
За тези, които са пропуснали 
да се абонират за вестник

КВАНТОВ 
ПРЕХОД

Можете да го направите във 
всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи.
Вече може да се абонирате 

и онлайн на адрес: 
abo.bgpost.bg

до 26-о число на всеки 
месец.

Абонатите имат право на 
безплатна публикация, 

реклама и съобщение за 
наболели теми.

Каталожен номер 618. 
За контакт: 0887/081 959 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bgwww.  kvantov-prehod. org излиза 1 път в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША
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Язовир Студен кладенец, 
сниман от връх Моняк

Този въпрос възниква в съзнанието на по-
коленията в България вече 140 години. За-
даваме си го не само защото въстанието е 
истински взрив на възрожденската епоха в 
България, но и защото в днешната съвремен-
на политическа обстановка той звучи особено 
актуално и засега очаква своя нов политиче-
ски отговор.

Образите на титаничния Иван Боримечка-
та и черешовото топче, кървавото писмо на 
клисурските въстаници до техните събратя в 

Читалището е духовен 
феномен. Място за еди-

нение и съхранение на 
българската национал-
на идентичност. Но то 

трябва да заблести с нова 
светлина и да се превърне 

в своеобразен културно-
информационен център, 

който да отговаря на из-
искванията на XXI век.

 Донка Брусева, секре-
тар на Народно чита-

лище „Фар – 1946 г.” 
в Бургас

ЗАЕДНО В ДУХА 
– „БЪДЕЩЕТО 
МЕЖДУ НАС“

На стр.  3

АпрИлСКАТА ЕпОпЕя 
- възрожденски 
взрив или духовната 

еманация на 
българския народ

На стр. 4 

“Търси 
произхода на 
всички неща,
за да намериш 
истинския Бог 
в душата си”
Или пътят на 
познанието през 
планетните цикли

П
оп

 Б
ог

ом
ил

, Х
уд

. Л
ил

и 
Д

им
ко

ва

На стр. 2 

На 6 май отбелязваме Гергьовден 
- един от най-големите български 

празници.  Празникът предвещава 
пристигащото лято и е свързан с 
новата стопанска година. "Всяка 

капка гергьовски дъждец жълтица 
носи", смята народът. 
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За един от посветените 12 Апостоли на Богомил-
ското учение в преслав се смята, че е Херемон 
Дубровнишки (Камерун Дубровнишки) - епископ на 
Дубровник. Недългия си живот той прекарва в уса-
мотение, посещавали го само негови ученици, за 
да ги наставлява и просветлява. родом е от Алек-
сандрия. 

Написал е няколко ценни книги: “За Тайната ве-
черя”, ”Книга за кръговете”, и “Книга за домовете” 
и др. Досега само една негова книга в оригинал се 
пази в Малта, а другите самият той изгаря, знаей-
ки, че идеите му, много близки до тези на платон 
и неоплатониците, ще останат неразбрани и пору-
гани. Достигналото до нас днес е благодарение на 
преписите на Симеон Антипа.  

В първата си книга „За тайната вечеря“ Камерун 
Дубровнишки  говори за тайната вечеря на чове-
ка и на вселената като за двата мистични образа 
на равноденствието и Везните за двойното само-
оплождане в Божествения зародиш. 

В книгата си „Енигми за чашата“ разглежда вели-
кия момент на слизането на Христос в ада. разгръ-
ща картината, разкриваща странния произход на 
вътрешните качества на посветения като диалог 
между Кумската сибила и Тарквиний Горди. Излю-
пеният от яйцето Небесен Гарван се връща и носи 
хляб, но Чашата още не е готова и той умира от 
жажда. Тарквиний пита Сибила: "Що е чаша?" Си-
била отговаря: "Чашата е девствената утроба на 
хаоса, която носи деветте реда. И тези 9 реда са: 
яйцето, Гарванът, Езикът, посоката, Чашата, Звез-
дата, Чертата, Кръгът, Квадратът". На въпроса на 
Тарквиний как те произлизат от Хаоса, сибилата 
отговаря чрез насърчението, което е Средата на 
Словото. А пък Словото се ражда из утробата на 
пътя на лъча, следата на Светлината, и представ-
лява Онова, което обитава в хаоса и държи под 
власт неродените редове. 

Кумската сибила отговаря и на въпросите на 
Тарквиний за Светлината, която била Огнището на 
първото Искане, а пък Искането, пробуждането за 
външната проява на вътрешното,  било Устрема за 
Сливане. Сибилата обяснява също, че Чашата е 
създадена да се налее в нея разтапящата всичко 
Небесна течност, представляваща спермата на не-
бесната червена змия. Но чашата трябва да е от 
същата, но втвърдена чрез Светлината, Мълнията 
и Земния централен огън течност, защото Змията 
изяжда децата си, но не и своето яйце. 

На въпроса на Тарквиний как Сибила ще улови 
Змията, тя отговаря, че тъй като тя захапва опаш-
ката си и се върти в кръг, трябва да се пази от сре-
дата, да се целуне между веждите, да се погълне, 
разтопи и разтвори в кръвта, където след седем 
дни ще кипне и ще започне набухването на квас-
ната кръвна смес. А това се познавало, след като 
цветът й започвал да става тъмнозелен и да пре-
минава в златното вещество. Змията се откривала 
и в човека – четирите стихии са нейните четири 
крака, трите й уши са трите изпарения. първата 
змия предава на вътрешната змия в човека своя-
та кръв, това е зачатието и раждането. Тя пази и 
вратата на храма, а човекът я побеждава с трите 
четирисрични думи (трите първи имена на Бога, 
произнесени високо и в обратен ред), после убива 
змията, одира кожата й,  от която си прави стълба 
до вратите на високия Храм. В него намира Жреца, 
който първо е бил меден, после лунен, сребърен, 
но човекът може след четири дена да го превърне 
в слънчев, златен.   

   
В „Книга за домовете“  Камерун Дубровнишки 

разглежда 12-те зодиакални дома и техния мити-
чен, алхимичен образ. Говори за раждането на Ие-
сус (Слънцето) и за шестте му сестри (планетните 
кръгове). Иесус, според него, бил воден на Голгота 
като на празник. А след приковаването и издъхва-
нето Духът Му посещава 12-те кръга на Ада. Така 
чрез това тройно шествие на Слънцето през Зо-
диака, предава  гностическото познание, че адът 
наподобява голяма човешка фигура и неговите об-
ласти се заемат от колената на яков. 

В „Книга за кръговете“ пък пояснява, че те са 
планетните цикли и тайните на шестте сестри на 
Сепфора (Венера). Че Мойсей съзерцавал на пла-
нината именно гордото шествие на Слънцето на 
шестте кръга, чиито отражения през Диафантата 
са 12-те кръга на Ада. Защото 7=4+3 - това, отраз-
ено, дава 12=4x3, тъй като знакът за събиране, от-
разен, дава знака за умножение. 

В “Книга за домовете” разглежда 12-те зодиакал-
ни знаци и техните митични и алхимични образи. 
Описва в образи пътя на Слънцето и планетите 
през 12-те знака. Започва от пролетната равноден-
ствена точка - начало на знака Овен.

1. Овен е символ на жертвата, Агнецът заклан 
върху равноденствения кръст. Там е главата на Не-
бесния Човек. Коляно на Вениамин, който държи 
Вълк. Неговият камък е аметистът.

2. Телец е Ашер, плодородието, Девата на лю-
бовта, с рог на главата, водеща Апис. Там е шията 
на Небесния Човек. племе на Исахар, държащ по-
корен Осел. Неговият камък е ахатът.

3. Близнаци е Теомим, съюз между двамата 
близнаци, избили оскърбителите на сестра си. Там 
са ръцете на Небесния Човек. племе на Симеон 
и леви, държащи меч и брадва. Неговият камък е 
верил.

4. рак е Сартан - привързаността. ракът на 
гърдите на Изис. Там е коремът на Небесния Чо-
век. племе на Забулон, държащ кораб. Неговият 
камък е изумруд.

5. лъв е Ариел - силата. разярен лъв, огряващ 
земните семена. Там е Сърцето на Небесния човек. 
Коляно на Юда, държащ лъв и магически скиптър. 
Неговият камък е рубинът.

6. Дева е Бетулах, чистотата. Момиче с клас. Там 
е слънчевият възел на Небесния Човек. Коляно на 
Ашара, държащ Тайна. Неговият камък е яспис.

7. Везни е Мознаим - правдата. Жена с вързани 
очи и с Везни в ръка. Там е кръстът и слабините 
на Небесния Човек. Коляно на Дан, държащ скри-
жалите и Книгата на Еноха. Неговият камък е бри-
лянтът.

8. Скорпион е Акреб - изпитанието. Змията под 
дървото.Там са възпроизво-
дителните органи на Небес-
ния Човек. Коляно на Гада, 
държащ въже и бич. Неговият 
камък е топаз.

9. Стрелец е Кешат - от-
платата. представя Кентавър 
с опънат лък. Там са бедрата 
на Небесния Човек. Коляно на 
Йосиф, държащ лък и кожа от 
сърна. Неговият камък е кар-
бункулът.

10. Козирог е Геди - грехът 
(Тайната). представя козел 
с рана на гърлото. Там са ко-
лената на Небесния Човек. 
племе на Нафталин, държащ 
сърна и свирка. Неговият 
камък е ониксът.

11. Водолей е Дели, съдът. 
представя един стар човек, из-
ливащ вода от една урна. Там 
са пищялите и прасците на Не-
бесния Човек. Коляно на руви-
ма, държащ амфора. Неговият 
камък е сапфир.

12. риби е Догим - потопът. 
представя две риби. Там са стъпълата на Небес-
ния Човек. Коляно на Еврем и Манасия. Неговият 
камък е хризолит.

В  “Книга за кръговете” Камерун Дубровнишки го-
вори за планетните цикли. посветените богомили 
трябвало да извършат подвизи в седемте сфери 
на Вселената чрез развитие на духовните каче-
ства в себе си. Затова трябвало да развият своите 
вътрешни сили, да укротят своите страсти, да под-
чинят демоните си, да изучават равновесието на 
силите, да анализират пътя на хармонията и ана-
логията на взаимоотричащите се полюси. Да по-

знаят началата на седемте системи на Теогонията, 
да владеят всички религиозни символи. Да спазват 
свещената традиция, да уважават тайните на ма-
гичните и езотерични доктрини и да мълчат пред 
външните. Да проследяват законите на живота и на 
проникващия разум. Да познаят Червения змей и 
двойната поляризация (свастиката) на всемирната 
звездна светлина и чисти да хвалят Бога.

Седемте сфери са:
1. Сапфора - Венера - любов и Мъдрост. пре-

стол на архангел Анаел, цар на звездната светли-
на. Държи огледало, арфа и седмоцветна дъга. 
Управлява утробата.

2. Минит - Марс - вражди и жар. престол на ар-
хангел Самаел, цар на разорението и катастрофи-
те. Държи меч, гърнило и пламък. Управлява уста-
та.

3. Тора - Юпитер - покровителство и царстве-
ност. престол на архангел Цадкиел - цар на без-
пристрастието и безкористието. Държи държава, 
скрижали и везни. Управлява носа.

4. Атебим - Сатурн - Смърт и Тайна. престол на 
архангел Касиел, цар на мисълта и духопостигане-
то. Държи черна завеса, косер и седморка. Управ-
лява ушите.

5. Ашгедим - Слънце - хармония и начало. пре-
стол на архангел Михаил, победител на Змията, 
цар на живота и безсмъртието. Държи златен диск, 
бяла завеса и тире. Управлява темето.

6. Шеншикашием - луната - бременност и хра-
нителство. престол на архангел Габриел, цар на 
посвещението и Откровенията. Държи покривало, 
яйце и пентакъл. Управлява тила.

7. Хермасим - Меркурий - проводничество и 
движение. престол на архангел рафаел, цар на 
Мъдростта и изкуството. Държи сфера, лира и па-
пирус. Управлява очите.

Симеон Антипа, епископ Краковски, основал по 
поръка на цар петър Краковската църква,  е придру-
жавал във вътрешността на България Боян Мага и 
поп Богомил. На него светът дължи многобройни-

те преписи на богомил-
ските творения - първия 
препис на Бояновите 
18 легенди; „Йоановото 
Евангелие“ - богомил-
ско-гностична версия с 
коментари от Симеон 
Антипа; „Начертания на 
скинията“, диктувани от 
Боян, а 8 написани от 
него. На Симеон Антипа 
се дължи и единствена-
та книга по история на 
богомилското движение 
„История на милостта 
Божия“ (270 с.). прави 
опит и за пълно, систем-
но излагане на цялото 
богомилско предание: 
„Теория на милостта Бо-
жия“ (149 с.) в две книги, 
обхващащи мистериите, 
догмите и ритуалите на 
първото богомилство. Те 
са единствените, писани 
от вътрешен в ранните 

години на първата богомилска църква книги. пазят 
се в Малта на почетно място. Едно предадено чрез 
него послание, преписвано на поп Богомил гласи: 
“Търси произхода на всички неща, за да намериш 
истинския Бог в душата си.Той се нарича силни-
ят в силните и силният в слабите; безсмъртният 
в безсмъртните и безсмъртният в смъртните; лю-
бещият в любещите и любещият в безлюбещите. 
Той прониква във всичко. Дето е той, там е животът, 
там е знанието, там е свободата.

Той е великата безопасност на всичко.”

Лияна Фероли

“Търси произхода на всички неща,
за да намериш истинския Бог в душата си”
Или пътят на познанието през планетните цикли

Боян Мага, Худ. Лили Димкова
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Отзовах се на поканата на г-жа Донка Брусева 
за настоящата среща-разговор, защото именно с 
колектива на НЧ “Фар“ – Бургас, успяхме (през пос-
ледните 10-15 години) да осъществим пълнокръ-
вно творческо сътрудничество. Не допуснахме 
съвместните ни инициативи да протичат скучно, 
старомодно и овехтяло.

В перспектива предстои отбелязването на вза-
имно мотивиращи ни годишнини:

– 70 години от създаването на НЧ „Фар“
– 20 години от създаването на ОДЕ „Кварц“
– 25 години – литературен вестник
– 120 г. – ОУ“В.левски“, кв. Горно Езерово
– 120 г. – Народен етнографски музей
– 140 г.– от полагане основите на Община Бургас

Това предполага съвместни мероприятия, които  
да превърнем в истински празници на Духа. За-
щото Духът ОБЕДИНяВА, не разделя. А отбеляз-
ването на знакови годишнини (в личен и социален 
план) всякога провокира към размисъл, към равно-
сметка и вътрешна мобилизация. Дава импулс 
да се преодолее инертността в едно заразено и 
обезверено общество, на което все по-успешно 
се втълпява, че „няма път“ (така се пее и в една 
съвременна българска песен) .Тогава са ненужни 
мечтите и общочовешките идеали, много по- лесно 
се осъществяват манипулацията и конфронтация-

МУЗЕИ  
И ОБЩИНИ
На 7 и 8 април Исторически 

музей попово стана домакин 
на научната конференция 
„Музеи и общини”. Органи-
затори на събитието са Об-
щина попово, Министерство 
на културата и Сдружение 
„Български музеи”. Темата е 
актуална и предизвика инте-
реса на научни работници, 
изследователи, музейни и об-
щински кадри. Свои доклади 
представиха преподаватели 
от Института за приложна 
музеология, Института за 
етнология и фолклористи-
ка с етнографски музей при 
БАН, Шуменски университет 
„Константин преславски”, 
Великотърновски  универси-
тет „Св.св.Кирил и Методий”, 
УниБит, Научно-информацио-
нен  център „Българска енци-
клопедия” – БАН, и предста-
вители на Министерство на 
културата. 

Своите проблеми, добри 
практики и перспективи в ра-
ботата на местно ниво с  об-
щините споделиха музейни 
специалисти от рИМ – Ста-
ра Загора, Исторически му-
зей - Горна Оряховица, му-
зей „луканова къща” пирдоп, 
Исторически музей -  Омур-
таг, Исторически музей - Хар-
манли, рИМ - Шумен, рИМ 
- Добрич, Музей на народни-
те художествени занаяти и 
приложни изкуства – Троян, 
ЕМО „Етър”, къща музей „Ив.
Вазов” - Сопот, Исторически 
музей - Исперих, Исторически 
музей - павликени, Специ-
ализиран музей за резбарско 
и зографско изкуство - Трявна 

та от всички етажи на властта и на всички нива.
Но нескончаемите и разтърсващи кризи дават 

шанс за прОБУЖДАНЕТО на все повече хора. Те 
стават активни търсачи на Истината, поемат по 
пътя на себепознанието и трансмутацията, разши-
ряват съзнанието си, за да възстановят нравстве-
ните устои на обществото. Едва тогава в дълбо-
чина би могла да се усети идеята за устойчиво, 
самоподдържащо се развитие и тя да вдъхновява, 
в едно със заветитте на Апостола. За да не угасва

ВярАТА, че нашият древен и мъдър народ има 
здрави корени и ще издържи на предизвикател-
ствата и насрещния вятър.

през годините на мъчителния преход, когато 
мечтаната демокрация изгуби своето очарование 
и престиж, ръководството на читалище „Фар‘‘ по-
каза завидна креативност и умение за работа в 
екип. Те се превърнаха в истински Народни Буди-
тели, които привличат и обединяват много фарове 
и съмишленици. Осветен беше общият им път, а 
читалището стана за тях зелен пристан, който ос-
вежава и просветлява умовете и сърцата им... За 
да бъдем повече Човеци, отколкото фанатици. Да 
се вслушваме в своя вътрешен глас и вродената 
си религия. Защото Христос е преди всичко любов 
и прошка, едно Ново Начало в човешката Еволю-
ция.

пророчески звучи предреченото от Учителя 

петър Дънов: "Когато отидете до Този извор, вие 
вече можете да вкусите от Чистата вода“ - и под-
готвя последователите си за бликването на кри-
сталния извор в самите тях, за идването след Него 
на Светия Дух. поради това днес сме благослове-
ни да усетим пречистващата сила на първичната 
Майчина енергия и Нейната безгранична любов...

Състоялата се в Хавана среща между главите 
на римокатолическата и руската православна 
църква - първата от схизмата през 1054 година, 
беше онагледена с целувката на Мира и зов за 
ЕДИНСТВО. В съзвучие отвърнаха и камбаните на 
Мира край София, за да ни припомнят, че „преди 
Мирът да се осъществи на Земята, трябва да се 
осъществи в моазъците и сърцата на хората“ - 
това беше основният мотив и цел за създаването 
на ЮНЕСКО, което ще рече да има морални устои 
и социална сраведливост, вътрешен мир и хармо-
ния между двете Начала на Живота.

Тези, които се стремят към това, не пропуснаха 
изреченото на глас признание на папа Франциск: 
„Уверявам ви, че по време на този диалог чувствах 
присъствието на Светия Дух...“ - и го приеха като 
поклон пред силата на Святата Майка да смирява 
и защитава, да омиротворява и обединява...

Именно водещото Велико Женско Начало пре-
зТретото хилядолетие дава основание за На-
дежда и прави Вярата ни в Божия промисъл още 
по- дълбока... Защото е речено: Бургас да бъде 
кръстникът на Надеждата, България - държава на 
Духа, а Майка Земя - Духовна планета!

Г. Караколева-Томова и приятелите
От център Сахаджа Йога - Бургас,

Общество за Духовно Единение
"Кварц", клуб Приятели на Изтока,

Дамски клуб "Чайка" - Бургас

и представители на общини, 
които активно участваха в по-
следвалите дискусии.

 Участниците в конферен-
цията останаха впечатлени 
от добре поддържания и об-
грижван от специалистите 
музей в гр. попово с иконна 
зала, витрини с различни ек-
спонати, градски бит и кът на 
изтъкнати личности от града, 
както и от гостоприемството 
на уредниците.

Историческият музей в по-

пово възниква като музейна 
сбирка към читалището през 
1927 г. От 1991 г. е Историче-
ски музей. В него са изложени 
етнографски, археологически 
и изобразителни предмети, 
както и история на селището 
от ХV-ХІХ век и на града от 
най-ново време. 

Фондът на музея съхраня-
ва колекции от праисториче-
ска култова пластика, малка 
римска бронзова пластика, 
мраморни оброчни релефи, 

Първите писмени сведения за Попово са от началото на ХVІ век. Спорно е дали сели-
щето е нововъзникнало или е по-старо. 
Благоприятното му географско положение, разположено на важен кръстопът (на то-
гавашните пътища Русе–Котел–Сливен–Цариград и Разград–Търново), го превръща 
в оживено търговско средище. Идеите на българското възраждане достигат и се 
разпространяват, както в него, така и в останалите селища с българско население в 
района.

През 1876 г. в Поповско завършва бойният си път четата на Таньо войвода, с което 
угасва последната искра на Априлското въстание. По време на Руско-турската осво-
бодителна война от 1877/78 г. в долината на река Черни Лом се водят кръвопролитни 
боеве, които имат важно значение за изхода на войната. 

В експозицията за миналото на Попово и района са изложени предмети от домашния 
бит, занаятчийското производство, търговията. Проследени са учебното дело, бор-
бите за църковна независимост и национално освобождение и Руско-турската освобо-
дителна война от 1877-1878 г.

http://museumpopovo.com

възрожденски икони, релик-
ви от стария селски бит и 
предмети, свързани със сто-
панския, политическия, про-
светен и културен живот в 
града, творби на художници. 
В отделна сграда е уредена 
етнографска сбирка. Друга 
сграда е обособена като Ху-
дожествена галерия с над 
1000 творби от български 
майстори.

Домакините от музея ор-
ганизираха за участниците в 

конференцията посещение 
на  забележителностите край 
попово - Крепчански скален 
манастир и Ковачевско кале.

Скалният манастир при 
с.Крепча се намира на 23 км 
северно от попово. разполо-
жен е в скалния масив и се 
състои от килии, манастир-
ска църква и гробница. Инте-
рес представляват откритите 
надписи на кирилица и старо-
еврейски, датирани от 921 г.

Ковачевско кале е късно-
римски град на 6 км от гр. 
попово. Според археологи-
ческите проучвания градът е 
създаден по времето на рим-
ските императори лициний и 
Константин І Велики. Градът е 
бил ограден с крепостна сте-
на, 17 триетажни кули, бойни-
ци с каменни стълби и е имал 
две градски порти. 

За повече от 250 годи-
ни съществуване градът е 
възстановяван три пъти. Спо-
ред сведенията, оставени от 
Карел Шкорпил, градът е част 
от Севернобалканския рим-
ски път от Марцианополис до 
Мелта през Никополис ад Ис-
трум с изграден водопровод 
към крепостта. при разкопки-
те в крепостта са открити мо-
нети, керамични съдове, ри-
сунки върху керемиди, брон-
зови лампи, надписи, корни-
зи, розети, тръби за топъл 
въздух, стъклени, железни, 
медни и рогови предмети. 

Мариана Праматарова

Тракийски конник

Праисторически 
идоли

Централната сграда на Историческия музей - Попово

 ЗАЕДНО В ДУХА – 
„БЪДЕЩЕТО МЕЖДУ НАС“

От стр. 1
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От стр. 1

Бургаските писатели почетоха героите 
от Априлското въстание 
 
На 19-ти април в Дом на писателя - Бургас,  писатели прочетоха свои литературни творби, 
посветени на 140 години от избухването на Априлското вьстание. Иван Бубалов - историк, 
краевед и писател направи анализ на събитията от 1876 година и Априлското вьстание в 
Сливен и ямбол, след което прочете свои стихотворения. Борис Бухчев прочете свои  со-
нети, посветени на 
революционера Тодор 
Каблешков. Мариана пра-
матарова прочете разказа 
си "Светлина в мрака" 
-  за райна Княгиня, Геор-
ги Бенковски и събитията 
в панагюрище, а реци-
таторът Йордан Марев 
изпълни стихотворения 
на  български поети, 
свързани с епопеята на 
априлци.

"Квантов преход" 
 

На снимката - Иван 
Бубалов и Мариана 

праматарова  

Копривщица, знамето на учителката от панагюрище 
райна Княгиня - всички тези образи съществуват вече 
повече от век в съзнанието на всеки българин и фор-
мират неговите усещания за национална и родова при-
надлежности. Нека продължим още малко тази посока 
на разсъжденията си - в своите документални (очерци 
по българските въстания) публицистът и журналистът 
Захари Стоянов представя обобщаваща картина на 
вече потушеното Априлско въстание от 1873 година: 
на фона на опожарените български селища премина-
ват единствено самотни коне и бездомни кучета, които 
сякаш тъгуват за избите ти си стопани и разрушените 
им домове.

Няма нищо по потресаващо от тези документални 
свидетелски редове на писателя документалист, кои-
то толкова ярко да свидетелстват за жестокостта на 
поробителя, което в момента съжителства с пара-
доксалното не съответствие между тогавашната дей-
ствителност и раболепието на днешната управляваща 
върхушка в България по отношение на република Тур-
ция и нейната управляваща класа.

подобни примери срещаме както в романа под иго-
то на Иван Вазов, така и в неговата ода Кочо от Епопея 
на забравените. 

Точно защото тази разработка отвори дума за ду-
ховната еманация на българския народ от края на 
деветнадесети и началото на двадесети век, следва 
да поясним всичко докрай. Става въпрос за това че 
турското робство е съществувало с цялата си неспра-
ведливост, безчестие и злонамереност по български-
те земи и (не може да се отрече това)че по някога са 
съществували и обратните случаи на отмъщение на-
силие или незаконни постъпки на българите спрямо 
поробителя.За тях обаче българския президент петър 
Стоянов поднесе своите официални извинения в Ан-
кара още по време на своя първи мандат. Нищо подоб-
но турските държавни ръководители не са направили 
спрямо България и досега. Ето защо скритата нена-
вист на българите към Турция и нейния народ все още 
тлее. Това са неща които лесно не биха се забравили. 
защото добросъседството не означава премълчаване.  
Това ни завеща и Апостола на българската свобода. 
Според него: Хайде байо, ти да ми кажеш своите кри-
вици а пък аз моите... И да се поправим пък заедно да 
вървим нататък...

                                                                                                                                                                                     

Евгений  Апостолов

Априлската епопея 
- възрожденски 
взрив или духовната 
еманация на 
българския народ

Карта на въстаническите действия
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Независимо че Слънцето до 14-и е 
в топлия Овен, а там са Меркурий 
и Венера, не очакваме много топли 
дни. Топлинните тригони ще дадат 
отражение само в определени дни, 
което не е достатъчно. Очаква ни 
много  променлив и динамичен ме-
сец. Още в началото от 3-и до 13-и 
май ще има голям хаос в темпера-
турата и ледените светии ще пре-
минат незабелязано. Нормално за 
сезона време ще имаме през малкия 
период от 14-и до 18-и май. На 21-и 
и 22-и очакваме бурно време с рязко 
захлаждане, особено на 22-и след 
обяд. След 28-и - отново много про-
мени, които ще донесат дъжд  в от-
делни райони, а в планините и сняг.
За подготовка на новата компостна 
купчина  трябва да извадим от земя-
та биологичните компостни препара-
ти - точното време е 4-и май от 0 до 
15 часа. След Великден до петдесет-
ница заравяме в земята  слънчевия 
препарат 501 - силициево брашно в 
рог от крава.
На три части е разкъсан и  лунният  
месец, който започ ва и завършва 
с Възходяща  луна, а Низходяща-

та е в средата от 10-и до 24-и май. 
Имаме време за всички дейности 
в градината. Сега ще приберем и 
първата реколта от ягоди, череши и 
ранни картофи. Започваме и косене 
на зелените площи, най-добре при  
светлинни съзвездия и Възходяща 
луна. Освен за храна на животните 
отделяме част от окосеното за ком-
постната купчина, а също и за мул-
чиране.
Най-добро време за пчеларите за 
производство на пчели - майки и от-
водки  е от 22 часа на -и май до 19 
часа на 19-и май - дните на Близна-
ци.
Успешно ще се справим и с попови-
те прасета от 16 часа на 21-и до 4 
часа на 24-и май - дните на Скорпи-
она. Технологията е, както при коло-
радския бръмбар.
Към неработните дни традиционно 
включваме 1-и и 2-и май, а също и 
6-и до 19 часа, 8-и след 9 часа и 9-и 
май целия ден.
Имали сме и по-трудни месеци, но 
ще се справим успешно!

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лунен календар за месец май  2016 г. 
от Димитър СтояНоВ

СПРА -

ВО ЧНИК

Събития в изложбата 
под надслов УЧЕНИЕТО 
ЗА ЛЮБОВТА, УЧЕНИЕТО 
ЗА ОБЕДИНЕНИЕ, НАУКА, 
ИЗКУСТВА И ВЯРА ПРЕЗ 
ВЕКОВЕТЕ:
уъркшопи , пеене и 
молитва за България,  
два открити урока по 
рисуване на теми:
ТРАКИЙСКО ИЗКУСТВО 
и СВЕТЛИНАТА - 
ВЪПЛЪТЕНАТА МИСЪЛ 
НА БОГА , беседи, 
рисуване и пеене; вечери 
на ПАНЕВРИТМИЯТА и 
МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ!

О
ТЗ

ВУ
К

 Осма 
самостоятелна 

изложба 
живопис 

на  Тамара 
Иванова 

Стаева-
Пенчева, 

състояла се  
в Съюза на 

архитектите в 
България

Вреден ли е 
витамин С? 
Лекарите вече не 
го препоръчват 
при злокачествени 
тумори
Автор: Марина Христова 

Отдавна се знае, че витамин С /
аскорбиновата киселина/ подо-
брява дейността на белите кръв-
ни клетки, които пазят организма 
от вредни вируси и бактерии. Той 
подкрепя процеса на усвояване 
на желязото в кръвта, участва в 

укрепването на костите, зъбите, 
венците. Съществена роля има 
при зарастването на раните. Този 
витамин  поддържа еластичността 
на кожата, заздравява стените на 
кръвоносните съдове. Витамин С 
усилва действието на витамините 
А и Е, които от своя страна също 
го активират. Тези три вещества 
се борят успешно с процесите на 
стареене.  

Сега обаче учени от Швеция 
предупреждават, че безконтрол-
ното пиене на витамин С не е без-
вредно, особено за хората, които в 
миналото са имали камъни в бъ-
бреците. В института „Каролинска” 

били анализирани медицинските 
досиета на 23 355 мъже, засегна-
ти от това заболяване. Оказало 
се, че тези от тях, които приема-
ли хранителни добавки с 1000 мг 
витамин С, боледували два пъти 
по-често от бъбречно-каменна 
болест, в сравнение с останали-
те. при това по-високите дози на 
добавката водели до чести болки 
в стомаха, метеоризъм и диария 
– симптоми, които доскоро не се 
свързваха с витамин С. Интересно 
е, че рискът от камъни в бъбреците 
не се повишавал, ако пациентите 
приемали мултивитамини, в чии-
то състав била включена аскор-

бинова киселина. под съмнение 
се поставя и ползата на витамин 
С при онкологични заболявания. 
С него в лабораторни условия са 
били обработени  ракови клетки, 
след което учените се опитали 
да унищожат същите клетки със 
специализирани препарати. Така 
било установено, че  третираните 
с витамин С злокачествени обра-
зувания се поддават по-трудно на 
медикаментозно въздействие. До 
този момент изследването е про-
веждано само върху опитни жи-
вотни, така че окончателни  изводи 
могат да се направят след наблю-
дения и върху хора. Но при всички 

случаи е добре да се следва съве-
тът на експертите – да  се пие не 
повече от 40 мг витамин С в дено-
нощие.  Още по-разумно е този ви-
тамин да постъпва в организма  в 
естествен вид  чрез консумацията 
на цитрусовите плодове, ягоди, пи-
перки, карфиол, магданоз. препо-
ръчително е зеленчуците и плодо-
вете да се консумират в суров вид, 
защото голяма част от витамина се 
разрушава при термична обработ-
ка, при замразяване и дори при по-
продължително съхранение.

Подготви за печат
Екатерина Панчева
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Странно животно е щраусът. Уж е пти-
ца, а не може да лети. Уж е голям, а се 
плаши от малки животинки. Уж е смел, 
а при първата опасност зарива глава в 
пясъка, оставя задника си да стърчи неза-
щитен. Странна работа, ви казвам...

Да се чуди човек на тази природа. 
НАДАрИлА ЩрАУСА С ВСИЧКИ ЕВрО-
пЕЙСКИ ЦЕННОСТИ, А ГО ЗАХВЪрлИ-
лА ЧАК В АВСТрАлИя. А той си е чисто 
българско творение. 

Ако си беше при нас, можеше и Ми-
нистър да го направим. Защото има 
всички качества, да бъде един успешен 
Министър на Вътрешните работи. Маха 
недоразвити крилца, но пък като отвори 
човка, ще ви разкаже как лети над орлите.

Голям е като 70-хилядното МВр, а като 
шумне шумка около границата, или ня-
кой циганин влезе да граби и убива ня-
коя баба, почва да трепери от страх, да 
не е той следващият, дето хем могат да 
го ограбят, хем да го … абе обидят, както 
казват нашите източни съседи. Смел е, 
като всички носещи униформа с пистолет 
и палка, но като Министърката им веднага 
зарява глава в пясъка и не се притеснява, 
че задникът стърчи, готов да поеме чуждо 
тяло. То, знае се от изпатили, че болката 
се изтърпява, а срамът… Ами срам няма. 
Европейска ценност си е да те опъват. То-
лерантност й викат. 

А ние, простите селяни, които четем 
Конституцията и й вярваме, се оказва-
ме анти-европейско насочени. Защото, 

Една от 
н а й -

с т р а ш н и т е 
с в е т о в н и т е 
тенденции е 

дифузията на етноси и раси. 
първоначално явлението има 
обективна и немащабна при-
рода и човечеството успява 
да се справи с този проблем, 
по-специално чрез прилагане 
на принципите на мултикул-
турализма в Западна Европа. 
Но тази политика се провали с 
трясък.

провалът произтича от фак-
та, че придошлите народи, 
дори смесени с местното на-
селение, оформят свои етни-
чески групи със свои ценности 
и начин на живот, практически 
несъвместими с историческото 
национално битие на местното 
население. пришълците вече 
започнаха фактическо усвоя-
ване на териториите и държа-
вите на своите гостоприемни 
домакини.

„Глобалистите използват 
миграцията като основно 
геополитическо оръжие. 
Спасение от него сега не 

съществува“
Мащабите на миграционни-

те потоци към Европа вече са 
под формата на инвазия, която 
доведе коренното население 
до необходимостта да се бори 
за собственото си оцеляване.

Експанзията на чужди-
те етнически групи, разбира 
се,  предизвика у държавите, 
засегнати от инвазията, ряз-
ко изостряне на националисти-
ческите чувства сред „старото 
поколение“, което ще доведе 
до отстраняването на всички 
либерални принципи и инсти-
туции.

лидерите и поддръжници 
на глобализацията използват 
тези антропотоци като основ-
но геополитическо оръжие, 
като спасение от него сега не 
съществува. лесно възбужда-
еми и управляеми, насочени 
към която и да е страна, те са в 
състояние да разградят всичко 
– държавата, културата, та до 
„прочистване“ на местното на-
селение.

Колко са антропотоците, 
накъде ги насочват

Да дефинираме някои 
аспекти на явлението. И 
така: 

•	 Една от проявите на гло-
балния процес e дифузия на 
етническите групи и раси;

•	 Неконтролирана мигра-
ция на етнически групи заради 
собственото си оцеляване;

•	 Трансфер на цивилиза-
ционна и национална идентич-
ност на новото място на разви-
тие (всъщност ние говорим за 
миграция от идентификацион-
на пълнота в друга идентифи-
кационна празнота, тоест във 
вече демографски и национал-
но отслабена ниша);

•	 Основа за формирането 
на нов първичен „расов състав“ 
и раждането на нови етнически 
групи;

•	 Начин за преформатира-
не на света, изтриване на ста-
рите и образуването на нови 
държави и цивилизации;

•	 Вид съвременна асиме-
трична война.

Важно е, че победата в та-

кава война се инициира чрез 
aнтропотоците със синдром на 
проста човечност и състрада-
ние към слабите и омразата на 
слабите към силните. Диалек-
тиката е такава. първо слаби-
те и бедните оперират с лозун-
гите „Богати, споделете!“, „Дай-
те на нас, нещастните бежан-
ци, поне квота за жителство и 
минимален социален пакет!“ 
На което силните и богатите 
реагират, както следва: „Горки-
те хора!“, „помощ за слабите 
и бедните – това е наш дълг, 
и който не мисли така, той не е 
европеец!“, „Елате при нас, ние 
ще ви дадем квоти и социални 
пакети за всички хора в нерав-
ностойно положение!"

Новата орда 
След това „бедните и оне-

правданите“ засядат на соци-
алния пакет, не искат да рабо-
тят, не възнамеряват и няма да 
работят, а молбите за споде-
ляне навсякъде и винаги завъ-
ршват по един и същия начин 
– с вик „Дай или  умри!“.

Това означава, че Европа, 
особено Германия, е хранител-
на база на радикалния ислям. 
Защото социалните помощи, 
раздавани на „бедните и оне-
правданите“, се превръщат в 
източник на тероризъм и смърт 

за европейската цивилизация. 
Новите деца на Стария свят 
ще ползват държавни пари за 
отглеждане на деца, след това 
ще започнат да се размножа-
ват и да изместват местната 
етническа група от сферата на 
социалната система, след това 
от сферата на правоприлага-
нето, сигурността, за да могат в 
резултат на законни основания 
да убиват „неверниците“.

Важно е да се разбере, че 
тези хора отиват там, където е 
най-добре и то е завинаги. Те 
не се нуждаят нито от култу-
рата на страната-жертва, нито 
законите й, нито от нейните 
хора, нито от политическия 
режим или местните власти. 
Те се стремят към местата за 
хранене и са сигурни, че това е 
правилно и справедливо, и ще 
бъде безплатно и завинаги. А 
онези, които се противопоста-
вят на новата мечта на бежан-
ците, са врагове и трябва да 
бъдат унищожени. Основното 
е да се съсредоточат върху 
това - новото място да стане 
тяхна собственост.

В наше време има възмож-
ност чрез изкуствена органи-
зация на антропотоците те да 
бъдат изпращани на терито-
рията и в местообитанията 
на други народи. примерът и 

доказателство за това – на-
шествието на имигранти от 
Близкия изток в Европа през 
лятото на 2015 г., след плани-
раното разрушаване от САЩ и 
техните съюзници от НАТО на 
държавността в Афганистан, 
Ирак, либия, Сирия, Тунис и 
чрез оръжията на „цветните 
революции“.

Залезът на Европа
Aнтропотоците са в състоя-

ние да:
•	 разрушават и да проме-

нят каквито и да било полити-
чески, икономически и култур-
ни граници;

•	 преформатират истори-
ческа идентичност на нацията 
в новия си ареал (на терито-
рията, на която народите се 
преселват), внедрявайки соб-
ствените си ценности и начин 
на живот;

•	 прекъсват свързаността 
на нацията с нейната култура и 
нейните териториално-инфор-
мационна комуникационност, 
да изкореняват ценностите и 
начина на живот на местното 
население, а след това и само-
то местно население от исто-
рията;

•	 намаляват потенциала 
на местния народ във всички 
сфери на националния живот, 

„Прочистването“        
  на ЕвроПа

да доведат до загубата на не-
говия предишен регионален и 
геополитически статут.

Държавата, подложена на 
влиянието на антропотоците,  
губи възможността за възста-
новяване на старата геопо-
литическа и цивилизационна 
идентичност на националните 
си потенциали, защото новата 
идентичност ще „изгори“ сво-
ята историческа предшестве-
ничка, а да бъде възстановена 
физически вече няма как.

Управлението на антропото-
ците се насочва, както следва: 
през първия етап се формират 
условията за възникването и 
консолидирането на незначи-
телни групи в набелязания за 
превземане ареал. След това 
се създава един вид национа-
лен плацдарм и създаване на 
условия за експанзия. 

Детайлите и нюансите на 
тези действия, извършва-
ни от един наднационален 
(транснационален) финан-
сов елит, зависят от неговите 
цели по отношение на кон-
кретна държава, регион или 
континент. Те включват първо-
начална консолидация на 
етични и правови основи на 
толерантност у местната етни-
ческа група (нация, държава, 
регион, като например Запад-
на Европа).

Очевидно е, че без силова 
бариера за проникването в Ев-
ропа на арабски и африкански 
aнтропотоци европейската ци-
вилизация просто няма да оце-
лее като такава и ще изчезне 
от лицето на Земята.

Източник: http://nepoznato.com

същата тази Конституция ни вменява 
като върховен дълг и чест да защитава-
ме българските граници (чл.59, ал.1). И го 
правим, защото не сме щрауси. А си вяр-
ваме, че сме лъвове. Като онези, преди 
години, които победиха арабите при Кон-
стантинопол. Или дето смачкаха ромеите 
при Ахелой. Или Шипка, Одрин, Дедеагач, 
Драва... 

Вярваме ние, селянчетата, че сме 
лъвове, а се оказва, че ценностите са се 
променили. Че вече не трябва да браниш 
границите, защото не е европейско, а ако 
видиш нарушител на Закона, извършил 
престъпление според НК (чл.279, ал.1}, 
следва да го помолиш да изчака, докато 
ти се обадиш на 112. Това е цитат от Ми-
нистърката на МВр. разбира се, не казва 
жената, но ние следва да се досещаме, че 
европейските ценности, а именно – пред-
лагане на кафе, чай, мохабет, за да не 
скучаят извършилите престъпление лица, 
следва да се разширят в еврогейски – ако 
няма жена с нас да предложим, те с благо-
дарност ще приемат и едно мъжко дупе... 
Все пак на такова гостоприемство не се 
отказва. А тези примати, неспособни да 
разберат красотата на акта по предлагане 
на задници на нарушителите на Държав-
ната граница, не могат да усетят и възви-
шеността на трансофмацията, при която 
европейските ценности, преминават в ев-
рогейски. И ходят, залавят престъпниците 
(според Наказателния кодекс), нарушили 
Държавната граница, задър жат ги (пак 
според НК,чл. 12а, ал 1и 2) и ги предават 
на полицията, очаквайки, че Върховният 
Закон на държавата изисква това от тях, 
европейците, да изпълнят своя върховен 
дълг. Изисква го, ама за европейците 1-ва 
Категория, а ние все пак сме едва 3-та 

класа. Все пак пред нас са всички мигран-
ти, които изнасилват, бият, грабят, режат 
глави и крещят за демокрация… 

ЗАБрАВяТ ЕВрОпЕЙЦИТЕ, ЧЕ АКО 
ТОлЕрАНТНОСТТА БЕШЕ ДОБрА ФОр-
МА ЗА ОЦЕляВАНЕ, прИрОДАТА ЩЕШЕ 
ДА я ИЗБЕрЕ прЕДИ 700 МлН. ГОДИНИ. 
Защото според споделени откровения на 
експерти в областта на еврогейските цен-
ности, БОлКАТА ОТ прОНИКВАНЕ НА 
ТОлЕрАНТНОСТТА В ДОлНАТА ЧАСТ 
НА ГЪрБА Е рАЗлИЧНА, ОТ ТАЗИ прИ 
ДЕКАпИТАЦИя*… 

Затова и ще си останем такива проста-
ци, дето си гледат Конституцията и въпре-
ки арестите и вайканията на разни Кириак 
Стефчовци, обединение в какви ли не ко-
митети за еврогейско сътрудничество, ще 
си залавяме извършилите престъпление 
по чл. 279, ал.1 от Наказателния Кодекс. 
Защото това задължение ни го вменява 
Конституцията (чл. 59, ал.1), а пък Консти-
туцията на република България е Върхо-
вен Закон и другите Закони не могат да 
й противоречат. Да оставим настрана, че 
отгоре на всичко, Конституцията има пря-
ко действие (чл. 5, ал. 1 и 2). Може би, за-
щото в своята изостаналост прЕДпОЧИ-
ТАМЕ ДА пОлЗВАМЕ ЗАДНИЦИТЕ СИ 
ЗА ИЗХОД, КАКТО Е пОВЕлИлА прИ-
рОДАТА, ВМЕСТО ДА ГИ прЕВрЪЩАМЕ 
ВЪВ ВХОД. КАКТО Е ТрЪГНАлО, СлЕД 
ТОЗИ ГрАНДИОЗЕН УСпЕХ В пОлИТИ-
КАТА И ЕВрОпЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ, 
КОЙТО пОСТИГНА пЕДЕрАСТИяТА, 
НИЩО ЧУДНО СКОрО ДА я НАпрАВяТ 
ЗАДЪлЖИТЕлНА… НО ДОТОГАВА, НИЕ 
прОСТИТЕ БЪлГАрИ БЕЗ ЕВрОГЕЙСКИ 
ЦЕННОСТИ, ЩЕ СИ КАрАМЕ пО КОН-
СТИТУЦИя… 

*декапитация (мед.) – обезглавяване 

ЕВРОПЕЙСКИ ИЛИ 
ЕВРОГЕЙСКИ ЦЕННОСТИ ...

Илиян 
Илиев: 
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един период от няколко години, България трябва 
да приватизира хиляди предприятия за кратък 
период от време, ако иска да промени към по-
добро икономическия упадък, в който сега се 
намира… Това предизвикателство … е героично 
по своите размери и ако тази приватизация бъде 
осъществена, ще представлява без съмнение най-
амбициозното начинание, което някоя страна е 
правила”; 

– не се привлякоха в приватизацията световни 
фирми, по чиито лицензи, комплектни доставки и по-
стоянно сътрудничество изградихме стотици заводи. 
Вместо да се разрушават, много от тях би могло да им 
се предложат като смесена собственост, както напра-
виха в Чехия, Словакия, Унгария и полша.

Например: 
- за електро- и мотокарното ни производство бяха 

закупени над 10 лицензи за елементи и възли от из-
вестни фирми като “Бош”, “плеси”, “перкинс”, “линде”, 
“Варта”, “Шльойман”. До 1989 г. продадохме в десетки 
страни над 1,2 милиона електро- и мотокари, част от 
тях все още са в движение. Заводите ни бяха разру-
шени, в това време производители от Чехия усвоиха 
и ни продават тези елементи и възли като резервни 
части за нашите кари. 

– имахме над 30 завода и големи цехове за прои-
зводство на инструменти и матрици. прецизни-
те машини в тях, работещи с точност до микрон и 
само в термоконстантни помещения, бяха над 200, 
може би колкото са в Швейцария, признат световен 
производител на инструменти. Една 20-килограмова 
сложна матрица струва колкото лек автомобил. С 
тях работеха майстори със забележителен опит. В 
София построихме първия малък инструментален 
завод със система “Кад–Кам” – директно управле-
ние на производствените машини от компютърните 
инженери, конструктори на инструментите. Когато го 
видя в действие, известният Максуел предложи да 
го закупи за крупна сума. Днес този завод е съборен 
и като сграда. прецизни машини, струващи 500-800 

хиляди щ.д., бяха продадени за по няколко хиляди, 
главно в Турция, някои даже се дадоха за скрап; 

- заводът за спиралошевни тръби край Септември, 
с чиято продукция бе изградена 70% от газовата 
мрежа на наша територия до 1990 г., бе разрушен 
до основи, защото технологията му била стара. Днес 
в Турция се построи завод със същата технология, 
а ние отпаднахме от списъка на производители на 
газови тръби. 

За сведение – два факта. От 13-те аварии с газови 
тръби у нас до 1990 г. всички са при вносните тръби и 
нито една от нашите; листовата стомана за тръбите 
се произвеждаше от “Кремиковци” по оригинална 
технология, създадена от научноизследователските 
институти на БАН и на завода; 

– завод “ямболен” за полиестерна коприна край 
ямбол бе изграден с доставка на технологии и обо-
рудване от световноизвестната “Хьост”, Германия. 
Той снабдяваше с продукцията си наши заводи, пра-
веше и директен експорт. Сега цеховете му са сри-
нати; 

– в този списък мога да включа още стотици заводи. 
Сред тях: Стоманолеярен завод в гр. раковски, един 
от най-модерните в Европа – с оборудване от Герма-
ния; заводът за фин трикотаж “яница” в Елхово – с 

италиански и германски машини; заводът за пасман-
терия в Болярово – с машини и модели от Белгия; 
заводът ветеран за металорежещи машини в София 
– с уникални цехове; заводът за кондензатори в Кюс-
тендил – с машини от япония; чугунолеярен завод в 
Орешака – с техника от Германия; заводът за авто-
буси “Чавдар” в Ботевград – с лиценз от “Кесборер 
– Сетра”, Германия, заводът за полупроводници в 
Ботевград – по лиценз на CSF, Франция; завод за 
електропреобразователни прибори, Горубляне – с 
лицензи от япония; завод за дизелови двигатели, 
Варна – по лиценз на “перкинс”, Англия. 

Тези и още много други ходове като “връща-
не на земята в реални граници”, раздаване на 
невъзвращаеми банкови кредити, продажба на 
индустриални мощности на безценица, дори за 1 лев, 
унищожиха индустрията ни.

А сега накъде? 
поради безхарактерност и чуждопоклонничество 

пропуснахме пътя на други страни от бившата 
соцсистема, саморазрушихме се и сега сме “под 
дъното”. 

Остават ни следните възможности: 
– да продължим по досегашния разрушителен път; 
– да си въобразим, че по чудо ще възкресим вре-

мето преди 1990 г. 
И в двата случая ще станем ликвидатори на трета-

та българска държава, нещо, което ни се крои отвън. 
Единственото спасение е да осъзнаем, че пред нас 

е дълъг път на капиталистическо развитие и че един-
ствено, което можем, и то трудно, е да търсим при 
него човешки форми на живот на българите. 

За съжаление, почти ежедневно ни затрупват при-
мери, показващи, че днешните управляващи не са в 
състояние да постигнат и това. 

Бих им предложил няколко неща: 
Откажете се от сляпото чуждопоклонничество. За-

щитавайте нашите интереси, колкото и да е трудно 
това! 

Спрете незабавно ежедневните си препирни и 
смешни спорове. Те противопоставят нацията и ни 
водят към самоубийство! 

разберете, че държавата е сложно нещо и крайно-
стите са фатални! Тя затова съществува, за да бъде 
полезна на хората. Съгласието ви, че трябва колкото 
се може “по-малко държава”, е признание, че тя из-
общо не ви е нужна. В човешката история има такива 
крайни и затова фатални примери. Един крал обяви: 
“Държавата, това съм аз” и следовникът му бе гило-
тиниран. Един строй обяви: “Аз съм всичко в държа-
вата” и той рухна! Сегашната крайност – “по-малко 
държава” – е най-опасна – тя ще ликвидира не само 
себе си, но и народа! 

Осъзнайте, че държава без индустрия е само по-
требител на чужди стоки и това ще я доведе до ги-
бел. Затова работете с всички сили за възраждане 
на наши производства. Създайте фондове, приемете 
насърчителни закони, помагайте на млади и инициа-
тивни производители. 

преди години, при посещения в Турция и Гърция, 
се учудвах на индустриалната им изостаналост. Сега, 
особено Турция, ме учудва с мащабите на индустри-
алното си развитие. Тези страни намират пътища, 
дори гъвкаво се настаняват със своя индустрия и у 
нас. 

Трябва да ви е пределно ясно, че нищо няма да 
постигнем без индустриален интелект. За 20 години 
почти го пропиляхте, сгъстихте тягостно атмосферата 
около ВУЗ и БАН. Незабавно я разведрете и създайте 
условия за възраждане на висшето образование! 

Накрая няколко думи към новите индустриалци. 
Зная за трудностите, при които крепите производ-
ството си. За да ги преодолявате по-успешно, обе-
динете се от общ идеал: да създавате нова индус-
триална България. Това налага да намерите точната 
пропорция между своите и националните интереси!

Автор: инж. Иван Пехливанов

България, 
която изгубихмеОт стр. 8
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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 1989 г. индустриалните 
ни предприятия са били 
2593 – т.е., 7,7 пъти повече 

от тези през 1939 г. 
– заети лица през 1989 г. – 1 580 000 

души, т.е. 15,8 пъти повече от 1939 г. 
– общата промишлена продукция при индекс 100 за 

1939 г., през 1989 г. е 103 пъти повече. 
– обем на износа през 1989 г. – 16,2 млрд. щ.д. – т.е. 

83 пъти повече от 1939 г. 
– през 1939 г. изнесената промишлена продукция е 

била само 4,3 %, а суровините 95,7 %, почти изцяло 
от селското стопанство. през 1989 г. съотношението е 
обратно: суровини – 4%, промишлени изделия – 96%. 

– през 1989 г. общият износ на България е бил по-
голям от износа на Гърция и Турция, взети заедно. 
Над 50 % от износа са изделия на машиностроенето и 
на електрониката.

Не е вярно твърдението, че сме изнасяли про-
мишлени изделия само в източните страни. Ето 
истината за десетилетието 1981-1990 г. 
общата оценка за равнището на индустрията 
ни към 1990 г. е дадена от ооН. В “Доклада за 
човешкото развитие – 1995 г.”, на стр. 228, от из-
следваните 174 страни за индустриални са при-
ети 47 и България е в тази група.

бождението до 1950 г. са придобили висше образова-
ние под 40 хиляди българи. през периода 1951-1990 
г. завършилите ВУЗ са над 450 хиляди! Много от тях 
са вече пенсионери, младите са на работа в чужби-
на, малко останаха в родината, повечето от тях не 
работят по специалността си. 

УтРЕ 
„Тревожно” – това е слабо определение за бъде-

щето ни. Нито една обществена сила не е показала 
своето виждане за нашето “утре” и ясни пътища за 
неговото просветляване. 

Държавниците на други страни от бившата 
соцсистема правилно видяха новите световни 
процеси и предприеха действия, съобразени и с 
тях, и с националните си интереси, и съхраниха 
индустрията си. 

Нашите политици не направиха това.  

В началото на прехода се фалшифицираха основ-
ни данни: 

– реалният ни валутен дълг, като се отчетат ва-
лутният резерв и външните ни вземания, беше под 
5 млрд. щ.д., а бе обявен за 10,5 млрд. щ.д. Даже 
и при тази невярна цифра, той възлизаше на 227% 
от годишния приход. при Унгария това съотношение 
беше 319%, а при полша – 484%. Въпреки по-добро-
то ни състояние правителството на луканов обяви 
“мораториум” на плащанията по дълга – рядко явле-
ние в световната практика. 

– прие се най-дивата програма на приватизация, 
препоръчана от ран и Ът. Те написаха: “Докато ус-
пешните приватизационни програми включваха 
не повече от две дузини пълни приватизации за 

България, 
която изгубихме
Зад сините и червени мечти за промяна, зад политическите страсти се открояват инте-
ресите и целите на световните сили, техните методи и действия, използваните пропа-
гандни и дезинформационни ходове. Целта им вече се вижда: да прекроят света в началните 
десетилетия на настоящия 21 век. 

Извършва се непознато в човешката история разделение на малцина свърхбогати и на 
огромна беднота, затъваща в мизерия, във физическо и морално израждане. Вече може да 
се съзре и мястото, което е определено на България в тази конструкция – да се превърне в 
държава от колониално-компрадорски тип.

На стр. 7

ДНЕС 
картината е плачевна. За по-малко от 20 години 
индустриалното производство падна под 40% от 
производството през 1989 г.! 

В известния си доклад господата д-р ран и д-р 
Ът написаха: “От началото на 70-те години Бъл-
гария направи огромни капитални инвестиции …, 
което доведе до създаване на вдъхващи уважение 
производствени мощности и изследователски и 
развойни звена в областта на микроелектроника-
та… Нашата преценка е, че между 70 и 80 на сто 
от основните фондове са на съвременно ниво… 
През последните години на електрониката и дале-
косъобщителната техника се падат над 20% от 
българската национална промишлена продукция. В 
този отрасъл работят приблизително 130 хиляди 
души, от които около 8 хиляди са висококвалифи-
цирани инженери…” Въпреки тази висока оценка на 
г-дата ран и Ът, днес всичко това е разрушено, мощ-
ностите, специалистите и работниците ги няма!

ПРичиНитЕ 
за тази всеобхватна разруха стават все по-ясни. 

тЕХНоЛоГиятА НА РАЗРУХАтА 
е прецизна. Тя включва серия от стратегически удари: 
срив на пазарите; разпад на стопанското управление; 
унищожителни удари върху финансовата и банковата 
системи; разстройство на националната и на 
регионалните инфраструктури; тотално разрушаване 
на индустрията и селското стопанство; генерална 
разправа с българския индустриален интелект. 

Използва се виртуозна тактика: обществото ни 
се държи в непрекъснато политическо напрежение, 
ежедневно се раждат противопоставящи събития, 
младите се обливат наркотично с екшъни и телеви-
зионни игри, обещаващи бързо забогатяване. Вече 
20 години съзиданието е заменено с трошене. 

РЕЗУЛтАтитЕ 
са потресаващи. Катастрофално е намалението на 
населението ни. при първото преброяване през 1887 
г. сме били 3,15 милиона; през 1946 г., след четири 
войни – 7 милиона, през 1990 г., след „фаталните” 45 
години – 8,99 милиона.; през 2006 г. – 7,3 милиона 
души, а днес на практика сме под 7 млн. Намалението 
на нацията ни с 2 милиона души само за 25 години е 
бедствие, по-голямо от националните катастрофи, 
сполетели България от Освобождението досега! 

Срината е подготовката на специалисти. От Осво-

Каскада “Арда” – 1,15 млрд. куб. м, 
една от най – големите в Европа!

АЕЦ “Козлодуй”

Завод за цимент
"Вулкан" - 
Димитровград

Завод "Мир", 
Монтана

Завод 
“Стомана” 
– Перник Русенския кораб 

“Белокаменка”


