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Седемте социални гряха: политика без принципи, богатство без труд, 
удоволствие без съвест, знание без характер, търговия без морал, 
наука без човечност и преклонение без саможертва.  Махатма Ганди

ПАРАДОКСЪТ 
ПЕТЪР ДИМКОВ 

ПОСЛАНИК на ДУХА
Мислейки за Петър Димков, пред мен винаги 

изниква един голям въпрос – как е успял този 
така фин и крехък на вид човек да съвмести в 
себе си толкова високи постижения в такива 
висинни сфери на идеала?!

Журнaлиcтът Кaлин Тoдoрoв (cин нa 
виcшия кoмуниcтичecки чинoвник Cтaнкo 

Тoдoрoв) за новата си книга

„Зaд зaвecaтa 
нa прeхoдa”

„Тaзи книгa e прoдължeние нa eднa другa 
книгa - „Зaд зaвecитe нa coцa”. Aз имaм прeки 
впeчaтлeния. Cрeщaл cъм ce c Кимoн Гeoргиeв, 
Вълкo Чeрвeнкoв, Тoдoр Живкoв, Пeтър 
Млaдeнoв. Тeзи, кoитo изгрaдихa coциaлизмa, 
a пocлe гo унищoжихa. През тeзи cлeдвaщи 30 
гoдини aз вeчe нямaм прeки cвидeтeли. Eднa oт 
цeлитe ми зa втoрaтa книгa e дa ce oпитaм дa 
рaзкaжa зa първocтeпeннитe гeрoи oт coцa, кoитo 
тoгaвa изглeждaхa кaтo мимaнc. 
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Позитивното грачене 
колко сме добре след 
30 години демокрация 

ще бъде далечен шум. Всеки, 
който предаде държавата си и 
духа на племето ще е в чужби-
на и ще пише мемоари. А тук, 
на свещената земя ще стоят 
като мумии Последните, тези, 
които няма къде да отидат.

На Архангелов ден, 30 годи-
ни след Промените през 1989-
та, в един репортаж беше ка-
зано всичко - до една чакаща 
спасение черкова, се вари кур-
бан за здраве. Хората, около 
курбана са 60+. Попът закъсня-
ва. Всички са дебели, с лоши 
зъби и лошо здраве. Старостта 
ги прави безполови и истерич-
но весели за пред камерите. 
Някъде там се е крил Левски. 
Но сградата на черковата пада. 
Писали селяните писмо до ми-
нистъра да помогне. Чакат го 
като попа. Последните селяни, 

последна цедка народ.
Зад тази картина, зад при-

повдигнатия от немай къде 
репортаж - има 30 години 
падане. Свободно падане - 
демография, образование, 
здравеопазване, обшествен 
ред - това са ясни неща. Но 
това са и 30 години абдика-
ция на държавността. На-
родът бе оставен сам на себе 
си. И народът се разбяга. 

Съсухри се територията като 
пресъхнала бъчва, обръчите 
разпуснаха, разкриви се кар-
тинката, остана само приро-
дата.

В друг репортаж, за мода 
представете си, където 
се представяха женски 

тоалети отпреди 60 години се 
казва: “Нашата мода е отговор 
на работата на западните кро-
ячи...”. Така беше. После мина 

време и ние преди 30 години 
прегърнахме врага - Западния 
крояч.

Западният крояч ни отне 
модата да вършим работата 
си по нашата държава и по на-
шия интерес. Това може да се 
сравни само с отказа от суве-
ренитет по времето на кому-
низма. Западният крояч ясно 
показа за 30 години ужасява-
ща липса на интерес.

Същият зад красиви 
празни думи, алтерна-
тивни на старите ло-

зунги, просто ни приспа за 30 
години, докато кръвта ни изти-
чаше. И последното, което на-
прави Западният крояч беше 
да слушаме силна ориентал-
ска музика, за да не чуваме 
виковете на умиращата, непре-
даваща се одухотвореност на 

30 години: ПОДГОТОВКА     
       ЗА ПАДАНЕ

Народният лечител Петър Димков, известен 
и само като ЛЕЧИТЕЛЯ, е роден на 19 
декември 1886 г. в София. 
ПЕТЪР ДИМКОВ е един от първите 
проповедници на природосъобразния начин на 
живот. Издадени са 4 негови книги: "Българска 
народна медицина" /издавана 5 пъти от 1926 г. 
до 1937 г., преиздавана още през 1977 г., 1991 
г., 1993 г. и 2008 г. /; "Хигиена и лекуване на 
душата", "Молитвеник" и "Очна диагноза".

ИК “НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” представя 
на 5 декември 2019 г.  (четвъртък)  в Столична 

библиотека на площад “Славейков” №4 
от 18.00 час  в зала “Вяра” книгата 

на Павел Ив. Цветанков

"ПАНАГЮРСКО 
ЗЛАТНО 

СЪКРОВИЩЕ" 
Френският археолог Анри-Пол Ейду пише: „… цял 

един свят излиза от земята като някакво шествие 
около шестте килограма злато от Панагюрище”. 
Панагюрско златно съкровище е безспорно доказа-
телство за това, че, ние, българите стоим в основата 
на човешката цивилизация.  Книгата е уникална и 
затова, защото д-р Цветанков е достоен наследник 
на откривателите на съкровището – тримата братя 
Дейкови.       Вход - свободен

Павел Цветанков
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ФОРУМ

РОДОЛЮБИЕ

Сега да разгледаме какво се твърди в Нихон 
Шоки - съставен през 720 г., (наред с Коджики). 
Това е един от най-древните исторически извори 
за японската история, в тези анали се разказва за 
космогонията (произхода на света) и за създаване-
то на Япония. Според "Нихон Шоки”, първият импе-
ратор е водел със себе си конници, дошли от Южна 
Корея.

Това, както става ясно, го твърдят самите япон-
ци в своя най-древен исторически извор. Съвре-
менните японски историци-изследователи от-
криват индо-европейски черти на идеологията на 
управляващите и точно посочват пътя и на про-
никването й в Япония (http://nauka.bg/forum/index.
php?showtopic=8071&st=20)

Мой превод от английски:“В брилянтна серия 
от книги и статии Йошида Ацухико демонт-
стрира за удовлетворение поне на този автор 
– че значителен брой символи в японската мито-
логия (т. е. императорските регалии: огледало, 
меч, и мъниста за плодородие) са били оцвете-
ни от трите индо-европейски идеологически 
“функции”, идентифицирани от късния Georges 
Dumezil. Той изказва хипотезата, че тази три-
странна идеология, заедно с разнообразието на 
други индо-европейски черти, е била пресенена в 
Япония от група конници от азиатстия конти-
нент, за които някои изследователи считат, че 
са нахлули в Япония през Корейския полуостров и 
се наложили като управляващ елит в късния 4-ти 
век от н.е. (Йошида 1962, 1974, 1977). Друг изсле-
довател със значителен принос към това проуч-
ване е Обайаши Тарьо. 

...
Обайаши Тарьо, изследвайки японската митоло-

гия, подчертава разпространението от Континента 
към Япония и то с посредничеството на Корея (Бу-
йо-Когурьо); интересна е легендата, че японските 
императори като наследници и на богинята-дракон 
до император Оджин имали драконова опашка.

...
Нека обърнем поглед към Корея и нейната исто-

рия – мястото, откъдето дошли конниците-държа-
вотворци в Япония. За произхода и етимологията 
на името на управляващото кралско семейство на 
корейското древно царство Пекче...

....
В китайския източник “Чоушу” има важна ин-

формация, отнасяща се не толкова до древната 
история на Корея, но и до взаимоотношенията 
на древните корейски държави с другите алтай-
ски племена. В “Чоушу” се споменава Пуе (puy), 
Елаха (?laha), Кенкилчи (k?nkilchi) и Елюк (?lyuk) 

като собствени имена или титли на управляващи-
те кралство Пекче, явяващо се една от древните 
корейски държави. Това кралство владяло юго-за-
падните области на Корейския полуостров от 18 г. 
пр.н.е. до 660 г. н.е.; “като в това време името на уп-
равляващото кралство Пекче семейство било Пуе.”

“Общоприето е да се счита, че семейното име 
Пуе е произлязло от названието на държавата. 
Държавата Пуе, явяващо се второта древна ко-
рейска държава, е образувано след Древния Чо-
сон, управлявал района Манджурия и северните 
области на Корейския полуостров до 2 век н. е. в 
продължение на няколко столетия. Добре извест-
но е, че двете древни корейски държави Когурьо и 
Пекче вероятно образували Пуе, като основатели-
те и техните наследници, произлезли от кралско-
то семейство на държавата Пуе. Що се отнася до 
названието на държавата “Пуе” – неговата етимо-
логия не е била изследвана до сега, с изключение 
на Ширатори. Съгласно Б. Д. Ли (1976:226), Шира-
тори представил доклад, където предположил, че 
названието на държавата Пуе е било образувано 
от названието на животно, т. е. от манджурски буксу 
(buxu) "елен" < *буйю (buгu).

...
“Корейците и българите – отдавна разделили се 

братя?” е мотото под заглавието на текста към кли-
па, който авторът, Shin Yong Ha – университетски 
преподавател, определя като есе. И така: Динас-
тия на народа Buyeo е един от преките предци на 
Han (Корейски владетели). Buyeo живеели около р. 
Songhua, р. Nun и Манджурските райони в Северо-
източна Азия до началото на 4 в. н.е. Според архи-
вите на Трите кралства те са били: “големи, силни и 
смели ... когато пътуват извън страната, те обличат 
бродирани копринени дрехи ... украсяват шапките 

си със злато и сребро”.
Най-влиятелните членове на кралското 

семейство били Gochu-ga. Управленската 
аристократична система “ga”  и “Gochu-ga” 
били наследени от Koguryeo (корейската 
държава). Авторът намира успоредица в 
“Gochu-ga” на Buyeo и Българската империя 
Kochu-Bilgar (Купи-, кучи- болгар).

После цитира корейски изследовател на 
име Shin Chae Ho (1880-1936 г.), който казва, 
че  за народа Buyeo било характерно това, 

че използват думата “bul”, когато назовават свои-
те нации – всеки път, когато се установяват в но-
возавладени земи. Той проследил група от народа 
Buyeo, която мигрирала около Китайската стена, 
но загубил следите им. Според него, тази група 
по неизвестни причини се придвижила на запад и 
стигнала до Кавказ, намиращ се между Каспийско 
море в Централна Азия, като наименованията кои-
то оставили по пътя си натам (планината Balgan/
Baekdu/Бялата планина, езерото Buyeo, планината 
Balkan, езерото Balkasi(Балхаш) подсказват мигра-
ционния път на народа Buyeo от Изток на Запад 
през “Степния път”. Преди придвижването на Из-
точните хора, Аварите, на Запад, Кавказкият реги-
он е бил под управлението на Византийската им-
перия. Мигриращите Buyeo се установяват около 
р. Дон и района на Северен Кавказ до 5 – ранен 
7 в. н. е. От тогава западната история отбелязва 
Buyeo като “Bulgar”. Така според Shin Chae Ho “Bul-
gar” означава “Bu” отl Buyeo и “ gar” от системата за 
управление на Buyeo.

По-натам се проследява създаването на Вели-
ка България, нейното разпадане и по-нататъшното 
разселване на синовете на Кубрат, съответните им 
държави и т.н.

 Авторът прави следната съпоставка и намира 
съответни паралели и сходства:

- Хан Крум нарича Сердика – София, а името на 
древната Корейска столица е Соби (Sobi);

- Словореда в българския език намира за сходен 
с този на корейския.

Обобщение:
- Конници, курганна култура, проникнали/а от 

Корейския полуостров, които поставят началото на 
социалната йерархия и обединяването на племе-
ната - 3-4 век;

- Първият император е пряк потомък на богинята 
на слънцето и Суджинското светилище е посветено 
на нейния култ = Култ към слънцето;

- Първият император е потомък също така и на 
богинята-дракон (според японска легенда импера-
торите имали драконова опашка) – да си припом-
ним значението на дракона във Волжка България 
например, както и българските легенди за хората-
змейове, които имали крила под мишците си;

- Корейските древни държави – управлявани (и 
повлияни) от кралското семейство на държавата 
Пуе (произход на името от "елен" < буйю (buгu). Ко-
рейците се считат за наследници на древна бъл-
гарска династия от владетели Buyeo; (Авитохол на 
древен български означава "дете на сърна, отгле-
дано от сърна". Счита се, че е първият цар на бъл-
гарите, които пристигат (завръщат се) от равнините 
около Памир и Тяншан в Армения и Северен Кав-
каз през 165 (153) година от н.е. и според Именника 
на българските царе е живял почти 300 години, той 
е от най-древната царска династия на света Дуло, 
от която е и Кан Кубрат.)

- Индо-европейски елементи в японския фолк-
лор и митология;

- Старобългарски руни в японската азбука.
източник:

missionpossible.blog.bg/history/iaponiia-i-bylgarite

“ДОБРЕ ДОШЛИ ОТНОВО СЛЕД 3500 г.!”-          
              император Хирокито към Тодор Живков

"Става въпрос за водената от Тодор Живков българска делегация на международното изложение 
EXPO - 70 в Япония. После Живков още два пъти посещава Япония. Според участник от делегацията 
при визитата на Живков на учудването му от особеното отношение към него и обръщението "бра-
товчеде" той му обяснил, че японските легенди сочат началото на благородническото потекло на 
императора (той се води син на Слънцето) от конен народ, дошъл в Япония от Азия 1000 г. Пр. Хр. и 
създал военната организация и военни традиции в Япония."
Бележка от редактора на списание "Ави-Тохол" към публикацията "Кой съм аз или житие Рода българ-
ского" от Айгир Сверисон
Император Хирокито към Тодор Живков при посрещане на българската делегация за популяризиране 
честването на "1300 годишнината": "Добре дошли отново след 3500 години!"

Снимка на 
открития в Корея, 
в древния град 
Сила меч с всички 
характеристики 
на тракийска 
символика 
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Герил Сивер
Институт „Интердисциплинарно Бълга-

рознание”

Благодарение на ред събития, които субективно 
перчупих през призмата на моите дедуктивно-ин-
дуктивни алогични съждения, изведох хипотезата 
„Българо-Якутска топонимна симбиоза». Ако хроно-
логично проследим събитията, които случайно не са 
се случвали, ще се върна към началото на студент-
ските ми години:

По време на изпитването на прости приспособле-
ния за контрол за натягане на анкери при монтажа 
им в хидрошахта «Красногорская», (Кемеровска об-
ласт, в 1966 г.), [I. 1.с.3.] ми помагаха двама митьо-
ри - Тимир и Хэрэл. Те ме озадачиха с твърдението 
си, че са юкагири. Но и аз ги изненадах - в България 
съществува фамилията Демиреви, адекватна по 
смисъл на Тимир > желязо, а от Хэрэл / Герел > е 
името на лъчезарната долина Герлово и най-вече с 
българския клан юкагир, като им цитирах Веселин. 
Бешевлиев. [II .1.с.145]:

«В древно-български епиграфски паметници са 
разчетени имена на тангриански кланове, като: ду-
лигир, киндигир, кюригир, манегир, самагир, чапогир 
и юкагир”. 

 Когато те ми откриха, че юкагирите се самоназо-
вават одулу / вадул1, аз сериозно възкликнах: «Хва-
тит шутить!» В Именика на древните български Ка-
нас Ю Биги се споменава род Дуло (рис.1): 

дите ... Тези скито-арийски държавно-строителни 
ядра, самоасимилирвайки се сред туземците, са 
възстановявали тяхното духовно, културно и исто-
рическо наследие (антиглобализъм за съвремен-
ната енерго-въоръжаваща се, но духовно дегради-
раща цивилизация, б.а.) … Памиро-хиндокушките 
и прихималайски племена са ги назовали бур-гури 
> божи учители!”

Недовършил цитата, залата закипя. Пръв се 
включи в беседата киргизецът Ербол  (в Прокопи-
евск живеят граждани от над десетина етноса, в 
чиито легенди и сказания са съхранени отгласки 
за бугу. (За съжаление нашите куниги с древно-
българските епоси, легенди и предания при при-
емане на християнството по заповед на Римския 
папа бяха изгорени, а каменните стели - превър-
нати в пясък).

 „В „Манас дастаны” се споменава рогатата сър-
на “Бугу-эне”, (където “эне” на евенски означава 
велик, божествен). В киргизко-китайски генеало-
гичен мит се уточнява че е родоначалница на … 
племето бугу / бургу (на китайски се изписва бур-
гур, но консонантната /р/ в края на думата не се 
произнася)”.

Последваха предания, производни от етнонима 
„бур-гур” като: оро-, хидро-, зоо-, флоро-, дори и 
лични имена, като на бурятина > Бурут , който не 
можа да обясни етимологията на имего си, та се 
включи и инж. Яковлев” ... Накрая научно-обосно-
вано той приключи: „Името на рода Кемир е про-

ските от Златна Нива … Някои от руните върху 
каменните стели сравних с тези на причерномор-
ските скити (Таблица I.). И. Танев и М. Минкова в 
началото на ХХI век откриха ортографична анало-
гия между глаголитите (Гл) и сарматско-скитските 
знаци (Ск)  [IV.1.с.48-59]. 

По време на инспекцията ми до геотемператур-
ната аномалия, що е под връх Оумуортаг2 (2263 
м), в Източен Тиян-шан (на уйгурски Танг-Ра даг 
(според съученика ми от село Осиково, Неврокоп-
ско, Мехмед Тангъров  така са наричали Дъбраш, 
а връх Мусала - Танг-Ра). Тук в сомона Эль Ти-
мир (сравни с Алтимир - името на съградилия кре-
постта боил > Ал - ръка; темир - желязо), 83-год. 
уйгурка Герелма Баяр-Сурен [ V.1.с.136.], пред 
мен, монголския ми дубльор, инж. Ойрат Тувд и 
китаеца полк. Чжан Бо, с когото през 80-те години 
обучавахме индиано-испански интербригадисти 
на сапьорлък в Никарагуа, разкри::

«И ние сме от бу-гурите!» и добави: «Бу-гур - 
бог в развитие!»

Ще добавя нформации от: византийския лето-
писец Теофан Изповедник (758-817 г.г.) - «Канас 
Ю Биги Аспар-рух нападнал Византия в 680 г, от 
Малка Скития»; Съгласно Абу-л-Фарадж Бар Ге-
бри, арабски летописец от ХII-ти век - «Скитския 
народ ромеите го наричали български ... »; Папа 
Иннокентий III (1198-1216) назвал цар Калоян - 
«Скитско куче», защото разгромил Латинската им-
пеперия на кръстоносците в 1205 година, пленил 
императора Болдуин I-ви Фландърски, и макар 
християнин, по тангристки сакрално го обезглавил  
и обковал черепа му със сребро в Търнов.

Днес учёните отнасят целия кръг от сибирските 
археоложки култури към скитските или скитско-
подобни. В това число и тези, които бе посетил и 
българският археолог Марин П. Димитров, като та-
гарската в Минусинската котловина. Въз оснва на 
своите изследвания на артефакти, идентични на 
Балканските, той пише: [VI.1.с.87.] « … Искуството 
на народите от вътрешна Азия не се е развивало 
откъснато от художествените центрове на късната 
античност в Средиземноморието или Северното 
Причерноморие … ». Покрай бронзовите и златни 
артефакти М. Димитров също сравни графити от 
Минусинск и Велики Преслав (Рис. 4. 5. и 6.).

Рис. 3. Сулекски графит. Конник от Минусинск 
I - II хилядолетие пр. н.е.

Рис. 4. Конник в бой. Графит върху квадър от 
вътрешната крепостна стена на Велики Преслав, 
не по-рано от VII в. от н.е.

Рис. 5. Велико-преславски графит на стената 
на караулного при южната порота. «Божествена 
двойка», превъзхождаща камасутра. 

Позовавайки се на Херодот, че към трако-слов-
ното лингвистично съобщество принадлежат и 
скитите, неудивително е, че много от топонимите, 
съхранени в Азия, съществуват и на територията 
на Бал-канския полуостров [VII.1, с. 48-59].

Якутските топоними не правят изключение, 
но моята «среща» с тях е повече от любопитна. 
Моят съвипускник инж. Владислав М. Виноградов 
(1963, при Ленинградския Минно-геоложки инсти-
тут) беше разпределен в Якутия на Ыныкчанския 
златодобивен комбинат. В едно от писмата си той 
ме информира, че Тунгуският метеорит е преле-
тял над селището Ичера. И нашата топонимна 
переписка започна. И в България има село Ичера 
на река Камчия. Изписах му и други древни топо-
ними, все още существуващи в землището на се-

лото: Букурка, Катуни-
ще, Чукарите, Чуката. 
Отговорът му ме изни-
нада - думи произхож-
дащи от корена бу-кур 
/ бу-гур преобладаваха 
(дори указваше коор-
динатите им). 

БЪЛГАРО-ЯКУТСКА 
ТОПОНИМНА СИМБИОЗА

(Следва)

 1.В Молдавия има село Вадул луи Водэ, «Княжий 
брод» на руски. Времето е размило топонима «Ду-
лов брод» и в паметта на хората останало като 
брод на някакъв си княз. Одулу / вадул са произ-
водни от Дуул-Лоо!.

Разговорите ни вероятно достигнаха до ушите 
на ръководството. Директорът на мината, инж. 
Яковлев, чието хоби бе историята, ме покани да 
изнеса беседа в Прокопиевския „Дом Шахтера” 
досежно древните българи. Беседата премина 
пред картата на Велика Стара България, която не-
отлъчно носех със себе си, за да опонирам пред 
руските си състуденти гумильовската измишльо-
тина „Хазарски каганат”. Надписите на латиница 
убеждаваха за историографност.

 След диаскопирането на картата (рис.1.) върху 
екрана, всички в залата бяха шашардисани, но ги 
изведох во време с предисловието си: «Българо-
фобското табу над българското историческо, кул-
турно и духовно наследие, чийто саван е покрил 
бур-гурската цивилизация, перманентно се раз-
дира от неподвластните на квази-науката истори-
ци, философи и най-вече родолюбиви дилетанти, 
принозяващи дори казионистите”.

Започнах убедително с дилетанските ми позна-
ния, придобити от Ганчо Ценов („Произходът на 
Българите” 1917 г.) и от Димитър Съселов, съос-
новател на дружество „Българска Орда” („Пътят 
на Българите”, 1936 г.). Тогава, през 1966 година, 
започнах да прозирам непрозряното от тези родо-
любци, че и ние Българите сме от „Трако-словното 
лингвистично съобщество”, така наречените сло-
вяни. Затова се реших да цитирам непалския си 
състудент Siddhi Ranjihar:

 „Скитите са се появили в Индостан от северо-
запад след локалната планетарна катастрофа, 
предизвикала вторичното подивяване сред наро-

Рис.1. Карта Great Bulharia при Канас Ю Биги Кубрат / Гур-бат (632 - 660).

изводно от скитския етнос Кимри, подобно на рода 
Бурут!” (Дотогава не знаех, че и скитите, както и 
траките са общност от етноси, при това и те са от 
трако-словната лингвистична съобщност според 
Херо-дот [ III.1. Hdt, V, 3.]).

  С доверчивост юкагирските миньори ми раз-
криха тъжната история на своя народ и легендата 
за «белия човек» ... Легендата за «белия човек» 
ми разказваха през 1983 година и никарагуански-
те ацтеки. Индианците обожествили белия човек 
и очаквали неговото завръщане … Но, видимо, 
очакваният човек не се е върнал, а дошъл «бе-
лият хумоноид», който ги подложил на тотален 
геноцид.

Проф. Николай В. Аббаев на IV-та конферен-
ция на Международна Фондация за Изследване 
на Танг-Ра (Улаан Баатр, през 2013 г.) заяви: „Тан-
гризмът на сибирските скити е създал Централно-
Азиатската Стeпна цивилизация”, и допълни:

„Сибирските скити се явяват предци на бълга-
рите !!!” 

Още в древността Птоломей е разкрил в своя 
труд «География» генезиса на «белите човеци» - 
скитите и тяхното евразийско разселване. (рис.2).

Като гл. инженер на златодобивната концесия 
"Монголбулгар металл" в 1990 г, посетих Орхон-
ския парк. Каменните баби ми напомниха за скит-
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Италия 
се пре-

чупва под на-
пора на фаши-

стите през Втората световна 
война, изниква един огромен 
въпрос. Кое е това нещо в Ита-
лия, което трябва да се уни-
щожи, за да се сломи духа на 
хората, съпротивляващи се на 
кафявата чума с всички сили? 
И един офицер от СС, дипло-
мирал се по история на изку-
ствата именно в Италия, казва: 
„Ла Скала. Трябва да разру-
шим Ла Скала. Така ще разру-
шим духа на тази страна. Ще 
я ударим право в сърцето.“

И точно така правят. Маси-
рани, жестоки, адски бомбар-
дировки над Милано с една 
цел – Ла Скала. Сриват я. Ита-
лия става поредното парче от 
фашисткия пъзел.

Когато войната свършва – 
при разруха, глад, недоимък, 
мизерия – първото нещо, ко-
ето италианците правят, е да 
възстановят театъра. Вижда-
ла съм това в документален 
филм. Деца. Старци. Хора с 
по една ръка. Жени. Всички. С 
голи ръце разчистват руините.

Някога, когато учех в Ита-
лия, дядото на мой колега ми 
каза нещо, което винаги ще 
помня. Каза ми: „Когато Ла 
Скала отново отвори врати, 
ние най-сетне повярвахме, че 

войната е свършила. Нашето 
сърце биеше отново.“

Не става дума изобщо за 
глад, недоимък и оцеляване. 
Става дума за това, че когато 
си вторачен в корема си, нищо 
добро не те чака.

Видяла съм две и двеста в 
тоя живот. Кой знае още как-
во има да видя. Правила съм 
какво ли не, за да си спестя па-
рите за най-евтиния билет за 
опера. Да си купя книга. Няма 

начин да повярвам, че видите 
ли, нямането ни отдалечава от 
културата. Не. Съзнателното 
съсипване на образованието, 
съзнателното промиване на 
мозъци с чалга, брадъри и гну-
сотии, съзнателната липса на 
грижа за културата – това пра-
ви нещата толкова трагични в 
България. Питала съм около 
пет милиона пъти, пак питам: 
защо има 9% ДДС за туризъм 
и 20% ДДС за книги, концер-

ти, оперни спектакли? Защо? 
Мисля, че всички знаем защо.

И разберете: една страна, 
една нация не е магистрали, 
политици и риалити програми. 
А именно култура!

Пак ще се върна на люби-
мата си Ла Скала и на нещо, 
кое то също много често раз-
казвам. В централното фоайе, 
по стените, водещи към зала-
та, има десет огромни маслени 
портрета. Изключително кра-

Една нация не е магистрали. 7 от 10 
портрета в Ла Скала са на българи

сиви, въздействащи портрети. 
На десет оперни певци, които 
в Ла Скала са преценили, че 
са ключови, определящи за 
историята и възхода на това 
изкуство, за неговата стойност 
и красота. Десет портрета. 
Знаете ли колко от тези 
портрети са на българ-
ски певци? Не предпо-
лагайте, ще ви кажа вед-
нага – седем*. Седем от 
десет. В родината на опера-
та. В светая светих на това из-
куство.

Та, не става дума само за 
оцеляване. Защото така се 
оскотява. И защото дори в Би-
блията е казано: с единия хляб 
не се живее. Нация без култур-
ни потребности и натрупвания 
е обречена. На много неща. 
Включително на глад.

Източник: /Поглед.инфо/* 
Портретите са на Борис 

Христов, Николай Гуяров, 
Гена Димитрова, Никола Гю-

зелев, Елена Николай, Райна 
Кабаиванска и Надя Ковачева. 

Другите три портрета са на 
Пласидо Доминго, Мария Ка-

лас и Марио дел Монако.

На 4.12.2019 г. се навършват 40 го-
дини от кончината на непрежалима-
та българска поетеса Петя ДУБАРОВА 
(1962–1979). Днес вероятно мнозина нейни 
връстници, съученици и почитатели  ще си спом-
нят с покруса за нея и онези, които лично я позна-
ват, ще се сетят за различни епизоди от нейното 
тъй кратко присъствие в живота на обществото 
ни.

След като тя ни напусна завинаги, мнозина 
автори си спомниха бивали и небивали неща за 
нея, излязоха от печат различни книги, публику-
вани бяха дори личните дневници на младото мо-
миче и без да подозираме около, нея се оказаха 
различни приятели, за които приживе поетесата 
може би не знаеше, че съществуват. Ето защо по 
повод годишнината от нейната смърт като че ли 
най-достойно за нас ще бъде да погледнем на 
нейното творчество от различна и необсъждана 
досега страна. 

  Мисля, че точно сега е моментът, в който 
трябва да обсъдим творбите на Петя Дубарова 
като на песенна поетеса, която продължава да 
живее в съвременното общество, както и сред 
музикалните дейци на България чрез някои от 
най-прекрасните популярни песни. 

Нека бъдем още малко по-конкретни: Петя ДУ-
БАРОВА не дойде в обществото ни от нищото. 
Макар и надарена с безспорен поетически та-
лант, още в самото начало тя имаше шанса да 
бъде подкрепена и насърчена от такива млади, 
но вече популярни в обществото ни поети, как-
вито бяха по онова време Недялко Йорданов и 
Христо Фотев. Тук обаче следва да прибавим 
и още един литературен феномен, който вече 
съществуваше в родния град на поетесата. Това 
е литературният кръжок при Младежки културен 
център в Бургас с основател и ръководител мла-
дия тогава поет Тома Бинчев (1946-2008г.). Иска 
ми се в памет на много младата тогава ученич-
ка Петя Дубарова да спомена няколко изречения 
точно за този феномен, от който излязоха некол-
цина също така много даровити поети и белетри-
сти. През годините те имаха различна творческа 
съдба. Може да се изброят имената на такива 
автори от Бургас, каквито са Росен Друмев, Пла-
мен Мавров, Мария Зафирова, Димитринка Бае-
ва, Мария Анастасова, Марияна Вангелова и др. 
Между тях, разбира се, бях и аз - начинаещият 
още ученик в бургаската руска езикова гимназия 
“Васил Левски”. Но най-популярно беше името 
на Петя Дубарова - ученичката, която вече беше 
превзела няколко средношколски печатни изда-

ния и вероятно беше написала повечето от сти-
хотворенията в дебютната си поетична сбирка 
„Аз и морето“, излязла от печат след смъртта на 
своята авторка. Точно това бяха годините, в ко-
ито след една сбирка на кръжока някой от нас я 
попита защо не помисли за самостоятелна сти-
хосбирка, след като е добила такава обществена 
популярност. Никога няма да забравя реакцията 
на момичето с бяла якичка и черна престилка под 
палтото, което тогава някак троснато каза: „Ако 
сега издам стихосбирка, означава да свърша“.   И 
сякаш, за да докаже високото съзнание на лич-
ното си творчество оттук до края на живота си 
поетесата създаде шедьоврите, с които остана в 
паметта на читателската и слушателска  аудито-
рия. Казвам това, за да подчертая, че дори и след 
нейната кончина, творбите на Петя ДУБАРОВА 
са живи въпреки лековатото отношение на някои 
съвременни литературни критици  и защото му-
зикалната общност на България ги обезсмърти в 
мелодии, които се възприемат с удоволствие от 
всички. Освен многобройните й текстове, превъ-
рнати в песни за деца, с удоволствие слушаме в 
момента и песни като „Пролет" - музика Тончо Ру-
сев, изп. Петя Буюклиева и Георги Христов; "До-
брота"- композирана от Тончо Русев в изпълне-
ние на Росица Кирилова,

"Зимна ваканция" - изпълнител Росица Бор-
джиева, "Сбогом, лято" - Нели Рангелова, "Лято" 
- дует Ритон. Всички тези песни са по популярни 
стихове на Петя Дубарова и по музика на мае-
стро Тончо Русев.  Към музикалните шедьоври по 
стихове на Петя Дубарова безспорно следва да 
бъде добавена и песента "Нощ над града", аран-
жирана от Красимир Гюлмезов в изпълнение на 
"Тоника Домени".

Днес аз стоя,  обзет от почит и уважение пред 
беломраморния паметник на Петя в Бургаския 
гробищен парк и се сещам за още цяла поредица 
случки и събития, преживени с това още „почти 
дете“.  Мисля си, че не бива да тъгувам, защото 
става дума за истинско поетическо дарование. То 
обаче е национална ценност, не основание за ин-
дивидуална мъка.                 Евгений Апостолов 

... искам сън да подаря
на всекиго. И свойта обич цяла
да счупя на парченца от стъкло,
да пръсна и добри ръце да сгрея.
И дала сок на нечие стъбло,
да пазя свойта тайна, че живея!

ПЕТЯ ДУБАРОВА:

Родена на 25 април 1962 г. в Бургас.
На 4 декември 1979 г., ненавършила 18 
години, Петя се самоубива в дома си.

Портрет на Петя Дубарова. 1988г. худ. 
Георги Златанов, маслени бои
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При тържествена обстановка в 
картинната галерия в Монтана бе 
открита самостоя телната излож-
ба на проф. Галилей Симеонов.

Един от най-известните графи-
ци на 20 век, който наскоро навъ-
рши 90 години - дългогодишен 
преподавател в художествената 
академия,  класик в изкуството на 
колоритната фигура като график. 

Неговата „Простреляна нива” 
остава образец на изобразител-
ното  изкуство, както и многото 
му портрети на Ботев, Левски, 
Йовков. Изкуството му не трябва 
да поставя въпроси, но и да отго-
варя. Големите му приятели като 
Йордан Радичков, Григор Вачков, 
Иван Давидков, Никола Русев, 
Светлин Русев, Никола Балкан-
ски, са пийвали от домашната му ракия и винце.

Да не забравяме писателката Мерсия Макдер-
мот, която дойде при мен, каза той, след като ви-
дяла портрета на Яне Сандански и графиката на 
румънския живописец Корнелиу Баба, които много 
й харесали. Спомням си, споделя той,  беше отдав-
на и във вкъщи дойдоха Величко Минеков и Секул 
Крумов, за да видят цикъла „Браздите и платната”, 
„Примерът на първите” и „Простреляна нива” за 
Чипровското  въстание и онемяха.

Направо ми наредиха да ги изпратя за участие 
в националната изложба, където и трите творби 
получиха награди. Тогава ме откриха и ме покани-
ха за преподавател в Художествената академия в 
София. Там защитих професура и станах известен. 
Няколко картини изпълваха варосаните  му стени 
вкъщи. След пожара в къщата му  изгарят над 300 
картини. И заедно със съпругата му доктор Еленка 
зидат камък по камък, тухла по тухла и наново из-
дигат новата къща, но с по-големи стаи. 

Галилей Дамянов Симеонов е роден на 22 юни 
1929 г. в село Соточино, днес Гаврил Генов, област 

Монтана. Завършва гимназия в Берковица, а през 
1960 г. завършва НХА  „Н. Павлович”,  специалност 
илюстрация при професорите В. Стойков и Илия 
Бешков. Работи и в областта на графиката. Уча-
ства в общи художествени изложби в страната и в 
представителни изложби на българското изкуство 
в чужбина. Член е на СБЖ. Дългогодишен препо-
давател в художествената академия. 

През периода 1968-1974 г. е творчески секретар 
на окръжната група в Монтана. Живее и твори в 
село Гаврил Геново. 

Аз съм истински селянин – споделя той. Земята 
ни дава всичко, зеленчуците, които садя на село, 
гроздето и виното, което пия, овчето мляко и яхни-
ята, носят вкуса на мои те ръце, на моя дух и моя та 
радост.

Гордост за мен е и моята голяма любов - вече 
покойната доктор Елена Мончеджикова, която цял 
живот работи като безплатна лечителка на селото. 
Аз съм селянин,  това е много интимен въпрос и 
трябва да погледна в душата си и веднага ще чуя 
вълната от успехи, която само тук имам. Блеене-

то на овцете, крясъкът на гъските, ревът на мага-
рето и песента на косачката – това е вечността. 
Под покрива да селската къща сънят е дълбок  и 
сладък. Навън всички животни чакаха своята обе-
дна порция. Наперените гъски изведнъж напомни-
ха за разказа на Радичков „От човешка проза”  -  
магарето на Галилей е толкова лакомо, че му изяде 
дрехите. 

Попитах го да ми разкаже за неговия съученик 
Йордан Радичков – той беше тих мечтател, вглеж-
дайки се във врабчетата, камъните и гърнетата, 
дори в цветето Кърпи кожух.Брулеше ни с мислене-
то си отвсякъде. Учехме заедно в Берковската гим-
назия. Един път ми каза, че пише роман  „Човешка 
проза”, „Магарето на Галилей” и „по коловоза”.

Гордея се, че майка България е родила и отгле-
дала такива чеда като Левски, Ботев, Сандански, 
Хаджи Димитър и мелите войводи и революционе-
ри. 

Своеобразен връх в портретуването на проф. 
Галилей Симеонов е пресъздаденият с много лю-
бов и преклонение портрет на художника от светов-
на величина. 

Наскоро картините му бяха изложени в картин-
на галерия в Монтана. За да поздравят художника, 
тук дойдоха много ученици, учители, художници, 
творци, трудовата интелигенция и много граждани. 
Това е най-популярната и безспорно талантлива 
личност от Дунав до Ком  - това е 90-годишният  
художник от световна величина професор Галилей 
Симеонов. Да му пожелаем още творчески устрем, 
здраве и дълголетие.

Георги Петров – 
журналист от гр. Лом

За хвърчащите хора 
 

Валери Петров
 

Те не идат от космоса, 
те родени са тук, 
но сърцата им просто са 
по-кристални от звук. 

и виж, ето ги, литват над балкони с пране, 
над калта, над сгурията в двора, 
и добре, че се срещат единици поне 
от вида на хвърчащите хора! 

А ний бутаме някак си 
и жени ни влекат, 
а ний пием коняка си 
в битов някакъв кът, 

и говорим за глупости, важно вирейки нос, 
или с израз на снобска умора, 
и изобщо стараем се да не става въпрос 
за вида на хвърчащите хора. 

И е вярно, че те не са 
от реалния свят, 
не се срещат на тениса, 
нямат собствен „фиат“, 

но защо ли тогава нещо тук ни боли, 
щом ги видим да литват в простора - 
да не би да ни спомнят, че и ний сме били 
от вида на хвърчащите хора? 

  Наричат го "Светеца от Северозапада..."
РЕТРОСПЕКТИВНА 
ИЗЛОЖБА НА ГРАФИКИ, 
КОЛАЖИ И РИСУНКИ НА 
ПРОФЕСОР ГАЛИЛЕЙ 
СИМЕОНОВ

Портрет на Левски



Родолюбец и философ, лечител и войн, будител и 
строител на съвременна България – една наистина па-
радоксална личност!

Да, парадоксите го съпровождат от най-ранни годи-
ни. Роден и отрасъл в истинско възрожденско българско 
семейство (баща свещеник и майка – народна лечител-
ка), той попада в тежката атмосфера на кадетското, а 
по-късно и на Военното училище в Сант Петербург 1902 
– 1909 година. Да, но в същото време в Русия шестват 
идеалите на Лев Николаевич Толстой, създават се прия-
телските кръгове на Рьорих, Бередяев, Булгаков и мн. 
др. светли умове. Тази атмосфера така силно привлича 
младия Димков, че той завършва успоредно и курсове 
по хомеопатия, йога, източна медицина и философия. 
Прегръщайки идеалите на Толстой, той успява да убеди 
военното ръководство да предоставят в стола на учи-
лището и вегетарианска храна. Още тогава проличава 
големият организационен талант на харизматичната му 
личност.

Следват нови парадокси:
	Отличникът на военното училище отказва спо-

койна и добре платена служба в Русия и завръщайки 
се в България, макар и с тежък здравословен проблем 
(мускулен ревматизъм), се втурва с устрем във всички 
войни;
	Неколкократно раняван смъртоносно, със серио-

зни болки от дископатии, кръвоизливи, малария, той е 
винаги начело на атаките, но стреля, както се казва „по 
сватбарски” (не по хората, а във въздуха);
	Награждаван е с всички най-високи отличия за 

храброст и войнска доблест, той се радва най-много на 
любовта и уважението на войниците си, които е лекувал 
успешно от тиф, холера, чума и малария; 
	Върнал войниците от ротата си живи и здрави от 

фронтовете, без да даде възможност никой да разбе-
ре за неговите заболявания и болки. Лекуван по всички 
правила на медицината – лекарства, минерални бани, 
физиотерапия, през 1929 г. той пише до д-р Кирил Йор-
данов – най-известния радетел на природолечението: 
„Всички тези болести, закърпвани с безброй лекарства, 
ме направиха крайно нервен и се отразиха зле на па-
метта и зрението ми, косата ми после опада, а краката и 
ръцете ми бяха винаги ледени. През 1927 г. търпението 
ми почна да изчезва, вярата ми в лекарствената мощ  на 
медицината се замени с отчаяние и с желание да туря 
край на своето жалко съществувание”.

Представете си какво е състоянието на храбрия войн 
и самоотвержен лечител в това време. Тогава му попа-
дат „по Божия милост”, както той пише, книгите: „Леку-
ване с вода” на С. Кнайп, „Нова лечебна наука” от Луи 
Куне и др. Нарича ги „Божие откровение за мен” и ги 
приема като отговор на молитвите си. Обогатява на-
ученото със собствения си опит и за по-малко от година 
чрез създадена вече негова система, пише: „Ето какво 
постигнах, лекувайки се по природолечебния метод: от 
мускулния и ставен ревматизъм не остана помен; възпа-
лението на венците и зъбният камък изчезнаха; от хемо-
роидите, ишиаса, болките в кръста, маларията, катара в 
стомаха и червата, лошия дъх и от слабостта на повре-
деното от ревматизма сърце помен не остана; след като 
пречистих с бани и храна кръвта си, разширени вени не 
чувствам и от 1.9.1927 г. гумен чорап не нося; нервност-
та ме остави, ръцете и краката се затоп лиха; паметта и 
зрението се засилиха и стомахът ми е редовен, косата, 
която бе почти окапала, отново се засили. Същите ре-
зултати постигнах и при лекуване на жена ми и детето 
ми. Приятелите ми се излекуваха по същия метод от 
тежки болести.”

София, януари, 1933 г.

От този момент (1929 г.) Петър Димков става Лечите-
лят-Будител и Войнът-Строител на съвременна Бълга-
рия. Тези две основни линии, очевидно противоречащи 
си, изпълват следващите 50 години от живота на лечи-
теля – „живот в служба Богу и за облекчение на страда-
щите”.

Обучаваният във военно дело полковник се устремя-
ва с най-искрен ентусиазъм да изгражда нова България! 
Като военен комендант в много български градове той 
използва невероятния си организационен талант и спо-
собността си да ентусиазира хората за истинско съзи-
дание. В Карлово спасява къщата на Левски – предот-
вратява събарянето и способства за възстановяването 
й. В Свищов изгражда военния и градския водопровод. 
В Стара Загора спасява Аязмото – символ на града и 
участва в създаването на Операта.

  Връх на съзидателната му и патриотична дейност 
е Варна (1934 до 1936 г.):  създава Парк-мавзолея 

„Владислав Варненчик”; построява паметник-портал 
при Осми приморски полк; започва реставрацията на 
Аспаруховия вал върху площ от 1000 дка. Засаждат се 
над 2000 фиданки, оформя се пиедестал с 12 ритуал-
ни стъпала и мраморна площадка и бюст на кан Аспа-
рух. Издига се и статуя на Аспаруховия войн в средата 
на вала (4.4 м); спомага за разкриването на Римските 
терми и планира поставянето на още един паметник на 
Аспарух върху тях. По сведения на големия археолог 
Карел Шкорпил там се е намирала резиденцията на кан 
Аспарух, където той е подписал договора с Константин 
Погонат, с който византиецът признава най-после съще-
ствуването на Дунавска България на тази територия със 
столица Варна!

Енигматичната личност на Петър Димков магнети-
зирала хората и всички варненци участвали с труд и 
средства в патриотичните му дела. В Комисията, под 
негово председателство участват още Карел Шкорпил – 
директор на Археологическия музей, кметът Мустаков, 
полският и чехският консули, военни началници, свеще-
ници, учители. Без да чака разрешение от правилтел-
ството, Димков изпраща писма до министър-председа-
теля на Полша, до папата и до турското правителство, 
в които обосновава необходимостта от създаване на 
парк-музея „Владислав Варненчик” на самото исто-
рическо място в памет на събитията от преди поло-
вин хилядолетие. Само папската институция (основен 
подбудител на похода на Варненчик), не се отзовава. 
Събраните достатъчно средства мотивират още повече 
обществеността на града за всеотдаен и безвъзмезден 
труд, но създават и сериозни проблеми на полк. Дим-
ков с Двореца и правителството. В този проект Хитлер 
вижда „нов славянски заговор” и Петър Димков е пре-
местен внезапно в Сливен. Междувременно е станал 
основоположник и създател и на Варненската филхар-
мония – неин почетен председател и вдъхновител на 
музикалните празненства „Варненско лято”.

Заедно с д-р Кирил Йорданов издавaт сп. „Природен 
лекар” и „Наръчник по природолекуване и живеене” в 
четири части, 124 картини – съставител Петър Димков 
и редактор К. Йорданов. Д-р Йорданов споделя: „Ако аз 
имах щастливата случайност да бъда първият лекар в 
България, който мина на фронта на природното лече-
ние, то г-н Петър Димков е един от най-старите сърат-
ници за това обновление... За мен той бе едва ли не ед-
ничка опора в тежката борба.”

Благодарение на съвместната им дейност Варна се 
превръща в столица на природната медцина в Бълга-
рия.

За цялостното му добротворчество и сърцатост цяла 
Варна го изпраща със сълзи на гарата при заминаване-
то му за Сливен – невиждан прецедент в историята на 
града!

Работниците, начело с Комисията, отказват да ра-
ботят и заплашеното с международен скандал прави-
телство връща тихомълком полк. Димков обратно в 
града,за да се довърши Мавзолея.

Но... „парадоксът Димков” отново заработва и той 
поставя условие държавата да отпусне достатъчно 
средства за довършването на Парк-музея и на Аспа-
руховия вал. Правителството изпълнява само първото 
си обещание, а Аспаруховият вал отново е оставен в 
забвение,а и до днес – занемарен и пустеещ.

На откриването на парк-мавзолея „Владислав Вар-
ненчик” в тържественото си слово цар Борис III „случай-
но” забравя да спомене  името на полк. Петър Димков 
сред инициаторите и създателите. В замяна на това, той 
е награден от полското правителство с най-високото от-
личие „Полония реститута” и с любовта и благодарност-
та на варненци!

Веднага след тържествата обаче, той е върнат обрат-
но в Сливен, а няколко месеца по-късно преждевремен-
но пенсиониран,  за да не достигне полагащото му се 
генералско звание.

Всичко това му дава пълната възможност, завръщай-
ки се в София, да се отдаде напълно на лечителската 
си и философска дейност, обосноваваща връзката 
между мисълта, ценностната ни система, начинът ни 
на живот и физическото ни здраве. Неговият основен 
труд „Българска народна медицина” претърпява четири 
допълнени издания преди 9.IX.1944 г, всяко обогатявано 
вече и с идеите и знанията на богомилите, и на Учителя 
Петър Дънов, чийто деен ученик и съратник става Петър 
Димков още през 1933 г.

След Девети септември следват нови парадокси за 
републиканеца Петър Димков. Арестуван многократно, 
с пълна забрана да лекува и издава книгите си, царски-
ят офицер е подложен на системни гонения и тормоз 

и отново спасяван от благодарни пациенти и близките 
им. През 1972 г. го тровят със стрихнин, но пак Божията 
ръка го връща към живота в отговор  на молитвите на 
близките и пациентите му. Излекувал напълно безвъ-
змездно хиляди, обявени за „тежки и безнадеждни слу-
чаи” от официалната медицина , той бива обвиняван в 
шарлатанство и невежество!

Едва след 1975 г. след изцелението на ген. Иван Ми-
хайлов от рак, на Леонид Брежнев и Людмила Живкова, 
изчезват надписите от къщата, че лечителят не приема. 
Изчезват и официалните милиционерски постове. Не-
гласно му е разрешено да лекува. Властта започва да 
се ползва активно от услугите му! Точно 40 г. след по-
следното издание на „Народна медицина” ,  с катего-
ричното застъпничество на Л. Живкова и Ив.Михайлов, 
през 1977г преиздават трите тома в ограничен тираж. 
Опашките за тях са огромни – истински показател за 
народното доверие, уважение и любов! Наричат го На-
родният лечител. „Народната” власт, в лицето на някои 
закостенели „учени”, отново прави опити да го задуша-
ва-ОСТАВАТ ГО БЕЗ УЧЕНИЦИ!

НО… Непрестанните парадокси активно присъс тват 
в живота на Петър Димков! Дъщеря му, Лили, измоле-
ното от Бога дете, става истински продължител на дело-
то му. Със средствата на изобразителното изкуство, тя 
олицетворява всичките му идеи и докосва с бащината 
си кротост и благост душата на зрителя и олицетворя-
ва всичките идеи на Лечителя: как добротворството, 
чистотата и живота за другите са основа на здравия и 
щастлив живот - цикли ”Богомили” и „Български све-
тии”;  как изучаването, свързването и преклонението 
ни пред красотите на Природата ни лекуват/Слънцето 
и Водата/; цикъл „Пейзажи”Светлина и движение”;как 
утрешният ден принадлежи на безспорната победа на 
Духа и Любовта-цикъл ”Лица от Бъдещето” и „Шестата 
раса”. Толкова много хора споделят за целебния ефект 
от картините ѝ. Толкова лица започват да светят на ней-
ните редки изложби!

Всички, до които се е докоснала ръката на Петър 
Димков, съществено са променили живота си. Знам 
как, променяйки режима на живот на моя татко, той про-
мени живота и приоритетите на цялото ни семейство. 
Точно така, с лекота и благост, големият Лечител про-
меня  живота на цели поколения български семейства: 

- Людмила Живкова - дъщерята на най-
дългогодишния диктатор на България се превръща в 
знаменосец на българската култура. Организира детски 
асамблеи, става важен радетел на Единението на Све-
та в името на Мира, Красотата и Любовта;

- самият ген. Иван Михайлов става вегетарианец и 
радетел на идеите за добростворство и природосъо-
бразен начин на живот; 

- проф. Огнян Герджиков, от неговорещо 5-годиш-
но момче, се превръща в преподавател по право в СУ 
„Климент Охридски”; 

- малкото отчаяно момиченце-джудже, Живка Ган-
чева, се превръща в блестяща актриса, най-добрият 
изпълнител  на Малкия принц.

Неизброими са примерите на известни учени, арти-
сти и музиканти, дължащи здравето, следователно и 
успеха си, на Петър Димков, че сега много от тях с удо-
волствие и благодарност участваха в Юбилейния кон-
церт по случай 130 години от рождението му. Скитайки 
из Родината ни, непрестанно се натъквам  на негови 
благодарни пациенти и последователи, които с радост 
споделят  преживяното и наученото.

И с каква радост установявам, преглеждайки пу-
бликацийте за съвременните открития на квантовата 
медицина,че всички те са само научни доказателства 
на „простичките Димкови правила”:

„Песента лекува! Усмивката лекува! Добротворство-
то лекува! Правата и светла мисъл е основната база за 
доброто ни здраве!”

Всички можем да се ползваме от тези негови прево-
ди на Божествените закони и тогава ще сме и здрави, 
и щастливи , и дълголетни! /Вече е научно доказано, че 
телата ни са изчислени за 120-годишен живот без про-
блеми./  Толкова е просто! Да опитаме заедно!

А за мен бе много важно да си отговоря на въпроса, 
как е успял Петър Димков да се справи във времето с 
толкова много препятствия и да остави такава светла 
дира в цялата ни Родина и в сърцата на хората?!

Сега вече знам – като верен Апостол той е отворил 
пътя на Духа в себе си, разпалил е Божията искра в 
сърцето си и се е превърнал в истински Българин! Това 
не е народност, а духовна титла! Остава всички да го 
разберем и да го прилагаме според възможностите си.

Заставайки пред духовния облик на Петър Димков, 
трябва само да замълчим смирено и сведем глави  с 
ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ !!!

    Христина Бързанова
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националното тяло.
Подготовката за падане не се случи обаче зара-

ди Западния крояч. Случи се заради повсеместна-
та еничерия, която бе организирана съвършено. 
Стотици работеха срещу традицията, интереса и 
идентичността на българското. Бяха малцинство. А 
мнозинството си пожелаваше здраве и късмет през 
всичките тези години, точно като бабичките, правещи 
курбан пред падащата черкова.

Идеологическите малцинства, добре финан-
сирани отвън разградиха като киселина нацио-
налната и държавническата концепция, старият 
конструкт на Царство България ведно с прогре-
сивната логика през Комунизма. Имаше такава.

Подготовката за падане беше извършена под кре-
щящо глупавите нови мантри на новия световен ред. 

Докато другите се въоръжаваха - ние останахме 
без армия. 

Докато навсякъде се говореше за енергетика и 
горива - ние сдадохме най-добрите си предприятия. 

Докато светът се колебаеше как да продължи да 
потребява и заедно с това да пази природата - ние 
просто спряхме да произвеждаме и купуваме чуждо-
то, събирайки опаковките на Запада. Станахме исто-
рически колекционери на идеологически опаковки.

 Докато говорихме 30 години за инфраструктура 
- ние останахме без пътища, иригация, военна кому-
никация, канали, язовирни стени, електропроводи и 
прочие свързаност. Останахме без земеделие и жи-
вотни. Отгледахме култура на урбанизирания пите-
кантроп, който краде автомобилна гума, за да открие 
в бита си огъня. Който пали огън, за да вади жици от 
кабел. Който троши мост и стълб, за да му вземе, да 
“обере” желязото. Той е събирач, знаете.

Удивителна е държеливостта на стария икономи-
чески конструкт, той още носи на гърба си възмож-
ните кражби за клептокрацията и дава надежда, че 
приличаме на организирана държава

Но това ще е до време. Мракът пада по-бързо, 
отколкото ни е страх, че мракът пада. България 
живее в сапунен балон, организиран нелепо от 
тепегьозлъка на медийни и политически моше-
ници. Спасител няма. Всички те са кооперирани 

префектно със западни и не толкова западни 
кроячи

Думата “крояч” не е случайна. Бавно или по-бързо 
някой ще разкрои наново територията, поливана със 
свещена национална кръв. Земя, в която всичко се 
продава и всичко чуждо се купува, земя която не 
произвежда, земя попиваща с жажда всяка налудна 
нова идеология вече 75 години би могла да оцелее 
някак.

Но земя, която не храни жените си и бащите си, и 
не спира децата си да бягат и земя, която не ражда е 
обречена на ново оплождане, къде в съгласие, къде 
с насилие. 

30 години падане може да отбележите с факта как 
с лекота идеолози и учени, и слуги, и работници на 
комунизма с подозрителна династичност разрабо-
тиха новата заблуда, с прекроени лозунги и мантри. 
Ако до вчера ни хвърляха в ужасяващото безсмис-
лие на една невъзможна, измислена икономическа 
система, днес ни хвърлят в маргинални временни 
идеи за полова и социална деконструкция, налагат 
политическа коректност по-зловеща от марксистката 
и мразят до прехапване на устни и истината, и тра-
дицията, и историята. А народът гледа на това тих, 
невъзмутим. Надява се на исторически късмет, с 
какъвто никога не сме разполагали.

Ако днес празнувахме 30 годишен юбилей, 
както се празнуваше по времето на комунизма, 
щяхме да празнуваме 30 години падане и загуба 
на национални интереси. Ако сме честни, това 
трябва да отбележим. Как изглежда един такъв 

30 години: ПОДГОТОВКА  
      ЗА ПАДАНЕ
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Пo врeмe нa прeхoдa тe зaпoчнaхa дa имaт 
първocтeпeннa рoля. Нaпримeр Цвeтeлинa 
Бoриcлaвoвa и Ceргeй Cтaнишeв” - зaяви Тoдoрoв.

Плaн, нaрeчeн „Умрялaтa лиcицa”, e вaжнa чacт 
oт книгaтa. Oтнocнo този план Кaлин Тoдoрoв зaяви: 
„Щe ce върнa мaлкo пo-нaзaд. В тoзи дeн (бeл.рeд.: 
На 10 ноември 1989 година на Ноемврийския пле-
нум на ЦК на БКП Тодор Живков е освободен от по-
ста генерален секретар на ЦК на БКП), aз oтидoх 
в рeдaкциятa рaнo, в 9:00, глaвният рeдaктoр вeчe 
cвaляшe пoртрeтa нa Тoдoр Жикoв и cлaгaшe тoзи 
нa Пeтър Млaдeнoв (бeл.рeд. cтaвa въпрoc зa в. 
„Oтeчecтвeн фрoнт”). Пocлe излязoх нa улицaтa, 
cрeщнaх приятeл, кoйтo рaбoтeшe зa тaйнитe 
cлужби нa Руcия. Тoй e бългaрин. Кaзa ми дa cи 
зaпиcвaм, aз cи зaпиcaх 24 нeщa. Пaзя cи лиcтчeтo 
oщe вкъщи. Вcичкo, кoeтo тoй ми кaзa, ce cлучи. 
Прecтъпнa привaтизaция, хипeринфлaция и т.н.

Aндрoпoв (Юрий Владимирович Андропов –  ви-
ден съветски политик – генерален секретар 
на ЦК на КПСС, бел. ред.), рeшaвa дa изпрeвaри 
cъбитиятa, дa cъбoри Cъвeтcкия cъюз. КГБ никoгa 
нe плaнирa дългocрoчнo. Плaнът „Умрялaтa лиcицa” 
зaпoчвa през 1984 г., кoгaтo Aндрoпoв прoдиктувa 
нa Гoрбaчoв вcичкo, кoeтo трябвa дa cвърши. 
При вcякa тeoрия нa кoнcпирaциятa имa eдин 
първoнaчaлeн плaн, кoйтo никoгa нe ce рeaлизирa 
изцялo, нaпълнo.”

парад?!
 Един такъв парад трябва да започне с дефилира-

щи спрени реактори на АЕЦ и със загуба на истори-
ята от старите учебници. Към учебниците добавете 
липсата на запаметени български стихове в глави-
те на децата, изместени от сексуално образование. 
Двете неща - реактори и учебници са като осколочни 
гранати в стая на инвалиди.

После парадът продължава стройно с редици чу-
довищно ясни корупционни схеми, работещи десе-
тилетно перфектно, с обездушаването на градския 
човек и задушаването на провинцията, с отказа от 
традиционни ценности под кречеталата на европей-
ските ценности.

Продължава с вихъра на олющената идентичност, 
липсата на култура и липсата на цел, с осакатената 
църква и със сравнението, че Чехия след промените 
за 30 години е постигнала богатството на Западна 
Германия на 75%.

 Продължава парадът с падналия кльон на 
границата, на който се радвахме, а сега строим 
смешно скъпи съоръжения. Продължава с отка-
за да се защитава, каквато и да е граница. И не 
свършва тоя парад с картинка от летището. Ми-
лионите ръце, които не работят за своята страна.

И с какво още продължава парада за 30 години па-
дане? Върволица на отказа и забвението, завършва-
ща с модернизираната празна утроба на българката, 
великата майка юнашка, лутаща се в постпатриар-
халната епоха като обладана от фиксации и претен-
циозна социална, и сексуална окултност.

Имаше такива паради със стиропорни паметници. 
Стиропорен паметник на липсващия баща и нераж-
далата 44-годишна, татуирани в безверие с клетви 
за вярност и емпатия.

Слепци сте, ако не виждате парада. Няма да 
бъде излъчен по телевизията. Но пък ти, който 
четеш си част от парада.

Свиквай. Всяко падане свършва някъде.
Не знам дали да се молим да го видим или да 

го пропуснем.
Бог да пази България, че ние не можахме!

Източник: lentata.com

Oтнocнo мaфиoтcкaтa чacт нa бългaрcкия прeхoд, 
журнaлиcтът зaяви: „Кoгaтo пуcкaш „кaпитaлa oт 
бутилкaтa”, тoй зaпoчвa дa ce рaзвивa пo cвoи 
coбcтвeни прaвилa и мнoгo труднo мoжe дa бъдe 
кoнтрoлирaн. Пaк e имaлo куклoвoди, кoитo мoжe 
би игрaят в кoмбинa, нo кoнтрoлът нe e цeнтрaлeн. 
Зa мeн прeхoдът e cмянa нa coбcтвeнocттa. Oт 
държaвнa в чacтнa. Cлeд кaтo убихa Лукaнoв, 
нeщaтa зaпoчнaхa дa излизaт извън cтрoгия 
кoнтрoл. Чacт oт oпoзициятa cи бeшe изкуcтвeнo 
cъздaдeнa, пo нaрeждaнe нa Aндрoпoв.

Aз пoзнaвaх дoбрe Лукaнoв, нe бих кaзaл, чe ми 
e бил дoбър приятeл, нo гo пoзнaвaх. Тoй бeшe 
изключитeлнo интeлигeнтeн. Тoй в някaквa cтeпeн 

бeшe пaтриoт. Нямaшe прeдcтaвa, чe щe cъcипe 
държaвaтa. Тoй прocтo ce нaдцeни и зaигрa игрa, 
кoятo e пo-гoлямa oт нeгo. Бoйкo Бoриcoв e чacт oт 
плaн, нo нe e яcнo дaли e чacт oт първoнaчaлния 
плaн. Други хoрa, cлeдвaщи пoкoлeния, ca пoeли 
вeчe плaнoвe, cъoбрaзeни c днeшнитe рeaлнocти. 
Бoйкo Бoриcoв нe би бил възмoжeн прeз 1995 г. 
Бoйкo Бoриcoв e oтрицaниe нa вcичкo пoлитичecкo.

Пoзвoлихмe дa бъдeм излъгaнo пoкoлeниe, 
дoпуcнaхмe мaфиятa дa oтхaпe eднo гoлямo пaрчe 
oт държaвaтa. Или цялaтa държaвa”, зaключи 
журнaлиcтът Кaлин Тoдoрoв.

Източник предаването 
"Честно казано с Люба Кулезич"

От стр.  1 Журнaлиcтът Кaлин Тoдoрoв (cин нa виcшия кoмуниcтичecки чинoвник Cтaнкo Тoдoрoв) за новата си книга

„Зaд зaвecaтa нa прeхoдa”

Мартин 
Карбовски, 

автор
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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. 
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“НЕО ВИТА-СТМ” ООД
трудова медицина

социални дейности
медико-санитарни дейности

гр. Ботевград, бул. „Севаст Огнян” № 3
 GSM: 0898444268, 0895962056

e-mail: neovita_stm@abv.bg

Издателска къща „Новата 
цивилизация” представи 
новата книга на Мариана 
Праматарова „САКРАЛНО: 
ЧУДЕСАТА БЛИЗО ДО НАС” 
в гр. Добрич на 5.10.2019 
година на форум в Младежкия 
културен център, за Деня 
на будителите книгата беше 
представена в Народна 
библиотека „Иван Вазов” 
в Пловдив, а на Деня на 
християнското семейство 
в зала „Вяра” на Столична 
библиотека авторката се 
срещна със своите читатели 
от София. Клуб за литература 
и музика „Вяра, Надежда и 
Любов” поздравиха с празника 
дошлите на премиерата в 
София , а ариите на Георги Икономов и Галя 
бяха специална изненада за авторката.
Да припомним на читателите, че книгата 
„САКРАЛНО: ЧУДЕСАТА БЛИЗО ДО 
НАС” беше представена на 18.08.2019 
година на фестивала „С книга на плажа” в 
Експозиционен център „Флора” - Бургас и от 
тогава до сега интересът към нея е голям. 

 „САКРАЛНО: ЧУДЕСАТА БЛИЗО ДО НАС” завладя 
Добрич, Пловдив, София...

София

Пловдив
Добрич

София
Клуб за поезия и 

музика „Св. София, 
Вяра, Надежда и 

Любов“


