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Абонирайте се за вестник

КВАНТОВ
ПРЕХОД

абонамент за 2018 г.
Всички желаещи да се абонират
за в. "Квантов преход", каталожен
№618, могат да го направят във
всички пощенски клонове в страната.
Абонамент
за 3 месеца
- 3.00 лв.;
за 6 месеца
- 6.00 лв.;
за 12 месеца
- 12.00 лв.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir.bg
Абонамент може да направите
ив
"Доби прес" ЕООД:

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org

1-ви май. Корените
на празника нямат
нищо общо нито със
Съветския съюз, нито
дори с Русия... На стр. 2

тел. 02/963-30-81 и 02/963-30-82.

излиза 1 път в месеца

От Редколегията

9 май – Ден
на победата
и Ден
на Европа

1-ви май - Денят на труда тръгва от Америка

24 май - Ден на
българската
просвета и култура
и на славянската
писменост

Спасявайки делото на св.св. Кирил и Методий, България
е заслужила признателността и уважението не само на
славянските народи, но и на света. И това ще бъде така,
докато човечеството влага истинско съдържание в думите
напредък, култура и човечност... проф. Роже Бернар

Абитуриент пита
защо Славейков
е ту Петко, ту Пенчо.
Друг пише,
че Кирил и Методий
са близнаци,
а Гергана не искала
да е плеймейтка
на везира

"Абе, защо този Славейков
го пишат ту Петко, ту
Пенчо?!". Това е въпрос
на абитуриент, който се
подготвя за изпитите,
предстоящи през следващия
месец. Преподавателите
споделят в учителските
сайтове за все по-странни
въпроси по време на

обучението и цитати от
вече приключили матури,
показващи, че децата ни са
все по-неграмотни.
Учителка от столично школо
разказва, че след като не
успяла да убеди свой ученик
да чете Елин Пелин, му
препоръчала: "Добре, поне
си дръпни филма "Гераците"

А днес: Тъжно, много тъжно!

от интернет и го изгледай, да
знаеш за какво става дума".
Момчето попитало: "Ама със
субтитри ли е?"
По повод същия автор друг
ученик написал в съчинение:
"Елин Пелин сменил
истинското си име, защото се
срамувал от него".
Във връзка с падналото се

на изпита стихотворение на
Далчев "Книгите" ученици пишат" "Далчев много е чел, но
почти нищо не е разбрал от
живота. По-добре да се стегне и да иде на фитнес или
да изяде един шоколад против депресия, а не само да
мрънка".
На стр. 2

На този ден през 1945
г. Русия побеждава
нацистка Германия във
Великата отечествена война.
Документът за капитулацията
на Германия е подписан
късно вечерта на 8-ми май
в училище в предградие на
Берлин.
„Ние долуподписаните,
действайки от името на
Германското Върховно
Командване, се съгласяваме
за безусловната капитулация
на всички наши въоръжени
сили на суша, на море и във
въздуха, а също всички сили,
намиращи се в настоящия
момент под немско
командване, предаваме на
подчинение на Върховното
Главно командване на
Червената Армия и
Върховното Командване
на Съюзническите
експедиционни сили“. Това
гласи подписаният тогава акт
за военна капитулация.
Денят на Европа се
отбелязва на датата,
когато френският външен
министър Робер Шуман
прочита историческата
декларация за обединение
в Европа. На 9 май 1950
г., само 5 години след
края на Втората световна
война, той призовава за
съюзяване на френските
и западногерманските
ресурси и промишленост за
производство на въглища и
стомана, за да се избегнат
бъдещи военни конфликти.
На стр. 3 и стр. 6

Солун е
български

Moнeтa, зaĸyпeнa нa ayĸциoн в CAЩ,
paзĸpивa нoви дaнни зa Бългapия,
a имeннo – Coлyн e бил чacт oт
Бългapcĸaтa дъpжaвa. Moнeтaтa e oт
eпoxaтa нa цap Ивaн Aceн ІІ (1218-1241 г.) и e
coбcтвeнocт нa извecтния финaнcиcт Teнчo
Πoпoв, ĸoйтo пoвeчe oт 40 гoдини ce зaнимaвa c
нyмизмaтиĸa.
Πpeз пъpвaтa пoлoвинa нa 13 вeĸ Бългapия
изживявa cвoя aпoгeй пpи пъpвитe Aceнeвци.
Cлeд пaдaнeтo нa Koнcтaнтинoпoл и Bизaнтия
пoд yдapитe нa pицapитe oт Чeтвъpтия
ĸpъcтoнoceн пoxoд, Bтopoтo Бългapcĸo цapcтвo
ce пpeвpъщa във вoдeщaтa cилa в eвpoпeйcĸия
югoизтoĸ, пише още Littlebg.com.
Ha 9 мapт 1230 г. ce cъcтoи пpoчyтaтa битĸa
пpи Kлoĸoтницa. Цap Ивaн Aceн ІІ paзбивa
вepoлoмния eпиpcĸи и coлyнcĸи влaдeтeл Teoдop
Koмнин и, ĸaĸтo cъoбщaвaт xpoниcтитe oт oнaзи
eпoxa, зaвлaдявa нeгoвитe зeми oт Oдpин дo
Дpaч.
Ho ĸaĸвa e cъдбaтa нa Coлyн?
„Зa cъжaлeниe, нямa зaпaзeни дaнни ĸaĸвo
тoчнo ce e cлyчилo cъc Coлyнcĸaтa импepия.
Учeнитe ca ce paздeлили нa двe гpyпи. Πoвeчeтo
oт тяx ĸaзвaт, чe тя пpoдължaвa дa cъщecтвyвa

От стр. 1

ĸaтo дecпoтcтвo пoд yпpaвлeниeтo нa Maнyил,
бpaтa нa Teoдop Koмнин. Toй e пoлyчил тoвa
звaниe oт бpaт cи Teoдop Koмнин“, paзĸaзвa
Teнчo Πoпoв.

извop ĸaтo тaзи мoнeтa. Tя e нeoпpoвepжимo
дoĸaзaтeлcтвo зa тoвa, ĸaĸвo ce e cлyчилo в
Coлyн cлeд битĸaтa пpeз 1230 г.“, ĸaтeгopичeн e
Teнчo Πoпoв.

Moнeтaтa, c ĸoятo ce e cдoбил Πoпoв,
oпpoвepгaвa вcичĸи тeзи тeopии. Ha нeя ca
изoбpaзeни двe фигypи. T.нap. cтapшa фигypa
ĸopoняcвa млaдшaтa. Дo cтapшaтa фигypa имa
нaдпиc и тя e eдинcтвeнaтa мoнeтa cъc зaпaзeн
нaдпиc.

Toй иcĸa дa пpeдcтaви тaзи мoнeтa нa
Cвeтoвния ĸoнгpec нa визaнтoлoзитe в Бeлгpaд,
ĸъдeтo щe пpиcъcтвaт нaй-гoлeмитe cпeциaлиcти
в тaзи oблacт.

„Toзи нaдпиc e ЧP Aceн, т.e. цap Aceн.
Πpи тoвa c двe типичнo cлaвянcĸи бyĸви
Ч и бyĸвaтa, c ĸoятo ce oпиcвa звyĸa
E, т.e. cлaвянcĸия ЯT. Cлeдoвaтeлнo
нaдпиcът e cлaвянcĸи“, paзĸpивa
eĸcпepтът и yтoчнявa: „Дяcнaтa фигypa
e нa цap Aceн, a лявaтa фигypa дo нeя
cтoи нaдпиc Maнyил. Toвa вcъщнocт
пoĸaзвa, чe цap Ивaн Aceн дaвa
дecпoтcĸo звaниe нa Maнyил и Coлyн e
чacт oт Бългapcĸaтa дъpжaвa“.
Зa cъжaлeниe тoзи фaĸт дълги гoдини нe ce
пpизнaвa oт cвeтoвнитe yчeни, oщe пoвeчe oт
гpъцĸитe, въпpeĸи мнoгoбpoйнитe дoĸyмeнтaлни
дoĸaзaтeлcтвa. „Toзи път тeзи дoĸaзaтeлcтвa
щe бъдaт пoдĸpeпeни oт тaĸъв мaтepиaлeн

1-ви май. Корените на
празника нямат нищо общо
нито със Съветския съюз,
нито дори с Русия...

Странно или не обаче, корените на празника и това защо
той се отбелязва на 1-ви май
нямат нищо общо нито със
Съветския съюз, нито дори
с Русия или която и да било
страна, често асоциирана със
социализма.
Зараждането на празника
ни отвежда в края на 19-и век,
далеч далеч от Европа – в
САЩ. Именно в капиталистическа Америка през този период работниците се борят за
намаляване на работния ден и
цялостно подобряване на условията на труд.
Това обаче няма как да се
случи без серия от протести
и стачки, които да докажат готовността на работниците да
защитават своите искания.
На 1-ви май 1886 г., в САЩ,
Чикаго, профсъюзите провеждат неофициална национална
стачка, в която вземат участие
над 300 хил. работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-часов
работен ден. След няколкодневни протести полицията в

крайна сметка разпръсква протестиращите с цената на над
200 ранени и поне четирима
убити.
Останалата част от света
наблюдава това, което се случва в САЩ, и решава да покаже,
че и тя подкрепя исканията на
американските си „колеги“.
Вследствие на това навсякъде
започва масирана организация в защита на работниците
и протест срещу случилото се
в Чикаго.
През 1889 г. в Париж, учредителният конгрес на Втория
интернационал,
призовава
за международни демонстрации в знак на солидарност
към протестите в САЩ. През
1904 г. Международната конференция на социалистите в
Амстердам призовава „всички
социалдемократически партии
и профсъюзи от всички страни
да демонстрират енергично
на Първи май за официалното признаване на 8-часовия работен ден, за права на
пролетариата и за световен
мир. “Тъй като най-ефектив-

ният начин за демонстрации
е стачката, конгресът решава,
че е „задължително за всички
пролетарски организации от
всички страни да спрат да работят на 1 май, навсякъде, където е възможно без негативни
последици за работниците“.
Така, логично, от началото на
20-ти век, работници и профсъюзи отбелязват Деня на труда и работническа солидарност на 1-и май.
Първият опит за честване на
1 май у нас е през 1890 г. от Топографското дружество. Празникът получава официално
признание едва през 1939 година. След промените, извършени на 9-ти септември 1944
година, Денят на труда става
един от най-тачените и почитани празници в България. След
края на режима през 1989 г.,
Първи май продължава да е
официален и неработен ден,
но държавната власт не се
ангажира с организирането
на масови прояви, както по
времето на социализма.

„Иcĸaм дa пpeдcтaвя мoнeтaтa пpeд
тяx, зa дa мoжe иcтинaтa зa Coлyн
дa влeзe в иcтopиятa“, дoбaви Teнчo
Πoпoв. Любoпитнa e иcтopиятa ĸaĸ тoй ce e
cдoбил c тaзи изĸлючитeлнo pядĸa мoнeтa. Tя
e зaĸyпeнa нa ayĸциoн в CAЩ, ĸъдeтo e билa
гpeшнo oпpeдeлeнa ĸaтo визaнтийcĸa мoнeтa
нa импepaтop Aлeĸcий ІІІ и пo тaзи пpичинa тя
e пpидoбитa зa … „eлeмeнтapнaтa цeнa oт 25
дoлapa“.
„Hиĸoй oт ĸoлeĸциoнepитe нe e пoглeднaл
дoбpe мoнeтaтa и нe e paзчeл дoбpe нaдпиca. Ho
тaĸa мнoгo чecтo ce cлyчвa в ĸoлeĸциoнepcтвoтo.
Униĸaлни нeщa мoгaт дa ce пpидoбият
пpaĸтичecĸи ĸaтo пoдapъĸ, зaщoтo xopaтa, ĸoитo
ги пpoдaвaт, нe paзбиpaт ĸaĸвo пpoдaвaт. Ho тoвa
изиcĸвa мнoгo, мнoгo cepиoзнa ĸoмпeтeнтнocт
пpи тoзи, ĸoйтo ĸyпyвa“, cпoдeля Teнчo Πoпoв.

От стр. 1

Абитуриент пита
защо Славейков е
ту Петко, ту Пенчо.
Друг пише, че
Кирил и Методий са
близнаци, а Гергана
не искала да е
плеймейтка
на везира

Също от изпитите излиза отговор, че Гергана
на Славейков отказала да стане плеймейтка,
защото не искала да иде в дома на везира, а
предпочела цветенцата в градинката си.
Култово е и: "Кирил и Методий са двама близнаци".
Учител от столична гимназия разказа, че опитал да докара до тройка ученик, като го накара
да прочете поне едно произведение от Шекспир, дори без да го анализира. За следващия час момчето наистина прочело творбата
и изпитването започва: "Какво научава Хамлет в началото на пиесата?" - "Ми че бащата
умрел". "Как точно е умрел?" - "Е, утепали са
го". "А кой точно го е утепал?" - "Е, па, чичата".
Ученикът си получил заслужената оценка 3.
По чужда литература има и други примери за
нестандартно мислене от наши ученици - за
руската литература например дете пише: "Не
си заслужава да станеш писател - много често
ги убиват на дуели" 		
blitz.bg
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Монета от аукцион в САЩ:

9 май – Ден на победата и Ден на Европа

НИКОГА СРЕЩУ РУСИЯ!

Проф. Иван Ангелов,
член-кор. на БАН
Отношенията между България и Русия ме занимават отдавна и съм ги споделял многократно в мои
публикации през последните 20-25 години (виж моя
сайт на адрес www.iki.bas.bg/CVita/angelov/index.htm ).
Тревогите ми обаче се засилиха с Украинската трагедия от февруари 2014 г., режисирана във Вашингтон
и подпомагана от някои европейски политици. Те нараснаха през последните години и особено през настоящата с обявяването на Русия от НАТО за главен
враг на Европа и Америка, по-опасен дори от международния тероризъм.
Безпокои ме все по-агресивната американска политика срещу Русия и войнствените изказвания на
сервилните български русофоби, които ни заблуждават, че Русия е главна заплаха за България. Бойко Борисов наскоро заяви, че ако има война между
НАТО и Русия, ще сме на страната на НАТО, защото сме негов член. Добре е да се напомни, че през
Втората Световна война България беше член на Тристранния пакт (Германия, Италия, Япония) с договор,
подписан на 1 Март 1941 г. от българския министър
председател Богдан Филов в двореца Белведере във
Виена, но Цар Борис не изпрати български войски на
Източния фронт, въпреки натиска на Хитлер. Това показва какъв държавник е бил той, какви политически
нищожества управляват България сега и пред какви
опасности ни изправят. Това е класическо слугинско
поведение на безотговорни хора, попаднали случайно на високи държавни постове.Тези дни празнувахме
109-годишнината от обявяването на независимостта.
Към днешния момент твърде малко е останало от
тази национална независимост на България. Всички
важни решения за България сега се вземат в чужди
столици и обслужват чужди интереси.
И то се прави по адрес не на коя да е държава, а
на Русия, благодарение на която съществува съвременната българска държава. Ако не беше освободителната за нас Руско-турска война от 1887-1888 г. ние
и сега може би щяхме да сме турски вилает. Защото
никоя западноевропейска държава не би рискувала
собствените си интереси и добрите си отношения с
далеч по-голямата и по-важна за тях Турция и да воюва срещу нея за нашето освобождение. По-скоро обратното. Те бяха противници на тази война на Русия
и го показаха с Берлинския договор, като ревизираха
Сан-Стефанския мирен договор. В сложни ситуации
Западът, воден от своите интереси, винаги е симпатизирал на Турция, разположена между двете световни
цвилизации и на прага на Русия. Това важи също за
възстановяването на Гърция, Сърбия и другите балкански държави през XIX-XX век. Така ще е и в бъдеще, въпреки сложните сегашни отношения между ЕС
и Турция.
Би било връх на наивността да разчитаме за освобождението си от турско робство със собствени
сили. Колкото и да се гордеем с приноса на нашите
опълченци на Шипка, няколкото хиляди военно необучени и слабо въоръжени доброволци щяха да бъдат
разгромени за няколко дни от мощната турска армия.
Щеше да ги сполети трагичната съдба на участниците в Априлското въстание и на многобройните чети,
изпращани в поробена България през десетилетията
преди войната.
Русия е наш двоен освободител, като ни освободи
от германска окупация и ни защити на мирните преговори след войната. На мирните преговори в Париж
след Втората световна война, България беше третирана като победена, заедно с Германия. На масовия
български гражданин е слабо известно, че Съветският съюз ни спаси от ново териториално разпокъсване.
Гърция настояваше за голяма част от Родопите, близо до Пловдив и за по-големи репарации. С помощта
на Чърчил, Турция имаше териториални претенции от
югоизточна България. Югославия настояваше както
за територии, така и за по-големи репарации от България. Всичко това ни беше спестено, благодарение на
твърдата позиция на съветската делегация вв Париж.
Неоценима е ролята на Съветския съюз и за разгрома на фашистка Германия. Техният принос за победата е решаващ. Без него дори Европа нямаше да
е същата днес. Може би щеше да е обединена, но
на основите на фашистката идеология. Руският принос сега се пренебрегва от западните русофоби, като
празникът на победата 9 май се подменя с ден на

Европа. В омразата си към Русия те забравят, че без
деня на победата нямаше да има ден на Европа. Това
е толкова елементарно да се разбере.
У нас силно се преувеличава ролята на така нареченото безкръвно въстание на 9 септември 1944 г. и за
прогонването на намиращите се тогава у нас и около
нас германски войски. Това стана възможно благодарение на присъствието на съветската армия, на брега
на Дунав. Нейното присъствие парализира немските
войски у нас и на все още силните български привърженици на Хитлеристка Германия. Въоръжената
антифашистка съпротива у нас беше далеч по-слаба,
отколкото в Гърция и Югославия.
У нас нямаше съпротива срещу навлизащите от
север съветски войски, не защото всички обичаха
Съветския съюз, а понеже това беше самоубийствено срещу могъщата съветска армия. Би било наивно
да се мисли, че ограниченият брой слабо въоръжени
наши партизани можеха сами да освободят страната
ни от влиянието на фашистка Германия, ако съветските войски не бяха на брега на Дунав. Със самото си
присъствие те парализираха всякаква съпротива.
В този контекст е полезно да се напомни, че който
предава, и то не еднократно, най-добрите си приятели, губи за дълго всичките си истински приятели. И в
тежки ситуации попада в положението на лъжливото
овчарче. Помислете си само ако България сега изпадне в сложна военно-политическа ситуация, на кого можем да разчитаме. На никого! Член 5. от договора на
НАТО е една куха фраза, без реално покритие. НАТО
ще ни помогне толкова, колкото помогна в 1974 г. на
Гърция при турското нахлуване в Кипър.
България предава лекомислено своя икономически, политически и военен суверенитет като член на
НАТО и ЕС. Други страни членки на тези организации
провеждат по-достойна национална политика в защита на своите интереси. Напоследък това пролича особено тревожно в отношението на НАТО и ЕС
към Русия. Българските правителства се подчиняват
сервилно послушно на тези организации, като пренебрегват фундаменталните причини за сегашния конфликт и обвиняват Русия в агресия, позовавайки се на
връщането на Крим към майката Русия чрез напълно
демократичен референдум и в съответствие с общопризнатите принципи на ООН за самоопределение на
народите.
Темата за Крим като вековна исконна руска територия е безспорна. След многобройните войни през
вековете, Крим е присъединен към Руската империя
през 1783 г. С нея се злоупотребява сега тенденциозно чрез позоваване на произволното й вътрешнодържавно (в рамките на тогавашния Съветски съюз)
административно прехвърляне към съветската република Украйна през 1954 г. по времето на Хрушчов,
без да се допитат до живеещите там. Това е само
формалното основание за заблуда на наивниците.
Истинската причина е, че бяха провалени плановете
на САЩ за създаване на тяхна военно-морска база
в Севастопол на мястото на съществуващата там от
1783 г. руска военно-морска база. Това беше пред-

видено да стане след овладяването на Украйна от
НАТО с въоръжения преврат през февруари 2014 г. и
предварително замисленото последващо предсрочно
едностранно прекратяване от украинска страна на договора им с Русия за използване на базата до 2030 г.
Овладяването на базата в Севастопол от американците би било зашеметяващ политически, военен
и психологически удар върху Русия като държава,
създала и използвала тази военно-морска база преди
234 години, в чието укрепване през началните години и десетилетия са участвали Александър Суворов,
Григорий Потьомкин, Фьодор Ушаков и много други
най-видни руски военноначалници. Да напомням ли
за Кримската война през 1854-55 г. и многобройните
руско-турски войни през миналите столетия за Крим.
Севастопол винаги е бил свещен символ за Русия.
Това щеше да бъде много силен удар и върху самочувствието на руското общество, имайки предвид
историята на базата и на целия полуостров, а също
и доказаните напоследък големи петролни богатства
в Черно море. Като наблюдавам необузданото реваншистко анти-руско поведение на новите украински
власти през изтеклите години, това сигурно щеше да
се случи веднага след преврата през 2014 г., под измислени предлози. Тези планове бяха пресечени с
блестящия ход на руското ръководство по връщането
на Крим към Русия при огромното одобрение на проведения референдум. Американските власти, естествено много съжаляват за пропуснатия златен военно-политически шанс.
През последните години сме свидетели на цинична
злоупотреба с понятието „агресия”, чието съдържание
е известно на всеки средно грамотен човек. Американските власти пристъпиха след 1990 г. към светкавично разширение на НАТО на изток до самите граници на сегашна Русия, без да се допитват до народите
на източноевропейските страни.
Въпреки дадените през 1990 г. обещания от държавния секретар на САЩ пред Горбачов, че разширение
на НАТО на изток няма да се прави, като едно от условията за изтегляне на съветските войски от Източна
Германия и за обединението на страната? От американска страна беше заявено тогава, че „границата на
НАТО няма да се премести на изток нито на инч”. И те
изпълниха обещанието си. НАТО се разшири и премести на изток не на инч, а на 1500-2000 км до самата граница на Русия. След разпадането на Съветския съюз на 25 декември 1991 г. безпомощната Руска
федерация не можеше да го предотврати и направи
под натиск много отстъпки на Америка по времето на
Елцин. Затова те с умиление си спомнят за него като
„голям демократ”. Поради това мразят Путин и им се
иска в Русия да има нов Елцин.
Накъде още можеше да отстъпва Русия, за да не
бъде обвинена в агресия? По-нататък беше Москва
– на около 500 км от границата с Украйна на североизток в района на Чернигов. При р. Нарва в Естония войските на НАТО са на 120-130 км. от Санкт Петербург.
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Възникване на първите български музеи

Лунен календар за май 2018 г. от Димитър Стоянов

Атанас Панчев,
магистър по
"Културно-историческо наследство"

В Търново през 1871 г. е учредено читалище "Надежда". Според неговите основатели една от основните му задачи е да се събират старини с цел да се
основе музей. В протокола на читалището от 2 януари 1871 г. е записано: "... да се грижат за събирането
на древности, тъй щото да може да се състави един
музей малък при читалището".
Лични вещи на Хаджийската фамилия

(Продължение от бр. 3)

З

апочва и кампания от лекции за историята
на града, за да се привлекат съмишленици. Поради липса на сведения за някои
по-конкретни практически стъпки в тази насока,
можем да приемем, че началото на музейното
дело в града се полага едва след 1879 г., т.е. след
създаването на местното Археологическо дружество. Най-богатата от всички читалищни музейни
сбирки през Възраждането е тази в Пазарджик.
Местният краевед Ст. Захариев събира археологически паметници, монети, ръкописи, много документи. Всички те са подредени и описани в 60
дела. След неговата смърт всичките материали
са предадени в Цариград на Българската екзархия. В навечерието на Освобождението в Разград
се създава археологическа сбирка под ръководството на местния учител А. Явашев.
По време на Възраждането възникват и няколко частни колекции: на Хаджитошеви - от Враца,
на С. П. Ахтар - от Търново, на Атанас Дукиади
- от Сливен, на Ст. Захариев - от с. Сестримо, Пазарджишко, на Георги Бодлев - от Охрид и др. 3а
съжаление тяхната по-нататъшна съдба е неизвестна. Според в-к "Дунав" през 1876 г. в Русе е открит частен "анатомически" музей с препарирани
животни. В Пловдив италианецът Д. Текела притежава нумизматична колекция от бронзови монети
от целия Балкански полуостров.
Най-голямата частна колекция през Възраждането е на врачанския чорбаджия хаджи Тошо Ценов. Неговият наследник Димитраки Хаджитошев
и внукът му Тодораки Д. Хаджийски продължават
колекционерското му дело, като в навечерието на
Освобождението колекцията брои стотици екземпляри ръкописи, старопечатни книги, монети, накити, църковна утвар, оръжие и други веществени
паметници.
Неслучайно тази
колекция се създава
в град Враца, един
от възрожденските
центрове в Северозападна
България. През 1794 г. тук
е ръкоположен за
епископ Софроний
Врачански - поп Стойко Владиславов, който
през 1765 г. се среща в родния си Котел с Паисий Хилендарски и прави първия препис на неговата "История Славяноболгарская". Този препис
е съпътствал верния сподвижник на Паисий Хилендарски, първия български епископ Софроний,
през целия му живот. Както свидетелства много
по-късно П. Р. Славейков, който е учителствал във
Враца през 1848 г., по време на епископството на
Софроний Врачански той събирал при себе си поприближените врачанци и им "четял от ръкописна
някаква си книга за българските царе и светии". Естествено че посятото семе от
Софроний Врачански, макар
и в много трудни и размирни
години, дава по-късно своите
плодове. От тук са първите
български пратеници в Санкт
Петербург - Иван Замбин и
Атанас Некович. Врачани под-

мариана праматарова

за МАНАСТИРа НА
АПОКАЛИПСИСА
„СВ.ЙОАН БОГОСЛОВ”
НА ОСТРОВ ПАТМОС

Стая за гости

Димитраки
Хаджитошев
помагат руските щабове и войски по време на руско-турските войни в края на XVIII и началото на
XIX в.
Поставя се началото на светско образование в
града. Враца е един от първите центрове на борбата срещу гръцките владици за неза- висима
българска църква.
Интересът към българската история, разпален чрез Софрониевия препис на Паисиевата
история, прераства в търсене и съхраняване на
българските паметници от региона. Първият врачанлия, посветил се на това благородно дело, е
хаджи Тошо Ценов. Той е един от най-влиятелните
търговци в града. Когато умира през 1836 г. на
87-годишна възраст, оставя на своите наследници "една соба плъна с вехти неща". Благодарение
на достигналото до нас тяхно описание можем да
съдим за разнородните интереси на този буден
българин. На първо място той е събирал книги и
тапии, дивити; различни видове монети; икони и
църковна утвар, дори и калимавки; различни марки оръжия, предимно пищови; земеделски сечива
- косери, сърпове; както и битови предмети - лули,
чибуци, кесии, тепсии, тасове и др. Синът му Димитраки Хаджитошев е известен като едър търговец и политически деец. Той е ктитор и епитроп на
местния храм и се включва най-активно в борбата срещу гръцките владици.
Наклеветен от тях, той е убит от турците край
Видин през 1827 г., девет години преди естествената смърт на баща си, поради което не са останали документални сведения за неговото колекционерство на старини.
Внукът на хаджи Тото Ценов - Тодораки Д. Хаджийски, е негов горещ последовател в опазването
за поколенията на местни старини и документи.
Той многократно увеличава фамилната колекция, за да стане тя толкова впечатляваща, та да
смае дори такъв известен пътешественик какъвто
е Феликс Каниц. Той е заведен при Тодораки Д.
Хаджийски от местния учител Нешо Попбрайков.
Най-силно впечатление на Ф. Каниц правят археологическите паметници - оброчна плочка и глава
от антична статуя. Той е приятно впечатлен от познанията на Тодораки Д. Хаджийски за българската и древната история на нашите земи.
Най-ярко е описана колекционерската страст на
Тодораки Д. Хаджийски от неговия съвременник
- учителя Христо Н. Даскалов - "Той щом науче-

Къща музей " Димитраки Хаджитошев"
ше, че негде се намерило някой старински камик,
пари, статуя или каквото и да било друго нещо,
оставяше и сто работи да има и сам отиваше и
било с пари, било със заплашване, било с молба
вземаше старината." Жаждата му за знания е всеизвестна, затова често го наричат "жив летопис".
В това се убеждават директорът на Народната
библиотека Васил Д. Стоянов и уредникът от Народния музей, когато през юли 1893 г. посещават
Враца, за да се запознаят с колекцията на Тодораки Д. Хаджийски. От запазения техен рапорт
до министъра на народното просвещение Георги
Живков се вижда, че те са отделили за Народния
музей и централната библиотека следните музейни ценности и книжовни паметници: 35 монети, 3
групи палеонтологически материали, 8 групи археологически паметници, 10 ръкописни и 53 печатни книги, 16 документа, както и 4 лични вещи
на Димитраки Хаджитошев. Най-ценните паметници са: каменен калъп за отливане на бронзови брадви, римски бронзови статуетки, двуглава
Хера, Врачанското евангелие от ХIII в., "Стематография" на Христофор Жефарович от 1741 г., документи от началото на XVIII в. и др. Освен тези
безценни старини, открити и запазени за поколенията от един врачански родолюбец, в рапорта до
министъра е отбелязано специално, че Тодораки
Д. Хаджийски е "много интелигентен, доста образован старец", който им е дал "безценни сведения
и ясни указания". Той разказва с най-големи подробности за всеки един паметник, съхраняван в
неговата колекция, къде е намерен - точното място, при какви обстоятелства. Посочва им руините на крепости и други средновековни паметници.
Разказва им за други колекционери и археологически обекти, където могат да бъдат открити надписи, барелефи, статуи и други паметници.
Високата оценка, която дават специалистите за
патриотичното дело на Тодораки Д. Хаджийски, ги
ентусиазира да напишат книга за неговия живот
и колекционерство. За съжаление това обещание
не е изпълнено. Остават само похвалните думи в
рапорта до министъра: "Господин Т. Димитракиев
(Хаджийски) по своето извънредно любопитство,
неуморна ревност и залегание да издирва и прибира разни старини из Врачанско за общото добро
заслужава всяка похвала и високо почетание."
(Край)

Живописният остров Патмос е част от 12-те гръцки острова в
Егейско море, които носят наименованието Додеканезите. Двете
населени места на острова са Патмос / от гръцки език „скала”/ и
Хора. Като страж на най-високата точка на острова /200 м надморска
височина/ се издига манастира „Св.Йоан Богослов”. През 95 г. по
време на гоненията на християните, на остров Патмос е заточен
свети Йоан Богослов по заповед на римския император Домициан.
Ученикът на Христос е наказан заради това, че проповядвал
християнското учение в Ефес.
67 годишният Йоан и неговият ученик
Прохор се настанили в склона на скалите над Патмос и в усамотение се отдали
на молитви. От силната им вяра и изречените молитви скалата се пропукала и
се образувала пещера, където двамата
заточеници заживели. В тази пещера
Йоан открива тайните за съдбата на света,
които му диктува Бог, а Прохор записва.
Така се ражда „Откровение” – последната
книга от Новия завет, която има 22 глави,
а апокалипсис на гръцки език означава
„пророчество”. В „Откровение”-то са
описани възцаряването на Антихриста,
небесните конници, краят на света,
Страшният съд и второто пришествие на
Христа.
Пещерата на Апокалипсиса е призната
от християнството по цял свят и е място за
поклонение. Входът е от бял камък, вътре има олтар, тук са камъкът,
който служил на апостол Йоан за възглавница, пукнатината, от която
гласът му диктувал светото писание и мястото, на което е седял
Прохор и записвал пророчествата.
Остров Патмос е нападан многократно от пирати и през 5-ти век
жителите му го напуснали. Няколко века по-късно хората отново
се заселили на острова и през 1088 г. Христодул Летринос /светец
Патмоски/ основал манастир по решение на император Алексей
Комнин.
Манастирът „Св.Йоан Богослов” е каменна цитадела с укрепени
стени и вътрешен двор с много арки. Внушителната сграда е на
самият връх на острова и се вижда от всички посоки. Фреските в
манастира са от 12-ти век. Към манастира има библиотека и музей
с църковна утвар, свещени книги, стари ръкописи и икони. Тук е и
грамотата на Алексей Комнин със златен печат, с която той дарява
на монасите остров Патмос.
Пещерата на Апокалипсиса и манастирът „Св.Йоан Богослов” на
остров Патмос са включени в списъка на ЮНЕСКО. Това е първият
цифровизиран исторически манастир от Google, като паметник на
световното културно наследство. Манастирът „Св.Йоан Богослов”
на остров Патмос е представен чрез Google Art с виртуална разходка
в обителта с нейните безценни съкровища.
Днес манастирът на остров Патмос се обитава от около 40 монаси
и е под юрисдикцията на Вселенската цариградска патриаршия.
Великден се посреща много тържествено и традициите се спазват
строго на острова. В нощта на Великден на градския площад в
центъра на Патмос се служи литургия пред жителите, игуменът
раздава червени яйца и има пищна заря. Най-голямото събитие на
Великден е в 3 часа след обед, когато се чете и пее Евангелието в
манастира на 7 различни езика.

Биодинамична характеристика на май 2018 г.
Отново сме пред много
променлив и динамичен
месец, който е подчинен на
динамичността на планетите и космическите сили.
През месеца са трите дни
на Ледените светии, найкритичните през периода
на Рижата Луна - 11, 12 и
13 май, резки температурни
промени, прохлада, влага и
дори слани. Независимо че
ще имаме помощ от планетите, които са в толпинни
съзвездия и трите топлинни
тригона, на 12, 18 и 25 вниманието е задължително.
В тази обстановка ние
си имаме задачи и е нужно
да използваме всеки ден и
час.
Положителното е, че
гова е месец с най-малко
неблагоприятни дни - 17
след 10 часа 20 от 10 до
19 ч. Въртележката от импулси на 25 май направо
я прескочете, а целия ден
посветете на компоста и
подхранването на почвата
и растенията.
Още една положителна

страна на месеца са благоприятните дни за работа
с компоста, както за нова
купчина, така и за готовия.
Сега залагаме останалите
35% от нужното подхранване. Точните дни са - 19, 23,
24, 25, 26 и 28 май, а за новата купчина - 6, 8, 9, 10, 15,
16, 17 и 18 май.
През месеца започваме
и коситбата на моравите и
участъците за зелено торене. Подходящи дни са - 18
май от 11 до 19 и 21 ч. и
всички други дни със светлинен импулс. Две задачи
имаме за биодинамиците през месеца - приготвяне
на препарат 502 - цвят на
бял равнец в чаша от кора
на бреза. С чашата нямаме проблеми, тъй като през
месеца сокодвижението е
много активно. Препоръчам дните на Водолей от 12
до 19 ч. Пълним и окачваме на стрехата до есента.
След затопляне на земята
от 14 май могат да се извадят заложените биодинамични компостни препара-

ти. Подберете хубав и спокоен ден. Ако след Великден не сте заложили рога
със силиции - препарат 501
задължително го направете до Петдесетница.
Тези, които не са приключили с картофите, да побързат - в дни корен - за храна
и в дни плод за семепроизводство. Най-подходящи са
дните на Овена.
Имаме подходящи дни
за пчеларите, които от силни семейства могат да направят отводки и да произведат нови майки - от 11 ч.
на 18 май до 21ч. на 19 май.
С трепет очакваме хубави дни за първите плодни
реколти ягоди, малини и
череши. Не забравяйте на
черешовите средно ранни
и късни дръвчета да окачите жълтите лепливи ленти
за предпазване от черешовата муха. Точното време е
при промяна на цветовете
от зелено към жълто.
Успех!
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НИКОГА СРЕЩУ РУСИЯ!

Оставаше да им се поднесат на тепсия и тези два
свещени руски града. Нима и това трябваше да се допусне! Има ли руски ръководител, който би могъл да
си го позволи?
Кой подготви, организира и финансира въоръжения преврат в Киев на 22 февруари 2014 г.? На
тази дата вечерта в резиденцията на тогавашния
украински президент Янукович и в присъствието на
външните министри на Германия, Франция и Полша,
беше подписано споразумението за прекратяване на
въоръжения бунт на Киевския майдан. На другия ден
сутринта, т.е. само след няколко часа, беше извършен
въоръжения преврат, подготвен дълго преди това. За
него, разбира се, знаеха и министрите на споменатите три държави. До сега не съм чул нито една осъдителна дума от правителствата на споменатите три
страни по адрес на превратаджиите. И как да я чуем,
след като те самите участваха в неговата подготовка
и изпълнение!
Кой си затваря очите и дори насърчава агресивните и дори фашизоидни действия на превратаджиите
в Киев, в това число и първия им закон след преврата за отнемане правото на рускоезичните украинци
да използват майчиния си руски език? Кой продъл
жава да мълчи по организираните от превратаджиите
престъпления на снайперисти с убийствата на повече
от 100 души на Майдана в центъра на Киев през февруари 2014 г., малко преди преврата? Кой мълчи за
изгарянето на повече от 100 живи хора в профсъюзния дом в Одеса на 2 май 2014 г.? Кой организира подозрителното бавене на изясняването на причините
за свалянето на малоазийския самолет над Източна
Украйна през лятото на 2014 г.? Представяте ли си
колко бързо щеше да бъде обявен резултата, ако той
показваше вина на опълченците и на руската страна.
Кой мълчи по кървавите изстъпления в Мариопол по
същото време? Кой премълчава системните артилерийски обстрели от украинските военни на граждански квартали в Донецк, Луганск и други градове и села
в югоизточна Украйна, като използва и забранените
фосфорни и касетъчни бомби?
Кой струпва сега бойна техника и войски за „бързо
реагиране” до самите граници на Русия на много хиляди километри от Америка и обявява шест граничещи с Русия страни за фронтови държави, включително и нашата? Кой отрича законното право на Русия
да се интересува какво става до нейните граници в
съседните й държави от така нареченото близко зарубежие, както правят всички държави по света, особено големите и най-вече САЩ?
Прави го САЩ с НАТО, а не Русия. Представяте ли
си как би реагирала сега Америка, ако Русия струпваше войски на нейните граници, например с Мексико
или Канада? Впрочем, не е нужно да си представяте. Достатъчно е да си спомните, че светът беше на
прага на атомна война през октомври 1962 г., когато
Съветският съюз по времето на Хрушчов инсталира
балистични ракети в Куба. След като американското
разузнаване информира президента Кенеди за това,
реакцията му беше светкавична заплаха за война,
като разпореди откриването на силозите за американските стратегически ракети с атомни заряди, за да
са готови за изстрелване. Напрежението спадна едва
след като Хрушчов обеща незабавното демонтиране
на руските ракети. Следователно, за Русия е забранено всичко, което за Америка е позволено!
Ако трябва да сме точни, агресорът е САЩ, а не
Русия. Само болни мозъци или хора, мразещи Русия
до умопомрачение, могат да твърдят обратното. Русия е жертва на масирана агресия и е принудена да
се отбранява. Всяка нормална държава би постъпила
така. Защото Русия беше притисната до стената през
2014 и следващите години. Ако президентът Путин не
беше предприел известните контрамерки за възстановяване мощта на руската армия, щеше да бъде
линчуван от руските граждани като национален предател. Неслучайно той има сега най-високия рейтинг
(около 77-80%) от всички световни лидери, въпреки
трудните условия в които живеят руските хора. А тези
условия са трудни, между другото, и защото трябва
да отделят от скромния си залък, за да поддържат
респектираща потенциалните агресори военна мощ.
Стратегическата политика на Запада от векове е
унищожаването или раздробяването на Русия. Такива
планове за раздробяването й до 10-15 малки държавици има и сега. И това не се крие от американските
военни стратези. Необятността на Русия с нейната
територия и неограничени природни богатства ги пла-

ши от векове. Така беше през столетията на царизма,
през десетилетията на така наречения социализъм
и строящия се комунизъм и сега – след разпадането на Съветския съюз и превръщането на Русия в
по-консервативна и икономически по-либерална капиталистическа държава от най-капиталистическите,
каквито съвременният свят познава.
През последните години у нас се говори за нов цивилизационен избор на България. Някои полуграмотни хора и политически фанатици наричат подписването на договорите за членство на България в НАТО
и в Европейския съюз, за нов цивилизационен избор,
без дори да се пита дали българският народ желаеше
това, особено членството в НАТО. Тези хора не знаят
или се преструват, че не знаят какво означава цивилизационен избор. Този избор не се състои в подписването на някакъв договор. Цивилизационният избор
се оценява с дългосрочното многовековно поведение
и взаимоотношения между държавите и народите, поредиците от съвместни възходи и падения, съвместни тържества и страдания. Цивилизационният избор
се изгражда и споява с многовековно съвместно проливане на кръв, сълзи и пот от много поколения.
Настоящите наши правителства забравят за вековните политически, икономически, социални, културни,
езикови, религиозни, психологически и други връзки
между народите на България и Русия. Кой ни освободи от турско робство с цената на стотици хиляди
загубени свои синове – Русия или Америка? Кой започна да изгражда администрацията и армията на
току що възстановената нова българска държава?
Българската земя е осеяна с руски паметници, а ули-

ците и площадите с руски имена, в знак на благодарност от нашия народ, а не с американски паметници.
Да, пропуснах нещо важно. Намериха се безгръбначни български политици, които разрешиха построяването на българска земя на паметник на загиналите
американски летци, бомбардирали София и други
български градове през Втората световна война, погубили хиляди българи, разрушили стотици сгради
и инфраструктурни обекти. В София няма паметници на великите български царе, но има паметник на
американските летци – убийци. Не ми е известен друг
подобен случай на самоунижение в цивилизована самоуважаваща се европейска държава!
Други страни нямат история, но я измислят и й правят паметници, а ние имаме хилядолетна история, но
я пренебрегваме, самоунижаваме се и не издигаме
паметници, което е наш морален дълг. За разлика от
други народи и държави, дори прибягваме до варварското им разрушаване. Граденото от столетия в отношенията между Русия и България не може да се руши
така безразсъдно за няколко години от случайно попаднали на важни постове политици еднодневки! А
тези, които го рушат, трябва да знаят, че това няма да
се забрави! И един ден ще им бъде потърсена сметка. А този ден не е много далече! Достойно за съжаление е, че нашият покорен народ го допуска!
България не трябва да участва под никаква форма
във война или други враждебни действия срещу Русия. Нашият железен закон трябва да бъде: „В Европа, но никога срещу Русия”.
(Със съкращения)

Цената, която платиха всички
държави от Източния блок,
за да станат членки на ЕС
Бъдните поколения трябва да знаят,
че България беше конкуретно способна индустриална държави в света
(не в Европа, а в света), една от 30те държави, участващи в световния
експорт на машини. Създавали сме
технологии и продукти, които могат
да бъдат гордост за всяка нация! За
високия български индустриален интелект има безброй доказателства.
Ето някои от тях:
1. Енергетика:
Благодарение на енергийната стратегия през 1950-1990 г. България
настигна Белгия и Австрия, изпревари Дания, Португалия и Гърция.
Изравнихме се с Европейския съюз.
До 1950 г. у нас са изработвани водни
турбини с мощност до 10 КW. През
1954 г. произведохме турбина и генератор с мощност 700 КW. В 1960
г. изнесохме в Китай 30 турбогенераторни комплекта за ВЕЦ. Към 1980 г.
вече работеха 30 ВЕЦ с 80 български
турбогенератори с обща мощност
840 МW.
Венец на турбостроенето ни са трите
агрегата за ПАВЕЦ “ЧАИРА”, всеки с
мощност 215 МW по чертежи на “Тошиба”, Япония. Нашите енергетици
проучваха, проектираха и строиха
енергийни обекти за сложни геоложки, земетръсни и други условия в Ливан, Йордания, Кувейт, Сирия, Ирак,
Алжир, Либия, Румъния, Чехословакия, Испания.
Няколко поколения българи изнесоха
на гърба си строителството на енергийния отрасъл, който към 1989 г. зае
18% от националните промишлени
фондове. След 1990 г. управленската
ни прислуга на чужди сили упорито
подготви взривяването на енергетиката:

2. Металургия:
До 1950 г. България няма металургия. Към 1989 г. вече произвеждахме
3 милиона и 300 хиляди т стомана и
бяхме 27-ата металургична страна в
света.
3. Химия:
През 1945 г. беше в зародиш. Внасяхме дори сода каустик и син камък!
Към 1989 г. отрасълът вече произвеждаше годишно: 2,5 млн. т минерални торове; 1 милион тона калцинирана сода; 400 хил. т пластмаси;
1,8 милиона броя автомобилни гуми;
20 хил. т химикали за растителна защита; преработваше 12 млн. т суров
нефт; имаше 11% от националните
промишлени основни фондове; даваше 8,5% от националната промишлена продукция; осигуряваше 20% от
постъпленията от западна валута;
поддържаше 100 000 работни места
4. Машиностроене:
През 1945 г. в България имаше десетина предприятия и 50 работилници
с общо 4000 работещи и не повече от
200 инженери.
През 1989 г. в отрасъла работеха
730 завода, 430 хиляди работещи и
35 000 инженери. 5000 научни дейци
създаваха нови технологии и машини
в 30 научноизследователски института. С 5% от националните основни
фондове машиностроенето осигуряваше 20% от обществения продукт и
55% от износа на България.
5. Корабостроене:
От Освобождението до 1945 г. са произведени 86 плавателни съда с обща
товароподемност 15 500 тона. Найголемият кораб е бил с товароподемност 800 тона. От 1945 до 1990 г. са
произведени 1450 плавателни съда

с обща товароподемност 5 милиона
тона. От износ на кораби спечелихме
2 млрд. щ. д. (5 пъти повече от инвестициите за отрасъла). Корабостроителният завод във Варна, проектиран
и построен от наши специалисти, е
един от най-съвременните в Европа.
6. Иструментално производство:
Съвременният индустриален свят
добре знае, че то има стратегически характер, затова държаха под
око действията в този отрасъл. Над
80% от оборудването и технологиите
бяхме закупени от водещи западни
фирми. Прецизните ни инструментални машини бяха колкото тези на
швейцарските заводи, известни като
водещи в тази област.
А днес, след 29 години преход към
демокрация и пазарна икономика
сме изправени пред страшна икономическа гробница!
Ние, работилите по 30-40 години за
нова България, можем само да кажем: "Господа управляващи!
Унищожихте плодовете на десетилетия национален труд!
Продадохте десетократно по-евтино
индустриалните мощности!
Създадохте хиляда нови милионери
за сметка на милиони обеднели!
Създадохте най-голямата безработица в Европа!
Разпръснахте по света 3,5 милиона
българи!
Направихте от специалистите улични
продавачи и охранители!
Превърнахте боклукчийските кофи в
спасителен изход!
Съкратихте средната възраст на българите с 10 години!
Върнахте забравената детска неграмотност! 		
spodeli.eu
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9 май – Ден на победата и Ден на Европа

За да изживееш живота
си мъдро, трябва
да знаеш много!

Имах възможността през дългите години на своя
живот да наблюдавам какви деца-ангелчета влизат в
българската образователна система и какви странни
човекоподобни същества излизат след завършването на средното си образование - ТАТУИРАНИ, ИЗКУСТВЕНО СЪСТАРЕНИ И НЕЕСТЕСТВЕНИ. Някои от
тях имат органична ненавист към четенето и науката
въобще, вкъщи нямат нито една книга, може и да не
знаят таблицата за умножение и деление, защото си
имат калкулатор, познават буквите и цифрите, но не
могат да осмислят и осъзнаят написаното.
Въпреки големите възможности на детската памет
да запомня огромни по обем масиви от информация
се проявяват синдромите на информационната болест поради необходимостта да се обработват още
по-големи обеми информация за още по-кратко време. В резултат се получава зацикляне на детската
информационна система, апатия при обмяната на
информация и енергия за животоопределящи процеси в детското тяло, включително и унищожаването
на елементарното любопитство и любознателност.
В повече от 70 страни в света се прилага менталната математика, като в Япония и Китай тя е в
задължителната учебна програма на деца на 5-6 годишна възраст. Макар че методиката е позната на човечеството във Вавилон отпреди 3000 години преди
Христа - Абакусът се счита за едно от най-важните
изобретения на света и сега като „Система за бързо
смятане” и в специализирани центрове, по специални методики се развива вниманието на децата, фотографска памет, наблюдателност, въображение, точност и бърза реакция и възможност да се работи и с
двете мозъчни полукълба.
Чрез практиката на „Успешното учене” може да се
постигне вяра в способностите, изключване на негативните нагласи и усвояване на много по-голям обем
учебен материал за много по-кратък срок. За трайно
съхраняване на информацията в паметта се прилагат различни дълготрайни връзки
Индивидуалният подход в образованието трябва
да включва: Съчетание на компетентност и знание,
в това число на лично здраве и дълголетие на обучаемия, с цел придобитите знания, умения и опитности да бъдат дълготрайно прилагани в полза на
личния, родовия и обществен живот на обучаемия
през целия му съзнателен живот. За съжаление в нашето общество се разиграва играта на „Употребен и
изхвърлен след пенсионна възраст.
Още в предучилищното и начално обучение децата трябва да разберат, че за собственото си здраве
и потенциална възможност за дълголетен живот те
отговарят сами. Децата са длъжни да осъзнаят, че
сега в детската възраст те полагат основите на своето бъдещо хармонично съществуване в тази разнообразна колаборация между природа и човешка
дейност.
За да изживееш живота си мъдро, трябва да знаеш много.
Всеки от нас чувства в себе си нещо изключително, според своята индивидуалност. Но ние го подтискаме, с цел приспособяване към живота, като губим своята индивидуалност. Резултатът е обикновен
светски живот, в който душата се разкъсва от самата
себе си и не изпълнява своята земна мисия. В разликата на това, което правим и това, което би трябвало да правим съгласно нашата свободна воля, ние
поставяме неразрешима логическа задача на нашия
подчинен помощник - квантовият биокомпютър, който зацикля и цялата наша биологична енергия отива

напразно. Ние не можем да командваме хармонично
нашите клетки,органи и системи и се разболяваме
съгласно законите на Квантовата физика. Ние не можем да управляваме заложената в нас програма за
саморегенерация на физическото тяло чрез стволовите клетки поради разхищение и небалансиране на
своята биоенергия.
Документираният пример за спонтанно изцеление
на детенцето Саша, растящо в непосредствен допир
с живата природа и необременено от знанията на изкривената цивилизация, гледайки как на гущерчето му
израства нова опашка на мястото на вече откъснатата, при изпитанието в реалния живот на загуба на крака, има спонтанна регенерация на целия орган.
Моите лични наблюдения върху продължителността на живота на съвременните българските родове
са, че всяко следващо поколение е по-малко жизнеспособно и живее много по-малко и по-непълноценно
от своите родители. Ако преди един век българите са
били обект на изследване от Европейската научна
общност като най-дълголетните в Европа, сега сме
на последно място по продължителност на живота и
на първо място по детска заболеваемост и смъртност
Упражнение като блок схема за развитие
на интуицията

Редакционен колектив:
Желяз Христов
Лияна Фероли
www.kvantov-prehod.org
Проектант на символа
на вестника художникхералдик Христо Танев

Автор на главата
на вестника: Галина Фероли
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МЕМОРИАЛ

Умирали са, падали мнозина за таз земя,
орана векове от древния ни плуг.
Смъртта тежки жертви
за свободата ни е
взимала син до баща,
жени и деца,
дядо до внук.
С кръв и кости
българското
те са циментирали.
За това, народът ни да не загине.
И който, и когато през земята ни премине,
да знае - тук сме си били
и оставаме си тук.
Стефан Панчев
14 февруари 2018 г., гр. София

ЗА ЧЕСТТА
НА РОЗАТА
Разцъфналата роза е красива,
но и всеотдайна в красотата.
Тя,
безкористно света облива
с безценните си аромати.
Розата е всеотдайна,
но не и беззащитна.
Честта и целостта й имат
кавалерската защита на бодлите.

Тренировка за нашия
уникален живот
НЕ ВСЕКИ МОЖЕ ДА СТАНЕ ДОБЪР.НО ВСЕКИ ИМА
НЕЩО ЗА КОЕТО ДА ТЪГУВА, ДА СЕ ТРЕВОЖИ, ДА ГО
БОЛИ. ВСЕКИ ИМА СЪРЦЕ, ДАДЕНО ОТ ТВОРЕЦА
ВСЕКИ УРОК Е И ЗА
ИЗВЪРШИТЕЛЯ И ЗА
ЖЕРТВАТА
ЖИВОТЪТ НИ СБЛЪСКВА
С ЕДНИ И СЪЩИ НЕЩА,
ДОКАТО РАЗБЕРЕМ ЗАЩО
САМ ТРЯБВА ДА
РАЗБЕРЕШ УРОКА
ТРЯБВЯ ДА ТИ СЕ ОТВОРИ КАНАЛ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ДУХОВНА ЕВОЛЮЦИЯ
ЧРЕЗ ЕМОЦИИТЕ
ДУХОВНА ЕВОЛЮЦИЯ
ЧРЕЗ ЧУВСТВАТА
ДУХОВНА ЕВОЛЮЦИЯ
ЧРЕЗ ИНТУИЦИЯТА

не

не
не
не
Не
не

Истински красивата жена
не прилича на мимоза свита, смотана, свенлива.
Тя,
е като цъфналата роза ярка, ароматна, неприкрита
и... бодлива.

МАЛКО СА ХОРАТА,
КОИТО СЕ ПРОМЕНЯТ И
СТАВАТ ПО- ДОБРИ.
В МИГА, В КОЙТО РАЗБЕРЕМ И СМЕ ОСЪЗНАЛИ
ПОСЛАНИЕТО-СПИРАТ

За това на жена с характер,
особено когато е красива
и душата й е като цвете,
ако желаете да е щастлива,
роза
трябва да й поднесете.

БЕЗПОЛЕЗНО Е ДА ТИ
ОБЯСНЯВАТ ДРУГИТЕ
ПЪТЯТ НА СЪЗНАТЕЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ ИСКА
ДА ОБЩУВАШ С ХОРАТА
ЛИПСА НА САМОКОНТРОЛ И ЗАГУБА НА
ЕНЕРГИЯ

И, който й поднася роза,
трябва да я гледа
много предано в очите.
В противен случай
се изправя пред угрозата
Тя,
да го погали
на розата с бодлите.
Стефан Панчев
21.03.2018 г., гр. София

ЛИПСА НА САМОКОНТРОЛ И ЗАГУБА НА
ЕНЕРГИЯ
НАЙ- ВИСОКОТО ДОСЪПНО ЗНАНИЕ ЗА ХОРАТА

.ИНТУИЦИЯТА УПРАВЛЯВА ЖИВОТА НА ХОРАТА, БЕЗ ДА ГО
РАЗБИРАТ. ОТ ТАМ ИЗКАЧА ПОЛЕЗНО ЗНАНИЕ И НИ ПОДСКАЗВА КАК
ДА ПОСТЪПИМ. НО ТЪЙ КАТО СМЕ ЗАГУБИЛИ ВРЪЗКА С
ИНТУИЦИЯТА СИ, НИЕ НЕ ПОЛУЧАВАМЕ И ИЗПЪЛНЯВАМЕ
ПОЛЕЗНАТА И ИСТИНСКА ЗА НАС ИНФОРМАЦИЯ. ТЪЙ КАТО ОТ
ЖЕНИТЕ ЗАВИСИ ПОВЕЧЕТО ОТ ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА, ТЕ СА
НАДАРЕНИ ПОВЕЧЕ С ИНТУИЦИЯ И НОСЯТ ПОВЕЧЕ ОТГОВОРНОСТ.

От „Училище страшилище и мъчилище” ми се
иска да го превърнем в „Училище Творилище”, където децата чрез изкуството ще формират умения да
забелязват детайли, да мечтаят, да създават общност с ценности, както и спортуване в хармонична
природна среда. Ще се опитам чрез богатството на
българския език да тълкувам думата „добродетел”:
Добро + ДЕТЕ + НА ЛЮБОВТА, ШИРОКО ПРИЛАГАНО В ДУХОВНИТЕ ПРАКТИКИ.
инж.Божидар Даскалов - ст. научен сътрудник
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Бизнес

СИГУРНИЯТ БИЗНЕС ПАРТНьОР!

СчетоводСТВО
- годишно и месечно
- изготвяне на финансови
отчети и бизнес 		
планове
- електронни услуги
Търговски регистър
- регирстиране на фирма
- промяна в 			
обстоятелства
- фирмени документи

ТРЗ
- трудово осигуряване
- деклариране на доходи
- изготвяне
на декларации
НАП
- консултации
- данъчна защита
- правна защита
- трудово-осигурително
право

Офис 1: гр. София, ж.к. Хаджи Димитър,
ул. Венко Наков, бл. 129 А, партер
Тел.
0988 980 446; 0883 549 003
Офис 2: гр. София, ж.к. Студентски град
ул. Проф. Христо Данов №21 (пред блок 34)
Тел. 0988 990 924
e-mail: boko_business@abv.bg
facebook.bg: Боко Бизнес

Винаги с вълнение влизам в този магичен
град. Наричат го „градът на богинята-майка”, а
според легендите Ефес е основан от амазонките. Според хрониките, градът носи името на
съпругата на един от генералите на Александър
Македонски, а най-ранните заселвания по тези
места датират от бронзовата епоха. След многобройни преселения на йонийци и нашествия
на кимери, Ефес се развива като един от найбогатите градове на Средиземноморието. През
129 г. до н.е. градът е провъзгласен за римска
провинция и е важен търговски и пристанищен
център. Античен Ефес наброява 200 000 жители. Градът между Изтока и Запада се развива
интелектуално благодарение на философската
школа в този край. Свети Павел и Йоан Богослов се заселват там и проповядват християнството. Култът към богинята Артемида е свещен. В града се строят множество църкви – на
св.Йоан, на Дева Мария, храмът на Адриан. В
Ефес са проведени християнските събори през
431 и 449-а година.

Р

азкопките в Ефес започват сравнително
късно – 1869 г. от учени на Британския
музей, които откриват част от храма на
Артемида. Около 30 години след това членове
на Австрийския археологически институт откриват театъра, Целиевата библиотека, агората /
пазара/. Това, което се разкрива е изумително
както по мащаб, така и като стойност – апотеоз
на християнството, елинистичната и римската
култури. По време на Първата и Втората световна война разкопките са спряни. Възстановени са през 1960 г.
В Ефес се влиза през два входа. Минимум
два часа са необходими, за да се премине през
града пеша. Гледката е зашеметяваща – в императорския град се влиза по булеварди, покрити с гранит и мозайки с ширина 11 метра
от двете страни с колони, които служели за заслон при дъжд и силно слънце, а през нощта
са били осветявани с факли. Най-главният булевард свързва театъра с пристанището и носи
името на император Аркадиан. Няколко римски
императори са взели участие при построяването на пищния театър, който събира 25 хиляди зрители. Тук, пред Нерон, Клавдий, Траян
и Север са се играли драми, комедии и сс се
провеждали гладиаторски турнири. По времето
на император Нерон е построен стадион с раз-

Древен Ефес – люлка
на християнството
мери 228х38 м. До него е Гимназията /спортна
зала/, рибният пазар, византийският фонтан,
църквата на Дева Мария, където се провеждат
двата църковни събора, римската борса.

М

раморната улица свързва театъра с
библиотеката. По продължението й
може да се види, че градът е бил с
изградена канализация. На мраморна плоча
откриваме първата в света реклама, указваща
мястото на публичния дом. Впечатляващ е откритият пазар до който се стига като се премине през вратата на Мазеус и Митридат.
За културния живот в Античен Ефес съдим
от величествената библиотека на Целиус и концертната зала /одеон/, за политическия живот
и градското управление черпим сведения от
сградата Пританеон /построена през 1-ви век
от император Август/, за социалния живот информация ни дават баните, пазара, публичния
дом, стадиона, обществените тоалетни и други

подобни места, които са служели за обмен на
контакти и информация.

Т

олерантността на местните жители
към другите религии се забелязва в
храма на Серапис /гръцко божество/,
а широтата на мирогледа им може да открием в Траяновия фонтан, Вратата на Херакъл,
паметникът на Мемиус, Храмът на Домициан.
Богатството от архитектурни стилове включва
коринтски, елински, римски, византийски, заедно с прекрасни художествени произведения –
статуи, колони, мозайки, релефи. Богатото културно-историческо наследство дава завършена представа за високо развитата цивилизация
и култура в Ефес, която му отрежда достойно
място на величествен императорски град и духовен център на християнството.
Мариана Праматарова

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.

