
развалини, сред които се 
издигаше и достигаше до 
нас дълбок, оплакващ стон, 
подобен на оплакването, с 
което ирландците изпращат 
своите мъртъвци. Стонът 
изпълваше малката долина и 
се възнасяше във вой… Това 
беше ужасяващо зрелище 
- зрелище, което ще ни 
преследва цял живот... малки 
бебешки ръчички, протегнати, 

сякаш молеха за 
помощ; бебета, 
които са умрели, 
учудени от яркия 
блясък на сабята 
и червените ръце 
на свирепооките 
мъже, които са я 
размахвали... Никога 
не съм могъл да 
си въобразя неща, 
ужасяващи до такава 
степен. Върнахме се 
обратно, отровени 
и убити, с виене 
на свят, доволни 
да излезем отново 
на улицата и да 
напуснем страшния 
дом на чумата..."
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През 1876-1877 година над 200 европейски вестници 
отпечатват статии, които разкриват кървавата 
драма на българския април. Руски, френски и 

американски журналисти, мисионери и посланици 
споделят разтърсващи сведения за видяното. Дописникът 
на английския вестник „Дейли нюз“ и на американския „Ню 
Йорк Хералд“ Дженюариъс мАКГАХАН (1844–1878) обикаля 
Перущица, батак, Панагюрище, Клисура, Пловдив. Неговите 
сведения успяват  да преобърнат мнението на министър-
председателя Дизраели и британската дипломация, които 
подкрепят целостта на османската империя и твърдят, 
че фактите относно зверствата на турците в българия са 
силно преувеличени. "Гледано от нашето място, батак 
напомняше нещо сходно с развалините на Херкулан 
или Помпей - написал макгахан. - Не беше оцелял нито 
един покрив, нито една стена. Всичко беше маса от 

Проф. Андрей Пантев: 

Антибългарски 
сили обявяват 
основни моменти от 
Априлското въстание 
като Баташкото 
клане за мит
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Априлското въстание е един романтичен при-
мер за триумфа на един позор, за успеха на една 
трагедия. Поради това то заема особено място в 
нашата история и в историята на голямата бал-
канска криза, която протича между 1875 и 1878 
година. Самото въстание възпроизвежда най-
доброто от европейската националноосвободи-
телна традиция – като идеи, като организация 
и като отношение към Европа. Всичките прин-
ципи на националноосвободителното движе-
ние – държавна независимост, етнорелигиозна 
търпимост, респект към Европа, социална спра-
ведливост, са застъпени в идеите на Априлското 
въстание. И особено на събранието на Оборище, 
където 64 души упълномощени представители до 
голяма степен са ембрионът на бъдещото народ-
но представителство.

Разбира се, трябва да кажем, че Априлското 
въстание е онова събитие, което даде възмож-
ност на тогавашното гражданско общество, нари-
чано  „обществено мнение“, да изрази своя гняв от 
самия факт, че един народ, лежащ в основите на 

еврохристиянската цивилизация, е в продълже-
ние на стотици години във властта на една чуж-
да и враждебна сила. Със своето мъченичество 
априлци предизвикаха най-сетне внимание към 
България и Европа престана да бъде безучаст-
на и летаргична, каквато беше в продължение 
на векове. Ако има нещо късметлийско, по-точно 
случайно, то е в това, че Априлското въстание, 
особено в Пловдивско, се извършва фактически 
пред очите на много консули, пътешественици, 
журналисти и така мълвата за неговото зверско 
потушаване събуди съвестта на Европа и поста-
ви въпроса за моралното здраве на тогавашното 
европейско общество. Въстанието се осъществя-
ва във време, когато журналистиката вече поема 
пътя си на четвърта сила в управлението и в усто-
ите на тогавашното общество. Дори има израз, че 
столът на главния редактор на един вестник е не 
по-малко значим в политиката, отколкото тронът 
на който и да е от нейните монарси.

Така че с нас тръгна всичко прогресивно и чо-
вечно, застана в подкрепа на България, която при-

доби значение. И досега има в учебниците фраза 
за „пробългарската агитация“. Турците потушиха 
това въстание с не по-малки жестокости от тези, 
които са проявени при потушаването на всички 
въстания от ХV век насам в балканските земи. От 
Тургенев до Оскар Уайлд и от Гладстон до Менде-
леев – всички застанаха зад България. Няма го-
лям град в Англия, където да не е имало митинг в 
подкрепа на българското страдалчество. Това до 
голяма степен предопределя по-нататъшния ход 
на българското освобождение, при което в Русия 
– след едно сърцераздирателно писмо на екзарх 
Антим І, руското общество предприема една во-
йна, в която водещото бяха моралните подбуди. 
Априлското въстание бе продължено от една 
честна война в историята на ХІХ век. Дори тези, 
които са смятали, че загиват напразно и че това 
ще бъде поредното неизвестно освободително 
начинание на българите, този път предизвикаха 
състояние, при което в. „Икономист“ пише: „Свиде-
тели сме на нечуван гняв в историята на Англия“. 
В същото време в руските обществени кръгове, от 
чайове и вечеринки до рекрутиране на добровол-
ци, се извърши една масова акция за спасението 
на българите. Така че Априлското въстание носи 
всичко онова, което наричаме европеизъм.

Когато казваме, че едно дело е българско, обик-
новено се сещаме за Съединението. Но Април-
ското въстание е първият голям самостоятелен 
акт на българския народ. Апостолите, революци-
онните окръзи, прокламациите, обръщението към 
Европа – всичко е изцяло българско начинание. 
Но нека не забравяме, че още оттогава антибъ-
лгарската пропаганда натрапва клишето, че това 
било внушено от Русия, че това е руско подстре-
кателство. Оттогава започва идеята, че всяко на-
чинание на българите срещу техните поробители 
е инспирирано отвън и че няма нищо общо със 
състоянието на българите, които се интересуват 
повече по колко върви свинското месо на Со-
лунската митница, отколкото от това да си имат 
собствена държава. Величието на априлци е, че 
те отиват за пореден път на гибел и само година 
след това се появява една освободителна акция, 
която поставя България отново на европейската 
политическа сцена.

По същия начин в днешно време антибългар-
ски сили обявяват основни моменти от Априлско-
то въстание като Баташкото клане за мит. Дори 
в учебниците по история от 1992 г. у нас ембле-
матични фигури като Раковски, Левски, Ботев 
бяха обявени за хаирсъзи, на които учителите „не 
трябва да наблягат“. Това е, защото днес има сре-
ди, които са леко паникьосани от възстановяване-
то на симпатиите към Русия в българското обще-
ство. И са готови да изкривят всякаква неумолима 
историческа събитийна канава. Често повтарям, 
че очаквам те да обявят и клането в Батак за дело 
на донските казаци. Този стремеж, от една страна, 
има обществено основание – че симпатиите на 
обществото към Русия се възвръщат, а от друга 
страна, просто хората искат да направят кариера 
или да оправдаят онези богаташки средства, ко-
ито са получавали пряко или косвено от чужбина. 

В доклада за кланетата и зверствата в България от 10 август 1876 г.Юджийн СКАЙЛЕР, генерален консул и 
секретар на посолството на САЩ в Истанбул, пише: „В Панагюрище много от жителите избягаха, но броят на 

убитите е около три хиляди, повечето от които жени и деца... На стари мъже избождали очите, а крайниците им 
били отсичани и така оставяни да умрат... Бременни жени били разпорвани и новородени бебета били разнасяни 
на байонетите на пушките, докато малките деца били заставяни да носят кървавите главици на техните 
другарчета...“ .
17 август 1876 г., о. Капрера, Джузепе ГАРИБАЛДИ пише в свое писмо: „Батак беше с девет хиляди жители, сега 
са 1300. На седем хиляди човешки същества е изгаснал животът, но къде се намираме, не се ли свършват още 
завоеванията на ятагана, на содомството, на кола, на горилището, на безчестното от всякакъв вид“.
Уилям ГЛАДСТОН в брошурите „Ужасите в България и източния въпрос“ и „Уроци по клане“, издадени в Лондон 
през 1876 г., пише: „Извършените престъпления и злодеяния са в толкова огромни размери, за които няма 
пример в новата история. Те са толкова неизразими, гнусни, че езикът и перото не са в състояние да ги опишат в 
действителния им вид. Позор е, че такова дело е могло някога да се извърши“.

Жестокостта на погрома на Априлското въстание предизвиква мощно протестно движение по цял свят. 
В защита на българите глас издигат едни от най-видните интелектуалци, политици и учени, сред които 

Виктор Юго, Достоевски, Чарлз Дарвин, Толстой, Менделеев, Константин Иречек. Канцлерът Ото фон Бисмарк 
заявява, че след зверствата, извършени в българските земи, за Османската империя няма място в Европа. 
След като не успява да реши проблема по дипломатически път, повлияна от огромното протестно движение, 
Русия е принудена да обяви война на Турция.

По повод Баташкото клане ТУРГЕНЕВ 
пише сатиричното стихотворение

„Крикет в Уиндзор“: 
„Кралица Виктория дами събра. 

Тя гледа как пъргаво тичат, 
играейки новата модна игра, 

която крикет се нарича.

Видение някакво й се яви -
тя вижда на тая поляна 

не топки, а множество хорски глави 
и всяка със кървава рана. (…)

Сонет за избиването на християните в 
България, Оскар УАЙЛД … 

Тук стонове изпълват тишината 
и твоите свещеници загиват. 

Не чуваш ли как вопли се издигат 
над труповете хладни на децата?
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Проф. Андрей 
Пантев

Професор д.и.н. Андрей 
Пантев – историк, дълго-
годишен преподавател в 
СУ „Кл. Охридски“. Препо-
давал е балканска история 
в САЩ. Депутат в 39-то, 
40-то и 41-то Народно 
събрание. Президент е на 
Българската асоциация за 
американистика.

Ние говорим, че Търновската конституция 
е най-демократичната в Европа, че е копие 
на белгийската и като че ли срамежливо под-
минаваме, че наподобява и сръбската. Но 
има един основен въпрос – каква продукция 
като демокрация произвежда тя. Ако поглед-
нем с трезв поглед върху историческото раз-
витие на България като конституционна и по-
литическа система, ще видим, че не повече 
от 7-8 години у нас е съществувала такава 
конституционно гарантирана демокрация. 
Фактически тя се осъществява при първото 
българско правителство (май единствено 
при него) – на Тодор Бурмов, няма мнозин-
ство в парламента, той е назначен от княза за 
министър-председател, и губейки одобрение 
и подкрепа в парламента, е свален. Някои 
твърдят, че това било криза. За мен това е 
един от малкото случаи, в които демокраци-
ята чрез Конституция работи. Значи стигаме 
да един основен проблем – дали документа-
цията, колкото и важна да е тя, като темел на 
една държава гарантира нормален, демокра-
тичен и съзидателен режим.

Преди години, когато бях депутат, най-
големият гняв се изливаше върху това, че 
депутатите гласуват с чужди карти. Е, добре. 
Сега това е технически слабо възможно, но 
от това парламентът не заработи нито по-
добре и ефективно, нито неговият престиж се 
повиши сред общественото мнение. В също-
то време обаче от Учредителното събрание 
остава една продължителна черта на идея-
та, че България е не само държава на духа, 
както великолепно се е изразил академик 
Дмитрий Лихачов, но и държава, при която 
има известна система на държавност, пре-
ди да има държава – общините, самообла-
гането, усещането за обща езикова близост 
между най-крайните райони на България от 
сръбската граница до Малко Търново. Това 
свидетелства, че и Конституцията е не толко-
ва дарена, колкото отговаряща на егалитар-
ните традиции в българското общество. Ако 
говорим обаче за тази традиция, не трябва да 
забравяме, че има един грандиозен парадокс 
в българската история. Както естествено са 
приемали егалитарните традиции – пример-
но тази идея да си на масата заедно с чор-
баджията, така и с една поразителна лекота 
са се приемали, одобрявали и дори възтор-
жено прославяли диктаторите в нашата исто-
рия. Това е едно от малкото несъответствия 
между историческа архивна документация и 
практиката на нашия живот.

Когато се приемаше сегашната Консти-
туция, едни хора лежаха и гладуваха срещу 

нея. Лежаха на тревата, за да покажат, че 
са по-големи демократи от демократичната 
Конституция. След това обаче не се притес-
ниха да приемат постове, длъжности, титли, 
звания именно в името на тази Конституция. 
Това говори много за фарисейството на на-
шето политическо поведение. Ние приемаме 
една текстуална декларация само тогава, 
когато ни изнася. Нашето отношение към 
Конституцията по принцип като основен акт 
на държавността е фарисейско. Виждаме как 
тя беше използвана напоследък за уреждане 
на някакви долнопробни лични мераци и пре-
тенции в съдебната система. Така че наличи-
ето на Конституция още не означава наличие 
на демокрация и съзидателност. Англичани-
те нямат Конституция. Те се управляват от 
конституционни закони. Това не означава, 
че Англия не е демократична страна. А при 
нас отново цялата работа беше в словесна-
та имитация. Нима не е ясно, че вицепрези-
дентът ни, не като личност, а като длъжност, 
е малко излишна фигура в нашата система. 
Но понеже в Америка има вицепрезидент, 
трябваше да има и тук. Това е съдбата на 
всяка имитационна, изкуствено въведена 
структура и система в нашия живот, незави-
симо дали е политически, стопански и дори 
културен.

Ние в момента виждаме, че всеки от 
властта може да наруши Конституцията, ко-
ято се спазва формално. Това означава, че 
да смениш пет партии не е морален укор. 
Това означава, че всичко, което е удобно за 
конюнктурата, може да бъде пренебрегвано, 
въпреки Конституцията. Доколкото знам, в 
Конституцията не пише, че нашето въздушно 
пространство трябва да бъде отбранявано от 
чужди сили, та макар и съюзнически. Образо-
ванието и здравеопазването са безплатни по 
Конституция. Всичко това е нагло пренебрег-
вано. А това, че някой е нарушил Конститу-
цията, то е само частен случай от общото й 
пренебрегване тогава, когато е в интерес на 
определени сили и среди.

Когато държавата нарушава Конституци-
ята, ние казваме, че самата държавност се 
разпада. Но понятието „държавност“ е из-
мислено. Когато няма държава, не може да 
има държавност в съвременния свят. А всич-
ки ние, които непрекъснато употребяваме по-
нятието „държава“ като отрицателно състоя-
ние, често забравяме, че самите ние имаме 
принос към тази девалвация.

На 16 април 1879 г. се приема 
Търновската конституция

На 3 април  1879 г. София е 
обявена за столица на България

През 1879 г. София става столица на българия с 11 
694 жители, 2 училища и 10 хана

На 3 април 1879 г. депутатите в Учредителното 
събрание в Търново единодушно избират за столица 

на Княжество българия град София
Архивите сочат, че когато София става столица, в града 
е имало 11 694 жители, 2 училища, 10 хана, 120 дюкяна 

и 3306 къщи.
Според данни от първото официално преброяване на 
София през 1880 г. жителите на столичния град са 20 

856, от които 12 368 са мъже. Само 11 395 са родени в 
града, а останалите 9106 са дошли отвън.

3 април е датата, на която през 1879 г. София е 
обявена за столица на българия.

Тогава депутатите в Учредителното събрание (10 
февруари - 16 април 1879) в Търново единодушно 

избират за столица на Княжество България град София.
Предложението е на един от първите български 

историографи, съосновател на Българската академия 
на науките проф. Марин Дринов, а мотивът - поради 

географското разположение и потенциала за 
икономически растеж.

По време на дебатите тогава народният представител 
Драган Цанков казва: „Ние имаме две столици - 

Търново - историческа, и София - правителствена. 
Затова аз предлагам и занапред София да си остане 

за резиденцията на княза, а в Търново да става 
коронацията на княза“.

След Съединението на Княжество България и Източна 
Румелия (6 септември 1885) София става столица на 

обединена България.
През първите няколко десетилетия след 

Освобождението в София са построени едни от най-
известните сгради, които оформят уникалния вид на 
столицата - Народното събрание, Народният театър 

„Иван Вазов“, Централната минерална баня, Академията 
на науките, Софийският университет „Св. Климент 

Охридски“, Народната библиотека, храм-паметникът „Св. 
Александър Невски“ и др. Най-красивите и впечатляващи 

от тях са обявени за паметници на културата.

Принос към девалвацията

Част от бъдещия булевард "Александър I" и 
Градската градина (вдясно). Снимка от 80-те 

години на XIX в.
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Защо е уникална 
Христовата 

смърт на 
кръста?

Смъртта на Христос е до-
броволна.

„Аз давам живота си. Ни-
кой не ми го отнема, но Аз от 
Себе Си го давам“.

Пророк Исая: „Той бе уг-
нетяван и измъчван, но не 
отвори устата Си; като агне, 
водено на клане“/Исая 53:7/ 
Исус не се противеше. Вме-
сто това на кръста Той се мо-
леше за тези, които Го разпъ-
ват: „Отче, прости им, защото 
не знаят какво вършат“. Исус 
знаеше, че това е чашата, 
която трябваше да изпие до 
дъно. Чашата, за която се 
молеше в Гетсиманската гра-
дина: „Отче, ако е възможно, 
нека ме отмине тази чаша, 
но не моята воля да бъде, а 

твоята“. 
Уникалното  е, че Той 

даде живота си доброволно 
да бъде убит от човеците. 
Исус каза: „Аз давам живота 
си. Никой не ми го отнема, 
но Аз от Себе Си го давам.“ 

Яков в своето послание 
казва: „Осъдихте, убихте 
праведния и Той не ви се 
противи“ /Яков 5:6/

Смъртта на Христос е 
уникална и по друга причи-
на. Защо? Защото Той умря 
вместо нас.

Пророк Исая казва: „Той 
биде наранен поради наши-
те престъпления, бит биде 
поради нашите беззакония, 
на Него дойде наказание-
то, докарващо нашия мир и 
с Неговите рани ние се из-
целихме“. Това означава, че 
Христос е пострадал вместо 
нас. Той е застанал на наше 
място. Той беше предаден 
за прегрешенията ни. Божи-

"Съразпнах се с Христос и сега вече не 
Аз живея, но Христос живее в мене..." 

Апостол Павел от Посланието му до галатяни:

В Символа на вярата пише:
Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение 
слезе от небесата и се въплъти от Духа Светаго и Дева 
Мария и стана човек.
И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе 
погребан.
И възкръсна в третия ден, според Писанията.
И възлезе на небесата и седи отдясно на Отца.
И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и 
царството Му не ще има край.
Божието Възкресение е велика тайна и не бива току-
така да се мъчим да я разплитаме и проумяваме. Бог 
стана човек, за да могат човеците да се обожат. Колкото 
повече израства човек в християнския си път, толкова 
повече, предполагам, ще му се дава да проумява и да 
вижда със сърцето си подобни тайни. Но най-вярното 
решение според мен, ако човек искрено се вълнува 
от подобни въпроси – какво е възкресението – е да 

пита някой свещеник. Свещениците имат благодат да 
отговарят на тях. Но има и друго. Искаме да знаем какво 
е възкресението. Ей така, от чисто човешко любопитство. 
Добре. Преди възкресението обаче е кръстната смърт. 
Готови ли сме първо да проумеем нея? Или да го кажем 
другояче – готови ли сме да понесем например цялата 
истина за избиването на стотиците хиляди сирийски 
християни. Тези днешни новомъченици. Не сме готови. 
Направо питаме за възкресението.
Понеже човекът е създаден по образ и подобие Божие, 
и в нашия човешки живот, има, разбира се, мигове, 
прозрения, просветления и случки, които могат да ни 
отговорят донякъде какво е възкресението.
В по-общ, метафоричен план, на този въпрос е по-лесно 
да се отговори. Както знаем, времето е еднопосочен 
вектор в човешкия живот. Във вечния живот не е така. В 
този смисъл възкресението е преодоляването на тягата 
на времето.                                      www.pravoslavie.bg

На Великден нашият свят заприличва 
на голяма ласкава църква

Писателят 
Деян Енев:

ят гняв падна върху Него. Чо-
век не би могъл сам да изку-
пи греховете си. Затова Исус 
доброволно дава живота Си, 
като изтърпява последстви-
ята от нашите грехове. Както 
в Стария завет, когато човек 
е съгрешавал, той е трябва-
ло да отиде при свещеника в 
храма с агне – едногодишно 
агне без недостатък. Тогава 
свещеникът символично е 
прехвърлял греховете от чо-
века на агнето. И то е трябва-
ло да умре вместо грешника. 
Исус Христос е нашето агне. 
Той е Божият агнец, който по-
несе нашите грехове. Йоан 
Кръстител, виждайки Исус, го 
посочва и по Божие открове-
ние казва: „Ето Божият агнец, 
който носи греховете на све-
та“. /Римляни 5:6,9/.

Смъртта на Христос е уни-
кална и по друга причина. 
Защото е победоносна.  Апо-
стол Павел казва за Христос: 
„В Него имаме изкуплението 

Средновековен стенопис 
за Възкресение Христово 

от църквата „Исус Христос 
спасител” в манастира в 

Хора, Константинопол.

си чрез кръвта Му, опроще-
нието на прегрешенията ни, 
според богатството на Не-
говата благодат“/ Ефисяни 
1:7/ Смъртта на Христос на 
кръста обезоръжи начал-
ствата и властите /Колосяни 
2:15/.

Затова се яви Божият Син, 
за да съсипе делата на дяво-
ла /1Йоан 3:8/. 

Смъртта на Исус на кръста 
е победоносна. Той умря на 
кръста, за да даде вечен жи-
вот на всички, които вярват в 
Него /Йоан 3:16/

Смъртта на Исус на кръста 
носи неизброими и вечни 
благословения.

В 1 Коринтяни 1:23 се каз-
ва: „ А ние проповядваме 
един разпнат Помазаник – за 
юдеите съблзън, а за езич-
ниците глупост“. Но, както 
казах, зависи от гледната 
точка.

Някои гледат на кръста от 
човешка гледна точка, а ние 

гледаме на Него от Божия 
гледна точка. Според опре-
делената Божи воля Исус 
трябваше да бъде издиг-
нат на кръст, както медната 
змия, която беше издигна-
та от Мойсей в пустинята. 
И подобно на медната змия 
на върлината, всеки, който 
погледнеше към разпнатия 
Христос на кръста с вяра, той 
ще бъде спасен и ще има ве-
чен живот.

 Както казва апостол Па-
вел: „Съразпнах се с Христос 
и сега вече не Аз живея, но 
Христос живее в мене, и жи-
вота, който сега живея в тя-
лото, живея го с вярата, ко-
ято е в Божия Син, Който ме 
възлюби и предаде Себе си 
за Мене“ /Галатяни 2:20/.

Затова считайте себе си 
мъртви за греха и живи за 
Бога. 

Проповедник 
Лука Шиндаров
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Навлизаме в месец април 
с надежди за по-правилен ри-
тъм на работа след големите 
промени през март и незавър-
шените планирани дейности 
в градината.

Тези надежди се подкрепят 
и от двата  пълни цикъла на  
Луния месец. Започваме с 
Низходяща  Луна от 3 до 17 и 
Възходяща от 18 до 30.

Първият период ни дава 
възможност  да довършим 
резитбата и засаждането на 
плодни дръвчета и лози, а 
през втория да сеем семена 
на средноранни и късни плод-
ни растения, зеленчуци и ко-
реноплодни.

Силни  светлинни имлулси 
имаме на 3 и 4 , плодни - на 6 
и 8, чудесни дни за картофите 
на 10, 11,  и 12 и завършваме 
с много добър воден импулс 
от Скорпион на 14 и 16.

Второ пръскане на овощ-
ните дръвчета с колоидна 
сяра 1:400, ябълките при чер-
вен бутон, останалите - след 
прецъфтяване и задължител-
но обмазване с пастата на 
Мария Тун на стъблата и де-

БИОДИНАмИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА АПРИЛ 2017 г.

Лунен календар за месец април 2017 г. от Дим. СТояНоВ СПРА -

ВО ЧНИК

белите клони. Подхранване 
с готов компост,  поливане и 
мулчиране. Точното време от 
8 до 13 април.

Избираме хубав ден между 
Великден и Петдесетница за 
изваждане на биодинамич-
ните препарати от земята. В 
такъв ден подготвяме и зала-
гаме препарат 501 силиции в 
рог от крава.

При добре съхранени ка-
леми през този месец правим  
присаждане на корона като  
според собствния си опит 
избираме технологията. Най-
добрите дни са 17 и 18 април.

Достатъчни са ни дните за 
залагане на новата компост-
на купчина, а наличието на 
първите зелени откоси ще ни 
осигурят нужният ни зелен 
пласт.

Пак напомням: освобо-
дените  лехи и площи да се 
засяват с растения за зелно 
торене - повече бобови.

Прогнозата  за месеца по 
наедро ни подсказват наред-
бата на планетите. Не можем 
да очакваме топлина от Мер-
курий и Марс с малкия им 

престой в топлия Овен сре-
щу четири планети във водни 
съзвездия целия месец. На-
дежда за промяна има след 
19, когато Слънцето навлиза 
в зоната на Овена.

Всяка година ви напомням 
за феномена Рижа Луна. Това 
е периода на нарастване на 
Луната през  април, след но-
волуние, а пълнолунието е  
или в края или през май. Сега 
този феномен започва от 26 
април и завършва на 25 май. 
Пълнолунието е на 10 май. 
Критични са дните, когато 
Луната преминава през сту-
дения Телец. Има опасност 
от спадане на температурата 
към 0 градуса. Подобна опас-
ност съществува и на 11, 12 
и 13 май - дните на ледените 
стихии.

Чака ни усилена работа, за 
която всеки хубав ден и час е 
важен. Почитаме Великден - 
поне два дни, а на 25, 26, 27 
- сложни възли и Перигей.

При добро планиране ще 
успеем! На работа, колеги и 
успех!

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

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

б б
боко

бизнес

0988/98-04-46
0988/97-68-18

Покана
На 14.04.2017 г. (петък) от 14.00 ч. в салона на Бялата къща

(ул. ген. Щерю Атанасов" №6) ще се проведе среща по повод 100 
години от смъртта на Людвик Лазар Заменхоф - 
създател на Международния език еСПеРАНТо.

Есперантски кръг "Приятели на природата" ERNA кани всички 
почитатели на природата и ЕСПЕРАНТО, всички читатели на 

духовния месечник "Квантов преход"!
Дневен ред: 1. Художествена програма;
2. Законът на Положителното мислене.
"Езикът на природата е общ за всички същества. 

Той е подобен на Есперанто. 
На него говорят всички ангели и богове. 

Който иска да разбере смисъла на живота, 
непременно трябва да знае този език." Петър Дънов

На 7 април 2017 г. от 17.00 ч. 
в  Библиотечно-информационен център 

"Славейче" към Регионална библиотека "П. Р. Славейков" 
(гр. Велико Търново, ул. "Симеон Велики" №7) 

ще бъде представен филмът на мариана Праматарова
"КОРЕНИ НА ДУХОВНОСТТА"

На срещата ще бъдат представени книги на авторката. 
Ще присъства и Атанас Панчев - 

директор на ИК "Новата цивилизация". 
Вход свобоен

За преодоляване на хаоса  в разбирането
на понятието “ДУХОВНОСТ“  ПРеДЛАГАм  

да се сформират синхронно действащи творчески колективи 
от съзнателно и целенасочено действащи личности,  доказа-
ли се със своята практическа дейност (теории, публикации и 
практически постижения в духовната дейност през последни-
те 10-20 години, като сбирките да се провеждат един път ме-
сечно за по 4-8 часа). 
Формите на взаимодействие могат да бъдат:
1. Сътрудничество; 2. Съмишленичество; 3. Сътворчество.
Трябва да се положат усилия да се привлекат млади хора (до 
28 години - МЛАДЕНЦИ) чрез организации като детски гра-
дини, училища, читалища и др., както и успешно завършили 
физическата степен на мъдростта със съвършено здраве и 
творчески постижения  (МЪДРЕЦИ) с възраст над 70 г..
Системната и целенасочена работа на хармонични личности 
сред естествената жива природа, съчетана с физически, ду-
шевни и духовни практики, ще им донесе съвършено здраве, 
дълголетие и съзнателна духовна еволюция, както и подходя-
ща среда, оптимална за творческа реализация.
Форми: 1. Просветителска дейност (публикации, лекции, ки-
нолектории); 2.Безплатни присъствени курсове за обучение 
при наличие на 15 желаещи (за провинцията 20 души, като  
времето на курса може да варира от 1 до няколко дни) според 
конкретните нужди и ниво на обучаемите. 
Например: на ДУХОВНИЯ ПИКНИК на черешовата градина 
е възможно да се дискутират въпросите на пчеларството 
като безлюдна технология, градинарството, хармоничния 
човек по пътя на съвършенството, възможностите за по-
стигне на неуязвимост, самодостатъчност, дълголетие - 
120 г., многолетие - 200 г. и хилятолетие -1000 г.
3. Дискусиите и прогностиките, направени в клубовете на мъ-
дреците, за сътрудничество и по творчески интереси на ниво 
изкуства, могат да доведат до намиране на хуманни решения 
по жизнено важни научно-технически и човешки проблеми на 
общността, като обезпечаване на необходимата питейна вода 
на обикновеното домакинство, практики за постигане на съ-
вършено здраве, работа с природните стихии, песен, танц и 
други.

За справки и представяне на писмени предложения 
и доклади за участие, както и демонстриране на 

родови и личностни постиженияв срок до 30.04.2017 
година: свържете се с инж. Божидар Даскалов, 

София, телефон:0884862576  
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- Ирина, ти водиш обучение по ментална ради-
естезия. обясни, моля, повече за това - с какво се 
занимава тази наука, какви са целите на обучение-
то, резултатите? 

- Ще започна с един цитат на моя Духовен Учител 
Джуал Кхул: „Онова, което религията нарича Бог, уче-
ните наричат ЕНЕРГИЯ”. Всичко е енергия. Хората 
вече се събуждат за тази истина, благодарение на ши-
рокия достъп до информация чрез книгите, медиите и 
интернет. Бавно, но безвъзвратно те започват да раз-
бират, че светът има и невидима част, която е много 
по-голяма от онова, което възприемат нашите сетива. 
Религиите са наясно с това, но го използват в услуга 
на своите интереси, които не са винаги чисто духов-
ни. А учените не бързат да разпространяват своите 
доказателства в тази посока, вероятно защото голяма 
част от тях са получили обществено признание, титли 
и материални облаги, защитавайки съвсем противопо-
ложни позиции. Но времето се подчинява на различни 
закони и колкото и да се опитват да задържат нещата, 
бутилката е вече отпушена под напора на квантовите 
открития. Радиестезията е наука за енергията. Нейно-
то приложение дава практически знания как да я из-
ползваме в своя полза. Щом всичко е енергия – това 
безкрайно богатство е достъпно за всички. Информа-
цията също е вид енергия, а няма нищо по ценно от 
нея. Голяма част носим в себе си - в нашето подсъ-
знание като закодирана памет от предишни животи, в 
нашите собствени торсионни полета и в торсионните 
полета на всичко съществуващо. Всяко нещо, изграде-
но от атоми, притежава торсионно поле. А то е изцяло 
информационно. 

Радиестезията ни помага да разберем, че материя 
и съзнание е едно и също – всичко е одушевено. Раз-
личават се просто по вибрациите. В камъните тези ви-
брации са толкова ниски, че не могат да се доловят 
със съвременна апаратура. Но в кристалите това е до-
казано, тъй като те са в по-напреднал стадий в еволю-
цията на минералите. Радиестезията се дели на физи-
кална и ментална. Физикалната е метод, при който се 
работи с физическите свойства на вълните и техните 
параметри, а законите, на които се основава, са от фи-
зиката и механиката. Менталната радиестезия работи 
изключително на енергийно и енерго-информационно 
ниво и там преобладават квантовите закони. Важна 
област е медицинската радиестезия, чийто спектър 
на възможности се разширява със всеки изминал ден. 
Инструментите, използвани в радиестезията, се нари-
чат детектори. Такива са махалото, багетите, вълноме-
рите. Най-важният инструмент за радиестезиста, зани-
маващ се с ментална радиестезия, е махалото. Но по 
желание може човек да работи с багети или вълноме-
ри - специални апарати, с които се отчитат физически-
те величини на изследваните обекти. Няма значение 
инструментът. Всеки от тях играе ролята единствено 
на преводач -транслатор, който превежда информа-
цията на разбираем за нас език. Тя идва чрез нерв-
ната ни система. А отговорите произхождат от нашето 
подсъзнание, съзнание или висшето ни съзнание, ин-
формационните полета на планетата, галактиката или 
вселената. 

За какво служи? Радиестезията ни помага да из-
чистим средата, в която живеем от вредни лъчения 
на подземни води, разломи, от лъчения на Хартман 
и Кюри, електромагнитни въздействия, електрически 
уреди и електроника, от сугестивни въздействия – ма-
гии и психо-вампиризъм. Радиестезията ни помага да 
изберем най-подходящите за нас храни, лечение, бил-
ки, медикаменти, козметика, приятелско обкръжение и 
всичко, за каквото се сетите. Няма област, където ра-
диестезията да не може да се приложи. 

В нашето Дружество за активизиране на добрата 
воля „Джуал Кхул” периодично провеждаме курсове 

- Напоследък хората са доста напрегнати в емо-
ционално отношение, което пък води до здравос-
ловни проблеми. Как можем да си помогнем сами, 
за да си върнем душевното спокойствие и равно-
весие? 

- Напоследък... Бих казала, че хората с ниско ниво 
на съзнание винаги са живели и живеят трудно и на-
прегнато. Според целите, които си поставят, според 
приоритетите в живота си. Всички ние се раждаме по 
няколко причини: 1) да научим определени уроци; 2) 
да свършим определени задачи, най-често в полза на 
другите; 3) Да изчистим една част от кармичните си 
дългове (уместно е тук да отбележа, че по-голямата 
ни част от кармата бе анулирана от Йерархията по 
време на събитията около 2012; 

Всеки се инкарнира с индивидуален божествен 
план. Той е закодиран в нас, но при раждането ни е 
отнета паметта за него. Но казано на шега, животът 
има по-голямо въображение от самия Бог. Попадна-
ли във водовъртежа му, хората започват да си играят 
на богове и да съчиняват свои сценарии. Когато човек 
се отдалечи от този план, т.е. отделя внимание, влага 
енергия, време и емоции за неща, които го отдалеча-
ват от истинските цели, заради които се е „приземил”, 
неговите духовни водачи започват да го предупреж-
дават по най-различни начини. Опитват се телепатич-
но да го пренасочат, изпращат му десетки знаци от 
най-различен характер. Но той, увлечен от желания 
за материални облаги, власт или удоволствия, остава 
буквално глух и сляп. Болестите са крайна мярка – те 
започват като сигнали и много често съответстват по 
вид на психологическата причина, заради която му 
се дават. Например: ако ви болят зъби, означава не-
способност да смелите някакви идеи или ситуация; 
запекът пък е отказ да се освободите от стари нави-
ци, спомени, идеи; причината за наднорменото тегло 
идва предимно от чувство за несигурност, страх от 
бедност или липса на закрила; проблемите в гръбнач-
ния стълб подсказват липса на опора, прекомерно 
натоварване... Ако човек се научи да чете сигналите, 
които му се подават, ако реагира адекватно на тях и 
предприеме промяна в своето поведение, мисли, реч, 
ако призове искрено своите водачи за помощ, нещата 
се оправят. 

Аз съм „за” алтернативната медицина. Човек е най-
добрият лечител, щом се касае за собственото му 
здраве. Има, разбира се, случаи, когато трябва да се 
обърне към официалната медицина или за лабора-
торни изследвания, но познавам хора кихнат ли и хук-
ват към личния си лекар... И други, които от сутринта 
подреждат еднометрова редица с хапчета – по брой и 
по час. Различни по големина и цвят... за целия ден... 

Обикновено хората ме питат, защо Учителите до-
пускат цялата тази несправедливост, болести, убий-
ства, войни... Ами народът ни го е казал точно и ясно: 
„Каквото дробиш, това ще сърбаш”. И още: „Каквото 
повикало, това се обадило”. Точно така стоят нещата. 
Това, което ние създаваме – добро и лошо, само ние 
можем да поправим. Земята е планета на свободния 
избор. 

- Какво е съдба? Трябва ли да вярваме, че има 
нещо предварително начертано и ние сме му под-
властни, или можем да управляваме живота си? 

- Има две големи групи хора. В първата група попа-
дат хора, които не вярват в прераждането, а във вто-
рата – са тези, които вярват или знаят, че човек идва 
от някъде и ще се завърне там, когато му дойде часът. 
Хората от тези две групи са много различни и по своя-
та философия, и по своето възприемане на живота, и 
по своето жизнено поведение. 

Животът на човека е най-точното огледало на не-
говото ниво на съзнание. Той е отражение на хаоса 
в човешкото мислене и поведение. Няма нищо, ни-
щичко случайно. Това, което наричаме случайности, е 
само нашата неспособност да откриваме връзка меж-
ду онова, което ни се случва, с това, което вършим и 
мислим. Държим съдбата си в свои ръце, ако мислим 
позитивно и живеем в съответствие с божествените 
закони – съдбата ни ще се усмихва от всички посоки. 

Но какво дава 12-класното образование днес? 
Дванадесет години всеки ден децата ни ходят на учи-
лище за да учат. Изразходват се пари за сгради, за 
учители – милиони годишно. Какъв е резултатът? За 
мен тези хиляди дни на обучение е изгубено време и 
средства, щом не могат учителите да научат децата 
на едно единствено нещо: не прави на другите това, 
което не желаеш на теб да ти направят. Представи си 
за миг!... САМО ТОВА АКО ДЕЦАТА НАУЧАТ, животът 
ще е рай, а планетата – райска градина. 

Публикуваме със съкращения

Ирина 
Войнова:

и семинари за радиестезийно обучение. То включва 
пробуждане на сензитивността на хората към инфор-
мационните лъчения, способността им да формули-
рат ясно и точно въпросите, които ги интересуват, и 
нещо много важно - как да избягват нежелани аурични 
намеси. 

- Твой духовен учител е Джуал Кхул. запознай 
ни с него, с неговото учение - накратко. 

- Джуал Кхул е един от най-известните духовни 
Учители – представители на Планетарната Йерархия. 
Заедно с Майтрея, Ел Мория, Кутхуми, Исус, Илари-
он, Сен Жермен, Серапис Бей и стотици други, чиито 
имена не знаем, всички те подпомагат еволюцията на 
човечеството и планетата. Заедно с Ангелската Йе-
рархия, която е друг път на еволюция, но е свързана 
с човешкото царство. Шамбала е реално съществу-
ващ духовен център, но в етерното измерение, затова 
е недостъпно за хората, освен ако специално не са 
призовани, както преди десетилетия това се случва 
със семейство Рьорих, с Мадам Блаватска и други, за 
които не знаем. Учителят Джуал Кхул е допринесъл 
мъдростта на Древните да стане достъпна за хората. 
Това той постига благодарение на десетките книги, 
които е продиктувал на Алис Бейли. Голяма част от 
тях са преведени на български език и се разпростра-
няват сред хилядите търсачи на истината. Освен с 
Алис Бейли, Учителят Джуал Кхул заедно с Учителите 
Кутхуми и Ел Мория, са работили с Елена Блаватска 
за създаване на Теософското движение, а в резултат 
на техните диктовки са уникалните знания от книгите 
й „Разбулената Изида” и „Тайната доктрина”. Голяма 
част от съвременните научни постижения доказват 
автентичността на тази информация. Знае се със си-
гурност, че томовете на Блаватска са били между лю-
бимите книги на Алберт Айнщайн. 

Телепатията е начинът, по който контактуват духов-
ните водачи, наставници и Учители с хората от физи-
ческия план. Една голяма част от нашите идеи и мис-
ли са по тяхно внушение. Когато постъпваме в полза 
на справедливостта, любовта, състраданието, когато 
творим добро, независимо дали в ежедневието или в 
областта на изкуството, това означава, че душата ни 
е във връзка с нашите ментори. За жалост „слухът” ни 
най-често е повлиян от ежедневните грижи да устоя-
ваме егоцентричните си стремежи, вместо да отделя-
ме внимание на душата и нейните потребности да из-
явява доброто. Твърде голямо значение отделяме на 
страховете си как изглеждаме, печелим ли достатъ-
чно, какво ще кажат околните, как ще се представим в 
училище или на работа, как да угодничим на шефове-
те, какво повелява религията и т.н. Това е контролът, 
упражняван от нашия ум и заглушаващ петимните 
ни нужди и стремления. За Джуал Кхул може да се 
прочете много в интернет, но тук ще спомена, че той 
освен Учител, е и могъщ лечител и това е отразено в 
двете му книги „Езотерично лечение”. 

Друго велико знание, което той ни дава, е как да из-
граждаме своята реалност и да влияем позитивно на 
обстоятелствата и средата, която обитаваме. Това той 
разглежда обстойно в книгата си „Трактат за бялата 
магия”. Аз няма да изброявам всичките му трудове, 
но искам да спомена още за една, малка по обем, но 
много актуална за времето ни книжка „Новата поява 
на Христос”. В нея става въпрос за неотменността на 
космическите закони, които периодично, през големи 
цикли от време, създават условия за намесата на ве-
стители, Аватари, в човешката еволюция. Точно това 
се е случило преди две хиляди години, с идването 
на Исус Христос, и по силата на същите тези закони, 
отново предстои да се случи. Всички книги на Джуал 
Кхул, дадени чрез Алис Бейли, са уникални и носят 
знания, които все още човечеството сякаш не е готово 
да разбере и асимилира. 

Всичко е енергия, всичко е Бог
за Ирина Войнова и добрата воля 

Как човек да се отърси от суетата, от материалните си щения, от дребните и маловажни неща, които 
изпълват ежедневието ни? Как да поемем отговорността за себе си; как да бъдем в хармония със себе си и 
света; да се чувстваме силни, а не жертви; кога ще научим уроците си? „Държим съдбата си в свои ръце, ако 
мислим позитивно и живеем в съответствие с божествените закони – съдбата ни ще се усмихва от всички 
посоки“ – казва Ирина Войнова от Дружество за активизиране на добрата воля „Джуал Кхул”, която перио-
дично провежда курсове и семинари за радиестезийно обучение. 

Светът започва да се променя, „живеем във време на активно духовно израстване и могъщо разширение 
на човешкото съзнание“. Трябва да се стремим към „разширение на енергийните възприятия и повишаване 
на личните вибрации“, убедена е Ирина и продължава: „Вибрациите са характеристика на честотата на 
енергията. Повишаването на вибрациите води до духовна трансформация на човека. Ако неговата вибрация 
е висока, бърза и чиста, животът му се разгръща с лекота и в синхрон със съдбата му“. 

За духовните ни учители, за съдбата, за Бог и други неща разговарям днес с Ирина Войнова - една от 
основателките на Дружество за активизиране на добрата воля „Джуал Кхул”, което всъщност е първата 
българска ядка от световната мрежа на Добра Воля – обединение от мъже и жени с добра воля, свързани от 
желанието да работят в помощ на Планетарната Йерархия.                                                        Роза мАКСИмоВА
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ЧЕТИВО С 

ПРОДЪЛ-
ЖЕНИЕ

(Следва)

(Продължение от бр. 3/2017)

Д: Знам, че учените са най-нетърпеливи да об-
щуват.

Ф: Те всъщност нямат какво да кажат. Хората от 
Земята могат да изнасят много малко неща, които 
да са от полза за жителите на другите планети.

Д: Това вероятно е вярно. Но аз мисля, че те 
ще търсят знания, ако въобще могат да ги раз-
берат.

Ф: Да, това търсят, но знанието би могло да бъде 
иэползвано, за да наранява. На този етап това 
именно е същината на ситуацията. Тази планета 
трябва да развие своята съзнателност, преди да 
полryчи и усвои познанието. Много хора на Земята 
мислят, че сме сами. Те приличат на отшелник, из-
раснал сам в горите или пустинята, който в своята 
изолация естествено смята, че е единствен. Защо-
то отшелникът в пустинята няма да научи уроците, 
които ще научи отшелникът, който върви по улици-
те на града. Така и вашата планета е отшелниче-
ска. Индивидите, които живеят на тази планета, ще 
научат много уроци, като например какво е чувство-
то да бъдеш сам във Вселената. Еволюцията на ва-
шата планета е от такова естество, че тя трябва да 
бъде изолирана, за да научи своите уроци. В този 
свят се раждат много хора, които живеят в самота, 
эа да научат своите уроци. Същото важи и на пла-
нетарно ниво, защото всяка цивилизация трябва да 
научи своите собствени уроци. Като цивилизация 
вие трябва да научимте уроците на самотника, а 
след това да пристъпите в реалния свят и да из-
ползвате уроците на самотата. Земята в никакъв 
случай не е разположена в центъра на Вселената, 
а по-скоро в нейкия заден двор. Това не е случай-
но, а преднамерено. Целта е била тази цивилиза-
ция да е в задния двор, но самата тя не е заден 
двор. Не искаме да ви обидим. Не се чувствайте 
подценени. Искам да кажа, че тук не се случват 
много неща. Тази раса е била оставена в изолация 
в името на собствения й прогрес. Разбираш ли, за-
щото ние - казвам ние, защото в момента и аз съм 
един от вас - човешката раса, сме район или раса, 
която израства. Това не е единствената раса. Това 
е раса, чиято съдба е да се развива на тази изоли-
рана планета, за да стане вселенски съсед, което 
е неизбежно.

Д: Знаеш ли зa други населени планети в 
Слънчевата система, с които бихме могли да об-
щуваме?

Ф: На първо място бих се запитал защо някой 
би го поискал, като се има предвид състоянието 
на Земята в момента. На второ място бих искал да 
ти задам въпроса дали имаш предвид планета на 
същото ниво на еволюция?

Д: Мисля, че това търсят учените, нещо с ко-
ето биха могли да общуват.

Ф: Има планети, които са далеч под тази плане-
та в своята еволюция. На този етап учените имат 
намерение само да се доберат до нещо, което би 
представлявало доказателство за наличието на 
други живи същества. Това обаче е някак… Не ми е 
приятно да използвам думата нелепо, но е тъжно, 
като се има предвид състоянието на планетата в 
този момент. По-добре, много по-добре би било да 
се научите да общувате един с друг на тази плане-
та, вместо да се опитвате да поемате новото бреме 
на опознаване на чужда култура.

Д: Да, но има ли в Слънчевата система на Зе-
мята по-високо развити планети?

Ф: Не, не и в Слънчевата система на Земята. 
Както вече казах в съэвездието Сириус има пла-
нети, които са по-високо развити от Земята. В 
този момент те са най-близо до земята. Ако при-
емем обаче, че разумът тук е вид болест, то никой 
не би искал да се зарази от контакта си с болния. 
Това състояние на разума поставя много сериозно 
задължение пред човечеството. Това не се приема 
лесно от Вселената. Сърцевината на човешкото 
съществуване е засегната от този разум и ако щеш, 

ПАЗИТЕЛИТЕ НА гРАДИНАТА 
ДоЛоРеС КеНЪН

цялата му еволюция се спъва от тази болест. Но не, 
няма друг разумен живот в тази Слънчева система 
в този момент. Дори до микроскопично равнище, 
както бихте се изразили вие, не знам дя има други. 
Възможно е, но не и в личната ми сфера на съще-
ствуване.

Д: Значи щe трябва да търсим другаде?
Ф: Ще трябва да търсите на места, до които ни-

кога не сте стигали. Но е много по-добре да изчи-
стите пиесата тук, отколкото да търсите нова пиеса 
другаде.

Д: Да, разбирам какво имаш предвид, но все 
пак е трудно да спреш търсенията на науката. 
Струва ми се, че твоята планета, която описа, 
наистина е много високо развита.

Ф: Сравнително. Със сигурност има много пла-
нети, които са далеч по-раэвити. Но в сравнение 
със Земята, да, тя би могла да се приеме эа високо 
развита.

Д: Преди известно време когато говореше за 
эемеделието, спомена, че не знаеш нищо за него, 
защото mовa не е избраната от теб област. Коя 
е твоята област?

Ф: Личната ми област винаги е била научната, 
това, с което се занимавам и в момента на тазн 
планета. На другата планета работех с енергия, на-
сочвах я, за да бъде използвзна за различни цели. 
Така енергията може да бъде използвана в комуни-
кациите, навигацията или индустрията. Всеки рабо-
ти в конкретната област, която е избрал. Това е кон-
кретната област, която избрах аз, което определено 
не означава, че тя е по-добра или по-лоша от всяка 
друга. Това просто е моят личен иэбор.

Насочих го към времето, през което е изпълнявл 
своето занятие. Нямах представа какво можеше да 
представлява тази работа.

Заемах длъжността енергиен раэпределител. 
Работех с енергиите, които се използваха на пла-
нетата. Приемах и разпределях енергии. Има много 
енергии, космични и планетарни по своята приро-
да, които могат да бъдат насочени и изпратени на 
онези, които искат да ги използват.

Д: Имате ли лаборатории или места, където 
се извършва тази дейност?

Ф: Да, има изследователски райони. На физично 
ниво абсолютното знание не съществува. Винаги 
могат да бъдат откривани нови знания, дори на да-
леч по-напредналите планети. Винаги съществува 
новото или най-новото, току-що откритата инфор-
мация.

Д: Значи и вие не зиаете всичко, човек би си по-
мислил, че сте открили всеки възможен начин за 
използване на енергията.

Ф: Съществата, които са на божественото или 
крайното ниво, нивото на Създателя, с право могат 
да твърдят, че притежават това познание. Ние оба-
че сме далеч от това ниво и трябва да го открием 
сами, със собствени усилия.

Древната астронавтска теория, според която човешката еволюция се дължи на извънземните, се потвърждава от млад мъж, 
подложен на хипнотична регресия. Той разбира, че е на Земята за пръв път, и разкрива историята за произхода на земния живот. 
Всичките му предишни съществувания са били в други светове и други измерения. При по-нататъшното изследване открива, 
че връзката му с извънземните не е прекратена. Този случай разкрива мотивите за днешните контакти между НЛО и хората, 
надеждите и очакванията на нашите създатели за тяхната градина. Описани са планетарни цивилизации, техните градове, 
технологии и стремежи. Читателят получава ярки впечатления за живота в четири- и петизмерните светове.
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Излезе новата книга на Аспарух Вангелов 
"Възход и падение", издание на ИК "Новата 

цивилизация".

Ето и отзвукът от премиерата:
Присъствах на тържеството – премиера 

на стихосбирката на Аспарух Петров Ван-
гелов „Възход и падение”. Още с влизането ми в 
залата ме завладя ведрото настроение на присъст-
ващите. Между тях имаше познати творци – поети, 
прозаици, хумористи. Нямаше и свободни места. 
Само покрай стената се виждаха три-четири стола, 
на които се настанихме аз, певицата Стойка Ива-
нова, Василка Томайова. И започнаха да се нареж-
дат правостоящи – познати и непознати.

 На трибуната бяха  г-н А. Вангелов и акад. Ата-
нас Панчев. Това придаваше тържественост и 
официалност на обстановката. 

Тържеството откри Аспарух, който изказа голя-
мата си благодарност към Издателска къща „Но-
вата цивилизация” за отпечатването на дългого-
дишния му труд, както и към Зорка Павлова – ком-
пютърен набор, и Петър Вангелов като редактор и 
коректор. Акад. Атанас Панчев – директор на Из-
дателска къща „Новата цивилизация” и издател на 
стихосбирката накратко щрихира жизнения и твор-
чески път на автора, като изрази и задоволството 

си, че г-н Вангелов е избрал неговото издателство 
и пожела да продължат и в бъдеще съвместната 
си дейност. Сред многобройните гости бяха проф. 
Цвета Найденова и доц. Севдалина Друмешка, 
секретарят на читалището на кв. Владая – поет-
ът Иван Павлов, поетесата Елена Цветкова, арх. 
Любен Йотов – цигулар, бивш концерт майстор на 
симфоничния оркестър на юристите. 

Честването продължи с четене на любими сти-

хове от самия автор. 
Богатата артистична програма завърши с акаде-

мичното изпълнение на хор „Сияние”, с диригент 
Бисерка Овчарова. Между музикалните изпълне-
ния аз, както и Дени, и Васил от хор „Сияние” поз-
дравихме автора с рецитиране на стихотворения 
от различни жанрове. 

Инж. Райна Минкова - писател 

Как се пише отзив на едно огромно 
произведение, събрано в няма 200 
странички обикновен формат?!  При 
това поезия!

На „екс“ прочетох „По повеля на 
Отечеството“ на д-р Румяна Раднева,  
веднага, след като вече имах книгата. 
Интересът ми към материята беше 
огромен!  Балканската война бе мое 
откритие. В смисъл, че обикновените 
хора, тези, с които се срещаме, с кои-
то разговаряме, знаеха много добре, 
че е имало Балканска война, чували 
бяха за Одрин, но подробности – ни-
какви! Бих се радвала, ако се нахвъ-
рли българинът върху мен и ако ме 
разобличи. Но не вярвам! Разбира се 
в непосветените бях и аз. Но отвори 
се един прозорец и аз погледнах през 
него. Бях изумена!  Видях България 
в самата Балканска война! Видях 
я най-първо в подготовката за тази 
война – в мобилизацията и съвсем 
веднага – в движението на обозите. 
Хилядите волски коли, които я преко-
сяваха. После 3-те армии и техните 
пълководци. Първа армия – с пред-
водител генерал Кутинчев, Втора – с 
генерал Никола Иванов (наричаха 
го „Българският  Тотлебен“)  и Трета 
армия – с пълководеца Радко Дими-
триев.

* * *
И ето ме сега в почуда и смаяна от 

стореното от д-р Румяна Раднева! – 
Как се пише отзив за толкова огром-
на материя, събрана в има-няма 200 
страници обикновен формат?! При 
това поезия!!!

Първоначално бях прочела „на екс“ 
„По повеля на Отечеството“.  Сега, за 
да напиша отзива - още веднъж! Бав-
но, с наслада, с възхищение и вълне-
ние! С огромен интерес снемах тол-
кова разнообразната информация, 
преписвах пасажи – точни и много 
изразителни, извадих всички имена и 
личния героизъм на индивидуалните 
персонажи (над 30 на брой) – военни 
командири и техните звания, редни-
ци, жени, Йорданчо.

* * *
Какво неимоверно достояние! Как-

во е дало на авторката тази магиче-
ска, Христова сила да съживява! – и 
не един, и не двама! Извикала е на 
пълнокръвен живот една цяла епоха 

– най-величавата, най-българската. 
С живите й хора, с природата й – кога 
нежна, но и по-често озверяла като 
самия враг.

И контрасти, и повторения. Как не-
вероятно контрастира красавицата 
Султан Селим джамия и като сърце 
в нея - легендата за майстор Манол. 
Изкушението ми е голямо и аз ще 
предам думите на авторката:
„В дрезгавината на утрото
бавно изплуват,
накацали по стръмния хребет,
като пъклени зърна
от страховита броеница
мощни укрепления –
дълга мрачна редица
от непреодолими стражи –
неизброимо ято
безпощадни ястреби.
Над тях
като измамен, призрачен мираж,
забулена с воали
от сребърни мъгли,
със цялото си великолепие блести

Султан Селим джамия.
Накитена със скъпа
огърлица от куполи,
искри с карминено сияние
и вдига в ясното небе,
като молитвени ръце,
на минаретата стройните стре-
ли.
Красива и далечна,
загадъчна и вечна!

И повтарящите се през вековете 
български победи край Одрин – 387 
г.,  813 г.,  1205 г. ...

Познаване на войната в най-
големите й подробности – по дни и 
часове, познаване на пресечения, 
често непроходим планинския ре-
леф, по който се движат войски, коне 
и оръдия – прикрито или в победен 
устрем.

Книгата е цялостна и точна във 
всички аспекти, в които може да бъде 
изучавана една епоха или нейна ча-
стична изява. Никой не би могъл да 
опровергае пълнотата и точността на 

книгата като документ.
* * *
Да възкресиш мъртви-

те – до един герои в тази 
война, да възкресиш 
Отечеството си – име-
ната му, светиите му, 
съвършената му святост 
и чистота – дали след 
всичко, което д-р Р. Рад-
нева е направила, дали 
пък и дългът на лекаря 
не е притурил!? Не знам. 
Но това е феномен, ге-
роизъм в най-новото ни 
смутно време, в което 
врагът е прикрит и кова-
рен, и с лека ръка, безот-
говорно и даже с упрек, 
си позволява  да ни на-
зидава: „Във време на 
глобализация  развивате 
национализъм!“.  Разми-
ване на понятията – едно 
е патриотизъм, свързан 
с най-чистите човешки 
достойнства - святост и 
саможертва, и друго  е 
национализма, свързан 
с чувството за собстве-
ност. И точно във време 

на глобализъм многократно повече 
трябва да се засилва личностното 
присъствие и на отделния човек и на 
всяко Отечество. И колкото в чове-
ка е по-изявена личността, толкова 
и по-голям ще е приносът за  От-
ечеството му. А каква съкровищница 
само е отминалата преди век най-
величава епоха на България! Към 
тази съкровищница е посегнала д-р 
Румяна Раднева. Имала е смелост-
та, силата, отговорността, таланта, 
изправила се е пред могъщата по-
веля на Отечеството и в точния час, 
в единствения момент от вечността, 
когато се чества най-великия юби-
лей на едно събитие – ЕДИН ВЕК, 
в случая 100 години от Балканската 
война, тя ясно е могла да каже: „Ра-
порт   даден!“, и убедена съм, че с 
облекчение е чула тихия шепот:  „Ра-
порт приет “.

инж. Донка Драмска,
4-и  февруари, 2017 г.

„По повеля на Отечеството”

Васил Кутинчев
Генерал от пехотата
Служба 1879 – 1918
Служил на България 
Род войски Българска армия
Командвания 
5-ти пехотен полк
10-ти пехотен полк
1-ви пехотен полк
6-та пехотна дивизия
1-ва пехотна дивизия
1-ва армия
2-ра армия
Войни  Сръбско-българска война
Балканска война
Междусъюзническа война
Първа световна война

Никола Иванов
Генерал от пехотата
български военен и 
държавен деец
Служба 1879 - 1913
Служил на България 
България
Командвания
Щаб на войската (1894-1896)
4-та дивизия (1899-1903)
2-ра дивизия (1903-1907)
Втора армия (БВ)

Радко Димитриев
Генерал от инфантерията
Служба  1879 – 1917
Служил на Царство 
България
на Царство Русия
Командвания  Щаб на 
войската
Войни  
Руско-турска война (1877-
1878)
Сръбско-българска война
Балканска война
Междусъюзническа война
Първа световна война
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