Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема

(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва домашните и горските
животни по такъв начин, че срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им осигурява чиста,
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи
им радост и здраве, запазва любовта в семействата и
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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 мислещи и способни на щастие човеци. С всяка изминала година Родовото имение увеличава своята парична
стойност, ставайки безценно за децата и внуците.

ЗНАНИЕТО ЗА БОГА, ОТРАЗЕНО В
КНИГИТЕ НА ВЛАДИМИР МЕГРЕ, КЛЮЧ
КЪМ ДУХОВНОТО СЪВЪРШЕНСТВО
Издателят акад. Атанас
Панчев подарява на Владимир
Николаевич Мегре броеве от
вестник “Родово имение” и
книги на Издателска къща
“Новата цивилизация” по
време на Международната
читателска конференция,
проведена в гр. Анталия,
Република Турция, през
октомври 2008 г.

Духовното
образование, а по-точно самообразованието, е гаранция, че
в това сложно време всеки
човек ще може да направи
своя правилен избор. Засега все още официалните
средства за масова информация се намират в робска
зависимост от законите на
стария свят. Те продължават по инерция да държат
в страх своята аудитория,
като не дават истинска информация за положението
в света. Официалната наука,
официалното образование,
официалната медицина не
дават на масовия потребител истинска информация
за положението на нещата
в нашия бързо променящ
се свят. Ето защо процесът
на самообразоване на това
малцинство от представители на събудилата се цивилизация е ключ към духовното
съвършенство. Това събудило се малцинство представлява тази критична маса, която в близко време ще създаде лавинообразен ефект
за всеобщото пробуждане.
Божествения проект за
високодуховни екологични селища ще стане тема
за обсъждане във всички

чими заболявания. Според
твърденията на Анастасия
в текста са заложени съчетания на букви и комбинация от думи, които влияят
благотворно върху човека.
Животът от последните десетина години потвърждава
на практика тези думи.
Реалните герои в книгите
на В. Мегре са преди всичко
представители на нашия материален свят, които са намерили своя път към духовното съвършенство. Сред
тях особено място заема
професорът по философия
Николай Фьодорович и неговата домашна помощница
Галина Никифорова. Според
мен диалогът на тези двама
герои потвърждава пробива на новото мислене сред
спящата ведическа цивилизация:

читатели известни писатели
от духовното направление.
Това може само да се приветства в нашето интересно,
противоречиво и съдбоносно време. На мен се падна
щастливата съдба, според
възможностите ми да се
занимавам с практиката по
реализацията на идеите на
книгите на В. Мегре, с когото имах интересни срещи и
беседи. Именно чрез тези
книги мнозина не само са
намерили своя ключ към дуофициални и неофициални пътя към истината. С всеки ховното съвършенство, но и
структури на съвременно- ден различните издателства са се изцелили от различни
то общество. Няма никакво по света откриват на своите хронични и други неизлеПродължава на стр. 16
съмнение, че официалните
средства за масова информация в пропагандата на
истината ще заемат позицията на глашатай на великите
промени. Засега гробовното
мълчание около съзидателНа стр. 4
ните процеси, свързани с
реализацията на програмата на Бога на Земята, създава определена трудност за
тези, които се замислят за
смисъла на живота. Но не
трябва да забравяме истината, която красноречиво
звучи в известното словосъчетание „силният ще надвие
пътя”. Именно в състоянието на постоянно движение
е търсещият пътя към Бога,
На 16 май (неделя) 2010
УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
своето място под слънцето,
Търсите ли в. “Родово имение”?
г., от 11 ч., в София, кв.
своята мисия в това време
“Сердика”, ул. “Гюешево”
на велики промени.
№64, ще се проведе КРЪГСпоред мен ключът към
духовното съвършенство
ЛА МАСА на симпатизанможе да се намери в инфортите и привържениците
мационното поле на книгиИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!
на в. “Родово имение”.
те на В. Мегре „Звънтящите
Каталожен № 618
кедри на Русия”. Разбира
Поканват се всички, коисе, това не е единствената
ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ
то имат какво да сподена телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
серия от книги, в които при
лят, да присъстват.
Новите и целогодишни абонати за 2010 г.
внимателно прочитане моще получат подаръци - емблематични книги
Вход свободен
жете да разбудите вътрешот ИК “Новата цивилизация”!
ното си Аз за търсенето на

ХАН
ТЕРВЕЛ
О

ЖН
А
В

618

Родов корен



3 - 9 май 2010 г.

ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРСКИ
ВЛАДЕТЕЛИ
Продължение от предишния брой

ІХ в. пр. Хр.-ХVІ в. сл. Хр.
Боно ШКОДРОВ

КАН ИЛАК

СИН НА КАН АТИЛА И ЦАРИЦА КЕРКА
(453 – 454)
По-горе посочихме най-върховният орган на
държавната власт в сарматската=българската
държава е Кинешът, Народният събор, състоящ се от 500 родови и военни представители.
Наследници на кан Атила са тримата негови
синове Илак, Дизингих (Хурса) и Ирник и след
неговата смърт държавната отговорност поема най-големият му син КАН ИЛАК. Преждевременната и неестествена смърт на най-великия държавник, уважаван дори и от враговете,
уважаван и обичан от своите народи и войска,
както и резултатите от следствието за причините за неговата смърт, породило разногласия.
Разногласията в Кинешът, Народният събор, се
пренесли и в обществото на армията и народа.
Като едно ехо са останали множество легенди
всред европейските и азиатските народи от Тихия океан до Атлантика, на множество народи и
тяхното уважение към великия кан Атила. В резултат на противоречията в Кинеша-Народния
събор настъпило РАЗЦЕПЛЕНИЕ. Част от военачалниците били за незабавна атака към град
Рим. Друга част от военачалниците, на основание следствието, били привърженици за атака и
наказателна операция спрямо Константинопол.
Трета част, с предимно стари сарматски родове
и хунски военачалници възприели тактиката за
оттегляне на Изток. Трите посоки на разногласия прераснали във вълнения всред народа и
войската. Усилията на кан Илак за помирение и
единодействие завършили с неуспех.
Кан Илак.
Автор Мор Таун

Той бил убит при “междуособици и бунтове край
река Недау, както се твърди в
съвременната историография!
Поради заличени, скрити или
унищожени оригинални източници за убийството на кан
Илак в съвременната историография е останало поне едно
достойнство - “...при сражение...”!
Тук се налага да отбележим един немаловажен фрагмент от сведенията на Приск, че по
времето на неговата мисия в столицата на кан
Атила поради византийски интриги в централната част на държавата - Северното Причерноморие, на Илак се наложило да въведе ред. На
връщане обаче паднал от коня и си счупил дясната ръка.
След убийството на кан Илак държавната отговорност поема вторият син на Атила. Генералите отцепници, които отказали да се подчинят
на заповедите на кан Илак и били твърдо убедени, че отговорността и възмездието за смъртта
на Атила следва да понесе Рим, се организирали
и го опустошили. Това е т.н. нашествие на “вандалите” на ГЕЙЗЕ-РИК и ХУНЕ-РИК. Първият от тези
двама генерали, които носят отговорност за
опустошението на град Рим, има готски произход. Вторият генерал е от хунски произход. Неговите армии (в състав етнически монголоидни
хуни и индоевропеидни алани) след опустошаването на град Рим, по споразумение на двамата пълководци, са пренасочени към северното
крайбрежие на Африка със цел да бъде превзет
укрепеният град Картаген. Монголоидните хуни

Кан Ирник получил подкрепа на старите родове на сарматите=българите и на значителна
част от хунските военачалници.
След убийството на неговия брат
Дезингих=Хурса, останките от неговите войски
се присъединяват към Кан Ирник.
На територията на старата сарматска
държава=старата Велика България, северно от
черноморския регион, след решение на Кинеша-Народния събор отново настъпва прераз
пределение, при което някои български и хунски родове и военачалници се изтеглят в източните части на Атиловата империя, Ибер-Себер
с географско разграничение река Енисей. По
тяхна молба кан Ирник изпраща като свой съуправител наместник сина на кан Илак, Аудан, известен по късно и под имената Афрасиаб и Алпи индоевропеидните алани впоследствие съз- Ел-Тонга.
дават особеният конгломерат - арабите, които
КАН АУДАН=АФРАСИАБ
се връщат в стари родни места.
ВНУК НА КАН АТИЛА И ЦАРИЦА КЕРКА,
СИН
НА КАН ИЛАК
КАН ДЕЗИНГИХ=ХУРСА
СИН НА КАН АТИЛА И ЦАРИЦА КЕРКА
КАН АУДАН=АФРАСИАБ.
(454 – 469)
Портрет.

Всички народи на планетата
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 дървото на
човешкия род и техните историографски интерпретации са дълбоко преплетени
и в голяма степен фалшифицирани в съвременната
историография.

Автор : Боно Шкодров

Яростен отмъстител за смъртта на своя баща
кан Атила и на своя брат кан Илак, той бил убеден, че отговорността и възмездието следва
да понесе Константинопол и вдъхновил своята
част от войските за нападение срещу Византия.
Основният и най-верен контингент от неговите
войски са малка част от сарматите=българите и
техните съюзници хуните. В региона на Дакия
двамата братя Хурса и Ирник в 463г., разделят
войските си. При това второ разделение в Кинеша преобладаваща подкрепа имал Ирник. В
процеса на подготовка за наказателна операция срещу Константинопол за смъртта на Атила
и Илак и на атака срещу Византия малобройните войски на Кан Дезингих – Хурса са нападнати
в засада от готите. От засада кан Хурса е убит от
гота Теодорих “Велики”! Дори и в най-меките и в
хвалебствени характеристики на това лице той
е определен от съвременните му хронисти като
достатъчно специализиран неморален убиец в
засади на множество лица!
Тук обаче искаме да цитираме похвалното
слово на епископ Енодий към Теодорих за личната му победа над Буса, княз на българите: ”...
които не знаят що е поражение...” (Буса=Хурса)
- т.е. Енодий съвсем точно определя Атила и неговите синове като българи, а не хуни.
Тази особено важна подробност все още
“убягва” от фокуса на българската историография!

Роден в 442 г. Живял 90
години. По времето на трагичната смърт на своя дядо
Атила е бил на 11 години, а
по времето, когато загинал
баща му, кан Илак, бил на
13 години. Израснал и бил
възпитаван под личното
внимание на своя чичо кан
Ирник. Останал и сега в легендите на Сибир и Средна
Азия като праотец и основател на Първия и Втория Тюркски каганат.

За да не бъде въвлечен в преките дър
жавни противоречия на своите чичовци,
Дезингих=Хурса и Ернах=Ирник и на техните
концепции относно съдбата на неговия дядо
кан Атила и баща му кан Илак, той по молба на
“БИЙТЕ”- генералите и родовите представители
в Кинешът - е утвърден за съуправител на Кан
Ирник за най-източните територии на империята на кан Атила, Ибер-Себер=Туран. Той изгладил
КАН ИРНИК
противоречията между родовете и генералитеСИН НА КАН АТИЛА И ЦАРИЦА КЕРКА
та в източните части на империята на своя велик
ОТ РОД ДУЛО
дядо кан Атила. Инициатор на обществено и дъ(463 – 489)
ржавно преустройство в Ибер-Себер =Туран=
Средна Азия, Алтай и Сибир. Установил за своя
Кан Ирник. Портрет.
Автор: Боно Шкодров
столица древния град Мараканда и осъществил
Разликата в концепархитектурни планове и строителство, които са
циите на двамата останаоснование векове наред този град да се нарича
ли живи братя - синове на
на неговото име “Афрасиаб”. Редица пътешесткан Атила, Хурса и Ирник,
веници поради неговата архитектура и блясък
е била : “…НЕЗАБАВНО
са го назовавали “Източния град Рим”. Водил
НАПАДЕНИЕ НА ВИЗАНуспешни войни с персийския шах Пероз (Иран)
ТИЯ ИЛИ УКРЕПВАНЕТО НА
и го поставил във васална зависимост. НеговаСАРМАТСКАТА=БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА
ОТ та съпруга е сестрата на шах Пероз, Самар-Бий.
ПРИЧИНЕНИТЕ ПОРАЖЕНИЯ ЧРЕЗ ТЕРОРИСТИЧ- Съвместно водили успешни войни срещу ВиНИ АКТОВЕ И ДИВЕРСИИ”.
зантия и Армения. Обновил и усъвършенствал
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търговската дейност в Северната и Южната търговски магистрали.
Реформирал и утвърдил в Ибер-Себер=Ту
ран единоначалното управление. Утвърдил и
единна религия : Бог Тангра=Тенгри, която получила разпространение и в Иран под формата
Маздакизъм (Маджарство като секта в религията на Старите Българи). http//:balgarite.interbgc.
com/. http//:pismenost.org/.
Подобно на своя велик предшественик кан
Кашан той извършил и реформа на писмената
система. На основата на древните писмени знаци “КАШАНСКО ПИСМО = КУНИГ” утвърдил пократка система, която съвременните изследователи назовават: ”ТЮРКСКО РУНИЧЕСКО ПИСМО”.
Тази писмена реформа в нашето изследване назоваваме : ПИСМО «ЕЛ-ТОНГА». Освен по-кратката писмена форма, успял да въведе и определена част в езиковите форми на някой от термините на държавната администрация и обществена
дейност в региона на Сибир и Средна Азия.
КАН АУДАН=АФРАСИАБ подготвил на КАН
МАСГУТ (Велика=Урус=Кара България) подкрепа чрез пряка атака през териториите на Иран
към Константинопол и армии през Северното
Причерноморие за поход към Запад.
В края на неговия живот и след смъртта му
в Източните части на Империята на кан Атила,
след фаза на сепаратизъм на “БИЙТЕ” (532-538)
настъпва фаза на обединение от неговите династически наследници, синовете на кан Болгар
и кана Бояркиз-Ел-хаган Азан (Ашина), Ел-хаган
Бумин и Ел-хаган Истеми : началото на т.нар. І и
ІІ ТЮРКСКИ ХАГАНАТ (551-745).
СЪЩЕСТВЕНА ГРЕШКА ИЛИ ПРЕДУМИШЛЕНА
МАНИПУЛАЦИЯ В СЪВРЕМЕННАТА ИСТОРИОГРАФИЯ Е ТЕРМИНЪТ “ТЮРКИ”, А НЕ “ТУРАНЦИ”,
СЪОТВЕТСТВАЩ НА ТЕРМИНА “ИРАНЦИ”. ТАКА
НАРЕЧЕНОТО “ТЮРКСКО РУНИЧЕСКО ПИСМО” Е
ЧАСТ ОТ ДРЕВНАТА СИСТЕМА НА СТАРИТЕ БЪЛ
ГАРИ. ЕЗИЦИТЕ В РЕГИОНА НА СРЕДНА АЗИЯ
И СИБИР (ТУРАН) СА ПОВЕЧЕ ОТ 100 РАЗНОВИДНОСТИ И НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ЕЗИКА Н
А КЪСНО СЪЗДАДЕНАТА ТУРСКА ИМПЕРИЯ ОТ
ВОЕНАЧАЛНИКА СЕЛЕДЖУК ПО НАРЕЖДАНЕ
НА КАНЪТ НА ВОЛЖКО-КАМСКА БЪЛГАРИЯ
– ТАЛИБ (969 г.).

КАНА БОЯР-КИЗ

СЪПРУГА НА КАН БОЛГАР
Портрет.
Автор: Боно Шкодров

КАНА БОЯРКИЗ (520
– 535) ВДОВИЦАТА НА КАН
БОЛГАР
Царица Бояр-Киз е от
български род СЕБЕР, т.е.
източно от Урал. Съуправител на кан Аудан=Африасаб до неговата смърт
(532), а след това пълновластен владетел на
Ибер-Себер (Туран). Тя прекратила войните с
Византия и сключила договор за военни действия срещу Персия, срещу коварните убийци
на нейният съпруг. Водила успешни сражения
срещу войските на Шах Кавад. Нейните войски
навлезли в Персия през източните проходи на
Каваз. За свой доверен пълномощник и участник в тези сражения, приела Боян, синът на кан
Мундо=Татра Банат=Реан. Синовете на Айар,
Колин и Хазар, били обвинени в предателство
в полза на персите. Тя разпоредила първият да
бъде убит на основание чл.8 от закона Торе, а
вторият да бъде предаден на Византия като военнопленник, заедно с отнетите от персийците
византийски съкровища. В някои източници тя
е представена с променено име “БОАРИКС” и е
отбелязано, че под нейно управление са били
100 000 хуни. След смъртта на Бояркиз, Боян поема единоличното управление на Ибер-Себер
(535-563), а двамата синове на кан Болгар и Кана
Бояркиз - Азан (Мардукан) и Бумин (Борис), поставят началото на династията “АШИНА” на т.н.
Първи тюркски хаганат (545). За разлика от владетелите на КАРА=ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ-“ИДЕЛ”
те се назовавали “ ЕЛ ХА-КАН” и “КАРА-КАГАН”
(ТУРАН=ЕЛ).



ЕЛ КАГАН АЗАН

СИН НА КАН БОЛГАР И КАНА БОЯР-КИЗ
535-545
Ел каган Азан. Портрет.
Автор:Боно Шкодров

След смъртта на своята
майка Бояр-Киз Азан, все още
непълнолетен, заедно с братята му Борис=Бумин и Истеми са взети под родителска и
възпитателна грижа от тяхния
родственик от род Дуло, Боян,
син на КАН РЕАН. Заедно на
коне обхождат огромните териториални владения. Боян навсякъде внася дух на успокоение и
вяра в бог Тангра чрез свойте песнопения и разкази за великото минало на предците. Той бил
велик поет, музикант и изпълнител. Предвождал молебените в чест на Великия дух Тангра и
възстановявал вярата и надеждата от Великите предци “НЕБЕСНИТЕ ХОРА” от “ВЕЧНИЯТ ЕЛ”,
които им дават опора и свръхестествена сила.
Народите от Урал, Алтай, до Жълтото море, го
наричали “САНДУГУЧ”, т.е. славей. Боян, Азан и
Бумин изградили планове за бъдещи действия.
Главният акцент на тези планове е изграждане
и укрепване на държавната структура, обща
религия и вяра и северните разклонения на тър
говските магистрали. Немаловажно значение е
и определянето на държавен център в региона
на Алтай и строителство, подобно на столицата
Африасабад. Азан, основоположникът на династията “АШИНА”, загинал в сражения с китайските войски в 545г. при опитите им да завладеят
СЕВЕРНАТА ТЪРГОВСКА МАГИСТРАЛА.

ЕЛ КАГАН БУМИН

СИН НА КАН БОЛГАР И КАНА БОЯР-КИЗ
(545 – 552)
Ел каган Бумин. Портрет. Автор: Боно Шкодров

Преодолял сепаратизма на Бийте и обединил Туран=ЕЛ като цялостна организирана
държавност. Възстановил дипломатическите
връзки и активни търговски
отношения с Китай, Персия и
Византия. За първи път в разменената дипломатическа
кореспонденция китайският
император в любезно обръщение към него използва
терминът “Тюрук” или “Турк”
във форма на учтивост. Командването на войските възложил на своя брат Истеми, който в южна посока
възвърнал старите държавни владения, завзети
от Китай и Персия, но най-силната съпротива
срещнал в региона на старата столица Афрасиаб. След смъртта на кан Аудан=Афрасиаб отговорността за командване на региона и неговата
защита поел старият Бий=Генерал-Тубджак, ветеран от армиите на Кан Атила, и неговият син.
По старата практика от времето на кан Аудан
(ЕЛ-Тонга) те изисквали и облагали с ежегоден
данък населението, източно от Урал и Алтай,
за доставка на метали, а населението в най-северните региони - за доставка на кожи от самур,
бивни от мамути и янтар.
Сраженията между родствениците и поверените им като отговорност човешки същества,
независимо от тяхната расова и родова принадлежност, били жестоки.
В първата фаза на тези сражения е убит Бумин
(552). Във втората фаза на тези сражения, при
превземането на трите последни градове крепости, е убит и първородният син на Бумин-Ел
Каган Асик (553), а също и синът на Бий Тубджак.

Бий Туб
жак и
неговият
син. Пор
трети.
Автор:
Боно
Шкодров

ЕЛ КАГАН ИСТЕМИ

СИН НА КАН БОЛГАР ОТ РОДА ДУЛО И
БОЯР-КИЗ ОТ РОД СЕБЕР
(552 – 576)
Ел Каган Истеми. Портрет. Автор:Боно Шкодров

След смъртта на Ел Каган Бумин (552) и неговия син Ел Каган Асик, Народният събор, Ел Кинешът,
взел решение за разделение на отговорностите
между двама съвладетели:
Ел Каган Истеми (брат на
Бумин), отговорен за западните области, и Ел Каган
Кушу (син на Бумин), отговорен за източните области.
Войските на Истеми и Кушу
победили войските на старият БИЙ- Тубджак и
той бил принуден да бяга на Запад. Яростното
преследване на жужаните=аварите от войските
на Истеми и Кушу било спряно от Боян при устието на река Болга и Каспийско море. Бързи пратеници били разменени между Ел Кинеш и Кара
Кинеш, съгласувано с Кан Катраг, който по това
време водил сражения на юг срещу пълководеца на Константинопол – Велизарий, и на Запад
- срещу Тюрингия. Постигнато е споразумение:
жужаните-аварите на Тубджак да бъдат настанени на териториите Онгъла, определени от
Кан Алп-Бий за държавно охраняеми пасища на
бойни коне. Изпълнили своята задача, Ел Каган
Кушу и Ел Каган Истеми на Изток, продължават
своята мисия.

EЛ КАГАН КУШУ

СИН НА БУМИН И ВНУК НА КАН БОЛГАР ОТ
РОД ДУЛО
(553 – 572)
Ел Каган Кушу възстановил и обединил в
единна държавност всички племена и народи
от региона на Алтай до Жълтото море, т.е. Тихия
океан. Писмените знаци върху каменни блокове са археологически доказателства за главните
цели: изграждане на единна държавност, обща
система на търговски магистрали, подобряване
на битността, спокоен живот на населението и
единност на религията.
Ел Каган
Кушо. Съвре
менна рес
таврация на
основание
археология на
царски пог
ребален ком
плекс. Сибир.

КАН МАСГУТ

ВНУК НА КАН АТИЛА И СИН
НА КАН ИРНИК, ВНУК НА КАН
АТИЛА
(489 – 505)
Кан Масгут, Син на Ирник.
Автор Б. Шкодров

КАН РЕАН=МУНДО
СИН НА КАН МАСГУТ
(505 – 520)

Портрет.
Автор: Боно Шкодров

ЧАСТ ОТ ГЛАВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ГОРЕПРЕДСТАВЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА
АВТОРА СА:
/1./. Джагфар Тарихы, Свод булгарских летописей, том І, 1993; ІІ, 1994 и
ІІІ, 1997. Оренбург.
/2./. История на древния Рим, В. И. Авдиев и др., С., 1974.
/3./. Тема борбы с племенами европейской сарматии и скифии в монетной чеканке римской империи. М. Г. Абрамсон. 1999. Вестник известия
древности.
/4./. Упадок и гибел западной римской империи и возникновения германских королевств, А. Р. Корсунский, Р. Гюнтер. М. 1984.
/5./. Ischezle zivilizazie. London – Beograd. 1965.
/6./ А. В. Симоненко. Некоторые дискусионые вопросы современного
сарматоведения. Вестник известия древности. Бр.1. 2002. М.
/7./. Приск Панийский. Готская история.
/8/. Л. Н. Гумилев. Древние Тюрки.
/9/В. М. Масон. Страна тысячи городов.М.1966.
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Веселин ИГНАТОВ

„Именник на българските ханове” удостоверява: „Тервел, 21 години,
родът му Дуло, а годината му теку читем.” Понеже е пряк приемник
на хан Аспарух и произхожда от същия род,
той най-вероятно е син
на основоположника на
България. Ако се съди по
неговото изобразяване
от натура върху собствения му кесарски оловен
печат от 705 г. като мъж
на средна възраст, следва, че се ражда от по-късен брак на своя баща,
сключен при обявяването на Аспарух за наместник на уногондурите
през пролетта на 665 г.
или при възшествието
му като самостоен владетел през декември 667
г. – през Средновековието промяната на социалния статус на мъжа (респ.
обличането във власт) се
съпровожда и с промяна на неговото семейно
положение, независимо
дали е вече женен или
не. С други думи, рождението на Тервел трябва
да се отнесе ок. 666 или
ок. 668 г.
За законната съпруга
на хан Аспарух, майката
на престолонаследника,
липсва всякаква информация. Несъмнено тя е
потомка на виден род
– допустимо е и от небъл
гарско потекло. Мястото
и ролята й засега не могат да бъдат очертани
дори в контури. Навярно тя не просто споделя
дома и ложето с хан Аспарух, но се включва и
при изпълнението на някои от обществените му
ангажименти: придружава го и подпомага при
ритуали и обреди, може
би и лично извършва някои от тях; присъства на
представителни церемонии и т. н. Основната й
отговорност, разбира се,
е отглеждането и начал-

ради промяната на бъл
гарския престол съобразно междудържавната
дипломатическа практика ще да е подновен
последният мирен договор с Византия, сключен през 688 г. при хан
Аспарух, съгласно който
империята погасява значителни задължения в
хора, пари, стоки, скъпоценности, животни и др.
– основанията за такова
заключение произтичат
от сведението в т. нар.
„Византийски аноним”, че
хан Тервел „често седял”
в базиликата със златен
покрив в Константинопол и там са му дадени
очевидно също неведнъж „немалки данъци”,
както и от маркировката

ното възпитание на
децата им. Съпругата на хан Аспарух
блестящо се справя
с тази свръхзадача.
Тя полага здравата
основа за формирането на своя син
като личност и дър
жавен първенец.
Имената (Ахинора,
Ирнике, Бисера и
т. н.), с които е назовавана в художествени и публицистични текстове
първата
господарка на Дунавска
България, както и
извеждането
на
нейния произход от славянско, ромейско и пр.
потекло са творчески инвенции на съответните
автори. Те не почиват на
документална основа и
нямат стойност при възстановяването на нейния
исторически образ.
Изчисляването
на
Именника позволява да
се установи, че Тервел
възшества в месец „читем” (22. 02-22. 03.) от годината „теку” (694), а управлението му приключва най-късно в началото на месец „шехтем”
(24. 05.-22. 06.) от годи-

ната „дван” (715), когато
властта поема следващият владетел – следователно, той управлява
България като държавен
глава 21 г. и 3-4 месеца
(Игнатов 2006: 22, 25).
Първата държавническа изява на хан Тервел
е довеждането до успешен завършек на войната
с аварите през пролетта
на 694 г., в която погива
неговият баща (Игнатов
2007: 60-61). „Той – пише
Паисий Хилендарски – в
началото на своето кралуване разбил аварите”
(Хилендарски 1998: 175).
Наскоро след това по-

в „Свидас лексикон”, че
двама василевси „били
негови данъкоплатци”
(Петров, Гюзелев 1978: 96,
124) – освен Юстиниан ІІ
(10. 07. 685-есента на 695;
лятото на 705-04. 11. 711)
неточно се визира и неговият баща Константин
ІV Погонат (15. 07. 668-10.
07. 685), който е данник
на хан Аспарух.
Вероятно позовавайки се тъкмо на клауза за
взаимопомощ в актуализирания при възшествието на Тервел през 694
г. договор, десет години
по-късно в ханския аул
на Дунав се явява детро-

3 - 9 май 2010 г.
нираният в 695 г. негов
контрагент Юстиниан с
молба, според хрониста
Теофан Изповедник, “да
му даде помощ, за да завладее царството на прадедите си, обещал да му
даде премного дарове
и собствената си дъщеря за жена” (ГИБИ 1960:
266-267).
Българският
господар преценява за
целесъобразно да приеме, тъй като връщането
на короната на молителя
би го обвързало още поздраво с признателност
и лоялност. През лятото на 705 г. начело на 15
хилядна войска той се
озовава на подстъпите
към ромейската столица
Константинопол. Внушителната българска армия
парализира противниците, Юстиниан е възстановен на имперския трон,
за което щедро се отблагодарява: „дал на Тервел
много дарове и знаците
на царската власт” (ГИБИ
1960: 267); „наметнал му
императорска хламида
и го провъзгласил за кесар; поставил го да седне до него и заповядал
на народа да коленичи
пред тях двамата” (Никифор 1997: 57); „Тервел
бил на върха на благополучието... Той поставял
обърнат щита си, който носел във време на
война, и своя камшик, с
който шичал коня си, и
слагал пари, докато покрие и единия, и другия.
Поставял копието си на
земята и до краищата му
и на голям куп натрупвал
копринени дрехи. Като
напълвал сандъчета със
златни и сребърни пари,
раздавал ги на войниците, пръскайки с дясната
си ръка злато, а с лявата
сребро.” (Петров, Гюзелев 1978: 96, 124) Предложената женитба с дъщерята на реставрирания
василевс, изглежда, не се
осъществява (Бешевлиев
1984: 73). Проблематично
е и отстъпването на областта Загора на България, както се поддържа
в почти всички четива за
хан Тервел. Фактът, че за
такъв разточителен жест
се споменава едва след
век и половина в късната
хроника на Георги Амартол, поражда съмнения
в неговото извършване;
косвено го подкрепя и
безпроблемното прекосяване от българската
войска на пространството от Стара планина чак
до стените на Константинопол (Бешевлиев 1984:
189, бел. 35), което инспирира впечатление, че
въпросната територия
вече е овладяна още от
хан Аспарух или е буфер-
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на междусъседска зона,
т. е. не принадлежи на
Византия, за да може тя
да се разпорежда с нейното отдаване.
По неизвестни причини след три години
Юстиниан
нарушава
препотвърдения
при
реставрацията му на имперския трон през 705 г.
мирен договор с България и организира кампания против нея по суша
и вода. Флотът дебаркира в Анхиало (дн. Поморие), конните отряди се
разполагат в близката
равнина. Разчитайки на
изненадата, ромеите лекомислено се пръскат из
околността за продоволствие и фураж. БългарХан Тервел и Юстиниян - Димитър Гюдженов, 1960

е изоставен от
войниците си,
заловен и убит.
Новият император Филипик
Вардан разрешава на българския контингент
да се завърне в
страната си, с което прави първата стъпка към
бързо уреждане
на отношенията с ханството и
сключването на
договор, съгласно практиката
междудържав-

ските граничари сигнализират своевременно
за тяхната поява и за непредпазливостта им. Теофан съобщава: „като се
струпали неочаквано, се
нахвърлили като зверове и унищожили ромейското стадо, като взели
много пленници, коне и
оръжие, освен убитите. А
Юстиниан избягал в крепостта с оцелелите и за
три дни затворил вратата. И като видял настойчивостта на българите,
той пръв прерязал жилите на коня си и заповядал всички да направят
същото. След това поставил трофеи на стените,
качил се през нощта на
корабите, отплувал тайно и пристигнал в столицата със срам” (ГИБИ
1960: 268). Разгромът на
ромейската
„многобройна войска” (Никифор
1997: 58) на равнината
при Анхиало е сред найславните триумфи на бъл
гарското войнство.
Притиснат от неодолимия противник от
север и изправен пред
угрозата от надигане на
вътрешната опозиция, за
Юстиниан остава да отправи призив за възста-

новяване на мира,
който хан Тервел
няма причини да
отхвърли: клаузите на нарушения
договор между
двете държави са
преразгледани
и ратифицирани
при утежнени за
империята задължения (Златарски 2007: 174).
Само след три
години Юстиниан е
принуден да се позове на постигнатите споразумения и отново се
обръща за помощ към
българския
владетел,
тъй като в Херсонес
на Кримския полуостров пламва бунт
против него. Този
път хан Тервел
постъпва предпазливо: преценявайки, че
василевсът
е
обречен, през
ок томври - но ември 711 г.
той му изпраща
само трихиляден
отряд.
Развоят
на събитията оправдава неговата
резервираност – вероломният Юстиниан

ните споразумения да
се препотвърждават при
смяна на някого от владетелите, но най-вече да
си гарантира ненамеса
на България, докато се
справи със своите противници в самата империя и се утвърди на престола.
Още на следващата
година Филипик саботира договора, вероятно
отказвайки да изплати
дължимия данък (Бешевлиев 1984: 76). Отговорът
на хан Тервел е светкавичен и безапелационен
– българска армия нахлува до стените на Константинопол и опустошава
околността
му, а на връщане
разорява подвластната на
Византия
част от Тракия (ГИБИ
1960: 268).
Тъй като
липсват
сведения
за други
военни
пр отиво борства
между България и Византия, може
да се допуска,
че с българския
наказателен поход
през 712 г. империята е заставена
да иска мир и
да изпълнява

Изображение
на хан Тервел
върху неговия
оловен печат.
705-715 г.
(Бешевлиев 1984 :
Приложения)

договорените ангажименти, задължения и повинности, а детрониралият Филипик следващ
император Анастасий ІІ
(03. 06. 713-март 715) наскоро след поемането на
властта подновява договора и чинно го спазва,
както и неговият приемник Теодосий ІІІ (пролетта на 715-24. 07. 717).
Това са известните от
изворите събития, които
може да бъдат отнесени
към управлението на хан
Тервел. От хронологията
на неговото властване
става ясно, че той няма
отношение към българо-ромейския договор,
сключен след смъртта му
(и навярно по повод на
нея) в 715 г.от Кормесий;
към разгрома на арабите
и опита на ексимператора Анастасий ІІ да си
върне короната около
718-719 г., както се повествува в литературата за
него. Редуцирането на
изявите му съобразно
данните от Именника не
обезценява ролята, приноса и мястото на хан
Тервел в историята, тъй
като и те са достатъчни
да разкрият облика на
държавен строител, който консолидира и укрепва вътрешно младата бъл
гарска държава, на проницателен и аналитичен
политик, на ловък дипломат, на военен стратег
и пълководец, който не
допуска неуспех в нито
една от своите акции или
кампании.
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ПЪТЕШЕСТВИЯ
Станислав МАРАШКИ ви. В нея звучат гласове
на хора, пеят птици и роогато за пръв път молят потоци и всичко
чух
заглавието това се слива в странна
на
последната симфония, придаваща на
книга на Атанас импресиите своеобразен
Радойнов “Странджански и вълнуващ колорит.Тази
импресии”, първата ми- специфична атмосфера,
съл, която ми дойде в обаче, съвсем не е худоглавата, беше следна- жествена фикция. Тя не е
та:” Че защо Атанас е на- планетата “Х”, зареяна в
рекъл така само една космоса на писателската
своя книга? Той би тряб- фантазия, а е нещо ревало да нарече така цяла ално, достъпно и земно,
поредица от негови кни- което Читателят може да
ги, тъй като по-голямата види, усети и пипне. И кочаст от творчеството му гато го стори и не остане
е свързана с природата и безразличен, той няма
хората на Странджа пла- как да не почувства, че
нина. По подобен начин пътеписите на Радойнов
е действал и великият не са просто пътувания
Оноре дьо Балзак, когато сред природата, а послае обединил цяла серия от ния, избликнали спонромани за съвременното танно от ума и душата.
френско общество в сво- Впрочем, този резултат
ята “Човешка комедия”.
не би бил възможен, ако
И тъй, по книжарски- пътеписите бяха създадете лавици е най-новата ни просто от специалист
книга на известния наш по горите, а не от писабелетрист,
журналист тел. Ето защо те не само
и литературен редак- се наричат, а и в дейстор Атанас Радойнов.Тя твителност са импресии
съдържа особен род пъ- и фактологичната нишка
теписи, които формално в тях е умело втъкана в
представляват пътува- златния килим от багри
ния в горската приказка, и философски внушения.
наречена
национален От тук и тяхното неповтопарк Странджа. Авторът римо въздействие върху
сякаш е подслушал раз- всеки, който е закърмен
говорите между дървета- с любов към красотата
та, облаците и листата и на природата. За разлиги е предал върху белия ка, обаче, от други книги
лист. Това е книга, коя- на бургазлията , в които
то не мирише на хартия Странджа е само декор,
и печатарско мастило, а сред който протича дейсноси опияняващия дъх твието, в този сборник тя
на билки, дървета и тре- е изведена до висотата на

К

Скъпи приятели
и съмишленици!
На 11.05.2010 г., вторник,
от 17.30 ч. в РКИЦ (Руски
културен център), ул. Шипка,
34, в Музикалния салон ще
се представи книгата „Петър
Димков. Откровено”
на Магдалена Асенова.
Издателство „Изток-Запад”,
2010 г.
Вход свободен – заповядайте!

главен герой на импресионистичните фрагменти.
И макар, че този герой уж
не говори, уж не разбира
и чувства, ние чуваме гласа му, виждаме разбиране в неговите очи-потоци
и притваряме очи, за да
усетим ласкавия полъх на
чувствата му.Разказвачът
дори не се колебае да
даде воля на поетичното
си въображение.Той съвсем не се задоволява със
скромната роля на прост
регистратор на факта, а
остава до него, за да го
обгрижи емоционално и
оценъчно. Колко асоциации, например, възбужда у него хилядолетният
звездецки дъб! Застанал
пред него, Разказвачът се
пренася далече, далече
назад във вековете, когато над българските земи
е ехтял звънът на кръстосани български и византийски мечове. И той
не се свени да възкликне: ”Баладични времена!
Когато
византийският
император Василий ІІ ослепява 15 000 български
войници, тогава е прогледнало към слънцето
покълналото стръкче на
жълъда. Който има въображение, нека се заслуша
в монолога, нашепван от
листата на хилядолетника! В този монолог глухо екнат робски стенания, храбри песнопения,
легенди и предания.”
Взривени от това откровено лирическо отстъ-

пление, любителите на
клиширани научни представи чевръсто биха упрекнали автора в изтъркан стилистичен арсенал.
Няма да споря с тях, а
просто ще ги приканя да
се вгледат по-внимателно в органичното единство между обективен
факт, авторова интерпретация и обща култура на Разказвача. В други
случаи също описваното
събитие е само сигнал
за мощен щурм в неизбродното поле на емоционалната и историческа
памет на повествователя.
И тъй като тези интерпретативни обяснения
заемат една основна част
от пътеписите, аз сега се
питам дали те ,наистина,
са следствието или , обратно, те са действителната първопричина за изнасянето на фактите?Бих
казал, че е второто.
Очевидно е, че авторът
е тръгнал с определена
нагласа към изложената
фактология, формирана
в процеса на дългогодишното му творческо
общуване с природата на
Странджа и нейните хора.
Така той влиза в ролята
на онази свенлива госпожица, която, бидейки
отдавна влюбена в мъжа
на живота си, само очаква с трепет мига, в който
той ще си отвори устата
да и предложи брак, за
да извика възторжено
“Да!” ,още преди той да
е доизрекъл думите си.
Непосредствеността на
този порив, както и луксозната оценъчна обвивка, с която Разказвачът
“пакетира” фактите, превръща тези факти в една
изкусителна литературно-естетическа
стока.
Разбира се, това съвсем
не означава, че те са подбирани безкритично и
произволно, фаворизирани естествено от априорната любов на автора
към неговия роден край.
Напротив: в техния подбор ясно личи журналистическият опит на бившия кореспондент на в-к
“Земя” Атанас Радойнов,
навикнал да отсява “зърното” от плявата. Сред
тези скъпоценни “зрънца” е, например, информацията за нивата с 12
вековни дъба, с които
прадядото на Разказвача

е разговарял като с живи
светци и които нарекъл
с имената на 12-те апостоли. Един от тях носел
името Иуда Искариотски
и веднъж дори правнукът чува дядо си да
се обръща към него с
думите:”Искариотецо,
искат ми от паркетната
фабрика да ви продам
за 30 хиляди. Какво ще
кажеш?” А когато стара
болежка в кръста присвиела праотеца, той се
опирал върху стъблото на дъба с име Петър,
шепнейки:”Животворни
светецо, по-добре един
ден на тоя свят с болежки, отколкото хиляда
дни на оня свят без болежки!” Но освен с чисто
журналистическа пикантност, някои данни се характеризират и с ценно
познавателно значение,
което е другата съществена характеристика на
тази своеобразна проза.
За мен, да речем, беше
твърде любопитно да узная какъв е произходът
на израза “Чукам на дърво”: “Лесничеят погали с
ръка грапавата кора на
стеблото и добави:
- В древни времена
вярвали, че в дърветата
живеят богове. Ако някой
искал да ги помоли да му
помогнат, чукал ей тъй на
дървото. Така е останал
обичаят до днес, ако искаш да избегнеш злощастие, трябва да чукнеш на
дърво.” На друго място
пък пътеписецът, говорейки за рядката порода
на черния щъркел, съобщава на любознателния
читател, че ако единият
щъркел от семейството
загине, другият до края
на живота си не встъпва
в брачна връзка с друг.
Но авторовото умение
да открива и пресъздава
причудливите реалности
не спира до тук. В главата
“От орела до мравката”
читателят става свидетел на любопитна сцена.
Както си вървят с лесничея по стръмна пътека,
току пред тях изприпкват
три лалугерчета, изправят се на задните си крачета и започват да танцуват. И на фона на този,
както го нарича авторът,
“мил детайл в скалистата панорама” в ушите ни
зваучат шеговитите думи
на лесничея:”Ще взема
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да сформирам една лалугерска танцова трупа.
Ще ги водя по световните
сцени. Ще ни аплодират.
Ще печелим награди. Ще
славим нашата Странджа,
която отглежда и пази
чуден животински свят.”
Сега си мисля какво ли
би станало, ако този зареден с естествено очарование и екзотика факт
беше попаднал в ръцете
не на добронамерен и
влюбен в гората писател, а в ръцете на някой
жълт вестник. Той щеше
да го “изгърми” на първа
страница и с това щеше
да профанизира този
така красив елемент от
природната хармония. За
щастие, обаче, той попада
в ръцете на един лиричен
повествовател и той го
пресъздава, придавайки
му блясъка на своите артистичност и въображение.” Ето как емоционално завършва епизодът с
лалугерчетата-актьори:
“Мярна се сянка на ястреб и лалугерчетата набързо напуснаха “сцената”. Завряха се в скалните
тунелчета. Там ще дочакат по-сигурни времена
за изява на своя талант и
настроение. Подкрепям
ги! Подкрепям всичко
живо на тази земя!” Ясно
личи позицията на автора, който не само, че не
я прикрива, ами с категоричната си изява
я
превръща във възлов
компонент на художественото
въздействие.
Така той се явява едно от
действащите лица в творбата, индивидуализирано ярко с преклонението
си към родната планина.
При това положение не е
учудващо, че повествователят като персонаж не
само узнава, но и самият
той разкрива ценни природни закономерности.
Ето как гордо обяснява
той на уж всезнаещия
лесничей своите наблюдения за пчелата, обявена от него за венец на
природната хуманност:”
Преди години - подхванах на всеослушание
- ми попадна книжката
“Камъчета на длан” от
руския писател Владимир
Солоухин. И в нея прочетох интересна миниатюра. Според Солоухин,
всяко живо същество
на земята изяжда някое

друго същество. Дори
мъничката божа кравичка изяжда листната въшка. Тя пък яде листата на
дърветата. Комарът пие
кръвчица от животни и
хора. Мравката, лястовицата, тигърът, крокодилът, свинята, гарванът,
китът, овцата, кучето,
змията - всички изяждат
някое друго същество, за
да съществуват. Има на
земята едно-единствено
създание, което не изяжда друго и не пречи на
никое да съществува, а
напротив - помага му.
- Кое е това крилато
създание? - каза лесничеят в малката пауза, която
направих. Никой не бързаше да даде свой отговор.
челата, разбира
се! - казах самонадеяно и продължих: - Солоухин
я нарича неземно същество. Като че ли е долетяла
от друг свят, от друга планета, по-добра от нашата.
Венец на творението на
природата! И за това - заключава Солоухин - не
е справедливо гълъбът
да бъде символ на мира,
защото той изяжда някои
по-слаби от него организми. Пчелата трябва
да бъде символ на мира,
пчелата, кацнала, на разцъфнало цвете...” Но този
пример не е последният
от поредицата редки и в
повечето случаи непознати за широката аудитория данни. С благодарност и наслада Читателят
ще погълне описанието
на ритуалния двубой
между елените, предшествало обладаването на
женските или ще научи
за лечебната сила на сухоземната жаба, доказана
наскоро и в американска
научна лаборатория, но
известна странджанските овчари от незапомнени времена.Така, служейки си с чисто писателски арсенал от средства,
лиричният
пътеписец
разкрива и за нас, българите, великолепието на
една природа, която, за
жалост, засега е оценена по-достойно главно
от гражданите на мъгливата Великобритания,
закупили вече десетки
късчета от прелестта и.
Част от тази природа, рзбира се, е и душевността

П

на странджанския човек,
предадена посредством
диалогичните фрагменти, изпъстрящи книгата
и напомнящи по един
приятен начин за бившия
дългогодишен
журналист. Това вгражда и един
репортажен елемент в
стилистиката на пътеписите, което разнообразява спектъра от действени стилови нюанси.
Не без значение за него
е и обстоятелството, че
като емоционални пътеводители са използвани
и мислите на видни писатели от античността до
наши дни, които “бродират” с афористично везмо вечнозелената мантия
на творбата.
Докато учителствувах,
имах един колега преподавател, произхождащ от
с.Кости, който не изпускаше междучасие, без да
се впусне въодушевено
в нескончаеми лирични
разкази за родното си
село.Честно казано, в началото не вярвах много
на своя колега. Смятах,
че той чисто и просто е
обзет от един напълно
нормален и обясним локален патриотизъм, който възбужда и заслепява въображението му. И
все пак благодарение на
разказите му тези наши
междучасия се бяха превърнали в чакани с нетърпение пътешествия в
рая. Ето защо аз дори не
усетих как спрях да търся
техните логика и истинност, а ги възприех като
онази жизнено необходима илюзия за красивото,
която придава смисъл на
човешкото съществуване.И така до мига, в който
прочетох “Странджански
импресии” и се почувствах отново като в едно
безкрайно голямо междучасие, през което се
леят вълшебни приказки
за рая, наречен Странджа
планина. И внезапно си
дадох сметка, че моят
колега Димо Калоянов е
бил прав. Нека и ние се
потопим за малко в това
щастливо странджанско
“междучасие” с един откъс от пътеписа “От орела до мравката”: Аурата
на планината във великденско зелено ми действаше магически. Усещах
всичките си сетива отворени за пролетната жиз-

нена енергия, която беше
не само в изобилието на
слънчевото
озарение,
но и в звуците, мириса,
полъха, филтриран през
гъстата плетка от листа
и клони, пъпки, треви и
цветя. Поглъщах, пиех,
гледах, миришех, вдъхвах този жив космос и
се чувствах неразлъчен
от него. Над цялото това
странджанско
зелено
море мъдро кротуваха
бели облаци, закотвени в
небесните зеници. Мъдро
синееха заоблените хълмове, а лесничеят си тананикаше някаква негова
си песничка:
Странджа, животворна, мила,
красива всякога си била...
Дивите гласове на природата в майското утро
бяха ангелогласни. Зелен
кълвач подхвана игрив
речитатив, който звучно
откънтяваше, като че ли


от небето към земята се
подхвърляха
дървени
тарелки, които се удряха една в друга. Турски
бекас в брачни полети
токуваше
орррт-оррт,
редувано с пискливи викове суик-суик. Но птицата, която като че ли беше
назначена за дворцов
горски музикант и силно,
непрекъснато, мелодично огласяваше с нескончаеми вариации царския
горски свят, беше славеят.” Ето, това е Странджа,
почувствана и видяна
от Атанас Радойнов или,
може би, това е самият
Атанас Радойнов, защото всичко това, което е
описано в горния откъс,
всъщност се намира в душата му. Дори бих казал,
че той не е пътешествал
из Странджа, а в своята
душа и добросъвество е
записвал всичко, което е
видял и усетил там.
Истинско
удоволствие е да прелисти човек
луксозните страници на
“Странджански импресии”, изобилстващи с фотоси като научна книга
по ботаника. Но тя не е
ботанически учебник, а
учебник по това какво
трябва да промени в себе
си съвременният човек,
скандално отчужден от
живата природа.

Излезе от печат
най-новата книга
на д-р Иван Венев

За контакти тел. 02/870 11 35.
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Международен
ден на книгата

април
Паметта на човечеството

Любителите на изящната словесност от града ни, участвали
в представянето на новите книги на Иванко Маринов “Момин
камен” и “Играта”
Учениците от СОУ “Й. Йовков” слушат изпълненията на местните творци

К

нигите и библиотеките са паметта
на човечеството,
с която ще изградим бъдеще, напомнящо поне
малко на нашата надежда, казва Бернард Шоу.
Към тази памет често ни
връщат празниците, посветени на съхраненото
досега писмено слово.
Между тях са Международният ден на книгата
и Седмицата на детската
книга, която се организира в цялата ни страна
непосредствено преди
23 април.
Регионална библиотека „Н.Й.Вапцаров” – Кърджали също се включи
в отбелязването на тези
начинания, както и в

Местните творци Иво Георгиев, Венцислав Стайков,
Вилдан Сефер, Тодор Мухтаров, Емануела Кацарова,
Станислава Ташева и Лияна Фероли (отдясно наляво)
гостуваха на ученици от СОУ “Й.Йовков”
по случай Международния ден книгата - 23 април
Заключителното честване
на продължилия цяла
седмица Маратон на
четенето, организиран от
Регионална библиотека
“Н.Й.Вапцаров”, започна във
Военния клуб с рецитал на
четвъртокласници от СОУ
“Й.Йовков”

стартиралата преди три
години национална кампания „Четяща България”,
в рамките на която се
провежда и „Маратон на
четенето”. В тази връзка
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Иванко Маринов
говори за своите
нови книги,
предварително
представени от
неговия редактор
и издател – поета
драматург Петър
Анастасов,
който определи
книгите му като
уникални послания,
носещи енергията
на таланта и
прозрението

библиотечните инициативи стартираха на 21
април от 15ч. в ОУ „Св.
св.Кирил и Методий” и на
22 април от 11.30ч. в СОУ
„Св.Климент Охридски” с
актьорския спектакъл на
Тонка Точева, включващ
стихове, приказки, пословици, гатанки на празнуващите тази година
своя 90-годишен юбилей
обичани от децата творци Леда Милева и Валери
Петров. Отличилите се
със своите знания за тези
автори деца бяха наградени с детски книжки.
На 23 април, когато
е кулминацията на тър
жествата, посветени на
книгата,
кърджалийската библиотека организира Маратон на че-



Атанас ГАНЧЕВ на 60!

тенето от 10.30ч. в СОУ
„П.Р.Славейков” с участието на поета драматург
и издател Петър Анастасов и с поета Иванко
Маринов. По обяд (11ч.)
на същия ден Маратонът
продължи в СОУ „Йордан Йовков” с участието
на местни творци, между които Иво Георгиев,
Венцислав Стайков, Станислава Ташева, Лили
Фероли, Тодор Мухтаров.
Заключителното
общоградско тържество
събра почитателите на
изящната словесност на
23 април от 17.30ч. във
Воения клуб. А на 26 април детската писателка от
Свищов Стефания Цанкова представи своята нова
книжка „Медени приказки от Кехлибареното ханче”
пред ученици
от СОУ „Йордан
Йовков” и СОУ
„Отец Паисий”.
Лияна
ФЕРОЛИ

Моменти от
срещата на
детската
писателка
Стефания
Цанкова от
Свищов с
учениците от 4-б
клас на СОУ “Отец
Паисий”

Литературният
критик от Русе
прави юбилей
на 20-и този
месец
Литературният критик Атанас Ганчев е роден през 1950 година и по
един съдбовен начин е представител
на поколението, което живя достатъчно дълго през времето на социализма,
но едновременно с това получи найблагоприятна възможност да осмисля
социалистическите години, както и да
преосмисля техните стойности, предимства и негативи през последните две демократически десетилетия.
Драмата на това следвоенно българско поколение бе голяма. Външни сили,
противни на българския дух, наложиха както комунистическия режим
през 1944-та, така и демократическия.
След 1989 година, както много пъти
в българската история, българинът
трябваше да почне от нулата в своето
българско самоосъзнаване; блед и несигурен пред мрачната перспектива
да не направи нова погрешна стъпка
в драматичния си живот тук на Балканите. Имаше нужда от хора, които да
призоват към национално действие и
духовно възраждане, люде, които да
изправят ръст, да посочат цел и пътищата към нея, колкото, и тежки, и рисковани, да са тия пътища...
Въоръжен със силата на своя дух и
бунтовността на своето слово Наско
Ганчев има куража да се възправи и
да противостои на предизвикателствата на времето. Още в младежките
си години той обръща взор към ония
автори и духовни първенци на нацията, които след 09.09.1944г. бяха низвергнати и заклеймени от болшевишкия режим като “идеолози на фашизма”, “германски агенти”, “врагове на
народа”, “лица, засегнати от мероприятията на народната власт” и прочие
долнопробни етикети и щампи. Любимата територия на Наско за търсене,
изследване и литературни анализи
както преди 1989г., така и днес, си остана “Българската литература между
двете световни войни”. И то не просто
от амбиция да бъдат реабилитирани
тези достойни български мъже и жени
пред идните поколения, но преди
всичко защото 20-те и 30-те години на
ХХ век наистина се оказаха най-плодоносни за българските национални
мислители въобще! Днес младите бъл
гари отново имат възможност да се
запознаят с творчеството и делото на

Найден Шейтанов и Кирил
Христов, на Теодор Траянов
и Янко Янев,
на Константин
Гълъбов и Боян
Пенев, както
и много други
духовни бащи
на нацията.
През всичките тия години Атанас
Ганчев не пожела съдбата на прислужник на официозите. Наместо това той
винаги подсилва и подкрепя алтернативни и опозиционно настроени
издания със свои статии и рецензии.
Негови публикации често се появявят
и в национално-патриотичната преса.
Наско даде и идеята през 2002 година
за “Малката патриотична библиотека”
на Общество Дуло. Това са малки по
обем книжки, които имат за задача да
будят и непрестанно да напомнят на
младите българи за техните велики
национални творци и герои.
Наско Ганчев не пожела също така
и да се еманципира (отдели) от българската народностна общност, нито
пък да емигрира от България (както
сториха това много негови колеги интелектуалци), което, от една страна, му
дава възможност за едно сравнително
сигурно съществуване и пълноценен
живот сред народа, но от друга страна, му носи страданието ведно с всички българи, натоварването с болките
и с мъката на собствените си сънародници. Естествено, това рефлектира и
върху неговото творчество, което по
същината си е елегично. Неговата поезия е по-скоро наниз от закодирани
послания и мистични прозрения, които остават неразгадани за ония, които
не познават тайнствения код...
Атанас Ганчев може още с много да
допринесе за българското национално съживяване, да въздейства върху
българската душа, да предизвиква
българската съвест!
Бъди жив и здрав, боеспособен,
национално мистичен и енигматичен, Наско!
Антон Рачев,
15.04.2010 г.
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

Божественото хранене

– Смята се, че едно време човекът е бил
много по-глупав, отколкото сега. Това не е
така, Владимире. Знанията на хората за първоизворите на живота са били Божествени
изначално.
– Как така изначално, Анастасия? Какво,
да не би Бог сам да е написал разните рецепти по билколечение? Историците твърдят, че човечеството е трупало с векове своите познания.
– Да, но ако следваме логиката докрай, то
от подобно твърдение се стига до друг извод.
– Какъв?
– От това следва, че човек не е съвършено творение на Бога, а най-недоразвитото
от всички същества на Земята.
– От какво следва това?
– Сам прецени. Твоето куче знае каква
билка да яде, когато се разболее. И котката
знае: тича в гората, за да намери нужната
тревичка. А нали никой не им пише рецепти? Пчелата знае как да добива нектар от
цветето. Как пити да прави, меда да запечатва, прашец да събира. И как потомство да
възпитава. От веригата знания, дадена на
пчелния род, даже една брънка да се махне
– и родът ще загине. Но пчелите са оцелели
и до днес. А това значи само едно: всички
знания са им дадени от Създателя изначално – в мига на сътворението. Затова пчелите
не са загинали, а живеят вече милиони години и правят своите уникални пити и досега,
както в първия миг на сътворението. Тъй и
мравките строят своите домове. И разтваря
на зазоряване листенцата си цветето точно
така, както в първия ден на сътворението.
И ябълката, и вишничката, и крушата знаят
точно какъв земен сок им е нужен от земята,
за да отгледат плодовете си. Всички знания
са дадени първоначално – още в първия миг
на сътворението! Това важи и за човека.
– Да... Невероятно. Цялата логика наистина води до такова заключение. И това означава, че... Чакай, а къде са тези знания днес?
– Те се съхраняват във всеки човек. И оздравителна рецепта за целебен извлек от
билки може да състави сам всеки човек.
– Но как?
– Нали тя, Владимире, била е дадена от
Бога на човека изначално. Той е способен
да излекува сам плътта си от много болести
и живота си да продължи. Тя е едновременно крайно проста и много сложна, но човек
трябва да я осмисли с ума си. Ще почна с
предисторията.
***
Във ведруската цивилизация всички хора
са живеели повече от сто години. И плътта
им не е познавала никакви болести. Те са се
хранили по рецептата на Бога. Не напразно,
не случайно, а с най-велик замисъл Създателят специално е направил така, че билките, зеленчуците, ягодите, малините, боровинките и другите плодове, да не узряват
едновременно, а едни след други – в строга последователност. Едни в ранна пролет,
други - през лятото или в късната есен. Времето на узряването им се е определяло от
момента, когато даденото растение може да
принесе най-голяма полза на човека. Човек,
който живее в имението си и се храни по рецептата на Бога, не може да се разболее! Бог
е определил времето за хранене и вида на
храната за човека. Количеството ù е определял човекът, но не с ума си – ядял е колкото
иска, а организмът му е определял нужното

количество храна с точност до грам.
През есента във всяко семейство са приготвяли запаси от горски плодове, кореноплодни, билки, орехи и гъби. През зимата
във всяка къща е имало по едно блюдо на
масата, а в него – малки купчинки от летните
запаси. Всеки член на семейството е бил зает
с делата си, но щом усетел глад или жажда,
приближавал се към масата и без замисляне
взимал каквото му се иска. Забележи, Владимире – взимал е, без да се замисли. Организмът му знаел точно какво му се яде и колко
– тази способност била дадена от Бога всекиму. Можем да я пробудим и сега – само
познание е нужно на хората за това.
Аз приспособих ведруския начин на хранене за съвременните хора. Опитай го, нека
го опитат и други. Ето какъв е:
Човекът, живеещ в съвременен апартамент, трябва да закупи малки количества
(по 100-200 грама) от всички зеленчуци, плодове и ядливи треви, които растат в неговия
район.
Преди употребата на тези продукти той
цял ден не трябва да яде нищо. Да пие изворна вода, а на обед да изпие чаша сок от
червено цвекло. След това не е желателно
да излиза от къщи – стомахът и червата ще
почнат интензивно да се чистят.
На следващия ден, като се събуди сутрин
и усети глад, трябва да вземе било зеленчук,
било плод или билка, да сложи избраното в
чиния, да седне на масата, внимателно да го
разгледа, да го помирише, да го близне и накрая да го изяде, дъвчейки бавно.
При това е добре в стаята да е сам и изолиран от шумовете на изкуствения свят.
Чувството на глад от изяждането на един
продукт няма да изчезне или ще се появи
скоро след това. И тогава трябва да вземе
друг продукт и да го изяде по същия начин.
Всички закупени продукти човек трябва
да опита без определен ред, но през малки
интервали от време. Времето за приемането на поредния продукт се определя от усещането за глад. Необходимо да се започне
от сутринта. В продължение на един ден човек ще опита от всички природни продукти,
виреещи в района, където живее. Ако разнообразието им се окаже голямо, да се продължи храненето по този начин и на следващия ден.
Тази процедура е много важна. Тя ще
даде възможност на организма на много
хора, може би за пръв път, да се запознаят
с вкусовите качества и свойства на някои
природни продукти. Да определи доколко и
в какво количество е нужен на човека всеки
от тях в даден момент.
След като организмът се запознае с всички продукти, трябва да се вземе голяма
чиния, всеки вид зеленчук да се нареже на
малки късчета и да се наредят в чиния. Върху тази или върху друга чиния да се сложат
и малки листчета салати и горски ягоди или
боровинки, малини и др. Съдържанието на
чиниите с бързо развалящи се продукти да
се залее с изворна вода.
На масата още трябва да се сложи мед,
цветен прашец, кедрово масло, изворна
вода. Човек може да се занимава със своите
работи. Почувства ли глад, може да отиде до
масата и да си вземе с ръка или дървена лъжичка това, което му хареса, и да го изяде.
Може да се случи някои продукти да бъдат изядени изцяло, а други да останат недокоснати. Това значи, че твоят личен, наймъдър лекар и диетолог, който ти е зачис-

лен от самия Създател – твоят организъм – е
избрал за тебе най-необходимото за дадения момент, а ненужното е оставил засега
недокоснато.
На другия ден неизяденото от вчера, може
да не се слага на масата. Но след три дни там
пак трябва да присъства целият асортимент
от продукти. Може би сега на организма ще
му е необходимо друго.
Постепенно човек ще може да определи
кои продукти може временно да изключи от
менюто си, за да не се натоварва излишно
със снабдяването им. Но след известно време те може да му станат нужни и затова от
време на време трябва да се слага на масата
целият възможен асортимент.
Зная, че на човека във вашия свят често
му се налага да напуска жилището си, но и
в такъв случай той може да се приспособи.
Например – да си направи кутийка от брезова кора и да сложи в нея част от храната,
която е на масата. Тялото му само ще си избере най-нужното.
Ако се налага да се замине някъде задълго, то на новото място трябва също да се
започне запознаване на организма с наличните на новата територия природни храни,
понеже въпреки еднаквите им названия, те
могат да имат вкусови различия.
При този начин на хранене трябва да се
разбере главното, Владимире. Не само на
всички животни са дадени способности да
определят какви и колко продукти са им
нужни в даден момент, за да имат най-голяма полза за организма им. Такива знания
има вътре и в самия човек.
Нашият син всичко правилно е измислил:
за да ти направи целебен извлек от билки в
тайгата, той е почнал да наблюдава самура.
Но ако ти сам знаеше вкуса на всяка тревичка, то организмът ти би избрал нужните още
по-точно от самура. Като се върнеш в дома
си, дай му да опознае вкуса на продуктите,
които можеш лесно да намериш. Не ги смесвай и не ги соли, иначе тялото ти няма да
може да определи ценността и значимостта
им.
Начинът, по който всеки човек може сам
да си състави диета или рецепта за лечебно хранене, ми се видя много оригинален
и логичен. Наистина, потребностите на организма у различните хора за количество и
асортимент на продуктите не могат да бъдат еднакви. Следователно, не може да има
стандартна, еднаква за всички рецепта или
диета. С помощта на начина, предложен от
Анастасия, всеки човек може да си състави
индивидуална диета, максимално точна и
полезна.
Като че ли измислените от човечеството
рецепти не винаги са полезни за здравето. Те
по-скоро са технологични и удобни за производителите и организаторите на съвременната хранителна индустрия. Например,
Макдоналдс – една от най-могъщите, влиятелни и известни по света корпорации, завзела целия свят с еднаквите хамбургери
и чийзбургери с пържени картофи в пакетчета и поставяща всички хора под единен
стандарт. Такава система очевидно е много
удобна за производителя – еднакви продукти, еднакво оборудване и технология на
приготвяне. Колко далече е тази еднаквост
от естествения начин на хранене – и колко
вредна! Все повече и повече хора по цялата
ни планета вече разбират това.
16 октомври 2002 година, стана официален, ежегоден ден за протести срещу Макдо-

3 - 9 май 2010 г.
налдс (Всемирен ден на храненето на ООН)
– протест срещу пробутването на отпадъци
за храна, използването на агресивна реклама, ориентирана към децата, жестоката
експлоатация на работниците, неетичното
отношение към животните, разрушаването
на околната среда и световното господство
на корпорациите над нашия живот. Макдоналдс все повече се разглежда от широкия
кръг протестиращи в целия свят като символ на съвременния капитализъм. По целия
свят се провеждат съдебни процеси срещу
американските корпорации, търгуващи с
“храна от отпадъци”: Макдоналдс, Кентъки Фрайд Чикън, Бургер Кинг и Вендис – от
името на милиони купувачи, въведени в заблуждение от методичното и неетично прокарване на вредни за здравето хранителни
продукти, водещи до затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания и най-различни
други сериозни здравни проблеми.
Навсякъде в Европа и САЩ расте загрижеността за заплахата за човешкото здраве, свързано с болестите по едрия рогат
добитък (напр. “луда крава”), с използването на генетически модифицирани храни за
животните, с използването на генетични модификации на продукти (картофи и царевица) и на някои техни съставки в други храни
(шоколада и сладкарските изделия).
Но само хранително-вкусовата промишленост ли обслужва нечии печалби? Ами
как стоят нещата със съвременното дър
жавно образование? Да вземем например
съвременното демократично общество
– толкова ли е чак идеално за живота на хората? Наистина, много интересно ми беше
какво ще каже за това Анастасия.
– Кажи, Анастасия: щом като някой за
собствена изгода и във вреда на много хора
е успял да създаде система за хранене, не
би ли могъл някой за собствена изгода да
измисли и цял обществен строй?
– Разбира се, че би могъл. Сам прецени,
Владимире: вековете минават, имената на
обществените формации се сменят, но същността си остава все една и съща – експлоатиране на хората.
– Е, не е съвсем еднакво. Например, преди е имало робовладелски строй, а сега е
демокрация. При демокрацията експлоатирането на хората е много по-малко, отколкото в робовладелските времена.
– Искаш ли, Владимире, да ти покажа
една картина от миналото и да ти разкажа
притча?
– Искам.
– Гледай тогава.

Демон Кратий
Бавно вървяха робите един след друг
и всеки носеше шлифован камък. Четирите редици, всяка една дълга километър и
половина – от каменоделците до мястото,
където започваше строителството на град
крепост, бяха охранявани от пазачи. На всеки десет роби се падаше по един въоръжен
воин надзирател. Встрани от вървящите
роби, на върха на една тринадесетметрова
ръкотворна планина от шлифовани камъни,
седеше Кратий – един от върховните жреци.
Вече четири месеца той мълчаливо наблюдаваше какво става. Никой не го отвличаше,
никой не смееше даже с поглед да прекъсне
неговите размисли. Робите и стражите възприемаха изкуствената планина с трон на
върха като неизменна част от пейзажа. И на
човека, ту седящ неподвижно на трона, ту
разхождащ се по площадката на върха, вече
никой не обръщаше внимание. Кратий си бе
поставил задачата да преустрои държавата
– поне за хиляда години да укрепи жреческата власт, подчинявайки ù всички хора на
Земята, като направи всички, включително
и държавните глави, роби на жреците.
Един ден Кратий слезе долу, оставяйки на

Четиво с продължение

трона свой двойник. Жрецът смени дрехата
си, свали перуката и заповяда на началника
на стражата да го оковат във вериги като
прост роб и да го включат в една от редиците – до един млад и силен роб, който се
казваше Нард.
Вглеждайки се в лицата на робите, Кратий
забеляза, че погледът на този младеж бе изпитателен и оценяващ, а не блуждаещ и отчужден, както у мнозина. Лицето на Нард бе
ту съсредоточено замислено, ту развълнувано. “Значи, той мъти някакъв план” – разбра жрецът, но искаше да се увери доколко
точно е преценил.
Два дни Кратий наблюдава Нард, мълчаливо мъкнейки камъни. Седеше с него по
време на ядене и спеше до него на наровете. На третата нощ, веднага след командата
“Заспивай”, Кратий се обърна към младия
роб и шепнешком, с мъка и отчаяние, каза,
сякаш на себе си: “Нима така ще продължава до края на живота?”
Жрецът видя как младият роб трепна и
моментално се обърна към жреца – очите
му блестяха. Те святкаха даже при мъжделивата светлина от светилниците в голямата
барака.
– Това няма да продължава дълго. Обмислям един план. И ти, старче, можeш да
вземеш участие – прошепна младият роб.
– Какъв план? – равнодушно и с въздишка попита жрецът.
Нард разгорещено и уверено започна да
обяснява:
– И ти, старче, както и аз, съвсем скоро
ще бъдем свободни хора, а не роби. Сметни
само: на всеки десет роба се пада по един пазач. И за петнайсет робини, които ни готвят
и шият дрехи, наблюдава един. Ако в уговорен час всички се нахвърлим върху стражата, ще я победим. Нека са въоръжени, а ние
оковани. Ние сме по десет на всеки един, пък
и от веригите става оръжие за предпазване
от меча. Нападаме всички пазачи, връзваме
ги и завладяваме оръжието.
– Ех, момко – пак въздъхна Кратий, – твоят план е недомислен: тия, близките пазачи,
дето са до нас, може и да разоръжиш, но
скоро господарят ще прати нови – сигурно
цяла армия – и ще убие въстаналите роби.
– Аз и за това съм помислил, старче.
Трябва да се избере такова време, когато
няма да има армия. И това време настава:
всички виждаме, че армията я готвят за поход. Готвят провизии за три месеца. Значи,
след три месеца армията ще бъде, където
трябва и ще влезе в бой. В сраженията тя ще
отслабне, но ще победи, пленявайки много
нови роби. За тях вече се правят нови бараки. Ние трябва да почнем да разоръжаваме стражата веднага след като армията
на нашия владетел влезе в сражение с другата армия. На вестоносците ще им трябва
месец, за да занесат съобщението за незабавно връщане. Отслабналата армия ще се
връща поне три месеца. За четири месеца
ще успеем да се подготвим за срещата – ще
бъдем не по-малко от войниците в армията.
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Пленените роби ще поискат да
бъдат с нас, когато видят какво
е станало. Всичко съм го предвидил точно, старче.
– Да, момко, ти с тоя план и
своите мисли наистина ще можеш да разоръжиш стражата и
да удържиш победа над армията
– отговори жрецът вече насърчително. – Но какво после ще
правят робите и какво ще стане
с господарите, надзирателите и
армията?
– Виж, за това не съм мислил
много. Засега ми идва само едно
наум: всички, които са били роби,
ще станат свободни, а всички,
които днес не са роби, ще станат
роби – сякаш мислейки на глас и
не съвсем уверено каза Нард.
– А жреците? Кажи ми, млади човече, към
робите или към свободните ще причислиш
жреците, когато победиш?
– Жреците? За това също не съм мислил.
Но сега си мисля: нека жреците си останат
жреци. Тях ги слушат и робите, и владетелите. Въпреки че често е трудно да ги разбереш, те са безвредни. Нека си разказват за
боговете, пък нашия живот ние по-добре
знаем как да го живеем.
– Най-добро е за предпочитане – отговори жрецът и се престори, че много му се
спи.
Но Кратий не можа да заспи през цялата
нощ. Той размишляваше. “Разбира се – мислеше си Кратий, – най-лесното е да съобщя
за заговора на владетеля, да хване младежа
роб, явно той е главният подстрекател. Но
това няма да реши проблема. Робите винаги ще имат желание да се освободят от
робство. Ще се явят нови водачи, ще разработят нови планове, а щом е така, главната
заплаха за държавата винаги ще присъства
отвътре.”
Пред Кратий стоеше фундаментална задача: да разработи план за поробването на
целия свят. Той разбираше: да се постигне тази цел само с физическо насилие не е
възможно. Трябва психологическо манипулиране на всеки човек, на цели народи. Човешката мисъл трябва да се трансформира
– да се внуши на всеки, че робството е найвисшето благо. Трябва да се задейства самоусъвършенстваща се програма, която да
дезориентира цели народи в пространството, времето и понятията. Но най-главното е
в адекватното възприемане на действителността.
Мисълта на Кратий работеше все по-бързо, той престана да усеща тялото си, тежките
окови на ръцете и краката. И внезапно, като
светкавица възникна програмата. Още неясна и необяснима, но вече осезаема и изгаряща въображението със своята мащабност.
Кратий се почувства като единовластен господар на света.
Жрецът лежеше на нара, окован във вериги. И се възхищаваше от самия себе си:
“Утре сутринта, когато подкарат робите на
работа, аз ще направя условния знак и началникът на охраната ще се разпореди да
ме изкарат от робската редица, да ми свалят
оковите. Ще детайлизирам програмата, няколко думи – и светът ще почне да се променя. Невероятно! Само няколко думи – и
целият свят ще ми се подчини: на мене, на
моята мисъл. Бог наистина е дал на човека
сила, на която няма равна във Вселената,
тази сила е човешката мисъл. Тя произвежда думи и променя хода на историята.
Необикновено благоприятно стечение
на обстоятелствата. Робите подготвят план
за въстание. Този план е рационален и явно
може да им донесе положителен резултат,
макар и временен.
Продължава на стр. 22
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ДЪЩЕРИТЕ НА
СЛЪНЦЕТО

Радостина КОСТАДИНОВА

Рано сутрин, преди слънцето да се
покаже от небесните си покои, трите
му дъщери - Златокосна, Белоснежна
и Милоока - излязоха да почистят небосвода. Първата - Златокосна - дава
силата и мъдростта на житото. Белоснежна помага децата да растат здрави, безгрижни и добри. А най-малката
- Милоока - весели цветята, птиците и
сънищата.
Най-напред прибраха последните
звезди, останали да премигват сънено, като светулки, завиха ги грижливо
с пухени облачета, разказаха им обаятелни приказки за неродени цветя и
сладкогласни птичи песнопения, докато се потопят в звездните си сънища. След това застлаха мека пътека от
прозрачна синева, по която бавно и
достолепно се претърколи покровителката на нощта - Белоликата Луна.
Обраха лунния прах по небесните
пътеки, разплетоха златните си коси,
поръсиха целия небосвод със слънчева роса, а с дългите си къдрици го
пометоха и застлаха. После се наловиха за ръце, поклониха се една на друга и с
бавни, плавни, хармонични движения се понесоха в танц, преди зората да се разжари
и разпукне като ален майски божур. Нежни,
омайващи звуци, като бързоструйни ручейчета, от различни посоки се събраха в една
спокойна и дълбока, нежно плаваща река
и се сляха с танцьорките. Стройните тела
се огъваха, сякаш върбови клонки, ръцете
– бели лебедови шии - се извиваха и преплитаха, все едно, че ваят дантели, рисуваха

нозете им графики, а от очите струеше ведра, тиха радост и като блага, медена роса,
обливаше лицата и потъваше в сърцата им.
Танцуваха трите небесни принцеси, докато телата им омаляха от сладостната нега на
танца и кротко притихнаха.
Слънцето излезе от небесния си дворец
- бавно и тържествено - бледа руменина
покри небето и то заприлича на току-що ок
ъпано розово бебе.

Притчи
Човек, летящ на въздушен балон, установил,
че се е загубил. Той се
спуснал по-ниско и забелязъл на земята жена.
Спуснал се още и се
обърнал към нея:
- Простете, можете ли
да ми помогнете? Аз се
разбрах с един приятел
да се срещнем още преди час, но не знам къде
се намирам сега.
- Вие се намирате на
въздушен балон на 30
фута от повърхността,
между 40 и 42 градуса
северна ширина и между 59 и 60 градуса западна дължина – отговорила жената.
- Вие сигурно сте програмист?

- Да, как се досетихте?
- Вие ми дадохте абсолютно точен отговор,
но аз нямам никаква
представа какво да правя с тази информация и
все още съм се загубил.
Откровено казано, вие с
нищо не ми помогнахте.
- А вие навярно сте
мениджър?
- Да, и как се досетихте?
- Вие не знаете къде
се намирате и накъде
отивате. Издигнали сте
се дотук благодарение
на въздуха. Дали сте
обещание, което нямате
представа как да изпълните, и очаквате хората,
стоящи по-ниско от вас,

да решат вашите проблеми. И накрая, сега вие сте
в същото положение, в
което се намирахте, преди да ме срещнете, но неизвестно защо за него се
оказвах виновна аз.

Когато слънчевите дъщери изтръскаха
кристалните капки от златните си коси, малки изумрудени капчици се посипаха върху
цветята, тревите и храстите, и заблестяха
като бисери. В тях се отрази съвършенството и великолепието на цялото небе.
Винаги, когато слънчевите дъщери
изтръскват косите си, върху цветята, тревите и листата се посипват весели капчици и
се превръщат в бисерна роса.

той е приветлив и ти
помага, с каквото може.
Отиваш при богатия и
той никого не вижда.
Нима всичко е заради
парите?
- Погледни през прозореца, какво виждаш?
- Жена с дете в количка, отиваща на пазар….
- Добре. А сега погледни в огледалото, какво виждаш там?
- Че какво мога да
видя там, само себе си.
- Точно така: прозорецът е от стъкло и огледалото е от стъкло.
Трябва само да добавиш
малко сребро и вече
виждаш само себе си.

***
На ученика, който
постоянно се молел,
Учителят казал:
- Кога ще спреш да се
опираш на Господ и ще
стъпиш на собствените
си крака?
Ученикът се удивил:
- Но нали ти сам си
ни учил да виждаме Бог
отец?!
- Кога ще усвоиш, че
бащата не е този, на който можеш да се опреш, а
***
този, който те избавя от
Високо в планините
този навик.
в едно село живял мъдрец. Той бил много стар,
***
а всички жители на се(еврейска притча)
лото попивали всяка негова дума, считали го за
- Ребе, не разбирам, светец или пророк и няотиваш при бедняка и мало нито един случай

порочествата му да не се
сбъднат. Ако предричал
война, започвала война,
ако обещавал хладна
зима, виели виелици.
Веднъж той с огромна печал се обърнал към
жителите на селото и казал:
- Утре слънцето няма
да изгрее.
След което се усамотил в хижата си.
В селото избухнала
паника, някои решили да
се самоубият, други побягнали накъдето им видят очите, а най-силните
решили да се молят.
Пред
разсъмване
всички останали в селото се събрали на площада, за да посрещнат заедно катаклизма.
Но слънцето изгряло!
Тогава тълпата с викове се втурнала към хижата на пророка. Но там
царувала тишина.
Пророкът
починал
същата нощ.
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Думите, без които
не можем

ПЧЕЛИЧКАТА
Костадин ВАКЛЕВ

Лидия БОЙКОВА, Благоевград
Полека, но явно
забравяме думите,
с които общуваме.
Дори не ги чуваме,
когато говорят,
когато ни шепнат,
когато крещят или стенат.
Думите, без които не можем,
бавно ги превръщаме в спомен.

Пчеличката е красива
и е много работлива.
Сбира сладичък нектар,
обича този Божи дар.
Кръжи,
кръжи
по цветята,
омаяна от аромата,
неуморно все
лети, лети
и
жужи,
жужи,
жужи!
С радост хвърчи по тревата
бръмчи,
бръмчи
по цветята.
В кошера си сбира мед,
жужука с другите
“тет о, тет”.
Разсърди ли се тя добрата
на пчеларя на ръката,
забива
здравоздраво,
жилото там,
със злост умира горката.
Защо не знам?
Чудя се сам!

Децата
ни се
раждат
мъдреци

Емилия ГЕОРГИЕВА
Децата ни се раждат мъдреци!
С очи, отворени към светлината.
С любов, която сме забравили,
затлачили дълбоко във сърцата.

Наопаки

Лидия БОЙКОВА, Благоевград
Земните хора винаги вярват
в хитроумни измислици,
в древни легенди загадъчни,
в измислени приказки.
Не вярват обаче никак
на собствените си сетива.
Умовете им бродят
из потайни места,
любопитство ги води
далече накрай света.
Искат да вдъхнат
екзотичен аромат,
през океан да преплуват
до остров непознат.
Няма сила, която
с нещо да ги задържи
и все ги притеглят
романтични лъжи.
Сякаш са скроени наопаки,
обичат дома отдалече,
тъжат, когато са близо,
и щастливи са само вечер.
Денят им се струва
напрегнат и разнолик,
от вятъра дори ревнуват
и в радостта си надават вик.
А хората са създадени
свободно да съзидават,
да търсят вечно себе си –
истински да се опознават.

Няма възраст
Емилия ГЕОРГИЕВА

Децата ни се раждат мъдреци!
Душите им блестят от чистотата,
на помислите им възвишени, добри,
да сложат край на злото на земята.
Децата ни се раждат мъдреци!
Със знания Божествени, лъчисти.
Пристигат нашите учители!
Не можете да промените нищо!
Децата ни се раждат мъдреци!
И всяко има собствена задача,
строители са всички до един.
Строители на раят на земята!

ЗАКЪРНЕЛИ КРИЛЕ -2

Радка Атанасова-ТОПАЛОВА - член
на Литературно студио „Младост”
– Пловдив

БЪЛГАРСКОТО
БЕЗВРЕМИЕ

Крилете ни са закърнелиостана само прах...и пух.
А облаците накъде ли
носят крилатия им дух?

В безвремието пусто
ние просто живеем
и всичко злоусто
по воля своя вилнее.
Като въглени черни
ние все така тлеем
и на навика верни,
тъй просто живеем
за срам на дедите ни,
така древни и славни.
Тлеем сигурно, бавно духом всички нищи
и еднакво наравно
всички ние сме висши,
и уж създания Божии,
но гаснем безславно
без вяра, надежда.

Замлъкна школския звънец,
стрехата пък...хотел е ЕКО. И сякаш съм крадец мечтите ми са тук поспрели...
Прекрасно е!Предлагат млин,
пататник, хляб на жар,
сладни горчивия пелин.
Тук беше някога олтар...
Боготворим до днес учителя си строг.
И чисти бяхме. Бяхме ...еко!
Охлузените колене, сълзите са на този праг.
Крилете ни са там. Далеко.

Симеон Георгиев БАСАРИНИ
Подведени главно
от изчадия на Ада,
с лъжи и измами
на хора безродни,
които ни върнаха
на мрака в тъмата
и в роби обърнаха,
в мъгла непрогледна
на Средновековие тъмно и срамно.
И Бог няма дори
да им прости
за простотията
тяхна “свещена”,
за престъпленията
от тях извършени
на предатели гнусни!

Когато спрем да се страхуваме
от самотата,
когато я прегърнем със любов,
към нас ще потекат
богатствата, благата,
на изобилния, благословен живот!
Когато спрем да се страхуваме

от тишината
и чуем скрития във нея звук,
ще отличим звукът
на Сътворението
и всичките ни страхове
ще са до тук.
Когато спрем да се страхуваме

от старостта
и я посрещнем със достойнство, мъдрост.
Ще разберем,
Мистерията на смъртта,
че Вечен е животът –
няма възраст!

ГОДИНИ ЛЮБОВ
Румяна СЛАВЕЕВА,
гр. Момин проход

Разказ

Векове три за тебе копнея.
Триста години с любов те очаквам.
Обичта да потъпкам не смея –
в душата си все те оплаквам.

Душата ми е светла.
Сърцето ми голямо.
Разперих днес ръцете – като крила красиви.
И литнах, под дъгата многоцветна, жива.

Пътека съм. Ледена. Гореща.
Докоснат ли ме само с длан,
настръхва споменът отсреща –
отърва ме от похотлива сган.

Очите ми са океани сини
попиват те от красотата на небесните простори.
Обичам да летя със всичко живо
и вплетени в ядро да обикаляме всемира.

И ръся с нежни рози пътека
премината нявга с любов.
Браня святостта. И утехата,
размяната за живота си нов.
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Васил КАНИСКОВ
Род FRAGARIA L.
Многогодишни тревисти растения с тройни
листа, разположени във
вид на розетка в приосновната част на растенията и безлистни цветоносни стъбла. Цветовете
- правилни, 5-членни, двуполови, събрани в малоцветни щитовидни съцветия. Чашката - двойна.
Венчелистчетата - бели
или розови. Тичинките
10—30. Хипантият плосък с разрастващо се
цветно легло, което след
оплождането става месесто или сочно (лъжлива
ягода). Плодът - едносеменно орехче, по много в
месестата част на лъжливата ягода. У нас виреят 3
вида.

Природа, екология

2. Fragaria vesca
L. - Горска ягода.
Многогодишно. Из гори,
храсталаци, горски поляни и скални сипеи в цялата страна, докъм 2000 м
н.в. Цъфти май - август.
Географско
разпространение:
Европа,
Канарските
острови, Северна Африка,
Ориента, Сибир, Северна
Америка.
3. Fragaria viridis
Duchesne - Планица.
Многогодишно. Расте из
храсталаци и тревисти
поляни в цялата страна,
докъм 1200 м н.в. Цъфти
май - юни.

Допълнение (Според
Н. Стоянов и Б. Стефанов
в „Флората на България”
част І; Архив на министерството на земеделието и държавните имоти;
Таблица за опре- том ІV от 1923 г.; София
– Държавна печатница
деляне на видовете
– 1924 г.) към видовете от
Fragaria
viridis
- рода Fragaria:
Планица
1. Fragaria elatior
Листата отдолу покриEhrh.
– Ягода. (Горска
ти с копринести власинягода)
Многогодишно.
ки; чашелистчетата след
прецъфтяване обхващат Из тревисти места и
храсталаците. Среща се
плода.
Листата отдолу без предимно в планините,
копринести
власинки; но по-рядко от другите
чашелистчетата
след видове. Цъфти втората
прецъфтяване разпере- половина на пролетта и
ни или извити назад и не началото на лятото.
Географско
разпрообхващат плода.
странение: Средна и
Fragaria vesca - Горска Северна Европа, Кавказ.
ягода
2. Fragaria collina
Цветните дръжки с
Ehrh.
- Градинска ягода.
прилегнали и насочеМногогодишно.
Расте по
ни нагоре власинки;
баирите,
из
храсталациразрасналото се цветно
легло (месестата част) из- те, по тревистите места
цяло покрито с орехчета. и пр. Среща се в цялата
страна и се култивира в
Fragaria moschata - градините. Цъфти през
втората половина на
Суница
Цветните дръжки с
разперени и извити надолу власинки; разрасналото се цветно легло
(месестата част) стеснено в шийка, която е без
орехчета.
1.
Fragaria
moschata Duchesne
Суница.
Многогодишно.
Из храсталаци и тревисти
места в цялата страна, докъм
2000 м н.в. Цъфти май
- юли.
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пролетта и началото на
лятото.
Географско
разпространение: Европа, Крим,
Кавказ, Сибир, канарските острови.
но бяло. Плодчетата са
многобройни, едносеме
нни орехчета, разположени по повърхността на
разрасналото се, месесто,
червено легло. Цъфти м.
април до м.септември.
Разпрос тране ние:
Култивирана
ягодата
се среща почти в цяла
Европа, Азия, Африка,
Австрия, Северна и Южна
Америка.
Находища: В България
диворастящата
горска
ягода се среща навсякъде по ливадите, покрай
пътищата, оградите, поляните, скалните сипеи
до към 2000 метра надГорска ягода (Fragaria морска височина.
vesca L.)
Употребяема част:
Български народни наименования: беливица, Общо за двата вида:
каналица, плюскавица, плодът и листата.
Време на събиране:
готка, зуница, мече ягоди,
планица, планушка, суни- м. юни – м. август.
Химически състав: В
ца, ягодняк, малигазици и
плодовете
се съдържат
др.
Наименования в други следи от етерично масстрани: Русия – зямлени- ло, дъбилни вещества, до
ка, лесная; Англия – wild 0.8% пепел. Органични
strawberry
Германия киселини - лимонена и
– Wald Erdbere; Франция ябълчена киселина, богати са на минерални соли
– fraisier des bois.
Описание на растени- – калиеви до 84 мг%, калето: Многогодишно тре- циеви до 8мг%, фосфорвисто растение с късо ни до 6мг% и железни
кафяво коренище, вко- до 0,12мг%. В плодовете
реняваща се постоянно. основно се съдържат до
Стъблата дълги, пълзящи, 1,5% пектин, до 0,06% качесто изправени обикно- ротин (провитамин А), до
вено до 30 см., леко окос- 70мг% витамин С, следи
мени. Листата са предим- от витамин В1, до 150 мг%
но приосновни, сложни, вещества с Р-активност,
тройни с дълги дръжки. до 10% захари (инвертна
Цветовете са бели събра- и тръстена захар) до 1,8%
ни в съцветия, върху раз- протеини и антоциани.
клонени дръжки. Чашката Листата също съдържат
значително количество
е двойна с по 5 листвитамин С до 280 мг%,
чета във всеки
дъбилни вещества, сикръг. Венчето
лициева киселина,
също 5-лист
кверцетин и др.
Действие: Воден
извлек от листата
на ягодата предизвиква разширяване
на
кръвоносните
съдове,
снижава
артериалното налягане, забавя сърдечния ритъм и усилва
съкратителната способност на сърцето.
Определено
силно
противосклеротично
действие. Усилва също
Употреба в народната
медицина: Отварата от
коренището и листата на
ягодата действа пикочогонно и се употребяват
против пясък и камъни в
бъбреците, пикочния ме
хур и черния дроб; против
кожни обриви и подагра.
Същата отвара действа и
затягащо и се употребява против диария; против
болести на далака и три
пер; отварата от изсушени млади листа действа
омекчително при възпаление на дихателните
тръби, против астма и
пясък в черния дроб.

маточните съкращения.
Свежите плодове ягоди са ценна диетична
храна. Благодарение на
съдържащите се в тях
вещества помагат при
чернодробни страдания,
подагра,
авитаминоза
(недостиг на витамини в
организма, особено напролет). Плодовете при
употреба усилват отделянето на урина и пот.
Употреба: Плодовете
пресни или изсушени и
листата като дрога се използват при високо артериално налягане, при атеросклероза, язвена болест
на стомаха и дванадесетопръстника, болести на
далака, при анемия, авитаминоза, неврастения, помагат при запек, подагра,
маточни кръвотечения,
истерия, задух, кашлица и
лош дъх в устата.
Начин на употреба:
В ъ т р е ш н о. Запарка
от плодовете количество
от две-три чаени лъжици
се залива с 250 - 350 мл.
вряща вода, оставя се да
кисне до 30-40 минути,
след което се прецежда
и се взима по една кафена чаша 10-15 мин. преди
храна. Запарка от листата: 1 супена лъжица от
ситно нарязаните листа
се залива с 250 мл. вряща
вода, кисне 2 часа. Пие се
по 1 винена чаша 3 пъти
дневно преди храна.
В ъ н ш н о: пресни
плодове или запарка от
листата се налагат върху
кожни обриви, промивка
при бяло течение и при
рани.
Ягодата в Българ
ското лечителско изкуство: в лечителската практика се използват листата,
плодовете и коренището
– пресни или изсушени.
Помагат при: пясък в бъбреците, сърцебол, болки
в гърдите, туберкулозна
(охтика) кашлица, ревматизъм, запек, тения и холера. Компрес от сварени листа се полагат при
обриви, цирей и подутини. Зрелите плодове са
удачно средство за леко
изхвърляне на злъчни камъни.
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Здраве, природа

„Колкото по-богата е мисълта, толкова по-изискана ще бъде и храната. Тя пък определя устройството на мозъка и на тялото.”

Х

раненето е метод за лекуване. Подобър метод от него няма, но трябва
да се знае каква храна да се употребява и кога да се храни човек.
По време на боледуване и след оздравяване от дадена болест човек се нуждае от
специфична храна. Например, който е боледувал от треска, иска да яде кисело; при друга болест човек се нуждае от сладка храна.
Едно трябва да се знае: всеки божествен
плод има своето велико предназначение.
Следователно, ако се храниш с ябълки, ще
придобиеш едно качество; ако се храниш
със сливи, ще придобиеш друго качество.
Каквато храна яде човек, такъв става.
Изобщо, продълговатите плодове представят интелигентност, а валчестите, кръглите - живот и чувства. Плодовете не са нищо
друго, освен съвкупност от енергии, които
функционират в тия форми.
Картофите придават само едно качество
на човека - правят го доволен, да се задоволява с малко. Ябълката придава следните
качества на човешкия организъм: прави го
мек, благ, снизходителен към хората. Лицето
придобива свежест. Ако искаш да бъдеш
сладък, благ - яж грозде. Изобщо храната
оказва влияние върху характера на човека.

Ако искате да подобрите
кръвообращението си,
яжте череши
Какво се крие в черешата? В нея се крият
дълбоки чувства. В черешата се крие законът на свободата.
Какво дават дренките? Ако сте безхарактерен и отпуснат, като ядете дренки, придобивате устойчивост и издръжливост в характера. Те доставят желязо в кръвта.
Ако детето е малокръвно, давайте
му повече круши; ако е грубичко по характер, хранете го с ябълки; ако му липсват благородни чувства, хранете го с
череши, които едновременно стават
регулатор на стомаха. Дините, дренките, тиквите също регулират стомаха.
Плодовете изобщо развиват благородни чувства. Само че не трябва да се преяжда, да се претоварва стомахът.
Някой казва: имам неврастения! Яж
грах! Друг казва: страдам от ипохондрия. Яж жито! Казват за някого, че този
човек е много сприхав. Дайте му да яде
царевица! Еди-кой си не обича да устоява на своите задължения. Дайте му да
яде ръж! В ръжта има нещо идеално, тя
расте нависоко. Тя, като влезе у човека,
създава висок идеал.
В някои плодове преобладават известни цветове повече, в други по-малко.
Например вземете черешата - в нея преобладава повече червеният цвят. И следователно,
ако някой е малокръвен и ако разбира закона, при яденето на черешите, ако той има туй
разположение, ако яде по новия начин, яде
чрез разбиране, а не механически, непременно той ще възприеме всичко онова, което е необходимо за неговия организъм.
Ябълката се е създала в астралния свят, а
крушата и лимонът - в умствения. Като погледнете формата и цвета на домата, ще установите, че той е останал назад в развитието
си. По-далеч от живота на стомаха той не е
отишъл. Материалистите са подобни на доматите.
Черешата представлява символ в природата. Червената череша, както и всички червени плодове, излязоха от рая. Черешата
действува разслабително на организма.
При малокръвие - яжте краставици.
Който иска да бъде здрав, ще яде непържен лук. Само болният от гръдна болест
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„Здравето зависи от правилното хранене.” – Петър Дънов

Лечение чрез храна
може да яде пържен лук, като лекарство.
Който иска да бъде здрав, да яде готвено от
човек, който го обича.
Когато лукът се нареже на ситно и запържи, той губи своята магнетична сила.
Краставицата действува благотворно
върху нервната система, но да се яде сутрин
и на обяд. Яде ли се вечер, тя се отразява зле
върху стомаха. Изобщо вечер човек трябва
да се храни преди залез слънце. Не е ли ял
по това време, по-добре да не яде. Нека пие
една чаша гореща вода или чай и да си легне с празен стомах. Така ще спи леко и приятно.
Който иска да се лекува лесно от хрема,
нека приложи следното средство: дойде ли
зимата, нека си купи поне 1000 парчета праз
и щом го хване хрема, да яде по 3-4 пъти на
ден праз. Българинът по естество е практичен, той търси лек в народната медицина и е
дошъл до следните резултати: като заболее
от хрема, употребява праз.
Когато имате болки в сливиците, взимайте лют чесън. Това е един добър начин за
лекуване на сливиците и добра дезинфекция на гърлото. Чесънът действува отлично
и за тези, които страдат от безсъние. Много
хора, особено българите, ядат люти чушки.
Лютивите чушки помагат против треска, но
за здрав човек те не се препоръчват. Също
така не се препоръчват и много кисели. и
сладки храни.
Ако се чувствувате нервен, неразположен, изяжте две круши или две ябълки, малки или големи, законът действува еднакво.

Силата не седи в големината, но в числото
две като принцип. Числото две е магнетично, смекчава енергиите. За очите ще ядете
леща. За бъбреците - фасул. За хубав тен на
кожата - грах. Ако изпаднете във физическо
неразположение, ще трябва да изпиете сока
на два-три лимона със захар, а след това да
изпиете сока на няколко портокала. Сокът
на лимоните и портокалите възстановява
доброто разположение на духа, подобрява
състоянието на стомаха.
Яжте повече коприва и спанак да почерните косата си.
Ако стомахът ви е разстроен, сварете
дренки или пък ги яжте пресни. Черешите
пък действуват разслабително.
Не е все едно дали ще употребяваш жито,
царевица или овес. Енергиите на житото са
коренно различни от енергиите на другите
зърнени храни. Който иска да стане идеалист, да се храни с овес. Ако искаш да бъдеш здрав, да придобиеш мускули, яж жито.
Засега най-силната и здрава храна е житото.
Сладката храна придава мекота на харак-

тера, киселата придава активност, енергия.
Киселата храна усилва волята на човека.
Който яде боб, ще научи закона на щедростта.
Черешата и прасковата крият в себе си
лечебни свойства. Черешата се препоръчва
против малокръвие и неврастения. Пролет,
когато има череши, можете да ядете, колкото искате, но с любов. За да се ползувате
от плодовете, те трябва да са отглеждани от
добър човек.
Всеки плод крие в себе си лечебна сила,
която трябва да се използува. Ако сте нервно възбуден, изяжте три петровки ябълки
и неразположението ви ще изчезне.
Ябълките влияят добре за тонизиране на
нервната система. Орехите влияят добре на
мозъка като храна, а житото влияе добре на
сърцето.
Който иска да бъде весел, жизнерадостен, нека яде череши, които зреят рано в началото на май. Който иска да бъде философ,
мъдър, да яде грозде - късен плод. Когато
има големи мъчнотии, да яде ряпа, тя помага против много болести, взима се като символ на преодоляване. Когато работите ви не
вървят добре, яжте ряпа.
Лукът е лековит, когато се яде суров, печен или варен, но не и запържен.
Който страда от неврастения, да се подлага на диета от грах; който страда от ипохондрия, да яде жито; сприхавият да яде царевица, неустойчивият — ръж. Ръжта създава
висок идеал. Дребните растения създават
хора с дребни идеали, а едрите — обратното. Селяните в Софийско трябва да се
хранят с ръж, за да станат по-големи
идеалисти.
Когато иска да дезинфекцира устата си или да подобри състоянието на
стомаха и на гърдите си, човек трябва
да яде чесън. На болния предписвам
чесън, но не и на здравия. Иска ли
да стане красив, човек трябва да яде
грах. Яде ли боб, той ще стане здрав,
ще развие твърдост.
Който иска да внесе светли мисли
в ума си, той трябва да яде плодове,
които са зрели на север; който иска
да внесе благородство в сърцето си,
той трябва да яде плодове, зрели на
юг; който иска да внесе благородство
в характера си, той трябва да яде плодове, зрели на изток; който иска да
придобие разбиране за живота, той
трябва да яде плодове, зрели на запад.
Заболее ли човек от атеросклероза, да
яде по възможност малко по-проста чиста
храна. Да се храни с варено жито, с варен
ориз и плодове. Когато сте неразположени духом, направете следния опит: вземете половин килограм пресни, едри, хубави
череши и излезте навън в 10ч. преди обяд.
Обърнете се към слънцето и започнете бавно, спокойно да ядете черешите - около
половин час; освен череши нищо друго не
трябва да ядете.
За кашлица: ще настържете черна ряпа
и от сока ще изпивате всяка вечер по една
кафена чаша. Отлично действа и на стомаха.
Ще вземете и по една скилидка чесън с малко солчица. Това ще правите всяка вечер,
докато кашлицата престане.
Ако болният се храни с благодарност и
съзнава, че Бог се грижи за него, в продължение на един месец положението му ще се
подобри.
ПЕТЪР ДЪНОВ

Дух, материя
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ЗНАНИЕТО ЗА БОГА, ОТРАЗЕНО В
КНИГИТЕ НА ВЛАДИМИР МЕГРЕ, КЛЮЧ
КЪМ ДУХОВНОТО СЪВЪРШЕНСТВО
Продължава от стр. 1
„Виждате ли, Владимир,
в шкафа в моя кабинет
има много книги. Това са
философски трудове на
мислители от различни
времена, от различни части на света... Всички заедно формират философската концепция – човекът е
тленен, човекът е порочен
и нищожен. Тази концепция, именно тя, извращава
и унищожава човешката
душа. Това, което вече е
сътворила Анастасия, е
по-глобално. Тя ще повлияе
на цялото човешко общество и на всеки негов член
поотделно. Тя е казала:
„Ще пренеса човечеството
през отрязъка на времето
на тъмните сили”. Тя го е
направила, Владимир.
... Добре, Галя, колко интересно казахте, когато
се обидихте, колко интересно: „Вие познавате
философията на смъртта, а философията на
живота ви предстои все
още да научите”.
Какво силно определение за две противоположни философски направления. Много точно
определение – философия
на смъртта и философия
на живота. Потресаващо! Анастасия е философията на живота”.

ал на световния интелект
да насочим към отстраняване на тези прегради, на това наследство,
което е оставила старата
система за жреческо управление. Управлението
на разрушителните сили,
които са превърнали богочовеците в спящи биороботи на илюзорния
живот. В така получилата се ситуация трябва
да се стремим да помогнем на всеки човек
да намери своя ключ
към духовното съвър-

в нашия илюзорен живот
тя, смъртта, за съжаление, все още ежедневно
събира своя сатанински
урожай. Практическата
философия на Анастасия за безсмъртието на
душата и за възстановяването на хармонията
с физическото тяло ще
избави човечеството от
този страх в обозримо
бъдеще.
Вторият страх е
свързан с нашето бързо
стареене. Няма никакво
съмнение, че сега същес-

статъчна за всички в настъпилата ера на общата
заетост.
Напълно е закономерно, че дългият и щастлив
живот на всеки човек
трябва да премине в
липсата на третия страх
пред лицето на всякакви
болести. Гаранция за изчезването на този страх
е вече натрупания опит
на новата медицина, която е способна не само да
изцели всяка болест, но
и да регенерира всеки
загубен орган.

излечими заболявания.
В своите откровения
Анастасия дава изчерпателна информация
за възникването на парите. Тази индустрия
от хартиени фантоми,
която не е подкрепена с нищо, е създадена
от представителите на
тъмните сили, от жреците. Според думите
на Анастасия, това е
най-коварното изобретение в системата
за кодиране, което се е
извършило преди око-

шенство. Да го изведем
от спящото състояние
на съзнанието и да го
включим в процеса на
съзидателните промени в преходния период. Още днес са създадени идеални условия, за
да може цялата световна цивилизация, цялото
световно общество, да
излезе извън робската
зависимост на страха.
Първият страх е
страхът от смъртта, която не съществува в божествената реалност. Но

твуващата средна продължителност на живота от
60 – 70 години подлежи
на съществено коригиране и масовите столетни юбилеи ще станат
привично явление. Още
повече, че в процеса на
възстановяването на загубения рай ще бъдат
необходими всички, без
изключение, представители на събудилата се
цивилизация.
Съзидателната работа в името
на щастливия божествен
живот на Земята ще е до-

Ще се постарая поподробно да се спра на
избавлението от четвъртия страх, който е свързан с пропастта между богатите и бедните.
Страхът да се окажеш зад
границата на бедността,
особено в условията на
продължителната икономическа криза, е бич
за съвременното общество. Той поражда обща
депресия, която обикновено води до многобройни трагедии. Явява
се причина за много не-

ло пет хиляди години
на едно от тайните заседания на жреците.
Нашият вселюбещ Отец,
нашият Бог, Творец, първоначално е сътворил
истински рай на Земята,
в който законите на мирозданието са гарантирали щастлив вечен живот за всеки богочовек.
С колективната енергия на съзидателните
мисли всичко необходимо за удовлетворяването
на потребностите на всеки човек се е създавало

В. Мегре
Няма никакво съмнение, че генетично във
всеки човек е заложено
божественото семе на
вечния живот. Тези семенца първоначално ги
е заложил Създателя в
своето велико творение,
като е създавал любимите си деца по свое подобие. Но тези семенца на
вечния живот, поради
особени обстоятелства,
са били подложени на
временно изпитание, от
което ние излизаме с достойнство. Няма смисъл
да подлагаме на задълбочен анализ своето минало, да търсим причините за временното пребиваване в окултния ад
на съвременния живот.
Много по-важно е цялата
си сила и целия потенци-
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в изобилие. Съществувала е икономика на самодостатъчността, която е
изключвала всякакво неравенство в разпределението на материалните
блага. В основата на първоначалния вечен живот
е стояло непрекъснатото
духовно развитие, което
е изключвало всякаква
проява на агресия, всякакъв човешки порок.
Енергията на непреходната любов на всеки към
всички е предпазвала
божественото общество
от завист, амбициозност
и горделивост - всичко
това, което е чуждо на
човешката природа и се
явява кошмарен сън за
нашето заспало обществено съзнание. За голяма радост започна бурен
процес на пробуждане
на общественото съзнание от тази временна
летаргия, продължила
няколко хиляди години.
В така създадената ситуация на всеки е предоставена възможността
да намери свой ключ
към духовното развитие,
за да се избави от страха.
Затова е необходимо да
живеем в информационното поле на новата
цивилизация. Засега за
мнозинството е трудно
да се огради от привичната агресивна информация от вестниците,
радиото и телевизията.
Такива са трудностите на
преходния период, които трябва да се преодолеят, за да се открие този
тайнствен ключ към духовното съвършенство.
Дълбоко съм убеден, че
периодичното прочитане на книгите на В.Мегре
„Звънтящите кедри на Русия” е способно да създаде това информационно
поле, което извежда на
пътя на духовното раз-

витие. Да се намери този
тайнствен ключ към решаването на всички проблеми без изключение.
В книгите на Мегре е
даден отговор на вечния въпрос за съществуването на Бога като
велик космически Разум, който реализира
своята свръх гениална
програма за общо спасение. С всеки изминал
ден „вторият фронт”,
открит на Земята от
представителите
на
спящата цивилизация,
приближава деня на
общото пробуждане за
извършването на велики преобразувания.
За тези преобразувания
са мечтали най-добрите
представители на човечеството от последното
хилядолетие, които не са
могли да се примирят с
чудовищната система на
жреческото управление.
Елементарната логика е
подсказала, че разруши-

телната дейност на човека не съответства на неговото божествено предназначение.
Някакво
тайно коварство се крие
в дълбините на вековете,
като разделя световното общество на враждуващи държави. Именно
това тайно коварство е
огласила Анастасия, като
е дала информация за
заговора на шестимата
жреци. Както се казва,
най-страшното е вече зад
нас и ние, които живеем
сега, трябва да насочим
целия си събуждащ се
интелектуален потенциал към възстановяването на щастливия вечен
живот за всеки жител на
нашата прекрасна планета. Да помогнем на
всеки да намери своя
ключ към духовното
съвършенство за определяне на собствената
си мисия в епохата на
златния век. Златният
век вече е настъпил -
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за това свидетелстват
многобройните
статии в Интернет, които
дават информация за
вече съществуващите
технологии във всички сфери на човешката
дейност в преходния
период. Следва още
веднъж да напомним, че
особеност на започналия преходен период е
съществуването на две
цивилизации. Новата цивилизация, която с всеки
ден гръмогласно заявява за тържествуването
на пробуждащата се ведическа цивилизация, и
старата, която агонизира
под своите кризи и инерции с разрушителен характер. От представителите на новата цивилизация са създадени всички
условия за удовлетворяване на всички необходими потребности на
всеки човек за щастлив
живот на Земята. Нагледен пример е създаването на алтернативна енергетика, която е способна
да реши всички проблеми на световната цивилизация. Използването
на слънчевата енергия,
енергията на вятъра, на
морските вълни и нанотехнологиите ще решат
всички проблеми, създавани от монопола на
нефта, газа, въглищата,
торфа и т.н.
Така наречената световна икономическа криза в условията на свръх
производство на стоки е
нагледно доказателство
за кризата в цялата пирамида на финансовата система. Като сапунени мехури се пукат „всесилните”
банки, създали индустрията на парите, тоест хартиените фантоми, които
не са подкрепени с нищо.

Става ясно, че световната икономическа криза е
своего рода ускорител на
прехода към новата цивилизация, която се създава на Земята съгласно
реалната програма на
Бога. Извършва се невидим процес на трансформация на старата
цивилизация в нова. С
всеки ден отслабва сляпата съпротива на тези,
които в опиянението от
натрупването на така
наречените материални ценности могат да се
окажат в пропастта на
реалния ад, за който е
предупредила Анастасия.
Да си спомним думите
й: „Човечеството се носи
над пропастта. Съмняващият се ще падне в пропастта, но човечеството
ще се спаси”.
В реалностите на
съвременния свят на всеки е предоставена възможността да намери
своя ключ към духовното
съвършенство. Този ключ
е своеобразна покана за
влизане в новата цивилизация. Никакви подкупи,
никаква корупция, никаква власт, освен властта
на Създателя, не са способни да намерят този заветен ключ към духовното съвършенство.

Доклад, изнесен
от академик
Атанас ПАНЧЕВ,
издател на
в. “Родово имение”,
по случай празника на
Федерация за Духовно
единение “Роза” и
конференция на тема
“Потребността на
човека от знанието за
Бога”, 11.04.2010 г.,
гр. София
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Какво
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да се прави?
акад. Виктор
МЕДИКОВ
- Уловил си главното.
Поздравления! Чудесен
княз си ти!
Ти целият си в Системата, обкръжението ти
също е от хора на Системата. Кой от тях живее в
естествени условия? Кой
от тях контролира мислите си? Има биороботи
и има Човеци! Разликата усещаш ли я? Има ли
в твоя екип, елитата на
новодемократите, такива
Човеци?
Не си имал не само
подхранване от естествения свят, но дори пролука малка. Глътка свеж
въздух и капка жива
вода, свежи мисли! Отвсякъде си бил опакован.
Графикът ти е поминутно разписан. Всичките
ти дела и помисли са от
технократския свят, жреческия. Успя ли поне да
се досетиш как така се появи малкото зрънце, толкова съществено в такава
обстановка?
- Какво има да се досещам. Ти си помогнал
най-вероятно. Измъкнах
се някак си до родовите
имения, ето го и резултатът. Нова мисъл се появи, различна от обичайното направление. Може
и обстановката да е помогнала.
- Нищо случайно на
този свят няма. Затова и
на тебе ти бе дадена такава възможност. Иначе
щеше да продължиш денонощните си работи, без
да се замисляш и с чиста
„съвест” през целия си
мандат. И след него също.
Място, достойно за теб,
по понятията на Системата, все щеше да се намери. И никой не би те
осъждал за нищо в твоя
свят. В крайна сметка не
си бил длъжен всичко да
знаеш.
Ето ти самият бе казал:
“Ще изпомпваме нефт и
газ, ще добиваме въглища и дървесина, ще преработваме тези суровини
и ще ги продаваме. Страната ще забогатее. Ще
заживеем не по-зле от
Кувейт”.
А известно ли ти е, че

планетата Земя е високоразвито духовно
живо същество. Като
теб, само че рангът й във
Вселената е значително
по-висок?
- Учителю, ти знаеш как
бе възпитавано съветското поколение. До мозъка
на костите сме пропити с
материализъм. И пионери бяхме, и комсомолци.
По-яростни материалисти от нас се оказаха само
капиталистите. Нещичко
напоследък започвам да
усещам, но време не стига да се вгледам по-внимателно. Въртим се в колелото неспирно. Дават
ми прегледа на пресата,
списъците на новите книги, нещичко успявам да
погледна по телевизията,
от нета. Сега разбирам
колко фино и ненатрапчиво може да бъде управляван човек, особено
когато е във властта.
Имам солиден щат от
помощници и съветници,
а какъв е смисълът? И тях
ги управляват по същия
начин. Те съвсем несъзнателно премълчават найважните неща. Просто не
ги знаят. Трябва да се сменят източниците на информация. Но откъде да
намеря истинските? Още
повече Първоизточниците. Как да откриеш онези
мънички зрънца, които
започват да се появяват
в океана от информация?
Ти също ту се появиш, ту
изчезнеш. Другите дори
не се показват.
- Показват се, показват,
но как до тебе да се доберат. Милиардерът, твой
приятел, насила превзе
непрестъпната ти крепост. По-правилно е да
се каже за него, че се отскубна от кръговата блокада на тъмните сили. В
минали времена умните
управници се маскирали
и тайно се сливали с народа, за да държат ръка
на пулса. И ти би могъл
периодично да каниш
при себе си различни
хора. Редно е да имаш
свои, само свои, очи и
уши,
първоизточници.
Но да не се отклоняваме.
Тази тема също е важна
и изисква допълнително
разглеждане. Но да про-

дължим мисълта за живата планета.
Знаеш ли, княже, че
залежите на подземни
изкопаеми не са просто
струпване на едно место
на някакви си неща: злато, диаманти, нефт, газ,
желязо, въглища... Това
са живите органи на
нашата майка – Планетата! Ако направим аналогия с човека, това са
неговите сърце, бъбреци,
черен дроб, мозък, кости,
кръв... Водата и нефтът
са кръвта на Планетата,
газът – нейният Дух, а металите – нейните кости.
Счупвал ли си си някога
костите? Усетил ли си
болката? Ами ако ежесекундно ти чупят по нещо,
щеше ли да се чувстваш
по-добре? Щеше ли да
оцелееш?
Бог не случайно е отредил на русите толкова
голяма територия, надеждна твърдина, под
която се намират множество жизнено важни
органи. Именно русите са
поставени да ги пазят. Но
не да ги разпродават, не
да разпиляват кръвта и
мозъка по цялото тяло на
Планетата. Вземи пример
от пчелите. Само капчица
за себе си вземат, а опрашват цялата природа.
Всичко живо благодарение на тях процъфтява.
Поне веднъж замислял ли си се по чия идея,
в чии интереси унищожават нашата хранителка?
И как ти, нейният син, се
чувстваш като експлоататор сега?
- Дай ми време, Учителю. В движение такива
решения не се вземат.
Но без съмнение всичко това ще го имам пред
вид. Обещавам.
- Вярвам ти. Аз не те
критикувам тук, дори
за последното решение
съм готов да те похваля.
Ти винаги си бил човек
на Системата. Без време
за собствени мисли, без
възможност да получиш
истински знания. И изведнъж такава пробойна
за проникване на истин
ско познание!
Ти започваш да осъзнаваш новия свят, княже, душата ти се събужда. И това

3 - 9 май 2010 г.
е много важно за всички,
за планетата дори. Нека
засега да си само формален ръководител на найголямата по площ страна.
На всички им е ясно, че
когото би посочил Путин, когото би поставил
начело на предизборната компания, той би станал президент. Тук няма
на кого да се сърдим, а и
няма защо. И той така бе
избран. Както казват хората: “Дават ли ти – вземай, гонят ли те – бягай”.
Но не бива да забравяме
за това. Още повече, че
твоите възможности са
огромни. Целия трик е
в това, как да се използват тези правомощия. С
микроскопа може да се
забиват пирони (масово
явление напоследък), а
може и велики открития
да се правят. Ако ти поведеш народа по нов път,
пътя Прави – както се
нарича във ведическата
традиция, ще доведеш
до събития от вселенски
мащаб. Стани не формален, а реален лидер, национален лидер, велик
княз! Събери цялата си
империя, цялата нация,
всички етноси под едно
крило с невероятната,
поне за последното хилядолетие, национална
идея.
- Съгласен съм с теб и
те подкрепям. Сега кажи
ми честно: с кого? С кого,
Учителю, да направя
това? Къде са кадрите,
подготвени за тази цел?
При това не възпитаниците на чичо Сам, които
щъкат в изобилие наоколо. Нали взехме Запада
за образец, общество
на всеобщото благоден
ствие строим, общество
на консуматорите. За
него и кадри подготвяхме. Нашите още не сме
подготвили, а старите,
съветските, вече успяха и
без нас да ги погребат.
- То ти и не би могъл
никого да подготвиш, защото не знаеше на какво
да ги учиш. При тези условия колкото и да храниш
вълка, той все към гората
гледа. Преди тебе чичо
Сам доста се бе постарал.
И върху тебе сериозно
въздействие бе оказано.
Но чиновникът си е
чиновник. Други няма
засега. Тук си прав. Ами
нека той да прави каквото трябва, под строг
контрол и в интерес на
държавата. Държавната
машина все едно следва
да се върти. Ние говорим
за хората от другия свят.
Колкото и да ти изглежда странно, но хора
има. Все още не е нужно да бъдат афиширани.
Това обаче са истински

русичи. Ще ти припомня, че в минали времена
целия народ призовавал
на държавна служба БО
ЯРИ-те МЪЖЕ (боляри),
ВЕЛМИ МОЖЕЩИ (велможите ) и истинските аристократи – АРИИ СТО КРАТ.
За щастие Русия винаги
е била богата на велики
хора. Затова и никой не
е успял нищо лошо да й
причини, колкото и да се
е мъчил. В последствие
този прекрасен ведически кадрови институт е
бил многократно лъган и
изопачен.
Припомни си преподобния Сергий Радонежский. Как безизвестният
монах Сергий в най-тежките условия, когато Русия била вече обградена, а Ордата диктувала
своите порядки, успял да
възпита този елит. Елит,
които успял всички да
разгроми. В последствие
успешно управлявали до
идването на Петър.
Сергий създал Засадния полк, за който
никой и нищо не знаел.
Най-вече Ордата. Тайно!
Именно той изиграл решаващата роля в битката
при Куликовското поле.
Тогава се появили Осляб
и Пересвет. То и днес ги
има, защото през поколенията тези имена са се
превърнали в длъжности
в Засадния полк. Сергий
бил далековиден, но не
приказвал напразно, а
вършил дела. Реални и
конкретни неща правил.
Ти разкарай безделниците и създай истински
елит на нацията, екип,
както сега го наричате.
Когато станеш вещ, Ведун, ще можеш да подготвяш нужните кадри.
Не сам, разбира се. Учители ще намериш в изобилие, колкото и странно
да ти се стори.
Призван си не да
довършваш онова, което
други не са успели, не да
реализираш мислите на
жреците на твоята територия, а да твориш нов
свят, княже. Разбра ли, че
можеш творец да станеш?
И тогава на теб във всичко ще ти се притекат на
помощ не тъмните сили,
както сега, а Светлите.
Сам Бог ще застане на
твоя страна. Забелязал ли
си го това при Игор, при
жителите на родовите селища, заели се със сътворяването на своята малка
родина и възраждането
на голямата.
Захванали се, стоварвайки върху себе си
цялата тежест на пионерите, без дори да го разбират. И нека не всичко
им се получава както
трябва отведнъж. Нали
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те ти разказаха не само
за постиженията си, но и
за проблемите не скриха.
А твоите възможности
позволяват с лекота да се
премахнат всичките им
проблеми. Дай простор
на инициативата. Поне да
не им пречат разни чиновници, западопоклоници, църковни и други
агенти.
Издигни алтернативната икономика
В твоята власт е да
изградиш нова, алтернативна икономика. Такава,
каквато започна да твори твоя приятел, заедно
със съмишленици и Бог.
Жива икономика - за човека. Такава, която да
произвежда само полезна за хората и планетата
продукция, такава, която си видял в родовите
имения. Не само в Русия,
по цял свят се нуждаят
от чистата, произведена
с любов продукция от
такива имения. Продукция не само материална:
хранителни стоки, обувки, дрехи, мебели, екологични къщи и др., но
и духовна. Не сравнявай
мислите, споходили те
сред природата, дошли
от Бога, с онези, които те
пронизват в изкуствената отровена среда. Досещаш ли се от кого идват
тези мисли в твоя технократен свят? Кой е истинският автор на бомбите, на
войните, на всевъзможни конфликти? Затова и
Пушкин няма нищо общо
с такива като Лихачов и
Сахаров.
Помогни на всички желаещи да получат своята
малка родина, своето родово имение, помогни на
Игор. Дай простор за развитие на новите кълнове. Разбира се, те и сами
правят всичко, което е по
силите им, но твоите възможности са несравнимо
по-големи.
Създай Министер
ство на алтернативната икономика. Назначи
министър от знаещите
хора, който с душата си
познава проблема.
От твойто обкръжение
няма кой да тегли такъв
хомут, защото мисъл
даже нямат за новия свят.
Те са добри изпълнители, но не творци. Изпълняват само това, което
им се каже. Знаеш вече
кой им дава заповедите.
Добрите отдавна са открити и изгонени, някои
дори физически унищожени. Огледай се какво
става наоколо, погледни
в Думата, в Съвета на федерациите, в другите дър
жавни органи. Скоро ще
си предават постовете по
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наследство.
А след като нямат своя
мисъл, не чувстват какво
иска душата, то няма да
има и какво да се материализира. Ще осмучат
всяка една идея и благополучно ще я закопаят.
Което всъщност сега и
правят. Заканват се с булдозери да сринат едвамедвам покълналите семенца на раждащата се
божествена икономика и
култура. Провери, между
другото, докато още не
е късно. Петното на този
позор върху теб ще легне. Ти си главата – ти за
всичко трябва да отговаряш, което правят твоите
подчинени.
Нужните ти хора вече
ги има. Повикай ги при
себе си, използвай шан-

и губернатор. И не умувай много, Ведруси назначавай. Другите сами
ще се натискат. В твоите
апарати имаш милиони
чиновници, но такива
сред тях не ще откриеш.
Търси такива, които
сред природата живеят
и тайните на Ведическата Рус за родовите
имения знаят. Отдели
им за експеримент коя
да е, даже най-изостаналата губерния, найзапустялата.
И ще се убедиш сам
как в най-кратки срокове не само губернията и
живеещите там хора, но
цялата Рус ще се надигне.
Да загубиш не можеш.
Но ако се получи както
трябва? И то обезателно
ще се получи. Това аз ти

ние по някакви, дори и
обективни, причини намалим производството
на нещо, те могат да определят това като използване против тях на оръжие за масово унищожение, и НАТО има право,
по техните закони, да използва срещу нас цялата
си мощ!
- Помисли, когато
имаш време, княже, в
какво е разликата между
предложението на твоя
екип и това, за което аз
ти разказвам. Разликата е
принципна. Който не иска
да направи нещо, той винаги ще намери причина.
Ти обаче искаш да стане. Виждам, че искрено
искаш. Тогава търси не
причината как да не стане, а пътя, по който да го

са. Между другото, има и
такива, които ционистите
изгониха от твоята администрация, от правителството. Не допаднаха тогава на дворцовите слуги тези държавни мъже.
Опитът и знанията им
обаче са живи. И годините
на изгнание са им дошли
от полза - много неща им
се откриха за живота извън кремълските стени.
Имам и още един съвет,
може би най-важния:
Срочно намери и назначи нов губернатор,
приел идеята. Сътвори
с него заедно една образцова губерния.
Ако не успяваш навсякъде, то създай огнище, от където да израства всичко хубаво. Имаш
само да назначиш двама кадърни - министър

го гарантирам. За това и
Бог отдавна всякакви гаранции ти дава. Рискувай
в тази лотария без загуба
да играеш и ще спечелиш
целия свят, Русия ще полети във висините.
- Но какво да правя
със старата икономика?
Жреческата. На робите,
както ти казваш, им трябва работа и целия тази
ширпотреба за консумация. Иначе бунтът е неминуем.
А какво да правим с
енергийните
ресурси,
нефта, газа, въглищата?
Със суровините какво да
правим? Мисля знаеш, че
Запада е приравнил тези
руски суровини към оръжията за масово поразяване. Искат целия Сибир
да владеят. Те и сега се
разпореждат там. И ако

направиш по най-добър
начин.
Ти каза, че проектът
„Едноетажна Русия” е
почти същото като родовите имения. Ако не се
вглеждаме в същността,
наистина си приличат. По
обвивката отвън. Именно
така и управниците искат да изглежда, така го и
представят в средствата
за масова информация.
Нещо повече, за родовите
имения въобще не говорят, за да не могат хората
да се досещат и да направят необходимите връзки. Даже мисъл не трябва
да се допуска за това, че
трябва да се живее заедно, не само семейството,
мъжът, жената, децата, но
и цялият род.
Не бива рода да се
забравя, защото се губи

връзката и енергията, наследството на предците,
с хилядолетия натрупвано. Губи се съвместната
вест – съвестта. Виж как
изглежда една самотна
мравка, птица или звяр,
осиротялата пчела. Какво
могат те без съвместната
вест, без силата на рода,
без Бога? Затова се получава, че видимо е едно и
също. Но ако в същината
се вникне, разлика принципна ще видим.
Едноетажна Русия според вашия проект е същото каквото е и едноетажна Америка. Копирали сте
изцяло тяхната реалност,
без ни най-малки подобрения. Нещо повече,
рязко сте я влошили, защото копието е по-лошо
от оригинала. Освен найважното - не сте предвидили за чия сметка живее
Америка и за чия сметка
искате да спретнете този
проект вие.
За сметка на своя долар и мащабното печатане на тези необезпечени
хартийки Америка без
каквато и да е съвест ограбва населението на целия свят. Най-вече граби
от Русия. Безплатно получава и суровините и найдобрите мозъци. Всичко,
което си пожелае. Твоите,
т.е. руските, златновалутни резерви, стабилизационният фонд, банките и
спестяванията на хората
изцяло им принадлежат.
Защото руската финансово-кредитна система е
съставна част от тяхната
система и съответно на
тях принадлежи. Не на
теб, не на Русия, не и на
руснаците! Затова е измислен ФРС – Федералната резервна система.
Поумувай сега малко
върху онова, което ти
препоръчват твоите консултанти. Преди всичко
огледай онези от тях, които с финанси се разпореждат. Очите им погледни, лицата им. Дори по
телевизията очичките им
бягат, честно и прямо не
могат да погледнат. Кои
са им били учители, ти и
без мен знаеш. Ето ти още
един добър пример за
това, какво е Системата и
кой стои зад нея.
Родовите
имения
– това е национална
идея, възраждане на голямата и малка Родина.
Това е съвършено нов
начин на живот, здраво семейство и Род,
физически и духовно
здрави хора, физически и духовно здрава
нация. Това е различна
цивилизация, култура,
наука, образование и
възпитание.
Следва
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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

Кварцово семейство
I. Макрокристали
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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

РОЗОВ КВАРЦ

КВАРЦ РОЗОВ. р. розовый кварц; а. rose quartz;
н. rosenquarz.
Цветът на тази рядко срещана разновидност на
кварца (SiО2) с твърдост 7 във всички оттенъци на розовото се дължи на наличието на примеси от Ti и Fe.
Розовият кварц може да бъде плътен или просветляващ и много рядко прозрачен. При престояване на
слънце цветът му избледнява. Основно се среща като
плътни агрегати и зърнести маси, а добре оформените кристали са рядкост и с малки размери. До средата
на XX век любителите на този красив, нежен камък са знаели само за непрозрачния му вариант, но през 1959 г. в Бразилия
е намерено находище на полупрозрачен
и прозрачен розов кварц. Уникални образци от него могат вече да се видят в новия Музей на уникалните кристали „Илия
Делев”.
От розовия кварц се изработват украшения още от антично време. В бижутерията го ползват във вид на кабошони - за
пръстени и огърлици, а фасетиран или
изгладен - за гердани. От късове масивен
розов кварц, теглото на които достига понякога тонове, изработват изделия във вид на вази, чаши и др.
В Древния Египет от него са правили маски като
украса. В стрит вид го използвали в кремове за
лице за изглаждане на бръчки. Наричат го „Камъкът
на вътрешния свят”, защото излъчва успокояваща,
разхлаждаща енергия, която работи с всички чакри и
особено с четвъртата.
Висулки с розов кварц помагат за погасяване на
изблици от гняв, успокояват при стрес, премахват
негативното отношение към приятели и близки и
засилват любовта към себе си. Възвръщат спокойствието и яснотата в хаотични и кризисни моменти.
Индийските йоги го смятат за „камък на сърцето”,
който успокоява сърдечните мъки и освобождава
от излишното напрежение. Като талисман е полезен
за запазване на семейното щастие, а на неомъжени
жени помага да си намерят партньор. Като амулет
пази от негативно въздействие и затова е полезно да
има къс или изделие от него близо до източника на
негативното излъчване. Поставянето на късче розов
кварц върху компютъра или телевизора възпира навлизането на електромагнитното поле в човешкото
енергийно поле. Препоръчва се да се носи в сребро,
а не в злато.
Литотерапевтите смятат, че розовият кварц

помага за премахване на
замърсяванията в организма
и за изчистване на излишните течности, подтиква активирането на лимфната система, което е свързано
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„Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази светлина всеки може да се лекува. Затова е добре човек да носи златни пръстени 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 пирамидата 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”

Плот от розов кварц

с повишаване на имунитета, укрепва
отделителната система, кръвоносните съдове, костния мозък и удължава
живота.
Магически качества: помага при
стрес и гняв, усилва творческите способности и увереността в себе си.
При медитация помага за намиране
на първопричината на страданията и
за отпускане по много нежен начин.
Зарежда хората с универсална любов.
Символ е на красота и безкористна
любов.
Прозрачен розов кварц от Бразилия
може да се види в Музея на уникалните
кристали „Илия Делев” в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”
– София.
Най-известните находища са в
Бразилия, САЩ и на о. Мадагаскар.
В България се намира в Плана планина - в околностите на с. Долни Окол.
Става за малки пластики и бижутерия.
Цветът на повечето места е неустойчив.
Лидия Старикова
Из „Камъни за нашите души”
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Розов кварц - Национален музей „Земята и хората“, София. Снимка: Михал Орела
http://bg.wikipedia.org/wiki/Файл:Rose-quartz-Sofia-Museum1.jpg
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Везнева търси съмишленици за спасяване на планетата
На 20 април архитект Мариана Везнева представи
“Тревожният диалог в символите на житните кръгове
2003-2009”, последната си,
десета по ред, книга, издадена от ИК „Новата цивилизация”
Тя е първият и единствен
човек, успял чрез ментално-пиктограмен диалог да
разгадае
мистериозните
послания, закодирани в
житните формации в Англия. Посланията на създателите на житните кръгове,
по-висши от нас същества,
които тя нарича Учители, са
своеобразно предупреждение към човечеството за
глобалните екологични и
нравствени катастрофи, които предстоят. С помощта
на телепатичните си способности Везнева влиза в пряк
диалог със създателите на
кръговете, като в уникалния
експеримент, който е проведен, те отговарят на въпро-

сите на много български
учени, чрез появата на нови
форми в житата, които авторката тълкува като отговори на въпросите. Книгата на
Мариана Везнева “Тревожният диалог в символите на
житните кръгове 2003-2009”
разкрива сведения за сътворението, еволюцията и
бъдещето на човешката цивилизация. Авторите на житните кръгове целят да ни
предпазят от самоунищожение, да ни помогнат по пътя
на развитието и да ни насочат към обединение. Някои
ги наричат извънземни, а
те са същества, населяващи
паралелно на нашето измерение. Те искат да осъществяват връзка с нас, да ни
предупредят за опасностите, пред които ние изправяме 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
планета. Какво ще стане през
2012 г.? Наистина ли идва
непредотвратимият край на
света? Отговорите се крият
в житните кръгове и форми
около Стоунхейдж 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 знаците и изображенията, чрез които те
комуникират с нас. Тълкуванията на Везнева са съвсем
научно обосновани, тъй като
тя разчита фигурите, според
законите на геометрията,
но за да се разгадае целият
набор от послания, са необходими и други качества,
с които Мариана Везнева
си служи, като телепатия и
пробудено съзнание, както
и вече направена връзка с

представители на този космичен разум.
Според известния у нас
и зад граница професор по
екология Мария Златева
посланията, закодирани в
кръговете, имат преди всичко екологичен характер и е
необходимо те да бъдат разпространявани, за да вземе
човечеството необходимите мерки и да предотврати
екологичната катастрофа.
Професор Златева определи
Мариана Везнева като явление за България, с което ние,
българите, трябва да се гордеем. Д-р Константин Златев, богослов, нарече разчитането на посланията на
житните кръгове „огромен
еволюцианен скок”. Доц. Кирил Палешутски, преподавател в американския уневерситет в Благоевград, каза,
че земната цивилизация е
плод на космически разум
и че мисията на Везнева да
разгадае посланията на този

Божественото хранене
Демон Кратий

Продължава от стр. 11
Но аз само с няколко фрази ще поробя навеки не само тях, внуците им и правнуците им,
но ще превърна в роби и всички земни владетели за хиляди години напред”.
На сутринта след знака на Кратий началникът на охраната свали оковите му. Още на другия ден на наблюдателната му площадка бяха
извикани останалите петима жреци и самият
фараон. Пред събралите се Кратий започна
своята реч:
– Това, което ще чуете сега, не бива да бъде
записано или преразказано от никого. Наоколо няма стени и затова никой друг, освен вас,
няма да чуе думите ми. Аз измислих начин за
превръщане на всички хора, живеещи на земята, в роби на нашия фараон. Да се направи
това с многочислени войски и изнурителни
войни е невъзможно. Но аз ще го сторя само
с няколко изречения! Ще минат само два дни
след произнасянето им – и вие ще видите с
очите си как светът ще започне да се променя.
Вижте, долу дълги върволици оковани във вериги роби носят по един камък. Охраняват ги
много войници. Колкото повече роби, толкова по-добре за държавата – така сме мислили
винаги. Но колкото повече са робите, толкова
повече се налага да се опасяваме от бунт. Постоянно усилваме охраната. Принудени сме
добре да храним робите си, инак не могат да
извършват тежката физическа работа. Въпреки това, те са лениви и склонни към бунт. Гледайте ги как бавно се мъкнат, а измързелилата се стража не ги подгонва с камшиците и не
бие дори здравите и силни роби. А няма да
има нужда от никаква стража. Надзирателите
също ще станат роби. Ето как може да стане
това. Нека още днеска глашатаите разнесат
указ от фараона, в който ще бъде казано: “От
утре сутринта на всички роби се дава пълна
свобода. За всеки камък, доставен в града,
свободният човек ще получи по една монета.
Монетите могат да се обменят за храна, дрехи, жилище, дворец в града или за целия град.
Отсега вие сте свободни хора!”
Когато жреците осъзнаха казаното от Кратий, един от тях – най-възрастният – каза:
– Ти си демон, Кратий! Замисленото от теб
ще зарази с демонизъм всички земни народи.
– Нека да съм демон. И нека замисленото
от мен хората да го наричат в бъдеше “демокрация”.

На залез слънце указът бе оповестен пред
робите. Те бяха напълно изумени и почти
всички не спаха през цялата нощ, представяйки си новия, “щастлив” живот.
На следващата сутрин жреците и фараонът
пак се качиха на площадката на изкуствения
хълм. Картината, която видяха очите им, надминаваше всяко въображение! Хиляди хора,
довчерашни роби, в надпревара мъкнеха
същите камъни, както и преди. Плувнали в
пот, мнозина носеха по два камъка. Други,
които носеха по един, тичаха, вдигайки прах
след себе си. Някои надзиратели също мъкнеха камъни. Хората, въобразили си, че са свободни, понеже са им снели оковите, се напъваха до пръсване да получат колкото повече
от мечтаните монети, за да могат да си уредят
щастлив живот.
Кратий прекара още няколко месеца на
своята площадка, доволно наблюдавайки ставащото долу. А измененията бяха
колосални. Част от робите се обединиха в малки групи, измайсториха колички и натоварвайки ги
догоре с камъни, облени в пот, ги
бутаха.
“Те още много приспособления ще изобретят – с удоволствие
си мислеше Кратий. – Ето, вече и
вътрешни услуги възникнаха: разносвачи на вода и храна. Част от робите ядат,
без да спират, не желаейки да губят време
да ходят до бараките за обяд и разплащайки
се със снабдителите чрез получените монети. Гледай ти – даже лекари се появиха сред
тях: помагат на пострадалите направо в движение - също за монети. И регулировчици на
движението си избраха. Скоро ще си изберат
и началници, съдии. Нека си избират - нали
си мислят, че са свободни, а същността не се
промени, както и преди мъкнат камъни...”
Така и продължават да тичат те през хилядолетията – прашни, потънали в пот, мъкнейки тежките си камъни. И днес потомците на
същите роби продължават безсмисления си
бяг...
– Навярно имаш предвид простите работници, Анастасия. С това май човек може да се
съгласи. Но към категорията на робите няма
как да се причислят всички ръководители на
предприятия, чиновниците, предприемачите.
– А ти виждаш някаква разлика ли, Влади-

разум е важна за цялото човечество. Той я определи
като „феномен”.
На премиерата на книгата Мариана Везнева, отправи молба за помощ: за да
постигнат ефекта си, посланията трябва да достигнат
до колкото се може повече
хора. Екипът, с който Везнева работи, търси хора, които биха искали да зададат
въпросите си към създателите на житните кръгове.
Изискването към въпросите е да имат глобален характер и да са от сакрално,
екзистенциално значение
за живота на планетата. Всеки, който по някакъв начин
може да помогне за каузата – посланията да достигнат до все повече хора, чрез
превод на книгите й, може
да се свърже с Мариана Везнева или друг член от екипа
и да предложи съдействието си.
Оля ОБРЕЙКОВА

мире? Тогава формулирай в какво се състои.
– Ами в това, че едните работят – мъкнат
камъни като роби, – а другите ръководят мъкненето - по съвременните понятия – “производствения процес”.
– Ръководенето е също работа и често посложна от носенето на камъни.
– Общо взето, да: на предприемачите им се
налага да мислят повече. Мислите им са заети от сутрин до вечер. И какво става тогава?
Излиза че и фараонът, и президентът, и канцлерът са също роби?
– Точно така. Станали са роби и жреците,
които извършиха този злокобен акт.
– Да, но щом има роби, трябва да има и
робовладелци. Кои са тогава те? Щом дори и
жреците не са към тях?
– Робовладелецът – това е изкуственият
свят, създаван от хората. А надзирателите са
вътре в повечето хора и ги шибат с камшиците си, и ги заставят да работят за монети.
– Печална и безизходна картина се получава. Излиза, че през изминалите хилядолетия,
докато са възниквали и
изчезвали цели империи,
сменяли са се религии и
закони, в главното нищо
не се е променило: както
си е бил човекът роб, така
си е останал. Нима това не
може да се поправи?
– Възможно е.
– Как? Кой е способен
да го направи?
– Образът.
– Какво значи “образът”? Кой образ?
– Онзи образ, който ще разкрие друга ситуация на хората. Сам прецени, Владимире,
хората, които днес управляват света с пари,
мислят, че щастието може да се постигне само
чрез власт и пари. И се мъчат да убедят в това
всички останали хора, които се напъват да печелят грошове. Но често, вече все по-често,
страдат самите победителите в най-безсмислената надпревара. Достигат илюзорни висоти и затова много по-остро от другите усещат
цялата безсмисленост на живота си. Ще ти покажа една картина от бъдещия живот, а ти я
опиши - нека се превърне в реалност.
Следва
Владимир МЕГРЕ
„Новата цивилизация”
Превод М. ДОНЧЕВА
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Феноменът “житен кръг”
представлява растителни
формации със съвършено правилни геометрични
форми, появяващи се внезапно и без участието на
човешка ръка, разпространени по целия свят.
Предполага се, че са
дело на извънземен разум,
който ни изпраща послания, предадени със символи, някои от които са
подобни на използваните в
духовната и езотеричната
литература. Това означава,
че посланията в житните
кръгове са адресирани до
онази част от човечеството, която е открита към
духовността. За да бъдат
разчетени е необходимо
освен познаването на сакралната символика още
и особени свръхсетивни
умения, позволяващи на
изследователя в състояние на медитация върху
определена пиктограма
да осъществи телепатичен
диалог с висшите същества
автори на посланията и от
тях да получи изчерпателна информация и насоки за
действия.
Мариана Везнева е архитект, член-кореспондент на
Международната Академия
по Информатизация, известна българска писателка на
езотерична литература, избрана и обучена от висши
космически същества - създателите на житните кръгове и ползваща:
- телепатията - универсалния космически език;
- символиката - сакралната космическа писменост;
- психометрията - извличането на мисловен запис
от материален носител;
- медитацията - състоянието за връзка с други
светове.
Авторка е на 10 книги,
три от които посветени на
посланията в житните кръгове – “Посланията в житните кръгове” 2004 г.; “Окото на Всезнанието” 2007 г.;
“Тревожният диалог в симв
олите на житните кръгове”
2010 г.
През 2003 г. арх. Везнева
за първи път се запознава
от Интернет с рисунките на
житните кръгове и при изчертаването на фигурите
осъществява телепатичен
контакт със Създателите им, от които получава
“ключа” за разчитането на
посланията. През 2004 г. успява да реализира диалог с
авторите на кръговете, отначало само телепатичен, а
по-късно и ментално-пиктограмен.
Мариана Везнева е засега единствената в света,
която осъществява ментално-пиктограмен диалог
със Създателите на житните кръгове. А информацията, съдържаща се в символното писмо, е глобална
и носи предупреждения

Протокол
от проведения през 2009 година уникален експеримент за програмиран
ментално-пиктограмен диалог с участие на учени и Създателите на
житните кръгове, с посредник - феноменът Мариана Везнева

за особено важни събития
за Земята и човечеството,
както и насоки за действия
при кризисните ситуации.
През 2009 г. писателката феномен приема по
телепатичен път идеята да
бъдат привлечени учени
в ментално-пиктограмния
диалог, който тя води от години /тема на най-новата й
книга/. Сформиран е екип с
участието на научни работници. Екипът от 14 учени
впоследствие се разширява до 20 участници. Между
тях има учени с международна известност. В експеримента участваха: Мария
Златева, Връбка Орбецова,
Станислав
Семерджиев,
Йордан Тасев, Кирил Палешутски, Веселка Зафирова,
Весела Трайкова, Румяна
Христова, Мария Каразлатева, Константин Златев,
Албена Станева, Стефка Недевска и Людмил Жеков.

бива да са продиктувани
от любопитство. Отговорите да не са известни предварително от предишни
пиктограми. Въпросите да
бъдат глобални и да се отнасят за запазване живота
на Земята.
Мариана Везнева се заема да предаде на Създателите на житните кръгове
телепатично всеки един от
въпросите на участниците;
да следи по Интернет появата на нови пиктограми;
да разпознае пиктограмите-отговори; да им направи
чертежи и разчете информацията в тях, да запознае
участниците с получената
информация.
Посредникът феномен
прави телепатична уговорка със Създателите на кръговете всички пиктограмиотговори да бъдат спуснати в Англия. Създателите
уточняват, че първите 12
пиктограми за сезона ще
ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСбъдат спуснати в Уилтшир,
ТИЕ В ЕКСПЕРИМЕНТА:
Англия, и ще съдържат отВсеки участник да запи- говорите на въпроси, задаше своите въпроси в една дени при започването на
тетрадка. Въпросите не експеримента. Останалите

пиктограми отговори ще
бъдат спуснати в Англия
и само там и последната
пиктограма отговор ще се
появи в средата на месец
август 2009 г.
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на цивилизацията”, “Новата
цивилизация” и “Космическите покровители”.
Още в началото на експеримента с пиктограма от
19.04.2009 г. става ясно, че
диалогът може да се провежда само по сакралните
теми Сътворението, Еволюцията, Краят на света и Космическите закони, които
действат във физическия и
духовния свят.
От последните две пиктограми отговори, спуснати
на 6 и 10 август, се разкрива,
че Създателите на житните
кръгове са същества като
нас, но достигнали по-високо ниво в своята духовна
еволюция; че контактуват
с нас телепатично и че те
са Махатмите от Шамбала
- познати от “Писмата на
Махатмите” и трудовете на
Елена Блаватска. /”Писмата
на Махатмите” се съхраняват в Британския музей/.
След завършването на
първия етап от експеримента на 11.05.2009 г. се
проведе конференция с
участниците, а след втория
етап - на 13.11.2009 г.
Първата пиктограма се
появява на 14 април, а първата от втория етап на 12
юни.

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ Е ПРОВЕДЕН НА ДВА ЕТАПА:
- зададени са 50 въпроса;
- спуснати са общо 36
пиктограми-отговори;
- първата пиктограма се
появява на 14 април и завършва с последната от 16
август;
- в края на всеки етап се
появява по една пиктограма поздравление.
На някои от зададените
въпроси е отговорено обстойно с 2 или З пиктограми; на други – кратко, само
с една пиктограма; на трети - съвсем кратко, с обща
пиктограма отговор.
Резултатите по проведения експеримент са по
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
теми, изяснени впоследсПроведеният
през 2009
твие. Първи етап: “Космог.
експеримент
за
менталсът”, “Човекът”, “Земята” и
но-пиктограмен
диалог
“Действията”. Втори етап:
с
участие
на
български
“Краят на света”, “Упадъкът
учени и посредник - феноменът Мариана Везнева е
успешен. Повечето от получените пиктограми след
изясняването на съставящите ги символи бяха различени и разбрани и от
участниците.
Такъв експеримент се
прави за първи път и за
него няма известен аналог
в света. Целта на експеримента е да се даде публичност на:
1. Диалога, който води
феноменът Мариана Везнева със Създателите на
житните кръгове - наши
космически покровители.
2. Възможността в този
ментално -пик тограмен
диалог да участват други
лица.
3. Идеята за създаване
на център за диалог с понапреднала цивилизация.
4. Създаването на мрежа
с всички групи и центрове,
занимаващи се с изучаване
и ползване на информация
от “житните кръгове”.
5. Обединението на хората с космическо съзнание за запазване живота на
Майката Земя.
Целият
експеримент
за ментално-пиктограмен
диалог от 2009 г. в текст и
чертежи е включен в книгата на Мариана Везнева
“Тревожният диалог в символите на житните кръгове” 2003-2009 г., издание
2010 г., издателство “Новата цивилизация”.

Природа, екология
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ДЪРВОВИДНА
ЖЪЛТА
АКАЦИЯ

Caragana arborescens
Lam.
Тя е висок храст или ниско дърво до
6 метра височина. Развива голямо количество скъсени клонки. Листата са
елептична форма, цветовете са жълти,
събрани по 2-5 в снопчета. Цъфти през
май, април в продължение на 3 седмици. Плодът е разпуклив боб, дълъг 3-6
см.
Дървовидната жълта акация произхожда от Сибир и Манджурия, а у
нас се отглежда в цялата страна. Тя е
силно сухоустойчив и невзискателен
към почвените условия вид. Издържа
на засенчване и е студоустойчива. Използва се и при слабо засолени почви.
Източници:
1. Милев М., П.Александров,
К.Петкова, Н.Илиев, Посевни
материали от широколистни
видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милева,
Декоративна дендрология, Дионис,
2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов,
Горски култури, Матком, 2002 г.
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