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СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА
(Есе)

Моето разсъждение върху смисъла на живота не е само „мое”, то е изградено
въз основа на хиляди чужди мнения и гледни точки. Всеки човек идва на тази
Земя, за да се учи. Може да не забелязваме, но във всеки един момент ние
се учим - било то да караме колело, да смятаме вектори или да научим някой
интересен факт за когото или каквото и да е. Всичко това е знание, а ние сме
гъбата, която го попива.
Някои хора казват: „Всеки един от нас е на Земята с причина.”; други: „Ние
просто сме дошли тук и сами си определяме причината”; трети казват съвсем
друго и т.н., но никой всъщност не знае истинската причина, освен едни малки
приятелчета. Когато едно бебе се роди - това е моментът от целия му живот,
в който то знае най-много. Защо? Защото душата му тъкмо е дошла отгоре
(или откъдето се предполага, че идват душите) и тя знае всичко, научено от
предишните й животи, че и от „горе”. Затова, представете си тази новородена
душа..., например в тяло на възрастен. Този човек най-вероятно ще е отключил
тайната на живота, на съществуването и на..., ами Вселената, може би... Но
защо да си губим времето с „може би”.
Като мен, всеки един човек се опитва да намери смисъла на живота си и всеки
поне веднъж си е задавал въпросите: „Защо съм тук?”; „Какъв е смисълът на
моето съществуване и дали има смисъл от него?”. Но дали трябва да си губим
времето, предоставено ни на тази Земя, задавайки си въпроси, които невинаги
имат отговор, или пък да се опитаме да го изживеем пълноценно? - Това зависи
изцяло от нас.
Ако все още не сте открили смисъла на живота си - Хей! Не се предавайте,
нали точно затова сме тук!
Анита Димитрова Маринова (на 16 години)

Молитва
Иван Вазов

Дядо Господи, прости ме,
моля ти се от душа!
С ум и разум надари ме
да не мога да греша.
Запази ми ти сърцето
от зли мисли и неща;
всичко виждаш от небето,
зло на мен недей праща!
Дай на мама, дай на татя
здраве, сила и живот;
мир, любов на всички братя,
и добро на наш народ!

Да си наследник на първото
население на Земята!
Посветените български
царе и царици
Д-р п.н. Елица Димова
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викнали сме да мислим за нашите династии като за родове, които започват своя път около или
в най-добрия случай няколко века преди

Елица Димова

първи век пр. н.е. Но всъщност те имат
хилядолетна история и едва в последните 20 години по-смело се заговори за
това, че българските фамилии са създали
стройна държавна система със строги закони и обичайни норми, които са се прилагали за всичките васални територии на
Българската империя.
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140 години от Освобождението
					
на София

Руски офицер пред църквата “Света София” след
освобождението на столицата, София, 1878 г.
На 4 януари през 1878 г. ген. Йосиф Гурко влиза
победоносно в София - първите части от Западния
отряд на руската армия навлизат в града в ранния
следобед.
В статия от декември 1927 г. вестник „Отечество“, орган на Съюза на запасните офицери, разказва за това важно събитие от нашата история.
Поводът тогава е 50-годишнината от този акт.
„Освобождението на София от нашите братя
руси е страница, свързана с кървавата епопея при
Плевен. Осман паша, упоритият и героичен защитник на Плевенските висоти и редути с право смятал, че докато е свързан със София, той ще може
не само да брани Плевен, но и да премине в настъпление при удобен случай.
Действително, докато Плевен бил в непосредствена връзка със София, Османпашовите войски
имали в изобилие и хранителни, и бойни припаси.
Почти до началото на октомври 1877 г. турците редовно внасяли в Плевен храни и бойни материали
по шосето Плевен – Орхание – Арабаконак – София. По това шосе турците до пълната обсада
на Плевен били устроили дори няколко укрепени
пункта, заети с достатъчно артилерия и пехота. Задачата на тия пунктове била – бранене на съобщенията със София, от която през Орхание (дн.
град Ботевград) постоянно сновяли коли с различни и изобилни припаси. Освен това, още при
започването на Руско-турската война, в София бил
съсредоточен близо 20-хиляден гарнизон под началството на Фарик-Осман паша. По-късно, когато
Плевен бил напълно обложен от русите, Осман
паша смятал, при един ненадеен излаз, да поеме
към Орхание и София. Ако беше сполучил, Осман
паша щеше да причини нови и грамадни жертви на
русите – първом при Орхание, тоя „втори Плевен“,
както тогава го наричали, и после в околностите на
София.
Между това, докато се разигравали кървавите
боеве около Плевен, турците започнали и укрепяването на София: ежедневно турските войници
заедно със заставените да работят по редутите
софиянци, усилено укрепявали Лозенец (Курубаглар), Коньовица и Слатинската висота. Осман
паша от Плевен не само настоявал за издигането
на нови укрепления, но искал и групирането в Софийско на една 150-хилядна армия. За щастие,
Високата Порта отблъснала тоя Османов план,
бъдещата българска столица през цялото време
на войната останала като военен склад.
На 4/16 ноември 1877 г. се туря началото на оня
победоносен руски марш, който донесе и свободата на София, след като на тоя ден генерал Скобелев зае при Плевен Зелените гори, генерал Гурко,
който бе вече превзел Горни Дъбник и Телиш, излязъл от състава на обсадната армия. Назначен за
командващ Западния отряд, генерал Гурко насочва
войските си по шосето Плевен – Орхание – София.
На 11/23 ноември русите завладели важната позиция при с. Правец, ключ на заемането на Орхание:
„Правец наш, Орхание тоже наш“ – казвали радостно освободителите. И наистина, една седми-

София преди Освобождението, български
турци жители на града
ца по-късно победоносните отряди на генералите
Елис и Дандевил вече нахлували в тесния и страшен Арабаконак.
Докато ставали тия събития на стотина километра от София, турските власти в града станали неспокойни. Още от септември започнали арести на
подозрени граждани и селяни, а на 15/27 ноември,
за да всели ужас у софиянци, в няколко софийски
пазарища и махали били въздигнати бесилки – на
Куручешме, на Говеждия и Конски пазари, па и на
други площади, се залюляли няколко трупа на обесени българи. А на 7 декември, оковани в железа,
били подкарани по Цариградското шосе мнозина
видни софиянци, пазени от усилена военна стража. Арестите и подир това продължили: нови 50
видни граждани, между които и неколцина учители, турците също тъкмели да интернират, но чуждестранните консули се намесили и осуетили тая
мярка.
А краят на турското господство в София наближавал…
Подир невероятно труден зимен марш през тесния, зиме дори недостъпен Арабаконак, войските
на генерал Гурко завзели с. Саранци. От тук вече
пред изнурените ратници се откривало хубавото
Софийско поле.
На 19/31 декември руски части били вече заели
позиция при селото Горни Богров, както се казва –
под носа на София.
Едва на 20 декември 1877 г. (1 януари 1878 г. н.
ст.) откъм София настъпили 15 турски табора (бел.
ред. - табор е турска войкова част, в състава на
която влизат между 500 и 800 войника) с десетина топа. В сражението турците, след като оставили
близо 1000 души убити и откарали в София двойно
повече ранени, оттеглили се в околностите на с.
Враждебна.
На 21 декември/ 2 януари пламнало ново сражение при Враждебна. Тук турците смятали, че
пълноводният по това време Искър ще спре понататъшния марш на русите към София. Ето защо
те се залостили главно около Враждебския мост;
но когато забелязали, че русите вече прецапват
през ледено студените Искърски води, подпалили
моста и отстъпили. Запалено било от турците и
село Враждебна. Явно ставало вече, че борбата,
може би, упорита и кървава, ще се води на Софийските редути.
Но дотам работата не стигнала.
Разнебитени и морално сразени, турците намерили за по-добре да напуснат и София.
23 декември/4 януари бил последният ден на
турското господство в София. През тоя ден в града
настъпила страшна бъркотия: заскрибуцали коли,
проточили се конски кервани, на тълпи на тълпи
угрижени низами бързали… Страшен глъч и хаос
настанал по Княжевското шосе: в пълно безредие
тук се размесили хора, коне и коли; цялата тая паплач от войници и обози нервна, уплашена, изморена, бяга към Кюстендил. Трагична, но заслужена
съдба на един тираничен петвековен завоевател,
живял в леност и лекомислие, в паразитизъм. Сега

Генерал от кавалерията Йосиф
Владимирович Гурко (1828-1901),
командир на Предния отряд на Руската
армия, превзел градовете Търново,
Казанлък, Стара Загора, Враца,
Орхание, Етрополе, София, Пазарджик,
Пловдив, Одрин и др.

тоя ленив господар бягаше позорно, погнат от ножа
на братята освободители, които от Саранци до
Враждебна оставиха костите на хиляди руски синове по Софийското поле.
На 24 декември/5 януари с тържествен марш
при развяни бойни знамена и при гърма на барабани и музики братята освободители влезли в София. Велик момент! Бъдещата българска столица
била честита след 450-годишен живот на тъги и неволи да срещне православна християнска войска,
невиждана от времената на Иван Шишман.
Народът, безпаметен от радост, масово се юрнал към Орханийското шосе за среща на самия
генерал Гурко. Изпроводили го чак до къщата, отредена за негова квартира (бел. ред. – на ъгъла на
бул. „Витоша“ и ул. „Алабин“). Победният военен
парад бил пред съборната черква „Св. Крал“ (дн.
„Св. Неделя“), в която бил отслужен тържествен
молебен.
След заемането на града, генерал Гурко назначил за военен комендант княз Оболенский. Скоро
след това обаче дошъл генерал Пьотър Владимирович Алабин, който се заел с уредбата на гражданското управление.
Така от 24 декември 1877 г./5 януари 1978 г. София заживяла свободно.
Благодарение на Алабин, замрелият турски град
София се съживил: явила се българска стража,
съставил се български градски съвет – полъхът на
гражданската свобода се почувствал. Неуморимият Алабин поставил основите на библиотека, дарил
25 хил. рубли за паметника на Васил Левски, дарил
и за много други културни нужди. Благодарна София има улица, кръстена с името на тоя деятел.
След седемдневен отдих, генерал Гурко потеглил с героите си към Пазарджик и Пловдив. Нека
прибавим, че в София русите намерили 6 турски
военни знамена и големи запаси от жито, брашно
и бойни припаси. Само в една от софийските джамии били натрупани 20 хил. сандъка с разни материали и с надпис „За Плевен“.
Спомняйки си горните велики дати в своя живот
преди 50 години, столицата трябва с благоговение
и възторг да възвеличи великия подвиг на освободителите, принос към най-великата на света идея
– за свобода!“
Цветан Стоянов, в. „Отечество“,
декември 1927 г.
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а 10 януари се
навър
шват 74 години
от една от найзловещите и кръвопролитни
бомбардировки на София.
Тогава е извършена първата
комбинирана, т.е. дневно-нощна атака над столицата. Загиват 750 и са ранени още над
700 души - предимно цивилни, мирни граждани и много
по-малко военни. Нанесени са
тежки удари на над 900 сгради,
половината от тях са напълно
разрушени.
На 13 декември 1941 г., десет месеца след като България се присъединява към
Тристранния пакт, Народното
събрание в София обявява
война на Великобритания и
САЩ. Това е по-скоро символичен акт, а не намерение за
конкретни военни действия от
наша страна. България така и
не предприема такива. Но това
не спира британския премиер
Чърчил и американския президент Рузвелт през август
1943 г. да дадат началото на
операция "Приливна вълна".
Тя има за цел да неутрализира съюзниците на Третия райх,
Румъния и България, и да ги
принуди да капитулират. Над
териториите на двете държави
започват системни бомбардировки. От 14 ноември 1943 г. до
17 април 1944 г. над София са
предприети 11 въздушни нападения.
На 14 ноември 1943 г. е
първата масирана въздушна
атака на столицата. 91 вражески самолета разрушават 47
сгради, загиват около 60 души,
близо 200 са ранени. Следват
бомбардировки почти през десет дни.
Настъпва 10 януари 1944 г.
Около 12 ч. по обед сирените
възвестяват за предстоящо
въздушно нападение. Половин час по-късно столицата
ни е атакувана от 180 американски бомбардировача и 100
изтребителя. Срещу тях противовъздушната отбрана на София изпраща 39 прихващачи.
България губи само един самолет срещу 31 свалени американски бомбардировачи. Но
истинският ужас за софиянци
настъпва през нощта на 10
срещу 11 януари.
Из спомените на генерал
Стоян Стоянов - военен летец,
един от защитниците на София. Той участва в 35 бойни
полета срещу англо-американските самолети, сваля 3 бомбардировача и 2 изтребителя
и нанася сериозни повреди на
още 4 самолета:
"На 10 януари на софиянци
бе съдено да преживеят ужаса
на една варварска бомбардировка. В този зимен ден нашата
столица беше жестоко ударена
на два пъти - през деня и през
нощта. Тази бомбардировка бе
добре запомнена от жителите
на столицата, защото тя не бе
"слаба", както се казваше за
всички досегашни бомбардировки. При тази бяха ударени
не само крайните квартали, а
бе засегнат и силно разрушен и
центърът на града. До това нападение правителството не бе
помислило за евакуирането на
държавни учреждения и индустриални предприятия, нито на
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Преди 74 години
На 10 януари София
сама се евакуираше,
без заповед,
без принуда

10 януари 1944 г. - за едно
денонощие 1800 бомби
са изсипани над София,
с обща тежест от 450
тона, 750 загинали и още
толкова ранени, стотици
напълно сринати или полуразрушени сгради

Разрушенията в София след бомбардировките на
съюзническата авиация на 10 януари 1944 г.: Министерство на вътрешните работи на ул. “6-ти септември”
част от населението, но след
този ден настана такава паника, която не се поддава на описание. Градът сам доброволно
се евакуираше, без заповед,
без принуда.
Особено тежко бе преживяна нощната бомбардировка.
Такава досега не бяха виждали. А нощем изобщо човек е

по-впечатлителен. В града бе
настъпил хаос, ад. Разрушени
къщи и разорани улици, димящи пожари и развалини, повредена електрическа мрежа
и водопровод, студ и дезорганизация, изплашени граждани,
които плахо се завръщат към
домовете си - това бе София
вечерта към 22 часа. Те търсе-

ха изчезналите си близки или
топло място, където да се приютят в студената нощ, когато
изведнъж, неочаквано за всички и без предупреждение от сирените, се чуват артилерийски
изстрели и в същото време над
главите им падат отново бомби
и прелитат самолети на противника със силния рев на моторите и с грохот на стрелба от
оръдия и картечници. Целият
град бе осветен от пуснатите с
парашути, бавно падащи лампиони и от причинените пожари. Всеки от нас се бе прикрил,
където го бе заварила бомбардировката.
На сутринта още от тъмни
зори по пътищата и шосетата,
излизащи от София, във всички посоки тръгнаха кервани от
хора, напуснали своите топли
огнища, за да се спасяват кой
където може, само да не останат в града. Мнозина от тях не
знаеха къде отиват, но тяхното
желание бе преди всичко да
бъдат далеч от хаоса."
Равносметката от изминалото денонощие е 1800 бомби,
изсипани над София, с обща
тежест от 450 тона, 750 загинали и още толкова ранени,
стотици напълно сринати или
полуразрушени сгради.
Ударите продължават на 24
януари. Българското правителство започва тайни преговори с
англо-американските съюзници в Истанбул и Анкара. Вре-

менно атаките са спрени. Но
след провала на разговорите
бомбардировките над България са подновени на 16 март.
На 30 март е най-тежката от
тях. Извършената евакуация
на София обаче проваля плановете на нападателите да
убият голяма част от населението - жертвите и ранените са
значително по-малко. Но над
3500 сгради са напълно унищожени.
През идните месеци следват
още няколко въздушни атаки
над София и други български
селища.
По време на бомбардировките от 1943-1944 г. са убити,
безследно изчезнали и починали от раните си над 2000 души
от софийското население, разрушени са над 12 500 сгради.
Близо 1/4 от сградния фонд на
София е сринат. Напълно унищожени са Държавната печатница, Областният (Окръжен)
съд, Малката баня, Градската
библиотека, театър "Одеон",
Юнион клуб, Домът на културата и печата, Артилерийските казарми, католическата
катедрала "Свети Йосиф" и
мн. др. Те не са възстановени.
Силно засегнати са Народният
театър, Народното събрание,
Българската земеделска банка, Богословският факултет,
Природонаучният музей, зала
"България", къщата музей
"Иван Вазов", сградата на БАН,
Централна баня, Александровска болница.
Въпреки всичко хиляди хора
и сгради са спасени от атаките на противника заради самоотвержената съпротива на
българските военновъздушни
сили. Защитниците на София
отклоняват част от атаките и
свалят голям брой вражески
самолети. Между героите са
Димитър Списаревски, Георги Кюмюрджиев, Мито Дисов,
Стоян Стоянов, Неделчо Бончев, Любен Кондаков, Герхард
Венгел и много други.
За тези ужасяващи времена
освен сухите цифри и факти
остават да напомнят запазените спомени на очевидците,
документалните кадри и чернобелите снимки...

Не мога да спася България, дори Украйна,
ако не изплуват сами, изчезват, много жалко…
Руският президент Владимир Путин в откровено интервю за частната телевизия УРТ
буквално разби всички митове за имперската политика на Русия и за това към какво
тя се стреми. Най-интересната за нас част
беше свързана с външната политика. Той бе
попитан как ще възвърне руското влияние
на Балканите и в граничните на самата Ру-

сия страни.
„Вижте, това в момента е невъзможно, а и не ни е необходимо. Изискваните ресурси са огромни, и е далеч по-разумно да ги
инвестираме в собственото си развитие. Не мога да спася България, Румъния или дори Украйна. Факт е че тези страни загиват, но
Русия не може да хвърля прекомерни усилия за тях. Имаме 140
милиона народ, за който трябва да се грижим, както и територия
50 пъти по-голяма от тяхната. Това ни е приоритетът.“ – каза Путин.
Изненадана най-вече от споменаването на Украйна, водещата
поиска допълнителни пояснения. Тя каза, че в Украйна 40% от
населението са руснаци и настоящото разсипване на страната от
Запада фактически вреди на руската нация.
„Да, така е, милиони руснаци страдат от събитията в Украйна.
Но разберете ме, атаката не е срещу нея, а срещу съществуването на Русия изобщо. Трябва да спасим първо Русия, а след това
всеки друг. Без Русия няма как да помогнем другиму. Може би
след 50 години ще имаме ресурс да помогнем на Украйна или на

Балканите. Но дотогава не е ясно те ще съществуват ли изобщо.“
– отговори Путин.
Малко по-късно по въпрос за икономиката отново стана дума за
България. „Същата политика, която разрушава Източна Европа,
бе приложена и в Русия. Знаете каква варварска приватизация се
случи, как се създадоха олигарсите, как бяха разграбени петролът,
газът, металите. Знаете неолибералите, които превзеха медиите и
обществото. Знаете разрухата в образованието. Всичко това се
случи не само в България или в Киев. То е случи и в Русия. Дори
в момента не сме се преборили. При нас процесът изглежда като
едва-едва обърнал се. И трябва този крехък обрат да се развие. В
Източна Европа е неспасяемо без огромна външна намеса. Икономиката ще продължи да се разпада, населението да емигрира,
държавите да се обезлюдяват. А гледащите към Русия за спасение, ще бъдат разочаровани. Ако тръгнем да им помагаме, може
да убием себе си.
***
„Какво е бъдещето за тези страни тогава“ – бе последният
въпрос.
„Не знам, всеки народ сам си кове историята. В Русия виждате, че бяхме дори по-заразени, но се пробудихме. Вероятно е
възможно и там нещо да се промени. Трябва сами да го направят. Ако стане – добре, ако не стане – нека се радваме поне на
вече постигнатото – Русия е спасена и ще запази поне спомена за
тях…“ – завърши президентът.
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Фиг. 2. Шевица от Добърско със същата структура на града, но и показваща устройството на човешката
клетка, 19 век, Етнографски институт и музей, София
Има едно много интересно доказателство, което Боно Шкодров е открил и е публикувал в статията си във в.
“Родово имение”, бр. 239 през 2010 г. В тази статия се проследяват няколко извора за трите български племена – уйгури, утитури и кутигури. Изследване на Джейм Чърчуърд, Владимир Амельченко и Валерий Демин и извора “Джагфар
Тарихы” потвърждават хипотезата. Какво научаваме от тези извори. Джеймс Чърчуърд в 1926 г. публикува своето
50-годишно изследване на древни индийски египетски, тибетски, чилийски, перуански, китайски легенди относно действителната еволюция на Земята. Той установява, че в Атлантическия океан е съществувала цивилизация, условно
наречена Му 200 000 г. пр. н.е. до 12 000 г., чийто представители след катаклизъм се разпръсват от южната част към
Африка и Индия, а от северната към Сибир. Северните населили една империя, създадена от уйгурите на територията на Европа, Средна Азия и Сибир. Посочените изследвания на Чърчуърд показват, че уйгурите- арийци са имали
своя столица преди 70 000 г. Китайски извори от 500 г. описват уйгурите като бели хора със светли лица и бяла кожа.
Посветените български царе и царици са онези наследници на първото цивилизовано население на Земята, които
са създали основата на човешката култура. Поради това към специалните родове има много високи изисквания и те
са били „селекционирани” хиляди години. Широкият кръг на тези велики мъже и жени е бил 500, по-тесният 30, вътрешният кръг е представлявал 12 избрани и заедно с кана 13 посветени. Те заемат и първите места на Кинеша или на
„Министерския съвет” на нашите държави по света.
Според древния български закон Торе каната или съпругата на кана наследява своя съпруг при внезапната му смърт
и особено ако наследникът е малолетен. Затова жените наравно с мъжете се обучават на воинско изкуство. Историята е оставила следа от подвизите на няколко изключително интересни кани. Ше започнем с дамите, защото по
традиция се смята, че няма жени, които да са управлявали българската държава, което не е вярно.
Кана Сорен 596-576 пр. н.е. е жена на Котраг, по-малкия син на друг владетел, който се е казвал Бурджан. А брат
на Бурджан е кан Азак – Мадия – Маджи, който завладява теригории на Египет и фараон Псаметих му прлаща данък.
Кана Сорен наследява на практика Азак. По правило е трябвало да бъде наследен от брат си Бурджан, но той е коварно убит от мидиеца Киаксар 635- 693 пр. н. е. Какво прави тази кана? Сорен разбива мидийците в Азак - Кавказ (Азак
– Бурджан или Азербейджан). Значителна част от войските й били жени – амазонки. При сарматите също канът се
наследява при смърт директно от каната, а не от сина.
Друга велика дама побеждава цар Кир, чийто потомък по-късно е Дарий. Соменаваме това, защото Дарий похищава
и изселва част от женското население на Балканите заедно с децата явно знаейки за силата на кръвта и безстрашния нрав на българките. Та Кана ТамарБика, Тимирис или Тамар – Рикс (Рекс) била масагетска принцеса и съпруга на кан Аспарик. Той идва на власт през 558 и управлява до 530 г. пр. н.е. като воюва
срещу цар Кир, но бива убит. Войната продължава неговата съпруга, която поема командването, побеждава Кир и поставила отрязаната му глава в мех.
Особена суровост българите проявяват при измяна или при предателство.
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Да си наследник на първото
население на Земята!

От стр. 1

Не е трудно да заявим това,
защото народ, който е създавал култура на минимум три
континента и навсякъде и
оставял следа, не е логично
да се смята, че може да изчезне от своите обиталища.
Разполагаме с достатъчно
извори, за да попълним нашата липсваща история. И
също така нямаме основание
да ги подценяваме, защото не
съвпадат с досегашните проучвания.
Какво означава да си посветен владетел за българите?

На първо място това
означава да си наследник на
първото население на Земята. Според Вавилонската синкретична свещена система,
която се състои от комбинация от знаци, числа, музика,
цветове и морално-нравствети изисквания, които съответстват на великата същност на
съзиданието, цветовете на
българското знаме, показват,
че българите са били от началото. Общият за народите
език е разчетен частично от
екип на НАСА през 1991 г. На
вавилонски бялото и след него
зеленото означават създаването на разум, който знае, че
е от самото начало на съзиданието. И не само това. Според
подредбата на цветовете в
знамето ни – червеното, освен познатата ни семантика
има и скрита, която означава
„план за това как трябва да
се случват нещата”. С други
думи в знаковата ни система
е закодирано началото на чо-

Фиг. 1. Сателитна снимка на един от най-древните градове на българите – Аркаим
вешката цивилизация. Като
нейни наследници българите са създали темплейта на
7 космически писмености,
които са започнали от една.
Изследване на НАСА 1991
г. показва, че тази писменост е била използвана във
Вавилон преди разделянето
на езиците. Но това е особена писмена система, която
обвързва духовния растеж
на индивида със сакрални
знаци, числа, цветове и музика. Защо това е така?

Числата и знаците
отговорят на определена
дължина на електромагнитна вълна, а това съотвтства
на цвят или група от цветове.
Това означава, че има състояние на човешкия организъм,

което е най-близо до божествената хармония и безсмъртието. Затова българският
през Средновековието е бил
езикът на дипломацията.
Причината е, че той въвежда
човешкото съзнание в състояние на хармония.

Друго свидетелство
за нашата древност е интересното споменаване за
българите от Сибила Кумана
или от Куме (близо до Неапол), че те са от Първото
Слънце. Кум е една добре
позната дума от българския
език, но в древността кумът
е бил жрец, който е отговарял за възпроизводството на
поколението и генетичвата
съвместимост на родовете.
Точен отговор какво озна-

чава, че сме от друга звезда все още не сме намерили. Вариантите са няколко.
Първото Слънце е от тази
Слънчева система, от друга в
рамките на Млечния път или
извън нея или пък от второто
Слънце вътре в Земята? Засега ще оставим този въпрос
без подробно изследване.

Но най-важното и то
неоспоримо свидетелство за
древността на на нашия народ, са генетичните данни.
Според тях българите са на
Балканите отрепи минимум
8000-9000 г.
Защо е важно да си от самото начало, за да си посветен?

Защото придобитото
знание не е като това, което

идва отвътре, от самата същност на сътворението. Да си
от създателите означава да
имаш достъп до тайните, до
самия Бог. Цялата наука за
сътворението не просто обяснява света на научно и практично ниво, но е и предписание за праведен и съвършен
живот.

Основата на етиката и морала на предците е
свързана с вярата в прераждането като средство за изкачване по стълбицата на
съвършенството.
Втората
основа на етиката и морала на древното ни учение е
трудът, дълбоко залегнало и
в българската фолклорна и
обредна система. А това на
свой ред е от разбирането за
кръговрата на живота и потребността от хармонизиране на човека с космическите
принципи на съзиданието и с
Гея.
Използвана литература:
• Державин, Н.С. „История на българия» - т.1 Произход на българския народ
и образуване на първата
българска държава на Балканския полуостров. 1946 г.
• „Джагфар Тарихи” (от
Бахши Иман - 1680 г.)
• Дуйчев, Иван. Славянският свят и Персия. 1966
г.В: Сб. Избрани произведения. Том първи. Византия и славянският свят.
Изд. Анубис, София, 1998 г.
• Шкодров, Боно. Писмените знаци. Ретроспекция
на цивилизацията. Изд. Славена, 2006 г.
• Шкодров, Боно. Уйгури,
кутигури и утигури. Сравнителен анализ на графически и исторически данни.
в. „Родово имение”, бр. 239,
2010 г.
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Откриха оригиналния ръкопис на първата
българска история на Петър Богдан

Откриха оригиналния ръкопис на първата
българска история, писана от българин. Досега
нейното съществуване е било само предположение. Историята предшества с повече от век «История славянобългарская» на Паисий Хилендарски.
Откритието е на проф. Лилия Илиева, а автор на
историческия документ от 17-и век е католическият
архиепископ Петър Богдан. Сега екип от филолози
и преводачи подготвят ръкописа за печат.
Просто легенда. Така учените приемали идеята
за съществуването на историята, по-стара с век от
тази на Паисий. Първите съмнения, че е истина, се
появяват в края на 70-е. В архивите на Ватикана се
открива препис на няколко страници.
Откъс от предговора на ръкописа на Петър Богдан: "Мнозина са описвали българската история, всеки както е смятал за вярно или похвално.
Поставих си за цел да не се разпростирам понашироко, отколкото е редно, нито любовта ми
към родината да преувеличи нещо."
Падре Бойл - префект на Ватиканската Апостолическа библиотека: "Между ръкописите и документите на Ватиканската библиотека има много данни, които съдържат факти за историята
на България."
Божидар Димитров в интервю за филма „Името на свободата“, БНТ, 1988 г.: "Това е една силна,
бихме казали от съвременна гледна точка научна
история на България, тъй като Петър Богдан е
познавал изключително добре историческите извори."
Минават почти 40 години, в които ръкописът изг
лежда безвъзвратно изгубен. До момента, в който
проф. Лилия Илиева от Югозападния университет
в Благоевград го открива в Университетската библиотека на Модена. Откупен наскоро от частна
колекция.
Откъс от предговора на ръкописа на Петър Богдан: "Мен ме роди българската земя, сега почти
грохнала от старост, същата родина ме крепи като
разпадащ се кораб след дълги и разнообразни

Инструменти
на хирург,
открити в
тракийски
гроб край
Люблен
Униĸaлeн xиpypгичecĸи инcтpyмeнт oт cpeбpo
e oтĸpит пpи paзĸoпĸи нa тpaĸийcĸoтo ceлищe
Πимaзa в oĸoлнocтитe нa ceлo Люблeн oт
apxeoлoгa Димитъp Caвoв Oвчapoв, пишe в. „168
чaca“.
Toй и cъпpyгaтa мy Mapия Oвчapoвa ocнoвaвaт
тъpгoвищĸия мyзeй, чиитo нaй-цeнни eĸcпoнaти
ca пoĸaзвaни и в Япoния. Taм пpинц Aĸиxитo,
бъдeщият япoнcĸи импepaтop, e възxитeн oт
тpaĸийcĸия инcтpyмeнт и гo oбявявa зa нaйyдивитeлния пpeдмeт oт излoжбaтa. Πpeз 1965
г. пpи opaн в зeмлищeтo нa Люблeн e нaмepeнa
глaвa, oтчyпeнa oт мpaмopнa cтaтyя. Πpeдcтaвлявa
peaлиcтичнo изoбpaжeниe нa възpacтeн мъж c
ниcĸo пoдcтpигaни бpaдa, ĸoca и мycтaци.
Haxoдĸaтa пpeдизвиĸвa paзĸoпĸи в мecтнocттa
Гюлюyвa. Oтĸpитo e pитyaлнo пoгpeбeниe
в дълбoĸa cтъпaлoвиднa ямa – ĸeнoтaф.

Откъс от предговора на
ръкописа на Петър Богдан:

Мен ме роди българската
земя, сега почти грохнала
от старост, същата
родина ме крепи като
разпадащ се кораб след
дълги и разнообразни
пътешествия.

пътешествия." «За древността на бащината земя и
на българските неща». От Петър Деодат Чипровски. 200 страници, 70 глави.
Петър Богдан е имал е съзнанието, че се обръща
към българския народ. Изключително е значението
на ръкописа за историята на Чипровец, Клисура,
Копиловец и Железна и борбата им срещу поробителите. Самият Петър Богдан има активна роля в
подготовката и избухването на Чипровското въста-

ние. Той за пръв път представя и българския герб
- лъв с императорска корона.
Откъс от предговора на ръкописа на Петър Богдан: Всеки като частица от света да съдейства
за общото благо, да се стреми да принесе някаква полза и особено да се старае да бъде уважаван
от съгражданите си. Петър Богдан от Чипровци
- революционер, книжовник, духовник. И автор на
първата българска история, написана от българин.

Πoĸoйниĸът e бил ĸpeмиpaн нa мяcтo и пeпeлтa
e cъбpaнa в пo-мaлĸa ямa. B дъpвeнo caндъчe ca
пoдpeдeни пpeдмeти, oт ĸoитo тoй би имaл нyждa
в oтвъднoтo. B ĸлючaлĸaтa нa caндъчeтo e вĸapaн
пpъcтeн, зaĸaчeн нa злaтнa xaлĸa.
Oтĸлючвaщaтa мy чacт e жeлязнa. B двa oт
ъглитe нa ямaтa ca cтpyпaни пoгpeбaлни дapoвe.
B тpeтия имa бpoнзoвa ĸoфa. Oтĸpити ca cтъĸлeни
и глинeни cъдoвe, мeдни и ĸocтни плacтини, 4
пocpeбpeни бpoнзoви лъжици и ĸoжeн ĸoлaн
c aплиĸиpaни cpeбъpни бyĸви. Haдпиcът e c
лaтинcĸия шpифт Ѕсrірturа Моnumеntаlіѕ и ce
oтнacя ĸъм ІІ и пъpвaтa пoлoвинa нa ІІІ вeĸ. Toй
глacи: Vtеrе Fеlіх – Изпoлзвaй (ĸoлaнa) щacтлив!,
c липcвaщa бyĸвa L. Cpeбъpният инcтpyмeнт e c
мнoжecтвo пpибиpaщи ce eлeмeнти, пoдoбeн нa
швeйцapcĸи cгъвaeм нoж. Bcъщнocт тoвa e нaбop
oт нaй-вaжнитe xиpypгичecĸи пocoбия – лaнцeти,
шилo, плocĸa лъжичĸa, paзшиpитeл, oбтeгaч и дp.
Инcтpyмeнтът пoзвoлявa и eднoвpeмeннo
изпoлзвaнe нa няĸoи oт eлeмeнтитe. Дpyгитe
нaxoдĸи, yĸaзвaщи мeдицинcĸa пpaĸтиĸa, ca
шишeнцa, лъжичĸи зa дoзиpaнe, ĸyпичĸи зa
пpигoтвянe и cъxpaнeниe нa лeĸoвe.

Bъв втopия гpoб e нaмepeн пpaxът нa cпътницaтa
в живoтa нa лeчитeля – явнo зaмoжнa дaмa.
Heйнoтo дъpвeнo ĸoвчeжe e oбĸoвaнo c мeдни
aплиĸaции. B нeгo имa злaтeн пpъcтeн, злaтни
oбeци c виcyлĸи и cĸyлптypнa ĸaмeя c жeнcĸo
изoбpaжeниe. Имa и тaйнcтвeни ĸyтийĸи, cвъpзaни
c мeдицинcĸa пpaĸтиĸa. Oтĸpититe мoнeти oтнacят
пoгpeбeниeтo ĸъм 218-225 г.
Toвa e вpeмeтo нa нaй-гoлям paзцвeт нa
тpaĸийcĸитe пpoвинции в Pимcĸaтa импepия. Oт
дpyги мoгили ĸpaй Люблeн ca извaдeни cĸaлпeли,
нoжици, пинceти, игли, coнди, лaнцeти, eĸapтьopи,
лoпaтĸи зa пoчиcтвaнe нa paни, пo ĸoитo ce cъди
зa гoлeми yмeния в ĸopeмнaтa и ĸocтнo-cтaвнaтa
xиpypгия, ĸaĸтo и в aĸyшepcтвoтo.
B oĸoлнocтитe нa Люблeн ca oтĸpити и ocтaнĸи
нa ĸaмeнeн зид, шиpoĸ дo 1 мeтъp. Toй oгpaждa
гoлямa плoщ c нeпpaвилнa шecтoъгълнa фopмa,
ĸaтo виcoчинaтa нa cтeнaтa ce изчиcлявa нa
4-5 мeтpa. B нeгo e oтĸpит и вapoвиĸoв ĸaпитeл,
yĸpaceн c чoвeшĸи изoбpaжeния и pacтитeлни
opнaмeнти. Paзĸpити ca ocнoви нa cгpaдa, ĸoятo
cпopeд apxeoлoзитe e xpaм, тяcнo cвъpзaн c
нaдгpoбнaтa мoгилa. Bxoдът e бил yĸpaceн c
ĸoлoни c 2 ĸaпитeлa.
Koмплeĸcът e cвeтилищe нa oбoжecтвeн cлeд
cмъpттa мy тpaĸийcĸи apиcтoĸpaт. Ocвeн лeчитeл
тoй e бил и жpeц, зa ĸoeтo cвидeтeлcтвaт няĸoи
aтpибyти в гpoбa. Haпpимep ĸyчeшĸият чepeп,
нaмepeн мeждy мъжĸия и жeнcĸия гpoб. Cпopeд
пpoф. Cт. Ивaнoв oтдeлянeтo нa глaвaтa oт тpyпa
нa ĸyчeтo e cтaнaлo дългo пpeди тя дa пoпaднe
в мoгилния нacип. Tвъpдe вepoятнo e ĸyчeшĸият
чepeп дa e бил eднo oт pитyaлнитe пocoбия нa
жpeцa.
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Роден на 6 януари 1848
г. в Калофер, загинал на
1 юни 1876

За Христо Ботев - в
името на истината
Войновски, вторият – от Обретенов. Вероятно
той се е оправдал пред четниците, че Войводата
се мъчел в предсмъртна агония и е по-добре да
се доубие. А Войновски, потресен от това, което
е извършил, вероятно хукнал към отряда, който се е откъснал от четата. При Ботев останал
Обретенов, който наредил да се маскира, за да
не бъде разпознат… Една стара сентенция гласи, че убийците живеят дълго, за да се удължат
мъките им от угризенията заради убийствата;
това се отнася и до Обретенов, който умира през
1936 г. на 90 години. Освен това азбучна истина
е, че престъпникът винаги се връща на мястото
на престъплението. Вече на възраст, Обретенов
се вдига и повтаря пътя си до Йолковица, за да
помогне за установяването на лобното място на
Ботев. Явно не е могъл да се освободи от картината на убития Войвода…

Имало ли е заговор срещу
Ботев?
Масони ли са Баба Тонка и
Никола Обретенов?
Каква е ролята на Никола
Войновски в смъртта на
Войводата?

Т

ези въпроси още висят без отговори в
българската история.

Никола Обретенов е един от свидетелите на гибелта на Христо Ботев. В „Спомени
по българските въстания”той твърди, че Ботев е
убит от „неприятелски куршум”. Той разказва, че
привечер на 20 май 1876 г. Ботев събрал щаба на
четата в местността Йолковица във Врачанския
Балкан. Войводата се надигнал, за да огледа обстановката и „тогава моментално изгърмя пушка и
Ботев политна да падне на гърба си. Аз и Апостолов (Георги) го поехме от двете страни и докато
го сложихме на земята, той издъхна пронизан в
сърцето. Сразен беше от неприятелския куршум,
без да каже нито дума, само изхърка…” По думите
на Обретенов Перо Македонеца (Перо Симеонов,
Херцеговинчето) дал съвет да приберат всичко
от Ботев, за да не разберат турците, че е войвода. Обретенов взел картата от пазвата му, изпод
мундира, окървавена и продупчена от куршума,
часовника, бинокъла, компаса и портмонето с пет
наполеона; Апостолов взел калпака му с лъвчето,
шашката, револвера и мундира…
Но още след смъртта на Войводата се натрупват много съмнения, подозрения и недомлъвки.
Преди 9-и септември 1944 г. историците приеха

версията, че Ботев е убит от турски куршум.
След 9-и септември социалистическата история
утвърди тази истина. Според много изследователи обаче Ботев не е убит от „турски куршум”,
а е жертва на заговор, т.е. е убит от своите. Поведението на Никола Обретенов е непоследователно, в изказванията си се оплита в лъжи и противоречия. И дори преди смъртта си отказва да
каже истината за последните мигове на Ботев.
Според една от възможните версии, след като
става ясно, че четата е обречена, Ботев решава
да спаси оцелелите четници и да се оттегли в
съседна Сърбия. Но Обретенов и Войновски не
са съгласни с това предложение, а Ботев отхвърля тяхното – да продължат пътя си до Панагюрско, където според тях въстанието ощи бушува.
Войводата става да отиде при бойците си и когато се изправя, получава куршум в гърдите. Вземат по-ценните му вещи, а тялото изоставят на
произвола на съдбата и решават да не съобщават на другите четници за смъртта на Войводата. Свидетели на тази сцена са Перо Македончето, Георги Апостолов, Димитър Тодоров и Сава
Пенев – последните трима са от обкръжението
на Обретенов и могат да свидетелстват в негова полза. Перо Македончето обаче е „чужд”;
той поддържа Ботевото предложение остатакът
от четата да се изтегли в Сърбия, затова трябва да бъде отстранен. Според Обретенов обаче
Перо бил съгласен с мнението на останалите от
„съзаклятниците” четата да продължи към Средна гора.
Обретенов твърди, че Ботев е пронизан от
куршум в гърдите, но повечето четници разказват в спомените си, че е ударен в челото. Логиката води до извода, че във Войводата стреляли
два пъти, при това единият изстрел е от упор,
вероятно когато вече е паднал на земята, поразен от куршума в гърдите. Според специалисти
по криминалистика двата изстрела не са могли
да се случат едновременно, тъй като още след
първия изстрел Войводата е паднал на земята.
Т.е. излиза, че след като е рухнал, в него отново
стреляли… Т.е. след убийството някой е извършил „контролни изстрел”… Картината прилича
на екзекуция, извършена с два куршума. Според
изследователи първият куршум е изстрелян от

Споровете дали Ботев е ударен в гърдите
или челото, започват веднага след смъртта му.
Очевидците на разстрела сочат, че е ударен
в гърдите, вероятно давайки си клетвата да
мълчат, защото не могат да приемат ролята си
на екзекутори. Четниците научават, че Ботев
е мъртъв, и се връщат на лобното му място.
Виждат простреляното чело, проронват сълзи
и отминават. Едва ли някой от тях е можел да
предположи, че Войводата е убит „от своите”. За
окървавеното чело на Ботев разказва членът на
щаба на четата Димитър Икономов в книгата, издадена от брат му през 1926 г. – „Материали за
Ботевата чета”. Когато се върнал на лобното място, видял как Войводата агонизирал и научил,
че изсвирила тръба в лагера на турците, Ботев
полюбопитствал да види какво става, но в този
момент гръмнала вражеска пушка, един куршум
се забил в челото му, той паднал на земята и повече не продумал… По-късно пристигнал и четникът Цанко Минков, който също видял как „милият ни и непрежалим Войвода лежеше мъртъв
на земята… Вражеският куршум бе улучил найсмъртоносното място – неговото високо чело, и
пръснал черепа на части… Четата остана без
водител – без душа…” Няма как тези четници да
си измислят историята за куршума в челото…
Когато излизат спомените им, Обретенов е жив,
но не ги оспорва. Така от фактите става ясно, че
е стреляно и втори път, освен изстрела в сърцето, както твърди Обретенов. Изводът е, че срещу
Христо Ботев е извършен заговор, чиято цел е
той да не остане по никакъв начин жив. И в тази
екзекуция са участвали двамата опоненти на
Войводата – Обретенов и Войновски – военният
командир на четата, плюс 1-2 странични помагачи. Разстрелът на Ботев не е случаен, той е
добре замислен: ако първият изстрел не го повали на мига , да се стреля втори път и този изстрел е извършен от упор, когато вече е рухнал
на земята.
Това са фактите, които отговарят на въпроса
кой уби Христо Ботев; те почиват на точните разкази на четниците, а не на увъртанията и откровените лъжи на Никола Обретенов.
(Този материал е от електронното издание на
литературния форум „Словото” на орбител. бг)
Един русенски свещеник казва за Обретенов:
„Господи, как е възможно човек да живее с толкова много грехове?!”
Иван Вазов: „Та вие сте издигнали паметник
на предателството!”
Според К. Илиев убийството на Ботев има ритуален характер, както и убийството на Стефан
Караджа – главите са отсечени (твърди се, че
главата на Ангел Кънчев има същата съдба). Ко-
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черна магия.

ито познават масонската символика, знаят за какво служат черепите
в този сатанинско-масонски ритуал. Според слуховете Баба Тонка
била масонка и се занимавала с

Кой е Никола Войновски?
Войновски е военният командир на четата. Той
учи в Николаевската военна академия, т.е. има
добро военно образование. На съвещанието на
щаба на четата той отсъства, което за изследователите е съмнително и предизвиква подозрения.
Историци вече изясниха, че преди смъртоносния
изстрел на Йолковица между Войновски и Ботев
се завихрил спор за това по какъв път да поеме
четата. Още в Румъния Ботев е подведен от грешната информация, че народът е готов или че вече
е възстанал, че трябва да му се помогне с чета и
оръжие. Но местното население не оказва никаква помощ на четата му; апостолът на Врачанския
революционен окръг – Стоян Заимов, не успява
да вдигне въстание във Враца и я напуска преоблечен в женски дрехи.

По времето на сражението на 20 май начело
на група от 60 души Войновски се отцепва и поема към река Искър; това пише Димитър Икономов. Вероятно Войновски е избрал убиеца, който
скрит в храстите, натиска спусъка, когато Ботев
се изправя, за да огледа с бинокъл местността, и
пада мъртъв. Задачата на Обретенов е да съобщи вестта за резултата от екзекуцията… През юни
1876 г. Обретенов присъства и на гибелта на Войновски в Троянския балкан…
Изследователите още не са дали отговор и
на въпроса кой уби русенския словослагател на
вестник „Свобода” – Стоян Пенев, и кой предаде
Ангел Кънчев. Според Обретенов Никола Българов от Шумен издал Кънчев за някакви комитетски
пари, които останали у него от комитета на Левски
през 1869 г. Захарий Стоянов твърди, че Кънчев
имал списък с всичките комитетски дейци, според
Обретенов без тези от Русе, и за да не ги издаде,
се самоубил. З. Стоянов разказва, че на мястото
на убийството присъствали няколко европейски
консули, висши чиновници, между които и Делвер

Войновски е на мнение, че въстанието в Панагюрско продължава и настоява четата да тръгне
към Средна гора. Като подготвен по военно дело,
той се обижда, че някакъв си поет и един от авторите на книжката „Песни и стихотворения” оспорва
мнението му. Ботев го сваля от поста му командир
и обявява за войвода Перо Македончето, който е
участвал в Херцеговинското въстание и има опита на командир. Четникът Никола Кючуков забелязва напрежението между Войновски и Ботев.
На съвещанието Ботев пита членовете на щаба
да тръгнат към Панагюрище или към Сърбия. Докато Войводата и обкръжението му обсъждат този
въпрос, вървят в посока към Искъра и в това време прогърмява смъртоносният изстрел.

Баладично писмо
Балчо Балчев
Не сколасахме с четата, байо.
Залудо затрихме момчетата.
Залудо измряхме, Българио.
Като псета ни клаха. И нека.
Робува си роба робията.
че що са за роба пет века?
Щом овчари стадата си криеха
и ни сочеха подли пътеки.

Кючуков вижда, че Ботев е прострелян под
дясната вежда и „порои от кърви бяха го покрили”. Отново твърдение на четник, че Войводата
е пронизан в челото, което е в противоречие с
твърдението на Обретенов, че куршмът го ударил
в гърдите.

Затуй ли главите ни горди
анадолски дервиши побиваха.
И цяла нощ клета Околчица
мълчалива кръвта ни попиваше.

Никола Обретенов хуква към Искъра, за да
съобщи на Войновски, че Ботев е убит. В това време хората на Войновски са край реката и очакват
резултата от съзаклятието, едва след това я преминават…

Че ден бе! Кънтяха челата ни.
Дълба ги оловото жежко.
Из урвите псуваше вятърът.
Орлици се виеха тежко.

От криминалната литература и изкуство знаем,
че професионалните убийци винаги извършват и
контролен изстрел, който окончателно да доубие
жертвата.

И сбъднах молитвата. Спяха телатани парцаливи, низвергнати, диви.
И ние кълняхме и плачехме, Дяконе:
- Ще възкръснат ли в Българско живите!

Според изследователи Никола Войновски е организирал заговора срещу Войводата.
Той е роден в габровското село Буйновци; по
името на селото Никола променя фамилията си
на Войновски. На парахода „Радецки” той е определен за военен командир. Негов е планът за превземането на кораба и безкръвното поемане на
управлението му. Войновски ръководи похода от
Козлодуй до Милин камък. Военни специалисти
твърдят, че той има добра тактическа подготовка,
която показва по времето на сраженията на четата с турските части.

Ветровете са нашите мисли
и тъмна вода е скръбта ни.
Като мътно небе сме надвиснали двеста неми зловещи камбани.
По мъртви от мъртвите, мили народе,
по-живи от живите, робе и скоте,
ний пак ще превземем със гръм парахода
и пак ще загинем! Подписвам се: Ботев.

След като Ботев назначава Перо Македончето
за втори войвода, Войновски изпада в гняв и организира заговора, с участието на Никола Обретенов и още няколко души.
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Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.

паша, който питал присъстващите дали някой познава този човек. Според някои изследователи
Ангел Кънчев бил масон, вероятно до момента, в
който започнал да работи за Левски и за България. Обретенов, макар да не е имал правото, се е
опитвал да добие сведения за Левски от Кънчев
и единствено той би могъл да го предаде или обвини пред властите… Масон е бил и Захарий Стоянов. Убийството на Кънчев съвпада с една масонска сбирка на високо ниво в Русе на 4-5 март
1872 г. в къщата на Димитър Ненчев, във връзка с
решаването на черковния въпрос. В деня на погребението на А. Кънчев – на 6 март, русенската
делегация на „братята” заминава за Видин…
Захарий Стоянов твърди, че русенският комитет – В. Р. Ц. К. (който е комитет на Обретенов)
имал функцията на тайна полиция, която се борела с „предателите”. За същата функция на този
русенски комитет пише и Стоян Заимов. Такъв комитет – В.Р.Ц. К., в мрежата на Левски в Русе не е
имало.
Убийството на Ангел Кънчев вероятно е свързано с неприятна и опасна за Каравелов мисия;
въпреки предупрежденията за провал, Кънчев
минава през Русе; вероятно е искал нещо да предотврати, което причинява и ранната му смърт.
Възможно е Обретенов да има връзка с убийството на Кънчев.
През февруари 1931 г. вестник „Отечество”, орган на запасните офицери, публикува статията на
„Макдъф” – „Любен Каравелов или Ангел Кънчев”,
където Каравелов е посочен като причина за
смъртта на Кънчев. Когато Каравелов научава
за смъртта на Кънчев, публикува статия, в която
свързва убийството на словослагателя Пенев със
самоубийството на Ангел Кънчев. Той внушава на
читателя, че Кънчев се страхувал от Пенеч, че Пенев бил предател, че Кънчев го убил и че ставало
въпрос за дописките във вестник „Свобода”…
Ако Пенев е убит от Кънчев на 16 февруари,
защо той бяга през Русе на 5 март за Румъния?
И дали въобще Кънчев се е самоубил? Захари
Стоянов се опитва да твърди, че бил свидетел на
смъртта му, но деня, който той описва, не е денят,
в който Кънчев е застрелян… Кънчев имал револвер без патрони и не е могъл да се застреля. Ако
се прочетат спомените на очевидците, можем да
допуснем, че в него е стреляно и той не се е самоубил. Но и Левски е заблуден, че Кънчев се е
самоубил от страх.
Каравелов пуска слуха, че полицията в Русе
смятала А. Кънчев за възможния убиец на Стоян
Пенев. Това е внушено на хората на Левски, които
разследвали смъртта му.
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На 20 декември Сатурн,
олицетворението на
Кармата, познат още като
Хронос, Господарят на
Времето, се завръща в своя
дом, Козирог, за първи път от
30 години.
Когато Сатурн е в Козирог,
неговите сили се проявяват
по-чисто и по-ефективно.
За да разберете как Сатурн
в Козирог е имал влияние
върху вашия живот, върнете
се в края на 1988 г. до 1991
г. и вижте какво се е случило
тогава. Корените на това,
с което ще се занимавате
през следващите три години,
могат да бъдат проследени
назад до този период.
Козирог е знакът на
структурите, тухлите, костите
и ограниченията, а когато
Сатурн беше в Козирог
през 1961 г., бе построена
Берлинската стена. Стената
изчака завръщането на
Сатурн в Козирог и падна
през 1989 година заедно с
Желязната завеса.
Кой е Сатурн?
В древната астрология
Сатурн e бил приеман като
големия злодей. Когато се
е случвало нещо лошо,
са обвинявали Сатурн и
неговите транзити. Той е
бил антагонистът, уплашен и
неразбран.
Въпреки това в Кабала
и други системи на
мистицизъм, Сатурн се
разглежда като велик учител.
Еврейската дума за Сатурн,
Шабай, има същия корен
като Шабат, съботата. Това
означава да седнеш, да
си починеш, да спреш. На
английски и испански език
Сатурн е свързан със събота,
ден за почивка и съзерцание.
Това, което Сатурн иска, е
да седнем, да медитираме,
да отразяваме и да
обмисляме действията,
които сме предприели.
Сатурн показва реакциите
на нашите действия. Или
може би Сатурн е това
линейно място, мембраната,
която разделя действието
и реакцията. Спомнете
си за еврейския мит за
сътворението. В Битие Бог
създава Вселената за шест
дни и на седмия разглежда

Гал Сасон: Сатурн се връща у
дома си, чупим шаблоните

това, което е сътворил,
като по този начин създава
стандартната седмица. 6 дни
за действие, 1 – за реакция.
В Кабала Сатурн е свързан
с третата сфера в Дървото
на Живота, наречена Binah
или Разбиране. Това е
седалището на Шекина,
женската страна на Бога.
Често се нарича Има,
майката. То е боядисано в
тъмно индиго и представлява
бременна богиня. Когато
Сатурн е в Козирог, майката
е бременна с дете, готова
всеки ден да роди сина на
светлината. Тя не може да
се движи много и може да
бъде легнала, но не защото
е болна или инвалид.
Тя е бременна с живот,
потенциал. Затова Сатурн
в духовната астрология
не се възприема като
зъл, а като велик учител,
без когото не можем да
растем. В края на краищата
Сатурн е римският бог на
земеделието, натоварен да
ни помага да отглеждаме
храна – от семена до мощни
дървета. Сатурн е този,
който се появи точно преди

просветлението. Не е чудно,
че както Исус, така и Буда,
и други духовни водачи
трябваше да преминат през
три изкушения, числото
на сферата Разбиране,
преди да постигнат своето
просветление и да получат
своите суперсили.
Сатурн и Кармата
Най-важният урок на Сатурн
е неговата способност да
ни покаже блокажите ни и
къде сме се застопорили в
цикъл или модел. Сатурн
ни посочва какво трябва да
преодолеем, за да достигнем
пълния си потенциал. Във
вашата диаграма Сатурн
показва кармата от минали
животи, моделите, които се
повтарят, защото отказваме
да научим уроците.
Сатурн е Властелинът на
пръстените. Той има три
пръстена около него, които
ни обвързват в повтарящи се
страдания, когато отказваме
да разчупим някакъв модел.
Сатурн в Козирог може да ни
помогне да го направим.
Как да разчупим шаблона
Както споменах по-рано,

Сатурн ни информира
къде сме заключени в
повтарящи се нещастия.
Когато казваме „Винаги ми
се случва“ или „Защо винаги
се влюбвам в хора, които не
са на разположение“, ние
изразяваме модел, който
ни обвързва с повтаряща
се болка. Как се справяме
с тези модели? Повечето
от нас не се нуждаят от
помощ за идентифицирането
на тези вериги. С вашето
завръщане със Сатурн преди
29 години трябва да ви се
изяснят. Сега въпросът е как
да ги разбием.
Сатурн е владетел на
Козирога, а в картите Таро
Козирогът се изобразява с
картата Дяволът. Не, това не
означава, че хората, родени
между 22 декември и 19
януари, са деца на Сатаната.
Дяволът представлява
страх, особено страхът за
оцеляването. В Северното
полукълбо месецът на
Козирога е най-студеното
време на годината, когато
храната е оскъдна и много
хора са умирали от глад
или болест. Поради тази

причина ключовите думи на
Козирог са „Аз използвам“.
Те трябва да свържат двата
края, да планират, да бъдат
предпазливи, консервативни
и дисциплинирани. Както
бе споменато по-рано, и
Сидхарта, и Исус трябваше
да се противопоставят на
Дявола за три изкушения,
преди да станат Буда и
Христос. Трябваше да
кажат „Не!“ три пъти,
преди да успеят да
разрушат моделите, които
съставляваха човешкото им
его и да постигнат лекотата.
И как да разчупим модела?
Кажете „Не“, но ще трябва
да го кажете три пъти в три
различни ситуации, за да
удовлетворите богинята на
разбирането. Например,
една жена, която винаги
се влюбва в женени
мъже, ще трябва да каже
„Повече не!“. Но това не е
достатъчно. Сега Вселената
ще я представи три пъти на
привлекателни „съвършени“
мъже, които се оказва, че
са заети или женени. Тя ще
трябва да откаже три пъти,
преди да бъде „просветена“
от свободен мъж, който може
да я обича истински.
Заключение
Идва Нова година, ново
начало, чисти бели листа.
Тъй като годината започва
при пълнолуние, може би
може да я посветите на
разчупване на модела, който
ви държи назад. Особено
добър избор на модели ще
бъде този, който ви пречи на
здравите взаимоотношения
и/или усвояването на
умения. Тъй като 2018
г. в нумерологията е 11,
управляващо число и число
на партньорствата, това
може да бъде година, в която
можете да привлечете или
хармонизирате отношенията
си и/или да станете майстор
в избраната от вас област.

ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ
Вероника Трайчева Здравкова, или както всички я наричаха Верчето или Вери, е родена на 2 декември 1991 г. в град Никопол в семейството на
Надя и Трайчо Трайкови. Има сестра – Мирослава, която е с шест години по-голяма от нея.
През 2010 г. завършва средно образование в родния си град Никопол. През същата година е приета
да учи специалност „Публична администрация”
във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 2014 г. завършва бакалавър,
след което записва магистратура и започва работа
в мебелна къща „Явор” във Велико Търново.
Не успява да завърши образованието си, тъй като на 28 февруари
2015 г., докато се прибира от работа, е нападната и пребита до смърт
на пътеката, която води от гарата до Южния пътен възел, в близост
до апартамента ѝ във Велико Търново.
През краткия си живот Вероника участва в различни училищни
проекти, а през 2010 г. печели първо място за област Плевен в конкурс за есе, организиран от политическа партия. Наградата е пътуване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

СТИХОСБИРКА
– АЛБУМ НА
ВЕРОНИКА
ЗДРАВКОВА
Цена 7 лв.

Издателска къща “Новата цивилизация”

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.

Ви Ди Ай Брокер е компания,
която работи в областта на застраховането.
Със своята гъвкавост, опит и професионализъм
екипът на брокера се налага като високо
специализиран не само в стандартните и добре
познати до момента застраховки, но и в нови и
иновативни за българския пазар продукти.
Някои от тях налага самостоятелно или спомага да
бъдат успешно наложени в динамичната бизнес
среда в България.
www.vdi-broker.com

