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В миналото Бургас е съществувал в няколко
селища – Деултум, Скафида, Порос/Пиргос, Акве
Калиде, а според някои учени и Русокастрон.
Името на града произхожда от Пиргос – кула, крепост, откъдето се перефразира на Бургус, Бургас.
Среща се в стари документи и руски карти под
имената Порос, Форос, Ахепо Бургас, Люле Бургас. Селищата на Бургаския залив са отбелязани
в морската карта на Никола Витсен от 1697 година.
От книгите на изследователите
М.Гюзелев, Ив.Карайотов, Ст. Райчевски, А.Сиркаров и други автори черпим
информация за развитието на града
като морски, търговски, административен център с богат културен живот и
красива архитектура.
Старите бургаски фамилни имена и
свързаните с тях занаяти, традиции,
бит, култура и артистизъм описва в книгите си „Ретро Бургас” Соня Кехлибарева.
За да запазят традициите, като в
същото време отговорят на изискванията на съвременността, Регионална
библиотека „П.Яворов” – Бургас, НЧ
„Отец Паисий” – Созопол, читалище
„Просвета”- Поморие и бургаската художествена галерия „П.Задгорски” участват в проекта „ Парчета арт” по про-

излиза 1 път в месеца

грама „ Глобални библиотеки – България”. Целта
на проекта е дигитализация на част от архива на
библиотеката, който е събиран в продължение на
30 години и съдържа документи за Бургас от преди 120 години. В рамките на проекта е създаден
и интернет сайт. В платформата са включени повече от 940 документа – картини, старинни картички, грамофонни плочи, видео и аудио материали, архивни документи и документални филми
от фондовете на библиотеките и читалищата.
Така всеки интернет потребител от която и да е
точка на света може да се запознае с историята
на Бургас и да разгледа колекцията.
Дигиталният свят заема все по-голямо място
в публичното пространство. Това налага културните институции да се променят и адаптират
непрекъснато към изискванията на обществото
с цел по-добро представяне на културноисторическото наследство. Подобряването на комуникацията изисква поддържане на информираност
и ангажираност в аудиторията чрез силата на социалните медии.
Повече от четири години в социалната мрежа
„Фейсбук” съществува фейсбук група „Старият
Бургас”, в която гражданите споделят своите стари снимки и албуми, свързани с историята на града. В социалната платформа стотици бургазлии
от цял свят ежедневно споделят своите семейни
снимки, картички и архивни документи и по този
начин съхраняват във виртуалното пространство
„живата памет” на града. Бургаското сдружение
„Хамалогика” реши да събере този архив от социалната мрежа и да го предостави на Регионален
исторически музей – Бургас. Проектът е одобрен
и финансиран от комисията за предоставяне на
финансови средства за съфинансиране на културни проекти на територията на община Бургас

Можете да го направите във
всички пощенски клонове и
станции на Български пощи
от 1-о до 15-о число
на всеки месец.
Търсете нашия месечник
за езотерика, философия,
история, икономика и
екологичен начин на живот.
Абонатите на вестника
имат право на безплатна
публикация, реклама и
съобщение за наболели
обществени теми.
Каталожен номер 618.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir. bg
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през втората половина на 2014 година.
Подобни снимки във виртуалното пространство, които са свързани с историята на градовете има в сайта „Ретро България.ком” – там може
да се видят стари снимки от Пловдив, Шумен,
Велико Търново, Видин, Ямбол, Бургас и други
български градове.
Модерна дигитална атракция ще привлича туристи в Бургас през 2015-та година. Историята
на „Старият Бургас” ще бъде представена пред
туристи в подземията на морската градина, бившите бомбоубежища. С помощта на дигиталните
образи – дигитален делфин и аватар от римско
време туристите ще се потопят в атмосферата
на морските приключения – разходка в потънал
кораб, пиратска битка и морска буря, след което
ще разгледат галерията „ Градът – пътуване във
времето”.
Мариана Праматарова
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рез лятото на 1999 година нашият чудесен приятел, философ на културата и социолог от Холандия, доц. Хари Салман
(роден през 1953 г.) сподели в Разлог при срещата си с Философския клуб „Николай Бердяев”
(според него точно там, между трите планини Пирин, Рила и Родопите се чувстват особено силно
вибрациите на едно от най-древните светилища
в света – той го нарече богомилско), че има желание да напише книга на тема Мрак и Светлина на Балканите. През 2001 г. (на представянето на първата му книга на български Изцелението на Европа в издателство КИБЕА, което през
2009 г. публикува и най-голямата му книга на
български и английски ЕВРОПА – континент с
глобална мисия /илюстрована духовна биография на Европа/) ми даде немския превод на
книгата си Невидимият град или духовна биография на руския народ, написана и издадена
на нидерландски език през 1996 г., а през 2001
г. публикувана като самиздат на немски и руски.
На 4 юли 2012 г., когато за пореден път бе
дошъл в България, ми се обади да се видим и се
срещнахме в НДК на изложбата на Лили Димкова. Наскоро преди това се бях запознала с Крум
Сяров и неговите приятели от ОМ – Създаваме
и Взаимодействаме Отворено и Положително: http://openom.eu, които пожелаха да бъда издателка на всички техни книги. Крум знае немски и работи в Германия, а точно тогава беше в
София, и веднага ми хрумна (Христос дава ум
на вас – тоест висшият ми Божествен Аз ме подсети) да ги запозная двамата, след като толкова
време не бях успяла да открия добър преводач
от немски език, който да направи безвъзмездно
този превод, както сме свикнали да работим с
всички мои приятели-творци от 1991 година насам. Оказа се, че Крум е роден на същата дата
като Хари (22 юни), но 30 години по-късно, и той
веднага прие да направи превода на книгата, която вече е готова за печат. На тази среща попитах Хари дали пише книгата си за Балканите, а
той поклати многозначително глава, разбира се,
отрицателно...
Явно, тази „книга” всеки жител на нашия полуостров (древна люлка на цивилизацията) всеки
миг я изживява като пареща жива действителност, защото точно тук сега е съсредоточена
космичната битка между мрака и Светлината в
сърцето и душата на всеки човек и затова са толкова много проблемите ни на всички нива!... Ние
сме истинските съвременни нестинари – парят
ни какви ли не стари и нови проблеми и в ежедневието си стъпваме по жаравата на живота
си, за да докажем вътрешната си същност... Тук
ми се ще да спомена една отдавна хрумнала ми
идея: в нашия свещен език думата „пари” има
морално-асоциативна отсянка и разкрива стойността на всичко, което дължим към душата си,
стремяща се към Първоизвора, Твореца-създател на вселената, Бога. В ръцете на чистия благ
човек парите се изпаряват, защото са съвсем
малко и едва му стигат да оцелява,а той помага
безкористно и на ближните си, защото е зареден
с Доброта и Обич, защото носи вътре в себе си
Светлина. Ала в ръцете на алчния, неморалния,
престъпно тъпчещия всички около себе си себичен егоист, това е един от елементите, които ще
опарят съвестта му в последния миг от живота
му тук и сега... Да сте видели някой да умре вместо друг? Божествената справедливост подрежда всичко в живота ни по такъв начин, че кармичните ни уроци възникват внезапно и се налага да
реагираме с огромно ускорение с мисъл, чувство
и конкретно действие при новите планетни вибрации. Наш е изборът за насоките на мислите
и чувствата, за всяко конкретно действие. Осъзнаваме ли енергийните взаимодействия вътре
в себе си и около нас и променяме ли се, като
вземаме индивидуално своето непоколебимо
вътрешно решение да работим безкористно, всеотдайно и неотклонно за делото на Светлината и
на Доброто в света???
Защо живеем в такива миазми? Мий Аза, Мий
Аза си от всякакъв егоизъм! Виждам в четири-

МРАК И СВЕТЛИНА
НА БАЛКАНИТЕ
те ми внучета как се проявява егоистичното начало – всяко иска да има всичко и най-големите
им „битки” са на нисшите енергийни нива. Но
това е и задачата на човешката душа през целия
живот или сегашното си прераждане: постепенно да осъзнава своето място сред другите хора
така, че да стигне до Висшия си Аз, монадата,
Христовото съзнание, където всеки е свързан с
Божествената си същност и с Цялото... И само
тогава човекът доказва себе си като съ-Творец
на съдбата си...
А и двамата велики наши съотечественици от
ХХ век Петър Дънов – Учителя и Петър Димков –
Лечителя (с това, което са ни завещали в толкова
много книги, описващи най-подробно епохалното
им дело – безценно национално богатство!) не са
ли знак за всекиго от нас, че можем и трябва да
осъзнаваме себе си като истински благи българи и съответно да действаме като носители на
Светлина? ПД – ПД –ПД: Прави добро, прави
добро, прави добро за всеки друг човек, който
се окаже до теб?! Възприели ли сме като народ
истината за себе си и вървим ли само по своя
вътрешен път, без да се поддаваме на външни
отрицателни въздействия и пагубно манипулиране?
Напоследък виждам с радост, че хората около
мен бързо се променят и надеждата ми расте, че в
света има много повече доброта и светлина сега,
отколкото преди десетина-двадесет години. Усещам енергиите и през септември 2009 г. долових
вътрешни знаци, че Добрината владее света...
А на 15 и 16 ноември миналата година с всички фибри на душата и тялото си усетих чудния
знак за Раждането на Родината на Светлината
в сърцата на няколко десетки милиона българи
или хора с българско самосъзнание по всички
континенти (след като акад. Дмитрий Лихачов бе
обявил България за Държава на Духа)...
Един от моите приятели в Поетическата работилница „Св. София, Вяра, Надежда и Любов”
– Тодор Тодоров – бе написал още в началото
на 90-те години най-кратката и точна епиграма
за живота в България: Грабеж в кеш... Никъде
не е публикувана, само е споделена с приятели.
Та точно това е сегашната ни действителност... А
Снежана Гавазова бе написала за няколко секунди (след като измила краката на една възрастна жена, може би майка на нейна приятелка или
съседка) прекрасното си стихотворение в чист
Орфеев стил, пряко свързано със статуята на
Победата Нике от Самотраки, която посреща
всеки посетител на входа на Лувъра в Париж:
РЪЦЕТЕ
Ръцете са чисти, когато подават.
Ръцете са мръсни, когато крадат.
Ръцете са леки, когато създават,
и много са тежки, когато рушат.
Сърцето дълбоко усеща ръцете.
Сърцето ги движи, додето не спре.
Сърцето разперва ръцете широко,
защото то помни, че те са криле.
31 октомври 2005
Всеки сам може да отговори на въпроса, дали
ръцете му са чисти и леки, или са мръсни и тежки... По този начин самооценката може да му помогне в решението да започне да се променя в
съответствие с новото вибрационно ниво на планетата... Защото Земята предстои да се „отърси
от отровната плесен” на злото... Но това изисква
работа постоянна вътре в себе си – с пълно осъзнаване на всичко случващо се уж случайно, но
насочващо ни към всяка поредна индивидуална
задача.
...
(Тук е мястото да спомена за една среща
в клуб „Катарзис” с един нов наш приятел от
Гърция, който от 25 години живее в България и
говори добре български. За него Донка Драмска

написа едно есе, за което е споменала в материала си за будителите в първия брой на вестника, но то не е включено в същия брой, а темата е пряко свързана и с това, което пиша тук.
Георгиос има приятели във всички балкански
страни и смята, че не бива да се допусне пренаписване на нашата история по американски
образец, което вече е започнало с участието
на учени от Гърция...)
...
Отдавна мисля за сакралността на знаците в
родния ни български език чрез думите, които пишем и четем на кирилица, и зная, че той е носителят на Словото Божие и на живия Дух на Христос (за разлика от Логоса – гръцката дума за Божествените истини, в който нещата са представени с човешка намеса...). Тук ще споделя само
още две идеи, които са свързани с обществения
ни живот и отразяват истинската същност на нещата след сравнение с други езици, ползващи
латински букви.
1. Институция и интуиция
Докато майка ми беше още жива, преди пет години, закъснях с внасянето на данъка на фирмата ми и трябваше да отида в централата на НАП,
за да проверя колко е лихвата. На входа има пропуск и жената, която работи там, ми подаде кутия
с бонбони и с усмивка ме почерпи за първото си
правнуче. Преди и след мен имаше само мъже,
може би затова тя не почерпи цялата опашка.
На най-горния етаж две млади жени отзивчиво и
внимателно ме информираха за лихвата и (както
правя винаги с непознати хора) поговорихме си с
тях за нашите съдбини...
На излизане от НАП блесна новата идея: за
разликата между двете понятия „институция”
и „интуиция”, които са думи-чуждици в нашия
език, въпреки че си имаме и наши думи: „учреждение” и „вътрешно чувство или усет”. Но именно
тук се разкрива тази разлика, тъй като СТ (допълнителните букви в първата дума, която е понятие за „неодушевена човешка структура”) като
буквено съчетание ни подсеща за страх, студ
и студенина, стрес и стресиране, дори стоп и
стопиране... Ала във всяка институция работят
хора живи, притежаващи интуиция и провеждащи с човешко добро отношение към всеки друг,
непознат за тях човек, политиката на институцията. Напоследък ме удивлява грижовното и благосклонно отношение на няколко служителки в администрацията на нашата община Сердика... Но
помислете си и за всички онези, които действат
все още като „допотопни динозаври” и пречат в
работата на институциите с хората според новите изисквания в живота ни...
2. Думата вода
През студентските ми години се случи да придружа група французи към Черноморието и един
от тях попита: „Кой е този град Бафа?” Да, Варна на латиница се чете точно така, а „западняк”,
който мисли само и единствено от своята гледна
точка, така възприема и „чуждата” действителност, без да допусне, че Истината има различни
лица и проявления... Просто без никакво внимателно отношение към страната и народа, на които гостува, и без желание да разбере другите
различни от него хора... Това ми е правело често
силно впечатление, но съм си го обяснявала с
ограничеността и себичното самовлюбено поведение на повечето западняци...
Та наскоро осъзнах, че ако с ръчицата си
първолаче напише на български думата „Boga”,
един американец, англичанин, немец или французин ще прочете тази дума – как? Да, като Бога.
Помислете, в кой език, освен български, руски и
някои други славянски езици, ползващи кирилицата, Творецът е закодирал Своето име в течността, която поддържа живота! Какво по-добро
доказателство за Божия промисъл за нашия роден език и за ролята на славяните в бъднините
на човечеството!
Невяна Константинова КЕРЕМЕДЧИЕВА
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Георгиос
(26.09.2014 г.)

яхме започнали вече да пристигаме в клуба,
когато там заварихме, седнал на крайната
маса до вратата, Георгиос. Усмихваше се.
Беше грък по народност с черни очи, черни коси и мустачки и с бяло лице. Пред него стоеше разтвореният
му лаптоп. Работеше, но веднага влезе в приятелски
разговор с нас. Разбрахме, че има идея, да направи
духовно обединение на държавите от Балканския полуостров – на базата на най-ценното в развитието на
всяка страна. Искаше всеки народ да може с няколко
думи да определи себе си. За своята страна той наблягаше на Аристотел и смяташе, че този философ
има най-голям принос за развитието на нашата цивилизация. Даде и пример, с албанците. Каза, че те
са държава на 30-40 години и нямат особен принос
за Балканите, но че са добри работници и че тяхното призвание е да работят. Възроптах в душата си от
това и отговорих, че никой народ няма да се чувства
горд само като работник и че непременно ще иска да
се развива.
Целта на Георгиос беше да покаже на Запада истинската история на Балканите, а не тази, „която те са
ни наложили”. Каза, че когато сме били под османско
иго, всички сме били един народ. И на мен съвсем започна да ми свети червената лампичка. Благославях
двете години, които бях посветила да проучвам Васил
Левски, а с него и цялото ни Възраждане. Веднага се
сетих за гръцката национална доктрина – „Мегали
идея”, целяща възраждане на Гърция в рамките на
Византийската империя. От запад тогава са ни притискали сърбите с тяхната национална доктрина „Начертание”. С нея са целели възстановяване на Душановото царство, когато те са били в най-обширните си
граници. Румъния също – с нейната си национална
доктрина. Добре, че границите са били определяни
все пак по два признака – историческо право и разпределение на етническото население.
Като потомка на бежански род от Беломорска
Македония, припомних на Георгиос, че те са прогонили българите от Гърция от земите им и после са
сменили имената на селищата им. Затова и сега си
нямат притеснения с българите, а ние направихме
най-хубавите градове на нашите турци. Изглежда, че
в исторически план 100 години се смятат за време, в
което се губи давност, време, в което нещата избледняват и се забравят. Но тук е и смисълът на родовите
изследвания и родовата памет. Така и истинските цел
и замисъл на Георгиос не ни станаха особено ясни.
Той се яви само на още една среща и се върна в
Гърция по своите си работи.
Защо споменавам Георгиос в дните на честване
на Будителите?! Защото той откри за мен необятни
пространства зад себе си. Той беше едно предизвикателство. Беше осведомен за всички балкански народи, за разлика от мен, убедена съм, за разлика и
от всички нас. За сетен път се замислих за огромното
значение да знаеш задълбочено историята на народа си. И тук ще дам две извадки на двама учени.
Първата е от доцент Атанас Стаматов от СУ „Св.
Климент Охридски”:
„Историята на всеки народ е неговата легитимност пред света, а националната му самоличност
се възпроизвежда чрез вечно живия извор на родовата памет.”
Втората извадка е от проф. Атанас Попов, ЮЗУ:
„Родовата памет ни дава основата, посоката и
мотивацията за нашето развитие. Тя е нашата изначална култура, нашата естествена жизнена среда, в която ние чувстваме, живеем и се развиваме
най-добре. Най-ценни и полезни сме, ако познаваме
нашия род и пазим нашата родова памет. Чувстваме се по-уверени, когато сме свързани с корените
на нашия произход, когато имаме самочувствието, че сме част от едно по-голямо цяло, което е
допринесло блага на обществото. Осъзнаваме, че
животът нито е започнал от нас, нито ще свърши
с нас. Замисляме се за истинската стойност на нещата, с които се занимаваме и които ще оставим
след себе си на нашите деца, внуци и правнуци.”
Вкъщи бързо отворих интернет на държавите на
Балканския полуостров – 13 на брой. Само 7 от тях са
прилежащи с цялата си територия, другите – частично. 22 милиона славяни, 12 милиона турци, гърци –
11 милиона, албанци - 4,5-5 млн., италианци – 285
хиляди.
Отворих и на историята на всеки народ – как са се
освободили, и най-вече потърсих националните им
герои. Но подробностите са предмет на друг материал.
Най-важното беше, че Георгиос е отишъл много
далеко. Имаше мащабен проект, при това перфектно разработен. Представи ни може би само част от
него. Възхищавам се на перфекционистите. Беше за-

мислил 7 симпозиума по Аристотел в 7 гръцки града,
с разработени вече теми, лектори, награди. Не разбрахме дали ще успее още тази година да представи
1-вия симпозиум – международен. Но изпреварването е голямо. Разбира се, това веднага възбуди и найважната ответна реакция – задействане на българското представяне – Орфей и орфеизъм, св. св. Кирил и Методий и славянската писменост, богомилите,

националния ни герой Васил Левски– единствен по
рода си, Петър Дънов /Беинса Дуно/ – Учителя, Петър
Димков – Лечителя...
И на преден план отново излиза културата /вече
в новата цивилизация/. Излиза новото будителство,
сега вече в рамките на многонационалната ни държава – Европейския съюз.
Донка ДРАМСКА

Ефим Кушнер за книгата
"Зелен живот" на Димитър Папазов

СТРАНИЦА
НА
ЧИТАТЕЛИТЕ

Духовното минало –
основа за духовното бъдеще
Идеята за написването, както
може да се прочете в предговора
към първото издание на мемоарната книга на проф. Димитър
Папазов „Зелен живот” в Берлин,
Германия, август, 2013 год., идва
от доцент Детлев Бланке, един от
малкото специалисти в света на
появилата се във втората половина на 20 век нова интерлингвистична наука. Причините за това
са някои нови изследвания на автора за Югоизточна Европа след
Втората световна война, когато
България е била на път отново
да загуби самостоятелността си
като държава, принадлежността
му към родов корен, в който има
личности, участвали в епохални
събития в Европа през втората
половина на 19 век като Парижката комуна през 1871 година,
както и ценните лични контакти
на немския учен с чудесни хора
в България, благодарение на които е почувствал „специфичната
култура и пейзаж на тази балканска страна”. Сред тези, с които е
общувал, е и проф. Димитър Папазов, когото той определя като
„една от откроилите се личности
в българското есперантско движение” през определен период,
повече от десетилетие бил член
на ръководния орган на Световната есперантска организация с
център в Ротердам, Холандия, в
официални отношения с ООН и
ЮНЕСКО.
По предложение на Народно
читалище „Интеркултура 21 век–
2006” излиза второ преработено и
допълнено издание на български
език, което вероятно по финансови причини е значително съкратено. Чрез кратките краеведчески
сведения в него е показан животът
през 50-те и 60-те години на 20 век
в България и е поставен акцент в
обществената дейност на автора
от младежките му години до днес,
все още участващ активно в голям
брой обществени организации.
Има интересни данни за дейци
от рода на автора, учили в Русия,
участници в българското национално-освободително движение,
а след Освобождението на България през 1878 година участвали в
политическите борби в България
като русофили и в едни от първите български парламенти.
В книгата, показваща цялостната обществена дейност на проф.
Папазов, се откроява работата му
в Българското есперантско движение като общественик и професионално като секретар и генерален
секретар на Българския есперантски съюз, секретар на Балканския
есперантски комитет и участник
в международното есперантско
движение. Освен за работата му
в България и с различни българ-

ски и чуждестранни инстанции
е разказано за организацията и
провеждането на 34-я Световен
есперантски младежки конгрес във
Велико Търново, председател на
Организационния комитет за който
е бил през младежките си години, и
за усилията му да организира през
80-те години на Балканите форуми
за сътрудничество чрез международния език есперанто, увенчали
се въпреки че балканските страни
по онова време са били в различни политически лагери , с успех в
България, Гърция и бивша Югославия. В нея са описани и първите
български неформални контакти с
китайски представители в чужбина
в края на 70-те години по време,
когато страните са били още в недобри отношения, а Китай не се е
отворил към света след събитията
там през предишните две десетилетия. Разказано е също и за посещението му на онзи Китай в средата на 80-те години, в който сградите
не са били по-високи по традиция
от 4- етажния императорски дворец, контрастиращи на днешните
небостъргачи в Пекин и Шанхай.
Отделено е място и на работата му
в ръководния орган на световната
есперантска организация в края на
80-те години, когато, изхождайки от
схващанията си, че бъдещето ще
принадлежи на по-духовния Изток
от практичния Запад, организира
с колегите си от Централна и Източна Европа издигането на кандидатурата на японец за президент,
което само с няколко гласа не се
осъществява, но се коригира след
3 години за следващия изборен
период. Описан е и случайният му
контакт през младежките му години с един световно признат днес
български иноватор, производител
на луксозен автомобил в Европа с
неговото лично име, чийто изобретения стоят в скоростните кутии на
автомобилите „Нисан”, „Тойота”,
„Пежо” и много други.
Отделено е място и на 90-те години чрез премеждията му, чрез
есперанто съвързани предимно с
чужбина, както и на съвремието, в
което той обществено активно участва. В книгата са описани срещите му главно с обикновени хора от
България, както и от чужбина, с които не е имал езикова бариера да
общува. Една от главите е посветена на отрицанието на войната, унищожаваща хора и от двете страни
на барикадата, чрез разказа му за
една красива виетнамка по време
на виетнамската война в началото
на 70-те години, чието цяло семейство е било избито от американски
войници тогава, а тя като снайперистка е убила ... 120 американски
войници – урок срещу насилието
и за автора още през младежките
му години, и за читателите на кни-

гата още
веднъж.
Не липсват
в книгата
и куриози
било
от
70-те, било
от 80-те,
било от 90те години – в края на 70-те години
по време на световния есперантски конгрес във Велико Търново,
когато избухва недоволство сред
западните конгресисти, че им сервират „отвратителни неща” като
таратор и боза, през 80-те години,
когато заедно с румънски есперантисти в Брашов ги следи румънската политическа полиция „Секуритате”, тъй като есепарнто е било забранено в Румъния, или през 90-те
години, обикаляйки с безплатни жп
билети цяла Европа със 100 долара, колкото са отпускали тогава на
туристите.
Свързаността на живота на
проф. Димитър Папазов с международния език есперанто го оцветява в „зелено” – идейния цвят на
есперантистите, откъдето идва и
заглавието на книгата „Зелен живот”. Прочитайки я, читателят вижда, че животът на автора, чрез който виждаме всички тези събития, е
бил в духовната сфера. За съжаление днес все по-рядко и в България, и по света се срещат мемоарни книги на работили в духовната
област. Книгата ще бъде полезно
четиво и за по-възрастното българско поколение, което да си припомни миналото, и за по-младото
поколение, което да се запознае
с някои организации, работили в
духовната и обществена сфера,
които и днес, в нашия практичен
21 век, продължават да поддържат
факела на духовното начало и ще
се радват да намерят продължители на духовните традиции от миналия 20 век.
Мемоарната книга на проф.
Димитър Папазов съдържа богат
исторически материал от няколко
десетилетия, още веднъж потвърждаващ, че България неслучайно
е наричана от много духовни авторитети „Лаборатория на света”. Ролята на лабораторията става особено важна в настоящия момент,
тъй като човечеството навлиза в
пика на квантовия преход. Многолетното сътрудничество на осъзнаващите това с автора на книгата, бил и продължаващ да бъде
един от активните членове на тази
лаборатория, мой добър приятел
и съмишленик, предполага разширяване на духовната взаимност с
воините на светлината в новото
време, когато предстоят глобални
промени за света.
Ефим КУШНЕР,
10.11.2014 год.
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Лидерите на
страните
от БРИКС -в
Дърбан

Тайната
революция
на БРИКС
Страните от БРИКС - Бразилия, Русия, Индия, Китай
и Южна Африка, вече не са
склонни да се примиряват с
хегемонията на САЩ. Украинската криза ги сплотява
още повече в битката им срещу световния ред, установен
след 1945-а.
Целта на бързоразвиващите се държави от БРИКС
е ясна: те искат да променят
световния ред. И да сложат
край на хегемонията на САЩ.
"БРИКС е съюз от държави, които си приличат по това, че не
са съгласни със сегашния световен ред. И ако Русия остане
задълго извън групата Г-8, тяхното влияние може да нарасне още повече", прогнозира
Петер Бриле, който ръководи
изследователския отдел на
Ибероамериканския институт
в Берлин.
Експертът е на мнение, че
петте бързоразвиващи се
страни от БРИКС са си поставили за цел да пречупят властовите механизми, установени след 1945 година. "Всички
страни от БРИКС имат сериозни властови амбиции и смятат,
че голямото бъдеще тепърва
им предстои", посочва Петер
Бриле.
БРИКС демонстрира
мощ
Най-вече
Бразилия
се
застъпва за засилване на
сътрудничеството между петте бързоразвиващи се държави. Непосредствено след

Световното първенство по
футбол и три месеца преди
президентските избори през
октомври, Бразилия ще бъде
домакин на следващата среща на държавите от БРИКС.
На форума във Форталеза ще
бъде учредена обща банка за
развитие с основен капитал в
размер на 100 милиарда долара. В бразилското министерство на външните работи са
горещи привърженици на тази
идея: "Банката за развитие е
знак не само за икономическата мощ на страните от БРИКС,
но и за тяхната готовност да
насърчават
финансовото
сътрудничество помежду си",
казва висш дипломат, работил над учредителния текст за
създаване на банката.
Последният спор между
страните от БРИКС и САЩ е
съвсем пресен. На последната съвместна сесия на Световната банка и МВФ, провела
се в средата на април, американският Конгрес наложи вето
върху реформата на МВФ нищо, че решението за тази
реформа бе взето още през
2010 година. Тогава странитечленки на МВФ се бяха споразумели за преразпределение
на гласовете в полза на развиващите се и бързоразвиващите се страни. Това решение
бе повлияно от факта, че само
през последните десет години
делът на страните от БРИКС в
глобалния БВП е нараснал от
18 на 28 процента.
Ветото на американския
Конгрес обтегна допълнител-

но отношенията между САЩ и
Бразилия, които се бяха влошили още миналата година
след разкритията на Едуард
Сноудън за подслушванията
на АНС. Дилма Русеф дори
отмени официалното си посещение в САЩ. Още предшественикът й Лула да Силва
се опита да създаде известна
противотежест на политическото господство на САЩ в Латинска Америка. Благодарение на растящия стокообмен
между страните от БРИКС,
през 2009 година Китай измести САЩ и стана основен пазар за бразилските стоки. А от
2012 година насам Китай е и
най-големият вносител в Бразилия.
Един за всички,
всички за един?
При това Дилма Русеф залага не само на стокообмена
между двете страни. Много поважно за нея е политико-стратегическото сътрудничество с
Китай. Участието на китайския
президент Си Цзипин на срещата на БРИКС във Форталеза има абсолютен приоритет
за бразилското ръководство.
Това ще бъде и първото официално посещение на китайския президент в Бразилия и в
региона.
Украинската криза ускорява
още повече стратегическата
ориентация на Бразилия към
страните от Азия и Африка. По
всичко изглежда, че колкото
повече Русия потъва в изолация, толкова по-съгласувани
стават действията на страните от БРИКС. Показателен е
фактът, че нито една от тези
държави не коментира събитията в Киев и на полуостров
Крим. Принципът за ненамеса във вътрешните работи
на чужди държави очевидно
сплотява иначе тъй хетерогенните страни от БРИКС.

www.dw.de

Големият
страх на САЩ:
Германия в
БРИКС
Американското разузнаване е внедрило
десетки шпиони в ключови министерства и
ведомства на Германия, защото се опасява
от вероятността Германия да си сътрудничи
или дори да се присъедини в близко до средно бъдеще към съюза на петте най-бързо
развиващи се икономики
Съвсем скоро Германия ще каже “Genug ist
genug!”, уморена да води външна политика в
разрез със собствените си интереси, просто
по презумция, зададена от вектора Лондонското сити – Вашингтон.
ъединените щати се опитват да натиснат спусъка на войната между
Европа и Русия отново. Германия е
моторът на Европа, а позициите на Лондон
и Париж са силно отслабени. Затова САЩ
акцентира своя натиск именно над Германия. За да избегнат предстоящия финансов
крах Съединените щати се нуждаят от нова
мащабна война между Русия и Стария континент. За тяхно нещастие обаче Европа
не иска трета подобна война, защото вече
знае, че в никой случай тя няма да бъде спечелена. Дори Русия да бъде разгромена, за
което трябва цяла Европа единодушно да
съдейства на САЩ, а това само по себе си
е немислим сценарий, Европа няма да спечели нищо освен още по-голяма финансова
нестабилност и криза и наденат синджир на
врата си с надпис „made in USA“.
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Приятелите се слушат,
а не се подслушват
Оказа се, че американската служба АНС
е подслушвала милиони граждани на Германия и дори мути Меркел… Причината за
избухването на шпионския скандал бяха
разкритията на Едуард Сноудън, който се
превърна в най-големия успех на руското
разузнаване от края на Студената война до
днес. Разкритията доведоха до смразяване
на отношенията между Германия и САЩ.
И какво отговори Вашингтон? Обама обеща, че повече няма да прави така. Но ето, че
съвсем наскоро бяха разкрити дузина аме-

КВАНТОВ
ПРЕХОД

рикански къртици в ключови
министерства и ведомства в
Германия. И понеже Съединените щати оправдават глобалното следене с борбата срещу
онези зли талибани, криещи се в пещерите
и чукарите на Афганистан, които повече от
десетилетие не можаха да победят, просто
защото са техен измислен герой, използван
за оправдаването на войни, черни операции и всякакви тъмни машинации, може би
американските служби са създали досие на
германския канцлер, защото той е заподозрян в „тероризъм“?
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Въпрос на национални интереси
Преди време Франция и Германия се скараха относно въпроса кой продава и търгува повече с Русия, въпреки рециталите за
санкции. САЩ се обяви против продаването на френските „Мистрал“-и на Русия.
Сделката обаче беше финализирана, просто защото става дума за няколко милиарда, които Франция едва ли би пожертвала
в името на голословните прокламации относно Украйна.
редставителят на властите в Сен
Назер (френският град, където се
произвеждат корабите) Жан-Клод
Бланшар заяви следното: „Ние не воюваме
с Русия. За нас тя е приятел. И затова контрактите следва да се изпълняват и да се
довършват. Франция е независима страна
и изобщо не сме длъжни да се поддаваме
на американския натиск върху Европейския
съюз“
И Великобритания и Франция се изчервиха като ощипани девойки, когато избухна скандалът с използването на химически
оръжия в Сирия. Просто защото години
наред френски и британски компании, под
шапката на официалните власти, продаваха нужните вещества и прекурсори на режима в Сирия за създаването на химическия
арсенал на страната. Разбира се, тогава
Башар ал Асад все още не беше обрисуван
като „злия диктатор“ от Западната пропагандна машина. Кървавата война, подкрепяна от тези, чийто газопровод Башар Асад
отказа да допусне на своя територия много наподобява на войната в Украйна, която
също е война за ресурси.
Проблемът на САЩ е, че времето не работи в тяхна полза. Американците са принудени да действат бързо – идните пет години
ще са решаващи за бъдещето на САЩ. Ако
САЩ не успеят да принудят европейците
да купуват по-скъпия шистов газ и да се откажат от руските доставки, които впрочем
са безалтернативни, ако не „оберат“ свободния ход на спусъка докрай, извеждайки
НАТО още по-близо до границите на Русия,
със световния ред „Пакс Американа“ ще
бъде свършено. За това през близките 1520 г. САЩ ще се постарае следващия „Майдан“ да бъде в Москва. Освен това примката от ислямски радикали под контрола
на американските служби по границите на
Китай и Русия се затяга – в тила на Русия
озъбени чакат ордите от фанатици водени
от желанието си за джихад, но и от чисто
човешкия ламтеж за хрупкави долари.
Трудно ще убедят обаче Германия да
спре сътрудничеството си с Русия, което е
повече от изгодно и доходоносно. Германия
реално е против санкциите срещу Русия,
защото те ще донесат икономически негативи и за самата нея. Колко хиляди германски фирми имат бизнес, свързан с Русия? А
защо Германия трябва да се откаже от руския газ, който получава на изключително
ниски цени и да купува пет пъти по-скъпия
американски шистов газ? Безотговорни ли
са германските политици, германската нация? Едва ли. Искат ли още една война
срещу Русия? Може би германците вече
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си спомнят уроците от Втората световна, а
и думите на железния канцлер – Бисмарк,
че само луд би тръгнал на война срещу Русия. Не е изненада, че Германия спазваше
умерена позиция, заявявайки, че Украйна
не трябва да бъде принуждавана да избира
само между Европа и Русия. Това заявяваше
Меркел преди американските кукловоди да
форсират свалянето на Янукович. Колкото
до Крим – никой не е трогнат. Германия се отказа от завеждането на въпроса за присъединяването на Крим като обект на Руската
Федерация в Европейския съд.
ега БРИКС идва, за да разруши еднополюсния модел на САЩ. Схемата
– Морков-бомби-принуда (в името на
„демокрацията“) вече не работи. Размахването на една епруветка, което бе причината за
втората война срещу Ирак, или „разполагаме
с аудиозапис“ (който никога няма да представим) вече не са достатъчен аргумент. Всъщност, ако сте фенове на покера, би трябвало
да знаете колко скъпо струва слабият блъф.
Сега Съединените щати ще плащат за всеки
свой блъф. За това се завърнаха към любимата си доктрина за сваляне и сменяне на
режими и правителства чрез режисирани революции, умело телевизионирани.
На 15 август 1971 г. президентът Ричард
Никсън едностранно затвори така наречения
„американски златен прозорец“ и наложи замразяване на цените и заплатите за период
от 90 дни с 10-процентно увеличение на митата на вноса. За първи път в своята история
САЩ имаха напълно фалшива валутна хартиена система. Това беше първият банкрут
на САЩ за XX век.
БРИКС вече създаде своята банка, чийто
резерв като за начало беше определен от
50 млрд. евро. Забележете – евро! И това,
ако не е голям сигнал и възможност за Европа, която също вече не е оптимистична за
бъдещето на долара, здраве му кажи! Предусещайки краха на долара редица държави си поискаха златото обратно. Германия
също поиска своите 300 тона злато, които
се съхраняват в САЩ. Повече от половината
германски златен резерв се намира в САЩ
от края на Втората световна. А най-важното:
Германия владее втория по обем златен резерв в света след САЩ.
Въпреки че Германска централна банка поиска официално връщането на златния резерв, САЩ отговориха с нещо от рода на: „Ще
го върнем, когато преценим“. Съединените
щати вече бяха уличени в една мащабна измама със злато. Последната новина за колосалната златно-волфрамова афера дойде
от Англия с фотодоказателства, че е открито фалшиво 1-килограмово златно кюлче.
Кюлчето е издържало проверката на ръчния
рентгенофлуорисцентен скенер, който е по-

казал 99,98 чисто злато. Волфрамът е бил
открит, когато кюлчето е било разрязано на
две. В него са били пробити дупки, които са
били запълнени с волфрам (W).
Кюлчето е било купено на 23 март 2012
г. от агент за продажба на скрап (на скъпи
метали) в едно градче във Великобритания. Кюлчето е било нормално с малката
разлика, че в него не са достигали 2 грама.
Тъй като в него е имало волфрам, кюлчето не е феромагнитно. Било е доставено
с оригинален сертификат. Купувачът се е
усъмнил, чак когато е разбрал за разликата в теглото и го е разполовил. Оказало се,
че 30-40 процента от кюлчето са волфрам.
Това е първото фалшиво кюлче от 1 кг
(400 унции) пълно с волфрам и трябва
да се очакват масови проверки на всички
кюлчета по 400 унции. Според някои сведения златният пазар и Форт Нокс в САЩ
са „пълни до козирката“ с волфрамови
кюлчета по 400 унции, които отвън са покрити със злато.
нението, че Германия гледа към
БРИКС и се опитва да се отърве
от потъващия долар, споделя и
икономическият анализатор Джим Уили:
“Мисля, че те вече анализират как да
помогнат на Русия да изхвърли долара.
Предполагам, че те търсят начини за тайно отдалечаване на Германия от долара и
да се присъедини към БРИКС (Бразилия,
Русия, Индия, Китай и Южна Африка). Смятам, че това е точно това, което правят”,
заяви Уили.
Уили коментира и поведението на Германия след свалянето на малайзийския боинг МН17:
САЩ всъщност казва на Европа, че има
два избора. Присъединете се към нас във
войната срещу Русия. Присъединете се
към нас със санкции срещу Русия. Присъединете се към нас в постоянната война и
конфликти, изолацията и унищожението на
вашата икономика и отказ от вашия енергиен източник и премахването на договорите. Присъединете се към нас в тази вой
на и санкции, защото ние наистина искаме
да продължим с доминацията на долара.
Те ще кажат, че са уморени от долара….
Ние притискаме Германия. Не се притеснявайте за Франция, не се притеснявайте
за Англия. Притеснявайте се за Германия.
Германия има 3000 компании извърпващи
активен бизнес сега. Те няма да се присъединят към санкциите – точка.”
Най-големият страх на САЩ е варианта
БРИКС+Г. Тогава всичко отива по дяволите. Където е и време да отиде този световен ред.
alterinformation.wordpress.com

Добре дошли в работилницата по хлебарство!
www.m.soundcloud.com/dharba
https://bg-bg.facebook.com
https://myspace.com/dharba

„ЕЛ и КО” ЕООД

С

М

гр. Пазард жик

Научете повече как се приготвя хляб от биопродукти
тел. 0898/89-85-55

Никой не е по-голям Хляба!

Всеки ден в пекарни „Слънце Луна” приготвяме над 15
вида пълнозърнест хляб. Използваме прясно смляно
на каменна мелница брашно. Хлябът месим на ръка и с
любов. Не използваме изкуствени набухватели, а квас
– древна традиция, забравена в нашето забързано ежедневие, която възраждаме всеки път, за да бъде хлябът и
днес истински, добър и насъщен.

"ЕЛ и КО" ЕООД, Пазарджик, извършва квалифицирани услуги и консултации за изграждане,
поддръжка и ремонт на
ел. инсталации, изграждане на комуникационни
системи и връзки.
„ЕЛ и КО” ЕООД е фирма, която представлява
перфектна симбиоза
между първокласна
работа, разумни цени и
вежливо отношение към
клиентите. Именно наша-

та лоялност и ефикасност
са в основата на това все
повече потребители да се
свързват с нас.
Ние търсим партньори от
цялата страна, като предлагаме коректни отношения, техническа помощ и
обучение, богати складови
наличности и бърза реакция.
Тел. за връзка
0889/904 552
0885/368 617
e-mail: elco@abv.bg

КВАНТОВ
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(От бр. 1)

инж. Ради ПАНАЙОТОВ
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злиза, че – нашите уважения! – едва
държащият се на краката си глава на
Римо-католическата църква тръгва на
светско посещение; не по покана на държвното ни ръководство или от страна на Светия
синод на Българската православна църква,
не дори и от страна на католическата общност у нас, а от някакъв набързо сформиран
комитет, начело на който стои човекът, скандално известен с фразата: “Майната му на
православието!”
Трябва да имаме предвид и това, че 11 май
е ден на Св. Св. Кирил и Методий според православния календар, докато католическата
църква е определила за това датите 14 февруари, 5 юли, а в някои времена и 9 март. (Виж
статията на Тамара Шишманова “Интригата
Кронщайнер – П. Стоянов е етап от турцизацията на България” във в. “Монитор” от
09.11.2001 г.)
А що за лицемерие е стремежът да ни бъде
натрапен така нареченият Празник на влюбените – денят на Св. Валентин, точно когато
на 14 февруари Православната ни църква
почита успението на Св. Константин – Кирил
Философ? И нима нещата не следват една
твърде дълга конспиративна верига, след
като нашият народ на три пъти трябваше буквално да въстава срещу опитите на един уж
български просветен министър да премахне
от училищните учебници стихотворението “Аз
съм българче”, наред с “готовността” му да
въвежда латиницата?
Какво тогава би се явило посещението
на папата у нас, ако не опит за обсебване
на един от най-светлите ни празници и използването му по един популистки начин за
цели изцяло в наш ущърб? (По въпроса още
от 1997 г. статии пише Стефан Чурешки,
например “Католицизмът, православието,
българите и съвременният свят”, “Планът
на Ватикана” и “Европа не е Европа без
Православието”, а също и Волен Сидеров в
книгата си “Бумерангът на злото” и във вестник “Монитор” от 07.03.2002 г. – “Има ли защо
да се плашим от папата”. Виж също статията
на Мълвина Господинова “Какво се крие зад
обиколката на папата из Православния свят”
във вестник “Монитор” от 30.01.2002 г.) В тези
и множество други материали и научни публикации отдавна ясно е подчертана нераз-

Опитът да бъде заменена
кирилицата с латиница
Езикът и писмеността като
обект и средство за психотронно
въздействие
Невежество, престъпно
съглашателство и продажност
подпомагат противниците
на българския дух
ривната връзка, равносилна почти на идентификация, между Православието и кирилицата.
Положението около визитата на папата у нас
става изключително сложно и дори опасно, но
за да не се отклоним, тук само бих препоръчал книгата на Росица Божкова и Живко Желев
“Окултизъм и наука”, предупреждавайки, че
съществува вероятност на наша територия да
бъде осъществен нов атентат срещу папата (а
достатъчно е и само инсценирането на опит
за такъв), чрез който веднага след това пред
световната общественост да бъде дораздухана неотклонно поддържаната през всичките
тези години версия за “българската следа” или
“българската връзка” в атентата. Може да бъде
използвано и описаното в посочената книга пророчество на Света Богородица от Фатима, оповестено на 13.05.1917 г. и касаещо и България.
Това ще е напълно достатъчно за окупация на
страната ни от известната вече “международна
общност” под претекст за борба с тероризма,
както стана с Афганистан. Едва ли е случайно
и това, че папата няма да се срещне с невинно пострадалия на времето наш съгражданин
Сергей Антонов. (Виж също статията на Капка
Георгиева “Ще поеме ли Паси вината, ако
Войтила издъхне у нас?” във вестник “Монитор”
от 04.04.2002 г.)
Връщайки се към основната тема, сигурно
трябва да отбележим и няколкократното раз-

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN

Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди
Реколта 2014 г.
Пролетна култура (Дава най-добри резултати, ако се сади напролет!)
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Земята, върху която е сята, беше целина
- не е обработвана последните 25 години и не е натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите
граници на еко селището от родови имения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшеницата, но са
по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с
ниска степен на окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на
витамин Е.
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на почвата, като
може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско плодородни почви. Добивите от нея почти не
се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени торове.
Тел. 0877 309 954; 0888 693359

гаряне на въпроса за стихотворението “Аз
съм българче” от Иван Вазов. Неуспехът то да
бъде заличено от българските учебници показа, че българският народ е с ненакърнен дух.
В хода на протестите министърът на просветата Владимир Атанасов се отрече от всичко
казано от него досега и се опита да прехвърли
вината върху служителка от министерството .
..
Триумфа на Българската Духовност изрази Мария Овчарова в статията си “Как ще ни
стигнат американците?! . .”: “В момент, когато
данъци и налози растат, когато мизерията в
бита става непоносима, вместо да протестират за икономически придобивки, българите
се борят за едно стихотворение! . . . Достойно
е, че българският народ в неравнопоставено
глобализиращия се свят намира сили за духовно оцеляване.” (Виж вестник “Нова Зора”
от 29.01.2002 г.)
Обръщайки се назад и анализирайки станалото през времето от края на 1989 г. насам, не
можем да не си спомним и факта, че когато
ставаше дума за отменянето на деветосептемврийския празник като национален, всички
очаквахме за такъв да бъде определена датата 24 май. Кой ден в нашата история ознаменува по-национално и в същото време пообщочовешко събитие от този празник на културата? Нима той нямаше да е и най-доброто
наше послание към света в днешното време
на материализъм и незачитане на “другия”,
“различния”? Едва ли са много хората, които
са смятали, че за национален следва да бъде
определен денят Трети март. Сигурно още помалко са тези, които са предполагали това.
Колкото и важна да е тази дата, нима тя е найзначимата в нашата история? Сякаш България
“започва” от този ден!? Виждаме, че този “цивлизационен избор” също изигра крайно отрицателна роля за възникването и поддържането на нови напрежения. Свидители сме на
постоянни призиви и действия за промяна на
отношението ни към категорично и еднозначно
оценими събития от нашето минало, стигащи
до пренаписването на учебници, “за да не се
засегнели междусъседските ни отношения”.
Нима и това е част от големия антибългарски
заговор? . . .
Междувременно събитията и техният анализ разкриха нови елементи от тези планове.
В действителност фактите и тяхната логика
дават основание да се предполага работа по
няколко плана с множество взаимозаменяеми елементи с оглед развитието на събитията.
(Продължава в следващия брой)
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Бившият губернатор на американския щат Аляска и бивш кандидат за вицепрезидент на
републиканците Сара Пейлин се включи с взривоопасно и екстравагантно "предложение"
към президента Барак Обама по темата за Украйна, предаде АФП

Сара Пейлин:

Публикуваме интервюто на Сара Пейлин,
дадено за водеща българска медия, малко
след като въпросната дама призова по време на пресконференция, президентът Обама да използва ядрено оръжие за да спре инвазията на путинова Русия в Украйна:
- Г-жо Пейлин, вие призовахте открито
за използването на ядрено оръжие за решаването на кризата възникнала в Украйна. поддържате ли все още тази ваша позиция?
- Разбира се, че я поддържам. Аз съм праволинеен политик и когато заема дадена позиция, я заемам твърдо и непоколебимо. Ядреното оръжие е създадено за да се използва,
както и всяко друго оръжие. Използването
му едва ли не само за сплашване е глупава
и губеща позиция. Печели не този, който заплашва, а този, който действа и това руският
президент Путин го показа нагледно. Докато
умните се наумуват, той без да отправи нито
една заплаха, се настани в Крим. На действието трябва да бъде отвърнато с подобаващо
действие, а такова в съвременната реалност
е изпреварващият ядрен удар и ако не го направим ние, друг ще го стори срещу нас. За
съжаление днес ние сме се превърнали в мекушава и отстъпчива нация, нещо, което не
е било в близката ни история, вземете само
примера с атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, нима сме ги предупреждавали и заплашвали? Взели сме решение,
действали сме и сме спечелили, какво поголямо доказателство за тезата ми от това?
- И къде според вас трябва да бъде отправен този изпреварващ ядрен удар, имате ли идея?
- Имам! Първата атомна бомба във войната срещу Русия трябва да бъде пусната над
България и то върху столицата и София.
- Извинете, но чакайте малко, ние сме от
България. Нима искате да ни изпепелите,
та ние сме членове на Европейският съюз
и НАТО! Сигурно имате някаква грешка!
- Как смеете! Аз, да греша? Няма грешка.
Какво като сте от България? Аз съм учила
история на Източна Европа и знам много
добре какво представлява България. България е „троянският кон“ на Русия в Европа и
затова нейното унищожение ще бъде ясен
знак за Путин, какво го чака. Вие бяхте приети в Европейския съюз и НАТО, за да бъде
присъединена към тях вашата територия, а
не нацията ви. Българите сте плазмодии и
това е ясно дори на децата в американските детски градини. Кой друг народ може да
търпи да е петстотин години под робство и
кой знае колко още можеше да търпите, ако
не ви беше освободила, за съжаление, Русия? Вие, българите, сте гадни нагаждачи,

“Първата атомна
бомба във войната
срещу Русия, трябва
да бъде пусната
над България”

способни да оцеляват при всякакви условия,
в рамките на всяка империя, империя, чиито
блага изсмуквате, империя, която обезкървявате, и в крайна сметка надживявате. Вие сте
паразити и никога не сте допринесли с нищо
за просперитета на тези, към които сте били
присъединени.
Вашата загуба, като население за Европейския съюз и НАТО, не би била загуба, а печалба, защото вашето унищожение би отрязало
всяка надежда на Путиновска Русия, че ще
успее да възстанови влиянието си в Източна
Европа и същевременно би улеснило използването на територията, която населявате, за
разгръщането и осъществяването на стратегическите цели, за които ни е необходима.
- Но все пак ние българите сме живи
хора! Ще загинат възрастни хора, майки,
деца, бебета, това не ви ли кара да трепнете?
- Виждате ли ме да треперя, освен от яд,
за мекушавостта на нашия президент? И в
Хирошима и Нагасаки имаше възрастни хора,
майки и деца, но това не спря никого. Както
казах, българите сте ненужно и паразитно
племе, което в по-голямата част от съществуването си е било под робство, така че не
виждам какво във вашата участ може да ме
трогне. Пускането на атомна бомба над София ще демонстрира еднозначно и категорично, че не се шегуваме. Че сме прозрели
пъклените планове на Русия да подкопае евроатлантическата ориентация на планетата,
чрез неприкритото стимулиране на вашето
русофилство.
- Но мислили ли сте, как подобен акт
ще се отрази на тези хора в Украйна, които сега искат да се присъединят към вас?
Какво ще си помислят те, като видят, че
вие принасяте в жертва собствените си
членове?
- Уверена съм, че те ще разчетат правилно
този акт. Пак ще повторя, ние унищожаваме
троянския кон на Русия в Европа. Вашата територия, вече присъединена към нас, просто
ще бъде прочистена от русофилски елемен-

ти. Нали не очаквате да хвърлим атомните
бомби над тези, които тепърва очакваме да
се присъединят към нас? Ако бомбардираме
Крим, как после ще можем да се надяваме да
пожелаят да се обединят с НАТО и Евросъюза? Не, единственото правилно решение е
първата атомна бомба да бъде пусната над
София.
- А това, че в България има много хора,
които искрено искат да бъдат европейци и
които от все сърце споделят, изповядват
и проповядват евроатлантическите ценности. Подобна бомбардировка няма ли да
бъде нечестна спрямо тях?
- Ние наляхме много пари в техните джобове, но те въпреки това не успяха да направят това, което нашите украински съратници
успяха да направят в Киев. При такова обилно спонсориране единственото логично обяснение за неуспеха е, че те не вярват искрено
в това, за което се борят, а само и единствено
протакат нещата с цел да изскубят от нас повече пари. Стига, ние не сме глупаци и познаваме паразитния нрав на българина. Край.
Тези от българите, които наистина имаха
про-западна ориентация, те емигрираха. Така
че българите изповядващи западни ценности
вече са при нас. Въпреки това искам да утеша
тези, които дори и за пари, все пак се борят
за нашата кауза, на тях, и на всички останали жертви, след победата над Путиновска
Русия ще им издигнем мемориал. И ако има
такива искрено вярващи в нашите евроатлантически ценности, но все още живеещи в
България българи, то за тях подобна смърт
ще бъде призвание, а не наказание, защото
няма нищо по-висше от това да паднеш жертва в името на демокрацията и евроинтеграцията. Цялата ви столица ще бъде превърната
в мемориален комплекс, в памет на жертвите
на Путиновска Русия, а имената на всички ще
бъдат изписани със златни букви върху черен
мрамор. Дори мога да ви кажа, че вече сме
одобрили проекта и сме обявили обществена
поръчка за изграждането на мемориала. Благодаря ви.
bgvest.eu
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Биодинамична
характеристика
на месец
февруари 2015 г.

Започваме новата земеделска година с надежди за
повече успехи в работата.
Отново ще имате като помощник нашия календар с
повече подробности и поточни препоръки.
Какво са ни подготвили
планетите? Много дъжд, влага с мъгли, особено през третата и четвъртата седмица.
Има опасност за гниене на
ранно засадения лук, който
все още няма стабилни корени. През първата десетдневка се очаква застудяване със
силен северен вятър. Тенденция за малко сняг, особено в планините има между
13-15 февруари. И остават
двете мокри седмици. Три
планети през целия месец са
във водни съзвездия, а към
тях от 9 се присъединява
Марс и от 14 Венера. Не стига това, но през целия месец
и Меркури ще добавя хлад
от студения Козирог. Само
далечния Плутон от топлия
Стрелец ще ни праща импулси, но само за часове.
Независимо от всичко ние
си имаме важни задачи, които ще изпълняваме през
всеки час хубаво време. На
първо мясти - резитба на
лозите, овошките и храсти.
След ритуала на зарязване
на св. Трифон, продължаваме и на 2-ри до 14 ч., на 4,
5, 6, 11, 12 до 14 часа, на 27
след 15 часа и на 18 целия
ден. Ще продължим през
март. За разнообразие през
хубаво време през тези дни
можем да засадим лозички
и овошки. Ако сме направили подготовката през есента
това няма да ни отнеме много време. Спазваме цялата
технология, за коята вече
сме говорили.
На второ място дните на
Възходяща Луна от 15 до
27 използваме за сеитба на
семена на домати, пипер,
тиквички и други плодни зеленчуци. Разбира се на закрито, най-добре в тарелки,
за каквито говорихме миналата година. Ползваме само
качествени семена от лицен-

зирани магазини или наше
собствено производство. Доматите третираме с препарат от валериана - 1-2 капки
извлек от цвета в 1 л чиста
изворна вода за 1 час и до 2
дни да се засеят. Използваме
дните на топлинните Съзвездия - 15,16 и 23 до 14 часа.
Ако успеем да откраднем
няколко часа хубаво време
и имаме подготвени лехи в
дните на земните съзвездия,
можем да сеем репички и
моркови – на 17, 18, 25 до 16
часа и 26 - целия ден. Неблагоприятни за работа в градината са:19,23 след 13часа и
24 -целия ден. Вероятно няма
да имаме възможност да дапочнем работа с компостната купчина- има опасност от
преовлажняване, но и при
най- малката възможност да
използваме благоприятните
дни - 1, 6, 11, 28 за полагане в
лехите и на дърветата готов
компост. Най-добър ден е 11
февруари.
Някалко пояснения за
новия вид на Календара първите 3 колони са запазени. Четвъртата колона е за
астрологическите зодиакални знаци. Виждаме ги геометрично разположени както са
в зодиакалния пояс, през 30
градуса. Следващата колона
е също нова и тя е разделена на три малки вертикални
колони. Най-лявата е цветовите колонки на знаците и
времето, в което Луната навлиза и напуска тези зони.
Най-дясната е същата, но за
нашите зодиакални съзвездия, с цвят и часове. Средната малка колона е за малките
букви на френската азбука,
които са постоянен показател за срещата между различни знаци и съзвездия.
Напр. буквата t показва
времето и зоната на среща
между
зодиакалния
знак Везни и зодиакалното
съзвездие - Дева. Тази среща започва от 20:40 часа на
7.02 и продължава до 9:00
часа на 10.02. Тези срещи са
важни за различни човешки
дейности, за които ще гово-
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рим в бъдеще. За нашата
работа са по-важни не срещите, а съвпадите между
знаци и съзвездия. Преди
t е буквата s - тя ни показва
зоната и времето на съвпада
между знака Дева и съзвездието Дева. Тази зона запо-

чва и от 7:00 ч. и завършва в
20:40 на 7.02 - общо 13 часа
и 40 минути. Тези съвпади са
най-благоприятни за работа в лехите с кореноплодни
от целия период на Девата,
който приключва в 3:00 чак
на 11.02. Съвпад единствено

липсва между знака Везни
и съзвездието Везни. Това
засега е достатъчно да започнем работата през новата година. Постепено ще изясняваме всички новости от
календара.
Успех!

ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Заповядайте във

ВЕГЕТАРИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ
НА „СЛЪНЦЕ И ЛУНА”
гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 18-Б
гр. София, ул. „6-и септември” № 39 		
(Малките пет кьошета)

Винаги пресен хляб от лимец, камут и спелта!
Тел. за заявки и резервации:
0897/094139 и 0899/138411

Биологични и екологични храни
и продукти можете да намерите в магазина
на ул. „Юрий Венелин” № 1, гр. София
тел. 0899/923378 и 0898/55080833
Сайт на „Слънце и Луна” – www.sunmoon.bg

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници “Хеликон”,
“Ориндж”, “Сиела”, “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и “Нова
епоха”, "Елрид", както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“.

