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Публикуваме избрани 
части от "Българският 
Исус" на Стефан Цанев

Колкото пъти се докосна до 
личността на Левски, покой не 

Предателите на 
Левски

- Ах!! Помислих аз на умът си, страшно 
да извикам, като лев на Балкана: "Елате 
мои мили братя Българи, решителни 
юнаци! - мене отървете от 20 заптии!" По 
пътя няма никой и аз бях все в надежда...

ми дава един въпрос: защо 
този човек, когото сега всички 
считаме за велик и за светец, 
в когото днес всички се кълнем 
- защо тогава, приживе, е бил 
изоставен (да не кажа преда-

ден) почти от всички?

Каква мъка и какво разоча-
рование стене в последните 
му думи, преди да тръгне към 
бесилката;

"- Ах!! Помислих аз на умът 
си, страшно да извикам, като 
лев на Балкана: "Елате мои 
мили братя Българи, реши-
телни юнаци! - мене отърве-

те от 20 заптии!" По пътя 
няма никой и аз бях все в на-
дежда..."

Да основеш стотици тайни 
комитети, да закълнеш хиляди 
съзаклятници ("Те са милиони, 
целият български народ" - по-
втарял той гордо в съда), цяла 
седмица 20 заптиета да те 
влачат през зимната виелица 
по пустите пътища от Търно-
во до София и да не се наме-
рят поне пет души "решител-
ни юнаци" да устроят засада 
и ако не успеят да го отърват, 
поне да го убият - наистина е 
страшно! (Всички тъй наречени 
неосъществени опити за спа-
сяването на Левски са съчине-
ни поради гузност далече след 
Освобождението, последният 

Две следи във снега. Две човешки следи.
Все към Къкрина. Право нататък.

И над тях - две лукави и жълти звезди -
позлатени очи на предател.

Две следи във снега. В най-дълбокия сняг,
пет столетия трупал в душите,

скрил до покрив къщя и сърца, той все пак
не успял да затрупа следите.

Две следи. Там снегът и до днеска кърви -
ах, навярно човекът е куцал.

Знаел той - имал сума ти път да върви -
от въжето до моите внуци.

От султанския съд чак до мойта душа.
Път мъчителен, славен и трескав.

Как би минал човекът по него пеша,
пък дори да се казва и Левски!

Как би минал по него с раздадена кръв,
с дух раздаден и сетне възкръснал,

пък дори не човек да се казва, а лъв,
не Апостол, а Бог да е кръстен!

Две следи във снега. Във най-чистия сняг.
От въжето до всички години.

Научи ме, пресвети Апостоле, как
по следите ти пресни да мина!

За да стигна до твоя върховен живот
и да върна дълга ти грамаден:

десет гроша взел в заем от своя народ,
ти с тях си записал в тефтера жесток -

„С тях си купих маслинки. Бях гладен.“
Дамян Дамянов
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Желязко  Танев, Стара Загора

Старозагорец променя вибрацията   
на своя град към по- добра.    

Наука за вълните. И тук великият Луи Тюрен с 
гордост описва как най после имат нов, по-сложен 
и по-точен уред, който са патентовали с голя-
ма гордост в тази област . Този му уред е имал 
възможност да се настройва на 10 вида вълни 
(позиции). 

Както видяхме, универсалният уред на Луи Тю-
рен е можел да се настройва на 10 позиции. И с 
тези 10 позиции той е направил милиони изслед-
вания в много области на живота. С това си пости-
жение Луи Тюрен прави качествен скок в науката 
радиестезия. Всички, които се занимаваме с тази 
наука, знаем колко велик е този човек. С право го 
наричаме „баща на радиестезията”, въпреки че и 
преди него са работили с махало и багети. Мисля, 
че тук е моментът да споделя и своята радост, че 
ми бе „дадено” и аз да направя нещо за тази за-
бравена, както казва Луи Тюрен, наука. Или, както 
е казал Исак Нютон: ”Виждам по-далече, защото 
съм стъпил на раменете на великани”. Аз няма да 
откривам топлата вода, но се опитвам да продъ-
лжа и допълня делата на великаните.

Имах шанс, даде ми се възможност да констру-
ирам уред, с които може да се измерват стоти-
ци пъти повече вълни от вече споменатия уред 
на Луи Тюрен. В момента работя с над 150 вида 
вълни (позиции на уреда), благодарение на се-
лективността на уреда и моето желание, мога да 
влизам в неизследвани до сега ниши.

Третият принцип на Херметизма гласи: „Нищо 
не е в покой: всичко се движи, всичко трепти”. 
Според Луи Тюрен  „Когато едно тяло е способно 
да изпитва трептения с даден период, то може да 
влезе в резонанс, като го подлагаме на повторя-
еми възбуждания, имащи същия период, или пе-
риоди, кратни на него”. Законът за подобието, сле-
дователно не е нищо друго, освен израз на закона 
за резонанса. ”Всяко еднородно материално тяло 
има собствена честота на механично трептене f 
(брой трептения за една секунда). 

Освен всичко известно до тук по темата за ре-
зонанса има и други закони, трептения и вълни, 
които могат да бъдат регистрирани с новия уред 
УЗЕ –Уред Замерващ (определящ) Енергията, 
който съм конструирал преди двадесетина годи-
ни.

Именно с УЗЕ регистрирах трептенията на Го-
лямата пирамида в Гиза. Със същите позиции на 
УЗЕ се установи, че и Мегалита „Богинята Майка” 
около с.Бузовград (южно от гр. Казанлък) вибри-
рат с една и съща честота и имат еднакво вълно-
во измерение.

Освен това с УЗЕ се установи, че ПРЪСТЕНА 
ОТ АТЛАНТИДА има същите показатели като ПИ-
РАМИДАТА В ГИЗАи БОГИНЯТА МАЙКА.

Стана ясно, че е от голямо значение за излъ-
чваната енергия от даден обект е неговата форма 
и размер.

С моите възможности нито мога да направя 
друга пирамида, равна на тази в Гиза, нито Мега-
лит Равен на този в Бузовград. Единствената ми 
възможност остана , ако исках да продължа с из-
следванията си, е да направя по- голям макет на  
ПРЪСТЕНА ОТ АТЛАНТИДА. 

Направих един макет на пръстена и с голямо 
удовлетворение установих, че той е в резонанс с 
Пирамидата в Гиза и Мегалита в Бузовград.

Вълните, които „пройзвеждаха” тези съоръже-
ния бяха от „ЖИВИТЕ” вълни. Нарекох ги живи, 
защото  тези вълни с които регистрирах живите 
същества бяха същите вълни, които пройзвежда-
ха и тези съоръжения.

До тук добре с изледванията . Каква да бъде 
ползата от тези живи вълни, които „пройзвежда-
ше” този макет на пръстена ? Познавайки закона 
с УЗЕ за РЕЗОНАНСНА СТЕНА между два еднак-

ви обекта, реших да направя още един макет на 
пръстена и да видим въздействието на РЕЗО-
НАНСНАТА СТЕНА върху човека.

Резултата надхвърли и най- дръзките ми очак-
вания.

Оказа се, че човек като мине само веднъж през 
тази стена между двата макета му се изчиства ау-
рата и му се отварят чакрите. Това означава, че 
има уникален ефект за човешкото здраве. А ако 
човек бъде по- дълго време в тази стена   и извъ-
ршва някакви физически действия, аурата му зна-
чително се увеличава, замерена с УЗЕ.

Но нека да научим повече за този уникален 
пръстен:

Намерен при разкопките около пирамидите в 
Луксор, Египет този пръстен е истинско чудо на 
микровибрационната физика и няма нищо общо 
с религиозните култове или разни магии. Върху 
него има релефни геометрични фигури разполо-
жени в строго определен геометричен порядък, 
който създава с вибрациите си специфична ба-
риера предпазваща всеки които носи този меда-
льон. С него той става недосегаем. Бариерата 
задържа и неутрализира всички зли сили, които 
могат да застрашат човека. Пръстена излъчва 
вълни, които влияят на вибрационната атмосфе-
ра около конкретната личност. Така се повишава 
нейната издържливост към опасностите незави-
симо дали те са от геофизическо или магическо 
естество.  Такъв човек не може да стане жертва 
на пътно транспортно пройзшествие, нападение 
от физически или астрални същества, нещастни 
случаи, дори и да иска да се самоубие по някакъв 
подобен начин. Пръстена въздейства и върху 
психиката на този които го носи и го лишава от 
подобни мисли, които могат да бъдат пагубни за 
здравето и живота, повишава интуицията, ясно-
видските и телепатични способности, лекува и 
възстановява нарушените функции на различ-
ните органи, възстановява и подкрепя имунната 
система, но не може да предпазва от болести от 
органичен характер.

   Не чакайте злото кодирано в планети и звез-
ди, в между човешките отношения, храната, во-
дата и въздуха, който дишате  да ви навести. Ста-
нете недосегаеми за магии  и чужда злоба, както 
и за Вашите погрешни мисли и действия. 

  Помислете за себе си и хората, които обичате.   
Ефекта на формата е това, което пройзвежда та-
кива вибрации. 

    Когато две хармонични честоти притежа-
ват резонансен ефект, тогава те създават ред в 
структурата на молекулите, което от своя страна 
води до лечебен ефект на тялото.

    Автора  лично има такъв пръстен и е напра-
вил на всички мъже от рода си такива пръстени. А 
на жените от неговия род е направил такива плоч-
ки от  Злато.

При направените изследвания установих че, 
вместо обикновени триъгълници е по- добре 
триъгълни пирамиди, ЕФЕКТА НА ФОРМАТА се 
увеличи многократно.

  С  УЗЕ може да се замерва енергийната си-
стема на човека до параметри такива, каквито се 
виждат на схемата,. Известният израз от библия-
та че:„Каквото е горе – това е и долу” ярко е израз-
ен в тази схема. Човека с енергийната си система 
представлява „такава” антена. Според изследва-
нията ако с такава система сме „потопени” в така-
ва силно положителна енергия, имаща връзка с 
Космоса ще се чувстваме и живеем наистина по 
човешки и подобни на НЕГО. 

  На физически план увеличаването на АУРА-
ТА освобождава човек от болести и страдание и 
създава високо енергийно пространство, изпъ-
лнено с най-висши вибрации на радост и любов, 
което може да пречиства, лекува и зарежда всич-
ко наоколо. То буквално ни превръща в господари 
на живота си.

  Разработена е система от няколко уголемени 
макета, които генерирайки енергия, която е иден-
тична на тази от пирамидата в Гиза и мегалита 
„Богинята Майка” край Казанлък, (с. Бузовград) 
построени по определена от автора  схема, мо-
гат да превърнат дадено селище, местност, град, 
държава в идеално място за живеене без сериоз-
ни катаклизми, както в между човешките отноше-
ния, така и промяна на природата в положителен 
план. Реколтата на плодове и зеленчуци може 
значително да подобри своите параметри, както в 
количествен план, така и в качествено

   Един макет на този пръстен с размери десет 
метра ще може да генерира енергия по мощност 
равна на енергията генерирана от пирамидата в 
Гиза.

   Автора е разработил система за построяване-
то на шест (6) такива макета край своя град Стара 
Загора, където той е убеден, че ще бъде град с 
намаляване на заболяванията, агресията, пътно 
транспортните произшествия, нещастните случаи 
и други негативни прояви на незачитане живота 
на другите. Той вярва, че след построяването на 
такива съоръжения около града ще доведе до 
раждането на значително повече и по- умни деца, 
бъдещото на нашата нация.

   С такава енергийна система (показана по-
долу)на човека ние постоянно сме във връзка с 
Космоса и тънкия свят.

ЛИНИИТЕ НА МОЩТА НА ЦЕМЯТА
С тайнствените енергийни линии на Земята се 

занимава науката ГЕОМАНТИКА. Естествените  
енергийни източници дават витална сила, пре-
махват умората, успокояват организма. Енергия-
та действа и на подсъзнанието и помага за съсре-
доточаването, молитвата и медитацията. Линиите 
с най – силната енергия се събират в Гиза, където 
би трябвало да се намира центърът на тази тайн-
ствена енергия. В Залата на фараоните на Хеоп-
совата пирамида излъчването BSM достига 170 
000 единици, което е най – високата  регестрирана 
досега стойност благодарение на своята ФОРМА. 
Трудно е да се измери  тази енергия с помощта на 
науката. Затова се прилагат и имперични методиц

   Една от десетте главни свещени линии на Зе-
мята , пресичащи се в Хеопсовата пирамида, пре-
минева и през Стара Загора.

   България се пресича и от още няколко сило-
ви лини или по – нови култови места – църквата  
Александър Невски , Велико Търново, Мадарския 
конник и още енергиини источници из България.

ПРЪСТЕНЪТ ОТ АТЛАНТИДА, 
ВКЛЮЧЕН В ТАЙНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ЛИНИИ 

НА ЗЕМЯТА И КОСМОСА
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   И защо ние от Стара Загора да не се «ВКЛЮЧИМ» световните 
енергийни линии на Земята и Космоса  след като имаме «ГОТОВИ 

 ГЕНЕРАТОРИ»?!

 

   И защо ние от Стара Загора да не се «ВКЛЮ-
ЧИМ» световните енергийни линии на Земята и 
Космоса  след като имаме «ГОТОВИ ГЕНЕРАТО-
РИ»?!

При демонстрация за въздействието на два ма-
кета се установи, че човек само веднъж да мине 
между тях, веднага му се изчиства аурата и му 
се отварят чакрите, което от своя страна показва 
уникалният ефект от излъчваната вибрация на 
макетите, която е равна на пирамидата в Гиза.

Ако ние осъзнаем, че притежаваме такава аура, 
каквато е показана на схемата по- горе и попадай-
ки в поле с такава положителна енергия, която е 
същата като на пирамидата в Гиза, дали и на нас 
би ни се променило мисленето за света и връзка-
та ни с тънкия свят! Кой маже да каже със сигур-
ност, докато не сме пробвали.

Опити в тази посока има и те са положителни.
„Едно ново научно познание обикновено не 

може да бъде представено така, че противници-
те му да бъдат убедени. По-скоро те трябва да 
изм¬рат и едно следващо поколение още отнача-
ло да бъде запознато с истината.”

Макс Планк
  Вече на няколко места в страната са проявили 

интерес за построяването на такива „пръстени” , 
по пропорциите и размерите от Желязко Танев. 
Дори има построен такъв с размери около пет – 5 
метра дължина в средна България.

Представетe си 6 такива макета с големина пет 
или 10 метра. Всеки един от тях генерира една и 
съща положителна енергия със знака плюс, и се 
намират на 10- 15 км. един от друг. Всеки един е в 
резонансен ефект с останалите 5 и образува сте-
на от същата вибрация, която е висока до .... и на-
долу в земята до ........ Освен това всеки един от 
тези макети е в резонанс с пространството  между 
всичките други.
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Задълбоченото изследване на най-старите 
български обичаи и традиции води до извода,че 
някои от тях имат прилика с известни източни 
традиции. Особено силна е вярата във всемир-
ната справедливост, която според  древните 
български представи е подчинена на особен 
върховен бог на справедливостта, директно 
подчинен на небесния бог. В шумеро-акадска-
та цивилизация е имало даже отделни богове 
на правдата и правото, съветници на бога на 
Слънцето-Уту. Според волжките българи върхо-
вен носител на справедливостта е все вижда-
щото Слънце - Барис, които напомня старинни-
те индоирански  понятия.

Има прилика между основните нравствени 
закони на шумеро-акадските и по-късните от тях 
закони на Моисей. Строгостта и безпощадност-
та на закона е пример за велик и чист нравствен 
стереотип и отстъплението от него е означава-
ло да се хвърли човечеството във всеобщото 
падение, каквото виждаме сега. Затова в пред-
ставите на древните българи законът е бил 
закон, само ако е строг  и неподкупен. Твърде 
рано се срещат цяла редица железни правила , 
характерни з а всички най- стари цивилизации: 
„Не кради”, „Не лъжи” , „ Не прелюбодействай” , 
„ Не безчинствай”. Правило на висшата държав-
на власт е : „Управлявай с разум държавата и 
не и вреди, за да не бъдеш снет от трона”. По 
този начин не се е допускало разложение на 
народа и загниване на върховната власт. Древ-
ните българи свято са спазвали закона, защото 
са смятали , че наказвайки престъпниците, те 
изпълнявали волята на самия бог, които праща  
гибел и смърт на грешните души. Ето защо готи-
те  в края на пети век описват древните българи  
като народ, който има особен и желязно спазван 
ред.

Според проучванията на редица древни ле-
тописи, най-старите български земи са се на-
мирали в земите на изтока, поради което идват 
сходствата в областта на законността и духов-
ността. Най-голямата загадка на българската 
история е появяването на българите в Европа 
като народ със силно развити държавни тради-
ции, законност и духовност.

Проучването на името българи( БЪЛГ), не се 
среща никъде в европейските и тюкските езици, 
но този рядък корен се открива единствено сред 
далечните източни народи, населяващи Памир 
и Хиндокуш, поради което царството се е запис-
вало по различен начин-Блхара и Булхар, от ко-
ето проличава, че това е най-древната държава  
на света.

Интересно е, че според мандейските леген-
ди цар Бурзан, чието име значи „Българинът”,  
е живял 300 години, точно толкова, колкото е 
властвал (цитирам дословно или живял) и ле-
гендарният владетел Авитохол, с който запо-
чва   именика на българските ханове. Този факт 
може да бъде обект на изследване и размисъл 
за възможното човешко  дълголетие(120), мно-
голетие (120 години) и хилядолетие, за което 
говорят и пишат съвремнни учени като акаде-
мик Болотов, американският професор Ледсли 
в своята книда „ Стоп на стареенето” и други.  

Арабският книжовник Масуди съобщава,че 
в древния БАЛХ СЕ НАМИРА ЕДНО ОТ ПРО-
ЧУТИТЕ ЧУДЕА НА ИЗТОКА - ОГРОМЕН ХРАМ, 
наричан Хав Бахар, който  се нарежда сред че-
тирите  най-големи храма в света. На  вратата 
на храма била написана древна мъдрост, която 
трябвало да знае всеки, който идва в древния 
БАЛХ: „Три неща трябва да притежава човек, 
за да бъде приет в двора на владетеля:  инте-
лигентност, търпение и богатство”. Качествата 

, които е трябвало да притежават в най-старото 
българско царство сановниците и велможите са 
мъдрост,търпение и заможност, защото беднякът, 
дори и да е умен, често е твърде нетърпелив да 
забогатее и злоупотребява с дадената му власт.

Най-древните български царе са притежавали 
умението да избират за управник човек, който се 
превръща в достоен и мъдър държавник-мъдрец, 
който няма да се впусне да съсипе държавата за 
своя лична изгода. В същото древно царство, се 
откриват и най-ранните първообрази н а старите 
български имена: АВИТОХОЛ, ИРНИК, КУБРАТ, 
ИСПЕРИХ, ТЕРВЕЛ, СЕВАР, ВИНЕХ, КАРДАМ И 
КРУМ. Това показва, че почти всички древни име-
на, които е носела древната българска династия 
ДУЛО са се зародили в земите на древния Балх.

Древната българска държавна  уредба  е едно 
оригинално и чисто българско изобретение, а 
не подражание на Римската и Византийската 
държавни системи и затова е привлякла вни-
манието на източноевропейските народи, да се 
изтръгнат от старите грабителски империи, при-
влечени от нейния мъдър и рационален икономи-
чески ред.

На древните българи от някои автори се гледа 
като на малко номадско(чергарско)  племе  и не 
могат да обяснят, как за броени месеци „ Ордата 
на Аспарух” поставя под своя контрол обширни 
територии от заварените славяни, готски и тра-
кийски племена и е изградила цялостна държав-
на уредба върху тях.

За да се изгради една силна държава е нужно 
да се създаде цяла редица държавни институции 
- централна власт и областни администрации, за-
конодателни съдебни органи, данъчни органи и 
други задължителни държавни атрибути. Трябва 
да има добре обучени (а за това трябва дълъг пе-
риод на системно обучение в подходящи школи) 
и многобройни кадри необходими за разнообраз-
ните държавни функции.

Наглед изглежда странно, че една съвсем мла-
да държава, се е оказала силна да е покровител-
ка на сваления византийски император, а 10 го-
дини по късно да спаси  Византия от огромните 
арабски пълчища. Особено, като се има предвид, 
че отблъснатите от Солун и Цариград араби на 
Балканите, са превзели почти цяла Испания и са 
достигнали почти до средата на Франция. Взима-
нето на верни стратегически решения от българ-
ските водачи като по чудо спасява Европейската  
цивилизация, религия и култура от азиатските на-
шественици. 

От сведенията, записани в първия български 
летопис - „ Именик на българските канове”,  а 
също и в хрониките на византийските летопис-
ци Теофан Изповедник и Патриарх Никифор 
личи, че преди великото преселение на Аспарух 
на Балканския полуостров, българите са имали 
друга по-стара държава, която е съществувала 
векове.Тази държава византийските хронисти 
наричат Стара Велка България и сочат, че тя 
се намира  на изток, при кавказката река Кубан 
и Меотидското езеро - Азовско море. Древните 
българи, идвайки отсам Дунава, са пренесли в 
готов вид своята стара държавна уредба и затова 
са успели да изградят твърде бързо и успешно 
своята нова държава.

Древните българи и идеята 
за справедлива държава

Поради някои специфични преимущества на 
създадената система на управление на древна-
та българска  държава, които са привличали към 
себе си заварените на Балканите племена, в зе-

Древните българи и идеята 
за справедлива държава

ПРОИЗХОД НА НАЙ-СТАРИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ
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Кукеровден е един от най-колоритните празни-
ци в зимния обреден цикъл на българите.  Кукер-
ските игри и обичаи са познати и се изпълняват в 
почти всички географски области на България. В 
различните райони кукерите имат различни име-
на – кукери, джамали, старци, мечкари, бабучери, 
сурвакари и др. , а кукерските игри се провеждат 
в повечето случаи по време на Сирни заговезни. 
Заслужава си да бъдат споменати някои райони, 
където кукерските игри прерастват във фестивали 
– Пернишко, Ямболско, Хасковско и се отличават с 
многообразие, автентичност и емоционалност. 

Корените на карнавалните игри и обичаи търсим 
в древността, когато траки, прабългари и славяни 
са се предрешвали за извършването на свещено-
действия и заклинания с култов характер в чест на 
своите богове. 

 В Странджа подготовката за Кукеровден започ-
ва вечерта на Сирни заговезни с обичая „пали кош”.  
Голям кош се пълни със слама и се издига високо 
в центъра на селото.  Вечерта кошът се запалва , а 
около него се играят хора. Възрастни и деца стре-
лят по него със запалени стрели, а когато изгори и 
падне на земята се прескача за здраве. Вярва се, 
че запалените буйни огньове и бурните хора около 
тях ще осигурят буйно израстване на посевите. 

 Друг характерен обичай, изпълняван през Сир-
ната седмица е обичаят „гора”. Рано сутринта мо-
мите и ергените излизат извън селото и пеят риту-
ални песни, след което се играят обредни танци /
хора/ за здраве, щастие и благоденствие. 

В село Зидарово/ Бургаска област/ преди изгрев 
слънце на Сирница младежите с викове и кречета-
ла прогонват кучетата извън селото – с тези дейст-
вия се цели изгонването на злите сили, т. нар. ”пре-
чистване”. 

В селата Бръшлян, Бродилово, Бяла вода и др.  
се е запазил обичаят „цирене на кучета”.  Цирене-
то се извършва на висилка с примка над селския 
вир. Кучетата се завързват с въже и се премятат 
над примката. Счита се, че „изцеряването” помага 
на кучетата против бяс. Обичаят се среща и като 
„тричане”. 

 Кукерските обичаи имат два съществени момен-
та.  Първият е свързан с „предрешването”/преобли-
чане, маскиране/ и обхождането на къщите. 

Няколко дни преди празника мъжете се събират 
/обикновено в кръчмата/ и обсъждат, кой какъв пер-
сонаж ще претворява на Кукеровден. В различните 
краища персонажите от свитата на кукера са раз-
лични – баба, булка, цар, царица, харичари, поп, 
берберин, аптекар и мн. др. Всички те имат подхо-
дящ реквизит – маски, костюми, грим и атрибути. 
Участниците са само мъже. 

Централна фигура в кукерските игри е кукерът.  

В Странджа е разпространен т. нар. ”бял кукер” или 
„кукер без маска”. Кукерът е мъж, който се обли-
ча в седем вида кожи – предимно бели на цвят /от 
овца или коза/. Преобличат го в мълчание, някъ-
де му казват „ням кукер”. Около кръста му връзват 
звънци – големи и малки.  Задължителен атрибут 
е дървеният фалос, който се прикачва на колана 
на кукера. Лицето му се намазва със сажди и на 
главата си носи рунтав калпак. 

Под звуците на гайда и тъпан кукерът излиза на 
двора при свитата си. ”Пуфкарето” са с изцапани 
лица и също облечени в кожи.  Носят примки и дър-
вени саби.  ”Харичарите” са млади мъже в празнич-
но облекло с лисичи кожи и остри калпаци, някои 
носят забрадки и червени пояси. Те имат за задача 
да хващат млади булки и да ги водят при кукера. 
Жените дават пари на харичарите, за да се откупят 
и освободят, защото се вярва, че ако кукерът ги „ку-
кериса” с фалоса ще забременеят. ”Царят” е праз-
нично облечен и носи бъклица с вино, за да черпи 
стопаните на къщите, които посещава свитата.  Той 
носи у себе си и зърното, което ще бъде засято. 

Кукерската дружина обикаля селото под звуците 
на гайда и тъпан /характерни музикални инстру-
менти за кукерски игри в Странджа/, а след нея 
тичат деца и пеят песни/ задевки/. Шествието е ин-
тересно и забавно. След това свитата влиза във 
всяка къща. Кукерите подскачат неистово и вдигат 
голям шум със своите звънци и саби. Вярва се, че 
по този начин се прогонват злите сили от къщата 
и стопаните трябва да ги дарят щедро за услуга-
та, защото иначе кукерите правят пакости. Често в 
къщата се разиграват комични сцени – кукерът по-
дгонва млади жени или бездетни булки и извършва 
символични движения, свързани с плодовитостта.  

Привечер става „заораването” – вторият свещен 
акт в кукерския обичай. На поляна извън селото, 
кукерът изорава с дървено рало три бразди в кръг. 
”Царят” върви след него и засява зърното, като 
благославя и нарича за плодородие. Другите от 
свитата охраняват главното действащо лице в об-
реда, за да не попречи някой на свещенодействи-
ето, а с това и на бъдещото плодородие. Три пъти 
обикалят нивата, а след това започват бурни хора 
и веселие.  Това всъщност са и последните зимни 
хора. 

Магията на кукерските игри ни пренася далеч 
във времето, когато жреците на великата богиня са 
използвали маски за своите ритуали. Този, който е 
носил маската е бил жрецът-владетел, богочовек 
запознат с видимия и невидимия свят. Още от пра-
историческите времена е съществувала практика 
да се влиза в кожата на животното-тотем, затова 
кожи и пера са най-често използваните материа-
ли.  С маскиране /преобразяване, предрешване/ са 

свързани мистериите на богинята Деметра, Диони-
сиевите празници, римските вакханалии и т. нар. 
”мръсни дни” през зимата у нас. Тогава маскира-
ните мъже гонят тъмните сили и изпълняват ритуа-
ли, свързани с плодородието: изчистват простран-
ството /”пали кош” и метенето на къщите/, принасят 
жертва – свещено животно /в случая кучето/, оп-
лождат всичко /земята, жените, животните/, сим-
волично чертаят сакрални знаци/ заораването в 
кръг – модел на вселената/, засяват – дават ново 
начало.  Като се добавят мълчанието по време на 
ритуалното преобличане на кукера, както и при-
съствието на магическите числа три и седем /три 
бразди, три кръга, три пъти обикалят нивата, куке-
рът се облича в седем кожи/, може да се твърди, 
че наистина става дума за извършване на свещени 
действия. 

И няколко думи за естетиката на празника.  В 
различни краища на страната кукерската маска е 
своеобразен носител на културата на българина от 
древността до днес. Всяка географска област си 
има своята типична маска – кожени за Софийско, 
с пера, опашки и цветя в Айтос, с пискюли в Ям-
бол, с изображения на животни, островърхи и тра-
пецовидни в Бургаския край.  Всички те са странна 
смесица от старинност и екзотика, в която карна-
валният елемент е превърнат в народно изкуство. 
Връзката: маска – култура – игра , отразява мно-
гопластовия живот. Маската е избор, тя е другото 
„аз” на човека. Слагайки си маската човек влиза 
в роля, изпълнява култове, чувства се анонимен. 
Има райони, където се използват маски с две лица. 

Друг важен елемент в кукерските игри е присъст-
вието на животни.  Традиционни участници на ку-
керовден са мечката и магарето. Мечката е символ 
на здравето и изцелението.  Вярва се, че нейната 
сила се пренася върху човека, когото е „прегазила”.  
Днес, освен традиционните животни, в кукерските 
шествия могат да се видят и екзотични животни, 
което се дължи на театралния момент в игрите. 

Разширяват се и се осъвременяват и персона-
жите от кукерските игри – освен традиционните 
цар, царица, берберин, поп се появяват и горски, 
медицински сестри, полицаи, лекари и др. 

 Въпреки, че карнавалният момент днес е по-
популярен от езическия обичай, Кукеровден е гра-
ницата между сегашното и отвъдното, реалното и 
мистичното, красивото и грозното, човешкото и жи-
вотинското, доброто и злото. На този ден лошите 
сили отстъпват на надеждата и очакването на до-
брото.  На този ден се изпраща старото и се очаква 
новото – по-здраво, по-плодородно, по-красиво и 
по-добро.  

Мариана Праматарова

СВЕЩЕНОДЕЙСТВИЕТО НА КУКЕРОВДЕН
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Ако приемем, че Природата е най-съвършеният код за законите, 
определящи земното ни битие, не бихме сбъркали. А някъде между нея 
и нас изкуството се явява важен медиатор на духовните й императиви. 

За тези, които познават творчеството на Тамара Пенчева, е излишно 
да подчертавам, че Природата е основният й художе-
ствен обект. А и експозицията тук е един познавателен 
обзор на вълнуващите я теми и идеи. В този смисъл 
сюжетите и посланията й, познати и непредвидими, са 
територия на която работи творческият дух на художнич-
ката. 

Тъй като имах приятната възможност да представя 
две нейни изложби, сега си присвоявам привилигията да 
избера по-различен подход, като потърся друга, не по-
малко значима поанта, а именно - смисловия контекст 
на колорита в платната на Тамара. За мен това е забе-
лежително качество на живописта й – цветовете като аз-
бука на живата природа, на живия живот. Едно шествие 
на цветността, което ни извежда извън границите на 
видимото. И докато реалността ни ограничава в своята 

зрителна конкретика, художничката успява да събере в едно невероятно 
съцветие несъчетаеми на пръв поглед краски и да ги хармонизира по не-
подозиран начин. Например, любимият й художествен обект Планината 
– тази могъща твърд сякаш е разтворила своята гръд, за да изригне и да 
я облее с една ярка пъстроцветна вълна. Търсено или не, всяка краска 
тук въздейства със своя специфична енергия от зърнисто бяло до светло 
керемидено при „В пустинята на живота“, от прозирно бяло до пурпур в  
отблясъците на животворящото слънце, от интензивно синьо до градо-
носно лилаво, прорязани от палещото оранжево – в наметката на пла-
нината. Просто Тамара успява да предаде нов привкус на колоритното 
общуване, да изведе скрити импулси и най-важното – да въздейства с 
нови духовни значения на цвета. 

Например ако виолетовия цвят внушава воля и могъщество при пла-
нината, той крие и повика на душата за уединение и съзерцание. Ако 
портокаловия е цветът на човешкото Его , той борави и със силите на 
ума. Ако тъмносиньото олицетворява воля и устойчивост, неговият цве-
тови потенциал работи за утрешния ден. Най противоречивият жълт 
цвят, свързван дори с омразата, се проявява и в своята животворяща 
сила! 

В художествения свят на Тамара всяка боя е използвана в нейната 
висока октава, в нейното положително проявление, силно рефлектира-
що върху емоционалното възприятие. Най-сетне всяко цветно проявле-
ние на спектъра е смислово наситено, защото носи вътрешното съответ-
ствие на едно окултно и духовно познание и творческа сила. 

НАДЕЖДА БЕЛЕВА 
за изложбата на Тамара в Люлин януари, 2018г

Както ви обещах в края на 
2017 г., нов календар ще има-
те за м. февруари. Независимо 
от климатичните условия през 
януа ри започваме новата  земе-
делска година.

Планираните дейности  през 
зимата  трябва да изпълняваме 
независимо от непредсказуе-
мото бъдеще. Да твърдим за 
100% вероятност на предска-
занията, какво можем да очак-
ваме през февруари от подред-
бата на планетите и импулсите 
на съзвездията? В началото 
на месеца се очаква да имаме 
истинска зима, но след това от 
топлинните и светлинни влия-
ния на Сатурн, Плутон, Юпитер 
и Венера ще имаме  една про-
менлива температурна крива. 
Непредсказуемото  влияние на 

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА фЕВРУАРИ 2018 г.

Лунен календар за февруари 2018 г. от Димитър Стоянов

Меркурий след завръщането си 
в своя „дом“ - знакът на Козирог 
и двете си ретроградни  завръ-
щания ще носи непредвидими 
промени.

Със слънчевото затъмнение 
на 15 с максимум в 22,53 ч., не-
зависимо че няма да се вижда 
от нашата страна, също трябва 
да се съобразяваме.

По-обобщено, повече дни 
през месеца нормално студе-
ни за периода. До 9.02. пре-
валявания от сняг особено на 
по-високите места със студени 
нощи. От 10 до 25 поледици, 
причинени от рязкото пониже-
ние на температурата особе-
но около 12. Около 17 -  мно-
го мъгла, скреж, лек снежец в 
планините. Най-много сняг се 
очаква около 20, 21, а след 26 

по-студено и скреж с поледици 
на по-високите места. Всичко 
това ни подсказва, че  трябва 
да сме много активни и дина-
мични, да не пропускаме всеки 
добър ден и дори час. Поради 
това да степенуваме задачите 
си по важност:

- след ритуалното заряз-
ване на лозята на св. Трифон 
започваме активна резитба на  
овощните дръвчета и лози,  а 
точното време е Низходяща 
Луна, дни - плод и цвят - 1-12 
и 25-28 февруари. За тези, ко-
ито са си помогнали с частична 
лятна резитба, дните са до-
статъчни; 

- подготвяне на дупки и кана-
ли за  дървета, храсти и лози. 
При готовност в добри дни мо-
жем и да засаждаме по-активно 

през март.
- ранно пролетно пръскане  и 

обмазване на дръвчетата с па-
стата на Мария Тун. Тези, които 
са ползвали есента бордолезов 
разтвор, сега следва Колоидна 
сяра 1:400. Особено внимание 
на прасковите за предпазване 
от къдросване - хубаво облива-
не на пъпките.

Февруари е точното време за 
засяване на семена на ранни 
зеленчуци - домати, патладжа-
ни и пипер. Подсигурете топли-
на за поникването им и след 
това доб ро осветление. Под-
ходящо време е 12, 13 до обяд, 
16-ти до 15 часа, 17, 21, 22 до 
13 часа.

При Възходяща Луна режем 
резници  от върба за пчелна 
паша и зелена ограда, които ще 

засадим през март.
Сега имаме хубави дни за 

реа лизиране на готовия ком-
пост - 4, 5, 6, 7, и 26 старател-
но подхранваме почвата и леко  
заравяме в земята. За работа 
с купчината подходящи са: 13, 
14, 15, 16, 17, 23, 24, 25.

Непременно посетете про-
летното изложение на панаи-
ра в Пловдив (започва на 21), 
където ще намерите  качестве-
ни семена, фиданки и лозички.

По всички въпроси пишете 
на електронната ни поща, а 
който има Календара на Мария 
Тун на български, внимател-
но да чете написаното  пред и 
след месечните бланки.

Успех! 
Чичо Митко

Dimitarstoyanov@mail bg

Цветовете на Тамара като 
азбука на живата природа
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От стр. 1

опит е "направен" чак през 1927 година...)
Ами в съда - бил ли е "все в надежда", когато не-

говите най-верни хора го сочели с пръст и дружно ви-
кали:

- Той е! Познахме го: Дякон Левски е!...

               ***

В средата на 1871 година Българският Революцио-
нен Централен Комитет в Букурещ изпратил в Бълга-
рия още двама апостоли: Ангел Кънчев и Димитър 
Общи.

Заловен на Русенското пристанище, Ангел Кънчев, 
уплашен, че може да проговори, налапал дулото на 
револвера си.

Димитър Общи обаче, дето бил се сражавал в 
Италия до рамото на Гарибалди, а после проливал 
бил кръвта си за свободата на Крит, дето в Балкана 
бил чети предвождал, храбрецът, който страх нямал 
от нищо - решил да обере турската хазна в Арабако-
нашкия проход, обрал я на 22 септември 1872 година, 
но само след няколко дни бил заловен, изправили го 
пред съда и тук за всеобща почуда започнал да из-
дава всичко и всички:

- Нарочно издавах - викал - и другите карах да из-
дават, издавахме и лъжехме отгоре, та да изглежда 
работата по-голяма, отколкото е, само тъй Европа ще 
се стресне и ще рече: брех, то там под Балкана имало 
народ!

      
      И всички издавали
      всичко и всички...

Святото дело, градено с години, рухнало за някол-
ко дни.

Левски тръгнал да спасява оцелелите комитети, 
обиколил за два месеца цяла Тракия, после тръгнал 
за Ловеч, където бил Вътрешният Централен Коми-
тет, предупреден бил да "не дохожда скоро в градът", 
а да бяга право в Румъния, защото можело да стане 
предателство; но както Исус, макар да знаел, че ще 
бъде издаден и хванат в Йерусалим, тръгнал натам 
към Голготата си - така и Левски, въпреки че на 12 
декември 1872 година писал в последното си писмо 
до членовете на Революционния Комитет в Ловеч: 
"Страхувам се да дойда в градът ви. Пророку-
вам предателство истинно и предателство 
без да ще - от страх" - въпреки това той тръгнал 
към Ловеч на 24 декември, по сумрак се промъкнал 
в града, отишъл в дома на Мария Николчова, било 
Бъдни вечер, прибрал си архива, Мария го зашила в 
самара на коня му и на втория ден на Коледа, придру-
жен от Никола Цвятков, Левски тръгнал за Търново 
през Къкрина и спрял там да пренощува в ханчето.

"На заранта, преди да съмне, пътните врата 
изтропаха и се чу: "Ач капу бре, ханджи!" - разказва 
самият Никола Цвятков. - "Отвън се блъска врата-
та и се чуваше дрънколене на сабли и постоянно 
викаха: "Отворете!"

Никола отишъл към портата, надникнал през цеп-
ките на дъските, върнал се и казал на Левски:

- Заградени сме, има много стражари.
Левски се препаса надве-натри, отвори вратата и 

изведнъж изгърмя с револвера си, стражата се разбя-
га и му отвори път, той се хвърли като вихър през дво-
ра на ханчето и докато прескачаше плета... връвта на 
навущата му се била развързала, оплела се в колове-
те и Левски увиснал на плета като прилеп.

"Тук почва тъмната страница на предателство-
то" (Тъй пише д-р Парашкев Ив. Стоянов, в края на 
19 век разпитвал всички членове на Ловчанския таен 
комитет - и всеки посочвал другиго...)

Но клонът на това предателство изчезнал завина-
ги заедно с Левски, защото, както Исус казва на апо-
столите: "Истината ви казвам, един от вас ще ме 
предаде" - така и Левски писал на съзаклятниците в 
Ловеч: "Пророкувам предателство"; както Исус 
казва: "комуто подам натопения залък, той е!" - 
така и Левски пише: "аз знам и ще ви го покажа да 
го видите кой е"; Исус потопил залъка и го подал 
на Юда - но дали Левски е показал предателя си - не 
е известно, а после, както е известно, всеки от съза-

клятниците сочел другия и викал: той е!...
Така спорът за предателството на Левски продъл-

жава до ден днешен.
"Аз вярвам на очите си, защото досега те не 

са ме излъгали" - писал той на Данаил Попов (Дана-
ил Попов е бил български търговец в Турну Мъгуреле, 
чист патриот, той е бил връзката между апостолите в 
България и емиграцията в Румъния и Белград, през 
него е минавала цялата тайна кореспонденция на 
Левски, Каравелов, Ангел Кънчев и пр.), но повярвал 
ли е на очите си в съда, когато неговите най-верни 
хора го сочели с пръст и дружно викали:

- Той е! Познаваме го: Дякон Левски е!
- Той лъже! Ето, казвам му го в очите! - викал Ди-

дьо Пеев, неговият двойник, който му приличал като 
близнак - Взимаше ми паспорта и минаваше с него 
във Влашко.

      
      Предавали били от
      простотия ли?

Ами даскал Иван Фурнаджиев, член на Тетевен-
ския Частен Таен Комитет, интелигентен мъж - защо 
и той казва пред турския съд:

"- в услуга на държавата, каквото знаех, казах го. 
Аз самичък ви издадох комитетската работа, за 
да ви спечеля заслугата на доносник. Възнаграде-
те ме, това искам! Ето, аз издавам!" (Из съдебните 
протоколи.)

Какво е преживявал Левски, чувайки тези думи? И 
само тези ли? Повече от 50 свидетели - все същото, 
все същото, все хора, които са целували камата му...

Ами Вутьо Ветьов от Видраре, който упорито по-
втарял в съда:

- Видях го: Левски хвана момчето и заби камата в 
корема му!

Според шериата и тогавашните турски закони за 
убийство се присъждало смърт, а и за турския съд 
било изгодно да изкара Левски криминален престъ-
пник - Левски знаел това и затова категорично и до-
край отричал:

- Не познавам този човек, той лъже!
Вутьо чак се разплакал от обида:
- Каква полза имам да лъжа бе, Дяконе? - и още по-

подробно обяснил на съда: - Той дори улови момчето 
с лявата си ръка, опря го до стената и го удари с дяс-
ната си ръка. И ръката му беше кървава до лакътя.

- Дяконе, ти чу какво казва Вутьо Ветьов, какво ще 
кажеш ти? - попитал председателят на съда генерал 
Али Саиб паша.

- Никога не съм виждал този човек - отвърнал Лев-
ски.

- Дяконе, защо отричаш? - усмихнал се Али Саиб 
паша. - Ето всичките ти писма.

И Али Саиб "изтърси пред Левски чувалът с кни-
жата: писмата, протоколите и уставите се разпиляха 
по пода близо до краката му" - това наистина били 

писмата му, писани до Букурещкия Революционен 
Централен Комитет и лично до Каравелов.

Левски онемял - не вярвал на очите си! И в главата 
му проехтели думите, които някой си му бил прошеп-
нал преди две години:

"- брате Лъвский, без да се усетиш, Каравелов 
ще те предаде..." (Из писмо на Левски до Данаил 
Попов, 28 декември 1871 г.)

           ***

Какво всъщност се бе случило? 
Никола Обретенов пише: "Когато уловиха Ди-

митър Общия и почнаха да го съдят в София, той 
беше изказал не само Левски, но и Любен Каравелов 
като председател на Централния Комитет в Бу-
курещ.

Тогава съдът взе решение да изиска Каравелов 
от румънското правителство, макар и васално 
на турското, то не искаше да предаде Караве-
лов, затова накара букурещкия перфект да извика 
българския революционер и да му предложи да за-
мине за някъде...

Каравелов мислил, мислил и най-после казал, че 
ще замине за Белград, в Сърбия.

През това време Наталия, жената на Каравелов, 
събира по-важната кореспонденция между Левски и 
Каравелов в един чувал и като сръбкиня, предава я 
за по-сигур в сръбското консулато.

Чувалът обаче бил откраднат от консулатото 
и продаден (за 2000 гроша!!!) на турския комисар в 
Букурещ! Тоя пък го праща в София на извънредния 
съд!"

"Все още се чуват злословия, че Левски е бил 
осъден на смърт главно заради убийството в Ловеч 
(Никола Гайдаров. "Процесът срещу Васил Левски и 
революционната организация." 1987 г.)" - възмуща-
ват се някои автори и за да не се озова и аз сред 
злословниците, ето я цялата шифрована телеграма, 
изпратена от София на 14 януари 1873 година от Али 
Саиб паша до великия везир в Цариград:

"Арестуваният напоследък в Ловеч шеф и органи-
затор на бунта Васил Дякон Левски е подстрекавал 
поданиците на султана към въоръжено въстание 
срещу държавата, бил председател и подбудител 
на станалите бунтове, произнасяните от него речи 
и разпространяваните от същия печатни издания се 
разразиха в акции.

Установява се, че е убил - за да попречи да бъде 
хванат от властите - слугата, когато е нападнал една 
къща в Ловеч, поради което, въз основа на султан-
ския закон, се наказва със смърт.

Протоколът за това решение на съда пращаме по 
пощата, изпълнението на присъдата зависи от Н. В. 
Султанът."

И така, на 18 февруари 1873 година Дякон Васил 
Левски е обесен край София.

http://starozagorskinovini.com

Предателите на Левски
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мите завладени от новопоявилите се българи и сла-
вяни, възниква нов икономически ред. 

Според Михаил Сирийски, дошлите от север пле-
мена, казвали на завладяното местно население, 
които неса роби, така характерно за цяла Европа 
по това време: „Излезте. Сейте и жънете.Ние ще ви 
вземем като данък половината от това, което сте 
давали до сега”. Даже по времето на Цар Симеон 
и Петър данъците са били извънредно ниски- само 
по лъжица масло и кросно прежда от  всяка къща за 
цяла година. Явно за бързото укрепване на новата 
българска държава и нейното неудържимо терито-
риално разрастване е допринесъл един класически, 
но позабравен в днешно време фактор-икономиче-
ската справедливост.  Един от главните принципи 
на управлението, пренесен от Кубратова България 
да се даде възможност на свободните хора да имат 
земя, която да обработват и да получават произво-
дителите почти целия произведен продукт. Древни-
те българи с а предоставили на местното население 
и възможността за пълна икономическа свобода на 
всяко селско или родово домакинство.

По стар български обичай робството било само  
времена мярка, прилагана само по отношение на 
заловените в битки военопленници, които след 
отработване на определен срок, (около една ка-
лендарна година, за да могат да се адаптират към 
обкръжаващата ги среда) били освобождавани от 
своите господари, давана им е земя и условия  да 
създадат свои собствени стопанства. Този свобо-
ден, справедлив и мек режим дал възможност да 
се разпространява даже християнството със своите 
хуманни принципи и довел до бързо разрастване на 
народа. Като пример може да бъде дадена българ-
ката Княгиня Олга, първата руска християнска све-
тица, разпространила църковнославянската писме-
ност.

За разлика от старите империи, в  които по-
голямата част от населението на завладените те-
ритории се е състояла от роби, а излишните били  
продавани в робство на чуждоземни владетели 
за пари, което обезлюдявало земите, в древните 
български държави основната клетка на общество-
то са били свободните родове и семейства,  имащи 
своя земя, която да обработват и по този начин да 
се изхранват, а не да чакат на милостта на другите.

Ето защо можем да кажем, че древните българи 
практически  са първият народ в Европа, който е 
заменил принципа на масовото робство с принципа 
на масовата свобода на населението през 3 -4 век, 
което  се запазва чак до завладяването на България 
от Византия  в 1018 г.

Около 505 г. един от най-просветените готски 
книжовници – Епископ Енодий, говори за българите 
като един от двата най-достойни народа на света, 
изтъквайки , че при тях благородническите звания 
се придобиват само с храброст и заслуги на бойно-
то поле .

В края на 10 век, един византийски пълководец  
в  „Готския тропарх” пише, че българите са  били 
най-справедливия народ и към тях градовете и на-
родите са се присъединявали доброволно.

Трудно може да се намери народ, който е създал 
е Европа  три различни държави на три различ-

ни места, като последната Аспарухова България 
съществува дори и сега. От нас българите запази-
ли своята чиста кръв, култура, традиции и обичаи 
ще зависи дали на благодатните сегашни българ-
ски земи, ще се запази държавата България.  Този 
въпрос се решава на семейно, родово и народово 
ниво.

Древните български семейни традиции са изис-
квали запазването на единоначалието семейство-
то. Наследството е получавал първородния син, 
който поради размирните времена се е задължа-
вал да се грижи за майка си, при смърт на баща-
та в постоянните войни за оцеляване по законите 
на честта-по добре да умрат съгласно моралните 
закони в боя като  запазят родът.  Запазването на 
чистата българска кръв се е съблюдавало особено 
строго- да няма кръвосмешение  до 7 поколения. 
Също така е контролирано оптималното генно съче-
тание на бъдещите майка и баща чрез възможното 
бракосъчетание от две различни линии-северна и 
южна. Отчитали са се не само външните белези на 
чиста кръв-руси коси и сини очи или черни коси и 
черни очи. Всичките въпроси са се решавали от ро-
довия съвет, който се е събирал от целия свят един 
път в годината и е взимал на базата колективния 
разум верни решения да се бракосъчетаят лично-
сти от отдалечени родни места. Използвали са се 
възможностите на женския пол с чиста българска 
кръв за прогностика на бъдещето. ЖЕНАТА В СЕ-
МЕЙСТВОТО НЕ САМО Е РАЖДАЛА и ЛЕКУВАЛА 
ДЕЦАТА С БИЛКИ И ПРИРОДНИ СРЕДСТВА, НО Е 

БИЛА И ПАЗИТЕЛКА НА РОДА. Всич-
ки деца, от един баща и една и съща 
майка са били наистина  братя и се-
стри и са възпитавани в дух на вза-
имно разбиране, взаимнообучение и 
взаимопомощ ,  в онези тежки за оце-
ляване времена. 

Владетеля (който е жрец, работещ 
с духовните практики и владеещ неве-
роятни за нас знания-например древ-
ния български календар, технологии 
за получаване на по-чисто злато, по 
древно от това на Египетските пира-
миди с  хиляди години) имал право-
то да  се откаже от властта и да се 
отдаде  на духовна дейност. В своята 
управленческа дейност вожда е баща 
на народа си и се грижи за него, а не 
е  безмилостен експлоататор, който 
на всяка цена постига своите лични 
користни цели.Също така, родовия 
съвет е имал правото при констатира-
не на невъзможността да управлява 
успешно даден владетел,  да го смени 
с по-добър.

Приложение на знанията, че за 
продължението на рода са необходими поне 
4 деца, от които първото  дете наследява най-
добрите качества на бащата, второто дете насле-
дява най-добрите качества на майката, третото 
дете наследява най-добрите качества на двама-
та родители, а четвъртото дете наследява най-
добрите качества на двата рода причина да се за-
пазва чистата българска кръв през хилядолетията. 
Това видимо е известно и на съвременните духов-
но  управляващи династии. Не случайно Англий-
ската кралица Елизабета е искала за съпруга на 
сина си принц Уйлям третата дъщеря на наслед-
ницата на чиста българска кръв чрез Княгиня Олга 
- Лейла Владимировна Пугачова.Тези знания са 
предавани от поколение на поколение вече 1061 
години завета и на княгиня Олга, че черната про-
коба над българския народ е вече отминала и ние 
трябва да вървим по предопределения ни път и да 
запазим и прилагаме на практика знанията зало-
жени в родовата си памет.    

Ст.научен сътрудник 
инж. Божидар Даскалов

Древните българи и идеята 
за справедлива държава

ПРОИЗХОД НА НАЙ-СТАРИТЕ 
БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИОт стр. 3

 България от най-ранното си съществуване 
винаги е била богата страна на земеделци, 
строители, търговци и занаятчии! Държава 
със силна армия и големи градове, служещи 
за защита на своите поданици, продукция и 

територии! България винаги е била държава на 
духа, където свободата е свещенно право!
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Вероника Трайчева Здравкова, или както всич-
ки я наричаха Верчето или Вери, е родена на 2 де-
кември 1991 г. в град Никопол в семейството на 
Надя и Трайчо Трайкови. Има сестра – Миросла-
ва, която е с шест години по-голяма от нея.

През 2010 г. завършва средно образование в род-
ния си град Никопол. През същата година е приета 
да учи специалност „Публична администрация” 
във Великотърновския университет „Св. св. Ки-
рил 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 кон-
курс за есе, организиран от политическа партия. Наградата е пъту-
ване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Издателска къща “Новата цивилизация” Цена 7  лв.

СТИХОСБИРКА 
– АЛБУМ НА
ВЕРОНИКА 

ЗДРАВКОВА

Италианският град Верона е Bella. Известен е 
като град на световното културно-историческо на-
следство под закрила на ЮНЕСКО. Това е  градът 
на Арена ди Верона, градът на Ромео и Жулиета, 
градът на 10-те моста и други определения, които 
му придават притегателна сила и чар. 

Верона възниква през  4 в. пр.н.е. на брега на 
река Адидже, през 12-13 в. е град-държава, а от 
15-ти век се присъединява  към област Венеция. 

Замъкът на Св.Петър на хълма Сан Пиетро във 
Верона е крепост, построена върху древноримски 
храм. Арена ди Верона е построена 30 г.след Хр. 
и е един от най-добре запазените римски амфи-
театри, който в онези векове е приемал 26 000 
посетители за гладиаторски битки, тържества и 
концерти, а днес е с капацитет 20 000 места и 

е домакин на летен оперен 
фестивал. Площад Ербе е 
сърцето на Верона и  е един 
от най-красивите  площади 
в Италия, построен върху 
римски форум,  център на 
социалния и търговския 
живот до днес.  Замъкът Ка-
стелвекио е притежание на 
фамилията Скалигери, кои-
то управляват Верона през 
Средновековието, а замъкът Соаве е на 23 км 
от Верона, на хълма Тенде и  е типична военна 
крепост, построена за защита от унгарските на-
падения. 

Безспорно, Верона е много красив град с много 
забележителности, но най-посещаваното място е 
Къщата на Жулиета. Домът на Капулети е постро-
ен през 13-ти век и благодарение на Уилям Шек-
спир вече столетия е място на хиляди влюбени от 
цял свят.

На единия бряг на реката се намира католиче-
ската църква „Санта Мария ин Органо”, постро-
ена от монасите бенедиктинци като романска 
базилика първоначално през 12-14 век, но претъ-
рпяла през годините многобройни реконструкции. 
Има влияние от готически стил, а трите мрамор-
ни врати й придават класически вид. В църквата 
се намира един от най-старите  органи  в Италия 
/1506г./. Камбанарията с шест камбани е постро-
ена през 1533 г. по проект на Фра Джовани ди Ве-
рона. Сградата е с формата на латински кръст. 
Фреските в църквата са на Николо Джофино и 
Франческо Карото, а олтарните сюжети са дело 
на Доменико Мароне, Джовани Питони и  Фран-
ческо Мороне. Фра Джовани рисува пейзажите и 
натюрмортите във вътрешния интериор и дърво-
резбата в обзавеждането. Първоначално църква-
та е основана през 6-8 век, по време на остготите 
и ломбардите и  е била част от манастир,  разру-
шена е  при земетресение и е ремонтирана през 
1117 г. Колоните и капителите са от 8-ми век и са 
поставени в крипта в конструкцията на храма. В 
прилежащото пространство се съхранява ценна 
дървена скулптура от 14-ти век – „Мулета”, изо-
бразаваща Христос яздещ муле. Манастирът е 
бил разрушен по времето на Наполеон. В църква-
та се съхраняват картини на известни живописци, 

представители на барока – Лука Джордано, Анто-
нио Балестра и други. До 1756 г. църквата „Санта 
Мария ди Органо” се явява място на Аквилейския 
патриархат.

Бенедиктинският орден е един от най-богатите 
в Европа и това никак не е случайно – в неговите 
манастири се замонашвали крале, папи, членове 
на аристокрацията. Орденът наема художници, 
които изографисват крале, приели монашество-
то, светци и папи. В църквата „Санта Мария ин 
Органо” във Верона е рисувал Франческо Мороне 
и на един от стенописите е представен български-
ят цар Борис Първи /цар Борис Михаил, Покръ-
стител/, който се отказал от короната и станал бе-
недиктински монах. Има надпис на латински, че 
това е българският цар. Нарисуван е с бели дрехи 
и  е заедно с още двама светци. Друга фреска, на 
която е нарисуван цар Борис, но в черни монаше-
ски дрехи на Бенедиктинския орден,  се намира  в 
манастира „Св.Яков” в Понтида, Ломбардия, про-
винция Бергамо.

Във Верона на 5 април 1857 г. е роден първият 
български княз Александър Батенберг.

Мариана Праматарова

ЦЪРКВАТА „САНТА 
МАРИЯ ИН ОРГАНО”
ВЪВ ВЕРОНА С фРЕСКА 
НА БЪЛГАРСКИ ЦАР

Тази фреска от 1506 г. е в църквата Санта Мария ин Органо 
във Верона, а монахът в средата е българският цар Борис І 

Покръстител (852-889),  в компанията на 28 папи и неколцина 
крале, които са станали монаси. 


