходимите 
митнически формал-
ности, които включват 
и скенер на зениците на 
очите ни, се отправяме 
към Дубай. Наричат го 
„перлата на Персийския 
залив”, „Париж на Близ-
кия Изток” и какво ли 
още не, но определено 
Дубай е градът с най-мо-
дерната архитектура в 
света и не може да бъде 
сравняван. Този град е 
просто неповторим. Като 
от вълшебната лампа на 
Аладин за кратко време 
бедните бедуински селца 
се трансформират в най-
високите небостъргачи с 
най-футуристичната ар-
хитектура в света. Звучи 
невероятно, като приказ-
ка от Шехерезада, но е 

факт – пясъчната пусти-
ня се превръща в райска 
градина. Всичко това се 
случва в реално време 
– през последните 40 го-
дини. Стартът на бурния 
икономически растеж е 
даден с добива на нефт, 
но днес търговията, ту-
ризмът и производството 
са водещи пера в разви-
тието на бизнеса и прив-
личат  чуждите компании 
в региона. 

Вечерният панора-
мен тур включва всички 
известни забележител-
ности на Дубай – моста 
Ал Мактум, който свърз-
ва двете части на града 
– Дейра и Бур Дубай, Све-
товния търговски център, 
кулите Емирейтс тауърс, 
най-високата сграда в 
света – Бурж Халифа, най-
високия фонтан в света, 
единствения 7-звезден 
хотел в света /построен 
в морето/, „Джумейра 
бийч” – хотел с форма-
та на вълна и прекрасен 
плаж, палмовия остров 
с уникалния хотел „Ат-
лантис”/построен за две 
години/, медийните цен-
трали на световните ин-
формационни агенции, 
най-големия мол в света, 
други шопинг центрове, 
молове и джамията Джу-

МАГИЯТА  НА  ИЗТОКА
ДУБАЙ – ОСМОТО  
ЧУДО  НА  СВЕТА

мейра. 
Светлините на нощен 

Дубай са невероятни. 
Градът е окъпан в артис-
тично осветление, което 
прави сградите и буле-
вардите да изглеждат 
неземно красиви. Дори 
сградите, които все още 
се строят, са художестве-
но осветени. Булеварди-
те са в перфектно състоя-
ние, уличното осветление 
е в арабски стил – пауно-
во око, пътищата са иде-
ално поддържани, колите 
са скъпи и бляскави.

На следващия ден 
тръгваме с лека кола по 
същия маршрут, за да ви-
дим как изглежда всичко 

това на дневна светлина 
и да си направим хубави 
снимки. Първо спираме 
пред най-високата сгра-
да в света – Бурж Халифа 
/828 метра/. Официално-
то откриване на небостъ-
ргача беше на 04.01.2010 
с бляскаво и ефектно 
шоу. Кулата носи името 
на настоящия президент 
на ОАЕ, шейхът на Абу 
Даби, който финансово 
подкрепя Дубай в смели-
те строителни проекти. 
Построена е за пет годи-
ни. В сградата се намира 
първият бутиков хотел 
„Армани” с дизайнерс-
ки интериор на модната 
къща. На 124-я етаж има 

наблюдателна площадка, 
а на 122-я – луксозен рес-
торант. Офиси, жилищни 
апартаменти и гараж за 
3000 автомобила са пос-
троени в небостъргача. 
Оформянето на инфра-
структурата около кулата 
като бизнес район пред-
стои. До кулата, във води-
те на изкуствено езеро, 
се намират „Танцуващите 
фонтани”, които са най-го-
лемите в света / височина 
на струята -150м, дължи-
ната им е 275м, а вечер са 
атрактивно представени 
със звуково-светлинно 
шоу/.

Размерите на кулата 
са толкова внушителни, 

“Бурж Халифа”

Хотел “Атлантис”



919 - 25 април 2010 г. Изкуство, култура

МАГИЯТА  НА  ИЗТОКА

че е невъзможно да бъде 
фотографирана. Трябва 
да се отиде на 20-30 км, 
за да може да се направи 
снимка с цялата сграда.

Отправяме се към Пал-
мовия остров – архитек-
турно чудовище, постро-
ено по изкуствен начин в 
морето за две години, във 
формата на палмов лист. 
Пред нас се откриват чу-
десни гледки. Пътищата 
са широки, добре озеле-
нени. Растителността е 
палмова и цветна. Всички 
растения се напояват кап-
ково с вързани маркучи 
около корените. Водата 
се подава в определи дни 
и часове и подръжката е 
доста скъпа, но усилията 
си струват – всичко е зе-
лено и красиво. Пътува-
ме по палмата. От двете 
страни на пътя се реду-
ват хотели, къщи и част-

ни имения с великолеп-
на арабска архитектура, 
разположени огледално, 
по двойки. Хармония от 
геометрични форми, ли-
нии и сложни елементи 
е вплетена в архитектур-
ните шедьоври.

Спираме пред хотел 
„Атлантис”. Сякаш сме в 
приказка, а хотелът е за-
мък с кули. Пресъздава 
мита за потъналата Ат-
лантида. Комплексът е 
голям, обграден с високи 
палми, аквапарк и лагуна 
с делфини. Изграждането 
на хотел „Атлантис” стру-
ва 1,5 милиарда долара. 
Влизаме да го разгледаме 
отвътре. Фоайето на хо-
тела с лукса в интериора 
и оформлението си може 
да бъде поставено на 
първо място в класаци-
ята за най-красив музей 
на модерното изкуство. 

Величието на Атлантида 
може да се види и по-
чувства. Сюрреалистични 
и класически форми се 
преплитат, за да покажат 
чрез новите технологии 
и материали загадъчния 
свят на митологичните 
атланти. Морската тема-
тика е водеща – украсата 
включва огромни мра-
морни мидени черупки, 
оформени като фонтани, 
водни каскади, които се 
преливат от мида в мида 
през етажите, митологич-
ни морски сюжети, скулп-
турни композиции с вод-
ни кончета, риби, перли и 
т.н. Огромна къдрава ко-
лона от стъклени криста-
ли „Сваровски” изпълва 
високия купол на фоайе-
то и предизвиква изум-
лението на посетителите. 
Но изненадите предсто-
ят. Слизайки в подземния 

етаж, сме посрещнати от 
огромен аквариум с 65 
000 риби и други морски 
обитатели, които плуват 
сред копия от потънала-
та Атлантида. Тук митът 
за потъналата Атлантида 
оживява – останките от 
изгубената цивилизация 
са представени наглед-
но – улиците под водата, 
потопените кораби, сгра-
дите, двореца... Огромен 
златен трон е поставен 
наблизо и в него турис-
тите се снимат, отнасяйки 
частица от потъналата 
Атлантида със себе си и 
много впечатления.

Бурж Ал Араб – сим-
волът на Дубай и единс-

твеният седемзвезден 
хотел в света. Оформен е 
като платно на кораб и с 
височината си от 321 мет-
ра е най-високият и най-
луксозният хотел в света. 
Построен е на изкуствен 
остров на 280 м от брега. 
Близо до него е комплекс 
„Джумейра бийч” с хотел 
във формата на вълна, 
прекрасни плажове с бял 
пясък, зелени оазиси и 
лазурносиньо море. За 
украсата на фоайето в 
Бурж Ал Араб са изпол-
звани 840 кг 22-каратово 
злато. Висока пирамида 
от черен гранит с тера-
совидно разположени по 
нея фонтани спира дъха 
на посетителите. Златото 
е навсякъде – тежко, ма-
сивно, бляскаво, офор-
мено в причудливи абс-
трактни творения, дори 
по вратите на асансьори-
те. Ориенталски кътове 
със сепарета в червено 
и златно с червени аба-
жури, луксозни маси и 
екзотични живи цветя в 

красиви вази са част от 
интериора. С  асансьора 
се качваме на последния 
етаж, където обядваме. 
Избрахме обяд, за да се 
наследим на гледката от-
горе през деня. Преживя-
ването е зашеметяващо. 
Скъпо е, но всяка прека-
рана тук секунда си стру-
ва парите.

Моловете – големи шо-
пинг центрове с различни 
развлекателни центрове, 
атракции, магазини, рес-
торанти, кина, кафенета, 
увеселителни паркове, 
улици за разходки и мес-
та за почивка. 

Продължава 
на стр. 16

Хотел “Атлантис”

Фоайе на хотел “Атлантис”

хотел “Джумейра”
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- Аз мисля, че ти ще можеш, татко, да ми 
помогнеш, ако поискаш - тихо промълви Во-
лодя.

- Така ли мислиш? Но аз просто не знам 
какво трябва да направя, разбираш ли? Ти си 
мислиш нещо, а аз нямам понятие.

Седях на тревата. Синът ми стоеше пред 
мен и ме гледаше в очите с някакъв умоли-
телен поглед, устните му шептяха почти без-
звучно. По движението им разбрах, че про-
изнася някаква дума. А после ясно, без да 
отклонява очи, каза:

- Сестричка! Много те моля, тате, родете 
ми с мама сестричка. Аз сам ще я отгледам 
и възпитам. Те ще ми помогнат. Няма да от-
вличаме теб и мама от вашите работи. Ще 
я уча, когато попорасне малко. Всичко ще 
ù разкажа. Тя ще остане с моите животни и 
пространството. Родете ми с мама сестрич-
ка, тате. Ако ти, разбира се, не си болен... или 
уморен. Ако, разбира се, все още е възможно. 
Дядо ми е казвал, че от начина на живот, от 
нечовешкия въздух и мръсната вода мъжете 
във вашия свят често боледуват и остаряват 
бързо. Ти, тате, си мъничко над петдесет. Оба-
че, ако нещо си се уморил... Ако си изразход-
вал много сили... Точно три дена. Само три 
дни. Аз съм приготвил всичко и много сили 
ще се завърнат в теб.

Синът ми се вълнуваше много и аз го 
прекъснах:

- Спри, Володя, успокой се. Естествено, аз 
съм малко уморен. Но мисля, че ще все още 
ще се намерят сили. Не е там работата. Аз 
въобще нямам нищо против да имаш сест-
ричка, но за да се раждат деца, трябва да го 
искат и двамата родители.

- Сигурен съм, тате. Зная точно, че мама 
няма да ти откаже да роди. Ако си съгласен, 
хайде - за да не губим време, веднага да за-
почнем подготовката за раждането на сес-
тричката ми. Изучавал съм този въпрос. И 
дядо много ми е помагал. Пресметнал съм, 
всичко съм подготвил. Само три денонощия 
прекарай с мен и никъде не ходи, и с нищо 
не се отвличай, тате. И ще ти дойдат енергия 
и сили.

- Защо реши, че в мен те са недостатъчни, 
Володя?

- Мисля, че са достатъчно, но ще бъдат 
още повече.

- Хубаво, ще бъда само с тебе тия три дни, 
само трябва да идем да предупредим мама.

- Аз, тате, сам ще ù обясня. Ще ù кажа, че 
имаме обща работа. Тя няма нищо да уточня-
ва, нито ще възразява.

- Ами добре, давай да започваме.
На мен ми стана дори интересно какво ли 

е приготвил синът ми, че само за три дни на 
човека да му дойдат много сили и енергия. 
И веднага ще кажа, че подготвените от него 
процедури, макар и да се сторят някому мал-
ко странни, са ефективни: усещането на тре-
тия ден е такова, че да се опише с думи или 
перо, никак не е лесно. Да се каже, че човек 
се подмладява с десет или двайсет години, 
също не е съвсем точно. Външно, може би, 
се подмладяваш най-много с пет години, но 
вътрешно... Някак съвсем другояче заработи 
всичко вътре. И нови сили идват, и светът на-
около е някак друг.

завръщане към младостта

Екзекуция първа
Веднага щом се съгласих да извършвам 

измислените от сина ми процедури, той не-
забавно даде на своите питомници знак да 
се оттеглят. Хвана ме за ръка и се затичахме 

към езерото. По пътя на няколко пъти се спи-
рахме. Володя късаше от разни места билки, 
мачкаше ги и ги правеше на топче. Когато 
топчето бе готово, той ми предложи да го 
изям. Изядох го. И само след няколко минути 
се случи следното: силно ми потекоха сопо-
лите и почна да ми се повръща. Повръщах 
така, сякаш всичкият ми стомашен сок се ка-
неше да излезе от стомаха ми. Аз повръщам, 
дума не мога да обеля, а Володя в това време 
обяснява:

- Това е хубаво, тате, не се бой. Добре е. 
Нека излезе от тебе всичко ненужно. Само 
чистотата да остане. Така става при отравя-
не.

Физически не бях състояние да му кажа 
нищо, но в себе си мислех: “Това е така, при 
отравяния пият хапчета, които предизвикват 
гадене и повръщане; и слабително има – ри-
циново масло например. Само че защо е тази 
екзекуция - да не съм се отровил?”

Сякаш чул въпроса ми, Володя поясни:
- Ти, разбира се, не си се отровил, татко, 

но ядеш такава храна, която е на границата 
на отровата. Нека излезе всичко ненужно от 
тебе.

След повръщането, излизането на сополи-
те и изобилното изтичане на сълзи от очите 
започна разстройство и аз на пет минути бя-
гах в храстите. Всичко това продължи два-три 
часа. След това настъпи облекчение.

- Сега по-леко ли ти е, тате? По-леко от 
преди, нали?

- Да - отговорих аз.

Екзекуция втора
Володя пак ме хвана за ръка и ние се 

затичахме. На брега на езерото Володя ми 
предложи да се умия и да поплувам мал-
ко. Когато излязох от водата, видях как той 
изкарва от земята глинено гърне с вмести-
мост около литър и половина.

- Сега, тате, трябва да изпиеш тази вода. 
Казва се “мъртва вода” - защото в нея има 
много малко микроби. Такава вода не бива 
да се пие, когато въздухът е замърсен. Но 
тук въздухът е чист и затова може да се 
пие и мъртва вода. Тя ще промие твоите 
вътрешности, ще ги изчисти - много микро-
би и бактерии ще измие от организма. Пий 
колкото можеш. Ако я изпиеш, ще ти дам 
още едно гърне мъртва вода. Ако изпиеш 
и него, ще ти дам трето - с жива вода. Тога-
ва всички необходими микроби и бактерии 
ще се възстановят в нужното за теб съотно-
шение.

Веднага ще поясня: мъртва вода е онази, 
която се намира на голяма дълбочина под 
земята и съдържа минимум бактерии. Мис-
ля, че нашата газирана вода в бутилки е точ-
но мъртва вода. Пък и въобще мисля, че ние 
пием само мъртва вода - затова и нашите 
деца боледуват от дисбактериоза, особено 
новородените. За жива вода е повърхност-
ната вода на чист ручей или водоем. Такива 
ручеи и водоеми все още има непокътнати 
в дълбоката сибирска тайга.

Искам да подчертая: дядото по-късно по-
ясни, че изворната вода не се счита за жива, 
когато се пие направо от извора. За да ста-
не жива, трябва около три часа да се държи 
в дървен или глинен съд с широко гърло. 
“Живата вода трябва да поеме слънчева 
светлина в себе си. Щом е на слънце, в нея 
се зараждат микроорганизмите, нужни за 
живота на човека. Вие ги наричате “микро-
би” и “бактерии”. След това не по-малко от 
три часа водата трябва да престои на сянка. 
Тогава вече може да се пие като жива вода. 

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ИЗХОД ИМА Екзекуция трета
- Ти, тате, пий вода когато поискаш, а ние 

през това време ще пристъпим към следва-
щата процедура. Изобщо хората, замърсени 
от външния свят, трябва 19 или по-добре 33 
дена процедури да правят - така казва дядо. 
Ти обаче нямаш време и затова аз съкратих 
всичко до три дни, но ще се справим. Да идем 
сега на едно друго място - аз там съм напра-
вил едно приспособление.

Отидохме на около сто метра от езерото 
и там, посред дърветата, видях приготвено 
легло от суха трева. До него имаше четири 
въжета, оплетени от копривени или лене-
ни влакна. Единият край на всяко от тях за-
вършваше с примка, а другият бе завързан 
към съответно дърво. Когато легнах на това 
ложе от суха трева, Володя надяна на ръце-
те и краката ми примките на въжетата, затег-
на ги леко и почна да ги натяга с пръчиците, 
намиращи се по средата на всяко въже. Като 
натегна малко, сякаш ще разчеква тялото ми, 
той дръпна всеки крак и ръка, докато се чу 
хрущене в ставите ми. После напъна въжета-
та още малко. И каза:

- Тате, така трябва да лежиш поне по един 
час по корем и един час на гръб, а за да не 
ти е скучно и да има още по-голяма полза, в 
това време аз ще ти правя оздравителен ма-
саж. Ако успееш да се отпуснеш, може и да 
заспиш.

Тази процедура правихме със сина ми по 
два часа всеки ден през всичките три дни.

Както по-късно ми поясни дядото, чрез 
тази процедура се подобрява смазването на 
всички стави. Тя е особено важна за възраст-
ните хора. С нейна помощ може дори ръстът 
да се увеличи, понеже се изправя гръбнакът. 
Но главното е, че се подобрява смазването на 
ставите. Сами съдете: когато ние ходим, тича-
ме или се занимаваме в тренировъчна зала, 
за да помпаме мускули, почти всички упраж-
нения натоварват ставите прекомерно. Тука 
напротив: натоварването се снема.

По време на разтегателната процедура 
Володя всеки път ми правеше и масаж. На 
втория ден той ми натри тялото с някакъв 
сладникав сок или извлек и по мене започ-
наха да се събират множество насекоми - аз 
знаех още от Анастасия, че те прочистват 
порите на кожата. В нашите условия, порите 
може да се отпушват с помощта на руска баня 
и метличка от брезови клонки. В сауна с из-
потяване става същото.

Между процедурите с условно име “разтя-
гане” ние се занимавахме с доста обикнове-
ни упражнения: тичахме, къпехме се, вдигах-
ме се на мускули на някой клон, като на лост. 
Три пъти дневно Володя ми предлагаше да 
постоя и на ръце, надолу с главата - колкото 
издържа. И аз го правех, подпирайки крака 
на някой ствол. Тази процедура е също много 
интересна: в лицето приижда много кръв, то 
се напряга и бръчките се изглаждат.

И през трите дни се хранихме с кедро-
во мляко, цветен прашец, масло от кедрова 
ядка, горски плодове, сушени гъби (всичко 
това реално го има и в нашите условия). 

Въобще, при извършването на всички 
предложени от сина ми процедури аз мис-
лено ги приспособявах към нашите условия 
и дойдох до извода, че всичко това може да 
се приложи с успех и вкъщи. За очистване на 
организма може да се ползват и средства от 
аптеката. Да се гладува, да се използват пико-
чогонни средства. Мъртва вода също лесно 
се намира - всичката вода днес в бутилките 
е мъртва. Жива също може да се добие, ако 
някъде има чист извор. Ефектът на изцелени-
ето ще дойде непременно! 

Загадъчната процедура
Имаше обаче в комплекса, предложен от 

сина ми, и една загадъчна процедура, която 
би била съвсем проблематична в наши усло-
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вия. Ще я опиша подробно. Може би някой 
ще ни подскаже как да я приложим и в наши 
условия. Ето за какво става дума: Володя три 
пъти дневно - сутрин, преди обед и следобед 
в три часа, ми даваше да пия един приготвен 
от него извлек. Всеки път, когато идваше вре-
ме да го пия, Володя тичаше до своето скри-
валище, изваждаше от дупката гърненце с 
този извлек и ми предлагаше да отпия, но 
не повече от една глътка. Като ми го даваше 
първия път, каза:

- Пийни, татко, от този извлек и запомни 
колко голяма глътка си направил. Веднага 
след това легни на тревата и аз ще слушам 
какво става със сърцето ти.

Отпих и легнах на тревата. Володя сложи 
ръчичка на гърдите ми и се замря. Само след 
няколко мига усетих на различни места в тя-
лото си нещо като загряване и боцкане. Сър-
цето ми затупа по-силно. Не да бие по-често, 
а се появи усещането, че сърдечният мускул 
се разширява както обикновено, но се свива 
много по-рязко, мощно изтласквайки кръв-
та.

Както после ми казаха специалистите, при 
по-силно и рязко движение на кръвта, в мес-
тата, където капилярите са частично запуше-
ни, могат да възникнат усещания на затопля-
не и боцкане.

Няколко минути Володя слуша биенето на 
сърцето ми и после каза:

- Всичко е наред, тате - сърцето ти може да 
издържи и по-голяма глътка. Но все пак да не 
рискуваме. Следващия път направи по-малка 
глътка.

Когато запитах сина ми защо ми дава този 
извлек и какво съдържа, той отговори след-
ното:

- Този извлек, татко, ще ти придаде много 
сили; може да ти помогне и да се избавиш от 
болести, ако имаш. Но, най-важното: в теб 
ще се възроди силата и ще се яви енергията, 
нужна за раждането на моята сестричка.

- Ти да не считаш, че са ми малко?
- Може и да са достатъчни, но сега вече са 

много повече силите и всички енергии в тебе 
ще се уравновесят в нужните съотношения.

- И винаги ли ще си останат такива или ще 
ги изразходвам само за създаването на едно 
дете?

- За раждането на следващи деца ще тряб-
ва пак да пиеш от същия извлек. Те правят 
така всеки път.

- Кои “те”?
- Самура и други животни. Аз проследих 

само самура. Пак дядо ме посъветва кога точ-
но - в кой период и колко дни трябва да се 
наблюдават.

- А дядо откъде знае това?
- Та нашият дядо, татенце, владее всички 

знания на древните велики мъдреци. Дори 
и тези, които са забравени от съвременните 
жреци. И дори такива, които са били тайна и 
преди много хиляди години. Точно този из-
влек жреците са употребявали преди ражда-
нето на своите деца и преди смъртта, за да 
остават безсмъртни.

- Какво значи това “преди смъртта, за да 

остават без-
смъртни”?

- Ами, така. 
Да мислят 
всички, че 
са умрели. 
А всъщност 
само телата 
си сменят и 
се въплъща-
ват веднага. 
Всички зна-
ния, цялата 
информация 
си остават 
в тях. Има и 
други мето-
ди за бързо 
превъплъща-
ване, но мно-
го малко са 
начините да 

оставиш информация в себе си. Ето защо хо-
рата се раждат отново, пак трябва да изуча-
ват живота и всичко да познават, не могат да 
сравнят миналия свят с днешния. И затова се 
объркват в живота си - понеже нямат знания 
за живота и чувства, с които да усещат Бога.

- А в дядо цялата информация за миналото 
е запазена, така ли?

- Да, тате. Нашият дядо е велик жрец и 
мъдрец. Има само един човек сега на земята, 
който го превъзхожда по сила неизмеримо.

- А ти знаеш ли къде живее в момента този 
най-силен и мъдър човек? Това сигурно е 
главният жрец?

- Това е нашата мама Анастасия, тате.
- Анастасия? Но как, откъде в нея може да 

има повече информация и знания, отколкото 
у прадядо ти?

- Дядо казва, че прекаленият обем инфор-
мация му пречи. Че може нещо да забрави. А 
на мама това не пречи ни най-малко, защото 
в нея няма информация.

- Как да го разбирам? Хем повече знае, хем 
няма никаква информация?

- Аз се изразих неправилно, тате. У мама 
Анастасия се намира всичката информация... 
И изобщо... Много повече има в нея, но тя е 
съсредоточена в чувствата. И в нужния мо-
мент само за миг е способна да почувства 
това, за което дядо трябва да мисли ден-два 
и дори повече.

- Не всичко го каза разбираемо, но е ин-
тересно. Кажи ми още - а с тебе как е? Изли-
за, че в тебе няма информация за миналото, 
щом се съветваш с дядо си.

- Явно няма, щом се съветвам.
- А защо да няма? Излиза, че ти си умстве-

но по-слаб от тях. От прадядо ти и дядо ти. И 
какво ти казват по този повод? Сигурно дядо 
ти казва, че аз съм виновен за това?

- Дядо не ми е казвал такова нещо.
- А мама? Тя какво ти е казвала?
- Аз съм я питал защо зная по-малко от мо-

ите дядовци. По-малко и от това, което знае-
те тя и ти, тате. Отговори ми: 

Всички истини вселенски, синчето ми, ця-
лата информация, от първоизворите съби-
рана, на човека винаги се е предоставяла 
без ограничение. Но да я разберат и вземат 
не са способни всички хора, защото целта 
на живота им и стремежите на душата им 
не съответстват на Вселенските стремежи. 
Свободен е човекът и от всички най-волен, 
своя път има право да избира. Но Бог също 
е свободен кога, на кого и как да подскаже. 
Ти не се натъжавай, че не ти достигат знания. 
Търси своята мечта и вярвай - и всичко ще ти 
се даде изобилно, ако родена в тебе мечта се 
окаже достойно сътворена.

- Да... И какво разбра ти лично от всичко 
това, което ти каза майка ти?

- Мечтата моя и жизнената ми цел когато 
в подробности се сътворят, всички познания 
за реализиране на мечтата ми в мен самия 
ще се родят.

- Засега, в такъв случай, с дядо си ще се 
съветваш?

- Да - и с дядо, и с мама, и с тебе, и сам ще 
се старая да размишлявам.

- Значи, за рецептата на необикновения 
извлек, който ми дава през всичките тия три 
дни да пия, трябва да разпитам дядо ти?

- За нея, тате, и аз мога да ти разкажа всич-
ко.

- Тогава разказвай.
- Тази рецепта е съставена от билките на 

тайгата. За да разбера точно какви билки да 
събирам и в какво съотношение, аз три де-
нонощия следих самура. Един самур, който 
също искаше да стане татко. Беше ми казал 
дядо, че самурката не допуска до себе си са-
мура, ако не се е подготвил. Затова го наблю-
давах какви билки яде през тези дни и кои 
точно часове избира, за да ги откъсне. Това 
също се оказа важно. Събирах точно от тия 
билки, от които той ядеше, ама много повече 
ми се наложи да събера - нали ти, тате, тежиш 
много повече от самура.

Всички билки, които събрах поотделно, 
после ги слагах в хаван и ги разтривах, докато 
пуснат сок. При това мислех само за приятни 
и хубави неща: за тебе, тате, за мама, за бъде-
щата ми сестричка. После получената каши-
ца поставих в глинено гърне. Залях всичко с 
вода, добавих кедрово масло, за да образува 
отгоре филм. И когато, тате, отпи глътка от из-
влека и сърцето ти заби малко по-бърже, аз 
разбрах: добър извлек се е получил.

Аз изслушах сина си и си помислих: “Мал-
цина ще имат възможност да наблюдават са-
мур в естествени условия. Може би ще е по-
лесно да се види какви тревички ядат напри-
мер котката или кучето. А за това ще трябва 
да се изведат в гората и ако е възможно, да се 
определи какви билки ядат”.

Мен много ме заинтригува каква е рецеп-
тата на извлека, приготвена от сина ми, поне-
же само от три дни употреба имаше осезаем 
ефект. А нали ставаше дума, че пълният ле-
чебен курс трябва да е 19 или 33 дни? Значи 
след пълен курс в съчетание с останалите 
упражнения човек наистина ще може да се 
излекува от много болести, да спре старее-
нето на организма и в някаква степен да се 
подмлади. Искам да повторя: опитът ми от 
само 3 дни прилагане потвърждава такъв 
ефект. Но има още и народна мъдрост, и на-
учни аргументи.

Естествено, хората виждат в аптеките бил-
ковите смеси, които предлага фармацевтика-
та ни за лекуване на най-различни болести. 
Това, че в природата има много лекарствени 
растения, е широко известно. Но не всички 
знаят, че истинският лечебно-профилакти-
чен или оздравителен ефект може да бъде 
постигнат, само ако растението се бере в оп-
ределен ден и час.

А когато става дума за смески от билки, то 
тука към всичко останало се добавя и съот-
ношението на билките една спрямо друга. 
Както се вижда, твърде много съставки тряб-
ва да се знаят, за да за да се направи подобна 
смес. И е доста съмнително дали въобще ня-
кой съвременен билкар знае всички състав-
ки.

Много ми се искаше този път да донеса 
като подарък за своите читатели една непуб-
ликувана никъде досега в света рецепта за 
оздравяване на организма и тази рецепта да 
не е тъй сложна, както при сина ми, а лесно 
достъпна за повечето хора.

Веднага щом приключи тридневният озд-
равителен курс, разработен от сина ми, той 
ми съобщи, че иска да си легне да спи по-
рано (оказа се, че и през трите нощи не бил 
спал повече от два-три часа) и когато заспа, 
тръгнах към поляната на Анастасия. Пове-
че от всичко ме интересуваха два въпроса: 
защо нашият син няма знания за миналото 
като прадядо си; и, вторият - може ли да се 
опрости рецептата на извлека, който той бе 
приготвил за мене?

Владимир МЕГРЕ
„Новата цивилизация”

Превод М. ДОНЧЕВА
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Йорданка НИКОЛОВА
Силистра

Живяла някога една девойка.
Тя имала златисти коси, които сплитала 

на дълга плитка. Очите й, сини като метли-
чини, били ясни и добри. А как стъпвала! 
Ту леко като вятър, ту радостно като птич-
ка, ту кротко като сърна!

Но горската вещица й завидяла. Един 
ден тя се преоблякла като старица и почу-
кала на вратата й. 

- Красавице, на слънцето си равна!
Аз ида отдалеч, свят много съм видяла,
в крак с времето бъди,
косите свои подкъси!
Тежичко ти е това
в забързаните времена.
Добре е да си по-различна,
какво ще кажеш, в цвят черничев
косите ти да оцветя?
Девойката приела съвета на старицата. 

Хубавата коса била захвърлена в огнище-
то, а топлият цвят бил сменен с черничев.

- Един подарък ще ти дам
черни малки очила.
Те, хубавите ти очи
от слънцето ще защитят!
Девойката изпратила старицата и си 

помислила:
Добре е да се променя,
как лекичко ми е сега!

Но вещицата не се успокоила. Отново я 
посетила и й рекла:

- Широки са ти веждите,
ела, да ти ги изтъня,
по-ясен взор ще имаш,
слънчево момиче!
Оскубала хубавите вежди на девойката 

и й оставила две тънки чертички.
- Полата ти е длъжка май,
въпроса бързо ще реша.
Не се срамувай, красотата
е дадена да й се радват!
И срязала полата на момичето. Вещица-

та започнала да я посещава често и да й 
дава съвети.

- На слънцето си равна ти,
по-отвисоко погледни!
Послушала я тя, погледнала на при-

ятелките си отвисоко, а те, усетили висо-
комерието, започнали да я търсят все по-
рядко и по-рядко.

Девойката се затворила в 
себе си и не била щастлива.

Един ден през селото ми-
нал пътник и почукал на вра-
тата й.

- Девойко със добро сър-
це,

ще напоиш ли пътник умо-
рен?

- Влез, пътниче! Ела, сед-
ни,

каквото Господ дал, хапни!
Водица прясна ще ти дам,
постой у нас на хладинка!
Сърцето на пътника се свило като ви-

дял какво плашило стои насреща му.
- Бог винаги ще те обича.
Измий косите си момиче
и веждите си остави,
със тях си по-красива ти!
Не крий очите с очила,
че слънцето е благодат!
Отишъл си пътника, но започнал често 

да навестява девойката. Тя се вслушала в 
думите му и отново заприличала на себе 
си.

През това време вещицата се разболя-
ла от тежка болест и вече не можела да я 
обикаля.

Когато следващия път похлопала на 
портичката й, девойката я посрещнала ус-
михната и щастлива. Косата й била сплете-
на отново на дълга красива плитка.

“Нямам работа тука!” - помислила си 
вещицата и продължила пътя си.

Пътникът поискал ръ-
ката на девойката и ос-
танал да живее при нея. 
Станал й верен другар, 
който бдял над нея и я 
пазел от зли сили.

Двамата били работли-
ви, къща нова построили, 
челяд здрава наспорили.

А най-весело им било, 
когато си спомнели за 
първата си среща!

ПИСАНИ ВЕЖДИ,
ЧЕРНИЧЕВА КОСА

***
Един човек пресичал 

поле, на което спал тигър. 
Забелязвайки тигъра, чо-
векът побягнал с всички 
сили. Тигърът след него. 
Стигайки до пропаст, чо-
векът започнал да се св-
лича по нея, докато се за-
хванал за корен на дива 
лоза, а тигърът ръмжал 
отгоре. Треперейки от 
ужас, човекът поглед-
нал надолу, а там стоял 
друг тигър...Само коре-
нът на лозата удържал 
нещастника. Две мишки  

- едната бяла, другата 
черна - излезли от дуп-
ката си и тихо започ-
нали да гризат корена.  
Обкръжен отвсякъде от 
опасности, човекът се 
огледал и недалеч ви-
дял ягодов храст с една 
единствена зряла ягода. 
Държейки се с една ръка 
за корена, той протегнал 
другата и откъснал яго-
дата.

Колко сладка била тя!

***
Вървял един човек из 

полето. Минал покрай 
един селянин и го попи-
тал: 

- Човече, след колко 
време ще стигна до гра-
да? 

Селянинът го поглед-
нал и му показал с ръка 
да продължава да вър-
ви. Пътникът помислил, 
че не го е разбрал, и по-
питал отново: 

- След колко време ще 
стигна до града? 

Селянинът отново му 
посочил с ръка да вър-
ви. 

Притчи
“Е, явно на човекът не 

му е до мене” – си казал 
пътникът и продължил. 
На края на нивата чул 
селянинът да вика след 
него: - Човече, ще стиг-
неш във града по обяд.

- Добре де, два пъти те 
попитах, защо чак сега 
ми казваш? – попитал 
пътникът. 

- За да зная кога ще 
стигнеш, трябва да те 
видя как вървиш - отго-
ворил му селянинът.

***
- Кой те е вързал? 

- попитал Учителят.  
- Никой, отвърнал учени-
кът, който се стремял да 
постигне освобождение.  
- Защо тогава се стре-
миш към освобождение? 
- попитал Учителят.

***
Някакви пътници 

стигнали в подножие-
то на високи планини, 
тъй като им казали, че 
на върха има несметни 
съкровища. Скоро те 
видяли, че до върха во-
дят много пътища. Тъй 

като искали да стигнат 
по-бързо, те се спрели 
и започнали да спорят 
кой път води догоре 
най-бързо. Не стигайки 
до съгласие, решили да 
обиколят селата в под-
ножието и да разпитат 
кой е най-прекият път. 
Във всяко село те полу-
чавали един и същи от-
говори - всеки път, който 
започва оттук, води до-
горе. Останалите никъде 
не водят. Най-смелите от 
тях започнали да катерят 
и стигнали плато, къде-
то дочули вик от върха:  
- Не се съмнявайте, всич-
ки пътища водят дотук...  
Изпълнени с радост, те 
поели надолу обратно и 
започнали да обикалят 
отново селата и да съоб-
щават какво са чули. Кога-
то жителите не им вярва-
ли, те надавали викове 
и започвали да спорят.  
Очевидно заради сил-
ния вятър те не мог-
ли да чуят цялото 
послание. А то било:  
- Всички пътища водят 
дотук. Качете се по кой-
то и да е от тях...
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ОКУЛТНО
 
Да вярваш, че ще дойде, което си отива,
да знаеш, че умирайки, оставаш вечно жива,
да искаш да докоснеш нетленност в бъднините,
да можеш да избягваш от напора на дните…
 
Една игра красива
неспирно си представям!
Ту нимфа, самодива,
ту нежна майка ставам.
 
От пролетни цветенца събирам аромата
към мисли на приятел в подкрепа да ги пратя.
Без дъх да го погаля и вятърът случаен
край него щом премине, да го обгърне, таен…
 
Една игра такава
неспирно си играя!
Ту извор съм - отдавам,
ту облак съм - витая.
 
Когато се събуждаш, когато се учудваш,
светът да те обича и всичко да те радва.
Когато се събличаш, когато се обличаш,
в душата ти да крепнат любов, надежда, вяра.

ДУХОВНИ РАЗСТОЯНИЯ
 
Ръка подай ми - безкрая да докосна.
С очи ме прегърни - да се превърна в извор.
Проговори ми - да се събудят в мен въпросите.
Един до друг да повървим - 
да слеeм далечното и близкото.
Ръка в ръка - обменяме се хармонично.
Рамо до рамо - работим заедно и в ритъм. 
Мисъл до мисъл - живеем динамично.
Обич до обич – зная, без да питам.

Бард

ЗАВЕЩАНИЕ
Симеон Георгиев БАСАРИНИ

За миг сърцето ми ще спре и ще изстине
всичко нажежено в мен до бяло...
Не ме заравяйте в пръстта,
на огъня предайте мойто тяло!
После съберете милостиво пепелта
и предайте я на ветровете жадни!

С тези няколко стихчета искам да поздравя 
всички приятели на вестник „Родово имение” 
с настъпилата пролет около нас и в съзнанията ни
и да им пожелая докосване до тайната 
на вечната пролет в душите ни!
 

Снежана Димитрова

На Бенковски
Костадин ВАКЛЕВ

Оборище ти даде крила 
да летиш в борбата 
за народна свобода 
и за правда на земята.

Летя с хвърковата чета 
от Буная до Еледжик 
с твойте храбри момчета,
народът чу твоя вик.

И се вдигна той - Народа 
с знаме на Райна Княгиня,
като с тръба ти го зова, 
гласът не бе в пустиня.

От твоя вик за борба 
се надигна Средна гора 
с пищове, с остър меч - 
в Панагюрище и по-далеч.

И нанесе на тирана 
в сърцето люта рана, 
това и Европа разбра, 
но ти падна за свобода.

Затова сега тебе славим, 
славен герой на април, 
ние не ще те забравим 
вечно ще ни бъдеш мил.

ПОВИКЪТ НА КРЪВТА
Симеон Георгиев БЕСАРИНИ

Видях се там,
но нямах детство,
нито младост.
Безнадеждно сам
гледах аз без радост
руините на крепостта –
древен римски град,
великолепен някога.
Видях се там сега,
където блика живата вода
в прадревното светилище
на траките – моите предци.
Стоях онемял, безмълвен
пред сътвореното от тях.
Камъни, огромни блокове
на побит в земята конус -
построен от великани.
И разбрах кой съм аз!
Видях се в туника,
извезана със злато.
Принц седемгодишен,
от остър меч посечен.
Не беше сън това,
а истина, която бе
в предишния живот.
Говореше със шепот
древната ми кръв.
С тъга и болка бе
препълнена душата ми.
Докоснах светотатствено
улея на жертвения камък
и в мене лумна кладата –
огромен и изгарящ пламък
в паметта на времето,
забулена от тайната
на хилядолетен мрак,
потънала в забравата – 
най-жестокия ни враг!

ЖЕЛАНИЕ 
 
Как искам да съм цвете, 
а ти да бъдеш вятър – 
светът да заухае променен!

След туй да бъда вятър - 
а ти да бъдеш цвете. 
И чуден ще е слънчевият ден!

За теб аз да съм птица, 
а ти да си небето. 
Да бъда в теб, а ти около мен!
 
След туй да съм небето, 
а ти да станеш птица.
Животът да е в чудо подреден!

Канелия КОЛЕВА, гр. Пловдив 

*****           
Орхидеята е рядка красота,
орхидеята е нежен аромат,
орхидеята – неземната любов,
дето ни прострелва с гръм.

Орхидеята – целувка в вечността,
орхидеята – светкавица във мрака,
орхидеята – неземната любов,
дето ни изгаря със страстта!

*****
Щастлива съм със тебе всеки миг
и всеки шепот е за мен Вселена,
и всеки допир океан е,
и всеки поглед – топлина.

И всеки миг съм благодарна
на светлото небе, което ни събра, 
и всеки миг е вик за още,
и всеки миг е необятност.

Пази мига – най-нежно цвете,
умей да му се насладиш,
защото е подарък от небето,
защото е кристалчето любов!

Цвете слънце 
Канелия КОЛЕВА, гр. Пловдив 

Цвете слънце светна в утринта
със венец от пролетни лъчи.
С цвете слънце ме дари в нощта –
звезден прах по моите очи.

Цялата ти топлина и сила
във усмивки, цветове се носи.
Цялата ми нежност лекокрила
е съзвездието от въпроси.

Цвете слънце, слънце в цвят –
много огън с всичките нюанси.
Цвете слънце, слънце в цвят –
мигове безброй прекрасни.
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Продължава 
от стр. �

Прочутите зако-
ни на кан Крум (802 
– 814 г.) също съдър-
жат някои радикал-
ни решения за пос-
тигане на социална 
справедливост, в 
които се долавят 
маздакистки нюан-
си – „На всеки, който 
проси, да не се дава 
малко, но да бъде 
достатъчно задово-
лен, за да не изпад-
не пак в нужда”.

Малко известно е, 
че освен в Западна 
Европа, богомилс-
кото движение до 13 
век намира широко 
разпространение в 
Скития, по Северно-
то Черноморие и в 
Крим, където „Джаг-
фар Тарихи” отбе-
лязва наличие на 
големи богомилски 
общности. В град 
Аккерман, днешния 
град Белгород в Ук-
райна, бил издигнат 
мавзолей на гроба 
на почитания от на-
рода духовен водач 
Богомил или Худаяр 
- на езика на волж-
ките българи /по-
ради това богоми-
лите на Балканите 
са известни и като 
кудугери/, от края на 10 и 
началото на 11 век, който 
произхождал от царския 
род Дуло и имал огромно 
влияние в Скития, Дунав-
ска България и Византия. 
Негов почитател бил са-
мият владетел на Волж-
ка България кан Масгут 
(1004 – 1006 г.).

Високата нравственост 
на богомилите се проявя-
ва в тяхната готовност да 
се сражават в защита на 
държавата при нападе-
ния от външни врагове. 
Във войните еретиците 
са съюзници на българ-
ските царе Самуил (988 
– 1014 г.), Калоян (1197 
– 1207 г.) и Иван Асен II 
(1218 – 1241 г). Последо-
вателите на суфитското 
братство на „гарваните” 
в мюсулманска Волжка 
България застават наче-
ло на Държавата по вре-
ме на най-критичните за 
нейното оцеляване бит-
ки с безчислените пълчи-
ща на нашествениците. И 
докато еретиците бого-
мили проливат кръвта си 
за България в редовете 

на християнската самуи-
лова войска, ортодоксал-
ните свещеници отварят 
крепостните врати пред 
настъпващите армии на 
поробителя, ромейския 
император Василий II Бъ-
лгароубиец (976 – 1025 г.), 
възхваляйки го за светец, 
който ще ги възнагради 
щедро с имоти и привиле-
гии за сътрудничеството. 
Тези примери от истори-
ята за сетен път ни убеж-
дават, че богомилите са 
истинските носители на 
непреклонния български 
дух през вековете.  

Религиите отбелязват 
раждането на небесния 
цар-слънце в деня, съвпа-
дащ с астрономическото 
зимно слънцестоене на 
25 декември. Волжките 
българи на тази дата чес-
тват добрия алп на свет-
лината Мардукан – Кар-
га – Гарван, всемирната 
слънчева птица, най-дре-
вен символ на победата 
на светлината над силите 
на мрака. Този празник, 
отговарящ на християн-
ското Рождество Христо-

роя Сиявуш /Сеос–Кавус-
Субаш/, на царя на царете 
Александър Велики в ле-
тяща колесница, теглена 
от два грифона, на бъл-
гарския княз Владимир 
Хръсате–Крекугл-Гарван 
(889 – 893 г.) в решимост-
та му да спре гибелното 
римо-византийско цър-

ковно про-
никване с 
нова вяра, 
заклейме-
на в була 
на папа 
Йоан XIII от 
967 г. като 
„....обреда 
или секта-
та на бъ-
л г а р с к и я 
или руския 
н а р о д . . . ”. 
С р е д н о -
вековните 
х р о н и с т и 
о т б е л я з -
ват, че бъ-
лгарските 
християни 
винаги са 
считани за 
„неверни-
ци спрямо 
ромеите”, 
п о р е д н о 
свидетел-
ство за не-
зависимия 
и свободо-
любив дух 
на нашите 
предци.

Истори-
ята учи, че 
епохите на 
обществе-
но възраж-
дане вина-
ги започват 
с нова ин-
формаци-

онна технология, която 
отприщва бурен подем 
в духовната и материал-
ната култура, извисява 
човеколюбието и нравс-
твеното достойнство. Ето 
защо, днес очакваме нов 
Ренесанс, предшестван 
от новите компютърни и 
комуникационни техно-
логии, така както послед-
ният Ренесанс започва с 
въвеждането в средата 
на 15 век на печатарската 
преса, която утвърждава 
националните книжов-
ни езикови системи на 
мястото на мъртвия ре-
лигиозен език. Макар и 
закъсняло, българското 
Възраждане от 18-19 век 
постига главната си цел 
– да възстанови българ-
ската държавност, благо-
дарение на възрожден-
ските ни писатели, съу-
мяли с родолюбивото си 
творчество да изградят 
национален книжовен 
език, обединяващ гово-
рите от различните кра-
ища на отечеството. За-
щото едва ли някой в 19 

век би признал държава 
без национален език, га-
рантиращ нейното нор-
мално институционално 
функциониране.

Тъй както времето 
представлява информа-
ция за движението, така 
животът може да се разг-
лежда като процес на пре-
образуване на материята 
в информация, имайки 
предвид информацион-
ното начало на живота и 
на Човешкия дух. Защото 
информацията е заложе-
на в гените, информаци-
ята е носител на истина, 
истината поражда вяра, 
вярата разпалва Човеш-
кия дух. Нищо чудно, че 
човешката история се 
определя от информаци-
онния прогрес – реч, аз-
бучно слово, книжовност, 
полиграфия, компютър-
ни системи, мултимедия, 
цифрови комуникации, 
Интернет ....

Както всяко живо 
същество, човек се раж-
да с душа, но не и с Чо-
вешки дух. Човешкият 
дух се разгаря в душите 
на хората от Духовното 
слово на вярата. Словото 
се състои от думи, а ду-
мите от букви на азбука. 
Човешкият дух - вярва-
щият интелект, води на-
чалото си от духовното 
Слово, а това означава от 
първата азбука на духов-
ното Слово. В този мета-
физичен порядък, може 
да се каже, че Човешкият 
дух има „азбучно начало”, 
или азбуката е първата 
искра на Човешкия дух. 
В началото бе Словото, 
в началото на Словото 
бе Азбуката. Словото и 
Азбуката са информаци-
онни феномени. Да не 
забравяме, че Истината 
също се числи към ин-
формационните катего-
рии. Или ще се окаже, че 
Информацията, така как-
то Светлината е неизмен-
на същност на Живота, на 
Истината и на Човешкия 
дух. От равнозначността 
следва философски да 
приемем Информацията 
за Светлина на Живота, на 
Истината и на Човешкия 
дух /и съответно, че Свет-
лината е Информация на 
Живота, на Истината и на 
Човешкия дух/. Всъщност 
поклонниците на Светли-
ната винаги са били пок-
лонници и на Информа-
цията, защото откриват в 
нейните проявления реч, 
слово, писменост, кни-
жовност, знание, просве-
та, наука -  светлоструй-
ните извори на Истината 
и Мъдростта.

Борислав Иванов 
ИВАНОВ

гр. Бургас
14.11.2009 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА
„ПОКЛОННИЦИ 
НА СВЕТЛИНАТА”

во, бил толкова дълбоко 
вкоренен в народното 
съзнание, че католичес-
кият мисионер Юлиан в 
началото на 13 век нари-
ча на шега покръстените 
от него волжки българи 
„християни-мардукани”. 
Всичко това напомня за 
безуспешните опити, да 
се създаде оригинална 
авестийска книжовна ре-
лигия, противостояща на 
експанзията на светов-
ните религии Будизъм, 
Християнство и Ислям, 
проводници на чужди 
имперски интереси. Но 
тази спасителна за цяла 
Скития духовна цел оста-
ва непостижима поради 
изостаналата книжовна 
култура и най-вече по-
ради некнижовния ха-
рактер на хилядолетната 
нравствена вяра Зороас-
тризма. Все пак в истори-
ята, в изкуството и в ли-
тературата остават следи 
от появата на скитско-
авестийския Христос /АЙ 
ЧъРъ – висш цар, Куриос/, 
достигнал до нас в обра-
зите на царския син ге-
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Едва 5 години след 
тежката диагноза непод-
ражаемият ентусиазъм 
на големия български ак-
тьор Иван Балсамаджиев 
се пренесе в отвъдното. 
Не случайно на Разпети 
петък. Разпънатата му 
между двете си половини 
от смях и сълзи душа  се 
обедини точно в навече-
рието на Възкресение. 
Вечно измъчващата го 
дилема дали да превър-
не себе си в продукт, или 
да си остане истински 
творец, също се стопи. 
Раздвоението му между 
хумора и плача, между 
двете катастрофи, между 
двата знака Риби и Водо-
лей прерасна в ангелски 
монолог. Гласът на пее-
щия и плачещ за щяло и 
нещяло комик се сля с му-
зиката на сферите. За чий-
то баланс ще допринесат 
и изиграните от него над 
85 роли в театъра, както 
и многобройните му гаст-
роли  в киното, операта и 
цирка. Автобиографична-
та му книга със заглавие 
„Борбата със Злото в мен”  
също добавя свой щрих в 
тази посока. Та в тази си 
борба той не се отказа 
да пише сценарии и да 
бъде водещ на концерти, 
карнавали, конкурси, ва-
риететни програми. Така 
преди известно време 
гостува и в Кърджали, за 
да представи своята кни-
га, и като водещ концерт 
на Глория.

Какво е за вас поп-фол-
кът, г-н Балсамаджиев?

- Нещото, от което хо-
рата имат нужда, защото 
е един отдушник на про-
мяната. Ако има у нас про-
мяна, тя си личи по това, 
че има поп-фолк. Преди 
имахме само 5 души, ко-
ито пееха и композираха 
и всеки ги познаваше до 
болка. И те бяха толкова 
едни и същи, както някои 
други бяха се настанили 
трайно в икономиката.
Защо тогава поп-фол-
кът има толкова мно-
го противници?

- По няколко причини. 
От една страна, това са 
онези, които се оказаха 
извън борда като изпъл-
нители и които, вместо да 
направят нещо конкурен-
тно, започнаха да се заяж-

Да се отворим за 
любовта, идваща от 

мекотата на обятието

дат с него. От друга стра-
на, това бяха тези, които 
си бяха на топличко по 
местенцата си и само си 
прибираха парите, защо-
то никой не можеше да ги 
измести. От трета страна, 
това са онези интелиген-
тни хора в България, кои-
то не харесват в поп-фол-
ка чалгата. Аз също съм 
сред тях.Защото не мога 
да седя с детето и внуче-
то си посред бял ден и да 
слушам как ще ми лапнат 
банана. Чалгата също има 
своето право на живот, но 
мястото й е в часовете на 
порното. И това трябва да 
стане въпрос на медийна 
култура.
За какво пишете в своя-
та книга?

- Тя е автобиографи-
чен роман. Без да визи-

рам някъде в нея себе си, 
обрисувам изцяло своя-
та персона. С жълтините 
в моя живот умишлено 
провокирам читателя да 
се замисли дали сам не 
е предизвикал неуспехи-
те си. Но преди всичко 
тя е апел към покаяние. 
Време е вече българинът 
да си каже: ”Аз съм си ви-
новен, а не другите”. Вре-
ме е да се приеме такъв, 
какъвто е, да си прости, 
за да може по-лесно да 
прости и на другите и 
така да заживеят заедно.
Вярвате ли, че това е 
възможно?

- Много ми се иска 
това да започне да става 
и вече да е време и някой 
друг да го прави. Ако го 
искаме, България може 
да стане втория Йеруса-

лим, тъй като 
тук живеем 
заедно християни, мю-
сюлмани, евреи, армен-
ци, татари, цигани, без да 
се колим.
В обикновения частен 
разговор сте съвсем 
различен от това, което 
показвате на сцената.

- Дори роднините ме 
упрекват в това, че не се 
откривам докрай пред хо-
рата. И това е моят грях. В 
това, че не отключвам лю-
бовта си на 100 процента. 
По-скоро ми се иска да 
обичам истински хората, 
отколкото ги обичам ис-
тински. Това също при-
съства в книгата ми като 
апел – да отворим любов-
та, а не да я демонстрира-
ме лицемерно. Да я доча-
каме спокойно и добро-

н а -
м е -
рено. 

Да й позво-
лим да дойде. Като знаем, 
че тя идва не в озъбения, 
наежен и бодлив тара-
леж, а в мекотата на пти-
чите крила, в онова, кое-
то ни дава обятието.
Изглежда в актьора ху-
морист живее и душата 
на поет?

- Като актьор хуморист 
аз само изкарвам прехра-
ната си. А иначе съм съв-
сем друго нещо. Както у 
всички, едната половина 
в мен е смях, а другата е 
сълзи. И тъй като акть-
орът е непредвидим, са-
мият той не знае коя по-
ловина ще задейства.

Интервюто взе: 
Лияна ФЕРОЛИ
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Продължава 
от стр. 9

В „Дубай Мол” освен 1200 
магазина, 120 заведения 
за хранене и кино с 22 
зали може да посетите ог-
ромния аквариум, да по-
карате кънки на ледената 
пързалка с олимпийски 
размери, да изпиете ка-
фето си или да хапнете в 
джунгла с ревящи живот-
ни. Аквариумът има про-
зрачна стена, която е впи-
сана в рекордите на Гинес 
с най-големия панел.

В другия мол се нами-
ра закритата ски писта и 
затова е по-популярен с 
името „Ски Дубай”. Много 
от местните майки с деца 

прекарват на пистата сво-
бодното си време.

„Батута Мол” е разпо-
ложен на огромна площ 
близо до магистралата 
за столицата на ОАЕ Абу 
Даби. Състои се от раз-
лични палати – арабска, 
египетска, тунизийска, 
персийска, китайска. Във 
всяка от палатите е пред-
ставена типичната ар-
хитектура за държавата, 
с нейните типични ули-
ци, магазини, фонтани, 
скулптури, национални 
герои, ресторанти с ти-
пичната кухня. В този мол 
се предлага атракцията 
летене с въздушен балон, 
който се издига на 150 
метра в небето и открива 

чудесна панорама.
Има и мол, красиво 

оформен като пирамида.
Въобще пазаруването 

в Дубай е едно огромно 
удоволствие. От пазарите 
за злато и електроника 
до пазарите за платове, 
скъпоценности, под-
правки, птици, животни 
и риба – всичко е голямо 
приключение.

Не пропускаме да по-
сетим и музея в Дубай. В 
него е представена крат-
ката история на страна-
та - крепостта на стария 
град, дървените лодки с 
които местните са изкар-
вали прехраната си – ри-
болов и гмуркане, произ-
водство на перли.

“Бурж Ал Араб” - символът на Дубай, единственият 7-звезден 
хотел в света

ДУБАЙ – ОСМОТО  
ЧУДО  НА  СВЕТА

Изкуство, култура

Музеят на Дубай
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Така наричат столица-
та на ОАЕ. Градът е разпо-
ложен на 170 км от Дубай. 
Абу Даби е най-голямо-
то от седемте емирства. 
Познат е и като градът с 
най-много милионери 
в света. Името Абу Даби 
означава „бащата на га-
зелата”. Когато племе от 
вътрешността на кон-
тинента дошло на това 
място, заварило джунг-
ла, в която имало много 
газели. Така обозначили 
мястото и името остана-
ло до днес. Джунглата с 
газели днес е заменена 
от джунгла с небостър-
гачи. Архитектурата им 
е по-различна от тази в 
Дубай, а и като ръст са 
малко по-ниски от дубай-
ските. Небостъргачите са 
ситуирани край брега, а в 
центъра и покрайнините 
са къщите и именията на 
богатите. Абу Даби е мно-
го зелен град – истински 

АБУ ДАБИ – МАНХАТЪН 
НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК
оазис. И тук развитието 
е скоростно – от прими-
тивния риболов и лов до 
откриването на петрола, 
нефтените терминали и 
добива на нефт са изми-
нали едва около 50 годи-
ни.

Влизайки в Абу Даби, 
преминаваме покрай 
третата по големина в 
света джамия. Архитек-
турата й е впечатляваща. 
Цялата е в бяло и злат-
но, с фонтани, огледални 
изображения, отражения 
на сводовете. В тъмното е 

осветена в зелено.
Отправяме се към ет-

нографския комплекс „Хе-
ритидж вилидж”, където 
са представени различни 
арабски занаяти, модел 
на напоителна система 
от миналото, предмети за 
бита, свързани с тради-
цията, домашни животни 
като камила и патици. От 
плажната ивица се откри-
ва крайбрежна панорама 
към небостъргачите на 
Абу Даби.

Панорамната ни оби-
колка продължава към 

новия символ на столи-
цата – Емирейтс Палас 
(един от най-луксозните 
хотели).

В градската архитекту-
ра на Абу Даби може да 
се видят типични арабс-
ки скулптури като араб-

ска кана за кафе, лампа 
за опушване на тялото, 
съдове за арабски пар-
фюми и други подобни с 
внушителни размери. От 
старото пристанище се 
качваме на арабска гале-
ра, за да се насладим на 
гледката при залез слън-
це. Разходката с кораба ни 
зарежда с нови емоции. 
С подробности разгле-
дахме високите и модер-
ни сгради край морето. 
Падащата вечер освети в 
различни цветове града. 
Вечеряхме в стилен араб-
ски ресторант на брега с 
много богато меню. Инте-
риорът на този ресторант 
беше интересен и ориги-
нален. Оказа се, че ресто-
рантът е предпочитан от 
шейха на Абу Даби, който 
често идвал с гостите си 
тук. Показаха ни залата, 
в която той вечеря. Стая 
от злато – златни маси, 
столове, дивани и златни 
съдове.

Изкуство, култура

Градска среда Златната стая в Абу Даби

Джамия в Абу Даби

“Емирейтс Палас”
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През 2009 г. се про-
вежда уникален експери-
мент. За първи път в света 
се осъществява програ-
миран ментално-пиктог-
рамен диалог между две 
цивилизации на основна 
тема – запазване живота 
на Земята.

В този необикновен 
диалог между утвърдени 
учени и нашите косми-
чески покровители, вла-
деещи енергията на ми-
сълта, разкрили се като 
махатмите от Шамбала, 
ни се предлага помощ, 
преди да е станало твър-
де късно.

Книгата на Мариана 
Везнева “Тревожният 
диалог в символите на 
житните кръгове 2003-
2009” разкрива сведения 

за сътворението, еволю-
цията и бъдещето на чо-
вешката цивилизация. Те 
целят да ни предпазят от 
самоунищожение, да ни 
помогнат по пътя на раз-
витието и да ни насочат 
към обединение.

В продължение на го-
дини в редица страни по 
света в житните поля се 
появяват геометрични 
фигури, които носят раз-
лична информация. Ав-
торката разбулва техните 
тайни.

От детска възраст  Ма-
риана Везнева започва 
да се интересува от не-
обикновените, тайнстве-
ни явления, свързани с 
невидимия свят, неразга-
даната човешка природа, 

звездите, космоса, пред-
сказване на бъдещето. 
Тогава разбира, че владее 
способите на телепатия-
та и умението да тълкува 
сънища. По-късно разви-
ва и дарбата си в област-
та на геометрията и зна-
нията за числата, които й 
помагат в тълкуването на 
пиктограмите на житните 
кръгове. 

Повече от 20 години 
Мариана работи като ар-
хитект-специалист в На-
ционалния институт за 
паметниците на култура-
та, като свръхестествени-
те й качества й  помагат 
при проучване на обекти 
от минали епохи. През 
1974 г., по време на раж-
дане на второто си дете, 
Мариана изпада в кома, 
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09 Мариана ВезневаНАСТОЯщАТА КНИГА РАз-
КРИВА пРОДЪЛЖИЛИЯ пРЕз 
ГОДИНИТЕ МЕНТАЛНО-пИК-
ТОГРАМЕН ДИАЛОГ МЕЖДу 
АВТОРКАТА МАРИАНА ВЕзНЕ-
ВА – АРхИТЕКТ, фЕНОМЕН И
учЕН-ИзСЛЕДОВАТЕЛ, И СЪз-
ДАТЕЛИТЕ НА ЖИТНИТЕ фОР-
МАЦИИ.

пРЕз 2009 Г. Е пРОВЕДЕН
уНИКАЛЕН ЕКСпЕРИМЕНТ.
уТВЪРДЕНИ учЕНИ зАДАВАТ
СВОИТЕ ГЛОбАЛНИ ВЪпРОСИ,
МАРИАНА ВЕзНЕВА ГИ пРЕ-

ДАВА ТЕЛЕпАТИчНО И СЛЕД пОЯВАТА НА пИКТОГРА-
МИТЕ-ОТГОВОРИ ТЪЛКуВА ОбРАзНОТО пИСМО.

ТАКА зА пЪРВИ пЪТ В СВЕТА Е ОСЪщЕСТВЕН пРОГРА-
МИРАН МЕНТАЛНО-пИКТОГРАМЕН ДИАЛОГ МЕЖДу 
ДВЕ ЦИВИЛИзАЦИИ НА ОСНОВНА ТЕМА – зАпАзВАНЕ
ЖИВОТА НА пЛАНЕТАТА зЕМЯ.

В ТОзИ НЕОбИКНОВЕН ДИАЛОГ НАшИТЕ КОСМИчЕС-
КИ пОКРОВИТЕЛИ, ВЛАДЕЕщИ ЕНЕРГИЯТА НА МИСЪЛ-
ТА, РАзКРИЛИ СЕ КАТО МАхАТМИТЕ ОТ шАМбАЛА, НИ
пРЕДЛАГАТ СВОЯТА пОМОщ, пРЕДИ ДА Е СТАНАЛО
ТВЪРДЕ КЪСНО...

ТРЕВОЖНИЯТ ДИАЛОГ 
В СИМВОЛИТЕ 

НА ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ
2003-2009

29
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представя

Тревожният диалог в 
символите на житните 
кръгове 2003-2009

Лияна Фероли

27 март – театърът на 
природните сили. Декори-
те са цъфналите  дървета.

28 март – Цветница ги 
превърна в килим, по кой-
то ще стъпват само девичи 
крака.

На Цветница белите 
цветове на овошките посипаха земята.

Бъдещите плодове станаха отново кълнове по форму-
лата на бързия кръговрат.

Цял ден и цяла нощ Слънчевите деви дефилираха в 
траурното бяло облекло, взето на заем от цъфналите 
дървеса. Всъщност - от  обиталището на самия Бог.

Небесно налягане. Оплождащ цветен вятър – бутало в 
съдовете на живота. Огнено прочистване диша в порите 
на въздуха.

В началото на Страстната седмица малко преди изгрев 
от небето се изля океан от катранени облаци, в които 
светлееха стъпките на Исус.

Не остана необлъхнато от Него място и нечуло ухо за 
идващия Му глас.

А хората с имена на цветя ще застелят с душите си ки-
лим под Неговите крака. Цветът на моето име - хибрид 
мужду Лилия и Лила - се надявам също да участва в тази 
ослепително бяла космическа „игра”.

Бял Апокалипсис. Най-отгоре – жената, облечена в 
слънце.

После – присъдата на Везните. След тях – белите кри-
ла на конника върху белия кон. Ниската Луна се готви за 
потъване. Несъбрани вересии не остават. В новото бяло 
небе изгрява сребристият цвят на новия живот. 

отделя се от тялото си  и 
наблюдава раждането 
отгоре. През 1981 г. чрез 
един необикновен сън 
непознати същества от 
друг свят помагат за от-
варяне на нейното „трето 
око”. Оттогава започват 
телепатичните сънища на 
авторката и постоянният 
й контакт със съществата, 
които тя нарича Учители 
и които я посвещават в 
тайнството на Шамбала. 

Някои ги наричат из-
вънземни, а те са същес-
тва, населяващи паралел-
но нашето измерение. Те 
искат да осъществяват 
връзка с нас, да ни пре-
дупредят за опасностите, 
пред които ние изправя-
ме собствения си свят. Не 
могат да ни дадат всички 
отговори, защото трябва 
сами да стигнем до тях в 
процеса на духовната си 
еволюция, но могат да 
ни помогнат да запазим 
живота на нашата плане-
та. Какво ще стане през 
2012 г.? Наистина ли идва 
непредотвратимият край 
на света?  Отговорите се 

крият в житните кръгове 
и форми около Стоун-
хейдж в Англия, с които 
ТЕ искат да ни подскажат 
как да се справим.  

Авторката разбира, 
че тези същества няма 
да осъществят директен 
диалог, защото това  ще 
е  опасно за нас, и поема 
мисията да тълкува зна-
ците и изображенията, 
чрез които те комуники-
рат с нас. 

През 1991 г. излиза 
книгата й  „Свръхестест-
вено познание”, която е и 
първата книга от пореди-
цата „Тайната школа”. По-
късно излизат и другите 
книги от поредицата на 
авторката: „По спиралата 
на еволюцията”, „Езоте-
рично посвещение”, „Зад 
завесата на времето”. 
През 2001 г. излиза книга-
та й  „Зодиакът”, в която 
се тълкува зодиакалният 
кръг, а година по-късно и 
първата книга от пореди-
цата „Тайното слово”.

Оля ОБРЕЙКОВА

Бял Апокалипсис
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Георги АНДОНОВ

2010 години личността на Исус Христос вълну-
ва човечеството, защото християнството е било 
и продължава да бъде огромна духовна сила. От 
непосредствен опит вярващият човек знае, че 
първоизворът е богочовешката личност на Исус. 
Въпреки над 3000-те в момента деноминации на 
най-популярната и масова религия на земята, 
всяка една от тях дърпаща чергата към себе си, 
без учението на Месията, без изкупителната му 
жертва и без постоянното му духовно присъс-
твие в църквата, светът навярно щеше да бъде 
много по-различен и по-несъвършен.

Още от древните юдейски исторически свиде-
телства до най-новите от наши дни, част от които 
все още се кътат в трезорите на Ватикана и едва 
ли скоро ще видят бял свят, за Исус от Назарет 
като че ли вече всичко е казано. Малкоизвестни 
са фактите обаче, свързани с кръстната смърт на 
Спасителя. От кои точно рани /според медицина-
та, в частност – патоанатомията/ е издъхнал? Кол-
ко време е продължила агонията му? Как точно 
се превежда и какво означава предсмъртният му 
вик: “Ели, ели, /някъде – “или, или”/ лама савахта-
ни?!” Отговоряйки си на тези въпроси, ще се опи-
таме да узнаем дали всичко това го издига към 
“божествения” свят или го “принизява” към зем-
ния. С риск да си навлечем гнева и анатемата на 
папи, патриарси и прочее беловласи синодални 
величия. По-скоро ще задоволим “простосмърт-
ната” човешка любознателност, като ще се опи-
таме да донесем вода от два почти непознати на 
масовата аудитория “извори”.

Проф. д-р Иван Панчовски е роден на 6 февру-
ари 1913 г. в с. Мечка /Оборище/, Пазарджишко. 
Землякът на априлските поборници завършва 
земния си път на 2 ноември 1987 г. Възпитаник 
е на Богословския факултет при СУ “Св. Климент 
Охридски” /1936/. Продължава образованието 
си в Берлин, Йена и Лайпциг, където следва фи-
лософия и педагогика и получава научна степен 
“доктор на философските науки”. В началото на 
1954-та защитава дисертация и Светият синод го 
повишава в звание доцент, а осем години по-къс-
но – в професор. Автор е на над 400 изследвания 
– учебници, монографии, студии, статии. Дълго-
годишен член е на Комитета за защита на мира 
при Духовната академия, членува и в Световния 
съвет на преподавателите по етика и социология 
“Societas Ethica”.

В уникалното си изследване “Личността на 
Иисус Христос” /издателство 7М/ЛОГИС, 1990/, 
разпространявано почти апокрифно, проф. 
Панчовски твърди, че Цицерон отначало нари-
ча разпъването на кръст персийско, а по-късно 
типично римско смъртно наказание, “най-жес-
токото и най-ужасното”. “Една “Бараита” от Тал-
муда казва: “Който се извежда, за да бъде убит, 
дава му се чаша вино, смесено с тамян, за да се 
замъгли съзнанието му. Знатни жени в Йеруса-
лим имали обичай да подаряват тази напитка и 
сами да я поднасят”. Изследователят на библей-
ските растения Р. Молденк пише: “Смесеното със 
смирна вино било предложено на Иисус преди 
разпъването му, за да бъдат облекчени болките 

му. Също както на пациенти преди много болез-
нени операции дават упойващи напитки”, пише в 
монографията си теологът. 

Христос обаче не приема “наркозата”, за да 
понесе в пълно съзнание ужасните мъки на раз-
пъването. Той до дъно изпива горчивата чаша на 
страданията за изкупление на безмерните чо-
вешки грехове.

Според тогавашното изчисление на времето в 
часове Исус бил разпънат в третия час, а според 
нашето изчисление това се равнява на 9 ч. преди 
обяд. Голготската трагедия завършила в деветия 
час според тогавашното изчисление, което се 
равнява на 3 часа след обяд по нашите критерии. 
Следователно Месията е висял на кръста цели 
…6 часа!

От какво точно е настъпила смъртта му? 
Въпрос, задаван повече от две хилядолетия. През 
последните двайсетина години в гр. Кьолн, Герма-
ния, медицински светила предприемат низ от из-
следвания, за да разгадаят мистерията, наречена 
“екзитус леталис”. Дали са правили практически 
опити, или не, засега не е известно. Специалис-
тите стигат до заключението, че при разпъването 
на кръст кръвта много бързо се стича в долната 
половина на човешкото тяло. След 6-12 минути 
кръвното налягане спада с 50 процента, а често-
тата на пулса се удвоява. Тоест сърцето получава 
малко кръв. В резултат на това следва припадък. 
Поради недостатъчното снабдяване на мозъка и 
сърцето с кръв настъпва ортостатичен колапс. 
Следователно кръстната смърт е смърт от сърце 
/Coronar-Insufficienz/.

“Има случаи, когато разпнати са умирали след 
два, а понякога дори след няколко дни. Върху от-
весното дърво на кръста често поставяли малка 
подпорка за краката. Ако отвреме-навреме раз-
пнатият се опира на нея, кръвта му пак се изка-
чва в горната половина на тялото и започващият 
припадък прекъсва. Ако /екзекуторите/ искали 
да завършат мъките на разпнатия, пречупвали 
му пищялите. Тъй като тогава не е възможно об-
лекчаване чрез подпиране с краката, смъртта 
от сърце настъпва много по-бързо”, учочнява 
теологът, един от малцината нашенци, запознат 
с уникалните изследвания на кьолнските учени. 
Според източниците на проф. Панчовски “пищя-
лите на Иисус Христос не са били пребити”, защо-
то той бил вече издъхнал.

Торинската плащеница – мистификация или 
доказателство за смъртта на Месията?! Това вече 
е друга тема, но според нашия учен отпечатъците 
върху нея говорят най-малкото за една варварс-
ка смърт. Чрез фотографиране с инфрачервени и 
ултравиолетови лъчи инж. Герард Гордоние по-
сочва точните наранявания върху тялото – пове-
че от 500, 80 от които причинени от римския бич 
/Bagrum romanum/. Освен това по отпечатъка от 
плащеницата са разпознати следи от кръв по ця-
лото тяло, произлезли от раните от гвоздеите на 
ръцете и нозете, и от страничната рана в гръд-
ния кош отдясно. “Един от войниците прободе с 
копие ребрата му”, ще напише по-късно очеви-
децът на разпятието апостол Йоан.

През 1933 г. д-р Пиер Барбе взривява френс-
ката католическа общност с книгата си “Оконча-

ХРИСТОС ПОЕМА ВЪРХУ ТЯЛОТО СИ 
500 РАНИ,  ОТ КОИТО 80 СМЪРТОНОСНИ, 
УМИРА ОТ КОЛАПС НА СЪРЦЕТО! 

Не се налага да му чупят пищяла, както повелява древна-
та традиция, тъй като издъхва преждевременно. Месията 
отказва да приеме традиционната “наркоза” с миро, защо-
то иска да се слее с “мировата “скръб. Ватиканът все още 
пази тайните около “Ели, Ели, лама, савахтани…”, единс-
твено българинът Таньо Танев прави “прочит” на пред-
смъртния му вик  

телно медицинско разглеждане на петте рани на 
Христос чрез анатомичен анализ и чрез непос-
редствен преглед”. Резултатите са удивителни. 
Раните не отговарят на обичайните, както обик-
новено се изобразяват. С изключение на худож-
ника Ван Дайк, видял плащеницата от Торино, не 
е имало друг художник или скулптор, който да е 
представил Исус по друг начин освен разпнат с 
прободени ръце в средата на дланта. Според д-р 
Барбе гвоздеите са били забити преди китките, а 
не през дланите. От медицинско гледище худо-
жествените изобразявания не са правилни, стига 
до този извод медикът. 

“Революционерът” в темата дори прави най-
ужасяващите за времето си практически “опити”. 
Приковава на кръст “пресен” мъртвец. Раните от 
гвоздеите в дланите се разкъсали  при тежест от 
40 килограма. През ставата на ръката обаче пре-
минава здраво напречно широко сухожилие, ко-
ето издържа тежестта на човешкото тяло. Какво 
се оказва? Оказва се, че римските палачи прите-
жавали добри анатомични познания. Практику-
вайки често свирепата си античовешка профе-
сия, те знаели от опит при разпъването на кръст 
как да приковават ръцете върху дървото точно 
на това място, където ръката издържа тежестта 
на човешкото тяло, без да се разкъса. Д-р Барбе 
установил и положението на Христовото тяло на 
Голготския кръст. То било приковано в хоризон-
тално положение, а след това кръстът бил изпра-
вен и забит. Поради тежестта на увисналото тяло 
ръцете останали по-високо от него. Спасителят 
вече е мъртъв, когато един от войниците го про-
божда в ребрата.

Д-р Пиер Барбе ще да е първият и единствен 
патоанатом (щом досега никой не е го е оборил) 
направил научното си заключение чрез опити 
при аутопсия, че при хора, които умират в тежки 
страдания, в сърдечната им ципа-мембрана /пе-
рикардия/ се събира вода – кръвен серум, коя-
то изтича заедно с кръвта при направен разрез, 
подобен на този у Спасителя. Следователно тази 
подробност от евангелския разказ е можела да 
бъде описана само от очевидец на действителна-
та му смърт. А това е евангелист Йоан, видял из-
тичането на кръв и вода от прободените рани на 
Исус, днес опитно доказано като сигурен белег 
за настъпилата телесна смърт. 

“Ели, ели, лама савахтани!”, гласи предсмърт-
ният вик на Христос. Последователите му твърдят, 
че Божият син изрича на галилейски: “Боже, Боже, 
защо ме /из/остави?!” С това бъдещата църква се 
опитва да “потвърди” земния му произход. 

Проф. Панчовски отдавна не е между живите, 
но навярно е щастлив и в отвъдното, че има сле-
довници, които се опитват да разбулят исконната 
тайна около личността на Исус Христос. Един от 
тях е инж. Таньо Танев от Стара Загора, инженер, 
поет, астроном, учен, посветен в тайните на гла-
голическата азбука и на библейските притчи. Ен-
циклопедист. Приносът му е, че успя да разчете 
най-древната азбука в света, наречена “Ватан”. 
Именно чрез нея Танев се оказа и първият пре-
водач на предсмъртните Христови слова, които 
“ШОУ” публикува за първи път: “Изпълнителни 
сили, призовававам ви да започнете с радост и 
желание разтварянето на духа ми в материята, за 
да се родя в нея и чрез универсалните й връзки 
активно да живея в полза на другите!!!” 

Звучи красиво, но Ватиканът, странно защо, 
продължава да си прави оглушки. Не възприема 
никакви тези, по-различни от предварително 
обявените. А що се отнася до балканската логика, 
там реакцията й е непоклатима. По-добре мисте-
рии от рода на Дан Браун, отколкото находки на 
“варварите”. Излезнат ли на показ, всичко трябва 
да се пренаписва.  
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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

МОРИОН. р. морион; а. morion; н. morion.
Най-тъмната, почти черна разновидност на 

опушения кварц (SiO2). Името идва от латински 
език - „тъмен”. Черният цвят на мориона е свър-
зан с дефекти в кристалната решетка заради 
наличието на примеси от Al и Na и нарушения 
в кристалната структура в резултат на естест-
вено радиационно облъчване. Отстраняване-
то на тези “дефекти” става чрез нагряване при 
различни температури и води до получаване 
на ценни ювелирни разновидности на кварца 
- кафяв раухтопаз (опушен кварц) или златист 
цитрин. През XVI век в арабските страни това 
правили чрез изпичането му в глинени форми, 
а на Урал в Русия, в руски пещи го поставяли в 
ръжен хляб.

Размерите на кристалите са големи и могат 
да достигнат тегло от 10 т. (Украйна) и дори от 
70 т. (Казахстан). Изглежда много добре в изде-
лия при вграждане в сребро.

Заради тъмния му цвят и прозрачността само 
в тънки пластинки, го смятат за камък, свързан 
с отвъдния свят. Много често са го вграждали в 
надгробни паметници като един от траурните 
камъни за хората, напуснали нашия свят.

Морионът предразполага към философско 
мислене. Смята се, че помага в предсказване 
и предвиждане на бъдещето, при лекуване на 
меланхолия. Среща по-рядко в природата, но 
въздействието му е по-силно от това на опуше-
ния кварц.

Смятат го за камък на магове, вълшебници и 
прорицатели. В добронамерените хора разви-
ва мечтателност и фантазия. Заради вярването, 
че е свързан с другия свят, понякога го изпол-
зват при спиритически сеанси. Онези, които са 
непочтени и с користни намерения, трябва да 
внимават с него, защото той не прощава изма-
ми. 

Морионът поема
негативната енергия

и поради това се смята, че помага и на хора с 
различни зависимости, в това число и на нар-
комани, да се преборят с пристрастията си. При 
поставяне до тялото може да изтегли натрупа-
ната негативната енергия; поставен до седмата 
чакра, свързва с Висшия Разум, а върху първа-
та чакра - зарежда целия гръбначен стълб със 
земна енергия. При носене във вид на кръст 
засилва религиозната вяра.

През Средните векове алхимиците са прави-
ли опити да превърнат мориона в жадувания 
от тях философски камък. 

Най-прочутите находища на морион са в Ал-
пите, Чехия, Франция, САЩ (щат Мейн), Казах-
стан, Бразилия, Русия (Урал), в Украйна и на о. 
Мадагаскар.

Лидия СтаРИкОва
Из „камъни за нашите души”

Кварцово семейство
I. Макрокристали

МОРИОН
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Обработката на скъпоценните камъни 
започва, след като са добити, сортирани и 
пренесени в центровете за обработка (мал-
ки или големи).

Различават се следните видове механич-
на обработка:

• Разрязване и грубо оформяне
• "Търкаляне"
• Изработване на мъниста
• Фасетиране (шлифоване) и полиране
• Изработване на кабошони
• Изработване на скулптури, инталио, 

камеи и др.

1. “търкалянето” на скъпоценните ка-
мъни (на руски - галтовка, на английски - 
thumbling) е вид обработка, имаща за цел 
да превърне парчета материал (обикнове-
но с по-ниско качество) в непретенциозни, 
но все пак привлекателни камъчета с про-
изволна заоблена форма и добра полиров-
ка. При съответно подбиране и подходящо 
аранжиране, с тези “търкаляни” камъчета 
могат да се изработят привлекателни бижу-
та и аксесоари.

Защо “търкаляне”?
Нарязаните с подходящ или произволен 

размер и произволна форма парчета се 
поставят в специални барабани заедно с до-
пълнителен абразивен материал и вода и се 
оставят барабанът да ги върти, т.е. да ги тър-
каля в себе си определено време (понякога 
седмици). Леките удари и почуквания на ка-
мъчетата, преплъзването едно спрямо дру-
го и т.н. наподобяват въздействието оказва-
но върху камък, носен от водата в река или 
поток. Ефектът е заобляне на острите ръбо-
ве, понякога до тяхното пълно изчезване и 
не лошо полиране на повърхностите. 

2. Изработване на мъниста. Какво е мъ-
нисто? Мънистото е пробито топче (може и 
друга фигура) за броеница или накит. 

Мънистата имат най-разнообразна фор-
ма и големина, като могат да бъдат както 

„Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази свет-
лина всеки може да се лекува. Затова е добре човек да носи златни пръс-
тени със скъпоценни камъни.”

Петър Дънов

“Върхът на египетската пирамида е бил кристал и в различни периоди са 
можели да сменят горния камък. Тоест, кристалът на върха на пирамида-
та можел да бъде заменен с друг скъпоценен камък, тъй като всеки камък 
има своя честота на вибрация и уникални качества.”

Браян Гратън, „Махатма I и II”

Обработка на 
скъпоценните камъни

гладки и заоблени, така 
и фасетирани (шлифова-
ни). С тях могат да се из-
работват едноредни или 
многоредни нанизи, като 
миниатюрните (от 0,5 до 
1,5 мм) мъниста могат и 
да се “тъкат” в ленти и 
други форми.

Мънистата се изработ-
ват по различни техноло-
гии ръчно или машинно, 
като някои от тях първо 
се пробиват и след това 
получават окончателна-
та си форма, а други се 
оформят и след това се 
пробиват. След фасети-
ране, мънистата могат 
да бъдат допълнително 
“търкаляни”, за да се за-
облят леко ръбчетата 
между отделните шли-
фовани повърхности. 
Освен това повърхност-
та на мънистата може да 
бъде загладена, полира-
на до огледален блясък 
или матирана. Формите 
на мънистата могат да 
бъдат симетрични или 
асиметрични, с прости 
геометрични форми или 
по-сложни, включително 
с цветни или животински 
мотиви, характерни за 
стила на северноамери-
канското индианско пле-
ме зуни. Големината на 
изработваните мъниста 
е ограничена единствено 
от съображения за прак-
тичност заради тежестта 
и комфорта при носене 
на украшението. 

Източник: 
ИВЕНЧЕВ & РАЯ – УНИ-

КАТНА БИЖУТЕРИЯ
http://www.ivenchev.

com/
Снимки: 
http://www.ivenchev.

com/

В следващия брой че-
тете „Изработване на 
кабошони”

Полускъпоценни камъни, обработени чрез „търкаляне”

Мъниста от опушен кварц (фасетирана сфера) и от морион (гладка сфера) 

Мъниста от снежинков и махагонов обсидиан

Огърлица от „търкаляни” 
планински кристал и морион

Машинно резбовани мъниста от дъгов флуорит
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акад. Виктор 
МедикоВ

Разни „доброжелате-
ли” нашепваха, че е край-
но време този ненорма-
лен милиардер да бъде 
пратен в килията при 
Ходорковски. Сам лично 
се е заселил сред имени-
ята, замъците си по целия 
свят е обявил за продан. 
Струпва капиталите си. 
Заедно с другите всичко 
иска да заграби: пазарите 
с хранителни стоки, дре-
хи и обувки, лекарства, 
жилищното строителство, 
земята, образованието... 
Всичко без изключение. 
Даже на средствата за 
масова информация е 
посегнал. Жълтата преса 
изкупували и я закривали. 
Рекламата от вестниците 
махат.

Казват дори, че вред-
ните производства ис-
кали да изкупят и да ги 
затворят. А то като пог-
леднеш, всичките ни 
производства са вредни: 
металургия, въгледобив, 
нефтогазовата, атомната 
промишленост... Където и 
да погледнеш - все едно. 
И народа тровят. Но как 
да затворя тези предпри-
ятия, като техните хора се 
навират навсякъде – и в 
Кремъл, и в Белия дом, и 
Думата, Съвета на федера-
циите, прокуратурата, на 
губернаторските кресла 
седят... Като скакалци са 
обсебели целия държавен 
апарат. Всичко приватизи-
рано превърнаха в транс-
национални корпорации. 
В ООН и ЮНЕСКО дори 
са се промъкнали. Къде 
ли ги няма. Отвсякъде са 
се окупирали, със запад-
ните акули са се сдушили 
– да не би държавата да 
си потърси нейното и да 
национализира награбе-
ното. 

Бандитите са се внед-
рили в органите за сигур-
ност, спасение няма. Къде 
са честните, добрите, 
къде са руснаците? Откъ-
де да се намерят нужните 
хора, екип? Всичко наоко-
ло е гнило.

А при Игор сами идват 
- порядъчни и знаещи, 
културни хора. За нов, 
щастлив живот идват. И 
което е най-удивителното 
и в никакви рамки не се 
побира – за нова щастли-
ва и процъфтяваща Русия, 
и за цялата планета. Не 
само за себе си мислят. С 
ръцете си, с ума и душата 
си искат всичко да съгра-
дят. Мислех си, че такива 
вече ги няма в Русия.

А „доброжелателите” 
продължават да нашеп-
ват: по новому всичко 
хитреца организира, опа-
сен започва да става. И 
църквата ходатайства да 
му намеря колая. 

Задворкин, агент на 
ЦРУ, от екраните не сли-
за и всичко оплюва. Като 
го послуша човек, се по-
лучава, че няма по-стра-
шен враг за страната, а 
следователно и за мен, от  
градинаря, от виладжи-
ята с неговата лопата, от 
чифликчията собственик 
на родово имение. САЩ и 
НАТО заедно с Китай, ци-
онистите и терористите, 
взети заедно, са дребни 
риби в сравнение с онзи 
чифликчия, заселил се 
на собственото си парче 
земя с личната си лопата. 
Толкова бил страшен той.

Да, много шум се вдиг-
на по цял свят около моя 
Игор. Можеше и да си го 
отнесе, ако не го познавах 
добре. И аз можеше да го 
отнеса. Народът само си 
мисли, че президентът е 
всемогъщ. Реално управ-
ляват онези, които остават 
в сянката му. Президенти-

те на САЩ ги назначават 
и премахват, щом станат 
неудобни. Последният бе 
Кенеди. 

В Русия Сталин успяха 
да отровят, а какво пра-
виха с Борис и как го уп-
равляваха през чашката, 
вече и децата знаят. Виж 
при Путин много неща се 
получаваха, въпреки че 
го спъваха непрекъсна-
то. А пък аз си помислих, 
че ще приема щафетата 
достойно и ще продължа 
да възраждам Русия. Не 
бях вникнал още, не бях 
почувствал истината. Това 
ми е първата схватка с 
международната мафия. 
Надявам се няма да е пос-
ледната. Добре, че Путин 
бе успял да сформира 
екип – хубав, лош, но екип, 
който няма да позволи с 
лека ръка да се премах-
не президентът. Съвсем 
различно беше, когато 
той пое властта. Сам-са-
мичък бе тогава, обкръ-
жен от вълча глутница. Не 
можеше да мръдне само-
стоятелно. Можеха да го 
премахнат във всеки един 
момент и да поставят 
свой човек, както не вед-
нъж се е случвало и по-
рано. „Законно”, разбира 
се. Нали затова държаха 
„Миша 4%” на примиерс-
кото кресло.

Но ВВП успя да се под-
сигури, на ключови по-
зиции да назначи верни 
нему хора, за да отрежат 
възможностите за реци-
див на старите муцуни.

Какво се получава в 
крайна сметка? Ето какво: 
от едната страна на канта-
ра стои Игор, по-точно не-
говите идеи, а на другата 
– силните на деня. Знае се 
кои са те - силните днес. 
Достатъчно е да хвърля 
Игор на кучетата, и мога 
да живея спокойно, дока-
то друг такъв не се появи. 

За страната и бъдещето

Но надали ще се появи 
въобще някога, ако сега 
го смачкат. Работата дори 
не е в Игор, на тях не им 
пука за хората, с милиони 
ги изтребват, цели страни 
и народи. Същността е в 
идеята. Ето това вече е 
интересното.

Добре, все пак, че ус-
пях да се измъкна от гра-
фика, че реших лично да 
видя за какво става дума, 
да видя и чуя новите чиф-
ликчии, довчерашните 
гольовци. С ръцете си да 
пипна новото. Не могат да 
ме уплашат още, значи не 
съм се състарил, както им 
се иска.

Интересно, как така ме 
изтърваха? Сигурно не 
очакваха от мен толкова 
пъргавост. Навярно рано 
са ме отписали. Повярва-
ли са си, че могат да ме 
управляват, както на тях 
им се иска. Имам основа-
ния дори малко сам да се 
похваля. 

Както и да го поглед-
нем, успях да се срещна 
със самото откровение. И 
да докосна един съвсем 
друг свят. И отношение-
то им е друго, и мислите, 
знанията, делата, и най-
вече хората са различни.

Всичко сам прави този 
чифликчия Игор, със се-
мейството си. И старците 
при себе си довел. Офис 
си направил в имението. 
Роднините събира око-
ло себе си. И с бизнеса 
си чудеса някакви прави. 
Ако не го познавах добре, 
бих го помислил за луд. 
Отстрани ако погледнеш, 
именно така и изглеж-
да, всякакви небивалици 
приказва: не така сме жи-
веели, историята ни лъж-
лива била, и страната не 
където трябва водиме... 
Обърна ми душата тоя 
мой Игор. На думи не бих 
повярвал. А той в живота 
всичко претворил. Щях 
да бъда доволен да се 
захвана за нещо и да раз-
бия доводите му, но няма 
за какво. Всичко се прави 
фундаментално и качест-
вено. За векове.

Ето защо помолих Игор 
да ме свърже с влъхвата. 
Както ми каза, влъхвата 
сам решава с кого да се 
срещне и с кого - не. Няма 
сила, която да го застави. 
Нещо повече, няма разуз-
наване което може да го 
открие. Не му повярвах 
отначало. Лично се разпо-
редих да се провери това 
– оказа се вярно. И такива 
работи се случват при нас.

ВлъхВата

Влезе помощникът:
- Господин президент, 

старецът е тук. Да го пус-
нем ли?

- Сам ще го посрещна.
Старецът се беше поя-

вил вече на прага:
- Не се безпокой, княже! 

Драго ми е да те срещна в 
добро здраве, а сега и със 
здрави мисли. Виждам, 
че се чудиш как да ме на-
ричаш. Използвай онова, 
което на душата ти лежи, 
с което ще се чувстваш 
удобно. За разговора ни 
така е по-добре.

Ако не възразяваш, аз 
ще те наричам княз, защо-
то „президент” ми звучи 
като „резидент*”. Отгоре 
на всичко и първи. П-ре-
зидент. Веднага възниква 
въпросът: чий резидент? 

Много резиденти са 
управлявали в Русия, ма-
кар и по разному да ги на-
ричали: цар, император, 
вожд, генсек, президент.

Но ти не си резидент. 
Ти си руски княз. И ти се 
падна честта всичко да 
обърнеш от към добрата 
му страна. Такава съдба 
на всички властници се 
пада, но през последно-
то хилядолетие единици 
са го правили, или поне 
искрено са се опитвали: 
великите и вещи князе 
Святослав, Владимир Мо-
номах (не го бъркайте с 
Владимир – кръстител), 
императрица Елизавета 
Петровна, президентът 
княз Владимир Путин.

- Благодаря. Също се 
радвам, че се съгласихте 
на тази среща. Вие ме из-
преварихте, и аз се чудех 
как да ви наричам. Оказа 
се, че дори това се е пре-
върнало в проблем у нас, 
в Русия. Другарите-това-
ришчи си отидоха. Казват, 
че преди време разбой-
ниците викали така: товар 
– ишчи (стоката търси).  
От тях и тръгнало това об-
ръщение.

Нещо не ми дава да ви 
наричам по име и отчест-
во.  Господин на вас някак 
не приляга. Веднъж ми 
разясниха произхода на 
тази дума: „гос-под-ин”, 
т.е. идващ из под земята, 
или тъмна сила, сатана.

Другите обръщения 
също някак старомодни 
ми изглеждат. Ако поз-
волите, ще ви наричам 
Учителю. През целия си 
съзнателен живот мечта-
ех да попадна при истин-
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ски учител. Учени много, 
сред тях дори и умни има, 
но досега не съм имал 
този шанс да намеря своя 
учител.

- По твоему да бъде, 
княже. Само че по-доб-
ре да си говорим на „ти”. 
РА - това е изначалната 
светлина, истината, Бога.  
ВИ(е) – тъмата. Припом-
ни си, У-РА, У-ВИ. Князете 
казвали: “Отивам на ВИ”. 
Значи - отивам в тъмата. А 
бойният им вик бил „У-РА”. 
Когато била една работа 
на зле, казвали „уви”, но 
когато е добре, се радва-
ли – „ура”. „ Жените викаха 
у-ра и към небето забрад-
ките си хвърляха” – пом-
ниш ли?

-  !?
-  Нищичко просто така 

не правили и не говори-
ли. Не само всяка дума, но 
всяка буква носела огро-
мен смисъл, величестве-
ни образи. За науката на 
образността ние тепърва 
ще си поговорим, ще 
имаме време. Затова и 
обучението започвало от 
Азбуката. Истинската, а не 
тази, която ви е натрапена 
от жреците заедно с пок-
ръстването.

Готвили са се отдалеч. 
Изменяли многократно 
азбуката и езика, а това е 
оръжие, по-страшно и от 
атомна бомба. Загубва се 
културата, наследството 
на предците. Хората ста-
ват безродни и податли-
ви на всяко въздействие. 
Веднъж отклонени от 
пътя, хората сами започ-
ват да режат клона, на 
който седят.

Казваха: сударь. Чуй 
само – СУ-ДАРь. Буквално: 
„същий, дошъл с дарове”, 
„същий, дошъл с добро”. 

Но ето че замениха 
“сударь” на “господин” и 
“другарю”, а князете на 
президенти.

Ако копнеш още по-

надълбоко, ще разбереш 
какво означава „ДАР” и 
какво е „АР”, и какво зна-
чи „А” и колко такива „А” 
имало в руския език, и 
какво се подразбира под 
„Р”. Дълбини неизмери-
ми. Зад всяка една буква 
стоят образи величави и 

прекрасни.
Замисли се само над 

думата „княз” – К-НЯ-З.  НЯ  
означава – „мен”, К-НЯ оз-
начава „към мен”. „З” в слу-
чая е „огън”, божия светли-
на. КНЯЗ за русите винаги 
е значило „донасящият 
към мен огън и светлина”. 
Князете във Ведическата 
Рус се избирали по Копно-
то право. Сега за него не 
само че не знаят, но не са 
чували дори и юристите. 
Те зубрят Римското право 
вместо Копното.

Прекрасна информа-
ция за руския език и азбу-
ката дават известната ти 
вече Анастасия, Алексан-
дър Иванченко, Сергей 
Алексеев, Алексей Трьо-
хлебов. Съществуващите 
сега и масово натрапвани 
учебници и речници тен-
денциозно изкривяват 
езика, културата, с всич-
ките произтичащи пос-
ледствия.

А затова, че не са ти 
попадали истински учи-
тели, сам си си виновен. 
Какъв бе пътят ти? С кого 
общуваше и с кого дела-
та си вършеше? За какво 
мислеше? Надявам се из-
вестно ти е: „за каквото 
мислиш, такъв ставаш”. 
Това е следствие от пра-
вилото –„мисълта е мате-
риална”.  Самият ти нищо 
не си решавал, Системата 
вместо теб прави неща-
та. И учители ти е давала 
от своите, от момента на 
раждането ти. За да си 
винаги под наблюдение. 
Не се обиждай, това касае 
всички, не само тебе. Вре-
мената бяха такива.

- Аз не се обиждам. 
Мисля си дали някога ще 
имам смелостта честно да 
си кажа като онзи фило-
соф: “Аз знам, че нищо не 
знам”. Отдавна разбрах, че 
само глупците се обиждат. 
То ако трябва да си кажем 
честно, и време няма за 

обиди. Графикът ми е така 
запълнен, че нямам време 
да се огледам дори.

- Това всички го виж-
даме. Та ти си звездата 
по всички телевизионни 
канали. Макар веднъж 
правилно да беше казал: 
„Властта се намира в та-

кова състояние, че не се 
нуждае нито от компли-
менти, нито от излъсква-
не. На нея й трябва чест-
но и обстойно обсъждане 
на насъщните проблеми”. 
Но кой ли те слуша. А за-
мислял ли си се защо така 
се получава? Сигурно от-
ново нямаш време да се 
замислиш? Има правило в 
тази Вселена:  Не прекъс-
вай мисълта.

Тя трябва да тече като 
бистър ручей, като бур-
на река – непрекъснато. 
Даже през нощта. Само 
тогава човек принадлежи 
на самия себе си и сам уп-
равлява всички процеси, 
които е замислил. Които 
сам е замислил! Осмислил 
и приел решение. Вече и 
науката възприема вза-
имовръзката: информа-
ция – енергия – материя. 
Професор Генадий Шипов 
дори е намерил уравне-
нията на тази връзка. А на 
теб дори да мислиш не ти 
позволяват. От училище 
при това. Кой ти прави 
тези графици? Това също 
е свързано с наличието на 
Учители.

Вселенския закон за 
„трите П” знаеш ли го: По-
добното привлича подоб-
но?

В древна Русия това е 
запечатано в множество 
пословици: каквито са ти 
приятелите, такъв си и ти, 
ябълката не пада далеч от 
дървото... сам ще си спом-
ниш за другите. Има и по-
образни изрази: посей 
вятър и ще жънеш буря. 
Това днес ежедневно го 
наблюдаваме. Буря по ця-
лата майчица Земя.

Но да се върнем на те-
мата. Учител казваш. Та аз 
съм Учител. Ти нещичко от 
мен вече си научил през 
Игор. Най-важното е, че 
твоята Душа е готова да 
приеме новото, макар то 
да е често добре забраве-

но старо. Наследието 
на предците си сме 
съхранили, затова 
сега сме тук заедно.

- Благодаря, Учи-
телю. Имено в това е 
работата, че твоето 
„нещичко”, както ти 
го наричаш, отвътре 
ме обърна, покой не 
ми дава. Непрестан-
но ме гложди. Виж аз 
как си мислих преди 
време: Путин всичко 
е нагласил, занапред 
ни остава само да 
шлифоваме и довър-
шваме започнатото. 

Това аз го мога, за това 
съм и обучаван. Но чувс-
твам, че върху мен се сто-
вари нещо огромно. Пла-
нина да го наречеш, няма 
да сгрешиш. Усещам го, но 
не мога да си го обясня. 
Когато при Игор отидох, 
имах усещането, че стоя 

на прага. Но на прага на 
какво? Представа нямам 
какво да правя.

Ще продължаваме да 
изпомпваме нефт и газ, 
суровини да изнасяме. Ще 
се постараем да върнем 
всичко онова, което са ни 
откраднали, ще изясним 
къде се дяна златният 
резерв, стабилизацион-
ният фонд, ще изгоним 
или осъдим всички, кои-
то продаваха за стотинки 
държавата на чужденци-
те. Ще заживеят хората 
ни както в Емирствата, в 
Кувейт – в изобилие. До 
неотдавна смятах това за 
предел на мечтите и на-
право фантазия. Отскоро 
се замислям. Добре, ще 
станем пети или трети по 
мощ. А какво следва?

- Нищо не следва, кня-
же. Преди всичко никой 
и никога няма да ти поз-
воли да достигнеш тази 
мечта. Ако си в системата, 
значи играеш по нейните 
правила. А тези правила 
са установени в далечни 
времена и от други хора 
– жреците. Хилядолетия 
са минали от тогава. Те и 
тяхните потомци до днес 
управляват, те поръчват 
музиката. За да стане ясно, 
ще ти предложа да поиг-
раем на една детска игра. 
Избери си едно число.

- 777.
- Добро число. Браво, 

добре играеш. Само че 
моето е 778. Както виж-
даш моето е по-голямо, 
значи аз печеля. С много 
малко, да се не обиждаш, 
но печеля. Както казват 
англичаните: ако прави-
лата не позволяват на 
джентълмена да спечели, 
то джентълменът проме-
ня правилата на играта.

Докато не започнеш 
играта на своя територия 
и по твоите правила, няма 
как да спечелиш. Не играй 
с мошеника на негова те-
ритория и с неговите кар-
ти. Това е първото. 

Второ, на теб значи-
телно преди президент 
да станеш, вече ти бяха 
вбити в главата лъжливи 
представи за благосъсто-
янието на хората и мощта 
на държавата. Никога не 
си се замислял в детайли-
те на това, нали? Дори и 
мисъл не ти е минавала за 
това как се измерва бла-
гополучието на хората и 
мощта на държавата.

Напоследък стана мод-
но да говорим за „качество 
на живота” и „ брутен про-
дукт”. Ти използваш тези 
термини като даденост и 
смяташ, че учените всич-
ко са обмислили. Според 
тебе колкото по-високи са 
тези показатели, толкова 
по-добре е за страната, за 
която носиш отговорност. 
Тя живее по-добре, значи 

ти постъпваш правилно 
и си добър президент. Но 
на учените тези лъжовни 
показатели бяха насила 
натрапени. Както и цяла-
та финансово-кредитна 
система, демокрацията 
и много други неща. На-
трапени от онези, които 
управляват изключител-
но за своя лична облага 
и користни интереси. Зад 
красивата опаковка стои 
истинска гадост.

Да разкрие тези тънки 
замисли може само много 
умен учен, посветил жи-
вота си на тези проблеми. 
Бедата е, че няма такива 
учени и честни хора. По-
точно е да кажем, че до 
скоро ги нямаше. Разбира 
се, те периодично се поя-
вяват на бял свят, но щом 
започнат да се добират до 
сърцевината на нещата, 
жреците им виждат смет-
ката. Несъгласните учени 
биват просто унищожава-
ни, защото това е страте-
гически интерес. Никой не 
биваше да се досеща дори. 
Науката следваше да вър-
ви по други пътища.

Как се определят на-
правленията в науката, 
и не само там, ти добре 
знаеш. Ако си забравил, 
припомни си Лихачов, за 
когото и сам често спо-
менаваш. ”Съвестта на 
нацията”, главен историк, 
културолог и т.н., дъл-
ги години направляващ 
науката и културата на 
Русия. Само изказването 
му, че историята и култу-
рата на Русия започва от 
покръстването, при ця-
лата му информираност 
по въпроса, е достатъчно 
за задълбочени изводи. 
Този постулат му послужи 
за основа на дейността 
на цялата наука, образо-
вание, възпитание и кул-
тура. Можеше на края на 
живота си поне да се по-
кае, вече можеше. Душата 
си поне да пречисти. Но 
не! Служеше на Система-
та докрай. Съзнателно и 
преднамерено. 

Мислиш ли, че в иконо-
мическите науки е било 
нещо по-различно? Ами 
в другите науки? Никаква 
разлика! Виждам, че вече 
разбираш: тези показате-
ли, за които говорим, са 
лъжовни и много даже 
вредни за човека и стра-
ната.

- Учителю, нека за това 
да поговорим малко по-
подробно.

- Съгласен съм, княже. 
Това е крайно важно за 
всинца ни.

Следва

* резидент – таен ръ-
ководител на шпионска 
организация в чужда дъ-
ржава

За страната и бъдещето
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