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Нека Новата 2017 
година влезе 
в домовете ви 
с надежда, 
радост и любов! 
Да ви донесе 
радостни грижи и 
работа за душата! 
И да ви дари с   
щастие и здраве!

РОЖДЕСТВОТО – 
РАСТЕЖЪТ НА ЛюБОВТА
Или как да раста с Христа

безбожието е 
абдикация от 
съзидание

Скръб и 
възторг за 
писателя 
никола Гигов

На стр. 4

На стр. 5

ОТ СОЦИОЛОГИЯТА 
КЪМ СОЦИАЛНАТА 
ПАТОЛОГИЯ

На стр. 2

Ерусалим от Светлина

Ерусалим от 
скъпоценни камъни
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1. мАлко ПРеДиСтоРия: 
защо избрах тази тема?
Първият вариант на лекцията беше подготвен  

през март, 2013 г. Тогава, по покана на „Клуб на со-
циолога” към УНСС, трябваше да говоря на тема 
„Емоции на „тълпата” и патология на „елитите”. Вне-
запно заболяване ми попречи да изпълня поетия 
ангажимент.

За днешната дискусия разширих тематичния об-
хват. Основанието за тази промяна е взривно на-
расналият научен и политически интерес към про-
блема за социалното неравенство, особено след 
избухването на глобалната криза (и нашумялото по 
това време фундаментално сравнително изследва-
не на Уилкинсън и Пике, посветено на глобалното 
неравенство).

Днес интересът към стратификационните проце-
си през призмата на неравенството е всеобхватен:

Първо, в глобален план. Световни лидери  се 
ангажират с позиция срещу прекомерното, аморал-
но, социално несправедливо неравенство,  (визи-
рам обръщението на Папа Франциск от 12 декем-
ври, 2013 г; ключовата реч на президента на САЩ 
Барак Обам, произнесена  през същия месец; те-
матичните дискусии на започващия днес Световен 
икономически форум в Давос  и др.).

Второ, в обществата, които осъществяват пре-
ход  от тоталитарни режими към по-демократично 
устройство на публичния живот. Проблемът за  оли-
гархичния модел, установен в постсъветското  про-
странство, в арабския регион и в други геополити-
чески ареали, е централен в политическия дневен 
ред...

Уважаеми колеги,
Давам си сметка, че тематичната област, в която 

навлизам, е силно дискусионна. Социологическият 
мейнстрийм от десетилетия се интересува повече 
от нормалните, предсказуемите трансформации в 
съществуващите стратификационни системи. Со-
циалните девиации, които са в моето полезрение 
на днешната лекция,  останаха на заден план. До 
момента, в който стана ясно, че традиционните об-
разци на  взаимоотношения между обществените 
групи и общности, между управляваните и управ-
ляващите, под напора на масовото гражданско не-
доволство и буквално пред очите ни започнаха да 
се разпадат.  Което е сериозно предизвикателство 
пред класическата социология; и може би - обще-
ствен повик за изработване на нови социологически 
парадигми.

Днешното изложение е само един опит, начална 
стъпка към  подобен зрял и, надявам се, продукти-
вен стадий на теоретизиране.

Ще посоча и още една причина за моя интерес 
към темата за постоталитарната стратификация.  
„Докога ще сме така разделени като нация”? –  за-
пита преди месеци журналист от водеща социална 

медия. И продължи: „Има ли изход от тази безумна 
ситуация”? Моят кратък отговор беше, че вече сме 
„отвъд хребета”, откъдето  връщането е изключи-
телно трудно, дори невъзможно – по мирен/еволю-
ционен път. Що се отнася до изхода, такъв винаги 
има – стига да се намерят доброволци да го потъ-
рсят.

Кратките отговори обаче, дори да са близо до ис-
тината, не носят особена полза. Аналитично ориен-
тираните хора са устроени така, че искат сами да 
проумеят събитията, които се случват с тяхно мо-
тивирано участие или премислено безучастие. „Ис-
тината, напътства Махатма Ганди, е Господ!”. Всеки 
цивилизован човек предпочита сам, без посредни-
ци да се докосне до Него. После взема решенията 
– рядко те са правилни; понякога - глупави, наивни; 
често са опасно погрешни...

2. изХоДнАтА  тезА:
Накратко тя се свежда до следното: отминава 

четвъртвековният мирен преход – криминален, не-
справедлив, изпълнен с идейни конфронтации, но 
без употреба на силова/властова принуда и без 
кръвопролитни граждански стълкновения. Крехката 
демокрация у нас преживява откат- встрани и назад 
(параболата, за която пише проф. Колин Крауч, е  
очертана и извървяна само за 25 години).

Вече не минава седмица без жертви и саможерт-
ви – жени, мъже и деца, имигранти и бежанци, пра-
вославни и друговерци. Разнасят се черни списъци 
на инакомислещи интелектуалци, придружени със 
закани за саморазправа; лепят се плакати с чере-
пи; рушат се паметници; от подземията изпълзяват 
наказателни бригади; правят се опити за въвежда-
не на извънредно законодателство, ограничаващо 
гражданските свободи и независимата журналисти-
ка; властта – видимата и невидимата – безпардонно 
нахлува в личното пространство на  гражданите. От 
тук до първите изстрели и верижни взривове е само 
една крачка.

как се стигна до днешната кризисна ситуация, 
характерна за рисковите, перманентно неста-
билни общества?

3. ДВете РАзДеления
Откакто съществуват човешки общества, те вина-

ги са били разслоени – на социална и биологична/
расова основа. Българското постоталитарно обще-
ство изживя исторически катаклизъм, като  преми-
на от състояние на  идеологически прокламирано 
равенство към дълбоко разделение на материална 
основа.

При предходния („социалистически”) модел об-
ществената ирония се състоеше в това, че в реал-
ния живот едни групи бяха „по-равни от другите!” (по 
Джордж Оруел).

Соцпатологията беше заменена с друга, квази-
капиталистическа. Формално изравнената общност 
на българите беше заместена от постмодерна соци-

ално-поляризирана  конструкция. Разделителната 
линия се вижда и с невъоръжено око: между приказ-
но богати и крайно бедни,  свръхосигурени и соци-
ално зависими,  властимащи и лишени от власт.

Така стигнахме до онова патологично състоя-
ние, характерно за глобализацията, при което всяка 
нация неизбежно се разполовява на два неравни 
блока: „плутономия” и „прекариат” (според опреде-
лението, дадено от проф. Ноам Чомски,  в неговата 
книга „Окупирай”). Първите ( 1%) живеят в супер-
лукс; вторите, без т.нар. селариат (обслужващи-
те властта и корпорациите) са обречени на не-
сигурност и мизерия.

тук обаче свършва социалното разделение и 
започва биологичното. 

Лишените от сигурна работа и достойно заплаща-
не, от елементарни медицински грижи и добро об-
разование за децата, от социални грижи за увреде-
ните лице, от заработени пенсии, от равни шансове 
за професионална кариера и пр., вече не гледат на 
себе си, на себеподобните и на „другите” като на со-
циални/човешки същества. Инстинктът за вътреш-
новидово оцеляване измества нормите и навиците 
за социално общуване и взаимно подпомагане. В 
обществото се настанява и разпорежда не до-
брият, а злият дух на капитализма: животински-
ят нагон. (За неговата разрушителна енергия  пред-
упреждава още преди десетилетия великият Кейнс; 
наскоро тази опасност, възродена сякаш от страна-
та на мъртвите, беше обрисувана от  Джон Куигин в 
нашумялата книга „Зомби икономикс”).

Когато дълбоките неравенства в обществото 
възникват и се възпроизвеждат по еволюционен 
път и на социално-икономическа основа – класо-
ва, професионална, статусова и пр., недоволните 
се държат в подчинение чрез властова принуда, 
култивираща страх. но в  българия е различно. 
В нея се изгради (по-точно: имплантира) зомби-
капитализъм  в съкратени исторически срокове;  
сдоби се  с управляващ „елит”, тотално обсебен 
от  вярата, че общественият и икономическият 
живот се поддържат по правилото на социал-
ната джунгла: „силните оцеляват и преуспяват, 
слабите загиват”! Годините на принуда и страх оба-
че изтекоха. Настъпи времето за употреба на  други 
инстументи за социално регулиране: озлобление  и 
омраза. Именно те са двигателите на всички видове 
социални агресии, които заливат днешната българ-
ска земя. Как стигнахме дотук?

4. коРенът нА злото
Малцина са тези, които търсят корена на злото 

в начина/модела, по който беше осъществен т.нар. 
постоталитарен преход в България. Доколкото има 
такива автори, на тях е отредена периферията на 
медийното и по-широкото публично пространство; 
докато в същото време ултра-неолибералната про-
паганда ни залива от сутрин до вечер от ефира и 
страниците на всекидневния печат; проникна и във 

В памет на проф.  кръстьо Петков - икономист, председател на обединения блок на труда, който основава 
през 1997 година. народен представител в 39-то народно събрание, бивш председател на кнСб (1990-
1997). Специализирал е социология, социология на труда, икономика и социална политика в Академията 
на науките в новосибирск, в международния институт по труда в Женева, в Университета по икономика и 
политически науки в Англия. Участвал e в университетски програми и семинари в САЩ в университетите 
в мичиган, бъркли, Дюк и др.

Проф. Кръстьо Петков

ПОСТОТАЛИТАРНАТА 
СТРАТИФИКАЦИЯ*: 
ОТ СОЦИОЛОГИЯТА 
КЪМ СОЦИАЛНАТА 
ПАТОЛОГИЯ
Опит за реконструкция на социопатичната стратификационна структу-
ра  на постоталитарното българско общество

(Публична лекция, произнесена в  УНСС, 22 януари, 2014 г.)
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водещите университети. Ако някъ-
де се срещат интригуващи писа-
ния по темата, те са предимно на 
конспиративна основа: планът 
„Ран-Ът” ни е виновен; или амери-
канците и евреите ни мислят зло-

то; или пък руснаците ни отмъщават за загърбеното 
братство и т.н.

Нека да се обърнем към сериозните анализи. На-
шият ерудиран сънародник проф. Цветан Тодоров 
описва по следния начин подмяната на западната 
демократична и хуманна цивилизация  (виж: „Ин-
тимните неприятели на демокрацията”, Изток-За-
пад, 2013): научният либерализъм зае мястото на 
научния комунизъм; а от началото на 21 век светът 
премина към нова фаза- на т.нар. ултралибера-
лизъм.

Идеологията на комунизма проповядва, че пра-
вилно е онова, което говори партията-държава; 
философията на неолиберализма насажда култ 
към необуздания предприемаческия дух - при-
тежание на малцинството.Този култ е неразривно 
свързан с последователно, фанатично  прилагане 
на принципа на индивидуализма; което, преведе-
но на достъпен език, означава: всеки да се оправя 
както може в социалната джунгла. И понеже „може-
нето” е различно, неуспелите започват да търсят 
виновника за собствените си беди в другите до 
себе си: българите-в циганите и турците и обратно; 
мюсюлманите-в неверниците; младите-в старите; 
интелигентните- в непросветените и т.н.

Някой може да възрази, че тези реакции се отна-
сят за външния свят и не са валидни за България. Не 
съм съгласен. Тъкмо у нас обаче неолиберализмът 
пусна най-дълбоки корени- в сравнение с всички 
останали страни от бившата съветска зона. Както 
преди 1989 г. бяхме най-болшевизирани, така след 
смяната на режима станахме най-ревностните ра-
детели на пазарния либерализъм, вкл. и на ултра-
либерализмът, задушаващ всяка проява на групова 
солидарност и повик за справедливост. На дневен 
ред е следващата трансформация в мисленето и 
поведението: българите анблок да се превърнат в 
либертарианци!

Като възприе неолибералната доктрина, българ-
ският постоталитарен „елит” си осигури спокойствие 
и всевластие: докато плебеите се ненавиждат, деб-
нат и линчуват един друг, плутономите са сигурни в 
своето бъдеще. Но не съвсем!

5. СъеДиненАтА ПлУтокРАЦия
В началото на 90-те години Радой Ралин идваше 

в моя кабинет в сградата на КНСБ, за да си пого-
ворим за...плутокрацията! Тогава тази дума не беше 
включена в модерния лексикон; рядко се спомена-
ваше и за олигархията. Големият сатирик се тре-
вожеше в какво общество ще живеем и ме питаше, 
ще се възстановят ли социално-осигурителните/ 
взаимни фондове от царско време-на чиновници, 
занаятчии и други съсловни групи. Интересуваха 
го не само паричните и материалните активи,  одъ-
ржавени след 1944 г., но и дали ще се възстанови 
социалната икономика, която е дала възможност на 
българите със свободни професии да натрупат ко-
лективно състояние за милиарди златни франкове 
(част от тях и досега лежат на депозит в швейцарски 
банки). Идеята за социална икономика беше прова-
лена – със задружните усилия на бившите комуни-
стическа върхушка и новите демократи. Как побе-
ди заговорът е дълга история, която се надявам в 
бъдеще да разкажа.

Тук ме занимава друг феномен:  генезисът на 
българската постоталитарна олигархия, показала 
завиден нюх  и способности за корпоративна инте-
грация в името на котерийните си интереси?

Редица изследователи на прехода твърдят, че 
зачеването е станало преди 1989 г.; раждането-
след 1990 г.; а родителите и наследниците са  все от 
червено потекло. За първото и второто са прави, но 
за третото- вече не. В края на 90-те години червена-
та олигархия беше обогатена цветово и биологич-
но: чрез смяна на боята, съешаване с инородни су-
бекти и обогатяване с пришълци. Днес олигарсите 
„Марка БГ”, са пъстроцветни- червени и сини, жълти 
и оранжеви, турсосини. Само че цветовите нюанси 
нямат никакво значение, стигне ли се до подялба на  
власт и ресурси.

БГ-олигархията си извади важни поуки от неспо-
луката да създаде публична институция за контрол 
върху държавата, довела да взаимно изтребване 
(справка-съдбата на Г-13). Ориентира се към по-

купка на политици (например връщането на бившия 
монарх с парите и подкрепата на т.нар. биг.бизнес). 
Влезе в съдружие с влиятелни политици, разделяй-
ки богатството с тях (главно от върхушката на БСП 
и ДПС). Последната олигархична иновация е по-
купката/поръчката на цели партии-креатури , чиито 
предизборни листи и следизборни  назначения се 
одобряват не в политическите средища, а в щаб-
квартирите на олигархичния бизнес.

Така двете власти-финансова (скрита) и публична 
( фасадна) - се сляха в едно. От „редовата” олигар-
хия се откъсна и извиси плутокрацията: кликата на 
по-най-богатите. Тези нови, всеядни  политико-ико-
номически агенти, чрез своите фамилни и родови 
мрежи,   превзеха водещите медии и правосъдието 
и ги превърнаха в мощно корпоративно оръдие за 
манипулиране и поддръжка. На практика - превзеха 
държавата!

6. зА ПРиРоДАтА и нРАВите
нА ПлУтокРАЦиятА
Според класическите дефиниции , плутокрация-

та е власт на най-богатите. Тоест, на онази част от 
по-широката олигархична прослойка, чиито социа-
лен статус ясно се отличава и видимо се извисява 
над конвенционалната  стратификационна среда. 
Как да  идентифицираме персоните, т.е. кой кой е 
в затворения и грижливо охраняван свят на плу-
тократичния „елит”? Как да разберем тайната на 
личното и фамилно притежание на активи, които 
излизат далеч извън нормалните  представи за раз-
мера на богатството в християнския свят? Може ли 
да изчислим на  какви социални и финансови дис-
танции се намират от стоящите по-ниско в обще-
ствената йерархия ? Иначе казано, в състояние ли 
са социалните науки да реконструират процеса на 
преразпределение на обществените блага, довел 
до сегашното непознато в най-новата историята на 
България социално неравенство?

Опасявам се, че точен, количествено измерим от-
говор на поставените въпроси не е в състояние да 
даде нито един  самовзискателен  изследовател на 
посттоталитарната стратификация. Формално по-
гледнато, причината е статистическа: такива данни 
не се събират  в преброяванията. Алтернатива са 
журналистическите и криминологичните разследва-
ния, но те като правило спират до до индивидуални-
те ситуации и родовите мрежи. Елитната подкласа 
„плутокрация” остава недостъпна за задълбочен 
икономико-социологически прочит; в извадките на 
ЕСИ тази категория българи изобщо не попада!

Нека оставим временно встрани този проблем и 
да се вгледаме в публичното поведение на съвре-
менната  плутокрация, в т.ч. българската. Още по-
вече, че тя е обладана от нестихващ ексхибици-
онизъм, демонстрирайки неуморно - на живо, в 
ефира и чрез модните издания - своите интимни 
чувства, страсти  и преживявания. Казано директно, 
нейната частна сфера (т.нар. privacy) доброволно е 
извадена на показ.

Ще се позова на проф. Ноам Чомски, който в 
нашумялото издание на своята книга „Occupy” от-
крехва завесата , за да видим  що за житейска фи-
лософия и корпоративна етика изповядват богоиз-
браните:

Годината е 2005, т.е. в навечерието на глобална-
та криза. Мега-корпоративната мрежа „Сити-груп” 
издава брошура за своите инвеститори, с ембле-
матичното заглавие „Плутономия: купуване на лук-
созното. Обяснение на глобалната липса на равно-
весие”. Мотото на брошурата е: „Светът е разделен 
на два блока: „Плутономия и останалите”. Издате-
лите съветват инвеститорите да вложат парите си в 
т.нар. индекс на плутономията!

И така, що е плутономия? Според проф. Чомски 
това явление се отнася до свръх-богатите, които 
купуват супермодни стоки и живеят в лукс. Иначе 
казано, това е постмодерният, препоръчителен и 
прогресивен  лайфстайл. Защо прогресивен? За 
експертите от Сити-груп, изобретили модната buz-
word, плутономията характеризира икономическия 
растеж, който се базира не на масовото потребле-
ние, а на елитната консумация. 

Но от икономико-социологическа гледна точка 
плутономията е по-богато и нюансирано явление. 
Бих добавил, че то олицетворява триумфа на ин-
дивидуалния успех, постигнат в общество, чиито 
дизайн е съобразен с вкусовете и навиците на ро-
дените да налагат волята си над останалите, т.е. 
на победителите.  Приказното лично и фамилно 
богатство се постига чрез т.нар. преразпределение 

нагоре  – точно обратното на баналната неокон-
сервативна мантра („trickling up”), която внушава, че 
щом някой се замогне, той автоматично, по силата 
на вроден инстинкт ще прехвърля блага надолу по 
сълбата на доходите. И накрая, плутономията е 
еманация на предприемаческия дух, но не на обла-
городения, а на другия, животинския, за който гово-
ри  Кейнс.

Така вместо с духовно издигната аристокрация, 
национално отговорен и саможертвен елит, родо-
любци и човеколюбци от ранга на братята Христо 
и Евлоги Георгиеви, Димитър Ценов и много други, 
общността на българските граждани в началото на 
21 век. се сдоби с водачи- социални  мутанти. За да 
им се състави точен портрет  са потребни безпри-
страстни културни антрополози, психоаналитици и 
профайлъри. Просто няма как анормалното, пато-
логичното да бъде обяснено със стандартните ем-
пирични методи и процедури на социологията.

По повод на  всяко от горните твърдения възник-
ва въпрос: а какво се случва с останалите, с лузъ-
рите?  С онези, които би трябвало да формират 
средната класа, или да окупират по-ниските, но 
социално приемливи  позиции в постоталитарната 
стратификация.

Те, според проф. Чомски, влизат в широката ка-
тегория на прекариата, т.е. обречените да живеят 
в несигурност – на работата, доходите, жизнените 
шансове и кариерните планове. Несигурността про-
низва и често обезмисля  целокупния им начин на 
живот.  В България такъв е социалният статус на 
над 60% от населението. Авторът на бестселъра 
„Прекариатът-тази опасна нова класа” проф. Гай 
Стендинг  смята визираното преобръщане на кла-
сическата стратификационна пирамида  за едно от 
най-уродливите явления на постмодерния капита-
лизъм.

И тъй като България се движи по сходна истори-
ческа траектория, макар и на солидна дистанция от 
развитите западни държави, няма как същите зако-
номерности да не се появят и у нас. Подчертавам 
това, за да предпазя аудиторията от прибързания  
извод, че родната плутокрация и нейните превъплъ-
щения са  продукт на провинциално-ориенталския 
българо-балкански манталитет. Или, което е още 
по- нелогично: какъвто е народът, такава е и негова-
та плутокрация!

Не, уважаеми  колеги! Нашата нация – със своето 
растящо разделение и българската плутокрация – 
с нейните периодични съвокупления,  са органична 
част от един глобален трансформационен фено-
мен, наречен ултра-неолиберализъм. Различията 
са в детайлите, в емоциите, в културата на мутира-
щите индивиди и общности.

Давам си сметка, че  проблемът за връзката меж-
ду пазарния либерализъм, намерил благодатна по-
чва в България  и социопатичната стратификация 
се нуждае от продължение. Смятам  в най-скоро 
време да се върна към нея!

7. кРАйнАтА точкА: 
РАзПАДът нА ДъРЖАВноСттА
Позволете ми  в заключение да проследя на-

кратко алгоритъма на преобръщането на пост-
тоталитарната социално-стратификационна си-
стема: от проектирана/нормална, в девиантна, от 
социопатичен тип:

• Стъпка едно: номенклатурата от  ерата на то-
талитаризма роди  олигархията и я  сроди с новата 
политическа класа;

• Стъпка две: постоталитарното олигархично се-
мейство ускорено достигна репродуктивна възраст 
и  роди плутокрацията ;

• Стъпка три: плутокрацията замени класическа-
та конструкция на властта с неформални мрежи и 
се настани в техните комфортни убежища;

• Стъпка четири: неформалните лобистки мрежи 
изковаха удобни за олигархията банкови, данъчни, 
приватизационни, концесионни и прочее закони;

• Стъпка пет: чрез законите олигархията легитим-
но измести държавните институции; днес цялата 
държава е под техен контрол!

• Стъпка шест: моралните норми  също се пре-
обръщат- анормалното се настанява на мястото на 
старата ценностно-нормативнална система; да си 
нормален означава да бъдеш третиран като деви-
антен – индивид,  общност, група! 

* Социалната стратификация е термин от социоло-
гията, в чието съдържание се влага най-общо идеята 
за разделянето на хората в групи по социално-иконо-

мически признаци
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 - коце, има много Свет-
лина и мъдрина в твоите 
картини, сякаш идва от тех-
ния Първообраз... 

- Радвам се за това твое 
усещане. Но в сравнение с 
Твореца на видимия и не-
видимия свят, ние сме само 
едни Негови подражатели. Аз 
съм един силно вярващ чо-
век, за когото срещата с Бога  
е голям извор на вдъхнове-
ние, на възторг и възхита. 
И всеки път го преживявам 
като новорождение. Именно 
в него осъзнах, че целта на 
моя живот, такава, каквато 
Бог ми е предначертал, е не-
прекъснато да Го прославям 
с подарения ми талант. 

- май, все още не можем 
да разберем, че талантите 
ни се дават точно за това – 
за творческо служение. за 
да можем всичко свърше-
но от нас да принесем като 

- Да, това много огра-
ничава човека да проя-
ви целия си потенциал. 
Едно е да чувстваш 
неосъзнато, че имаш 
някакви заложби, а 
съвсем друго е да зна-
еш за какво са ти да-
дени и за какво си при-
зван. Т.е. да показваш 
красотата на Божия 
свят, на творенията в 
него, да умножаваш чу-
дото на живота и да не 
заравяш талантите си в 
земята, а да ги използ-
ваш, и да прославиш 
този, Който ги е дал. 
Дарителя си.

- то и затова твор-
ческият  плам и полет 
днес трудно се под-

клаждат, защото не разчи-
таме на божията помощ, а 
само на човешката. тогава 
и много трудно се надмог-
ват, преодоляват житей-
ските тежести... 

 - Да, наистина, се забеляз-
ва едно униние, една безна-
деждност, едно абдикиране 
от каквото и да било съзида-
ние. Наблюдава се някаква 
нравствена безпътица. Ся-
каш обществото ни е болно 
и живее безцелно, стремейки 
се единствено към комфорт 
и консумация. Затова и ни-
как не е лесно днес да си 
човек на изкуството. Иска се 
неоправдано упорство, по-
стоянство и памет за поста-
вената ти от Бога мисия. Но 
добре, че поне Бог не се обе-
зкуражава, че не ни оставя и 
продължава да ни търси, да 
се грижи за нас, въпреки на-
шето неверие…

- може ли да направим 
извод, че творчеството е 
нужно за божието царство, 
за божието дело в света, 
че то е преход на душата в 
друг план на битието? 

- Може да се каже, че 
творчеството е вид жертва, 
самопреодоляване, излиза-

не от пределите на 
личното битие, ко-
ето чрез идващото 
от Бога вдъхнове-
ние води към по-
добрия, по-висшия 

безбожието е абдикация от съзидание
Чрез даровете си Бог иска от нас да 
растем в Любовта, 
Истината и Свободата
Винаги е празник, когато 
умножаваме с почит и 
благодарност дареното и го 
връщаме обратно на Дарителя

Известният и талантлив наш художник Костадин Петков – 
Коцето е роден през 1951 г. в гр. Кърджали. Завършва худо-
жествената гимназия и Художествената академия в София, 

специалност “Графика”. Работи по разпределение в родния си град 
като галерист в Художествената галерия, като художник в заводите 
„Пневматика“ и  „Орфей“, като учител, ръководител школа по изобра-
зително изкуство. Проектира и реализира множество интериорни и 
екстериорни проекти. Участва в редица изложби у нас и зад граница, 
5 от които са самостоятелни. Негови творби са притежание на сто-
тици любители и колекционери, не само у нас, но и в чужбина (САЩ, 
Панама, Израел, Унгария, Франция, Русия, Гърция, Турция, Македония 
и др.). Награден е с Почетна грамота от руската Държавна дума и 
с Диплом от Комитета по култура и кинематография на Руската 
федерация. Отличен с почетен плакет и грамота от Турция и от 
Гърция за участието си в изложба на ЮНЕСКО, след която е приет и 
за член в секцията по изкуство и култура на престижната световна 
организация.

дар пред божия олтар...

- Така е. За жалост, обаче, 
след толкова години насажда-
но безбожие, сме още доста 
далече от подобно осъзнава-
не да правим всичко в името 
на Бога и да се стараем да не 
го обидим с нашите действия, 
чувства, помисли, знания. За-
това днес положението ни е 
толкова страшно. А някога, в 
миналото ни, хората са търсе-
ли Бога, започвали са деня си 
с молитва. И в семейството, и 
в училището, и в Народното 
събрание… Изучавало се е 
вероучение. Тогава държава-
та ни е била просперираща. 
А сега кой чете Божието сло-
во?... Имаме ли познание за 
Бога?... Колко творци осъзна-
ват кой е Даритетелят на та-
лантите им, за да Му служат  
подобаващо. Напротив, до-
ста от тях смятат, че дарбите 
се наследяват, заблуждават 
се, че са техни притежатели, 

възгордяват се, смятат се 
велики. А е велик само голе-
мият Творец. Затова паде-
нието в света все повече се 
задълбочава. Това е израз-
ено в библейските думи на 
пророк Осия: „Людете ми по-
гинаха от нямане знание!“...  

- незнанието пречи и за 
пълното разгръщане на 
призванието, на творче-
ските заложби в човека, 
чрез които бог ни насърча-
ва да създаваме нов жи-
вот, ново битие... 

свят на свръхчовешките 
ценности. Пък и Създателят 
на целия космос, на целия 
Всемир, иска и ние да бъдем 
творци като Него. Затова 
казва:”Бъдете съвършени, 
както е съвършен вашият 
Отец!”/ Мат. 5:48/. Но да зна-
еш, че можеш да вървиш 
по този път, означава и да 
осъзнаваш грешките си, да 
ги поправяш, да се покаеш. 
А покаянието се свързва с 
обръщение на 180 градуса 
от досега водения начин на 
живот и предаване пътя си 
на Господа. Да предадеш 
себе си изцяло в Неговите 
ръце, да се оставиш Той да 
те ръководи. 

- и с талантите е като с 
любовта – дават се, за да 
се умножават  и с тях да 
служим на бога и хората. 
т.е., да върнем дареното 
на Дарителя умножено. не 
смяташ ли, че в това се из-
разява и почитта, празну-
ването в името на бога?

- Да, това е най-голямото 
ни призвание. И когато го 
постигаме, дори отчасти, ви-
наги е празник. Бог ни дава 
всичко, от което се нуждаем, 
за да растем в Него. Като ни 
е дарил Себе Си, любовта и 
мъдростта Си, като непрекъ-
снато ни напътства в Слово-
то Си и ни дава пример как 
се обича напълно безуслов-
но. Но тъй като нито в семей-
ството, нито в училището ни 
учат на любов, ще отидем на 
църква. И там ще се запозна-
ем с Божиите истини, с Лю-
бовта - дар от Бога. С това, 
че „ Любовта дълго търпи и 
е милостива; любовта не за-
вижда; любовта не се превъ-
знася, не се гордее, не без-
образничи, не търси своето, 
не се раздразнява, не държи 
сметка за зло, не се радва на 
неправдата, а се радва заед-
но с истината, всичко премъ-
лчава, на всичко хваща вяра, 
на всичко се надява, всичко 
търпи. Любовта никога не от-
пада.“ /1 Коринт.13:4-8/. А пък 
Любовта ще ни заведе до Ис-
тината, която пък ще ни на-
прави свободни. /Йоан. 8:32/.

Интервюто взе: 
Лияна Фероли

Портрет на 
Васил Левски 

Картина на 
Коцето от 
изложбата 
на ЮНЕСКО в 
Атина

Коцето със 
свои картини 
от последната 
си изложба в 
Кърджали
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"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

ТърговСки региСТър
Регирстиране на фирма
Регистраиця по ЗДДС
Промяна в обстоятелствата
Изработка на печати
Фирмени документи

СчеТоводно обСЛужвАне
Годишно
Месечно
Еднократно
Финансови отчети
Бизнес планове
Електронни услуги
Консултации

Скръб и възторг 
за писателя 

Никола Гигов
На 3 декември 2016 г. си отиде певецът на 

Родопите, изследователят на Орфей

Скъпи приятелю, твоето пред-
чувствие за настъпилата 
есен е напълно точно, защо-

то само преди месец отпразнува своя 
80-годишен юбилей... Но ти усещаше, 
че идва зима, залеза на земния жи-
вот. За жалост на всички ни, той дой-
де много скоро - на 3 декември 2016 г.

И днес, 5 декември в траурната 
зала на храма "Св. Висарион Смолян-
ски" в гр. Смолян лежи твоето тленно 
тяло. Но твоята Душа е вечна. Ти  я 
показа на всички чрез сътворените от 
теб десетки книги, издадени у нас и в 
чужбина.

Стотици граждани ти запалиха 
свещ и положиха цветя. След опело-
то на отец Димитър Михайлов бе про-
четен траурен адрес от кмета на гр. 
Смолян - Николай Мелемов. Траурно 
слово изнесе Св. Казанджиев - пред-
седател на дружеството на писатели-
те. Камбанен звън извести за отиване 
в последния дом на твоето тяло. При 
излизане от храма звучеше траурна 
музика. Когато тя спря, оркестърът за-
свири Дунавско хоро. Присъстващите 
останаха изненадани. Когато спрях-
ме до твоя гроб, съпругата ти Елена 
Хайтова, обясни, че последното ти 
желание е било да звучи любимото 
ти хоро. Нейното слово беше с много 
обич и тъга за теб, а дъщеря ти декла-
мира твоето стихотворение "На баща 
ми".

След сбогуването с теб на хората 
беше раздадено традиционно хляб, 
жито и вода. И тук дойде втората 
изненада - на всички бе раздадена 
твоята юбилейна книга "Триъгълни 
слънца". С тази книжка ти ни дари с 
част от твоята Душа. Благодарим ти, 

Далечен чан... или камбана.
Отлита жерав. Идва залез.
Дали е късно или рано?
Дали сме същите? Едва ли...

Последни редове от 
стихотворението "Предчувствие 
за есен" от юбилейната книга, 
озаглавена "Триъгълни слънца".

приятелю!
Към теб аз изпитвам две противо-

речиви чувства: на скръб, защото 
вече те няма между нас, и на възторг 
от това, което сътвори в своя земен 
живот - повече от 70 книги с поезия и 
проза. ОТ тях 12 книги са изследване 
за Орфей. За голямото си творчество 
получи повече от 100 отличия и на-
гради - наши и международни. Сред 
тях е националното признание орден 
"Св. св. Кирил и Методий" - I степен 
и включването ти в енциклопедията 
"Бележити българи на съвременна 
България".

Аз съм доволен, че имам малък 
принос в твоите награди, защото уча-
ствах в гражданския инициативен ко-
митет, който предложи на общинския 
съвет, послучай 70-годишния ти юби-
лей да получиш званието "Почетен 
гражданин на град Смолян".

Двамата с твоята съпруга Елена 
сте единствените български творци, 
които като две крила на птицата на 
словото, проведохте хиляди срещи 
със свои почитатели у нас и в чужби-
на. На тях винаги гореше обичта към 
Родината. Ти споделяше своята меч-
та за общество, основано на свобода-

та, братството и равенството между 
хората, коте ще се роди само с много 
любов. 

Едва ли у нас има друг съвременен 
писател с толкова издадени книги, 
получени височки оценки, награди и 
отличия. Ето затова е моят възторг 
от теб! Ти изпълни основната роля на 
всеки творец - възраждането на на-
ционалната култура и формирането 
духа на българския народ.

Но у мен бушува и друго чувство - 
на възмущение, защото само телеви-
зия "Скат" съобщи за твоята кончина, 
а другите национални медии не отро-
ниха нито дума.

Ти знаеше, че у нас уважението и 
думичката "благодаря" са изместени 
от завистта.

Въпреки това ти оставяш съвре-
менният Орфей на България!

Сбогом, скъпи приятелю!
Дълбок поклон пред светлата ти 

памет!
Привет на твоята Душа, която оста-

ва завинаги с нас чрез твоите книги!
Твой сърдечен приятел

Димитър  Костадинов,
гр. Смолян

ТрЗ
Трудово осигуряване
Деклариране на доходи
Изготвяне на декларации
Представяне пред 
Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда”

нАП
Данъчна защита
Правна защита
Трудово-осигурително право

Камбани бият - спи Калофер. 
Окови тегнат във живота.
И някой стене, някой охка - 
роди се, братя,
Христо Ботев.

Вървят и пеят коледари.
Скрипти снегът, светлее порта. 
Исус се ражда като вяра - 
роди се, братя,
Христо Ботев.

Той много скоро ще порасне 
и ще потегли към Балкана.
Ще грее сабята му ясна. 
Спартаков поглед ще припламва.

Ще се развей хайдушко знаме 
апостоли ще се заклеват 
и през бунтовните балкани 
куршум ще свети 
и ще пее.

Камбаните тревожно бият
и зимни гръмове буботят, 
днес нова вяра ще открием:
Роди се, братя,
Христо Ботев.

* * *
Живея в планина и дишам храброст.
Другари са ми скалните орли.
Светкавици, подобно древни саби - 
отдават чест 
и звездопад вали.

И аз съм оцелелият на крепост.
На всички мъртви - бойният им вик. 
Тук бурите са опълченски епос.
И всеки бор е български войник.

И всеки връх е орловата кота, 
и всяко утро - подвиг на юнак.
Орлите са въстанници на Ботев - 
все в буря търсят 
Ботевият знак!

Наоколо - сияния и екот.
Хайдушки песни люшкат знамена. 
Въздигат се комитските пътеки 
към орлови гнезда 
и висина.

Като орел и песента излита - 
плете венци за храбрия юнак.
Гората пее за Хаджи Димитър, 
а мълнии чертаят 
Ботев знак!

Из "Триъгълни слънца"

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО

СЕКЦИЯ „ЗДРАВЕ И СПОРТ“ към ОАНОК 
организира на 17.01.2017 г. (вторник) от 16.00 часа в сградата 

на „Съюз на военноинвалидите и пострадалите от войните“ в гр. София на ул. „Христо 
Белчев“ № 21 продължителен семинар на тема: „ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ“

Третата среща от семинара разглежда въпроса за
ВОДАТА КАТО ЕЖЕДНЕВНА НЕОБХОДИМОСТ НА ХАРМОНИЧНИЯ ЧОВЕК И 

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧЕН ОПИТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Водещ на семинара: ст.н.с. инж. Божидар Даскалов - член на ОАНОК
Темите на следващата сбирка също ще са подчинени на темата:

„Съзнателна човешка еволюция (дълголетие)“

б б
боко

бизнес
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6 7СТРАНИЦА

НА ЕВГЕНИй 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОЦИОЛОГИя, Д.ИК.Н.

(Продължение от бр. 12/2016 г.)

Историята е полезна 
не защото четем в нея 
Миналото, а защото четем 
в нея Бъдещето.

Това е повече от цялото население на днешна 
Европа. В тези места не може да се развива ин-
дустриално земеделие. Но държави като Израел 
са доказателство за това, че образованието, на-
уката и културата са превърнати в базов фактор 
за устойчиво социално-икономическо развитие. 
Гражданите на държавата Израел превърнаха пу-
стинята в благодатна земя. Днес ние се възхища-
ваме на не само на икономическите постижения на 
Държавата Израел, на нейното общество и изра-
елската нация. Главните икономически показатели 
показват, че най-много иновации и предприамаче-
ски инициативи в днешния свят има в еврейската 
държава и от нейните граждани. Защото Държа-
вата Израел се развива най-успешно в света като 
държава, общество и нация, тъй като не само се 
полагат успешни усилия за съхраняване и опаз-
ване на еврейските културни и исторически цен-
ности, но и осъществява целенасочена политика 
за тяхната ефективна и ефикасна социализация. 
Израелският народ на практика доказа, че социал-
ният опит, закодиран в еврейското културно-исто-
рическо наследство най-добре се прилага за раз-
витието на обществото и държавата. Развитието 
на Държавата Израел дава отговор на въпросите: 
Защо в арабския свят предприемачеството толко-
ва трудно си пробива път? Защо американските 
новаторски индустрии не използват напълно пред-
приемаческите си възможности на американските 
военни, напр., което успешно се прави в Държа-
вата Израел? Защо еврейският народ е толкова 
мотивиран да пази своя държавен суверенитет и 
национална идентичност? и др. Успешното раз-
витие на Държавата Израел се дължи основно на 
това, че се опира на културните ценности и науч-
ните достижения. Освен това нейната политика по 
отношение на сигурността е показателен пример 
за това как системата на сигурността се изгражда 
върху базовата структура на социокултурноисто-
рическата сигурност. Държавата Израел е свето-
вен пример и затова как най-природосъобразно 
се използва водата. В Раджистан, Индия, Удайпур 
е световно чудо. Това е едно огромно изкустве-
но езеро, създадено от многобройни бентове и 
канали. Но същевременно Индия се превръща в 
държава, която е най-потърпевша от липсата на 
вода. В тази страна през последните 50 години са 
изкопани над 21 хиляди кладенци. Само в Запад-
на Индия 30% от кладенците са изоставени. Под-
земните водоизточници пресъхват. Построени са 
огромни резервоари, за да се пълнят от мусонните 
дъждове. Водата в Индия не достига. На хиляди ки-
лометри от Индия, обаче има страна, където 1000 
л. питейна вода се изразходват средно за 1 жител. 
Това са Съединените американски щати. Това е 
мегаполисът Лас Вегас. Построен е направо върху 
пустинна земя. Въпреки това неговите жители са 
едни от най-големите потребители на вода. Палм 
Спринг е също пустинен град, но с тропическа рас-
тителност и с игрища за голф. Река Колорадо, ко-
ято го снабдява с вода е сред реките, които вече 
не достигат моретата и океаните. Водите й дори 
намаляват п ри самия извор. Нивата на езерата 
от нейния басейн непрекъснато спадат. През 2025 
год. недостигът на вода може да застраши над 2 
млрд. души. Все още има вода, която почти не е 
използвана. Блатата на планетата съставляват 
6% от площта й. Те са несравнима среда за пре-
чистването на водата. Почти винаги са ги считали 
за територии, които са непригодни за обитаване от 
хората. Но хората са забравили за наколните жи-
лища на древните ни предци и за възможностите, 

които са давали за живот на хората. Тези блатисти 
местности непрекъснато са били отводнявани и 
пресушавани. През миналия, XX век, половината 
от блатата в света са били отводнени. 

Горите също застрашително намаляват. Дърве-
тата осигуряват среда за ¾ от биологичните видо-
ве, или за целия живот на Земята. Всяка година се 
откриват видове, да които не сме и подозирали, 
че съществуват. Всяка година 13 млн. хектара тро-
пически гори се изсичат. Това е площта на щата 
Илинойс (Съединените американски щати). Най-
голямата дъждовна гора Амазония е намаляла 20 
%. Обезлесяването е сред главните причини за 
глобалното затопляне. Над 2 млрд. души, което е 
почти 1/3 от земното население, зависи от дърве-
ните въглища. Монокултурите завладяват все по-
вече, все по-големи територии, но те не са гори. В 
Хаити, една от най-бедните страни в света, дърве-
ните въглища са основно гориво. Тук едва 2% от 
територията са гори. Почвата вече не поглъща 
дъждовната вода. Почвата ерозира. Процъфтява-
ща в миналото, днес Хаити не може без между-
народни хуманитарни помощи. Така е и с населе-
нието на остров Мадагаскар. Нека си припомним 
какво се е случило на Великденския остров след 
безразсъдното унищожаване на горите от него-
вите жители. Те се наричали „рапануи”. Те така 
експлоатирали своите ограничени ресурси, до-
като от тях не останало почти нищо. Тук растели 
едни от най-високите палми в света. Изсекли ги. 
Това довело до ерозия на почвата. Нямали вече 
дървен материали за канута (вид лодки). Не могли 
да ходят на риболов. И въпреки, че рапауи били 
изобретателни занаятчии, велики скулптури (голе-
мите каменни статуи) и невероятни мореплавате-
ли, които създали собствена писменост, известна 
като писмеността „ро-ро”, те не успели да се за-
пазят като етническа общност. Останали в плен на 
свръхнаселението. Последвали бунтове, размири-
ци, глад и мнозина загинали. Обезлюдени градо-
ве, поради неразумно използване на природните 
ресурси, има във всички континенти. Тези траге-
дии днес имат особено актуално значение. Такава 
съдба чака всички народи, общества и държави, 
които не се поучават от миналото, които забравят 
и не възприемат социалния опит на поколенията, 
които са живели преди тях. 

Нигерия е най-големият износител на нефт в 
Африка. За разлика от населението на Дубай 70% 
от нигерийското население живее на границата на 
крайната бедност. Защо тогава, когато една страна 
е богата на природни ресурси нейното население 
живее бедно?

В световен аспект половината бедни хора живе-
ят в богати на природни богатства държави. Защо? 
За последните 30-ет години разликата между бед-
ни и богати става още по-голяма. Половината от 
световното богатство е в ръцете на 2% от населе-
нието на Земята. То води до развитието на такива 
миграционни движения, чиито тежки последствия 
трудно могат да бъдат прогнозирани. 

Град Лагос (столицата на Нигерия) през 1960 
год. е имал население от 700 хил. души.  До 2025 
год. това население ще нарасне до 16 млн. души. 
Този град е между най-бързо растящите мегаполи-
си. Този вид урбанизация за разлика от миналото 
не е поради стремежа за забогатяване, а  заради 
оцеляване. Всяка седмица населението на гра-
довете нараства с по 1 милион. Един от шестима 
жители на планетата живее в пренаселена нездра-
вословна среда без достъп до вода, канализация 
или електричество. Същевременно зачестяват 
екологичните катастрофи, предизвикани от аварии 
на танкери, натоварени с нефтени продукти или на 
нефтени платформи, напр. като тази в Мексикан-
ския залив през 2010 год. Дейността ни в областта 
на земеделието, индустрията, транспорта води до 
увеличаването на въглеродния двуокис. Замърся-
ването е глобално. Атмосферата се загрява. Рязко 
се наруши климатичния баланс на Земята. Горски-
те пожари също допринасят за увеличаването на 
вредните газови емисии. Глобалното затопляне е 

най-забележимо. Никога досега концентрацията 
на въглероден двуокис не е била толкова голя-
ма. Климатичните промени водят до непредвиди-
ми последици. До 2025 год. ¼ от видовете може 
да бъде застрашена от изчезване. Равновесието 
в полярните райони също е нарушено. Около се-
верния полюс пакът е изгубил 30% от площта си 
за 30 години. Ледът на Гренландия представлява 
повече от 20% от сладката вода на Планетата. Ако 
този лед се разтопи, равнището на моретата и оке-
аните ще се повиши с близо 7 метра. Парниковите 
газове са също глобална заплаха. Екосистемата 
на земята няма граници. Атмосферата е неделима 
част от тази система.  Само през XX век затопля-
нето е довело до повишаването равнището на мо-
ретата и океаните с 20 см. Вече 30% от кораловите 
рифове са изчезнали. Географията на климатите 
непрекъснато се мени. Известно е, че 70% от на-
селението на света живее в крайбрежните равни-
ни. Освен това 11 от 15 –те най-големи градове са 
на крайбрежие или на речно устие. Миграцията е 
неизбежна. Не е сигурно само в какви мащаби ще 
бъде. Сушата вече настъпва повсеместно. В Ав-
стралия вече половината от обработваемата земя 
е засегната от сушата. 

Ние, хората, нарушаваме неразумно екологич-
ното равновесие, което ни е позволило да се раз-
виваме 12 хил. години. Какъв е смисълът да се 
изразходват днес 12 пъти повече за военни цели, 
отколкото за помощи за развиващите се държави? 
Каква е нашата отговорност за това, че 5 хил. души 
умират дневно заради замърсена питейна вода и 
защо 1 млрд. души да нямат достъп до безопасна 
питейна вода? Какво трябва да се направи, за да 
не гладуват почти 1 млрд. души? Защо трябва 50% 
от житото да се използва за фураж и за биологич-
ни горива? Как трябва да рекултивираме 40% от 
обработваемата Земя е поразена за дълъг период 
от време? К ак трябва да се спре изсичането на 
огромни горски територии, като се има предвид, че 
всяка година се унищожават 13 милиона хектара 
гори? Как трябва да постъпим, за да опазим жива-
та природа, тъй като един от всеки четири бозай-
ници, една от всяка осем птици и едно от 3 земно-
водни са заплашени от изтребване?

Сега всички животински видове измират 1000 
пъти по-бързо отколкото преди. Средната темпе-
ратура в последните 15 години е най-високата в 
историята на човечеството. Вечните ледове са  
изтънели с  40% за последните 50 години. До 2050 
год. може да има най-малко 200 млн. бежанци за-
ради климатичните промени. Само 4 от 5 деца по-
сещават училище. 

Културата, образованието, науката и иновации-
те са неизчерпаеми ресурси. Успешното развитие 
на Държавата Израел доказва това. Човешката со-
лидарност е по-силна от националния нихилизъм, 
ако тя се изгражда с помощта на културните и 
историческите ценности. 

В Бангладеш е основана банка само за бедни. 
За 30 години тя е променила живота на повече от 
150 млн. души. 

В Антарктида са открити богати находища от 
природни изкопаеми. Това е един природен резер-
ват, посветен на мира и науката. Вече 49 държа-
ви са подписали споразумение този континент да 
бъде проучван и експлоатиран при определени ус-
ловия, които засега гарантират екологичното рав-
новесие. Взети са необходимите мерки да бъдат 
защитени 2% от световните териториални  води.

Първите национални паркове са създадени пре-
ди век. Те заемат 13% от територията на континен-
тите.

Повече от 50 хил. души живеят в първия еколо-
гичен квартал във Фрайбург.  Други градове стана-
ли партньори в този проект. Мумбай е едни от тях.

КУЛТУРОНОМИЧНИЯТ ПОДХОД 
И КОСМОПЛАНЕТАРНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЯТА

(Следва)
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(Продължение от бр. 12/2016)

Д: Значи това не е планета на съвършени хора. 
Имате ли еквивалент на полицията? А право при-
лагащи органи?

Ф: Не няма нужда от тях, защото всеки сам ръково-
ди себе си. Не е необходима армия или полиция. Во-
енната или правоприлагащата атмосфера просто не 
е необходима, когато всеки се самоуправлява. Значи 
нямате проблеми с негативни личности?

Понякога се срещат хора с посредствен ум, а поня-
кога, някой, който действа добре, ще стане не непре-
менно недействащ, но зле действащ. Еквивалент тyк 
са психичните болести. Има такива, които вследствие 
на определени обстоятелства просто се самоунищо-
жават или се насочват към преживявания, които ги 
правят зле действащи.

Д: Искаш да кажеш, че биха могли да наранят 
околните?

Ф: Не толкова другите, колкото себе си. Помага-
ме им, като им даваме цялата любов, която могат да 
приемат, за да могат да разберат своята… грешка. 
След това им помагаме да се възстановят.

Д: Имате ли затвори?
Ф: Не, техен еквивалент са болниците. Тези хора, 

бедните нещастни създания се настаняват в болница 
и им се оказва специално внимание. Наказание оба-
че няма, защото нарушенията им не са умишлени. Те 
просто не са разбирали.

Д: Значи сред нaceлениemo ви няма случаи на 
умишлени нарушения?

Ф: Това се случва толкова рядко, че почти не съще-
ствува. Ако някога се е случвало, не съм го знаел, не 
съм подозирал, че е било умишлено.

Д: Значи еволюцията ви е надмогнала това?
Ф: Точно така, това е еволюционна концепция.
Д: Съществуват ли други раси?
Ф: Има група нисши същества, които благосклонно 

използваме за изпълнение на задачи и за прислуж-
ване. Всъщност те не са нисши. Не гледаме на тях 
отвисоко. Не ги считаме за нещо по-малко от нас, а 
просто за по-слабо развити. Имат ниски умствени 
възможности, но са много полезни. Добиват метала, 
който използваме. Те са “слуги” в буквален и в пре-
носен смисъл, но ние много се грижим за тях. Те на-
селявали планетата преди пристигането на по-висша 
раса и били интегрирани в издигането на планетар-
ната съзнателност. На външен вид са като животни, 
окосмени са, по-дребни са на ръст и с някак приве-
дени рамене. Обичаме малките хора, както нежно ги 
наричаме и се грижим за тях като за братя.

Д: Но те се използват за извършването на раз-
лични задачи?

Ф: Не толкова “използват”, колкото… (Той млъкна, 
сякаш търсеше подходящата дума.) Преводът е 
труден, защото тук липсва подобна концепция. Най-
близкият съществуващ превод е “робство”, но това 
съвсем не е точно. Става дума за тотална интегра-
ция. Те знаят мястото си, ние знаем мястото им и 
приемаме положението. Съществува хармония, коя-
то липсва на Земята. Те са приели положението си с 
много достойнство. Случайното увреждане или както 
бихме се изразили ние неизправност на тези съще-
ства не е преднамерено. Те се разболяват както всич-
ки други. Това не е преднамерено, въпреки че при-
чинява затруднения. Важен е умисьлът, а той липсва 
тук. Съществува единствено стремежът да служат. 
Поради животинската им природа, ако се претовар-
ват или насилват, могат да проявят свирепост, затова 
отношението към тях трябва да е внимателно. Но 
дори това не е умишлено. Това е емоционална реак-
ция на обстоятелствата. Необходимо е единствено 
отстраняването на стимула и реакцията ще изчезне. 
Ако не се насилват и не им се противоречи, няма 
да проявят тази реакция. Тук говоря за вероятности. 
Това се случва много рядко, но е възможно. Както 
вече споменах такива случаи не се срещат често за-
щото в голямата си част расата се е “прочистила”.

Д: Тогава не се нуждаете от никакви оръжия.
Ф: Няма оръжия за воюване между хората, но в 

горите има влечуги с огромни размери, подобни на 
динозаврите на тази планета, чийто ръст достига 
до 10 метра. Ако някой отиде в дивите райони на 

планетата, ще се нуждае от защита. При определени 
обстоятелства, ако някой обезпокои гнездото им, те 
ще го атакуват, за да предпазят малките си. Могат да 
бъдат отблъснати с електрически заряди. Електро-
шоковият уред е цилиндричен, а в края му е разпо-
ложен контролен ключ за регулиране на заряда. Носи 
се чрез дръжка (не е сигурен за думата) и единият 
му край се опира в тялото на животното, което целим 
да отблъснем. Точно това оръжие е предназначено 
за защита, то е отбранително, а не нападателно. То 
не би убило животното, би го отблъснало. Те бързо 
се научават да не посягат на тази палка. Научават се 
да не се доближават след като веднъж са получили 
токов удар. След като е било толкова близо до нещо, 
което причинява такава болка, животното веднага се 
насочва в обратната посока. Но не всички същества 
са толкова огромни. Повечето не са много по-големи 
от хората, които използват палката. Те живеят в об-
расли, ненаселени райони далеч от градовете. По-
вечето са влечуги по природа, но не всички. Има и 
покрити с козина или коса същества. Палките обаче 
действат еднакво добре на всички.

Д: Никога ли не ви се налага да убивате нещо?
Ф: Бихме могли да стигнем и дотам. Ако това се 

случи, ще го направим, но винаги се опитваме да 
отблъснем съществото. Зарядите не са толкова сил-
ни, че да убиват. Съществува еквивалент на пушките. 
Това са оръжия, които използват съответствие на па-
троните. Те ще бъдат използвани само ако се налага.

Д: Зaщo хората посещават местата, където 
живеят тези животни?

Ф: Вce още изследваме планетата и това са онези, 
които са избрали да живеят в такава среда.

Д: Това единствените видове диви животни ли 
са?

Ф: Като цяло само те са опасни. Има животни или 
същества от най-малките до най-големите размери. 
Съществуват многобройни разновидности, макар и 
не толкова, колкото на земята. Има прилики, но до-
колкото знам не и точни еквиваленти. Повечето жи-
вотни в гористите райони са влечуги а и тревопасни. 
Има и равнини, обитавани от космати същества. 
Съществуват еквиваленти на рибите или същества, 
които живеят във водата, и такива, които живеят във 
въздуха.

Д: Имате ли домашни животни?
Ф: Главно домашни любимци. Има коне или тех-

ния еквивалент, които се използват за дърпане и 
теглене. Единствено тях използваме. Има домаш-
ни животни, подобни на маймуните. Има същества, 
които биха изглеждали много странно на Земята и 
биха ужасили някое дете. Но те са съвсем безобид-
ни и много любвеобилни, като малки другарчета са. 
Всички животни изглеждат по различен начин от тези 
на Земята. Прилики съществуват, но доколкото знам 
липсват точни еквиваленти. Имат характерни разли-
чия от животните, които съм срещал аз. Но не съм 
се срещал с всички животни на Земята и затова не 
мога да твърдя нищо със сигурност. От онези, които 
съм виждал, няма еквиваленти. Някои са по-подобни 
от други, например, както вече споменах, конят има 
груб еквивалент на онази планета. А кравата всъщ-
ност няма истински еквивалент.

Д: Значи не използвате мляко или друг животин-
ски продукт?

Ф: Има животни, които дават мляко, но то не се 
консумира.

Д: Живеели ли са тези същества на планетата, 
когато тя с била колонизирана за първи път?

Ф: Някои са живеели, а други са били докарани от 
други системи. Тук има много неща. Имаме градове, 
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провинция, водопади, птици, дървета и пикници. Ня-
маме коли, замърсяване или табла за афиши. Това 
са прояви на земната култура към конкретния мо-
мент, които там не съществуват.

Д: Какъв тuп транспорт използвате?
Ф: Има превозни средства, които пътуват по свои 

пътища. Има такива, които се движат във въздуха и 
по водата.

Д: Какъв тип енергия използват те?
Ф: Превозните средства, които летят във въздуха, 

често използват кристали, които ги тласкат. Има оба-
че и летателни апарати, които работят на принципа 
на магнетизма. Обвивките им са направени от мате-
риали от типа на алуминия. Това са малки превозни 
средства, които се плъзгат по енергийните течения 
или пътеки. Тези пътеки силно наподобяват съвре-
менните магистрали на тази планета.

Д: Искаш да кажеш нещо като електрични пото-
ци?

Ф: Грубо казано, да.
Д: Те навярно не могат да се отклоняват от 

тях?
Ф: Това не е вярно, защото съществува възмож-

ност за пътуване независимо от тях. Най-ефективно 
обаче е използването на тези пътища. защото то не 
изисква външен енергиен източник, какъвто е необхо-
дим при пътуване извън пътя.

Д: Разбирам, те просто се движат по течението 
и използват друг тип енергиен източник, ако искат 
да се отклонят? Какъв е този енергиен източник?

Ф: Това е складова клетка, чийто земен еквивалент 
е батерията. Тя съхранява онази енергия. която впо-
следствие ще бъде насочена през превозното сред-
ство, като ще го поляризира в съответствие със сило-
вите магнитни линии на планетата. Така пътуването 
се постига лесно чрез поляризация в съответствие с 
желаната посока, независимо дали тя е успоредна, 
перпендикулярна или друга.

Д: Управляват ли ce превозните средства пo ня-
какъв начин или са автоматични?

Ф: Да, съществува ръчен контрол. Той силно на 
уподобява управлението на съвременните автомоби-
ли тук на тази планета. В определен момент в бъде-
щето на Земята ще бъде предоставена информация 
за конструирането на тези машини, защото те използ-
ват енергия, присъща на планетата. Тази енергия не 
използва изчерпаеми източници като въглища иди 
петрол. Напротив, този тип енергия е изобилна, неиз-
черпаема и доста ефективна. Тя ще бъде използва-
на, без да замърсява околната среда. Това са универ-
салните концепции, които ще бъдат дадени на това 
физично ниво на планетата Земя в бъдещето.

Д: Имате ли годишни сезони?
Ф: Не, нямаме. Има постепенна промяна на кли-

мата след определен период от години, дължаща 
се на голямата орбита, която планетата прави око-
ло слънцето. Тя е много по-голяма от орбитата, ко-
ято Земята описва около своето слънце. Смяната на 
сезоните обаче дaлеч не е така драматична или ек-
стремна, тъй като времето се променя от топло към 
горещо. Ако съотнесем състоянието на нещата към 
тази планета може да се каже, че това е преходът от 
ранното лято към август или късното лято и после от-
ново към ранното лято.
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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.

Покана
На 25.01.2017 г. (сряда), от 18.00 ч. в салона на 

читалище "Доктор Петър х. Берон - 1925" (гр. София, 
ул. "Янко Сакъзов" №17, до Кукления театър),

ще бъде представена най-новата книга
на ИК "Новата цивилизация": 

"КРЪСТОПЪТИ НА ВРЕМЕТО".
Книгата на авторката Евелина Тодорова ще бъде 

представена от акад. Атанас Панчев - издател на в. 
"Квантов преход" и 

директор на ИК "Новата цивилизация".
Поканват се всички, които имат желание да се 

запознаят с една пъстра картина на съвремието и 
пътешествията на автора.

Вход свободен

Рождество Христово не е просто факт, огра-
ничено във времето и пространството събитие. 
Именно превръщането на този изумителен и фе-
номен, и ноумен, във времево и обредно покло-
нение, не е довело вече повече от 2000 години до 
промените, вложени чрез християнството в Божия 
План.

Да преминеш през вратата на Рождеството, 
означава да осъзнаеш как през нея преминава 
всеки чрез непрекъснатото Божествено Сътворя-
ване. И в това осъзнаване да няма съмнение, не-
зависимост, а да си убеден, че всичко е зависимо 
от Поведението на Божествения свят. 

Че ти, съобразявайки се другия, приемайки не-
говия Живот, правейки така, че да не се чувства 
неудобно от теб, си сигурен, че се съобразяваш 
с Бог, Който е самият Живот, че е във всеки един 
атом. И на това субстанциално еднородно и не-
делимо ниво всичко е Едно. 

А на по-висшето, есенциалното ниво, законите 
на материята преминават в духовни принципи, 
споявани от духа на любовта, мъдростта, истина-
та, свободата…

На това ниво имаш сигурност, че човек диша 
със сърцето, приема всичко, разбира, че навсякъ-
де действа най-важният принцип – Рождението, 
Растежът на Любовта, Разширението, Движение-
то… Слизащо от горе, издигащо се пред сърцето 

и даващо, умножаващо Небесния дар…
Рождеството на Христос е всекидневно косми-

ческо явление. То е принцип, водещ към ритмич-
ната Цялост на света, водещ към Божествената 
Планина.

Усещане, че си като всичко и всеки. Че няма 
другост на идентичността. Едно стопяване в мира 
и милостта. В което няма борба, война, а само 
приемане и смирение – най-висшата добродетел. 

Ако днешната ни цивилизация не беше пред-
почела да отмести основата си от тази Канара, 
днес нямаше да се срива като пясъчна планина 
от сгрешени приоритети.

Но, за радост, заплетеният в шубраците на 
изкривяванията Смисъл на Единосъщието ни с 
Бога, вече се разплита. Макар и по трудния на-
чин с много изпитания, все пак, Развиделяването 
и Осъзнаването се задават на небосклона на жи-
вота ни.

Задава се времето на Зрелостта. На близостта 
на Вършитбата - отделянето на Празнотата от пу-
стотата, от празнодумието.

Класовете на Жетвата започват да узряват и да 
се подреждат в ръкойките на Сеяча.Непопадна-
лите в тях “плевели” се отстраняват, макар че и те 
имат шанс с повече страдания да се трансформи-
рат. Затова връзката между Праната и прането 
е пряка. Изпира се нечистотата, за да се стигне 

до Правдивостта, до Израстването към Светлина-
та на Събуждането.

Христа е Растежът на Любовта, Разлистването, 
Раззеленяването, Разклоняването на Дървото на 
Живота, за да се стигне до Плодовете на действи-
ята. До Възрастването на Духа. До Възрастява-
нето.

И това време на Обръщането все повече почук-
ва върху Хоризонта, сливащ Небе и Земя. На под-
готвящия се нов  Ерусалим. 

Подготвя се и Сливането на човека с неговото 
Предназначение да бъде единосъщен със своя 
Творец. Стъпките на Истината отекват все по-
силно и водят към Сливането на Началото и Края. 

В Книгата на Сътворението вече се разгръщат 
Страниците на Следването и Сливането с Пове-
дението на Духа.

Слизат Откровението на Смисъла и Опложда-
нето на Разбирането, Радостта от Даването. Ра-
достта на Равновесието…

Младенецът се къпе в Мирото на Мира. Светът 
се облича в Белота. 

Отдавна заченалото Богоподобие се разпуква в 
неизброими Лъчи и Зари. 

Празнуват Лекотата, Простотата, Естественост-
та, Правдивостта, Любовта, Мъдростта...

Лияна Фероли

РОЖДЕСТВОТО – 
РАСТЕЖЪТ НА ЛюБОВТА
Или как да раста с Христа

Божият град

Светилото в Новия 
Ерусалим е Христос

Изгряват страниците от 
Книгата на Живота

Идва Чаканият


