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Д-р Захари Валоа е магистър по медицина. Работил е във всички 
сектори на системата на здравеопазването, в момента е общопрак-
тикуващ лекар. Потомствен окултист. Един от основателите е на 
Духовната Асоциация за Окултни Изкуства /ДАОИСТ/. Член на борда 
на директорите на Институт „Спирит”. Ст.н.с. Ръководител на ка-
тедра „Екзорцизъм и пренос на енергиен ресурс” към Институт „Спи-
рит”. Автор е на поетичната книга „Езотеричен пръстен”. Публику-
ва множество свои статии в областта на окултизма в www.occultism.
biz. Създател и супер администратор на www.vitliemskazvezda.org. 
и съадминистратор на фейсгрупата “Деца на Светлината. Той е 
един от малкото дипломирани лекари, специализирали в областта 
на енергийната медицина. Владее редица техники, между които „Чоа 
Кок Сюи”, „Изис Сейким”, „Силва методика”, резонансно-плазмена ме-
диаторика, радиестезична фитотерапия. Обича досега с природата 
и природните духове. Провежда практически занятия за лечение на 
ландшафт. Изследовател на т.нар. „Телурични Зони”. 

Всички ние сме сеячи на 
общото бъдеще на планетата
Днес се подрежда 
кармичният пъзел и на 
България, и на света
И за да получи правото да участва в новата епоха на Христовия 
Дух, човекът трябва да научи най-важните си кармични уроци. 
Един от тях е да защити свободата си от електронното робство

Девет бала любов на сушата и 
в душата на поета

Поетът, който опроверга литературна-
та бездарност на двадесети век, която 
твърдеше, че писането на стихове за 
песни е нещо различно от истинска 
поезия, се казва Пейо Пантелеев и 
неотдавна той навърши 70 години. 
Отбеляза своя юбилей с 2-ата си книга 
"От любов изгарям" (изд. Информа 
принт-Бургас, 2015 г.).  През послед-
ните седмици на бял свят се появи и 
най-новата поетическа сбирка на тво-
реца "Девет бала любов" (ИК "Новата 
цивилизация" ЕООД София, 2016 г.).  
Пантелеев отдавна се наложи в съвре-
менната българска култура като автор 
на стихове, който работеше с някои от 

най-популярните наши композитори 
и изпълнители, но името му остава-
ше някак встрани от литературната 
общественост. Скромен по душа и 
талантлив като творец, него рядко 
можех ме да срещнем по литератур-
ни сбирки и четения. Затова пък на 
повечето музикални фестивали и 
концерти, в които се изпълняваха 
песни по негови стихове, творецът 
с голямата бяла брада неизменно 
седеше на някой от първите редове 
в залата и много често попадаше в 
светлините на прожекторите, когато 
произнасяха от сцената неговото 
име. След първата му стихосбир-

ка "Малка,тъжна, нежна, грешна", 
която излезе от печат едва когато 
Пантелеев навърши 50 г., другите 
му две стихосбирки се появиха 2 
десетилетия по-късно.  
В "Девет бала любов" темите и 
сюжетите от първите книги остават 
някак същите, затова пък поетът 
изненадва читателите с развихре-
ното си творческо въображение 
с неповторимата си образност и 
великолепно издържаното си класи-
ческо стихосложение. Там някъде по 
страниците отново прелита любима-
та птица на Пантелеев-гларусът, там 
са спомените от детството и стария 

Бургас, там е и малко замъгленият 
образ на ученическата му любов... И 
всички тези стихотворения си приличат 
по две неща - преди всичко по това, че 
са пропити от завладяващата пейо-
пантелеевска влюбеност и второ, че 
нито едно от тези стихотворения, не е 
изпявано досега в песен.  
След всичко казано по-горе, с пълно 
основание може да се твърди, че Пейо 
Пантелеев вече има свое доказано мя-
сто в кохортата на най-съвременните 
български поети, както и сред най-
изявените песенни творци на България 

   Евгений Апостолов
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- Какво представлява кармата, докторе? 
- „Карма” е индуистки термин, който разглежда 

причинно-следствените връзки в битието, които 
детерминират в определена последователност 
съдбата на човека. Според индуизма съществува 
отрицателна и положителна карма, която трябва 
да бъде реализирана в строго определен време-
ви участък. Терминът изцяло е свързан и изразява 
учението и философията на индуизма. 

- Съдбата идентична ли е с кармата? 
- В общи линии те се припокриват. Кармата е ин-

струментариум, чрез който се рисуват очертанията 
на съдбата.

- Връзката карма - реинкарнация? 
- Реинкарнацията, използвайки кармичните за-

писи, създадени  от човешката дейност в минало-
то, диктува нови условия за еволюиране на човеш-
ката душа, посредством въплъщението на Духа 
на материална плоскост. Целта на това е придо-
биване на нова опитност. Учението за реинкар-
нацията е изцяло индуистко и по никакъв на-
чин не резонира с християнската философия. 
Според идеите на християнството Духът е този, 
който въплъщава душата в конкретна физическа 
материя и след смъртта й поема целия неин при-
добит опит, след което бива настанявана на специ-
фично място, изчаквайки Второто Пришествие на 
Христа. „Преди да се скъса сребърната верижка и 
да се счупи златната чаша, или се строши стомна-
та при извора… и се върне пръстта в земята, както 
е била, а Духът се върне при Бога, Който го е дал.” 
/Екл. 12 гл./. Единствено Божият Дух е в състо-
яние да ражда и определя място за реализа-
цията на душата. Това е съществената разлика 
между индуистката и християнската философия. 
За разлика от индуизма, християнската религия 
постулира, че спасението на душата произтича 
от добродетелността на човека, от вярата му в 
Бога и любовта му към ближния, а не от кар-
мичните обстоятелства за превъплъщаване на 
душата. 

- Връзката карма - астрология - личнен хоро-
скоп? 

- Връзката между кармата и астрологията се 
основава на едно много важно научно обстоятел-
ство. Планетата Земя е магнит и като такава, за 
нея важат всички явления, познати ни от физиката. 
Става въпрос за закономерности като индукционни 
вълни, фази, резонанс на планетата /Шумановия 
ефект/,  и т.н. Когато разхвърляме метални стружки 
около магнит, ние забелязваме много характерна 
картинка, произтичаща от индукционното поле на 
магнита. Същото явление се забелязва и около 
планетата ни. Точките, в които „избухват” индукци-
онните вихри върху планетното тяло, способстват 
за образуването на т.н. „астрологични домове”.  А 
там, където те пресичат еклиптиката, идентифи-
цираме „астрологичните знаци”. Според астро-
лозите, хороскопът е специфичен регистър 
от потенциални събития в битието, който се 
определя от кармичните заложби на човека, 
обществото, вселената. Но този принцип, подход 
и тази мотивация са изцяло стихийни, защото има 
зависимост от индукционни, чисто физични явле-
ния. В тях няма нищо свръхестествено, Божестве-
но. Астрологията е била обект на изучаване от 
страна на древните маги и влъхви. Но в посла-
нията на ап. Павел ясно се говори за „служебни 
духове”, които е трябвало да ръководят чове-
чеството до идването на Христа: „Не са ли те 
служебни духове, изпращани да слугуват на ония, 
които ще наследят спасение.” /Евр. 1:13/. За хри-
стиянина е унижение слугуването на подобни слу-
жебни „ангели”. Затова истинският християнин 
не се съобразява с изискванията на планетите, 
а с живия Бог, на когото би трябвало да служи. 
За космогонията на Небето и движението на звез-
дите пише също така и Йоан Дамаскин в „Извор на 
знанието. Богословие за Небето”. /Вж. превода на 
Йоан Екзарх/.

. . . 
- Много хора се питат защо Творецът допусна 

и най-грандиозното вмешателство в свободна-
та воля на неговото творение чрез Електронни-
те карти и идващото чипиране?

- В Старият Завет има една твърде интересна 
мисъл, според която „златото се изпитва в огън, 
а угодните Богу люде - в горнилото на унижение-

то”. /Книга Премъдрост на Иисуса, син Сирахов/. 
Всички ние живеем в последното антихристово 
време, едно от знаменията, на което са електрон-
ните чипове и УЕК-карти. Всички тези електронни 
устройства са широко разпространени в Запад-
на Европа, но желанието на Световния елит е те 
да бъдат пуснати в обръщение и в България. От 
Библията, книга Откровение, знаем от Йоан Бо-
гослов, че те ще съдържат белега на Звяра. Ще 
бъдат използвани не за нещо друго, а за получава-
не на пълен мисловен земен и духовен контрол 
върху всеки гражданин на планетата от страна 
на Световното правителство, ръководено от 
Антихриста. Инструментариумът за изпитва-
не съвестта на хората вече е готов. И дали ще 
останем верни на Христа или ще се предадем на 
волята на Антихриста в днешното изключително 
противоречиво и напрегнато време, зависи само 
от нас. Затова, нека да бъдем готови за подвиг 
в името на Бога. И да защитим свободата си 
от електронното робство. Призовавам всички 
вярващи в Бога приятели, братя и сестри в тази 
връзка да отхвърлят натрапения от Световното 
правителство „Закон за електронна идентифика-
ция”. Русия вече направи тази стъпка. Руският па-
триарх защити достойно каузата на свободата 
пред Парламента в руската Дума. Говорейки за 
опасността от приемане на  УЕК-карти, той преду-
преди руските хора и световната общественост за 
опасностите от надвисналото над народите „елек-
тронно робство”. Време е да се събудим!

- В усилни и сгъстени времена, като днеш-
ните, раздвижването на кармичните структури 
и слоеве в нас също се активира неимоверно. 
Сигурно е за добро?...

- Наистина, времената, в които живеем, доказ-
ват усилено движение по посока разрешаване на 
кармичния обществен ресурс. Това явление може 
да се отчете във всички сфери на нашия социален 
и културен живот. Човечеството, без съмнение, 
се подготвя към голям качествен скок в своето 
еволюционно духовно развитие. В тази връзка, 
неминуемо ще се наложи отпадането на всички 
стари стереотипи на мислене и поведение, които 
спъват или ограничават естественото развитие на 
човешката душевност и менталност.

- Видно е, че днес болезнено се нуждаем от 
преосмисляне на отношението си към живота 
и управляващите го кармични закони, защото 
ускорената промяна ни носи много неподози-
рани удари... Пък и много трудно можем да не 
виждаме в тях наказание и оправдание за бе-
дите ни…

- Разбира се, всички неприспособени към изис-
кванията на Новата Култура хора ще изпитат стра-
дания под една или друга форма. Тези процеси не 
бих ги нарекъл наказателни, понеже всеки един 
човек индивидуално избира да уважава или не 
етичните и правни порядки в обществото, в което 
живее. Поради това и сам би трябвало да носи от-
говорност за последиците от решенията си - добри 
или зли.     

. . . 
 - Библейското твърдение “каквото вържем 

на земята, връзваме и на небето”, прави ли на-
шата планета на свободния избор специална? 
И затова ли, въпреки трудностите, много души 
чакали ред за живот на нея?

- Не всеки човек е в състояние да върже едно 
и също  нещо едновременно на небето и земята. 
Иисус е предал това право на апостолите, като ги 
е напътствал, че в по-късно време това би тряб-
вало да правят хората, притежаващи Свети Дух. 
Единствено приелите благодатта на Духа, има-
щи разрешението на Бога, са в състояние да се 
намесват в човешките съдби, като ги насочват в 
една или друга посока. За да се въплъти една душа 
върху тази планета, тя трябва да е наясно какъв 
духовен материал ще трябва да обработи, какви 
наклонности и интереси ще трябва да развива, ко-
ито да бъдат в резонанс с общото благо на всички 
останали. Затова за раждане „на белия свят” се 
чака на дълга опашка… Преди въплъщението си, 
душата провежда един обстоен диалог със самата 

себе си, за да усети дали има необходимата сила 
и потенциал да слезе на земята, да развива своя-
та духовност, като при това не уврежда по никакъв 
начин на другите души. Ето защо опашката за сли-
зане в земните пространства не е къса.  

 
. . .
- Как се пренася кармичната информация в 

различните животи? Ролята на ДНК във всеоб-
щата информационна мрежа?

- Кармичната информация не се пренася от 
една развъплътена душа в нововъплъщавано 
тяло. Когато човек е вече покойник, душата преда-
ва своята опитност на Духа, който я е насочил към 
въплъщение. Посредством тази новосъградена 
опитност, Духът създава предпоставки за раждане 
на нова душа върху съответната планетарна пло-
скост. А развъплътената душа бива настанявана 
на определеното място (до края на калпата) от Ко-
мисия, подчинена на предвечния неин Водач - Ии-
сус Христос. ДНК е вторичен носител на генетична 
информация. Първичният носител е енергийна-
та матрица, която притежава всеки един човек. 
Тази матрица калкулира генетичната информация 
и я прехвърля по кодиран начин върху триплетите 
на ДНК.  

- Циркулацията на кармичните енергии ста-
вала и чрез половото общуване. В този смисъл 
- безразборните сексуални контакти и изневя-
рата на брачния партньор хем замърсявали 
кармично, хем пък били предзададени. А това 
трудно се асимилира…

- Именно, всяко енергийно замърсяване на 
единия партньор се предава на другия и потъва 
дълбоко в неговата матрична енергийна система 
от чакри и меридиани. Всяко предаване на дове-
рието на другия партньор изкривява матрицата с 
всички последствия за това. Ако душата си отиде 
от този свят замърсена, то тя предава на бъдещо-
то потомство (посредством иницииращия Дух) из-
кривена генетика. А самата тя се насочва да вку-
си плодовете на Втората смърт в огненото езеро, 
описана в Библията.  Съществуват научни трудове 
на руски учени, които говорят за това, че гените 
на интелигентността и глуповатостта се предават 
чрез Х- хромозомно унаследяване. Според него, 
пороците на едно поколение младежи водят до 
тежки израждания на обществото след времеви 
участък от 50 години. /Виж лекцията „Генетически 
осакатената нация – невесела прогноза за бъде-
щето”/.       

- Може ли да се каже, че кармата е едно лю-
бящо и строго превъзпитание? Една школа за 
сила и мъжество? Едно устремяване към про-
шката, покаянието и най-вече към Първопри-
чината на живота?

- Да, може да се каже, че кармата е самоучи-
тел по нравствено право. Когато човек греши, 
той създава предпоставки за появата на бял свят 
на потомство, което ще умножи това безконтролно 
поведение и в крайна сметка ще дойде момента, в 
който същият този човек ще разбере крайния ре-
зултат на своята бездуховност. Това ще стане чрез 
кармичните страдания на членовете от неговия 
бъдещ род.

- Знанието за кармичните закони, но подпла-
тено с любов, изглежда, ни помага да претво-
ряваме, да променяме хода на съдбата. Йога 
твърди, обаче, че има обратима и необратима 
карма. От какво зависи това?

- Любовта е важен фактор за духовно спасение, 
но не е единствен. Не е възможно човек да се спа-
си (в духовните светове) само с една добродетел. 
По време на своето пребиваване на земята все-
ки е изпитван от Духовна невидима Комисия дали 
притежава целия набор от добродетели на душа-
та, а не само Любов. За това обстоятелство говори 
Св. Ап. Павел във Второто си послание (Нов Завет, 
2Петр. 1:5-8). Обратимостта на кармата зависи 
от нейното осъзнаване. Когато човек осъзнае 
своята карма, своите грехове, изповяда ги пред 
съвестта си и пред Бога, той се изчиства от тях, по 
друг начин казано- научил е своя планетарен урок. 
Духът му е готов за ново, по-висше Посвещение в 

От стр. 1 Днес се подрежда 
кармичният пъзел и на 

България, и на света



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

3
дома на своя Бог. Бог не желае 
смъртта на нито една душа, а 
нейното покаяние и осъзнаване. 
Йога е само едно от допуснатите 
на земята философски учения за 

живота, но няма понятия за БОГ- явление така 
често срещано сред съвременните хора и най-
вече сред поклонниците на Ню Ейдж субкулту-
рата. А това води единствено до самоунищоже-
нието на душата. 

- Народната мъдрост “не знаем какво пече-
лим, когато губим” ни отправя към приема-
нето на Божия план и към доверието в него, 
но често кармата, изглежда парадоксална за 
човешката ни логика и трудно можем да се 
приближим до разрешаването й…От какво се 
нуждаем най-много - търпение, доблест, сме-
лост, приемане…

- Осъзнаването на своето несъвършенство 
понякога е доста труден процес. Именно затова 
Бог е пратил между хората духовни наставници, 
свещеници, лечители на душата, които по един 
или друг начин да ни насочват да резонираме 
правилно в сърцата си Божиите норми за нрав-
ственост и човеколюбие. Без всякакво съмне-
ние, в случая са важни проявата на търпение, 
самонаблюдение, кротост, добротолюбие. Тези 
добродетели са особени важни, когато се при-
лага и прошката...

- Знаем, че ние хем самосъздаваме, хем 
наследяваме съдбата си. Но и сами избира-
ме родителите си, всичко до някакъв пред-
варителен проект ли опира?

- Разбира се, всичко опира до един единствен 
принцип - „Лекувай подобното с подобно”.  

- Вече е ясно, че съдейки или съчувствай-
ки, помагайки на страдащите заради кармата 
им, ние препятстваме нейното изпълнение. 
Дори така споделяме част от нея. Това ли е 
т.н. липса на “ненаказаното добро”? Което 
пак е за добро, май?

- Ако сме поставени в подобен план на състра-
дание, това означава, че и ние сме живи участ-
ници в подобен кармичен ситуационен ред. Как-
то по-горе споменахме, между хората съществу-
ват енерго-информационни канали, чрез които 
си взаимодействат. По такъв начин се изграждат 
родови кармични връзки, обществени и социал-
ни кармични отношения и зависимости. Никой 
не е в състояние да блокира този кармичен 
ресурс, той може да бъде единствено моде-
лиран посредством призоваване на Божията 
Любов.

.  . . 
- Има ли надежда един ден новата меди-

цина да акцентува върху фините, кармични 
структури в човека, върху мисловните моде-
ли и така да помага да се гледа на кармата, 
като на сътрудник в борбата за нашето здра-
ве и за спасението на душите ни?

- България е страна, в която преди хиляди го-
дини се е практикувала изключително биоенер-
гийната медицина, като се е отчитала и кармич-
ната обремененост на пациента. Това се е извъ-
ршвало в свещените Асклепиони. Убеден съм, 
че наближава времето, в което отново духов-
ното направление ще бъде водещо в проце-
са на пълно излекуване на боледуващия ин-
дивид. Днес пациентите се лекуват в болници. 
Утре, във времето на Новото Човечество, няма 
да има болни хора, ще има реципиенти, при-
емници, на Божествената благодат! Духовност 
и Наука ще вървят ръка за ръка в настоящето 
поколение, което ще посрещне Христос.

- Изглежда, че няма как да останем ненау-
чени на тази висша духовна наука – кармата, 
колкото и скъпо да плащаме за нейните уро-
ци. Затова ли идваме най-вече на Земята?

- На земята идваме единствено поради тази 
причина! Да се научим да обичаме. Древният 
змей, сатана, беше овладял до съвършенство 
Знанието, но беше помрачил Любовта в Духа си. 

- Един наш писател много сполучлива каза, 
че заедно с опасността също расте и спасе-
нието. Така че всичко си е на своето място и 
не трябва да се обезсърчаваме, нали?

- Спасението е детерминирана даденост в чо-
вешката душа. От нас зависи дали ще отворим 
сърцето си към него. Но не със страх, а с вяра.

Разговора води Лияна Фероли
(със съкращения)

Има тайна, която е много по-голяма от политиката, здравната 
свобода, науката или дори цялата история на човешката раса. Тази 
тайна си остава неприе та - дори осъждана от науч ната общност, и 
все пак това е най-важната тайна за всичко, което съществува… 

Тя е, че всички оцеляваме след физическата смърт на нашето тяло. 
Съзнанието ни продължава да живее след смъртта ни в този земен 
сън, съзнанието ни преминава отвъд тази физическа реалност и има 
такова невероятно и могъщо съществуване, че човешкият език не е 
достатъчен, за да го опише.

Това е посланието на д-р Ибън 
Алекзандър  - учен-скептик, който 
никога не е вярвал в съществу-
ването на Бог, Небе или съзна-
ние.

Дълго преди да напише “Proof 
of Heaven”, д-р Алекзандър  е бил 
неврохирург и «учен-скептик». Той 
не е вярвал в съществуването на 
съзнание, избор или наличието на 
нефизически дух. Обучен в запад-
но медицинско училище и заоби-
колен от колеги, дълбоко инвести-
рали в материалистичния възглед 
за Вселената, д-р Алекзандър  вяр-
вал, че така нареченото «съзна-
ние» е само една илюзия, създа-
дена от биохимичните функции на 
мозъка.

Това е възгледът и на почти 
всички учени днес, включително на 
физици като Стивън Хокинг, който 
казва, че човешките същества са 
нищо повече от «биологични робо-
ти», които нямат съзнание и избор. 

Д-р Алекзандър  е щял да държи 
на този мирогред до смъртния си 
одър, ако не беше едно събитие, 
толкова странно и чудновато, че 
отрича всички конвенционални на-
учни обяснения. Д-р Алекзандър  
е „мъртъв“ в продължение на се-
дем дни, през което време изжи-
вява порази телно ясно пътуване в 
отвъдното. След като се завръща 
в своето физическо тяло тук, той е 
чудотворно изцелен и написва кни-
гата „Proof of Heaven». 

Всичко започва, когато гръбнач-
ният мозък на д-р Алекзандър  се 
заразява с бактерии Ешерихия 
коли. Бактериите започват буквал-
но да изяждат мозъка му и той по-
лучава силни пристъпи на гърчове, 
словесни изблици и мускулни спаз-
ми, като накрая изпада в  мозъчна 
кома.

В тази кома той е с показатели 
за нулева мозъчна дейност и е 
поддържан жив само с респиратор 
и течности интравенозно. Лекува-
щите го скоро заключават, че д-р 
Алекзандър  ще умре в рамките на 
няколко дни, и че дори ако оживее, 
ще съществува във вегетативно 
състояние, със силно ограничени 
функции на мозъка. 

Статистически, при пациенти с 
инфекции на мозъка, причинени 
от Ешерихия коли, смъртността е 
97%.

минава през девет възможни био-
химични хипотези за обясняване 
на преживяванията си, след което 
щателно и научно ги отхвърля една 
по една. Резултатът? Преживяното 
от него е реалност. Всъщност то е 
«по-реално» от живота като човеш-
ко същество.

Не забравяйте, че д-р Алек-
зандър  е неврохирург. Този човек 
знае физическия мозък, както не 
много други. Деветте медицински 
обяснения, които той разглежда 
и отхвърля като възможни причи-
ни за преживяното от него, са: 1) 
Първично програмиране на мозъ-
чния ствол; 2) Изкривено извик-
ване на спомени от лимбичната 
система; 3) Ендогенна глутамат-
блокада с екситотоксичност; 4) 
Изхвърляне на ДМТ (т.нар. духовна 
молекула);  5) Изолирано оцелява-
не на региони от мозъчната кора; 
6) Загуба на инхибиторни невро-
ни, водеща до високи нива на ак-
тивност сред възбудени невронни 
мрежи, които генерират очевидна 
„свръх-реалност“; 7) Активиране 
на таламуса, базалните ганглии и 
обезумяване, създаващи преживя-
ване на хиперреалност; 8) Феноме-
на рестартиране; 9) Генериране на 
необичайна памет чрез архаични 
визуални пътеки. 

Д-р Алекзандър  може 
да е най-надеждният
свидетел на отвъдното 
Изживяното (и описано след 

това в книга) от д-р Алекзандър  е 
може би най-добрият публично до-
кументиран случай на живот след 
смъртта, който съществува в за-
падната наука днес. Фактът, че 
ярък хипер-реален отвъден живот 
е преживян от материалистичен 
учен-скептик и мозъчен хирург, 
който не е вярвал в живот след 
смъртта - и който впоследствие 
намира смелостта да документи-
ра своите преживявания и да ги 
публикува в книга - добавя неопро-
вержима правдоподобност на това 
преживяване.

Той не е някакъв наивник, който 
търси слава в телевизио нно шоу. 
Всъщност написването на тази 
книга му спечелва безкрайните по-
дигравки на бившите му «научни» 
колеги. Той е имал всички извине-
ния да не пише тази книга. Но само 
благодарение на Божията намеса 
д-р Алекзандър  е излекуван от 
инфекцията на E.coli,  нормални-
те функции на неговия мозък са 
възстановени и му се дава възмож-
ност да запомни преживяното след 
смъртта, за да се върне обратно и 
да го опише.

Д-р Алекзандър  и неговият опит 
отразяват този на безброй други 
хора, от всички култури, които са 
докладвали за подобни преживява-
ния след смъртта. Има живот след 
живота тук и промяната в съзнани-
ето на земляните, която се изис-
ква от нашия вид за по-високото 
ниво на разбиране започва смя-
там с приемането на истината за 
безсмъртието на собствените ни 
души (и съществуването на велик 
Създател). 

http://www.budnaera.com

        Неврохирургът д-р Ибън Алекзандър 
Има живот след смъртта...

И тук започва шокиращото пъту-
ване: вместо да изпита «нищото» 
през тези седем земни дни на за-
губа на съзнание, д-р Алекзандър  
се «събужда» от съня на земния си 
живот и започва да усеща непонят-
но огромно разширяване на съзна-
нието си в отвъд ното.

Този опит е описан по-подробно 
в книгата му, но ето и някои акценти 
от нея: 

• Животът след смъртта е тол-
кова «истински» и просторен, че 
в сравнение с него животът като 
човек на Земята изглежда като из-
куствен сън.

• Няма времево измерение в 
отвъдното. Времето не «тече», как-
то е в нашата Вселена. Един миг 
може да изглежда като цяла веч-
ност и съзнанието може да се дви-
жи без никакво усилие през това, 
което ние възприемаме като вре-
ме. (Тази идея за едновременно 
съществуване на всички времена 
е от огромно значение за разби-
рането за мултивселена и избор, 
наред с усещането за време на 
нашето съзнание.)

• Материята на живота след 
смъртта е чистата доброта. Добро-
тата доминира отвъдното в така-
ва огромна степен, че като цяло 
присъствието на злото е безкрайно 
малко.

• В отвъдния живот цялата кому-
никация е телепатична. Няма нуж-
да от думи, нито има разделение 
между нас и всичко останало.

• В момента, в който си зададем 
някакъв въпрос, отговорите му мо-
ментално се изправят пред нас, 
непосредствено очевидни, в спи-
ращи дъха дълбочина и детайл-
ност. „Неизвестното“ не съществу-
ва и самото задаване на въпрос е 
веднага придружено от появата на 
неговите отговори.

• Там има буквално и ад, който 
е описан от д-р Алекзандър  като 
място под земята, с възлести коре-
ни на дърветата, демонични лица 
и безкрайни мъки. Д-р Алекзандър  
е спасен от това място от ангелски 
същества, които го транспортират 
в Рая. 

Няма биохимично обяснение
за преживяното
от д-р Алекзандър 
За скептиците, които може да 

четат тук, д-р Алекзандър  пре-
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4 ДА НЕ 

ЗАБРАВЯмЕ

Когато на 13 декември 1941 г. 
българското Народно събрание 
обявява символична война на Ве-
ликобритания и САЩ, никой от 
управляващите не е предполагал, 
че тя скоро ще се превърне в же-
стока реалност. Обратът във 
войната през 1943 г. позволява 
на авиацията на САЩ и Англия, 
базирана в Южна Италия, да извъ-
ршва допълнителни стратегиче-
ски операции върху германските 
съюзници, сред които е и Цар-
ство България.  

Първото въздушно нападение над 
българската столица е направено на 
14 ноември 1943 г. от 91 бомбардиро-
вача B-25 “Митчел”. Те хвърлят бом-
би с общо тегло 141 т. Разрушени са 
47 сгради и постройки, а необитаеми 
стават 129. Убити са 59 граждански и 
военни лица, а ранени - 128. Първата 
тройка от неприятелски самолети об-
стрелва с картечници хората, бягащи 
по улиците.

Изкопаните по градинките скрива-
лища се оказват наводнени и неиз-
ползваеми. Следват още три въздуш-
ни нападения - на 24 ноември, 10 и 
20 декември. София почва да живее 
в постоянен страх от сирените.

Страшният 10 януари 1944 г.
Отминават коледните празници в 

студена и затъмнена София. Идва 
мразовитият и слънчев 10 януари 
1944 г. Около 12,30 ч. на обед форма-
ция от около 200 американски бомбар-
дировача В-17 и В-24 е на подстъпите 
към София. Съпровождат ги не по-
малко от 100 двукорпусни изтребите-
ля Р-38 “Лайтнинг”. Бомбардировачи-
те нанасят удар по София в 12,35 ч., 
а в 22 часа през нощта 80 британски 
бомбардировача “Лелингтън” повта-
рят удара и хвърлят нови 1000 бомби 
предимно в източните квартали. Уби-
ти са 750 души, ранени са около 700. 
Напълно са разрушени 3304 сгради, 
частично - 427. Съобщителната и во-
доснабдителна мрежа са прекъснати, 
пламтят южното крило на Народния 
театър, сградата на БАН, съседните 
здания...

Лошото време отпраща 
въздушните ястреби 
над други наши селища

На 24 януари е предприето ново 
нападение над София, но в този ден 
природата е на страната на софиян-
ци. Цялото Софийско поле е потъна-
ло в дебел слой мъгла. Самолетите 
на 15-а въздушна армия на САЩ не 
разполагат с уреди за сляпо бомбар-
диране, каквито имат нощните бом-
бардировачи на Кралските военновъ-
здушни сили (RAF). 

И след като се въртят над Витоша 
в продължение на 45 минути, бомбар-
дировачите поемат в различни посо-
ки. 

Една група бомбардира Скопие, 

Англо-американците 
убиват 2477 цивилни 
българи през 1944 г.

“Нужно е да се удари единствено столицата на България, за да 

капитулира цялата държава. Този град трябва да бъде унищожен, да 

загине, да бъде сaринат до основи и в неговите развалини да се засеят 

картофи.”  Уинстън ЧЪРЧИЛ

тогава на територията на Царство 
България. Друга формация от 84 бом-
бардировача удря Враца. Загиват 124 
и са ранени 250 врачани. Изтребите-
ли слизат ниско и обстрелват града с 
бордното си оръжие. Бомбардирани 
са и други селища в Северна Бълга-
рия. Общо над страната са пуснати 
около 800 бомби.

След известно затишие бомбарди-
ровките са подновени в нощта срещу 
16 март от британска тактическа бом-
бардировъчна група. Тя спуска върху 
централната част на столицата около 
4000 запалителни магнезиеви бомби, 
предизвикали над 70 пожара. 

През нощта следва втори удар по 
цели в района на Централна жп гара 
и в кв. Лозенец. Разрушени са 45 и са 
засегнати 13 сгради и постройки, като 
жертвите се изчисляват на 19 убити и 
76 ранени. 

Най-убийственото и 
мощно нападение 

В ясния безоблачен ден на 30 март 
следва най-жестоката бомбардиров-
ка. Бомбардировъчна формация, има-
ща задачата да бомбардира София, е 
от около 450 бомбардировача “Либе-
рейтър”, “Флайнг фортрес”, “Митчел” 
и “Халифакс”. Те са придружавани от 
150 изтребителя “Лайтнинг”. Пуснати 
са 3000 разрушителни и голям брой 
запалителни бомби, сринати са 3575 
сгради. Загиват 139 души, пламват 
над 2000 пожара.  

Дълго догарят зданията на На-
родния театър, Министерския съвет, 
Министерството на правосъдието и 
финансите, Народната библиотека, 
хотел “България”, Държавната печат-
ница, Светия синод и други “военни 
обекти”. В пепелища тънат бул. “Дон-
дуков”, ул. “Търговска” (днес “Пирот-
ска”), ул. “Мария-Луиза”, ул. “Клемен-
тина” (днес бул. “Ал. Стамболийски”), 
ул. “Леге”, площад “Батенберг”... 

Зловещата равносметка 

► Общо по време на операция 
“Point Blank” (прицел от упор) София 
е бомбардирана 11 пъти, както и Вра-
ца, Дупница и още 18 селища. 

► Хвърлени са 45 265 разруши-
телни и запалителни бомби. Част от 
тях са със закъснител, за да избухнат 
по-късно, когато хората са напуснали 
скривалищата. 

► Използвани са и бомби във вид 
на играчки и писалки, предназначени 
да убиват и осакатяват деца.

► Загиват над 2477 души, 99 на сто 
от които са цивилни граждани, жени 
и деца. Ранените са двойно повече. 
Разрушени са над 12 000 сгради. Из-
сипаният над столицата 4350-тонен 
бомбен товар срива близо 1/4 от 
сградния й фонд. Материалните щети 
достигат астрономическата сума 24 
млрд. лева. 

Източник: Ретро
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Новата земезелска година 
започва отново и вече имаме 
първия месечен Лунен календар 
като помощник с препоръки за 
работата ни в градината.

Какви са прогнозите за м. 
февруари според положението 
на планетите и слънцето в 
зодиакалния пояс. Много 
променливо време със силен 
вятър и сняг в планинските 
райони. От 4 до 10 също с проме-
ни, но ще има и няколко хубави за 
сезона дни. Около 10 отново ще 
захладнее последователно със 
силен северен вятър към 12 и 13. 
След преминаване на слънцето в 
съзвездие Водолей - повече свет-
лина и малко топлина от Юпи-
тер, който целия месец е пред 
Лъв. Очакваме нормализиране 
на времето, но естествено 
зимно според сезона. В края 
предвиждаме валежи от сняг 
особено в планинските райони.

Независимо от променливото 
време ние си имаме задачи, за 
които свеки хубав ден и час ни 
е добре дошъл. На първо място 
след ритуала по зарязването на 
Св. Трифон резитба на лозите и 
овощните дръвчета. Ако сме си 
помогнали с лятната резитба,  
сега няма да ни е толкова трудно. 
Точното време - Низходяща Луна 
в топлинни светлинни дни следва 
пръскане и мазане на стъблата 
с пастата на Мария Тун. Трябва 
с тези дейности да приключим 
в началото на март. Дейностите 
изискват положителна 
температура.

През месеца започваме и 
засаждането на овощни дръвчета 
и лозички. Точното време е 
същото, но започваме след 17 
февруари. Ще успеем, защото 
можем да го правим и през март. 
Технологията вече ви е позната 
от миналите календари, но за 
да е още по-успешна работата, 

би трябвало да сме изкопали 
дупките още през есента.

Дните на Възходяща Луна 
използваме за засаждане на 
семената на ранните зеленчуци и 
тези, които имат по-дълъг период 
за развитието им на разсадите. 
Препоръчвам да ползвате само 
произведени собствени семена 
или от лицензирани магазини. 
Подходящо е времето от 5 до 17 
февруари, без неблагоприятните 
дни, отбелязани с пунктирана ли-
ния. Понеже дните са малко, ще 
ги отбележим последователно и с 
часове - започваме с 5 - целия ден, 
6 - най-добрият ден за месеца от 
9 часа до последните 24 часа, 10 
- до 14 часа /от 3ч. до 14 ч. е със 
силен плоден импулс/ и 13 - от 13 
до 16 часа.

Достатъчно време имаме и за 
работа с компостната купчина - 11 
дни, но понеже задачите са много, 
е добре да успеем в най- добрите: 
1 и 28 да използваме готовия ни 
от миналата година компост.

Смятам, че е нужно пояснение 
и за новия вид на Календара 
особено за тези, които ще работят 
по него за първи път. Искаме да 
ви покажем пътя на Луната пред 
зодиакалните знаци, както и в 
Астрологията и действителния 
път пред зодиакалните съзвездия. 
На календара се виждат срещи 
между знаци и съзвездия - те 
са отбелязани в средната тясна 
графа в бяло поле с букви от 
френската азбука. Тези букви са 
постояни и се отнасят до различна 
дейностна хората - коя, кога да се  
провежда. За нас и за растенията 
най-важни са съвпадните дни 
между знаци  и съзвездия от един 
вид. Всички знаци и съзвездия 
имат съвпади в различно време 
от минути до часове. Единствено 
Везните никога нямат съвпад. 
Това е естествено, защото 
според астролозите знакът 

е с дължина до 30 градуса, а 
астрономичезкото съзвездие е 
най-късото - само 18 градуса и 
винаги има разминаване.

Примери от календара – с 
малката буква  а - в средната бяла 
ивица с дължина от 3 ч. на 5 до 5 
ч. на 7 е срещата между знака на 
Козирог и съзвездието Стрелец. 
Съвпадът на знак и съзвездие  
Козирог  и съзвездието Стрелец 
е хоризонталната ивици с буква-
та - в, която съединява кафявите 
колони на знака и съзвездието. 
Съвпада на Козирога е от 5,00 до 
7, 00 на 7 февруари.

Защо това е толкова важно - 
когато има съвпад, импулсите са 
мого силни, това е най-доброто 
време за определена дейност. 
В посочения случай имаме 2 
часа засилен земен импулс и 
Възходяща Луна. Ако спазим 
точното време за сейтба на 
кореноплодни ще отгледаме 
напр. най-добрите репички. Така е 
за всички останали съвпади. Да ги 
отбележим - с a-Водолей- 6,30 ч., 
f за Риби-14 ч.Н за Овена - 1,30,J  
за Телец - 11,30,L за Близнаци - 
1,30,О за Рак - 5,20 ч., g за Лъв - 
22,30 /най- дълъг/,W за Скорпион 
- 6 ч.,S за Дева 14 ч. и Y за Стре-
лец - 3 ч.

Това е за начало всичко. 
Останалото ще изясняваме 
постепенно. Тези от вас, които 
имат календара на Мария Тун да 
четат внимателно текстовете в 
началото и края и да анализират 
старателно месечните бланки и 
бележките в дясно. За проблеми 
пишете на електроната поща.

Пожелавам  на всички успешен 
старт за новата земеделска 
година!

БИОДИНАмИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА мЕСЕц ФЕВРУАРИ 2016 г.

Лунен календар за месец февруари  2016 г. -  от Димитър СТОяНОВ

Кой има полза 
от събитията 
в Европа?
Все повече анализатори допускат, че имигрантската криза е 

активно мероприятие, целящо да отклони вниманието на ев-
ропейските общества от една друга и не по-малко опасна ре-
алност. Да се обяснява процесът на преселението единствено 
с либералната наивност на европейските политици е толкова 
сериозно, колкото легендата, че в основата на Троянската во-
йна е стояла само красотата на една жена. Да, идеята за ху-
бавата Елена е мит, но дали е история.

Историята доказва, че зад всеки геополитически процес 
обикновено се крият икономически интереси. Политиката е из-
раз на овластяването на елитите. А действителната им власт 
неминуемо минава през властта на капитала.

Тук е уместно да си спомним едно подготвящо се споразу-
мение, което успешно остана встрани от общественото вни-
мание – Трансатлантическото партньорство за инвести-
ции и търговия (ТТИП). Въпреки силното лобиране от страна 
на Европейската комисия и от повечето политически елити, 
съмненията в нечистотата на това споразумение успяха да 
преодолеят медийното затъмнение. След вълната от про-
тести в много европейски държави срещу неравностойното 
обвързване на европейската и американската икономика, ста-
на ясно, че ТТИП не се ползва с голямо обществено доверие. 
На Стария континент бяха събрани близо два милиона подпи-
са срещу споразумението – най-мащабната обща петиция на 
граждани на ЕС в историята на този съюз. И въпреки това, на 
28 май 2015 г. Комисията по международна търговия към ЕК 
реши да не се съобрази с гражданските настроения и гласува 
резолюция за продължаване на преговорите по ТТИП.

Дори повече – Европейската комисия наложи забрана за 
публичен достъп до документите от преговорите за парт-
ньорство за срок от 30 години, а по силата на закона за сво-
бода на информацията, през юни 2014 г. се разбра, че амери-
канското правителство също е блокирало публичния достъп 
до документите за ТТИП за срок от пет години, мотивирайки се 
с „чувствителното естество“ на съдържанието им.

Въпреки медийното затъмнение и пълната секретност меж-
ду договарящите се страни, в социалните мрежи и в някои 
медии излязоха нови притеснителни факти, свързани с ТТИП. 
Беше въпрос на време недоволството на обществото да при-
добие по-големи размери.

Случайно или не, по това време започна
и мигрантската криза.

Залети от стотици хиляди имигранти, европейските обще-
ства трябваше да се справят с нов сериозен проблем. Транс-
атлантическото споразумение и съмненията, свързани с него, 
отстъпиха на заден план. Кой би мислил за бъдещ търгов-
ски договор, когато в Париж убиват хора, а в Кьолн насилват 
жени? Либералната наивност на толерантните европейци, за-
почна да се трансформира в негодувание към неблагодарните 
имигранти.

Много е вероятно това да е една от целите на меропри-
ятието “мигрантска криза“. Създаване на нова опасност с 
цел отклоняване на вниманието от другата заплаха, над-
виснала над европейските държави.

Вече за никого не е тайна, че нашествието на огромни маси 
от предимно млади мъже беше организирано. Брошурите с 
инструкции на фондацията на Сорос, открити в много от еми-
грантите, бяха само върхът на айсберга. Още в началото на 
великото преселение се надигаха гласове, които предупреж-
даваха за изкуствения характер на този процес, но опиянени 
от своята либерална непогрешимост, болшинството от евро-
пейските общества не реагираха и се доверяваха на интер-
претацията и внушенията на официалните медии. 

На стр. 8
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(От бр. 1)

инж. Ради ПАНАЙОТОВ

В най-голяма степен това се отнася за колек-
тивната мисъл. “Особено при предварителна 
подготовка за емоционална настройка. – пише 
Йосиф Йоргов в книгата си “Философия на 
ежедневието”. – Обединената психическа сила 
многократно надвишава сбора на енергиите на 
всички присъстващи индивиди. Получава се 
резонанс.  . . .  Това се знае и се използва в 
някои религии като исляма, евангелизма и др.”  
. . .  Но “това са остатъци от древните знания 
за същността на битието,  . . .  отхвърляни днес 
като суеверие.”

Всичко това се подкрепя и от изводите на 
кандидата на философските и математически-
те науки В. Тростников в статията му “Господи, 
избави нас от труса и потопа  . . .”, публикувана 
в “Църковен вестник”, бр. 38 – 40, септември/
октомври 1996 г. Тростников споделя учудва-
нето на самите учени – физици и математици, 
че световните константи и числовите параме-
три, характеризиращи законите на Природата, 
и най-вече тяхното съчетание, е толкова уни-
кално, че ако този “състав” бъде променен 
дори с 10-50, то във Вселената няма да съще-
ствува никакъв живот. Тази неимоверна слож-
ност и зависимост на всичко от всичко означа-
ват, че най-съществената характеристика на 
Мирозданието е разумността. Следователно, 
светът в самите си основи е замислен! И то 
“замислен така, че в него да може да съще-
ствува в плът свободно разумното същество 
– човекът, хората”! Така човекът се извисява 
върху една пирамида със строга стъпаловид-
на йерархия и когато той погрешно употребява 
своята свобода, възниква криза, която засяга 
всички етажи на тази пирамида. И ако “всич-
ки най-прецизни мерки и взаимозависимости в 
Космоса са ориентирани и нагласени към чо-
вешката святост”, ако “човекът е призван да 
носи Божия образ и той отхвърля тази възмож-
ност и приема друг образ, тогава се променя 
и геологията”. А щом се променя геологията, 
“отстъпва от първоначалния замисъл текто-
никата, започват непредвидените от този за-
мисъл земетресения и катаклизми”.

Може да е разбираема предпазливостта и 
несподелянето на тези знания с “простосмъ-
ртните”, но в никакъв случай не е оправдано 
използването им за тяхното манипулиране.

Случайно ли е тогава, че в продължение 
на осем години държавата ни нямаше герб 
и държавен печат?!

Случайно ли е също, че на обратната страна 
на монетите ни изображението на Мадарския 
конник е без фигурата на кучето? В езотеричен 

план това за един народ може да се окаже по-
добно на заличаване на първите седем години 
у децата. (Съществува тълкование, че този ска-
лен барелеф изобразява степените на езотерич-
но посвещение на българските владетели.)

А как стана така да забравим един друг наш 
“цивилизационен избор”? – Че до 1945 г. най-
високото българско отличие е бил орденът “Св. 
Св. равноапостоли Кирил и Методий”, учреден 
със закон, приет от Народното събрание на 
08.02.1910 г. по случай обявяването на неза-
висимостта на България! С този орден са били 
удостоени 9 българи и 52 чужденци. Оказва 
се, че той и досега е смятан за един от най-
красивите в света, поради което много често 
бива отпечатван на кориците на чуждестранни 
специализирани издания. (Виж статията на глав-
ния експерт в Националния исторически музей 
Виолета Великова “Австриец пази наши ордени” 
във вестник “Труд” от 22.09.2001 г. и на Мариана 
Първанова “Солунските братя красели царските 
гърди” в броя от 26.10.2002 г. на същия вестник.)

Какво тогава да мислим за държавите, по ко-
ито днес се “равняваме”; които с конституциите 
си и върху банкнотите си декларират “упова-
ние в Бога”, но цялата им останала символика 
е сатанинска? Такива са и делата им. Такава е 
и дейността на основните международни орга-
низации. (Виж отново “Новият световен ред под 
знака на 666”, която далеч не е единствената 
книга по въпроса.)

Нима за една държава установяването и 
санкционирането на посочените действия 

по манипулирането на човешкото съзнание е 
технически или правен проблем?!

Но какво, след размисъл и имайки предвид 
вече казаното, остава от другите аргументи, изтъ-
квани от “вносителите” на предложението за пис-
мена и езикова реформа у нас? И могат ли уче-
ни българисти, като професор Кронщайнер и 
другите нему пригласящи, да бъдат смятани 
за добросъвестни, след като по силата на 
своето знание, служебно положение и акаде-
мични звания и титли би следвало да са на-
ясно с изложеното тук далеч преди неговото 
формулиране?

Изобщо не може да се приеме, че “кирилицата 
е виновна за разделянето на Европа” – навреме-
то и сега, и че пак поради нея днес “България е 
много изолирана страна в Европа”. Елементарно 
е да се разбере, че никой чужденец няма да за-
почне да разбира българския език, ако започнем 
да пишем изричаното на него на латиница, нито 
пък той “ще му стане по-близък”. Нито пък за нас 
ще станат по-близки и разбираеми други езици, 
ако не ги изучаваме специално. Нима австрий-
ците, немците или американците са започна-
ли да разбират сръбския, хърватския, чешкия, 
словенския и пр., писани на латиница? Нима 
ще им станат близки езиците, говорени в стра-
ните от бившия Съветски съюз, приемащи сега 
латиницата? Нима за някой чужденец е ясно 
какво означават надписите BDZ по вагоните 
на влаковете и OOD по табелите на фирмите? 
Кому вършат работа и за кого са предназначе-
ни надписи от рода на “Nemski avtochasti”, “Evtini 
maratonki”, “Lovim brimki” или “Topli mekizi”? (Виж 
статия от проф. Георги Барбутов “За десет годи-
ни убиха българщината” във вестник “Дума” от 
25.05.1999 г.) А за кого ли са предвидени етике-
ти от рода на: “tunkvana vafla PRIKAZEN SVIAT”, 
при това “With Coffee”; или “DETSKA RADOST”? 
Може само да стане ясно, че това са продукти 
на фирма “BALKAN 98” от Sungurlare – Bulgaria. 
Да си представим за миг един чужденец, сричащ 
подобни надписи; например, един немец: [при-
кацен звиат] или един англичанин: [прикейзън 
свайът или звайът], или [прайкъзън], а може и 
[прайкейзън]  . . .

(Продължава в следващия брой)

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

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2015 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 Елхо-
во, 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. („Ка-
мут” 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 вита-
мини 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

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

Ако сте закупил(a) лазерно фенерче и 
запалка патрон от фирма "Ликуричи" ЕООД 

- магазин в курортен комплекс 
"Слънчев бряг" - Лагуна парк, 

обадете се на тел.: 
0888/901 925, 

за да Ви бъде възстановена сумата.  
Извинявайте за причиненото неудобство!
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(От бр. 1)

Що се касае до първата част на името (или 
първото по ред от двете имена) - Роли, то също има 
многобройни «тракийски» и съвременни български 
съответствия. Според изтъкнатия немски траколог 
Паул Кречмер тракийското лично име Роле произ-
хожда от името Ороле (име на тракийски владетел, 
който е дядо по мъжка линия на известния историк 
Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък 
име има същия корен както и «орел», ср. (цитирам 
по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 
1957): 

 

В превод на български: „Според WT. Thr. II 2, 29 
(той извежда от личното име Роле) и Кречмер,  
Einl. 214 и 221,  Олор и Ороле идва от гръцк. ор-
нис, готск. ara, старобълг. орълъ „орел“ …» 

Български съответствия на това име са следни-
те: Рола,  Роле,  Ролев,  Роленски,  Ролина 2/1953,  
Ролиян,  Ролка,  Роло XVI,  Ролчев,  Ролчо,  Рольо,  
Роля,  Рела,   Релин,  Релков,  Рельо,  Рельовски,  
Рулански,  Руле XVI,  Рулев,  Рулин 1/1980,  Рулина 
3/1953,  Руло,  Рульо XVII;  

Орел XV,   Орелов,  Орлико ,  Орликов,  Орлин 
XVI,  Орлина,  Орлинов,   Орло XIV,  Орлов,   Орльо,  
Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.  

ΑΣ - ас е говоримата форма на личното место-
имение аз, както го твърди и академик Владимир 
Георгиев, вж цитата по-горе.

ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. 
тълкуването на академик Вл. Георгиев по-горе. Ду-
мата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също 
така и във фригийския (=тракийския) „анар“ озна-
чава „мъж“; в българския език същият корен се 
съдържа в думата „нерез“, което означава мъжкото 
на свинята, вж. Покорни:25

 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ озна-
чава „жена“, „съпруга“, „булка“, „невяста“, вж. също 
и българските женски лични имена Нерина, Неран-
ца и др. Че в случая става дума за нарицателно, 
а не за лично име, се потвърждава от дателната 
форма на личното местоимение , употребявана в 
случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както 
и останалите дателни кратки падежни форми на 
личните местоимения) се слага в българския език  
след нечленувани нарицателни само ако те озна-
чават близки роднини: майка ти, жена ти, баща 
ти, сестра ти и пр., но не и след собствени имена 
- Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означа-
вала „мъж“, „съпруг“, вж. българските лични имена 
Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ 
- „жена“, „съпруга“ и пр.

ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ ΔΡΑ

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
"орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):  
 

  
 

 
В превод на български: "Според WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер,  
Einl. 214 и 221,  Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ "орел" …"  
Български съответствия на това име са следните: Рола,  Роле,  Ролев,  Роленски,  

Ролина 2/1953,  Ролиян,  Ролка,  Роло XVI,  Ролчев,  Ролчо,  Рольо,  Роля,  Рела,   Релин,  
Релков,  Рельо,  Рельовски,  Рулански,  Руле XVI,  Рулев,  Рулин 1/1980,  Рулина 3/1953,  
Руло,  Рульо XVII;   
Орел XV,   Орелов,  Орлико ,  Орликов,  Орлин XVI,  Орлина,  Орлинов,   Орло XIV,  Орлов,   
Орльо,  Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.   
 
ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. тълкуването на академик Вл. Георгиев 
по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
(=тракийския) „анар“ означава „мъж“; в българския език същият корен се съдържа в 
думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
форми на личните местоимения) се слага в българския език  след нечленувани 
нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
лични имена Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ - „жена“, „съпруга“ и пр. 

 
ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟ ΔΡΑ Ε  - летя нъск(а) о драже<летя нъска о драже = летя днеска, о 
драги!  

                                                 
25 Pokorny, J. Indogermanische etymologisches Wörterbuch, p. 765 

Ε  - летя нъск(а) о 
драже<летя нъска о драже = летя днеска, о дра-
ги! 

ΛΤΕΑ - летя Глаголната форма летя в надписа е 
отбелязана в следния вид: ЛТЕА. В случая имаме 
синкопа (изпускане) на Е в неударено положение 
между две съгласни, правилната форма би тряб-
вало да е ЛЕТЕА. Съчетанието ЕА в краесловието 
е опит да се обозначи звуковата стойност, която 

днес отбелязваме с буквата Я - тъй като в азбуката, 
която се използва за надписа, отделна  буква за та-
кава звукова стойност липсва. В днешния румънски 
език тази звукова стойност също се обозначава с 
буквосъчетанието ЕА: например наименование-
то на рибата мряна на румънски звучи точно така, 
както в българския, но се обозначава по следния 
начин: mreana. И така, след като възстановим из-
падналия неударен гласен между съгласните Л и Т, 
и обозначим ЕА с буквата Я, получаваме от ЛТЕА 
> ЛЕТЯ.

ΝΗΣΚΟ - нъск(а) - „днеска“, говоримо „неска“. 
Изконният гласен в думата „днеска» не е Е, а е Ь 
(отбелязван с ер малък, вж. стблг. дньсь, който се 
среща в старобългарските ръкописи (Зогр., Мар., 
Асем., Син.тр., Син. Пс., Супр.) и във „втвърде-
ния“ му вид: днъсьнь. От днъска след изпадането 
на звук Д пред Н, което е характерно и за днешна-
та българска говорима реч, ср. разговорн. ено вм. 
едно; нес, неска вм. днес, днеска и пр., получаваме 
нъска. Последният неударен гласен А (от „нъска“) 
ще се е слял със следходния  гласен О от обръ-
щението О драже!, или със следходния начален 
гласен от предлога „от“. Съгласният от този пред-
лог пък пред следходния начален Д от „драже“ се 
озвучава в Д (регресивна асимилация на беззвучен 
пред звучен, след което двата звука Д се сливат в 
един, и от словосъчетанието „от драже“ получава-
ме одраже. Трансформацията е следната: нъска 
от драже<неъскаотдраже>нъскооддраже>нъс
к(а) о драже. И двата варианта: „О драже!“ и „от 
драже“ са напълно възможни и се вписват в целия 
контекст на изречението.  

Ο ΔΡΑ

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
"орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):  
 

  
 

 
В превод на български: "Според WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер,  
Einl. 214 и 221,  Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ "орел" …"  
Български съответствия на това име са следните: Рола,  Роле,  Ролев,  Роленски,  

Ролина 2/1953,  Ролиян,  Ролка,  Роло XVI,  Ролчев,  Ролчо,  Рольо,  Роля,  Рела,   Релин,  
Релков,  Рельо,  Рельовски,  Рулански,  Руле XVI,  Рулев,  Рулин 1/1980,  Рулина 3/1953,  
Руло,  Рульо XVII;   
Орел XV,   Орелов,  Орлико ,  Орликов,  Орлин XVI,  Орлина,  Орлинов,   Орло XIV,  Орлов,   
Орльо,  Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.   
 
ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. тълкуването на академик Вл. Георгиев 
по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
(=тракийския) „анар“ означава „мъж“; в българския език същият корен се съдържа в 
думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
форми на личните местоимения) се слага в българския език  след нечленувани 
нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
лични имена Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ - „жена“, „съпруга“ и пр. 
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Ε  - о драже 
 Според мен в случая става дума за старинна 

звателна форма на съществителното «драги» - 
«драже!». Формата е  съхранена в съвременното 
българско лично име Драже, като последното е 
замръзнала звателна форма от Драго, ср. Как те 
викат? - Драже (Петре, Коле, Митре и пр.)

Вариант: ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟΔΡΑ

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
"орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):  
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Орльо,  Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.   
 
ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
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по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
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Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
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притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
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нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
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Ε  - летя 
нъскодраже<летя нъско от драже = «летя днес от 
радост». Изразът «летя от радост, летя от щастие» 
съществува и в съвременния български език. 

Думата драго в някои диалекти и досега  озна-
чава „радост“ вж. Български етимологичен речник, 
София, 2007, т. Ι, Α-З. Формата драже е от „драго“ 
по модела „друг – друже“ (закономерно звуково 
редуване на Г/Ж пред предноезичен гласен, за-
кономерност, наречената втора палатализация на 
задноезичните, вж. също примерите благо-блажен, 
лягам/лежа и пр.) вж. също и формите в българ-
ските говори с корена „драг-“: дражък, вдража се, 
додражее ми, отдражее ми и др., в сръбските гово-
ри драгиня=дражиня (скъпа), „дражити се“ (да се 
любиш) и пр.

Α ΔΟ ΜΕΑΝ ΤΙ ΛΕ

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
"орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):  
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ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
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по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
(=тракийския) „анар“ означава „мъж“; в българския език същият корен се съдържа в 
думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
форми на личните местоимения) се слага в българския език  след нечленувани 
нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
лични имена Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ - „жена“, „съпруга“ и пр. 
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Υ - а до меан ти лежи (=лег-
ни), или А до мен ти леж! 

а е съюз, както и в съвременния български език, 
ср. аз ще отида, а ти остани

до е предлог до, както и в съвременния българ-
ски език: до мене, до тебе, вж. също и  цитата от 
акад. Владимир Георгиев по-горе.

меан В текста на надписа тази форма всъщност 
обозначава местоимението мен. Вероятно става 
дума за отворено (широко) Е, което в старобългар-
ския език се е обозначавало с буквата «ят»:  ѣ, ѣ, 
а в текста на надписа се обозначава с ЕА, тъй като 
в тази азбука липсва отделен знак за съответната 
звукова стойност.

ΛΕ

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
"орел", ср. (цитирам по D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957):  
 

  
 

 
В превод на български: "Според WT. Thr. II 2, 29 (той извежда от личното име Роле) и Кречмер,  
Einl. 214 и 221,  Олор и Ороле идва от гръцк. орнис, готск. ara, старобълг. орълъ "орел" …"  
Български съответствия на това име са следните: Рола,  Роле,  Ролев,  Роленски,  

Ролина 2/1953,  Ролиян,  Ролка,  Роло XVI,  Ролчев,  Ролчо,  Рольо,  Роля,  Рела,   Релин,  
Релков,  Рельо,  Рельовски,  Рулански,  Руле XVI,  Рулев,  Рулин 1/1980,  Рулина 3/1953,  
Руло,  Рульо XVII;   
Орел XV,   Орелов,  Орлико ,  Орликов,  Орлин XVI,  Орлина,  Орлинов,   Орло XIV,  Орлов,   
Орльо,  Орлой,  Орльо XV,  Орул XVI,  Орульов и др.   
 
ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. тълкуването на академик Вл. Георгиев 
по-горе. Думата „нер“ в албанския език означава „мъж“; също така и във фригийския 
(=тракийския) „анар“ означава „мъж“; в българския език същият корен се съдържа в 
думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
притежателното местоимение: „ти“, което (както и останалите дателни кратки падежни 
форми на личните местоимения) се слага в българския език  след нечленувани 
нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
лични имена Неро, Нерьо и пр., а думата „нереня“ или „нериня“ - „жена“, „съпруга“ и пр. 
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Υ - лежи Повелителна форма лежи! леж!, 
вместо легни! по модела беж! бежи! вместо бя-
гай! То ест: „легни до мене!“

Π ΤΑ ΜΙ ΗΕΡΑ

историк Тукидид, а също и име на цар на даките), което пък име има същия корен както и 
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ΑΣ - ас е говоримата форма на личното местоимение аз, както го твърди и академик 
Владимир Георгиев, вж цитата по-горе. 
 
ΝΕΡΕΝΕΑ ΤΙ - нереня ти означава „жена ти“ - вж. тълкуването на академик Вл. Георгиев 
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думата „нерез“, което означава мъжкото на свинята, вж. Покорни:25 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Съответно „нереня“, или „нериня“, „нерина“ означава „жена“, „съпруга“, „булка“, 
„невяста“, вж. също и българските женски лични имена Нерина, Неранца и др. Че в случая 
става дума за нарицателно, а не за лично име, се потвърждава от дателната форма на 
личното местоимение , употребявана в случая след нарицателното име във функцията на 
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нарицателни само ако те означават близки роднини: майка ти, жена ти, баща ти, сестра 
ти и пр., но не и след собствени имена - Мария ти, Невена ти и пр. Близко е до ума, че в 
стария ни език думата „нер“ или „неро“ е означавала „мъж“, „съпруг“, вж. българските 
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 ΗΛΤΑ - п(о) та(а) ми яра жълта
Π - п(о) Предлог по, същия, както и съвременния 

български предлог по. В текста е обозначен само 
с буквата П, тъй като неудареният гласен О, нами-
ращ се неударена в позиция между два съгласни 
звука: началния звук П на предлога по и началния 
звук Т на следващата дума та, е изпаднал. Изпа-
дането на неударени гласни  между две съгласни 
е често срещано и закономерно явление както в 
старата писмена практика, така и в днешната гово-
римата реч.

ΤΑ - та(а) Формата на показателното местоиме-
ние „та“ в текста е резултат от сливане на две глас-
ни „таа“(тази), което пък иде от „тая“. Явлението е 
характерно за живата говорима реч, включително 
и съвременната българска говорима реч, ср. раз-
говорн. таа жена вм. тая жена.

ΜΙ - ми - дателен падеж на личното местоимение 
„аз“, употребено във функцията на притежателното 
местоимение „моя“. В съчетание с та<таа<тая ми 
означава «тази моя» - израз, характерен за народ-
ната реч.

ΗΕΡΑ - ъера = аера>яра. Както вече отбелязах 
по-горе,  буквата Н - „ъта“, която обикновено е слу-
жела за означаване на звукова стойност, подобна 
на тази, отбелязвана в днешния български език с 
буквата Ъ, често е служела за означаване и на не-
ударен звук А, (който впрочем и в днешния българ-
ския говорим език в неударена позиция има съща-
та звукова стойност, както и неударения Ъ). Съче-
танието ъе, или ае е опит да се обозначи същата 
звукова стойност, каквато в съвременния български 
език се обозначава с буквата Я (такава практика 
е съществувала в латинския език): съответно жи-
вото произношение ще е било ЯРА. Думата „яра“ 
според Найден Геров в българския език означава: 
1) „червена светлина, что ся вижда на небето в 
облаците, кога има пожар и 2) видимо трепере-
не на въздуха, кога има голяма горещина, а според 
Българския тълковен речник може да означава и 
просто „въздух“ вж. също и старобългарското аер 
- „въздух“. По този начин изразът „по тая ми яра 
жълта“ би могло да означава „по тази горещина, 
когато въздухът е напълнен със слънчева (жълта) 
светлина“.

Николай Тодоров,  доктор по филология

Този район, който сега е твърдо част от Гърция, някога е бил граничен... Той действително в ранно класическо време е бил зает 
от тракийски племена, варвари, които не са говорили гръцки език. Няма съмнение, че те наистина са говорели тракийски език,  

почти еднакъв с  този, на който днес се говори в България…
Сър Колин Ренфрю, «Археология и език“

За бог Зевс – бог Живе, Орфей, пръстена от 
Езерово и античната българска книжнина

(Продължава в следващия брой|

25    Pokorny, J. Indogermanische etymologisches 
Wörterbuch, p. 765 
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ИК „НОВАТА цИВИЛИЗАцИЯ” • НОВИ КНИгИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  
“Колхида”, “Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български 
книжици", “Нова епоха”, "Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и 
от книжните борси “Болид“ и “Искър“. Книгите можете да поръчате и 
в нашия интернет магазин: www.kvantov-prehod.org и да бъдат доставени 
с куриер на посочен от вас адрес.

През периода на европей-
ската „лудост“ всеки трезв глас 
беше определян като ксено-
фобски.

Така приключи първият 
етап от плана за Европа:

ДЕСТАБИЛИЗАЦИяТА.

Вторият етап се провеж-
да в момента. Приетите ими-
гранти тепърва ще създават 
кризи в европейските обще-
ства. Организираното насилие 
в Кьолн и в други германски и 
европейски градове навежда 
на мисълта, че това е само 
началото на серия от провока-
ции, които трябва да засилят 
антиимигрантските настрое-
ния.

Защото на всяко действие 
има еднакво по сила проти-
водействие.

Ескалацията на напреже-
нието може да бъде прехвъ-
рлена от Германия и Франция 
в други европейски държави. 
Какво следва? Вероятно пред-
срочни избори в Германия. 
Нова дестабилизация и неси-
гурност. Нека не забравяме и 
другото – че само в Германия 
броят на американските бази 
е 305 и САЩ услужливо могат 
да се отзоват на помощ. 

Вече сме свидетели на из-
казвания от редица европей-
ски политици за гарантиране 
на нашата сигурност. Това е 
единият вариант. Възможни 
са и други сценарии, които да 
доведат до нов „контролиран“ 
хаос.

Каквито и да са конкрет-
ните стъпки, крайната цел е 
отнемане на част от нашите 
свободи в замяна за нашата 
сигурност. Този мотив вина-
ги „минава“. Естествено, това 
ще означава и цензура върху 
независимите медии. И пре-
димно върху социалните мре-
жи. Под една или друга форма 
ще бъде приет закон срещу 
омразата, терористичните из-
казвания и критикуването на 
властта.

В така подготвената среда 
ще се пристъпи към следва-
щите фази по налагането на 
Трансатлантическото споразу-
мение. Няма да има изтичане 
на неудобна информация и 
недоволство на организирани 

граждани. Но, най-важното, 
няма да има протести. Защото 
в една нестабилна обстановка 
първото нещо, което ще бъде 
забранено, са именно проте-
стите. Вече не едно масови 
мероприятия в Европа бяха 
отменени заради сигурност-
та. Така стъпка по стъпка ще 
бъде установен необходи-
мият контрол, който би бил 
невъзможен в едно нормално 
функциониращо общество.

Може би подобен сценарий 
изглежда като излязъл изпод 
перото на Оруел, но понякога 
реалността е по-невероятна, 
отколкото ни се иска да вярва-
ме. Особено когато залогът е 
постигане на влияние.

Защо Трансатлантическо-
то споразумение е толкова 
важно?

Накратко, ТТИП не е обик-
новен търговски договор, 
въпреки че има опити да бъде 
представен като такъв. Всъщ-
ност, Трансатлантическото 
споразумение е транснацио-
нална Конституция, регламен-
тираща отношенията между 
ЕС, САЩ и Канада. Този доку-
мент ще постави под контрола 
на международния корпорати-
вен елит всички сфери от на-

шия живот. Веднъж подписан, 
а след това ратифициран от 
всички страни в ЕС, този за-
робващ договор ще определя 
не само икономическите, но и 
социалните, правните и лич-
ните ни свободи. ТТИП съю-
зява големия бизнес от двете 
страни на океана и сметката 
ще платят обикновените хора. 
Достъп до пълната докумен-
тация на споразумението имат 
основно представители на 
международните корпорации, 
като само американските де-
легати от компанията „Филип 
Морис“ са над 600 – корпора-
тивни адвокати и лобисти.

Все повече западни анали-
затори смятат, че чрез ТТИП 
американските корпорации 
ще заробят икономически 
държавите-членки на Евро-
пейския съюз, както и някои 
азиатски, чиито правителства 
се определят като „марионет-
ни“. Акцентира се над факта, 
че споразумението се изготвя 
в пълна тайна от американски-
те и европейските граждани.

Небезизвестният Пол Крейг 
Робъртс например казва: „По-
ради изброените причини 
САЩ договарят ТTИП в разрез 
с всякакви демократични нор-

Кой има полза 
от събитията в Европа?

ми, в пълна секретност. Дори 
членовете на американския 
Конгрес нямат достъп до ин-
формация. Америка вече се 
управлява от американските 
корпорации. Ако „споразуме-
нието“ мине в Европа и Азия, 
и техните държави вече ще се 
управляват от тях.“  Робъртс 
предупреждава, че правител-
ствата, които договарят ТТИП 
със САЩ, са „купени и платени 
американски агенти, лобира-
щи за интереса на американ-
ските корпорации. Ако спора-
зумението бъде прокарано, 
единственият закон в Европа 
и Азия ще бъде американски-
ят“.

Измеренията на окончател-
ното подписване на договора 
за ТТИП всъщност очертават 
хиперколониалните рамки, 
осигуряващи абсолютна власт 
на управляващите елити, тъй 
като поправки могат да се на-
правят само ако подписалите 
го страни са единодушни.При-
лагането на споразумението 
става независимо от факта 
кое правителство е на власт. 
Това означава, че парламен-
тарните избори, основа на 
всяка демократична система, 
ще се лишат от съдържание. 
Няма да има никакво значение 
коя партия избираме, тъй като 
ръцете на всички бъдещи по-
литици в националните парла-
менти ще бъдат вързани чрез 
въпросното споразумение.

На практика така наречени-
ят Трансатлантически бизнес 
съвет, конституиран още през 
1995 г. по идея на Еврокоми-
сията, безкомпромисно нала-
га идеологията на свободната 
търговия от двете страни на 
океана, а обикновените хора 
ще бъдат лишени от действи-
телното си право на избор.

Корпоративните елити на 
САЩ и ЕС ще решават дали 
имаме право на по-високи 
доходи и пенсии. Същите ще 
одобряват или забраняват 
всяка една инициатива на на-
ционалните правителства. Да, 
точно така.

Ако някой закон не им ха-
ресва, те просто ще го отме-
нят в предвидените междуна-
родни арбитражни съдилища, 
които ще имат надконституци-
онална власт. Всъщност Кон-
ституцията няма да има сила-
та на върховен закон.

Чрез ТТИП падат и всички 
регулации за ГМО храни. Па-
дат и ограниченията, свързани 
с всякакви контролни регла-
менти, осуетяващи печалбите 
на корпоративния елит. Нещо 
повече – предвидено е ако на 
територията на дадена страна 
се води война, корпорациите 
да изискват обезщетения за 
изгубени печалби по време на 
военните действия. Правител-
ствата на отделните държави 
няма да бъдат нищо повече от 
местни чиновници. Всъщност 
това е само малка част от по-
следствията след ратифика-
цията на ТТИП. Това е изтекла 
информация, която представ-
лява една несъществена част 
от целия договор.

Вярно е, че и сега корпора-
тивният и банков елит пряко 
влияе върху политическите и 
обществените процеси в Ев-
ропа и САЩ.

Реално бюрократите в 
Европейския парламент и 
Европейската комисия са в 
по-голямата си част лоби-
сти на редица големи банки 
и корпорации. Въпреки това, 
не всяка идея и желание на 
бизнес елитите в САЩ и ЕС 
се осъществяват. Причината 
е, че лобирането струва пари 
и време, а освен това става 
на тъмно. След подписването 
на ТТИП този проблем ще от-
падне и трансатлантическите 
корпорации ще имат законо-
вата власт да се разпореждат 
с нашите съдби.

В буквалния смисъл.
Става въпрос за безпре-

цедентна власт на корпора-
циите, надхвърляща нацио-
налните граници. Един нов 
тотален контрол над народите 
на Европа и САЩ. А с пред-
стоящото ратифициране на 
вече финализираното Транс-
тихоокенско споразумение 
– и над целия свят. Овластя-
ване на няколкостотин фами-
лии, надминаващо дори най-
смелите мечти на диктатори-
те от близкото минало. Едно 
окончателно разпростиране 
на корпоративните гиганти 
над всички континенти. Хе-
гемония, която няма да бъде 
ограничена от територии или 
политически сътресения. Дик-
татура, която може да продъ-
лжи дотогава, докато тази ико-
номическа система съществу-
ва. Пазарен феодализъм.

Всъщност, този е скритият 
залог. Дестабилизирането на 
Европа е най-малкото, което 
транснационалният корпора-
тивен елит е готов да направи, 
за да се сдобие с абсолютната 
власт.

Тодор Галмадиев
Публикувано  в Свят


