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АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ за 2020 г.!
За вестник

КВАНТОВ
ПРЕХОД

каталожен №618

можете да се абонирате чрез
фирма
"Доби прес" ЕООД
(тел. 02/963-30-81; 02/963-30-82)
или на сайта
www. dobipress. bg
Вестникът ще ви бъде доставен
във Вашия дом или офис по
куриер.
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

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Т

www. kvantov-prehod. orgизлиза 1 път в месеца

рудно е да сравниш
Родопите със Стара
Планина, трудно е да
кажеш къде е по-красиво – в
Рила или Пирин. Можеш ли
да пренебрегнеш приказната
Странджа, или живописната
Средна Гора?

БЪЛГАРИТЕ –

От Редколегията

НАРОДЪТ НА СВЕТЛИНАТА

Навсякъде у нас Бог
е оставил райска
красота, сякаш, за да
покаже, че ние сме
особени хора.
Това наистина е така, характерът на българина е
уникален. Много чужденци
са забелязали качествата на
народа ни. Много са се удивили от нашата сила, доброта и
устойчивост към морални болести. Тези наши качества са
били типични и за предците
ни. Споменавайки абиитесеверните траки Омир ги нарича най-праведния народ.
По-късно Херодот споделя за
гетите, че са най-храбрите,
но и най-справедливите измежду всички траки. След
Херодот идва ред на Страбон
да изкаже възхищението си
от добротата и почтеността
на древните обитатели на
Балканите и Черноморските
степи.
Около две хиляди години по-късно други чужденци
имат щастието да опознаят
нашия народ и да дадат своя-

та оценка за него.
Ето какво казват някои западноевропейци:
“Българинът е ненадми-

нат в своето упорито преследване на целта, което
комбинирано с трезвото му
виждане, дава надежда за

велико бъдеще на този народ...”
“Пестелив и сдържан,
българинът не притежава

лекомислената
веселост
на румънеца, големеенето
на сърбина, нито мечтаНа стр. 4

Атанас Буров:

България
съществува от…
35 000 години
Огромният български ареал (на север до Сибир, на юг до Северна Африка, на изток до Япония и на запад до Испания) винаги е представлявал шагренова кожа от малки полу-независими
владения, дори недържавици подчинени ако не
на кана, то равностоен по мощ владетел!
На стр. 5

Повярвайте
ми: по-дивна,
по-прекрасна,
по-нежна страна
от България няма!
Дори бедни да сте, работете
за нея. Тук умрете. Тя е
земята, която ви храни и
закриля, заклевам ви,
никога не я изоставяйте!

Гледай напред с вяра,
назад с благодарност,
нагоре с молитва,
надолу с покаяние,
навътре с внимание!
И наоколо с любов!
В."Квантов преход" пожелава на
своите читатели и автори здраве,
вяра и любов през Новата 2020 година!
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Атанас Буров:

Атанас Буров е найизвестният български банкер
и финансист, също и политик.
Атанас Буров е човек, прозрял една истина, актуална и
днес - че личният просперитет има смисъл само тогава,
когато допринася за просперитета на цялото общество.
Тази философия преминава
във всички негови изказвания
в парламента и извън него, в
политическите му прояви,
след това във вестника. Доказателство за това негово
убеждение е и изказването
му на заключителното съдебно заседание на Народния
съд срещу него през 1951 г.
по време на комунистическия
режим, на което той отказва
услугите на адвокат. Тогава
банкерът е на 76 години и заявява: "Господа съдии, тази
глава е достатъчно стара, ако
тя ще спаси България, аз ви я
подарявам".
Николай Увалиев, автор на
книгата "Вековете на Атанас
Буров", споделя следното за
своя герой: „Според Буров
умението да се печелят и да
се управляват пари преди
всичко е психология и прозорливост. Това се отдава на
хора добре възпитани и високо образовани. Уменията се
предават по наследство и се
пазят в тайна. "Парите с мъка
се изкарват. Те са твои само
когато съумееш да ги опазиш
- казва той. - Най-лесно се
губят, когато се дават в заем
за щяло и нещяло. Затова не
бива да се дават с лека ръка,
ей тъй, като подарък, без гаранция, без да си проучил
кой ще ги получи и за какво
ще ги ползва. Много пари много грижи и опасности за
имащия."
Атанас Буров е мъдър
и прозорлив човек и политик.
Ето
една
найвпечатляващите му прогноза
за България. Още в началото
на 1939 г., когато Германия завоюва Судетската област от
Чехия, в статия във в. "Мир"
Атанас Буров предрича: "Голяма война предстои и ще
обхване цяла Европа и света.
Застрашени, великите сили
Англия, Франция и Русия ще
се обединят, към тях ще се
присъединят САЩ. Макар и
болезнено, те ще надделеят
над Германия. Но в края на
войната ще настъпи дълбок
разлом между интересите
им. Ще се образуват две титанически полит групи и те
ще си поделят Стария континент. Но ще минат години и
Великите сили ще забравят
враждите и оскърбленията
помежду си и отново ще се
обединят, но вече на икономическа основа." Тези негови
прозрения вероятно са продиктували неговото "интимно

Повярвайте ми: по-дивна, по-прекрасна,
по-нежна страна от България няма!
Дори бедни да сте, работете за нея.
Тук умрете. Тя е земята, която ви храни и
закриля, заклевам ви, никога не я изоставяйте!
желание", както го определят
четирима авторитетни политици по онова време, да иде
посланик на България в Москва. "Защото Москва е пресечната точка на един бъдещ
общ континент - Евроазия",
твърди той. Този мъдър мъж,
този прорицател е успял да
съзре, че ще се осъществи
мечтаното от векове и реално зреещо в настоящето обединение на нации, икономики и култури на страните от
бреговете на Атлантическия
океан до бреговете на Тихия
океан. А по отношение на
прогнозата за България, той
напълно е бил убеден, че я
очаква добра съдба, защото
"ние сме малка държава, бедна на природни богатства, но
добрият ни народ е неоценимо богатство. Повярвайте
ми: по-дивна, по-прекрасна,
по-нежна страна от България
няма! Дори бедни да сте, работете за нея. Тук умрете. Тя
е земята, която ви храни и закриля, заклевам ви, никога не
я изоставяйте!" - заключава
съдбовно Атанас Буров.
Ето малка част от
завещанието на Атанас
Буров, което звучи,
сякаш е казано днес, а

сегашните български
политици би трябвало
да си го препрочитат
всеки ден.
„Българският политик неминуемо свързва властта с
пържолата, бута, жената, парата, златото. Парата е символът на властника в България. Той иска пари, пари,
пари. Иска злато, злато, злато. Иска къщи, къщи, къщи.
Иска вили, вили, вили. Иска
коли, коли, коли. И не за своя
сметка - а за сметка на партията си, на държавата си, на
народа си. Това властогонство е бясна болест - който е
ухапан веднаж от нея - умира
цял живот, като бесен. И е бесен за власт - срам и позор,
но е така."
...
„По отношение на вътрешния и външния капитал...
Чуждият капиталист няма
да дойде сам да направи
фабрика, той няма да дойде
сам да раздава кредит. Той
ще търси известна българска
група, солидна, с която ще
влезе в известни отношения,
в сътрудничеството на която
ще повери свойте средства,
която ще трябва да го гарантира във всяко отношение...Ако обаче българският

капиталист стои в затвора,
ако българското дружество
е изложено да плаща 100%
от своите печалби, ако цялата тази отровна атмосфера
пълни парламента, пълни
събранията, пълни редакциите на вестниците, ако ние се
задушаваме в едно чувство
на омраза и завист... кажете ми, за бога, кой разумен
чужденец ще дойде спокойно в тая подивяла страна да
хвърля своите милиони."
...
„Аз продължавам с риск да
мина за старомоден политик
да имам дълбока вяра в демокрацията, в националната
демокрация и в парламентаризма. И най-голямата моя
вяра произхожда от едно - че
тя е режим, който сам себе
си лекува, че тя има всичката
гъвкавост, всичката приспособимост, за да може да отговори на най-разнообразните
и най-променчивите нужди
на един народ. Всички други
режими имат нещо сковано и
свършват с катастрофи."
...
"Аз не съм песимист. Аз
съм дълбоко убеден, че каузата на България не е загубена, и бих желал да вдъхна във
вас същата вяра, да повдигна

Форум юбие
родол
вашите сърца, да ви дам малко от моя оптимизъм, защото
оптимизмът е извор на вяра и
енергия, а българският народ
има нужда в днешния момент
от едното и от другото, за да
търпи, да се надява и да действува...."
...
„Българинът може да забогатее само с упорита работа.
С нищо друго. Проклятие на
съдбата ли е или нещо друго
е, но е така."
...
„Народът има вярно чувство за властта - той обича
тая власт, която му гарантира земята, демокрацията
и справедливостта. Такава
власт обаче в България никога не е имало - защото ако
има едното - няма другото."
...
„Власт не пада от закани. От обиди. От дърдорене.
Властта пада само когато се
наруши балансът на живота и
естествените закони на живота на човека..."
Източник: Frognews.bg

Помните ли думите на Буров за българския селянин: „Българският

селянин –
това е България. Пазете го като зеницата на окото си,
защото изчезне ли селянинът, изчезва и България“.

Не си продавайте земята 		
на село, ограждайте я, пазете я!

Емил Елмазов:

Емил Елмазов е един от
най-прочутите билкари
и изследователи на
билките. Също така е
създател на природния
резерват „Билкаря“ в
Габровския балкан. Емил
Елмазов бе и писател и
поет, а в медицината –
ирисолог. Емил Елмазов
е първият българин,
който е разкрил тайни от
Богомилския Зелейник,
а в началото на 2019а година за първи път
разкри тайни Ватански и
Глаголически формули за
изцеление.

Вие знаете сега, че ерозивният колит, улцерозният колит, ракът на дебелото черво станаха
напаст божия заради денатурираните храни. Толкова много химия!…, за да може големите
търговски вериги, за да може големите корпорации да съхраняват огромни количества храни, като изземат тяхното производство от дребните производители. Дребният производител е
този, който ще създаде храната на бъдещето, защото тя ще бъде там, където ще се консумира,
защото тя ще бъде откъсната ей сега и защото в края на краищата българинът има право да
оцелее.
Французите вече не продават зеленчуци и растителни храни, и плодове освен южни. Ако те
са набрани от 150 км нататък, те не приемат нищо.
Почвите в Европа са ерозирали. Голяма драма! Когато аз самият се замислих по този въпрос,
бях написал в мрежата: „Дайте да излекуваме нивите и тогава да лекуваме човека!“ България
е на първо място в ЕС по внос на пестициди.
Не си продавайте земята, ограждайте я, пазете я. Създавайте малки резервати. Възможността да си запазим земята е възможността България да стане здравница, за да произвежда
онези растения, които европейците ще дойдат тук да ядат… и не само те – и от Близкия Изток, и от американския континент. Българските растения (които) се сеят на недокосвани земи,
благодарение на нашата неразвитост до известна степен. Така, че има още много такива земи,
дайте тях да опазим. Това, че Добруджа се посолява още с отрови, това засега сме слаби да
го предотвратим.
Забележете, има 2 млечно-кисели бактерии, които не се появяват никъде другаде по света!
Защо са дадени тук?! Растенията са нашите зелени братя и който смята, че са хвърлени, само
за да ги мачкаме, тъпчем, скубем, сечем, той дълбоко се лъже и дълбоко наранява своето
бъдеще.
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Панко Анчев:

Културата на слугинажа е
чиста проба продукт на нео
либералното ни битие. Някой
сигурно ще каже, „ама тя си
е чисто българска – ние винаги сме били слуги“. Не, тя
не е българска и няма нацио
нални основи. Тя упорито и
бих казал нагло се насажда
върху националната, за да я
опорочи, развали и разруши,
като най-напред подрине националните й основи. Тази
култура е също толкова изкушение на сатаната, колкото
са неолиберализмът, глобализмът и тяхната естетика,
нарекла се постмореднизъм.
Тя разчита не на „робската
психика“ на българите, а на
тяхната доброта, състрадателност, доверчивост и наив
ност, за да се разположи в
българския свят и го обсеби и
пороби напълно.
...
Но тъй като с физическо
посегателство и насилие
трудно се разрушават цивилизации и култури, бе измислена тази култура като пригодно средство за задушаване на националното, духовното, нравственото. В
йерархията на неолиберализма културата на слугинажа е на по-горно стъпало от
другите родени от него за постигане на крайната му цел
култури: масовата култура и
културата на глупостта. Тя ги
събира в себе си, служи си
с техните методи и използва най-дейните и старателни
техни представители за осъществяване на пъклените им
замисли и цели. Нациите и
националните култури били
отживелици, комплексарски,
назадничави, дори опасни и
вредни за днешния човек и
неговото движение напред
към благоденствие и успех.
...
Културата на слугинажа
охотно отваря вратите си за
професори, интелектуалци,
политици, държавни служители, писатели, журналисти,
учени от университетите и
БАН, висши държавни служители, в това число народни
представители и министри.
Те биват въздигани за идеолози и духовни водачи. И посвещавани в кастата на „елита“, макар да са най-груби и
вулгарни изпълнители, на
които се възлагат „мокри
поръчки“ в периодично организирани и провеждани еднократни и многократни пог
роми над националните ценности. Условието, на което
трябва да отговарят, е да са
„десни“, „дясно ориентирани“

Културата на слугинажа
и „дясно мислещи“. И публично и често да се хвалят с тези
свои идейни и политически
принадлежности. Те са „десни“, защото „лявото“ предварително е заклеймено като
символ на назадничавост,
изостаналост, на идеологическа обремененост, руска
агентура, шпионаж и „рубладжийство“, тоталитаризъм. Т.е.
това са хора на новото, а не
на старото и не са обременени с миналото, поради което
и мисленето им е „свежо и
правилно“.
...
Но да излезем от теоретичните и публицистични
разсъждения, за да видим как
практически и с какви реа
лни действащи лица си служи културата на слугинажа и
как тя се изпълнява предназначението си. И проявява
възможностите си.
Ще стане дума, разбира се,
за поредното посегателство
върху великия Вазов роман
„Под игото“ чрез постмодернистките и в духа на културата на слугинажа издания и
интерпретации.
Случаят с „превода“ на
„Под игото“ е знак за това колко напреднал е разпадът на
духа, морала и националната
култура.

Страшно е дори да се
помисли какво е станало
с българските ученици,
с младите, а и не само с
младите хора, но и с тези,
които минават за интелигенция, за да твърдят, че
не разбират „Под игото“
и творчеството на Иван
Вазов.
По-голямо
национално
бедствие не би могло да ни
връхлети.
Този превод е проява на
глупостта, но не само. Той
е брънка във веригата от
последователности за дискредитация на великите ни
национални писатели, найвеликият от които е Иван
Вазов. Логиката на задачата
е проста. Учениците в училищата, а също и студентите в
университетите са постоянно
убеждавани, че „Под игото“ е
труден за разбиране роман,
защото е написан на твърде
остарял език. Младите днес
говорят и пишат на съвсем
друг български.
„Бедата“ на романа обаче
не е в „остарелия език“ и турските думи в него, а в опошления вкус, формиран не в
четене на българските класици, в това число и на Иван Вазов, а в четене на обявените
за „живи класици“ постмодернисти ... знайни и незнайни

български основоположници
на културата на слугинажа и
на глупостта.
...
Това са хора с претенции,
че много знаят, защото прелистват американски теоретични книги, четат лекции в
чужди университети, обаче
на български пишат неразбрано, защото той вече не
им е чак толкова роден, и
имат благодарение на самочувствието си мнение по
острите проблеми на деня и
то е последно – след тях коментарите могат само да го
повтарят или доразвиват. Те
са културолози, социални
и културни антрополози,
философи,
политолози,
социолози. Тяхната задача е
да обясняват защо не е добре
да сме българи и защо трябва
да се променяме, да правим
реформи, да се равняваме по
„Европа“, да не се хвалим с
историята си, защото ни комплексира.
...
Още веднъж ще повторя,
че случаят с „превода“ на
„Под игото“ е брънка от стратегията за денационализацията. Ще правят, ще струват, но
тези негодници ще се наложат и ще убедят най-напред
учениците и учителите им,
а после и родителите, най-

накрая и цялото общество,
че трябва да се отърсим от
стародавните традиции, да ги
оставим в миналото, за да не
ни тежат в пътуването ни към
бъдещото
благоденствие.
Веднъж ще опитат с едно,
после ще се откажат от него;
после отново ще предизвикат
скандал и пак ще се намери
някой културен антрополог,
за да ни укори в национално
комплексарство. Докато найсетне на всички ни втръсне и,
пази Боже, се съгласим с тях.
Колко му е тогава да се отречем и от Вазов. Пък после
и от Ботев, Вапцаров, Йовков,
Елин Пелин, преп. Паисий,
св. Софроний, Яворов. Но
най-напред от Вазов, че той
много обича България, милее
за нея, възпява я и показва
високите български нравствени добродетели... Защото той
е основният камък на българската литература и култура.
Извадим ли го, всичко ще рухне под собствената си тежест,
за да възтържествува културата на слугинажа, глупостта
и глобализма.
Но преди това дано се
продъне земята, за да погъл
не целият този слугинаж!
(Със съкращения)

epicenter.bg

Жената с извехтялата рокля и
фамилия, известна по целия свят
Един ден на Бостънската
гара от влака слязла скромно облечена жена и заедно
със съпруга си тръгнала по
посока на Харвардския университет за да се срещнат
с президента му. Те нямали
уговорена среща.
Още от пръв поглед секретарят на президента вижда,
че такива дълбоки провинциалисти нямат работа в
Харвард и им казал:
- Президентът ни ще отсъства през целия ден.
- Ще го почакаме - бил отговорът на странната двойка.
Няколко часа секретарят
игнорирал посетителите с
надеждата, че в някакъв момент те ще се разочароват
и ще си тръгнат. Двойката
обаче с поведението си успяла да го убеди, че няма намерение да си тръгне и той,
колкото и да не му се искало,
все пак се решил да обезпокои президента.
- Може би ако им отделите
минутка, те час по-скоро ще
си тръгнат?
Когато посетителите влезли, президентът ги изгледал
сурово и високомерно. Първа заговорила жената:

- Имахме син, който в продължение на една година
учеше във вашия университет. Той обичаше това място
и бе много щастлив да се намира тук. Но, за съжаление,
преди една година той внезапно почина. Мъжът ми и аз
бихме искали да направим
негов мемориал на територията на университета.
Президентът никак не се
зарадвал на това - дори обратно, станал още по-раздразнен.
- Госпожо, - казал той, -

ние не можем
да си позволим да поставяме статуи на всеки,
който е учил
в Харвард и
е умрял. Ако
го бяхме правили,
това
място щеше
да прилича на
гробища.
- В никакъв
случай,
- побързала
да
възрази
жената, - ние
не
желаем
да установяваме статуя, ние искаме да
построим нов корпус за Харвард.
Президентът огледал карираната рокля на дамата,
която отдавна била загубила
цветовете си, бедния костюм
на господина и възкликнал.
– Корпус? Имате ли представа, колко струва един такъв корпус? Че то всичките
сгради на Харвард струват
над седем милиона долара!
Жената цяла минута нищо
не казвала. След това се

Гледна
точка

по
света

обърнала към мъжа си и
тихо промълвила:
- Толкова е евтино да се
построи нов университет?
Тогава защо да не си построим свой собствен университет?
Мъжът кимнал утвърдително.
Президентът на Харвард
изглеждал объркан.
Мистър и мисис Станфорд
станали и излезли от кабинета. В Калифорния, в ПалоАлто, те основават университет в памет на любимия
си син. Университетът носи
името им - Станфордски.
От Уикипедия: Станфорд
е основан от железопътния магнат, сенаторът на
САЩ Лелънд Станфорд и
съпругата му Джейн Станфорд. Университетът е
кръстен на единственият
им син Лелънд Станфорд
(младши), починал през
1884 година. Родителите
му решават да посветят
университета на единствения си син и Лелънд
казал на съпругата си:
„Децата на Калифорния ще
бъдат и наши деца“...
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БЪЛГАРИТЕ –

Форум юбие
родол

НАРОДЪТ НА СВЕТЛИНАТА

телния и непрактичен идеализъм на руснака.
Българинът по-скоро прилича на шотландеца
от равнината и носи многото си възхитителни качества зад външност, зад която малцина
имат щастието да проникнат...”

Тракиецът
Спартак

Ноъл Бъкстон споделя за нас: “За българина е
достатъчно да знае какво трябва да направи и
той го върши. Дълбоки чувства той изразява,
без да парадира. Интуицията му е отправена
към реалността, българинът изразява себе си
със заблежително спокойствие...”
“Българите са прекрасни хора, здраво
свързани със земята, тяхната устойчивост
към морални болести е забележителна. Куражът им, а и тяхната издръжливост, са им
създали славата на велики бойци из цяла Европа. Българите имат уникални качества на
тялото и духа...”
Джеймс Бейкър казва за нас: “Те притежават силни социални и патриотични качества,
достойни за всеобщо възхищение, помагат си
един на друг и насърчават по-слабите, търпеливо обучават тези, които са изостанали и не
се примиряват, докато не започнат да се движат заедно напред. Cчитаме, българите са
народ, който е способен на велики дела.“
В продължение на няколко хиляди години хората, които посещават земите ни, виждат пред
себе си един особен народ, който ярко се отличава дори от съседите си. Духът на дедите ни,
продължаващ да живее и у нас, е уникален. Нито
жестоки нашественици, нито страшни природни
бедствия успяват да ни пречупят. Ние оставаме
добри, гостоприемни и чистосърдечни... Защо е
така?
Поне за мен отговорът е един – защото сме
народ на светлината! Несъмнено по света има
много други добри и почтени хора. Несъмнено и
в другите държави се срещат благородници по
дух, но у нас добротата и благородството са сякаш у дома си, сякаш не са нещо, което се е появило с развитието на обществото, а става дума
за първични, изконни качества.
За народ, който е преживял наколко геноцида,
ние сме смайващо великодушни. Страданията
не са изпълнили душите ни със злоба, болката,
търпяна векове, не ни е изпълнила с омраза.
Това е нещо уникално, невероятно, нереално...
но типично за българина. Нито персийско, нито
римско, нито гръцко или османско потисничество не успяват да изгасят искрата на доброто у
нас. Дори към враговете си ние сме се отнасяли
човешки. Точно това е признакът на истинското благородство.
Днес римската и гръцка цивилизации биват
сочени за пример, но се забравя дивата сатанинска жестокост на тези хора, които разпъват
на кръст своите противници, режат крайници на
пленници, вадят очите им, не се свенят дори да
унищожат цели градове с невинни жители. Дедите ни от друга страна са се отнасяли хуманно с
победените. Обикновените войници са се освобождавали да се върнат обратно по домовете
си, а на благородниците е връщана свободата
след откуп. Великите сили днес могат да вземат пример от това благородно поведение на
българина през вековете.
Луксът и величието на постройките на Рим и
Гърция са изградени с кръвта и потта на робите. Нито гръцкото, нито римското общество биха
могли да просъществуват без най-страшното
престъпление – търговията с човешки същества.
Ние можем да се похвалим, че дедите ни не са
взели участие в това срамно и ужасно деяние,
довело до неимоверно много страдания.

Дори напротив, предците ни са били носители
на свободата. Тракиецът Спартак бе този, който разтърси Вечния град със своето въстание.
Благородникът, роден в земята ни, успява да увлече не само окованите роби в борба за свобода,
но в редиците му влизат дори и римляни – бедни
селяни, разорени занаятчии, войници. Подобно
нещо не може да бъде направено от случаен човек. Само истинският носител на светлината е
в състояние да стори това.
В по-късни времена, през Средновековието българите отново се проявяват като хора на
светлината. Този път дедите ни не чупят железни
окови, не са с меч в ръката, а носят искрата на
познанието. Писмеността, която българите дадоха на руснаци, украинци, белоруси, сърби…спаси
идентичнотта на тези хора, спомогна за издигането и укрепването на държавите им.

Освен азбуката дедите ни дават и Православието
на своите роднини. Дават им религия, която ще обедини разпокъсаните до този момент сърби, руснаци,
белоруси... Без делата на българите днес нямаше
да има Сърбия, Украйна, Белорус, Русия. Тези
хора ни дължат вечна благодарност и признание! В
миналото към нас, българите, са се отнасяли с почитание. Никак не е случайно, че първите руски светци
са родените от българка Борис и Глеб.

Почитан в Западна Европа като светец е живелият по-рано княз Тервел. Благодарение на
смелостта и далновидността на този български
владетел, Европа е спасена от арабското нашествие, заплащващо да погълне континента ни
през VIII век. Под водачеството на своя храбър
княз десетки хиляди българи отблъскват фанатизираната армия, дошла от Азия. Никога няма
да узнаем имената на героите, загинали не само
за свободата на България, но и на цяла Европа.
Утехата ни е поне в това, че се знае за името на
техния водач, когото западноевропейците боготворят дълги векове.
Заслугите на българите към жителите на
Западна Европа не свършват с подвига на
Тервел. Много по-рано, преселници от Тракия се
установяват в Ирландия и създават цивилизацията там. На дошлите от Тракия болги се приписва създаването на законите и прогонването на
лъжата и измамата.

Навярно с болгите в Западна Европа е дошло и учението на Залмоксис. Според Хиполит
религията на келтските друиди е повлияна от
учението на великия тракиец. Дедите ни проповядват безсмъртието на душата, убеждават плахите, че не бива да се страхуват от нищо. Само
когато липсва страхът, човек може да вземе правилно решение.
Както всеки голям и силен народ дедите ни
са пътували не само на запад, но и на изток. За
тракийски поход до Индия разказва Луций Ариан. Той пояснява, че преди идването на тракиеца Дионис в тази страна, индийците се хранели
със сурово месо и кора от дървета. Дионис ги научил на земеделие и скотовъдство, показал им
как да строят, дал им знания за занаятие, а дори
и религия. Където и да са стъпели предците
ни, тъмнината и страданието са изчезвали и е
идвала светлината.
Едва ли е случайно, че народностното ни име
означава сияйни, светли. Името българи е сродно на лат. fulgor - сияние, гр. φλεγρός-горящ,
пламтящ, санскр. балга/барга - сияние, латв.
balgans - светъл, сродна е и нашата дума благ,
която има древно значение светъл.
Може би са питате – щом сме народ на светлината, защо страдаме, защо на добрините ни се
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заплаща със зло? Отговорът е лесен – за да поробят човечеството и да го покрият с мрак, силите
на злото първо трябва да воюват със светлината.
Без светлината да угасне, злото не е в състояние
да окове хората. Една спонтанно пламнала искра
може да провали тъмните планове. Ето затова от
най-дълбока древност ние сме мишена за силите
на тъмнината. Те са се проявявали в различни
векове и под различни форми. Именно борбата
на дедите ни с вечното зло ги е направила силен
народ. Без изпитания един народ се изражда
и умира. Така е и с човешото тяло, ако неговата
имунна система не се тренира постоянно, тя отслабва и това може да има фатални последици.
Болестите са нещо неприятно, понякога дори
нещо страшно, но преживеем ли ги, се сдобиваме с щит, който след време ще ни помогне.
Днес враговете ни се опитват да ни убедят, че
България умира, че скоро няма да я има. Мнозина са се хванали на лукавите лъжи, но и мнозина
устояват. Тези, които вярват в себе си и в силата
на своя народ, стават все повече и повече. Това
е причината и злото да се проявява по-често, то
усеща, че умира и хапе здраво отивайки си. Силите на тъмнната губят поредната си битка с по-
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томците на светлината-българите... Българите,
които не се боят от нищо, защото знаят, че и след
хилядолетия ще ги има.
Сякаш гледайки в бъдещето, Вазов каза:
Тирани, всуе се морите!
Не се гаси туй, що не гасне!
Лучата, що я днес гасите,
тя на вулкан ще да порасне.
Тук всичко мре, изтлява, гние
и тез, що бдят, и тез, що падат,
престоли, царщини и вие
и червите, що вас изядат.
Едната светлина е вячна една във хаоса грамадни!
Със нея тоя свят се начна,
със нея няма да пропадне.
Във мрачен гроб фърлете нея тя повеч блясък ще се пръсне,
убийте я във Прометея тя във Волтера ще възкръсне.
И ако слънцето изчезне
от тия небеса приветни,
то някой в ада ще да влезне,
главня да вземе, да ни светне!
Павел Серафимов
Източник: alexandradelova.blogspot.com

България съществува
от… 35 000 години
Историческите доказателства и остатъци маркиращи огромния ареал в който се е разпростирала
великата Голяма България.
Материалните и писмените доказателства за
преоткриване на това величие чакат своите откриватели!
Ако нямате някакви пречки да се поровите в пекинската градска библиотека, за да се запознаете с
копия от невероятно добре запазени древни манускрипти описващи събития преди хилядолетия няма
как да не бъдете смаяни от срещите с историята!
Заинтересованите читатели/ а такива за последното десетилетие и на пръстите на една ръка стигат
при преброяване/ разбират от най-непритенциозен
текст в превод, че около век преди Христа в северните провинции на днешен Китай са съществували
поне…”ТРИ СИЛНИ ПРАБЪЛГАРСКИ ЦАРСТВА, известни с наименованията Хуцзе, Цзянкун и Динлин”.
Йероглифите на някой си Бан Хаун твърдят, че:
…”поради техните атаки е изградена Великата
Китайска стена…”
Тя обаче, май е започната на места от самите
българи.Защото някои от кулите са обърнати с бойниците си към вътрешността на Китай…
От друг манускрипт пък се разбира, че „династия
Хуцзе произлиза от българския аристократичен

клан Вокил, а от Дин лин – великият род Дуло”.
В пустинята Таклакаман, в подножието на планината Тян Шай в Китай са открити над 100 запазени
мумии на прабългари, наричани Таримските мумии
от Синцзян, датиращи на над 4 000 години, които
са неоспоримо доказателство, че ТАМ Е ИМАЛО
БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВИ!
…В историческите анали остава твърдението, че
на територията на днешна Корея са съществували
ЧЕТИРИ ПРАБЪЛГАРСКИ ВЛАДЕНИЯ - Сила, Когурьо, Бегчерай (Бакирай или Бакхара) и Кая.
В историческите предания и манускрипти на сегашната държава на изгряващото слънце преди 3
500 години ПРАБЪЛГАРИТЕ от Бекче успяват да завладеят японските острови.
Те изтласкват коренните жители Аину или Емиши
на север.
Именно те-ПРАБЪЛГАРИТЕ от Бекче създават
великата японска империя Ямато…!!!!!!!!!!!!!!!
Заради огромната човешка мощ и повелите на
великите български канове древната българска империя е оставила трудно заличими от времето белези и следи навсякъде по Евразия.
А и онова което познаваме съвсем не е малко. Но
едва ли е всичко.
Галина Казанджиева, Facebook
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В Духа на безкрайния Празник

Рождеството – богочовешкия
празник на Светлината
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Ще продължим да живеем чрез раждане, но ще се възземаме
чрез служение и вътрешно самокръщение
Ако погледнем християнския църковен календар,
много често се виждат някакви празници, свързани с
някой светец. И това е чудесно, защото празничната
обредност е един външен път, водещ към вътрешно
съвършенство. Към едно сливане с истинския Празник на Божествеността, който е извън времето, пространството и думите.
Ето, дори много общности в света и в страната
ни празнуват Коледа по стар стил на 7 януари, както
е ставало преди доста години. Последователите и
привържениците на Ваклуш Толев също отбелязват празника в този ден, сякаш за да напомнят, че
този акт ни носи познание за самите нас, че чрез
него влизаме в Единосъщие с Първопричината за
всяка една празничност. И че само от нас зависи
да бъдем всекидневно свързани с него, като го усещаме като едно разгръщане за Словото, за Истината, като израз на Поведението на Душата, в който
Духът изразява силата на Прилагането, на Моженето, като едно душевно оживяване за Смисъла на
Живеенето. Като изобилие от Битие, Съзнание и
Блаженство, без начало и без край. Битието, което

В

сяка година в интернет се разпространява
т.нар. „Писмо на Иисус”. Сигурна съм, че повечето
хора, при които е попаднало по
някакъв начин, не са го чели.
Или от нехайство, или от гузност, или поради високомерна
и иронична надутост. Някои
дори се сърдят на изпратилите им писмото и доста грубо ги
предупреждават повече да не
ги занимават с такива губещи
им времето неща. Докато в
същия момент могат да прахосват „ценното” си време с далеч по-маловажни занимания.
Настоятелността на това
писмо обаче показва, че хората вече усещат пошлостта
на днешния празничен модел.
Е, засега само го предусещат,
но скоро ще започнат и да го
променят, защото всеобщият
кризис не е нищо друго, освен
принудително развитие.
И въпросното писмо е една
крачка в тази посока. То много
точно акцентира на повтарящите се всяка година едни и
същи коледни приготовления,
в т.ч. залисията по украсата,
ястията, подаръците, изненадите и т.н. Но най-важното се
пропуска. Да се споменава
поне причината, поводът за
този празник. Най-малко пък
се стига дотам „Виновникът” за
това честване да бъде почетен
и „поканен” подобаващо. Пък и
ако това беше станало, какво
ли щеше да види Рожденикът?
Не е за казване. Така че, според писмото, Той решава да
си направи свой празник, на
който кани всички, които могат
да изразят промяната, която
идва. Дано и ние сме сред поканените…
Не случайно Иисус е роден
в Сатурновата гама, в която са
душите-предводители, носещи

съдържа, разкрива и възприема вътрешното пространство, сияещо в Сърцето. А такова живеене
в празника няма да има нужда да се демонстрира.
Защото изразява неприривната радост, вградена
в нашия най-вътрешен храм, там където се слива
божественото в нас и божественото във Вселената,
както казва Ваклуш Толев. А като осъзнаем това, започва и промяната в съзнанието ни, то започва да
се отдава на служение на Небесния свят. И въпреки че ще продължаваме да живеем чрез раждане,
ще се възземаме чрез служението на Рождеството,
като го превръщаме във феномен на вътрешното
самокръщение. Тогава Рождеството, напомня Ваклуш, спомага ограниченият бог да бъде изведен в
идея за свободен човек. И Човекът да стане антена
между Земята и Небето, събирайки в себе си Огъня,
Въздуха, Водата и Земята и всички стихии, всички
вселени и всичко сътворено до днес и в бъдеще. Защото той е замислен от своя Творец като мярка на
всички неща, като Рицар на свободната воля, който
твори съдбата си.
Затова Рождество, Коледа, е един безкраен праз-

ник, в който силно звучи гласът на сърцата
ни. В него гърдите ни
стават не само обител на Божията искра,
но и на Мъдростта на
Всемира, А чрез този
нов дар през идващата нова епоха ще можем да познаем себе си и да
разберем смисъла на Живота, да усетим Духа на
Земята, който зове за спасение чрез богочовешкия
празник на Светлината.
В този несвършващ празник разбираме, че само
човешката личност може да изпълни волята на
Бога, защото в нея е Неговото дихание, Кундалини,
а Диханието е повече от Духа, Който е персонален,
докато Диханието е от Абсолюта. Че Богът не може
без човека, защото може да се самопознае само в
него и да види процеса на Своето творчество. Но
първо Човекът трябва да се осъзнае като Богоосезаема необходимост.

С неустоимия порив и копнеж за промяна

Християнин трябва да звучи като
непрекъснато обновяващ се човек
промяна, преобрат, новости.
За да може да изпълни Божието обещание: “Ето, всичко
ново творя.”(Откр. 21:5) Както и това: “И никой не налива
ново вино в стари мехове, защото новото вино ще пръсне
меховете – и то самото ще
изтече и меховете ще се изхабят. Но трябва да се налива ново вино в нови мехове.”
(Лука 5:37)
Така неусетно, бавно, но
систематично и постоянно неуморимият Творец си спазва
обещанието още от началото
на сътворението на света, та
до днес. Само дето ние много
малко се променяме, да не кажем хич, заедно с променящото се непрекъснато битие.
От година на година нашата
празнична усетност все повече
замира. Главно, защото само
я свързваме с материалните
ценности и измерения. С всяка
година все повече бронираме
празничния импулс в конвенционално настроение и в стереотипни рамки. Все повече
удавяме духа си в леност, апатия, летаргия, вегетация, в папагалско повтаряне на неща,
които са създадени в друго
време и при други обстоятелства. И днес трябваше да са
придобили съвсем нов облик.
А Коледа преди всичко е
празник в полето на Духовния
космос. Напълно свободен от
границите на времето и пространството. Но, слава Богу, че
повече не можем да пренасяме днешната външна фасадност в утрешния ден. Няма да

ни бъде позволено.
Дори това, че не е точно изяснена датата на Рождество и
че за нея има много спорове,
е чудесно, защото доказва, че
духовните събития не се поддават на ограничения и измервания. Дори Самият Христос
казва в Библията: „Истина,
истина ви казвам: преди Ааврам да е бил, Аз съм” (Иоан
8:58). И още: „Аз съм Алфа и
Омега, начало и край - казва
Господ, Който е, Който е бил
и Който иде, Вседържителят.“ (Откр. 1:8)
Ние не можем да познаем
Бог, защото Той е във всичко
и над всичко. Защото е найосезаем в Неговото отсъствие,
колкото и парадоксално да е
това. Но поне можем да бъдем
убедени, че в някой много отдавнашен среднощен час (независимо точно кога, вероятно,
за да е по всяко време), когато
мракът е бил най-плътен, Христовата светлина е озарила
цялото човечество и е станала част от планетарния живот
на Земята. Можем да бъдем
сигурни и в това, че е станало
в най-подходящото време, защото всичко е в Божия план и
нищо не е извън него.
В древните зимни мистерии
хората са знаели, че трябва
да търсят Христовия импулс
в среднощното Слънце, потънало в непрогледното лоно
на Майката-земя. Тази, която Го е приютила и цяло лято
е събирала животворящите
слънчеви лъчи, т.е. Христовата светлина, чрез която Огъ-

нят, Бащата на света, събужда
нашето съзнание. Но ние не
можем да го приемем директно, не бихме устояли на неговите високи вибрации, затова
Христос, който е Живият огън,
слезе долу на земята чрез видимия образ на Огъня – Светлината. Казват го и думите Му:
„Аз съм светлината на света; който Ме следва, няма
да ходи в тъмнината, а ще
има светлината на живота”.
(Йоан 8:12)
Но освен в земята, Той вмести Своя импулс и в нашите
души и сърца. Така и Огънят,
и Светлината са вътре в нас и
никога не са си тръгвали. За да
могат да ни пресътворяват със
своите очистителни пламъци.
И именно към тях трябва да
се обърнем в студените дни
и нощи. Особено през зимата, когато външното духовно
ръководство чрез Слънцето и
звездите се оказва недостатъчно.
В миналото е имало познание, че през зимата трябва
да се задълбочава духовният
труд. И животът да прераства
в едно мистично задълбочаване чрез проникване в себе
си, в най-дълбоката човешка
Аз-ова същност. И така както външният поглед „разчита“
онези художествени форми
на милиардите снежинки, от
които е изтъкана бялата пелена на зимата, така вътрешният взор да улавя всеки малък
полъх и трепет на духовната
всемирност вътре в човека.
Някога участниците в зим-

ните Мистерии са успявали да
видят среднощното Слънце,
да го разпознаят зад тъмната
маса на Земята. И така погледът им да се изпълни с онази сила, която движи минералите, растенията и животните.
С тези свои вътрешни духовни
сили са успявали да просветлят тъмната земна маса, да й
помогнат да овладее своята
собствена мощ. Това взаимно
сънастройване довеждало до
всеобщ духовен полет. И този
успех е бил възможен поради
навлезлия в Земята и в човека
Христов импулс, целящ да ги
изтръгне от тежките окови на
материята и застоя.
Днешната нова епоха не
може да изживее по този начин Коледната мистерия, но
може да се извиси до едно
ново духовно раждане, до
едно пълно съживление, според което християнин трябва
да звучи като непрекъснато
обновяващ се човек. А християнизирането на неговите мисли, чувства, действия трябва
да се усеща като бушуваща
гореща кръв в неговото тяло.
Като упорито, жертвоготовно
и честно познание, чиято найголяма жертва пред Всемирния олтар ще бъде жертването
на старата „дреха”, на старото
мислене. Защото на този етап,
за да се спаси Духът, се жертва формата, материята, която
Го съхранява.
Но и да се изгради една
друга воля, готова да понесе
копнежа и порива да се следва
небесната траектория на Витлеемската звезда, единствено
която може да пробие гъстите
зимни облаци и като осветли
истинския път на човека, да
превърне символа в живот.
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Спасителят човешки
За всички, които обичат Исус

Сред море от безброй блещукащи звезди,
грейна Нова във Витлеемското небе.
В пелени от слама Младенец се роди
с орис славна към Добро да ни поведе.

Галилейците със Исуса хортуват
по теми за морала в духовното братство.
Елините със Апостолите ликуват,
пленени от чиста вяра без коварство.

Раснал с праведното Слово на Отеца си,
Исуса миряните от сън пробуди.
Дарявайки на хората обичта си
от душите им омразата прокуди.

Цар Ирод – юдейският детеубиец,
уплашен до смърт от новия Месия,
предаде Исус – народният любимец
на Пилат – римски срещу пълна кесия...

В божият храм сергиите събори.
Сакати миряни на крака изправи.
С мъдри слова фарисеите пребори.
За Христовата вяра нов път направи.

Много мъка, гняв и страх обзе душите
на Исусовите последователи...
На тълпи се придвижват новодошлите
за бунт срещу чуждите завоеватели...

В градове, села, в махали и паланки
не спират Божиите чудни знамения.
Учителят срещат с цветя от полянки.
Славата му спохожда и Армения.

Изоставен от приятели и близки,
Агнецът върви към своята Голгота...
Окован на кръста от слугите римски
с молитва към Отеца ни спаси живота...

Исуса можеше да разчупи кръста.
С огън да изпепели Земята грешна...
Можеше с едно размахване на пръста,
Голготата да стане в арена смешна...

На сатанинските игри не се подчини...
С обич към Бога враговете победи.
С кръвта си той трасира светли бъднини
и Вяра Христова с любов ни повери.

Вече зная, че Исусовият Голготски кръст
е Кървав връх на вечната човешка слава.
Вече зная от днес, че не бива да има мъст,
а мост от истинска Любов за Вярата права...
Михаил Михайлов - Вокомас

Снежен човек

РОДЕН КРАЙ

БЛАГОДАРЯ...

Мая Иванова Венева

Райна Минкова

Румяна С. Лякова

Като войник на пост
навън ни чака снежен гост.
Изправен и важен – същински герой
на прага ни – ето – застанал е той.
С метлата на рамо добре въоръжен,
със белите дрехи на гръб пременен.
Край него се носят песни и глъч,
минава ветрецът и слънчевий лъч.
Войникът пазач е на двора
с къщата, плевнята, стобора.
Закрилник на дома ни свиден, мил.
Понякога човекът снежен уморен е и унил.
Но винаги изправен и на пост
е скъпият ни снежен гост.

Двор. Градина с цветя засадена –
тъй започва моят дом на село.
Тъй, с пътека с плочки наредени
и ограда – в маслено зелено.
Тука, аз където съм родена
и е хвърлен пъпа ми – къде ли?
Туй да питам аз, не съм се сетила,
но най-силно към дома ме тегли.
Роден край – тъй мил си ми, обичан
моето сърце с любов окичил.
В моята душа си ти – едничък
и светът мой в теб се цял побира.

БАЛЧИК

НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ от ЗВЕЗДИТЕ

Галинка Бакърджиева-Енчева

Христо Михайлов Христов

Морето всеки ден ни поздравява,
вълните се разбиват в скалите ...
Балчик, стоиш ти хубав, бял,
от слънце винаги огрян!
Дворец, градина, изпъстрена с цветя,
събудени от утринна роса ...
Навред посрещаш ни смутен,
от нашите усмивки озарен!
Дори да съм далече по света,
сърцето ми, изпълнено е с твойта красота.
Какво тук значат Кавала, Ница и Антиб,
душата ми зове: Балчик, Балчик!

Стойка Иванова

Мари, моме малка хубава,
като тропаш ти хорото,
кой ти бели платното?

Те носят от звездите
на радостта голяма,
пожара и искрите
от обичта на двама!

Прегръдката на Бога
Румяна Русева
В храм на Вечността,
където Любовта намира отдих и покой,
видях как два образа познати - обгърнаха ме
в зной...от мека светлина и нежна топлота.
И запяхме песен в хор
за радостта, за децата в мир
и за планетата Земя.

Погледнете се в очите:
там пеят ли кристали,
родени от звездите,
за обич ви избрали?

А, бре, бате, бате Иване,
кака носи менците,
аз си любя момците.

Познах в тях своите предци и родителите си
както и далечни родове, освободени от греха.
Весели, засмени жени танцуваха народен танц
и удряха мъжете в такт свойте барабани –
Последен гонг ехти
и хорът занемя.
Изчезнаха предците – останах да се взирам,
видях врата ефирна, отворена за Вечността…

Запомнете тази песен:
тя чисти ви душите,
към свят живот чудесен,
тя води ви съдбите!

Основател: акад. Атанас Панчев

А, бре, бате, бате Иване,
мама бели платното,
аз си тропам хорото.
Мари, моме малка хубава,
като любиш момците,
кой ти носи менците?

Благодаря Ти, о Боже,
че гледам аз още света –
на слънцето изгрева златен
и залез на бяла луна;
сърцето трепти със звездите –
мъниста сребристи на тъмен небесен килим...
Тихо, тихо запяват дървесните листи,
пригласят им сънни щурци...
Всичко, всичко заспива,
самотно сърцето ми бди:
„говори” тихо, приспивно,
със „моите” любими звезди...

Погледнете се в очите:
поща носят те по друма,
ако свиете веждите –
не казват нито дума!

Отворете пак очите:
със взрив от смях и песен
сте свързали съдбите –
светът за вас е тесен!

Мари, моме малка хубава
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Портрет от 1875 г. Източник: ДА „Архиви“

Христо Ботев:

"Само онзи, който е свободен, само
той може да се нарече човек в
пълния смисъл на думата"
в. "Знаме" бр. 23, 27 юли 1875 г.

"Както окото е потребно за
светлината, ухото за звукът, а
разумът за разбирането и на найпростите истини, така също науката,
образованието и развитието са
потребни за който и да е народ, за
да достигне до известна степен на
своето благосъстояние..."
в. "Знаме" бр. 1, 8 декември 1874 г.

"Идеята за свободата е всесилна
и любовта към нея сичко може да
прави." в. "Знаме" 22, 13 юли 1875 г.
Христо Ботьов Петков
Роден на 6 януари 1848 година в Калофер
Загива на 1 юни (20 май- стар стил) 1876 г.
във Врачанския Балкан
ЗНАЕМ ЛИ:
... че всеки ред в стихотворението "Хаджи Димитър"
съдържа в себе си точно 10
срички, разделени в абсолютно съвършенство в две
по пет, което е изключително
непознат днес силабичен размер? Те са нито повече, нито
по-малко, и всеки, който поне
малко разбира от поезия,
остава удивен от това откритие.
ЗНАЕМ ЛИ:
... че това не е никаква случайност, защото същото важи
и за други Ботеви стихове,
като "Майце си"? Това е уникално силабично стихосложение, което при това завършва
с рима.
Поетите, които могат да
напишат подобна творба, се
броят на пръстите на едната
ръка изобщо, а твърде вероятно са много малко и по света.
На български език след
Ботев няма втори, който из-

ползва този стихотворен размер - първо, защото за него се
изисква изключителна музикалност, второ - защото това е
много труден начин за писане.
ЗНАЕМ ЛИ:
... че Ботев не
само заимства стиховия ритъм от
българската народна песен, но комбинира към него абсолютно адекватен за
световната поезия
на времето начин на
римуване, вдъхновен от новата естетика на модерния
човек?
Колко души знаят, че той е бил изключително добре
запознат с европейската и руската поезия и литература,
че е чел изключително много, което
очевидно може да

се види и в малкото останали
написани от него писма?
А знаете ли, че Ботев използва за първи път такива
пълни и непълни рими, които
определят начина на писане
на български език през целия
следващ век?
ЗНАЕМ ЛИ:
... че това е поетът, който

с най-голяма точност усеща
как ще звучи универсалният
български език след Освобожението (че дори и днес) и
който по удивителен начин се
абстрахира от диалектите нещо, което дори на Вазов не
му се отдава с лекота?
А по отношение на значението на творчеството му,

колко души знаят, че с малкото си поетични творби Ботев
успява да роди национална
митология - постижения, кои
то приписваме на Омир с
"Илиада" за древния свят и на
Шекспир за Великобритания?
И това той прави чрез
създаването на образите на
Хаджи Димитър, на "самодивите", на "робините, които
пеят в полето", чрез образа
на "сиромаха", на "врага" , на
"майката" - абсолютни архетипи, върху които стъпва несъществуващата до този момент литература на български
език.
Митология или не, по времето на Ботев няма втори
поет в Европа, който да прави подобно нещо с подобна
убедителност и артистичен
замах.
Колко души знаят, че за да
напише 20 стихотворения,
преди това е написал стотици, но не ги е запазил?
Това няма как да е известно, защото в средното училище преподават, че той е
седнал и просто е родил стихотворенията, между другото,
докато обмислял как да освободи България. Умишлено не
се казва нито дума за къртовския интелектуален труд, който седи зад това.
Образованите хора не могат да бъдат роби.

ВАШАТА СИГУРНОСТ
Е НАШЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

www. vdi-broker. com
застраховки
осигуряване
финансови
консултации

■имуществени застраховки
■застраховки „Живот“
■застраховки финансови рискове
■лични застраховки
■селскостопански застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на отговорности
■финансови консултации

гр. Ботевград, бул. „Севаст Огнян” № 3
GSM: 0898444268, 0895962056
e-mail: neovita_stm@abv.bg
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Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”, „Сиела”, „Колхида”,
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