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На стр. 3

Заснемах кадри на Марша-
ловите острови, намиращи 
се северно от Австралия, в 

средата на Тихия океан. Когато кажа 
на хората къде съм бил, те ме пи-
тат: „Къде е това?“ Подсказвам им с 
думата „Бикини“, а те ми отговарят: 
„Имаш предвид банския костюм?“

Изглежда малко хора са наясно, 
че бикините взимат своето име от 
унищожения от ядрени експлозии 
остров Бикини. САЩ взривяват 66 
ядрени устройства в Маршалови-
те острови в периода между 1946 
г. и 1958 г. – това е еквивалент на 
1.6 бомби като използваната в Хи-
рошима всеки ден в продължение 

Текстът е 
редактирана реч, 
изнесена наскоро от 
световноизвестния 
журналист 
Джон Пилджър 
в университета 
в Сидни, и 
публикувана в 
неговия сайт.

Остров Бикини, 1946 г. 
Първият от серията 
ядрени опити на САЩ на 
Маршаловите острови.

Германия, 
която ние 
приемаме 
за велика 
сила, 
всъщност е 
подложена 
на чуждо 
робство

Радиоактивни облаци над 
атол Бикини. 21 май 1956 г.

Започна 
световна война.
Нарушете 
мълчанието

на 12 години.
Днес Бикини е тих, мутирал и 

радиоактивен. Палмовите дървета 
растат в странни форми. Нищо не 
се движи. Няма птици. Надгробните 
плочи в старото гробище са обгъ-

рнати с радиация. Обувките ми 
бяха отчетени като „небезопасни“ 
от гайгеров брояч.

На стр. 3На стр. 2

„Сън”: 
Предрече ли 
Ванга 
Брекзит?!
Таблоидът свързва 
предсказанията на 
пророчицата, че до 
края на 2016 г. ЕС 
ще се разпадне, с 
историческия вот на 
великобританците
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От стр. 1
Седейки на плажа, наблюдавах как 

смарагдовото зелено на океана отстъ-
пва пред огромна черна дупка. Това е 
кратерът, оставен от водородната бом-

ба „Браво“. Експлозията отрови хората и околната сре-
да в радиус от стотици мили, може би завинаги.

На връщане спрях на летището в Хонолулу и забе-
лязах американско списание, озаглавено „Здраве за 
жената“. На корицата бе изобразена усмихната жена в 
бикини, а надписът гласеше: „Ти също можеш да имаш 
тяло за бикини“.Няколко дни по-рано на Маршаловите 
острови интервюирах жени, които има много различни 
„тела за бикини“; всяка една от тях бе преминала през 
рак на щитовидната жлеза или някакъв друг вид живо-
тозастрашаващ рак.

За разлика от усмихнатата жена на корицата, всички 
те живееха в лишения: жертвите и морските свинчета 
на една алчна суперсила, която днес е по-опасна от 
всякога.

Разказвам това, което видях, като предупреждение 
и за да прекъсна разсеяността, която е погълнала тол-
кова много от нас. Основателят на съвременната про-
паганда Едуард Бернайс описа този феномен като 
„съзнателната и интелигентната манипулация на 
навиците и мненията“ на демократичните общества. 
Той го нарече „невидимото правителство“.

 Колко хора са наясно, че световната война започна? 
Сега тя е война на пропагандата, на лъжите и отвли-
чането на вниманието – но това може да се промени с 
първата погрешна заповед, с първата ракета.

През 2009 президентът Обама се изправи пред при-
ветстващата го тълпа в центъра на Прага, в сърцето на 
Европа. Той обеща да направи „един свят без ядрени 
оръжия“. Хората го аплодираха, а някои дори пророни-
ха сълзи. От медиите течаха порои от клишета. Впо-
следствие Обама получи Нобелова награда за мир.

Всичко беше един фалш. Той лъжеше.
Администрацията на Обама създаде още повече 

ядрени оръжия, още повече ядрени бойни глави, още 
повече системи за ядрена доставка, още повече ядре-
ни заводи. Ядрените разходи, изхарчени само за бой-
ни глави, са по-високи при Обама, отколкото при всеки 
друг американски президент. Похарчената сума през 
последните 30 години е повече от 1 трилион дола-
ра.

Планирано е производството на мини атомна бомба, 
известна като B12 Model 12.Досега не е имало подоб-
но нещо. Генерал Джеймс Картрайт, бивш заместник-
председател на Съвета на началник-щабовете, каза: 
„Малкият вариант прави използването на това ядре-
но оръжие по-мислимо.“

През последните 18 месеца по западната граница 
на Русия се осъществява най-голямото струпване на 
военна сила след Втората световна война – начело 
със САЩ. Чужди войски не са осъществявали подобна 
демонстративна заплаха към Русия от времето, когато 
Хитлер нападна Съветския съюз.

Украйна – бивша част от Съветския съюз – се превъ-
рна основно в зона на ЦРУ. Откакто реализира дири-
жирания преврат в Киев, Вашингтон контролира ефек-
тивно режим, който е съседен и враждебно настроен 
към Русия: режим, прогнил от нацисти, в буквалния 
смисъл. Видни парламентарни фигури в Украйна са 
политически наследници на прословутите фашисти от 
Организация на украинските националисти (ОУН) и 
Украинската въстаническа армия (УПА). Те открито 
възхваляват Хитлер и призовават за преследване и го-
нения на руското малцинство.

Рядко има новини за това на Запад, или ако има, те 
се изопачават, за да се потисне истината.

В Литва, Латвия и Естония – в съседство с Русия – 
американската армия е разположила бойни части, тан-
кове и тежки оръжия. Тази явна провокация към вто-
рата световна ядрена сила се посреща с мълчание на 
Запад.

Това, което прави перспективата за ядрена война 
още по-опасна, е паралелната кампания срещу Китай.

Рядко минава ден, в който Китай не е издигнат до ста-
тута на „заплаха“. Според адмирал Хари Харис, команд-
ващ военноморските сили на САЩ, Китай„изгражда 
голяма стена от пясък в Южнокитайско море“.

Това, което той има предвид, е изграждането на са-
молетни писти на островите Спратли, които са предмет 
на спор с Филипините – спор без особен приоритет, 
докато Вашингтон не пресира и не подложи на натиск 
правителството в Манила, и Пентагонът започна про-
пагандна кампания под наименованието „свобода на 
корабоплаването“.

Какво наистина означава това? То означава свобода 
за американските кораби да патрулират и доминират в 
крайбрежните води на Китай. Опитайте се да си пред-
ставите американската реакция, ако китайските военни 
кораби направят същото край бреговете на Калифор-
ния.

Направих филм, наречен „Войната, която не виж-
дате“, в който интервюирах изтъкнати журналисти от 
САЩ и Великобритания – репортери като Дан Ратър от 
CBS, Раджех Омар от BBC, Дейвид Роуз от Observer.

Всички те твърдят, че ако имаше журналисти, радио 
и тв-водещи, които си бяха свършили работата и бяха 
разнищили пропагандата, че Саддам Хюсеин прите-
жава оръжия за масово унищожение; ако лъжите на 
Джордж Буш и Тони Блеър не бяха повтаряни като ехо 
от журналистите, нахлуването в Ирак през 2003 г. може 
би нямаше да се случи и стотици хиляди мъже, жени и 
деца днес щяха да са живи.

Пропагандата, полагаща основите за война срещу 
Русия и/или Китай, не е по-различна по принцип. До-
колкото ми е известно, няма журналист на Западния 
„мейнстрийм“ – един еквивалент на Дан Ратър напри-
мер – който да попита защоКитай строи писти в Южно-
китайско море.

Отговорът би трябвало е да безпределно ясен. 
САЩ обграждат Китай с мрежа от бази, с балистич-
ни ракети, с бойни групи, с ядрено въоръжени бом-
бардировачи.

Тази смъртоносна дъга се простира от Австралия до 
островите в Тихия океан – Марианските, Маршаловите 
острови и остров Гуам, до Филипините, Тайланд, Оки-
нава, Корея и през Евразия до Афганистан и Индия. 
Америка е закачила примка около шията на Китай. Но 
това не е новина. Мълчание чрез медиите; война чрез 
медиите.

През 2015 г., в най-висока степен на секретност, 
САЩ и Австралия организираха най-голямото во-
енно учение по въздух и море в новата история, 
известно като Talisman Sabre. Неговата цел беше да 
се репетира битка въздух-вода, блокиране на морските 
пътища, като проливите Малака и Ломбок, с което от-
рязват достъпа на Китай до нефт, газ и други жизнено-
важни суровини от Близкия изток и Африка.

В цирка, известен като Американска президентска 
кампания, Доналд Тръмп се представя като лунатик 
и фашист. Той наистина е неприятен, но той също е 
и фигура, мразена от медиите. Само този факт е до-
статъчен, за да повиши нашия скептицизъм.

Вижданията на Тръмп за миграцията са гротескни, 
но не са по-гротескни от тези на Дейвид Камерън. Не 
Тръмп е Великият Депортиращ от САЩ, а носителят на 
Нобеловата награда за мир, Барак Обама.

Според един изумителен либерален коментатор, 
Тръмп „отприщва тъмните сили на насилието“ в 
САЩ. Отприщва ги?

Това е страната, в която малки деца стрелят по сво-
ите майки и полицията води убийствена война с черно-
кожите американци. Това е страната, която нападна и 
се опита да свали повече от 50 правителства, много от 
които демократични, и бомбардира от Азия до Близкия 
изток, причинявайки смъртта или изселването на мили-
они хора.

Нито една друга страна не може да се равнява на 
този системен рекорд от насилие. Повечето от во-
йните на Америка (почти всички от тях срещу безза-
щитни страни), бяха започнати не от републикански 
президенти, а от либералните демократи: Труман, 
Кенеди, Джонсън, Картър, Клинтън, Обама.

През 1947 г. серия от директиви на Съвета за на-
ционална сигурност описват като първостепенната 
цел на американската външна политика „един свят, 
съществено преустроен по образа на Америка“. 
Идеологията еАмерикански месианизъм. Ние всич-
ки сме американци. Или други. Еретиците трябва да 
бъдат променени, покварени, подкупени, заклеймени 
или смачкани.

Доналд Тръмп е симптом на това, но той също така е 
до голяма степен независим в политическо отношение. 
Той заклеймява инвазията в Ирак като престъпление; 
не иска да воюва с Русия или Китай. Заплахата за нас, 
останалите, идва не от Тръмп, а от Хилъри Клинтън. 
Тя не е политически независима. Тя е въплъщение на 

гъвкавостта и насилието на една 
система, чиято често изтъквана 
„изключителност“ е тоталитарна, 
но понякога си слага либерална 
маска.

С настъпването на президент-
ските избори Клинтън ще бъде 
приветствана като първата жена 
президент, независимо от нейните 
престъпления и лъжи – точно как-

то Барак Обама беше приветстван като първият черен 
президент и либералите преглътнаха неговите без-
смислици относно „надеждата“. И лигавенето продъ-
лжава.

Описван от колумниста на Гардиън Оуен Джоунс като 
„забавен, обаятелен, със спокойствие, по-голямо от 
това на всички други политици“, Обама на следващия 
ден изпрати безпилотни самолети да убият 150 души 
в Сомалия. Според Ню Йорк Таймс той обикновено 
убива хора във вторник, когато му се връчва списък с 
кандидати, които да бъдат убити от безпилотни само-
лети. Готино.

В президентската кампания през 2008 г. Хилъри 
Клинтън заплаши „напълно да заличи“ Иран с ядрени 
оръжия. Като държавен секретар при Обама, тя уча-
ства в свалянето на демократичното правителство на 
Хондурас. Нейният принос в унищожаването на Либия 
през 2011 г. беше почти възторжен. Когато либийският 
лидер полковник Кадафи беше публично екзекутиран с 
нож – убийство, станало възможно с американската ло-
гистика – тя злорадстваше над смъртта му:„Дойдохме, 
видяхме, той умря.“

Един от най-близките съюзници на Клинтън е Мад-
лин Олбрайт – бивш държавен секретар, атакуваща 
младите жени, които не поддържат Хилъри. Това е 
същата Мадлин Олбрайт, която позорно отпразнува по 
телевизията смъртта на половин милион иракски деца 
с думите „Струваше си.“

Сред най-големите поддръжници на Клинтън е Изра-
елското лоби и военните компании, които подклаждат 
насилието в Близкия изток. Тя и съпругът й получиха 
много пари от Уолстрийт. И въпреки това Хилъри е на 
път да бъде ръкоположена като кандидата на жените, 
за да прогони злия Тръмп – официалния Демон. Нейни 
поддръжнички са изтъкнати феминистки като Глория 
Стейнем в САЩ и Ан Съмърс в Австралия.

Преди едно поколение постмодерният култ, известен 
днес като „политика на идентичността“, спря много ин-
телигентни, либерално мислещи хора, да проучват 
каузите и личностите, които подкрепят – примери за 
това са фалшивите образи на Обама и Клинтън, как-
то и лъжливите прогресивни движения като СИРИЗА 
в Гърция, които предадоха народа на страната си и се 
оказаха свързани с неговите врагове.

Потъването в себе си и егоцентризмът се превърна-
ха в новия дух на времето за привилегированите за-
падни общества и сигнализираха разпада на големите 
колективни движения срещу войната, социалната не-
справедливост, неравенството, расизма и сексизма.

Днес дългият сън може би ще свърши. Младите 
се раздвижват отново. Постепенно. Хилядите във Ве-
ликобритания, които подкрепиха Джереми Корбин за 
лидер на лейбъристите, са част от това пробуждане – 
такива са и младите хора, които се обединиха, за да 
подкрепят сенатор Бърни Сандърс.

Миналата седмица във Великобритания най-
близкият съратник на Джереми Корбин, неговият ков-
чежник в сянка Джон Макдонъл, ангажира лейбърист-
кото правителство да изплати дълговете на пиратските 
банки и на практика да продължи политиката на строги 
икономии.

В САЩ Бърни Сандърс обеща да подкрепи Хилъри 
Клинтън, ако тя бъде номинирана. Той също гласува за 
използването на сила от страна на Америка срещу дру-
ги държави, когато това е „правилно“. И той твърди, че 
Обама е свършил „страхотна работа“.

В Австралия съществува един тип „погребална по-
литика“, при която се играят досадни парламентарни 
игри в медиите, докато бежанците и коренното насе-
ление биват преследвани, а неравенството – заедно 
с опасността от война – нараства. Правителството на 
Майкъл Търнбул наскоро обяви т.нар. бюджет за от-
брана от 195 милиарда долара, което е заявка за во-
йна. Нямаше дебат. Тишина.

Какво се случи с великата традиция за масови 
директни действия, независими от партиите? Къде 
са куражът, въображението и всеотдайността, не-
обходими, за да се тръгне по дългия път към един 
по-добър, справедлив и мирен свят? Къде са дис-
идентите в изкуството, киното, театъра, литерату-
рата?

Къде са тези, които ще разбият мълчанието? Или 
ще чакаме, докато избухне първата ядрена ракета?

Източник: Свят 

Започна 
световна война.
Нарушете 
мълчанието
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Сорос пак спечели на гърба 
на Великобритания
Милиардерът: „Вотът за „брекзит” 
ще направи някои хора много богати, но 
повечето гласоподаватели ще станат 
значително по-бедни”

Милиардерът, който прогнозира, че „брекзит” ще до-
веде до „черен петък” и криза на финансовите пазари, 
изглежда спечели доста от „изненадващото” решение 
за излизане на Великобритания от Европейския съюз.

Джордж Сорос е широко известен като човека, 
който „счупи” Банката на Англия през 1992 г., когато 
той заложи срещу паунда и накара Великобритания 
да излезе от единния европейски валутен механизъм. 
Тогава това му донесе печалба от 1,5 млрд. паунда, 
пише „Индипендънт” .

Сега сценарият до голяма степен се повтаря. През 
1992 г. Сорос и група инвеститори умело използваха 
медите на Острова, за да притиснат британското 
правителство, правейки по-лесно за него решението 
да излезе от европейския валутен механизъм и да 
девалвира паунда.

Междувременно спекулантите отвориха къси 
позиции (залози за поевтиняване) за над 10 млрд. 
срещу британската валута.

Не е ясна точната сума, която милиардерът спечели 
от вота за „брекзит”, но от публични данни, които 
фондът му Soros Fund Management е задължен да 
предоставя според регулациите в САЩ, той е удвоил 
залозите си за излизане на Великобритания от ЕС 
по-рано тази година, отваряйки къси позиции върху 
паунда, облигации и акции.

Четири дни преди обявяването на резултатите от 
референдума във Великобритания, Сорос коментира 
в „Гардиън” (The Guardian): „Вотът за „брекзит” ще на-
прави някои хора много богати,  но повечето гласопо-
даватели ще станат значително по-бедни”.

Путин: Никой не иска да 
храни и субсидира по-слаби 
икономики
Резултатът от референдума за Брекзита 
отразява недоволството на британските 
поданици, заяви руският държавен глава

„Никой не иска да храни и субсидира по-слаби ико-
номики, 

да издържа други държави и цели народи. Хората 
явно са недоволни и от решаването на въпросите в 
областта на сигурността, които днес се изостриха 
рязко на фона на мощни миграционни процеси“, 
добави той.

Владимир Путин коментира и думите на премиера 
Дейвид Камерън, че руският президент ще остане до-
волен от излизането на Великобритания от ЕС.

Путин заяви, че това е некоректен опит да се 
повлияе на британското обществено мнение.

Дори това не помогна да се стигне до резултата, 
който желаеха авторите на подобни твърдения, 
подчерта Путин в края на посещението си в Ташкент, 
където се състоя среща на високо равнище на 
Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

„Особено след гласуването според мен никой няма 
право да говори за някаква позиция на Русия. Това е 
просто проява на ниска политическа култура”, добави 
руският президент.

Той посочи, че Русия никога не се е намесвала и 
никога не е правила изявления по отношение на 
референдума за Брекзита.

„От моя гледна точка се държахме много коректно,
внимателно следяхме какво се случва, но по 

никакъв начин не сме влияли на този процес и дори 
не сме опитвали да го направим“, заяви Путин.

Той подчерта, че изявленията на Камерън са 
напълно неоснователни.

Дейвид и Саманта Камерън 
изтеглили нов ипотечен заем 
точно преди референдума 
Те подписали договор за нов жилищен заем 
от HSBC на 15 юни, или осем дни преди деня 
на гласуването. 

Това повдига въпроса дали министър-председа-
телят на Великобритания е знаел, че играта за него 
завършва дни преди да даде емоционалната си пре-
сконференция на Даунинг стрийт. Семейство Камерън 
ще освободи номер 10 на същата улица в рамките на 
три месеца, след като стане ясно кой ще заеме не-
говия пост.

 Ипотечният заем е бил изтеглен в същия ден, в 
който финансовият министър Джордж Озбърн запла-
ши да вдигне данъците, ако британците решат да из-
лязат от ЕС. Въпреки че е имал министерски въпро-
си за разрешаване в същия ден, Камерън и неговата 
съпруга са намерили време да подпишат договора за 
ипотечен кредит срещу тяхната къща на стойност 3.5 
млн. паунда (4.25 млн. долара) в Нотинг Хил в Запа-
ден Лондон.

 Преди това семейство Камерън не е теглило ипо-
течен заем, залагайки имота си. Новият заем може 
би ще бъде използван за закупуването на друг имот. 
Семейство Камерън разполага с две жилища. Освен 
къщата в Ботинг Хил, те имат и вила на стойност 1.3 
млн. паунда (1.6 млн. долара) в Оксфордшайър. От-
както се нанасят на Даунинг стрийт 10 през 2010 г., 
семейство Камерън отдават под наем имота си в За-
паден Лондон срешу до 7 000 паунда на месеца. Ста-
рият им имот в Нотинг Хил има голяма сантиментална 
стойност за тях, защото семейството живееше там с 
най-големия си син, който почина внезапно през 2009 
г. на шестгодишна възраст.

Стойчо Керев разкрива пред 
нас непознати истини

И този път в поредицата 
„Новото познание“  

журналистът Стойчо Керев 
ни изправя пред един много 

сериозен проблем, който 
разисква със своя гост

Известният писател 
Димитър Недков ни 

запознава с не толкова 
далечното минало на 

Германия, за да ни покаже, 
че тази страна, която ние 

приемаме за велика сила, 
всъщност е подложена на 
чуждо робство, което не 

свършва до ден днешен.

Проблемът е изключи-
телно сериозен, защото 
една страна като Гер-

мания, която винаги е била за 
пример като дисциплина, каче-
ство, икономика и технически на-
предък, в момента е подложена 
на хаос и нежелано нашествие от 
емигранти от Изтока.

Стойчо Керев: Както обяс-
ни писателят Димитър Недков, 
когато една страна изпадне в 
подобна кризисна ситуация, хо-
рата започват да си спомнят за 
авторитетите от миналото, които 
са съумели да овладяват критич-
ните моменти и да поддържат 

мир, стабилност и спокойствие 
за гражданите.

В момента спомените се 
връщат към личността на Конрад 
Аденауер, който обаче в стреме-
жа си да даде на Германия шанс 
за развитие след Втората светов-
на война, вкарва населението на 
Западна Германия в истинска за-
висимост. Той става канцлер на 
Германия на 73-годишна възраст. 
През годините, в които е бил в 
сянка, сякаш е предчувствал, че 
един ден на гърба му ще легне 
подобна огромна отговорност и 
той е използвал това време да 
мисли какво трябва да се  на-

прави, за да може Германия да 
стъпи на краката си.

Димитър Недков:
Аденауер произхожда от обик-

новено семейство от Къолн. Тре-
ти син на дребен чиновник.

Той винаги е казвал, че е не-
мец, европеец и християнин.

Тези определения са изключи-
телно важни, защото днешният 
европейски политически елит се 
страхува да нарече себе си хри-
стиянски.

За съжаление в момента хри-
стиянството във всички негови 
разновидности – православни, 

католици, протестанти и други, 
губи битката на световната сце-
на.

През 1961 г. Западна Герма-
ния изпитва остра нужда от ра-
ботна ръка, защото пораженията 
от Втората световна война са 
драстични.

САЩ подсказват на Аденауер 
да отиде в Анкара и да подпише 
спогодба за размяна на работна 
сила.

Тогава тръгва първа вълна от 
икономически имигранти от Тур-
ция към Германия.

Същият договор сключва в 
Югославия с Тито, затова много 
семейства от нашата западна 
съседка ходеха свободно да ра-
ботят във Федерална република 
Германия.

По тази причина в Мюнхен 
през 1969 г. кметът на града ор-
ганизира нетипично тържество, 
на което е посочен милионният 
турски гастарбайтер, като му по-
дарява първия прототип на цве-
тен телевизор.

През 80-те години на 20 век 
Хелмут Кол се хваща за главата, 
защото турските гастарбайтери 
са нараснали на 3 милиона. От 
тях милион и половина вече са 
станали немски граждани.

Тогава приемат закон за 

връщане на емигрантската ра-
ботна ръка по родните й места.

За да мотивират връщането, 
немското правителство обещава 
да осигури по 10500 DM + 1500 
за децата и съпругата.

През 1949 г. Аденауер подпис-
ва със САЩ т.нар. "Канцлер акт".

Германците мечтаят за новия 
Конрад Аденауер. 

Според него държавата тряб-
ва да осигури на гражданите сво-
бода за независимо лично духов-
но и икономическо развитие при 
строго спазване на закона. 

Това за съжаление днес е 
най-слабото звено в системата, 
станала пример за дисциплина в 
цял свят.

Но защо и до ден днешен 
златният резерв на Германия 
няма право да напуска предели-
те на САЩ? 

Вярно ли е твърдението, че 
цялостната редакционна поли-
тика на всички немски медии се 
контролира от Вашингтон? 

И кое е споразумението, кое-
то позволява на американската 
армия да осъществява всякакви 
действия на територията на Гер-
мания, без да взима разрешение 
от демократичното немско пра-
вителство?

„Сън”:  Предрече ли Ванга Брекзит?!От стр. 1

Възможно ли е Баба Ванга, за която има сведения, че е предрекла атен-
тата на 9 септември, бедствието с цунамито през 2004 г. и бежанската кри-
за, да е видяла в бъдещето и излизането на Великобритания от ЕС?

Този въпрос задава британският таблоид „Сън” след историческия вот 
на британците. Изданието нарича пророчицата, която почина през 1996 
г. - Балканския Нострадамус. 

Според баба Ванга Европа ще престане да съществува до края на 2016 
г., пише „Сън” и допълва, че според пророчицата континентът ще се из-
празни и ще се превърне в пустош, лишена от почти всякаква форма на 

живот.
Вярващи в предсказанията на Ванга се тревожат, че излизането на Ве-

ликобритания от ЕС може да бъде повод за война на континента, инфор-
мира изданието.

Таблоидът припомня, че преди смъртта си пророчицата е предвидила 
голямо ислямска война, което може да се свърже с терористичните атаки 
и заплахите от страна на групировката „Ислямска държава”.

Потребители в социалната мрежа „Туитър” също свързаха българската 
пророчица с Брекзит.

Германия, която ние приемаме за велика сила, 
всъщност е подложена на чуждо робство

От стр. 1

журналистът Стойчо Керев разговаря с писателя Димитър Недков
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Град Габрово е известен с 
новаторските си инициативи 
и традициите, свързани с 
музейното дело и образованието, 
така че за никого не е изненада 
домакинството му на Първия 
панаир на музейната книга,който 
се проведе в най-големия музей 
на открито в страната - „Етър”. 
 От 10 до 12 юни 2016 година 
40 български музеи, галерии 
и издателства участваха в 
Първия панаир на музейната 
книга в ЕМО „Етър”-а, Габрово. 
Организатори на събитието 
са Институт за приложна 
музеология, ВТУ „Св.Св.Кирил 

СТРАНИцА НА

МАРИАНА 

ПРАМАТАРОВА

Констанца е третото по 
големина пристанище в Ев-
ропа, някога част от Бълга-
рия (Кюстенджа). Градът има 
древна история. Преселници 
от малоазийския град Милет 
(днес в територията на Репу-
блика Турция) основали на 
това място колония през 7-5-
ти в.пр.Хр., позната като град 
Томис. Милет е развит град 
в древността, основал мно-
жество колонии около Сре-
диземно море, Черно море 

и Дарданелите. По сведения на Херодот, през 11в.
пр. Хр. Милет е бил населен с коринтски и критски 
племена, а след това е превзет от йонийците. Ми-
лет не влиза в лидийската държава през 7 в.пр.Хр., 
не се подчинява на флотилията на персите, които 
два пъти влизат в града, нито пък на Александър 
Македонски, който влязъл с щурм. Вероятно след 
жестокото опожарява-
не на Милет от персите 
през 494г.пр.Хр. населе-
нието мигрира в терито-
рията на днешния град 
Констанца, сливайки се 
с местните скити и даки в 
новия град Томис.Разви-
ли го като богат търгов-
ски пристанищен център 
през 3 в.пр.н.е. 

През 1-ви век от нова-
та ера Томис е завладян 
от римляните. С уста-
новяването на прабъ-
лгарите на Балканите, 
Кюстенджа е част от 
Българската държава до 
1919 г., когато с Нъойския 
договор градът преминава 
в границите на Румъния. Констанца е известен и с 
това, че в този град умира заточен поетът Овидий.

Още с преминаването на българо-румънската 
граница при Дуранкулак се забелязва, че румъ-
нската черноморска граница се пази строго по 
вода, суша и въздух и граничният контрол е заси-
лен, въпреки че двете държави са членки на Евро-

пейския съюз.
Констанца е голям и забележи-

телен пристанищен град, съхранил 
минало и съвременност. Панорам-
ният тур ни отвежда към булевард 
на крайбрежната алея с множество 
паметници, изящна градска архи-
тектура, зеленина, красиви градски 
лампи, модерни морски ресторан-
ти и атракции. Впечатляващи са 
яхтеното пристанище, паметникът 
на Овидий, Аквариума, Генуезки-
ят фар, римските терми пред ка-
тедралата „Св. Петър и Павел”, 
българската църква „Св. Никола” 
(построе на е от българите през 
1898г.) и емблемата на Констанца - 
Казиното, построено през 1910 г. в 
стил ар нуво.

Друга забележителност в града е 
джамията „Великия Махмути”.

В центъра на града по-
падаме на фестивал на 
средиземноморската кух-
ня. На огромния площад 

пред националния музей за история и археоло-
гия е пълно с народ. Музика и танци развесе-
ляват гражданите и гостите на града, а опашки 
се извиват пред щандовете с ястия от миди и 
други морски дарове.

Сградата на музея е величествена и показва 
хиляди експонати от праисторическата епоха 
до днес. Невероятни златни експонати от рим-
ския период са експонирани в Съкровищницата 
на музея. Сред тях са златното погребение на 
аристократ, дамски накити, монети, изящно из-
куство - статуи на богове и богини, сред които 
статуя на Гликона и Фортуна, оръжия и много 
други. Гостуваща изложба в музея е сбирката 
офорти на Рембранд ван Рейн, която привлича 

много чужденци ценители на изобразителното из-
куство.

Други музеи в Констанца са Музеят на народно-
то изкуство, Музей на архитектурата, Музей на из-
куството, Музей на мозайките.

Съвсем наблизо до Констанца се намира най-
известният румънски черноморски курорт Мамая. 

Плажната ивица 
на Мамая е 8 
км, като хотели-
те са разполо-
жени в красива 
местност между 
морето и езе-
рото Сютгъол. 
В Мамая не се 
разрешава ново 
строителство. 
Хотелите са го-
леми, ренови-
рани и съвре-

менни. Курортът много прилича на Слънчев бряг 
преди свръхзастрояването (отпреди 15 години). В 
Мамая се предлагат множество водни спортове и 
развлечения, а най-голямата атракция е кабинко-
вата въжена линия над курорта, която открива пре-
красна панорама от птичи поглед.

Уютни ресторанти с национална кухня и кафене-
та са ситуирани по крайбрежието, а по пешеходна-
та зона има много магазини.

Близо до Мамая е езерото Табакирия, където се 
намира дървената църква „Св. Мина”.

Мариана Праматарова    

и  Методий” и издателство 
„Фабер”. 
 Участниците проведоха кръгла 
маса за мястото на музейната 
книга в съвременната култура на 
общуване и дискусия по темата. 
  Издателствата представиха 
своята продукция на щандове, 
красиво оформени в шатри. 
Обменът на книги и рекламни 
материали между музеите се 
радваше на добър прием от 
страна на посетителите в ЕМО 
„Етър”. 
 Пленерът на художници 
докторанти от Велико Търново в 
музея допринесе за естетиката 

на инициативата. 
 Сред отличените с награди на 
Първия панаир на музейната 
книга са Дом на хумора и 
сатирата - Габрово (за най-
добра полиграфия/, Регионален 
исторически музей Пазарджик (за 
най-старо издание/, Регионален 
исторически музей Кюстендил 
(за най-добро цялостно 
представяне/ и къща музей 
„Васил Левски” ( за книга за 
Апостола, преведена на 8 езика/.     
  За доброто настроение на 
присъстващите се погрижи 
СНЦ „Артпиерия” от гр.Бургас 
- Мариана Праматарова и 
оперната певица Радостина 
Крантева представиха 
поетично-музикалния спектакъл 
„Равноденствие”, а актъорите 
изпълниха „Клюки от старо 
българско село” по мотиви от 
разкази на Чудомир. 
 Организаторите си обещаха да 
се срещнат отново през 2017-та 
година в ЕМО „Етър” за второто 
издание на панаира.

КВАНТОВ ПРЕХОД 

Констанца - най-голямото 
пристанище в Черно море

Панаир на музейната 
книга в ЕМО 
„Етър” - Габрово

Емблемата 
на Констанца 
- Морското 
казино

Катедралата 
”Св. Петър 
и Павел”

Изложба офорти на 
Рембранд в музея, 
автопортрет на 
художника

Съкровищницата в 
музея - древно погребе-
ние на аристократ със 

златни накити

Статуя на змия
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Отново очакваме един ди-
намичен и трудно предсказу-
ем месец, подобен на юни. 
Дано само е без градушки.

Светлина ще има не само 
от Слънцето и четирите пла-
нети, намиращи се в светлин-
ни съзвездия, но и от петте 
светлинни тритона на 3, 5, 
6, 11 и 17 юли, които ще про-
менят импулсите, идващи от 
съзвездията през тези дни. 
Трябва да следим внимател-
но и да ползваме целесъоб-
разно тези промени. Топлина 
ще ни даряват останалите 
четири планети от топлин-
ните съзвездия, но дните на 
Меркурий и Венера са малко, 
а Плутон в Стрелец е много 
далече. Остава ни голямата 
надежда - Юпитер с цял ме-
сец в Лъва.

Как се надяваме, че ще 
изглежда целият месец:  де-
бютът ще е топъл, но между 
5 и 7 се очаква буря. От 9 до 
15 топло за сезона, но бързо 
променящо се с остър вятър 
и отново бури в отделни рай-
они.

Намаляване на температу-
рата между 15 и 17, на места 

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА М. юЛИ 2016 г.

Лунен календар за месец юли 2016 г. от Димитър СТОяНОВ СПРА -

ВО ЧНИК

с бури. След 17 се надяваме 
на нормално топло за сезона 
време до края на месеца.

Независимо че през юли 
садим малко растения, 
пълният период на Низходя-
ща Луна от З до 19 ни дава 
възможност да работим във 
всички участъци в градината. 
Има възможност за така важ-
ната лятна резитба и колтуче-
не в лозето. Това е и точното 
време за прибиране реколта-
та от кореноплодни - 10-11, 
особено 12 и 13 от 12 до 18 
часа. В този период са про-
мените и в импулсите, причи-
нени от светлинните тритони, 
следете ги внимателно.

Периодът на Възходя-
ща Луна ни дава отлична 
възможност за прибиране на 
сеното и реколта от плодове.

След Пълнолунието на 20 
юли в дните на плод и цвят 
при по-хладни дни правим 
първите присаждания на спя-
ща пъпка - окулиране.

През юли събираме и 
първите семена на отгледани 
от нас растения в съответни-
те благоприятни дни. Да не 
забравяме подготовката на 

лехи за ягоди, които ще заса-
дим през август.

До края на месеца трябва 
да приключим с компостната 
купчина, за да имаме добър 
материал за есента, а през 
август започваме новата. 
Дните през месеца са до-
статъчни - 13, а на 4 и 14 из-
ползваме успешно готовия за 
подхранване. 

Отново напомням, че там, 
където сме прибрали рекол-
тата от лехата, веднага за-
сяваме нови растения - най-
добре смески за зелено торе-
не.

Още в началото биодина-
миците имаме за задача да 
приготвим най-важните ком-
постни препарата - бял рав-
нец в чаша от кора на бреза и 
от глухарче в чаша от явор, а 
не клен, както е в календара. 
Те са от един род, но яворът 
както и глухарчето са във 
връзка с планетата Юпитер.

И накрая - само два небла-
гоприятни дни. Чака ни много 
работа.

УСПЕХИ!

"СОЛЕй ТРАНС" ЕООД
Извършва транспортни услуги 
в страната и чужбина

гр. София,ж.к. "Лагера", бл. 50, вх.А, ет.2, 
ап. 6 тел.: 0896/33-33-05; 0878/81-19-28

"КАР ТЕХ КОНСУЛТ" ЕООД
Извършва техническа експертиза на 

превозни средства и техническо обслужване 
и ремонт на автомобили

С тричасов Арт-хепанинг и 
пърформанс завърши 16-ят
Междурароден фестивал 

“Перперикон – 2016”
16-ят Международен фестивал “Перперикон – 2016” пред-

ложи на посетилите стотици хора проявата в подножието на 
древния култов комплекс тричасовия Арт-пърформанс и хепа-
нинг с участието на артисти от страната ни и от чужбина под 
надслов “Наследниците”. Този път идеята на организаторите 
бе да покажат как са се пренесли и трансформирали във вре-
мето традициите от миналото ни, как днес съвременните хора 
творят и превъплъщават в художествени достижения заветите 
и наследеното от нашите деди – траките.

Нова бе и идеята да се проявят някои носители на словото, 
усетили мистичната страна на живота, пренесена и до днес 
чрез тракийския орфизъм. За да илюстрират, според своите 
интерпретации тези идеи, кърджалийските творци от клуб 
“Неиздадени ръкописи” при РБ “Н.Вапцаров” Роса Соколова, 
Вилдан Сефер, Лияна Фероли, Христо Станчев, Александър 
Щинков и д-р Иван Станчев се включиха в литературното че-
тене, с което бе открит хепанингът. Те предложиха и свои кни-
ги с автограф на желаещите.

После програмата продължи с танцови и певчески изпъл-
нения, предимно от кърджалийски състави и солисти, между 
които и Лили Пенчева. Особен интерес предизвика и филмът 
“Майката-Природа” с чудесни кадри за нейните преливащи 
в цветове, звуци и светлини сили, за нейната завладяваща и 
покоряваща мъдрост.

Лили Петрова

гр. София, ж.к. "Якубица", №20, 

ет. 3, ап.12 тел.: 0898/46 22 24; 

0885/85-80-52

"КАР ТЕХ КОНСУЛТ" 
ЕООД
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”””EXODUS
Северни сияния събуждат заспалата в мен
полярната нощ е прогледна
компасът сочи към някаква пета посока: 
„никога-не-значи-невъзможност“
само аз бях пречка на пътя си
с шепа мозъчни импулси
със странното име ум
биохимия, пораждаща думи
и всякакви други заблуди
за които никой не е размагнетизиран
човекът от чекпойнта ми подава сметката
непосилна за празните ми джобове
основание за плащане:
„минало несъзнавано“
но вече няма значение
платих с мълчание
и вървя към възможното-все-някога...

”””Deja view (вю)
Краят на тази Вселена 
нищо особено
като двор на изоставена къща
бръшлянът обвива в безмълвие
вдъхновените опити
да се възпяват небето, морето 
цветята и птиците
и т. н. клиширани чувства
за които се римува от Началото.
Не знам как стигнах до Тук
без дори да тръгна нанякъде
всъщност... знам
забравих
че забравих за гравитацията
и посоките.
Но защо ли обръщам внимание
на поредното „вече изживяно“
макар да предстои 
сякаш непознато
след края на тази поредна Вселена...

”””

Думи
толкова много
отвсякъде 
идват непоискани
все повече не ги разбирам
изкуствени измислици.
Сълзи
защо сълзи?
не знам, сами потекоха
и не спират.
Обичам
кого?
просто обичам.
Идват деца
нови, красиви души.
Усмивка
?
за да не са самотни сълзите
и да не тъжат децата
красивите и истинските...

םיקמעממ”””
Тази моя материя
така и не отиде на училище
остана отвън 
и статутът й е не повече 
от този на амеба
незнаеща, че има утре
както и днес, и преди
такава е моята реална материя
близнак или имитация на всяка друга
пулсираща 
но не и с ритъма на измислената ми другост
с всякакви показни дипломи и постижения
Quo Vadis?
обратно или напред
нима има значение
когато разделението е невъзможно
макар единствено желано
от някакъв момент нататък
наричан раждане
започвам да завиждам
на илитератната ми материя
и на дълбините на опростената й 
едноклетъчна мъдрост
с която някога съвсем поведенчески тръгна
към училището по илюзии
но така и не влезе в него
и остана Отвън
затова сега аз 
говоря и записвам празноти
а Тя дори не може да ме прочете
и да се учуди
че така дебело подчертавам „себе си“
сякаш съм нещо повече от нейна сянка
изчезваща с края на деня...

”””
И докъде бях стигнала преди да се захвана с чистене-

то и готвенето? А, да. До нещо съвсем прозаично, до ма-
гическата страна на реалността. До онази нейна невиди-
ма страна, в която разбирам че съществувам едва след 
като разгадая шепотните й знаци, странно и нелогично 
подредени в събитията от деня, в ежедневните неща от 
живота. И че съм била в покоите й без да съм го усеща-
ла веднага. Но може би в това е красотата на видимата и 
осезаема дневна проза и обърканост. Да разбираме със 
закъснение къде още невидимо сме, докато сме видимо 
в нея. Незримата река, по която се опитвам да плувам, 
макар тя да ме носи нежно и закрилящо, има много име-
на. И всяко е подходящо. Но няма да я наричам с никое 
от тях. Защото освен всичко друго, думите са спирки, 
малки спирки, които имат свойството да ни привързват 
към себе си, да ни омайват и задържат по пътешествие-
то ни през безначалната безкрайност. Логиката ми пома-
га да събирам нещата в някакъв смислен ред с начало и 
край. Но усещам и нещо друго. Че и видимата, и невиди-
мата страна, събрани в едно, са част от нещо, извиращо 
неизвестно от къде. Изблик, импулс, вълна и още много, 
за описанието на което няма да стигнат всички досега 
измислени думи и онези, които ще бъдат измислени. Ко-
гато почувствам присъствието на другостта, бързам да 
го споделя върху лист хартия... но усещам, как пиша и по 
водата, която ме носи. И знам, че макар и написаното да 
не оставя никакви видими следи, то остава „някъде дру-
гаде“, откъдето макар и съвсем, съвсем малко помага на 
извора да не пресъхва и на потока да не спира. За какво 

е това пътуване? Дали е така, както казва Т. С. Елиът, че 
когато след поредното ни търсене, което никога няма да 
спре, се озоваваме отново в началото, го виждаме като 
ново и непознато. Или че всичко идва от нашето скрито 
и тайнствено „безпокойство“, на чиито вълнения, стран-
ности и противоречия е посветил гениалните си стихове 
любимият ми Фернанду Песоа. Не пропускам ли магията 
на деня, вглъбена в опити за описанието й? Може би, но 
как да споделя, че с извиращото тайнство сме заедно и 
си говорим на всичко обясняващ, но непреводим език. 
Поглеждам се в огледалото и се усмихвам. Без съмнение 
времето ме променя... остарявам... о-star-явам... усещам 
себе си и като някаква пулсираща звезда, търсеща свое-
то тихо пространство, свободно от многото мисли и гри-
жи. Но дали наистина го търся... Ето че отново се изгубих 
в думите и забравих за чистенето и готвенето. Мога да си 
представя и да допусна много неща, но не и семейството 
да се събере в неподредена къща около празна маса... 
Видима и невидима. Такава съм и такава искам да бъде. 
Да разговарям в тишина с онова, което е незримо за очи-
те, докато разгадавам знаците му сред ежедневния шум. 
И да споделям с другите моите безпокойства, чрез които 
се опитвам да разбера защо съм тук... макар че… може 
би знам...

””” 
“Черен дъжд по покрива на храма”. Това кратко дзен 

изречение изразява всичко. Тълкувания безброй. Съще-
ствено е, че то крие в себе си въздействаща сила за 
дори слабо настроените на тази вълна и има връзка с 
енергиите на просветлението. Смисълът му е в това, че 
природните творения са изначално съвършени, напълно 
завършени, и не биха могли да бъдат по-съвършени от 
това, което вече са. Но единствено ние от всички творе-
ния, имаме склонността да правим опити за допълване 
на това изначално съвършенство и да търсим допълни-
телен скрит смисъл там, където го няма. Така бива при-
давана допълнителна популярна, художествена, научна 
и т. н. стойност, която разширява само в хоризонтален 
план смисъла, раздува обема на понятията, увеличава 
територията на заблудата и неразбиранета, но не извъ-
ршва усъвършенстване, което всъщност е и невъзможно.  

„Черен дъжд” е многопосочна препратка към мистич-
ния духовен поток на Изначалното, с който биваме об-
ливани непрестанно. Храмът е сътвореното, в частност 
ние. „Дъждът“ пада от Горе, но достига само до „покри-
ва“, до ума ни. Черен е, всъщност непроницаем, защото 
носи в себе си Потенциала и крие Входа на Портала към 
Тайнството на Сътворението, до който човешкият инте-
лект може да достигне и проникне, да поеме съзнателно 
по Пътя, чрез духовна работа - теория и практика.  

Дзен коаните и тристишията хайку са един от начини-
те за осъзнаване на Скритото. Хайку са първоначално 
създадени като безглаголни, в тях не присъства дей-
ствие, то косвено се подразбира, и се усеща интуитивно. 
Кратките прости думи са спонтанно изразени, но същев-
ременно са дълбоки и многосимволни. Хайку не цели 
всеобщо одобрение и популярност за автора, а търси 
съмишленици, в различна степен осъзнати или все още 
неосъзнати, но с потенциал за развитие. То е повече 
рисунка, отколкото текст, мигновена калиграфия на не-
разбираемите йероглифи на Словото, на съставните му 
частици-„букви“, моментен отпечатък, „малък взрив“ за 
съзнателно връщане към изначалното ни просветление.  

С времето тристишията се отклоняват към поезията, 
което ги прави повече художествени произведения и про-
меня първоначалното им предназначение. Изкуството 
постепенно замества мистичното, което избледнява или 
изчезва напълно. Човекът-посредник между „небесата“, 
откъдето идва „дъждът“, и другите започва да се изжи-
вява като творец и автор, предава се на деструктивните 
пориви на суетното его и „потокът“ от Там прекъсва.  

За проникване в същността на хайку, както и във всяка 
подобна изразност от духовните учения, текстът пред-
полага, всъщност изисква съпричастие, „дописване“ 
от страна на четящия. Това е цялостното приемане на 
скритата Същност на всичко чрез спонтанно единение на 
всички наши възприятия – петте сетива, ума, интелекта, 
душата (както и да се разбира тя, но може да се каже, че 
в случая под душа се има предвид сумата от екстрасен-
зорните ни възприятие). 

В този смисъл може да се направи връзка с живота 
ни в ежедневието, чийто смисъл е и в улавяне на „шума“ 
от „черния дъжд“ и последващото му интерпретиране и 
тълкуване. Скрит зад многобройните древни и нови сим-
воли, този „дъжд“ достига до нас, „храмовете“, но само 
до „покрива“, до умствените ни покривала, чрез всичко 
обкръжаващо в своето изначално съвършенство.

Черен дъжд по покрива на храма. И това е Всичко... 

вДЪХновение
Пиша разни неща, повечето в стихотворна форма. Но всъщност... записвам думите на онова-което-се-
измисля-само, а после не ме оставя на мира, докато не го напиша. В такива случаи мнозина се под-
писват като автори. Правя го и аз и ми коства много усилия да не се сложа в кавички. Все някога ще го 
направя. Така няма да заблуждавам поне себе си. И няма да преча на самослучващото се и чрез мен да 
напуска мислите ми... разочаровано, че си приписвам като свои неговите привидно странни измислици. 
И да изгубя най-ценния му дар, вдъхновението, което не може да си намери място, защото съм изцяло 
запълнена с илюзията „аз”. Автор. Каква глупост! Премахвам небрежно и изцяло на мой риск последната 
буква и става „авто” - „от само себе си”, „отнасящо се към самото себе си”. Към „него си”, но не и към 
мен. „Самото то”, чрез мен. Чрез нас. Игра на думи? Да, и игра. Както е и всичко друго, именувано живот. 
Всичко в него е толкова явноскрито.То винаги се случва. Дори и когато настояваме на нашето и упорито 
се съпротивляваме. Тогава се намесва едно негово много специално творение - времето. Постелята за 
паметта на онова-което-следва-да-се-случи. Заспива, уморено от съпротивата ни. После, все някога, се 
разбужда и се случва. Изиграва чрез нас сценария на записаното чрез нас. И това ли е всичко!? Да. Но 
следва кратък послепис. Безкрайно кратък. Кратък... колкото един живот. И безкраен... като живота. По-
слепис... или увод. Все едно. За вдъхновението. Когато го изгубим, ни остава само техниката на писането, 
рисуването, композирането, играенето... живеенето. Тогава всичко е пак красиво, но само привидно. За-
щото е празно, без дъх... без Дъха. 

Подпис: “...” 
(празното място между кавичките може да бъде запълнено от всеки желаещ)

СТРАНИцА НА
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ЧАСТ 1

Откриването 
на звездното дете
В момента на Земята живеят извънземни. Те вече 

не могат да бъдат приемани за чуждоземци, които 
съществуват само по далечните звезди или пътуват 
в космически кораби. Те са навсякъде – сред вашите 
приятели, съседи и дори роднини. Всички сме взаим-
но свързани, защото те са нашите предци. Във вените 
ни тече тяхната кръв. Ние сме братя със същества-
та от звездите, така както и с животните на Земята. 
Установих това след години на интензивна работа с 
лице, което действително идваше от звездите. Кон-
тактът между нас се осъществи чрез хипноза. Аз съм 
регресионист и редовно пътувам през пространството 
и времето, за да посещавам миналото на Земята и да 
изучавам нейната история. Но преди да започна рабо-
та с Фил Д., никога не бях посещавала други планети. 
Винаги съм го искала. Мислех, че това със сигурност 
не е по-невероятно от онова, което вече правех. Ня-
кои човешки същества определено бяха живели и на 
други места освен на Земята. Идеята ме бе очарова-
ла, но все още не бях срещала подходящ обект. Мис-
лех, че такъв тип хора са рядкост. Но тъй като работя 
с много хора, смятах, че има шанс рано или късно да 
открия някой или той да ме открие (което обикновено 
е по-точното). Нямаше как да знам, че шансовете са 
по-големи, отколкото предполагах. Но тези хора не се 
разпознават лесно. Те са изключително умело прикри-
ти, дори за самите себе си, от защитно подсъзнание. 
Когато започнах това напълно неочаквано пътеше-
ствие, бях склонна да мисля, подобно на всички нас, 
че всичко чуждоземно е плашещо и лошо. Изпитваме 
естествен страх към всичко, което не сме в състояние 
да разберем. Бях доста изненадана, когато открих, че 
тези същества са съвсем различни от образа, който ни 
се представя от филмите, телевизията и научнофан-

тастичните произведения. Беше ми необходимо доста 
време, за да преодолея дългогодишното промиване 
на мозъка и да разбера, че дълбоко в нас, в нашата 
духовна същност няма различия, а само неразбиране.

Работата ми с Фил започна съвсем случайно, ако 
въобще може да се говори за истински случайности. 
Срещам се с много различни типове хора, които ис-
кат да изживеят хипнотична регресия в миналите си 
животи. Всъщност няма истински “тип” личност, който 
да е най-податлив на този метод. Моите обекти дей-
ствително представляват широк напречен разрез на 
човечеството. Всички те имат лични причини, поради 
които искат да изследват възможността за преражда-
не. Често посещавам домовете им за сеансите, защо-
то хората се чувстват по-комфортно в позната среда 
и тогава цялата тази идея не ги плаши толкова много. 
Извършвала съм хипнотични регресии в почти всякак-
ва обстановка – от най-разкошното до най-скромното 
жилище, по мотелски стаи и дори в офиси и магазини 
след края на работното време. Свикнала съм да се 
приспособявам и да се чувствам добре дори при не-
обичайни обстоятелства, защото вярвам, че удобство-
то на пациента е най-важния елемент при изгражда-
нето на доверието. Работата ми в тази необикновена 
област ме е отвеждала в странни места и накрая бях 
принудена да сложа край на това. Пътувах толкова 
далеч, че шофирането ми отнемаше повече време, 
отколкото самата работа. Затова си поставих ограни-
чението, че ще пътувам не по-далеч от петдесет мили. 
Всеки, който живееше по-далеч, трябваше да си уреди 
среща с мен в къщата на някой приятел. Страхувах се 
да отпращам когото и да е, защото точно той може-
ше да се окаже търсеният от мен човек, онзи, който 
щеше да е в състояние да ми осигури информацията, 
необходима за започването на ново вълнуващо пъте-
шествие.

Няма външни признаци, по които да го разпозная, 
и никога не мога да знам какво точно търся, докато 
не го открия. Това са обикновени хора, които не носят 
външни следи от приключенията, през които са мина-
ли душите им в други животи и времена. Имах среща с 
млада разведена бизнес-дама и бях шофирала почти 
до предела си (50 мили), за да проведа сеанс в дома 
й. Тя вече два пъти си бе уговаряла срещи с мен, но 
ги бе отлагала в последния момент. Подозирах, че все 
още не е готова за регресия. Понякога съм твърде про-
зорлива. Може би тя подсъзнателно се страхуваше от 
онова, което бихме могли да открием, ако започнем да 
се ровим в скритото й минало, и тези извинения бяха 
вид самоотбрана. Не исках да я подтиквам, а и без 
това работех с още много хора. Когато навлязох в мал-
кия град, си помислих, че тя най-сетне ще се реши, за-
щото не се бе обадила да ми съобщи противното. Но 
когато стигнах до нейната улица и наближих къщата й, 
не видях колата й. Вместо това на алеята беше парки-
ран непознат жълт камион, на който бе нарисувана ре-
клама на местен сервиз за поправка на електроуреди. 
Първата ми мисъл беше, че тя е забравила за среща-
та ни и в момента поправят телевизора й. Щеше да е 
типично за нея, а аз не можех да проведа хипнотичен 
сеанс в подобна атмосфера.

Когато слязох от колата, забелязах бележка на вра-
тата й. Трябвало да излезе по работа, но тя бе уредила 
замяна, за да не се разкарвам напразно. Бележката ме 
уведомяваше, че моят пациент – Фил Д., ме очаква в 
къщата. Подобна постъпка в последната минута беше 
типична за нея и затова не бях особено изненадана. 
Така моят пациент щеше да е напълно непознат, без 
угoворена среща. Не очаквах много от сеанса. Често 
се работи трудно с нови пациенти, особено ако нямат 
предварителни знания за хипнозата. Вероятно щеше 
да е вдигнал гарда и очаквах, че по-голямата част 
от сеанса ще премине в установяване на доверие и 

връзка, което е особено важно в работни взаимоотно-
шения от този тип. Очаквах, че това ще е еднократна 
среща н вероятно никога вече няма да видя Фил. Фил 
се оказа симпатичен дългокос младеж на 28 гoдини, 
тих и както подозирах доста срамежлив. По- късно 
разбрах, че това e било просто една тиха самоувере-
ност. Той имаше собствен бизнес за поправка на елек-
троуреди, с който се занимаваше в гаража на баща си. 
Беше от гoлямо семейство и беше едно от петте деца. 
Единственото необичайно нещо за негo беше факта, 
че е еднояйчен близнак. С течение на времето научих 
много неща за Фил. Той изглежда не се интересуваше 
особено много от момичетата и не бе имал сериозна 
връзка, което беше изненадващо, защото беше доста 
привлекателен. Бе прекарал известно време във фло-
та, където се запознал с електрониката.

Един от първите въпроси, които ми задават за под-
ходящите обекти за хипноза, е какви са религиозните 
им убеждения. Хората някак решават, че за да прояви 
такива способности, човек трябва да има нетрадици-
онно религиозно възпитание. Това е далеч от истина-
та, защото има представители на всички религии и не 
оказва особено влияние на типа информация, която 
получавам. Фил бил отгледан в строга католическа 
среда и е работил като помощник в местната църква, в 
която е вземал участие в литургии, погребения н праз-
нични обреди. До седми клас посещавал католическо 
училище под надзора на монахини и е бил отгледан с 
идеите на катехизиса. Тази атмосфера едва ли е насъ-
рчавала размислите за прераждане. Интересуваше се 
окултизъм, бе чел многo по тези въпроси и искаше да 
опита регресията от любопитство. Беше многo друже-
любен и още от самото начало приемаше добре мен 
и идеята за хипнозата. Първият сеанс протече така, 
както бях очаквала. Въпреки, че лесно стигна до сред-
ното равнище на транс, той не беше комуникативен. 
Гласът му беше неясен и трудно можех да преценя 
дали нечленоразделните му отговори означаваха да 
или не. Това е типичен проблем и често се слyчва, ко-
гато обектът е толкова отпуснат. Отговорите на хората 
идват бавно, сякаш мързеливо говорят насън. Те са 
дълбоко погълнати от онова, което виждат, но няма 
да дадат информация, освен ако не бъдат помолени 
за това. Повече не желая работата ми да е толкова 
тежка.

Предпочитам свободно протичане на комуникаци-
ята и това е една от причините, поради които търся 
сомнамбули. Фил отново изживя скучния и лишен от 
събития живот на човек, скитащ се из пустиня. В един 
момент търсеше вода, а когато се събуди, каза, че 
наистина е почувствал жаждата, горещия сух климат 
и общите терзания на всички около него. Това беше 
доста типично за първа регресия. Докато подсъзна-
нието изследва тази новост, много често се изживява 
семпъл, обикновен живот. Когато се събуди, той каза, 
че впечатленията мy са били доста живи, но беше 
толкова отпуснат, че полагаше усилия, за да разгова-
ря с мен. Сподели, че вече наистина знае какво е да 
си стар, защото наистина се е чувствал така към края 
на онзи живот – стар, уморен н изхабен. Беше развъ-
лнуван от преживяването и с нетърпение очакваше 
да го изпита отново. Ще ми се да кажа, че също съм 
била ентусиазирана, но в онзи момент нямах особе-
но желание да работя с него отново. Твърде трудно 
полyчавах отговори. Предпочитам да работя с хора, 
които са по-спонтанни и приказливи. Но ако някой 
иска да се занимава с това, обикновено се съглася-
вам, не обичам да отказвам на никой, защото не знам 
до какво прозрение би могъл да достигне индивида 
при нашите сеанси. Затова неохотно насрочих среща 
за следващата седмица.

ЧЕТИВО С 
ПРОДЪЛ-ЖЕНИЕ

ПАЗИТЕЛИТЕ НА ГРАДИНАТА 
ДОЛОРЕС КЕНЪН

(Следва)

СМЪРТ, ВЪЗКРЕСЕНИЕ, ЧОВЕК

Смъртта като факт е болезнена, 
дори, когато е естествена; 
съпроводена е с ридание 
и с болезнено състрадание.

Смъртта обаче не е тотална
и за вечността не е фатална, 
победена е от Божия син, 
значи не е фактор непоклатим.

Естествен преход е за финия свят. 
Духът човешки е с Бога слят, 
носи светлина от свръхРазума 
пред него бледнее и атома.

Христос сам възкръсна от смъртта, 
защото е син на Любовта. 
Възнесе се горе на Небето -
второ лице е на Битието.

Човекът сам не може да възкръсне... 
вразите трябва да разпръсне, 
вътрешно ако се прероди 
от греховете ще се освободи.

Човекът е още жесток и алчен, 
воюва, кръв лее, а е тачен, 
няма Божествено съзнание, 
няма нравствено възпитание...

Знайно е, че Бог го е създал
и човека свят го е назовал... 
Човек е безсмъртна свръхсъщност, 
изграден за свръхфокална* точност.
 

Аспарух Вангелов

*Фокал - свръхбиокомпютър, съдържа в клетките на 
мозъка архив на генетична информация за плюсовите и 
миносите от живота на човека.

РЕДОВЕ НА

ЧИТАТЕЛЯ



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

8 8КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

8

Да, но не винаги ще става съгласно собствена-
та им воля! Ще бъдат прехвърляни на другия бряг 
автоматично.

Все повече и повече ще осъзнавате действията 
на Майката-Земя, която ще се намесва в процеса, 
за да регулира разнородните човешки действия, 
които подобно на милиони мравки не знаят накъ-
де да вървят, и които, все още, не успяват да се 
държат по братски, спокойно и с любов.

- Как земното съзнание ще наведе порядък на 
повърхността си?
Вече говорихме за това! Всички нисковибрацион-

ни мисли, излизащи от хората и свързани с наси-
лие и страдания, оказват силно влияние върху зем-
ното съзнание и съответно, на всичките ѝ елементи 
и на всичко, което влиза в земния състав, както на 
повърхността, така и вътре в нея! Само дълбокото 
очистване на нисковибрационните мисли може да 
обедини всички хора.

Стачки, демонстрации и протести няма да про-
менят обществото ви! Може да настане крах във 
финансовата ви система – и ще стане – но човекът 
ще продължи да опитва, на всяка цена, да запази 
пагубните си навици, свързани с жаждата за власт, 
и, за съжаление, за пари. Затова е нужно да бъде 
предприето нещо външно по отношение на човека, 
за да бъде регулирано разнопосочното съзнание и 
да донесе умиротвореност, толкова необходима за 
пълната смяна на цивилизацията.

Ако човек има достатъчно любов в сърцето си 
и поддържа съзнанието си на достатъчно високо 
ниво, тогава, всичко това, за което ви предупреж-
даваме, може да бъде минимално, но промените 
са неизбежни, понеже са необходими, за да се на-
влезе в новия цикъл.

В новия цикъл навлязохте в 2012 година, коя-
то подготви всичко това, което започва да се про-
явява сега, в това число и вътре във вас; този нов 
цикъл подготвя автоматично човечеството за брат-
ски живот.

Сега ми показват второто слънце, за което са ни 
разказвали много. То ще се появи доста внезапно, 
светлината му ще е доста по-слаба от истинското 
Слънце. Не мога да кажа, дали става въпрос за ги-
гантски космически кораб или за планета, която ще 
се присъедини към Слънчевата система, но няма 
да наруши съществуващата планетна организация 

и въртенето около 
Слънцето.

Това второ 
слънце ще дойде, за 
да освети съзнание-
то на всяко царство: 
минерално, расти-
телно, животинско 
и човешко. Всички 
царства са вибрира-
щи съзнания от раз-
личен порядък, но 
движещи се в една 
и съща посока: в по-
сока на еволюцията, 
на любовта и завръ-
щането към Източ-
ника.

Цялата ви 
Слънчева система 
ще бъде преобра-
зувана благодарение помощта на Планетарното 
Съзнание, волята на истинските земни ръководи-
тели (ръководители, които не са от хората), които 
са велики планетарни съзнания, наистина велики 
светлинни същества, които носят отговорност за 
Земята и за всички планети в Слънчевата систе-
ма.

Това второ слънце ще донесе за всичко живо 
нова вибрация, нова енергия, а също - още повече 
пробуждане на съзнанието.

Не можем да ви кажем, дали ще стане утре или 
вдругиден, защото времето не съществува за нас, 
но ако сте внимателни, какво се случва около вас, 
разбирате, в каква степен се променя всичко и с 
каква скорост става!

Ще станат много големи промени в климата. 
Няма да има повече годишни времена и това ще 
предизвика много проблеми, свързани със селско-
стопанското производство и с храната за хората.

Всички изменения стават по волята на великите 
същества, в мисията на които влиза да следят и 
управляват не само Земята, но и всички сфери; 
намесват се в процеса за благото на общото раз-
витие.

Вие, хората, се развивате благодарение на пре-
живяния жизнен опит, понякога труден, но всичко 
живо се развива понякога с труден жизнен опит, 
просто не го осъзнавате.

Ето няколко примера:

Когато стават огромни пожари, по време на ко-
ито изгарят много хектари растителен свят, по 
закона на резонанса, който действа еднакво във 
всички царства (от минералното до човешкото), 
страдания, изпитвани от горите, влизат в резонанс 
с всички гори по планетата, пораждайки всеобщо 
страдание на растителното царство.

Същото може да се каже и за всички животни, 
които се удавят по време на наводнения и изгарят 
в пожарите, унищожили големи територии.

Когато дълбаете в планините тунелите си, кога-
то изливате бетон на пътищата си, осакатявате ми-
нералното царство, без да го осъзнавате. Така че 
минералното царство се развива също чрез стра-
данието.

Ще кажете: „Несправедливо е, развитието да 
става благодарение на постоянните страдания!” 
Ще ви отговорим: „За световете от трето измере-
ние е само по този начин”.

За да успокоят болката от жестоките човешки 
действия, ми дават да чуя и усетя нещо прекрасно, 
нещо толкова нежно, че неволно се усмихвам. До 
слуха ми достига звук – не мога да кажа, дали про-
излиза от сферите или от братята ни от светлата 
йерархия – но е нещо много фино и дълбоко; звук, 
който не може да бъде обяснен, но който кара да 
вибрира цялото ми същество; звук, който носи по-
кой; звук, който води нагоре; много скоро ще дойде 

при нас (но не точно сега), ще 
изпълни Земята докрай и всички 
хора ще го чуят.

- Какво влияние ще окаже на 
хората?

„Някои хора ще станат вед-
нага по-спокойни външно, други 
ще усетят дълбок вътрешен по-

кой и умиротворение; а някои, напротив, ще започ-
нат още повече да се бунтуват, понеже се получава 
в тях дисонанс със звука, който силно ще наруши 
равновесието им.

В новия свят всичко, което не се съгласува с кос-
мическата вибрация и с вибрацията на Слънчева-
та система, няма да може да живее и ще угасва 
автоматично.

Но не бива да се страхувате от нищо! Няма да 
има никакви разрушения, само промяна на състоя-
нието (всичко се развива чрез промяна на състоя-
нието). Състоянието на света ви ще се промени в 
посока на еволюцията и състоянието на хората, 
също ще се промени еволюционно. Ще преминете 
в друго състояние, в същото физическо тяло - ще 
се промени само съзнанието и нивото на вибрации.

Съхранете вярата си!

Не сте самотни по пътя си, винаги го подчерта-
ваме; дори понякога да имате усещането, че сте 
изоставени, съвсем не е така!”

ЮНИ 2016г.

Превод: Йосиф Йоргов 

ЧЕНЪЛИНг ЧРЕЗ МОНИК МАТИйО - ПРЕХОД. ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ

Ще излязат ли хората на ново 
съзнателно ниво и битие?


