
Св е т ъ т 
б е ш е 
на пра-

га на трета 
световна во-
йна и корона-
вирусът пре-

дотврати това трагично събитие. Това заяви 
скоро в интервю доктор Михаел Лайтман, осно-
вател на Международната академия по кабала.   

Представете си какъв би бил животът, ако ние, 
на своя глава не си бяхме направили планетата 
през втората половина на 20 век такава, каквато 
тя сега е. Съществуват и други въпроси: за какво 

живея, какво друго има освен да тичам и да тичам 
през цялото време, докато не падна и не умра. 
Ние не знаем откъде дойде този вирус, но това 
всъщност и не ни е толкова важно в момента. 
Просто трябва да кажем, че това, което се случи, 
е добро нещо. 

Вирусът ни казва: „Хора, спрете! Земляни, 
погледнете какво направихте с тази плане-
та. Вие унищожавате всичко, което ви дава 
ресурс за съществуване. Унищожавате при-
родата, която ви е родила, породила, възпи-
тала и в която вие съществувате.“

Светът ни се движеше към световна война. Чо-
вечеството беше на прага на война.
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От президенти до хигиенисти –
всички се поклониха на вируса

Той ни показа какъв ужасен свят сме създали. 
Свят, в който толкова сме изтъпели, че не виждаме, че сме роби

Картонената къща 
на Сорос, Ротшилд 

и останалите тарикати 
се срутва

В пряко риалити шоу си отива доскоро 
изглеждащата непоклатима англосаксонска 
глобалистична диктатура

Те вярваха, че са построили идеалната светов-
на диктатура. Свят без граници, в който религии-
те изчезват, нациите се омешват и забравят да се 
съпротивляват. Свят, управляван от един център за 
взимане на решения. Където всички задължително 
трябва да знаят техния лигав език.

Страници от историята на 
Априлското въстание

“ШАПКИ ДОЛУ! На днешния ден 
избухна Априлското въстание!”
Много хора смятат, че първата пушка, 

която е гръмнала в Копривщица и е дала на-
чалото на Априлското въстание, е пушката 
на Тодор Каблешков. Но истината е по-друга.

Каблешков е бил ръководител на въстаниците в 
Копривщица. И той, както водачите в другите насе-
лени места, е чакал 1 май, за когато е определено 
началото на въстанието. На 19 април обаче е извър-
шено предателство - в конака идва донесение, че 
група аджамии от града искат да свалят властта на 
султана. Посочени са имена и адреси.

Април 2020:  време 
на пандемия, 

на великденски 
страсти, на 

спомени по един 
от славните 
моменти от 

нашата история 
-  Априлското 

въстание

Математик с прогноза:
ЧУДО ПО ВЕЛИКДЕН!

Математикът и преподавател Петър Фо-
тев направи гореща прогноза за развитието 
на коронавируса у нас. Той предвижда общо 
911 заразени и 19 починали в страната ни до 
края на епидемията. По думите му ситуаци-
ята у нас ще се нормализира за Великден, а 
мерките могат да се удължат до Гергьовден.

Ето какво пише той на страницата си във Фейс-
бук: Скъпи приятели, виждам светлина в тунела 
и бързам да ви успокоя!

На стр. 4

гЛЕДНА 

ТОЧКА

На стр. 2

На стр. 3

Идеи за украса
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Ювал Ноа 
Харари

Човечест-
вото е изпра-
вено пред 
глобална кри-
за. Може би 
най-голямата 
криза на на-
шето поколение. Решенията, които 
народите и правителствата ще взе-
мат през следващите седмици, веро-
ятно ще окажат огромно въздействие 
върху бъдещето на света. Ще офор-
мят не само здравните ни системи, но 
и икономиката, политиката и култура-
та ни.

Трябва да действаме бързо и ре-
шително. Но трябва и да вземем 
предвид дългосрочните последици 
от нашите действия. Когато избира-
ме между алтернативи, трябва да се 
запитаме не само как ще преодолеем 
надвисналата заплаха, но и в какъв 
свят ще живеем като отмине бурята. 
Да, бурята ще отмине, човечеството 
ще оцелее, повечето от нас ще бъдат 
живи, но светът ще бъде различен.

Много краткосрочни извънредни 
мерки ще се превърнат в част от жи-
вота ни. Такава е природата им - те 
ускоряват историческите процеси. 
Решения, които в нормални времена 
изискват години обмисляне, се при-
емат в рамките на часове. Неготови 
и дори опасни технологии се вкарват 
в действие, защото рисковете от без-
действието са твърде високи.

Цели страни играят ролята на оп-
итни мишки в мащабни социални 
експерименти. Какво става, когато 
всички работят от домовете си и си 

комуникират от дистанция? Какво 
става, когато цели училища и универ-
ситети минават онлайн? В нормални 
времена правителствата, бизнесите 
и образователните центрове не биха 
се съгласили да проведат подобни 
тестове.

Но това не са нормални времена. В 
този кризисен период ние сме изпра-
вени пред две чувствително важни 
дилеми. Първата е изборът между 
тоталитарното наблюдение и овлас-
тяването на гражданите. Втората - из-
борът между националната изолация 
и глобалната солидарност.

Наблюдение "под кожата" 
За да се спре епидемията, цели по-

пулации трябва да спазват определе-
ни указания. Има два основни начина 
за постигане на това. Един от мето-
дите е правителството да наблюдава 
хората и да наказва онези, които на-
рушават правилата.

Днес, за първи път в човешката 
история, технологиите дават възмож-
ност да се наблюдават всички през 
цялото време. 

...

...сега правителствата могат да 
разчитат на сензори и мощни алгори-
тми. В битката си срещу епидемията 
от коронавирус няколко правителства 
вече използват нови инструменти за 
наблюдение. Най-забележителният 
случай е Китай. 

Чрез внимателно наблюдение на 
смартфоните, използване на стоти-
ци милиони камери за разпознаване 
на лица, които задължават хората да 
проверяват и да съобщават какви са 
телесната им температура и меди-
цинското им състояние, китайските 

власти могат не само бързо да иден-
тифицират заподозрените носители 
на коронавирус, но и да следят дви-
жението им, разпознавайки всеки, с 
когото те са били в контакт.

Множество мобилни приложения 
предупреждават гражданите за бли-
зостта им до заразени пациенти. Този 
вид технология не е ограничен само в 
Източна Азия. Премиерът на Израел 
Бенямин Нетаняху наскоро упълно-
мощи Израелската агенция за сигур-
ност да внедри технология за наблю-
дение на пациенти, която обикновено 
се използва за борба с терористите.

Когато съответната парламентар-
на подкомисия отказа да разреши 
мярката, Нетаняху я прокара чрез 
"спешно постановление". Може да 
спорите, че няма нищо ново във 
всичко това. През последните годи-
ни както правителствата, така и кор-
порациите използват все по-сложни 
технологии за проследяване, наблю-
дение и манипулиране на хората.

И все пак, ако не сме внимателни, 
епидемията може да е важен прело-
мен епизод в историята на наблюде-
нието. Не само защото може да пре-
върне в нещо нормално използването 
на средства за масово наблюдение в 
страни, които досега са ги отхвърля-
ли, но и защото означава драматичен 
преход от външно наблюдение ("над 
кожата") към вътрешно ("под кожата").

Досега, когато пръстът ви докосва-
ше линк върху екрана на смартфона, 
правителството искаше да знае какво 
точно натиска пръстът ви. Но корона-
вирусът измести фокуса. Сега прави-
телството иска да знае температура-
та на пръста ви и кръвното налягане 
под кожата му. 

"Извънредният пудинг"

Един от проблемите, с които се 
сблъскваме, когато се опитваме да 
разберем как да възприемаме на-
блюдението, е, че никой от нас не 
знае точно как ни наблюдават и какво 
могат да донесат следващите годи-
ни. Технологията за наблюдение се 
развива с изключителна скорост и 
това, което изглеждаше като научна 
фантастика преди 10 години, днес е 
стара новина.

Мисловен експеримент - предста-
вете си хипотетично правителство, 
което изисква всеки гражданин да 
носи биометрична гривна, която сле-
ди телесната температура и сърдеч-
ната честота 24 часа от денонощието. 
Получените данни се съхраняват и 
анализират от правителствени алго-
ритми. Алгоритмите ще знаят, че сте 
болен, дори преди вие да го разбере-
те, а също така ще са наясно къде сте 
били и с кого сте се срещали.

Веригите на заразата могат драс-
тично да се съкратят и дори да изчез-
нат напълно. Подобна система може 
безспорно да спре епидемията в рам-
ките на няколко дни. Звучи прекрас-
но, нали?

Недостатъкът е, разбира се, че 
това може да даде легитимност на 
ужасяваща нова система за наблю-
дение. Ако знаете например, че съм 
кликнал на линк на Fox News (десен 
консервативен телевизионен канал в 
САЩ - бел.прев.), а не на CNN (ляв ли-
берален телевизионен канал в САЩ 
- бел.прев.), това може да ви разкрие 
нещо за моите политически възгледи 
и може би дори за моя характер.

Но ако можете да наблюдавате 

СВЕТЪТ СЛЕД КОРОНАВИРУСА

Първата дилема пред човечеството: тоталитарното 
наблюдение или овластяването на гражданите

От стр. 1

 Дори в индивидуалния човешки живот има 
такива моменти, в които влизаш и знаеш, че 
няма връщане назад и няма изход. Засмуква 
те и усещаш, че ще нагазиш в блата, от които 
връщане няма. 

Абсолютно съм убеден, че коронавирусът ни 
спаси от световна война. Ако не беше вирусът, 
в най-близки срокове щяхме да почнем да се 
занимаваме с война. Трябва да кажем благо-
даря на вируса. Да го разцелуваме даже. Ние 
сме егоисти, само войната може да ни спаси – 
да обнови пазарите и живота, да ни научи на нещо. 
След една война какво правим? Пак хукваме да 
бягаме, да търсим нови ресурсни източници и да ги 
пресушаваме.

Погледнете Твореца, или Природата, кой както 
иска да го нарича, какви интересни неща крие. Всич-
ки ги хвана по бели гащи, и то някак спокойно все 
пак. Всички досегашни природни катаклизми като 
пожари, наводнения, земетресения, изригвания на 
вулкани се отнасяха до локацията, в която се случ-
ваха. А този малък вирус промени живота на всеки 
един от нас. И всички се съгласяват с него. 

Трябва да осъзнаем особената мисия на този ви-
рус. Не толкова за него трябва да говорим, а за себе 
си. И не да се защитаваме от него, а да търсим на-
чин как с негова помощ да се преобразим. 

Помисли защо този вирус те сложи в отделна 
стая за дълго време с твоите близки и семейството 
ти. За да узнаеш за тях - какво ги вълнува, как се 
казват приятелите им, за какво си мислят преди да 
заспят, какви са мечтите им, в кой клас са…

Информацията, която имаме да получаваме 
от Твореца, не идва чрез вируса, а чрез мозъка и 
съзнанието ни, чрез вътрешните ни усещания в по-

ложение на изолация, чрез сърцето. Такъв е този 
вирус. От президентите на правителствата до хо-
рата, които мият улиците, всички се поклониха на 
вируса. Не защото вирусът е заразил някого или го е 
умъртвил. Случва се, за да разтърси човечеството 
за реверите. 

Както когато непослушното дете го хващаш за ра-
менцата и лекичко го разтърсваш, за да се опомни. 
След това то почва да те вижда, да те чува и да те 
разбира. 

Тече много сериозно, съдбоносно преструкту-
риране на света. Надя вам се, че то ще е духовно 
и идеологическо преструктуриране – а не финансо-
во или политическо. Светът за първи път си задава 
въпроса - по каква причина съществуваме? 

Всичко, което се случва на материал но ниво, 
се забравя за най-много едно столетие. Ако си 
позволим, ще забравим и за този вирус. Трябва 
да не допускаме това да се случи. Да осъзна-
ем, че това не е вирус, а висше добро, милосъ-
рдие, кое то ни показа какъв ужасен свят сме 
създали самите ние. Свят, в който ние стра-
даме, и толкова сме изтъпели, че не виждаме, 
че сме роби. 

Че сутрин се събуждам и тичам към своята кола, 

два часа пътувам до работа, 
вися по задръстванията, рабо-
тя, за да заредя колата и да се 
върна у дома. Вечер съм тол-
кова уморен, че успявам само 
да погледам някоя идиотска тв 
програма и да се просна в ле-
глото. Е, на другия ден – също-
то. А къде е жена ми, децата 
къде са и как живеят, на какви 
кръжоци ходят…

Ние сами създадохме този 
свят, време е да помислим как 

да го променим. Вирусът ще ни помогне. 
Никакви страхове не трябва да имат хората. Само 

един: ще успея ли да се възползвам от настоящия 
момент. Един вирус направи от нас спокойни хора, 
които си седят у дома и си мислят как да се проме-
нят и да израснат духовно. 

Не са ни нужни милиарди, световните пари ще 
намалеят заради сниженото потребление. Те 
не са ни нужни в такива размери. Вече са из-
мислени богатството, многото пари, за да се 
перчим един пред друг в нашия безкраен его-
изъм.

Хайде да си променим настройките. Сега имаме 
тази възможност. Вирусът ни пречиства, не пряко. 
Как ще живеем след вируса ли? Сега самолетите са 
на земята, корабите са в пристанищата, магазините 
са празни. Какво, че ще се загубят милиарди? Чове-
чеството разбра, че може да съществува и с много 
малко. 

Ако не започнем да се променяме, а природата 
безусловно ще ни помогне да го направим, тя го 
прави и в момента – ние вървим към унищожение. 

Превод: Списание Осем

От президенти до хигиенисти –
всички се поклониха на вируса
Той ни показа какъв ужасен свят сме създали. 
Свят, в който толкова сме изтъпели, че не 
виждаме, че сме роби
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какво се случва с те-
лесната ми температу-
ра, кръвното налягане 
и сърдечната честота, 

докато гледам видеоклипа, можете 
да научите какво ме кара да се смея, 
да плача и да се ядосвам. Важ но е да 
се запомни, че гневът, радостта, ску-
ката и любовта са биологични явле-
ния, точно като треската и кашлицата.

Същата технология, която иденти-
фицира кашлицата, еднакво добре би 
могла да идентифицира и смеха. 

Ако корпорациите и правител-
ствата започнат масово да съби-
рат нашите биометрични данни, 
те могат да ни опознаят далеч 

по-добре, отколкото самите ние се 
познаваме, и биха могли не само 
да предсказват чувствата ни, но и 
да ги манипулират и да продават 
всичко, което пожелаят - било то 

продукт или политик.
Биометричният мониторинг би пре-

върнал хакерските атаки на "Кеймбри-
дж Аналитика" в тактики от каменната 
ера. Представете си Северна Корея 
през 2030 г., в която всеки гражданин 
трябва да носи биометрична гривна 
24 часа в денонощието. Ако слушате 
реч на Великия водач и гривната за-
сече знак за гняв - дотам сте.

Разбира се, биометричното наблю-
дение може да е само временна мяр-
ка, предприета по време на извънред-
но положение. Която да изчезне, щом 
то приключи. Но временните мерки 
имат отвратителния навик да наджи-
вяват извънредните положения, тъй 
като на хоризонта винаги се задава 
ново.

Моята родна страна Израел, на-
пример, обяви извънредно положе-
ние по време на Войната за независи-
мост от 1948 г., което оправда редица 
временни мерки - от цензурата върху 
пресата и конфискацията на земята 
до специалните разпоредби за при-
готвяне на пудинг (не се шегувам).

Войната за независимост отдавна 
бе спечелена, но Израел никога не 
обяви край на извънредното поло-
жение и не премахна много от „вре-
менните“ мерки от 1948 г. (постано-
влението за "извънреден пудинг" бе 
отменено през 2011 г.).

Дори когато заразата от коронави-
рус стигне нулата, някои гладни за 
данни правителства биха могли да 
изтъкнат, че трябва да поддържат 
системите за биометрично наблю-
дение, защото се страхуват от втора 
вълна на заболяването или защото 
в Централна Африка се развива нов 
щам на ебола, или... схващате идея-
та.

През последните години се разра-
зи голяма битка за личната ни пове-
рителност. Кризата с коронавируса 
може да бъде преломната точка на 
битката. Защото когато хората изби-
рат между личния живот и здравето, 
те обикновено избират здравето.

Сапунената полиция

Да искаш хората да избират между 
личния живот и здравето - там е коре-
нът на проблема. Защото това е фал-
шив избор. 

Можем и трябва да се наслажда-
ваме както на личен живот, така и на 
здраве. Можем да изберем да защи-
тим здравето си и да спрем епиде-
мията от коронавирус не чрез уста-
новяване на тоталитарни режими за 
наблюдение, а по-скоро чрез овлас-
тяване на гражданите.

През последните седмици някои от 
най-успешните усилия за овладява-
не на епидемията бяха организирани 
от Южна Корея, Тайван и Сингапур. 
Въпреки че тези страни разработват 
приложения за следене на гражда-
ните, те разчитат много повече на 
тестовете и на доброволното сътруд-
ничество на добре информираната 
общественост.

Централизираният мониторинг и 
суровите наказания не са единстве-

ният начин хората да спазват полез-
ните указания. Когато им се съоб-
щават научни факти и когато те се 
доверяват на публичните власти, за 
да им обяснят тези факти, граждани-
те могат да вземат правилното реше-
ние, дори и когато Големият брат не ги 
наблюдава.

Мотивираното и добре информира-
но население обикновено е далеч по-
мощно и ефективно от подтикваното 
от полицията и невежото. Помисле-
те например за миенето на ръце със 
сапун. Това е едно от най-големите 
постижения в човешката хигиена. То 
спасява милиони животи всяка годи-
на. Въпреки че ние го приемаме за 
даденост, едва през XIX век учените 
откриват значението на измиването 
на ръцете със сапун.

Преди това дори лекарите и меди-
цинските сестри са минавали от една 
хирургическа операция към след-
ваща, без да мият ръцете си. Днес 
милиарди хора всекидневно мият 
ръцете си, не защото се страхуват от 
сапунената полиция, а по-скоро за-
щото разбират фактите. Измивам ръ-
цете си със сапун, защото съм инфор-
миран за съществуването на вируси и 
бактерии, разбирам, че тези мънички 
организми причиняват заболявания и 
знам, че сапунът може да ги премах-
не.

Спрете да си пипате лицето! Но 
защо го правим?

Но за да постигнете такова равни-
ще на сътрудничество, се нуждае те 
от доверие. Хората трябва да вярват 
на науката, на публичните власти и на 
медиите. През последните няколко 
години безотговорни политици умиш-
лено подкопаха това доверие.

Сега същите тези безотговорни 
политици може да се изкушат да пое-
мат по пътя към авторитаризма, като 
твърдят, че просто не може да се има 
доверие на обществото да вземе 
правилното решение. Обикновено 
доверието, което е разрушавано с го-

дини, не може да бъде възстановено 
за една нощ. Но това не са нормални 
времена.

В момент на криза, умовете също 
могат бързо да се променят. Може да 
сте водили горчиви спорове с братята 
и сестрите си с години, но когато се 
случи нещо извънредно, изведнъж 
откривате скрит резервоар на дове-
рие и бързате да си помагате един на 
друг. Вместо да се изгради режим на 
наблюдение, не е късно да се възста-
нови доверието на хората в науката, в 
публичните власти и медиите.

Определено трябва да използваме 
и новите технологии, но тези техно-
логии трябва да овластяват гражда-
ните. Подкрепям идеята да мога да 
следя телесната си температура и 
кръвното налягане, но тези данни не 
трябва да се използват за създава-
нето на всемогъщо правителство. Те 
трябва да ми позволят да правя по-
информиран личен избор, както и да 
търся отговорност от правителството 
за неговите решения.

Всеки път, когато се говори за на-
блюдение, не забравяйте, че същата 
технология обикновено може да се 
използва не само от правителства-
та за наблюдение на хората, но и от 
хората - за наблюдение на правител-
ствата. 

Следователно епидемията от ко-
ронавирус е огромен тест за граждан-
ството. В следващите дни всеки един 
от нас трябва да избере дали да се 
довери на научните данни и на здрав-
ните специалисти, или да се вслуша 
в необоснованите теории на конспи-
рацията и на самообслужващите се 
политици.

Ако не успеем да направим пра-
вилния избор, може по-късно да осъз-
наем, че сме се отказали от най-цен-
ните си свободи, мислейки, че това е 
единственият начин да опазим здра-
вето си.

(Със съкращения)

От стр. 1

В който свобода-
та е превърната в 
нейната пълна про-
тивоположност, но 
множеството е облъчено да вярва, че живее в най-
прекрасния и свободен строй на всички времена – в 
„края на историята“. Където консумацията е издиг-
ната на пиедестал, в най-главен идеал, за да може 
получената добре направлявана пихтиеста маса 
от бели, черни, жълти да не мисли за нищо друго, 
освен как денонощно да купува, за да осигурява 
доволството на транснационалните корпорации 
и управляващите ги, скрити в американските си и 
лондонски кабинети, идеолози на англосаксонската 
глобалистична диктатура. Ние знаем повечето име-
на: Сорос, Ротшилд, Рокфелер… Те много внима-
телно бяха изучили всички провалили се досегашни 
опити за пълно подчинение на света.

...
Те бяха взели есенцията от предишните провали. 

Бяха я опаковали в красиви думи за цивилизацио-
нен избор, демокрация, човешки права, липса на 
граници... И построиха мечтания от Ленин, Троцки и 
Хитлер напълно подчинен свят. При това почти мир-
но, без да е нужна нито световна революция, нито 
световна война. Достатъчно бе да подхвърлят на 
масите цветните молове, холивудските малоумия 
с всесилните американски герои и миризмата на 
генномодифицираните картофи и сандвичи, за да 
получат послушни кученца, които ръмжат довол-
но. Достатъчно бе да заплашат със стари досиета 
за тъмно минало или да предложат пари, за да се 
снабдят със собствените мерзавци, които наредиха 
начело на подчинените провинции, все още напо-
добяващи някакви държави, макар и почти изпраз-

нени от съдържание. Там, където някой все пак им 
се съпротивляваше, му пращаха цивилизационни 
бомби, за да го усмирят. Свободата бе дотам, докъ-
дето постигаше техните задачи. 

Ако някъде, в някой случайно допуснат референ-
дум, подчинената маса гласуваше различно от за-
даденото, се провеждаха референдуми до дупка, за 
да се получи желаният резултат. Границите бяха от-
ворени, но потоците се движеха все в едно направ-
ление – от доведения от тях и техните послушни 
мерзавци до просешка тояга Изток към лъскавия им 
Запад, където, добрала се веднъж, смеската от вся-
какъв човешки материал имаше задача да си вярва, 
че е постигнала върха на сладоледа. Те говореха за 
върховенство на закона, но в същото време силно 
подкрепяха и потупваха по рамото подчинените си 
пионки с тъмно минало, които точно затова и бяха 
сложили да управляват колониите им. Те напълни-
ха света с либералните си медии, които хем превръ-
щаха зрителите в малоумия с безкрайните риалити 
формати, хем наливаха в изпразнените им от вся-
каква логична мисъл черепни кухини идеологеми за 
цивилизационен избор и евроатлантически ценно-
сти. Всичко това се поддържаше от добре платени 
неправителствени организации, които бяха пуска-
ни в действие, колчем нейде се появеше политик, 
несъгласуван с англосаксонската глобалистична 
диктатура.

...
Цялата тази сложна тирания, добре маскирана в 

лъскава обвивка, изглеждаше непоклатима и сякаш 
вечна. Тя обаче все пак имаше своя голям недо-

статък. В такава диктатура, 
именно защото бе превърна-
ла всичките си колонии във 
взаимозависими, е достатъ-
чно да се появи един ста-
билен проблем, който да се 

прехвърли навсякъде и да я събори. Англосаксон-
ският глобализъм се оказа къща с картонени стени, 
която лесно се разпада. Буквално катастрофира 
под собствените си руини.

...
Вирус, тръгнал от малко градче в Китай, едва за 

два месеца докара глобалистичната им диктатура 
до финансова криза, която, макар все още никой 
не смее да прогнозира нейните мащаби, е ясно, че 
няма да е като тази от 2008 г., а ще прилича много 
повече на Голямата депресия от 1929-та. А може и 
да я задмине! Най-богатите хора на земята, сред 
които са и изброените по-горе, за един-единствен 
ден вече изгубиха $1 трилион! А кризата и упадъкът 
тепърва започват. Предстои да видим фалити, по-
литически кризи в управляваните от техните мер-
завци колонии, сриващи се социални системи, не-
способни да поемат бремето на масова парализа 
и психоза. Оттук до военните измерения на кризата 
крачката е само една.

Когато една диктатура, подмела националните и 
социални конфликти под чергата, тръгне да се раз-
пада, те изскачат оттам като чудовища. Краят на 
всяка империя е все такъв. Това е по-интересно от 
което и да е телевизионно предаване – срутването 
на англосаксонската глобалистична диктатура, за-
почнало от малко микровирусче в някакво си непо-
знато китайско градче. Гледайте. Повторение няма 
да има. (Със съкращения)

Източник: www.flagman.bg 
Божидар Божков

Картонената къща на Сорос, Ротшилд и 
останалите тарикати се срутва

КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

3



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5
„Отшумят ли бедствията, задава 

се бленувана от хилядолетия дивна 
хармония между людете. След при-
родните изпитания се задава ера на 
Духовността. Но дотогаз ще се изжи-
вее период, който е като препънка, 
като забавяне на времето. Предстои 
Човекът да даде някои неща от себе 
си, които ще го изведат напред. Тряб-
ва да изработи вътрешна хармония.

Катаклизмите  се отразяват пози-
тивно на еволюцията… Унищожават 
гниеща шума, клони, отпадъци. Вяр-
но, загиват и млади дръвчета. Полза-
та – нов жизнен простор. Инак гората 
линее. А човешкият род, затънал в 
консуматорство, би се превърнал в 
завод за отпадъци.

Който преживее изпитанията, бла-
гословен ще е… Светът ще стане по-
съразмерен, чист и нов. Оцелелите 
ще имат обновена, съответстваща с 
хармонията на Космоса и Природата 
стойностна система.

В резултат на предстоящите ката-
клизми земната ос леко ще се изме-
сти. В границите на едно денонощие 
ще бъде променена неговата продъ-
лжителност. Това ще предизвика бур-
ни климатични промени.

Оредялото Човечество ще пое ме 
напред. Пречистено, умъдряло. Към 
Духовността. Без човека светът няма 
да изчезне. Без човещина сапиенсът 
е обречен на гибел. С предстоящите 
гибелни катаклизми ще настъпи по-
врат в ценностната система и тен-
денции на развитие. От промените 
не бива да се боим. Ще разкрият не-
осветената страна на Силата. След 
родената в Америка Шеста раса се 
задава много по-извисена – седма. 
Манипулаторите ще са овъзмездени. 
Егоизмът – също.

* * *
Катаклизмите ще сменят една ге-

нерация с друга. Агресивният, мате-
риализиран до крайност сапиенс на 
неразумната цивилизация ще бъде 
заменен от новия човек, носител на 
Христова душа.

Отвъд сътресенията Човечеството 
ще е обладано от ново светоусещане. 
Не ще си въобразява, че владее при-
родата.

Ходът на „кодираните (предначер-
таните) събития не ще се промени. 
Предстои да осъзнаем отговорността 
си едни към други и към Земята. Но-

вото хилядолетие ще е одухотворено. 
Духовността ще възкреси скъсана-
та връзка с Любовта. Оцелелите ще 
възстановят божествеността в Чове-
ка. Злото ще се задейства, за кой ли 
път, в изпитаната стара роля – на оръ-
дие на Доброто. Изживяното от Чове-
чеството ще го направи по-зряло.

* * *
След около век (предсказанието е 

направено на 25.12.1975 г.) съвремен-
ните леки коли изцяло ще отпаднат. 
В сравнение с новите, ще изглеждат 
като динозаври – примитивни, груби, 
недодялани… Виждам град с прави 
успоредни улици. Сгради – не по-
високи от 4-5 етажа. Като от стъкло. 
Прозорците им – матови, шуплести, 
с пори. Това е още по-далечно вре-
ме. Превозните средства – абсолют-
но безшумни. Имат нещо като волан 
и перки. Носят се ниско над земята, 
почти над сградите. Съзирам хора-
та, които ще ги управляват. Ще се 
хранят повече с плодове, отколкото с 
тестени изделия. По онова време ще 
се разбере – месото е канцерогенно. 
Включително пилешкото. Ще бъде за-
винаги изоставено. Почитта към При-
родата ще се изразява и в храната 
– ще преобладават вегетарианците. 
От съвършено различния живот есте-
ството им постепенно ще се проме-
ни. Пред мен са – с по-големи глави 
и удължено, значително олекотено 
тяло.“

„В не много далечно време (проро-
чество от 1980-те години) огромни-
те магистрали, ширнали се пред нас, 
ще са обрасли в треви и храсталак. 
Никой няма да пътува по тях. Новите 
возила ще се реят из въздуха. За ид-
ните немного далечни поколения не-
бето ще е без граници. Аутобаните то-
газ ще запустеят, предадени завинаги 
на царството на буренака… България 
е богоизбрана. Не защото не разпола-
га с огромни първокачествени маги-
страли, а затуй, че само след броени 
десетилетия те ще са вече абсолютно 
ненужни. Ще се спести труд нахалост 
и излишни средства.

Конструкторският изобретателен 
гений ще е на такова ниво, че както 
разкрих, ще създаде автомобили-ле-
тателни апарати. С едно бутонче ще 

се управляват. Ще се зареждат с кос-
мическа енергия. Няма да замърсяват 
въздуха. Тогава ще бъдат покорени 
небивали научни висоти… След етап 
на небивал цъфтеж и възход, темпо-
вете на развитие на техниката посте-
пенно ще се забавят. Вече споделих 
– ще стигне донякъде. Няма да има 
какво ново да открива и внедрява. 
Тогава ще настъпи оня немислим за 
нас етап, когато безславно ще се сри-
не. Окончателно отпаднала, ще бъде 
захвърлена като ненужна, така както 
днес, примерно, е с парната машина.

Пред човешкия род ще се разкри-
ят още по-примамливи перспективи, 
но вече от друго естество. Това ще е 
краят на „машинния интелект“. Виж-
дам – периодът не е далеч. Техниката 
някога бе създадена, за да разполага 
Човечеството с повече време за себе 
си. С ръка на сърце, честно отговоре-
те – така ли е? И каква бе цената за 
това? Не опустоши ли тя душевността 
ни? Висшите космически същества не 
се нуждаят от машинни придобивки 
така, както за нас отдавна са излиш-
ни копието и стрелата, без които жи-
вотът някога е бил немислим. На чо-
века предстои неудържимо духовно 
развитие.

Намерим ли пътя към себе си, раз-
работим ли скритите в нас резерви, 
ще можем да се озовем навсякъде. 
Започне ли бъдният човек със силата 
на мисълта да посещава други плане-
ти и звезди, летателните чудесии, за 
които говорих, напълно ще отпаднат. 
Съвършено излишни ще са тогаз и 
ракетите. Свободно чрез духа си ще 
проникваме в Безкрая – сред примам-
ливите лабиринти на макро и микро-
космоса.

Архаични допотопни съоръжения, 
съвременните космически апарати 
ще заемат достойно място, но вече 
като музейни атракции, очертаващи 
изминатия път в нашето развитие. Ще 
изчезнат оглушително ревящите ма-
шинни чудовища. В онова не особено 
далечно време съвършените доскоро 
придобивки, рожба на човешкия ум, 
веднъж завинаги ще бъдат запоките-
ни на сметището на историята.”

Светът ще е по-съразмерен, чист и нов. 
Манипулаторите - ще са овъзмездени. 
Егоизмът - също.  

Изработеният от мен 
специален математи-
чески модел показва, 

че наближава краят на кри-
зата с разпространението на 
коронавируса - и във вътре-
шен, и в международен план. 
Изчислих, че не по-късно от 
5 април ще е пикът на забо-
леваемостта в България и 
оттам нататък бройката на 
заразените у нас ще започне 
да намалява с бързи темпо-
ве. За да постигнем щастли-
вото лято обаче, трябва да 

Математик с прогноза

ЧуДО ПО ВЕликДЕн! 

Слава
Севрюкова:

останем поне още месец в 
изолация.

Около Великден ситуация-
та ще се нормализира, но 
все още ще има напрежение 
и страх в обществото. Извън-
редните мерки могат да се 
удължат най-много до Гер-
гьовден, след което обичай-
ният живот в България по-
степенно ще бъде напълно 

възстановен.
Постепенно и в Италия, 

Испания и Германия ситуа-
цията ще се успокои и към 
началото на май картината 
ще е коренно различна. За 
държавите, неглижирали 
мерките за борба със зараз-
ата, е рисковано да се правят 
изводи отсега.

Според моя модел уста-

новените заразени от коро-
навирус в България няма да 
надхвърлят 911 човека, а по-
чиналите ще са не повече от 
19. Затова не са необходи-
ми военно-полеви болници, 
допълнителни апарати за 
обдишване, международна 
помощ и т.н.

Трябва само да удържим 
мерките за социална изола-

ция още около месец и да 
спазваме всички предписа-
ни здравно-хигиенни норми. 
След това ще си караме едно 
слънчево и щастливо лято.

Друг е въпросът за иконо-
мическите и за социалните 
последици от кризата, които 
очаквам да са изключително 
тежки, но тази тема ще ко-
ментирам по-нататък. Днес 
исках да ви кажа само, че по 
отношение на здравето ни 
наближават едни по-добри и 
по-оптимистични дни, които 
заедно ще дочакаме съвсем 
скоро...

Източник: marica.bg

От стр.  1

Слава Севрюкова е българска 
пророчица, наричана „софийската 
Ванга“. Дори Ванга се прекланяла 

пред нейните думи и е казвала, 
че каквото издума Севрюкова, ще 

се сбъдне и добавя, че тя е едно 
богово ниво над нея.

Тя е може би единствената 
ясновидка в света, която се е 

занимавала основно с наука, макар 
да е завършила само четвърти 
клас  През 1962 година Слава се 
запознава с доц. Иво Лозенски – 
геолог и ядрен физик, и това е 
съдбовна среща и за двамата. 

Почти веднага двамата започват 
съвместната си работа. 

Провеждат различни психотронни 
сеанси (изследвания със силата 
на мисълта в различни области 
на науката), правят проучвания 

относно силата на мисълта и 
експериментират с различните 

аспекти на паранормалното.
Партньорството им продължава 

почти трийсет години. 
Странният изследователски 
екип от възрастната Слава с 

незавършено основно образование 
и аскетичния доцент е канен 
на много международни изяви 
по психотроника. Докладите 
им се слушат с възхищение и 

недоумение. Жената „психотронен 
микроскоп“ прави много 

сензационни открития, които 
досега озадачават физиците. На 

практика психотронният екип 
Севрюкова-Лозенски предлага 

нов модел за строежа на атома. 
Онова, което остава в историята 
за идните поколения от феномена 

Слава Севрюкова, безспорно 
са невероятно точните й 

предсказания, насочени както към 
бъдещето на България, така и 

към проблемите на целия свят.
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Биодинамична характеристика
за месец април 2020 година от Димитър Стоянов

Както и миналата година времето за садене - Низходяща 
луна е на два етапа. По-дългият по дни е в началото от 1 до 
14 април, а по-краткият в края от 28 до 30 април. Това е много 
добре, защото което не сме успели да свършим в началото, 
можем да довършим в края на месеца.

Независимо че очакваме много динамичен, с резки проме-
ни месеец планетната конфигурация е  изключително статич-
на. Единствено Меркурий е харесал три планети за различни 
дни и пребивава в тях, но това няма особено влияние в ме-
сечния цикъл.

Особеностите ще дойдат от характера и силата на импул-
сите от зодиакалните съзвездия. Силни светлинни импулси 
с три звезди ще има от 2 април до 16 чaса, 17 април след 
14 чaса и на 28, 29 април през целите дни. Силен топлинен 
импулс ще имаме само на 4 и 5 април. Зеленият импулс е 
най-добър на 15 и 16 април Воден импулс в помощ на всички 
литни зеленчуци ще е най-силен и полезен на 11, 12, 20 и 21 
април. Тези добри предпоставки ни дават възможност да  ра-
ботим възможно във всички направления в градината.

Много  са добри възможностите и за работа с компоста. 
През месеца имаме 16 дни както за работа  с купчината, така 
и  за използване на вече готовия  компост - 1, 2, 6, 7,  8, 9, 
10, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28 и 29. За овошките добрата 
практика е окопаване на чашките, компост, поливане, мулчи-
ране и обмазване на стъблата с пастата. Следва малко отдих 
до прецъфтяването им. Другите практика през май, които са 
важни за да получим добра реколта са. Задължително след 
цъфтежно праскане с колоидна сяра 1:400 за предпазване 
от струпясване и къдравост. При поява на листни въшки  по 
младите клонки третираме с тоник от коприва, ако е нужно 
няколко пъти. Всички дейности в градината провеждаме спо-
ред точното време  от календара и спазваме съответната 
технология. Практиката за отглеждане на домати  показа, че 
чадъра от найлон над лехата е задължителен, а конструкция-
та да си подготвим още сега  за да можем след засаждането 
през април веднага да ги покрием.

И така нашите прогнози за месеца - 1-6 много влага и вя-
тър. До 14 - хубави пролетни дни.

15-22 понижаване на температурата. Студен вятър. 22-26 
- променливо, студено, сняг в планините. Краят на април - 
студен със сняг по високите места. Успех на всички!

Непрекъснатото раз-
гъване на събитията 
в посока на екстрена 

негативност ще ни накара 
все повече да се замисляме 
върху това, дали еволюция-
та има някакъв праволинеен 
път и дали понякога не поема 
обратен ход. Също и дали не-
прекъснатото усъвършенст-
ване на живота понякога не 
тръгва в посока опростяване, 
а не само към усложняване? 
И най-важното – защо се  
случват тези обрати? По ло-
гиката на постоянното услож-
няване на човешкия живот би 
следвало да заключим, че чо-
векът има най-сложния орга-
низъм, но това може да не се 
окаже така. Много е вероят-
но „обратните ходове” също 
да спомагат за  еволюцията, 
особено когато всички други 
възможности са изчерпани. 
И тогава кризите също да се 
превръщат в развитие, макар 
и принудително. И регресът 
също да води към прогрес, но 
придобит по трудния и по-ба-
вен път. А и не винаги услож-
неният път да е най-добър, 
опростяването също може 
да свърши добра работа, за-
щото пести енергия, време, 
усилия, които могат да се 
насочат в много по-ефектив-
ни начинания. Към подобни 
разсъждения могат да ни на-
сочат и последните новини 
около проникването на коро-
навируса и в нашата страна.

Можем да се попитаме и 
защо точно на 8 март се из-
правихме лице в лице с по-
следствията от препускащата 
към своя заник епоха на Кали 
Юга, която няма да се спре 
пред нищо, преди да потъне 
в бездните на бездънито, из-
пълнено с алчност, надпрева-
ра и конфликтност в името на 
материалните ценности. Но 
защо ли точно в този ден раз-
брахме, че Covid-19 напомни 
за себе си и по нашите земи? 
Ние знаехме, че нямаше как 
да подмине кръстопътната 
ни територия, но все пак има 
някакъв знак, че това стана 
точно в дните на женските ис-
кания за по-справедливи ус-
ловия на труд и достойни въз-
награждения. Но нали преди 
това да се случи, на първо 
място трябва да се запази 
животът, да се оцелее. Дано 
тези движения насочат сила-
та си предимно в тази посока. 
Можем също да се запитаме 
как могат жените, които носят 
този силно развит инстинкт 
за съхраняване на живота, да 
се чувстват добре, ако изво-
юват само за една прослойка 
по-добър живот, особено на 
фона на тоталната беднота 
на толкова много други соци-
ални групи?

 Та дори Коронавирусите 
(CoV) са обединени в голя-

какво ни „казват” така загадъчните и 
натоварени с незнайни за нас цели вируси?

Поне ни карат да се замислим какво е животът, какво сме ние и 
кои форми на живот са по-интелигентни

Показват ни, че за разлика от човека те имат предел на ожесточението си

мо семейство, което включва 
вече познатите ни MERS-CoV 
и SARS-CoV, които взеха дос-
та жертви преди години. Се-
гашният щам nCoV не е бил 
идентифициран по-рано при 
хора. И той хитрува, за да из-
пълни задачата си, не знаем 
каква, нищо че не напълно 
жив организъм. Учените все 
търсят причината за появата 
на вирусите, знаят вече, че 
си общуват помежду си чрез 
собствените си молекулни 
езици, че си имат вирусни 
кодове, говорят с братята 
си чрез секреция и долавя-

не на масив от химикали. Че 
техният „кворум сенсинг” им 
позволява да коригират по-
ведението си, съгласно броя 
на техните себеподобни на-
около, да решат дали да се 
делят или кога да стартира 
инфекция. Дори един вирусен 
нашественик може да произ-
вежда химикал, който оказва 
влияние върху поведението 
на други вируси, по думите 
на израелския  микробен ге-
нетик Ротем Сорик. Можели 
да инфектират клетки по два 
различни начина – като  по-
хищават клетките-гостопри-

комуникационна система... 
А казваме, че вирусите били 
непонятно непознаваеми, 
какво пък да кажем за чо-
вешките същества?... Оказва 
се, че вирусита са и доста 
предвидими, щом като из-
дават тайната си, че могат 
да предизвикат и латентни 
инфекции, с което подсказ-
ват и пътя да се намери мо-
лекулата - лекарство, която 
да ги накара да преминат в 
пълна латентност.

Вирусите са най-старите 
живи организми на Земята, 
твърдят учените. Те се  кла-
сифицират трудно, до неот-
давна ги смятаха за неживи 
частици от ДНК и РНК. Но 
ново изследване открива, че 
те не само са живи, но са се 
появили преди първите съ-
временни клетки, което им от-
режда старшинство в Дърво-
то на живота. Те не са „живот-
но, растение или минерал“, а 
съществуват в тяхна собстве-
на уникална група, сочи про-
учване в Discovery News. 

На стр. 8

Лияна 
Фероли:

емници и се размножават, до-
като домакинът не се спука и 
не умре и като вмъкват свой 
собствен генетичен материал 
в генома на гостоприемника, 
а след това остават латентни, 
докато някакъв стимул не ги 
накара да се събудят и да се 
размножат по-късно. Но най-
удивителното е това, че ко-
гато, след смъртта на голям 
брой клетки, нивата им се по-
вишат, те спирали „войната” 
и се оттегляли да лежат в ла-
тентно състояние в бактери-
алните геноми. Което значи, 
че и вирусите, за разлика от 
човека, имат предел на ожес-
точението си. Нещо повече – 
ако вредителят изтече от своя 
гостоприемник, ограничава 
унищожението и спокойно го 
изчаква да възстанови расте-
жа си, по думите на микроб-
ния генетик Питър Файнран 
от Нова Зеландия. Сякаш му 
дава шанс да премисли и да 
открие грешните си подходи. 
Колко е странно, че генети-
ците успяват да проникнат 
в тази логика на вирусната 
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Бюлюкбашията Неджеб ага веднага разпределя 
заптиета на групи от по 6 души, които да арестуват 
бунтарите. Денят вече е превалил, скоро мракът 
скрива къщи и улици, затова турците решават ак-
цията да се проведе рано сутринта на другия ден.

Съзаклятниците от своя страна също са преду-
предени. През нощта те обличат униформите си и 
се въоръжават. Решено е да нападнат конака пре-
ди разсъмване и да изненадат турците. Неджеб 
ага, обаче, е нащрек. Той поставя усилени патрули, 
които се сменят всеки час.

Така, когато Каблешков повежда 15 въоръжени 
мъже да превземат конака, вижда 35 заптиета с на-
сочени за бой пушки. Докато двете групи взаимно 
се дебнат, на Калъчовия мост се срещат бунтов-
никът и началник на тайната полиция на въстани-
ците в Копривщица Георги Тиханов (наричан Тиха-
нек или Тиханеца) и турското заптие Кара Хюсеин. 
И двамата са закъснели да се присъединят към 
своите.

Когато се появяват на двата края на моста, вза-
имно са изненадани един от друг, но повече от два-
мата - Кара Хюсеин. По простата причина, че той 
досега не е виждал българин с военна униформа 
и въоръжен с пушка. Хюсеин се кани да стреля, но 
Тиханек се оказва по-бърз и улучва смъртоносно 
заптието. Гърмежът привлича част от въстаниците, 
начело с Тодор Каблешков.

Като вижда простреляния турчин, той решава, 
че повече време за губене няма. Взима лист хартия 
и с кръвта на убития написва прочутото Кърваво 
писмо. Така въстанието избухва преждевременно. 
Но в Копривщица този изстрел е един-единствен, 
като се изключи пукотевицата от гърмежите на 
въстаниците във въздуха, с които те изразяват ра-
достта си и провъзгласяват града за освободен.

Малко по-късно Копривщица е нападната от 
многоброен турски аскер, който заплашва да я пре-
вземе и ограби. Копривщенските чорбаджии съби-
рат 16 хил. алтъна и откупуват пощадяването на 
града, като се задължават да предадат и бунтов-
ниците. Повечето от тях обаче вече са се изтегли-
ли в планината, където са заровили пушките и са 
се преоблекли в цивилни дрехи. Тодор Каблешков 
е арестуван и отведен в Габрово, където се само-
убива в затвора. Само Тиханеца и още 6 души се 
укриват в подножието на един от баирите над Коп-
ривщица. Два дни те успешно се отбраняват сре-
щу многобройния турски аскер, докато свършва и 
последният им патрон. Турците ги връзват, бият ги 
с прикладите на пушките си и ги откарват в Плов-
див. Там са осъдени на вечно заточение в остров 
Родос.

Междувременно избухва Руско-турската вой-
на и Тиханек организира отряд, който извършва 
подривни действия срещу турците на острова. Той 
взривява 4 склада с оръжие, боеприпаси и проду-
кти, но остава неуловим. След войната за българ-
ските заточеници е обявена амнистия.

За заслугите му гърците дават на Георги Тиха-
нов чин лейтенант, награждават го с орден и го ка-
нят да остане на служба в тяхната армия. Тиханек, 
обаче, се връща в България и се включва в дви-
жението за освобождаването на Македония, оста-
нала под турска власт с решенията на Берлинския 
конгрес. Сформира чета, която действа в Куманов-
ско. Два пъти е раняван, последният - тежко, и за-
това не може да участва в Илинденското въстание. 
Умира през 1915 г.

200 срещу 11 хиляди

В Търновския революционен окръг въстание-
то не избухва масово. Само няколко чети излизат 
по баирите и водят спорадични боеве с турските 
заптиета. Една от тях записва героични страници в 
историята на Априлското въстание. Това е четата 
на Бачо Киро и поп Харитон. Двамата я сформират 
веднага след решението в Оборище за обявяване 
на въстанието. Когато научават, че то е избухнало, 

200 души грабват пушките и тръгват да събарят 
властта на султана. Решават да превземат Дряно-
во, но местните чорбаджии ги склоняват да не го 
правят, защото турците ще съсипят града. Дават 
им пари и храна и ги насочват към Габрово, защото 
той е по-голям град и ефектът от неговото превзе-
мане ще бъде по-значим.

Четата тръгва, но е пресрещната от един табор 
турска войска, затова се укрива в Дряновския ма-
настир. Но таборът я преследва и я обкръжава в 
обителта. Той се състои от 1300 души и неговият 
командир смята, че лесно ще се справи с четници-
те. Още същия ден, на 29 април, заповядва юруш 
и низамите тръгват да превземат манастира. Укри-
ти зад дебелите дувари, четниците ги посрещат с 
изключително точна стрелба, всеки изстрел е по-
разяващ, а защитниците не дават никакви жертви.

Разколебани, турците спират атаката. Команди-
рът на табора губи самоувереността си и праща 
своя адютант в Дряново, откъдето по телеграфа 
да поиска помощ от шуменския гарнизон. Неговият 
началник Физлъ паша веднага тръгва със 7000 ни-
зами и 6 оръдия. Селяните, които са мобилизирани 
да ги теглят с воловете си, правят саботаж - пре-
рязват жилите на краката им, а също така слагат 
пясък в главините на колелата, така оръдията ос-
тават обездвижени.

Физлъ паша нарежда да се намерят други воло-
ве, а с пехотата продължава към Дряновския ма-
настир. Там той пристига на 3 май заедно със съ-
брани по пътя башибозуци, които наброяват 7000 
души. На 4 май, с развети знамена, под звуците на 
зурни и тъпани, 10 хиляди низами и башибозуци 
тръгват да щурмуват манастира. Други 1000 са по-
ставени по околните скали, откъдето да обстрел-
ват четниците.

Подложени на кръстосан огън, те се оттеглят от 
дуварите и заемат позиции в килиите на манастира 
и в черквата. Петима се качват на камбанарията и 
оттам с точни изстрели поразяват намиращите се 
на скалите турци. На 5, 6 и 7 май всички атаки са 
отблъснати и в тях турците дават много жертви. За 
зла беда тогава се случва голямо нещастие. Поп 
Харитон в една от килиите, заедно с трима монаси, 
прави патрони. Идва един четник да вземе готови-
те, но е с цигара. Неволно я изпуска и тя възпла-
менява барута. Всички са обгорени, а войводата 
ослепява...

На 8 май пристигат оръдията. Снарядите започ-
ват да рушат стените на манастира и черквата. 
Бачо Киро, който е поел командването на четата, 
нарежда всеки да се спасява, както може. Със 76 
четници Петър Пармаков пробива обсадата и тръг-
ва към билото на Балкана. Бачо Киро също се из-
мъква, укрива се в една колиба, но там е заловен. 
Пред съда произнася знаменитата си реч в стихо-
творна форма, обаче е осъден на смърт и обесен 
в Търново.

В манастира последна битка дават ослепе лият 
поп Харитон и останалите там 23-ма четници, ре-

шени да умрат за свободата на поробеното си 
отечество. Това е нечуван подвиг. Той може да се 
сравнява с този на 300-те спартанци, които защи-
тават Термопилите срещу гигантската войска на 
Ксеркс.  

Героизмът на въстаниците е описан в записките 
на игумена на Дряновския манстир Пахомий, който 
успява да се спаси от погрома. Покачил се на едно 
вековно дърво, той наблюдава ужасните зверства 
на турците. Обзети от безумна ярост, те разчленя-
ват труповете на последните защитници на мана-
стира и се кичат... с части от телата им!

Отбраната 
на въстаническата крепост  

След избухването на въстанието Гене Телий-
ски от Церово, наричан Телията, буни селяните 
от неговото и околните села да грабнат оръжията. 
Същевременно ги убеждава, че по-добре е да се 
обединят, защото колкото повече хора са заедно, 
толкова по-успешно ще дадат отпор на турците и 
черкезите. Мъжете взимат пушките, а които нямат 
- коси, брадви, копрали, и Телията ги повежда към 
подножието на връх Еледжик. Там има останки от 
стара крепост и средновековен замък, които из-
ползват за създаването на укрепление.

Тук са повечето от жителите на селата Церово, 
Лесичево, Калугерово, Мухово, Вейселиците. Не 
само мъжете, но също така жените, старците, та 
дори децата носят къмъни и дървета за изгражда-
не на укреплението. Само за 2 дни е издигната сте-
на - на повечето места висока един метър. В нея са 
оставени пролуки, през които да се стреля с пуш-
ките. На две места е поставено по едно черешово 
топче. За жените, децата и старците построяват 
убежище.

За командир единодушно е избран Гене Телий-
ски, а за негов помощник - Теофил Бойков от Ка-
лугерово. В командния съвет са включени още 11 
души. Въстаниците, на брой около 700, са разпре-
делени на стотни и десетки - всяка със свой коман-
дир.

Първата атака срещу лагера е на 24 април. Към 
4000 турски и черкезки башибозуци от всички стра-
ни се втурват към стените на укреплението. Въста-
ниците ги посрещат с точни изстрели, а тези, които 
успяват да стигнат до стената, са съсечени с коси 
и брадви. На следващия ден идват още 1500 баши-
бозуци и следва нова атака, но пак безуспешна. За 
два дни са убити и ранени към 400 башибозука, а 
никой от защитниците не е пострадал, което значи-
телно повишава техния дух.

Селяни донасят, че към лагера са се отправили 
два табора редовна турска войска, имат и оръдия. 
Положението става сериозно. Телията изпраща 
хора да намерят Бенковски и да го призоват да им 
се притече на помощ. В един и същи ден пристигат 
той с Хвърковатата си чета и турските табори. Бит-
ка обаче не последва, защото турският командир 

Страници от историята на Априлското въстание

“ШАПКИ ДОЛУ! На днешния ден избухна 
Априлското въстание!”
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чака да дойдат оръдията. Тогава 
съобщават на Бенковски, че Па-
нагюрище е превзето и запалено. 
Той оставя на Телията да се справя 
с положението, а с Хвърковатата 

чета тръгва към Панагюрище.
На 29 април пристигат оръдията и започват да 

обстрелват стената, както и целия лагер. Тогава 
въстаниците дават първите жертви. Ранените ги 
носят в убежището, където жените ги превързват 
с откъснати ивици плат от фустите си. На места 
стената е пробита от снарядите и там редовната 
армия и башибозука атакуват, за да влязат в ла-
гера. При всяка пробойна се води ожесточена бит-
ка. Въстаниците посрещат нападателите с коси и 
брадви, мушкат и секат, но башибозукът и низамите  
прииждат на все нови вълни и все по-озверени от 
яростната съпротива.

На 2 май Телията нарежда жените, децата, ста-
рците и ранените да се изтеглят в горите. Остана-
лите ще продължат битката, макар и вече само за 
едната чест. Наясно са, че въстанието е неуспешно 
и те са обречени на гибел. В утрото на 3 май по-
следните защитници на въстаническата крепост 
тръгват на отчаяна атака, в която повечето нами-
рат смъртта си. Оцеляват 25 души. С 19 от тях след 
Освобождението се среща Захарий Стоянов и по 
техните спомени описва героизма на  защитниците 
от въстаническата крепост при връх Еледжик. 

Пътят на подвига и безсмъртието

При подготовката на въстанието Букурещкият 
комитет успява да събере средства и с тях купува 
530 пушки, 60 револвера, патрони за тях, саби, но-
жове, остават пари и за униформи. Оказва се, оба-
че, че не може да се намерят достатъчно хора, за 
да бъдат въоръжени с тях. Нещо повече: никой от 
старите войводи не се съгласява да оглави четата. 
За малко неин главатар да стане Стоил войвода, 
но той се връща към първоначалната си задача - с 
друга чета да влезе в България някъде около Тут-
ракан и по пътя си да вдига селяните на бунт.

Впрочем това е основната цел и на Ботевата 
чета. Въпреки че тя се сформира в състав от 205 
души, опаковат в сандъци 300 пушки и друго оръ-
жие, предназначено за тези, които смятат да при-
влекат за участие в бунта.

Тръгват от Гюргево с кораба "Радецки" на 16 май. 
На 17 май към обяд стигат до с. Оряхово при усти-
ето на река Огоста и там завземат парахода. Него-
вият капитан Дагоберт Енглендер остава с отлични 
впечатления от отношението на бунтовниците към 
екипажа и пътниците. Затова, когато параходът сти-
га до Видин и тамошният валия Осман паша иска 
срещу голяма сума да наеме кораба за превоз на 
неговите войници, с които да преследва четата, 
капитанът отказва. През това време четниците са 
слезли на брега, целунали са родната земя и са 
се заклели, ако трябва, да пожертват живота си за 
свободата на Отечеството.

Кои са тези 205 храбреци? Всички са млади 
мъже между 20 и 30 г. Само малка част от тях са 
участници във Втората българска легия, другите 
нямат никаква военна подготовка. Такъв е и войво-
дата Христо Ботев. Затова за военен командир е 
определен поручик Никола Войновски. Знаменосец 
е Никола Симов-Куруто. Пряпорецът е ушит от Пет-
ранка Обретенова, дъщеря на баба Тонка, за Чер-
нодренската чета, но след нейната гибел е съхра-
нен от баба Тонка, която го дава на сина си Никола 
- участник в Ботевата чета.

Започва бойният път на четата. В Козлодуй раз-
биват черкезките башибозуци, взимат конете им и 
8 каруци, от които правят обоз. На него са натова-
рени излишните пушки и другото снаряжение. Тръг-
ват в строг боен ред: отпред се движи ариегард от 
30-40 души, а останалите - в две колони. Стигат до 
с. Бутан, където правят мост, за да преминат при-
дошлата река. В селото ги посрещат радушно, но 
на призива мъжете да се присъединят към четата, 
никой не откликва.

Тук ще направим едно отстъпление, за да обяс-
ним защо в такъв бунтовнически край, където в 
миналото са избухнали Чипровското, Берковското, 
Белоградчишкото и други въстания, по време на 
Априлското въстание населението не смее да на-

дигне глава.
След руско-турските войни от началото на ХІХ в. 

една значителна част от българското население в 
Северозападна България, под давлението на руски 
емисари, се преселва в Молдавия, Бесарабия и 
Украйна. Оказват се основателни опасенията на 
Раковски, че напуснатите земи ще бъдат заселе-
ни с черкези, татари, арнаути, затова той се бори 
срещу преселничеството. И докато на останалото 
по своите места българско население е забранено 
притежаването на оръжие, новите заселници са въ-
оръжени и те са опора на османската власт. 

Тоз, който падне в бой за свобода...

Това се потвърждава и при следващата спирка 
на четата в с. Баница. Очаква се там към четата да 
се присъединят близо 400 души, но се оказва, че 
само местният даскал се включва в нея. Тук става 
и първото сражение, защото турски башибозук и 
черкезки банди нападат четата. Даскалът, който по-
знава местността, ги води при Милин камък, където 
според него има удобни позиции за отбрана. Това 
се оказва донякъде вярно. Там Войновски разпо-
лага четниците зад скалите, в трикръгова отбрана, 
шахматно разположени, и им нарежда да стрелят 

само когато са сигурни, че ще улучат.
На 19 май срещу тях настъпват башибозуците от 

селата Баница и Мраморен, 8 черкезки банди и два 
бюлюка редовна войска. Четниците отбиват 4  ата-
ки, нанасят значителни загуби на нападателите, но 
и те дават жертви, сред които е и знаменосецът Ни-
кола Симов. Когато на 20 май се изтеглят към връх 
Околчица, Ботев казва, че е позорно да отстъпват, 
а трябва те да атакуват. За да даде личен пример, 
яхва коня и сам със сабя се спуска срещу душма-
ните. Войновски веднага изпраща двама четници, 
също на коне, които да върнат войводата на без-
опасно място. Но той като че ли е обречен. Към 16 
ч. един куршум го пронизва в челото и Ботев уми-
ра. Има различни версии кой го е прострелял, как, 
къде, но това е друг въпрос.

И още едно отстъпление тук. Озверелите баши-
бозуци, черкези, татари и арнаути след разгрома 
на четите и дружините на въстаниците са режели 
главите на техните предводители, забивали са ги 
на кол и са ги разнасяли, за да всяват  страх сред 
раята. Това се е случило със Стоил войвода, с Та-
ньо войвода, с поп Харитон и с други. Според ново-
появили се данни, черепът на Бенковски е намерен 
в с. Голяма Желязна, далеч от лобното му място в 
Тетевенския балкан.

Нищо обаче не се знае за останките на Христо 
Ботев, Никола Симов-Куруто и другите четници, 
загинали във Врачанския балкан. По сведения на 
оцелелите, те са покрили телата им с отрязани 
шипкови храсти и са ги затрупали с камъни. Малко 
вероятно е това да е попречило на турците да се 
погаврят с останките им. Навярно поради тази не-
известност в началото на 60-те години на миналия 
век се породи упоритият слух,  че Христо Ботев не 
е убит, а е бил пленен и все още е заточеник в Ди-
арбекир, даже се появи и подписка, с която се иска 
българското правителство да направи необходи-
мото за неговото освобождаване.

Сега - епилогът. След смъртта на Ботев за войво-
да на четата е обявен Никола Войновски. Той всъщ-
ност поема командването само на една трета от 
нея, а другите се разделят на две половини и тръг-
ват в различни посоки. Повече от месец турците ги 
преследват. Загиват 94, 26 са заловени и осъдени 
на заточение, оцеляват 76, последният умира през 
1944 г. Всичките те са извървели пътя на подвига 
и безсмъртието, защото "Тоз, който падне в бой за 
свобода, той не умира!".

Доц. Йордан ВАСИЛЕВ, д-р по история
Източник: duma.bg

„На оръжие, братя”, 1965 г. маслени бои, платно, Евгени Поптошев, ХГ Стара Загора

Христо Ботев с Никола Славков и Иван Драсов в 
Румъния, 1875 г. 
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Това сложно изследване на вируси сравня-
ва структури от различни клони на Дърво-
то на живота и включва 5080 организми, 

представляващи всеки клон от Дървото на живо-
та, включително 3460 вируса. Аршан Насир, един 
от авторите на проекта, посочва, че голям брой 
от гените на вирусите не се наблюдават в клетъч-
ния свят и най-вероятно са нови гени, създадени 
от вирусите. Изследователите предполагат, че 
вирусите са еволюирали по времето, когато пър-
вичните клетки са отделяли генетичен материал, 
които вирусите са могли да вземат. 

А пък в Кан Академия /https://bg.khanacademy.
org/science/biology/biology-of-viruses/virus-
biology/v/viruses/ са сигурни, че вирусите еволю-
ират по-бързо от гостоприемниците си, в т.ч. и 
от човека. Че можем да видим разнообразието 
и еволюцията на вирусите навсякъде около нас. 
И пример за това са новите щамове грип, които 
се появяват всяка година. Вирусите еволюират и 
като си разменят ДНК или РНК чрез процес на име 
рекомнибация, най-често тя се случва, когато два 
вируса заразят едновременно една и съща клет-
ка. Както и чрез мутациите , чрез перманентното 
изменение в генетичния материал (ДНК или РНК) 
на даден вирус. Те, както и големият размер на 
популациите им и краткият им жизнен цикъл,  им 
осигуряват по-голямо генетично разнообразие и 
по-бърза еволюция. Ето защо, за да се борим с 
бързо, еволюиращите вируси, ние също трябва 
също като тях да реагираме креативно. 

Изключително загадъчните вируси са може би 
най-удивителното нещо в биологията, защото 
размиват границите между неживото и живото, 
но ние сме едва на повърхността на тяхното раз-
глеждане и разбиране. Те ни карат да се зами-
слим кое нещо е по-живо и кое по-малко. И дали 
вирусите са просто шепа генетична информация, 
заключена в белтъчна капсула? Дали  вътре под 
обвивката на белтъчните им капсиди, съставени 
от няколко свързани белтъка, тази информация 
също е признак на живот, можеща да се появи в 
най-различни форми - на едно- или двуверижна 
РНК, на едно- или двуверижна ДНК, използваща 
и различни способи за дупликиране? Но вирусът 
започва да изглежда съвсем жив изведнъж, ко-
гато влезе в контакт с някакви други форми на 
живот, когато се прикрепи към някоя клетка на 
бактерия, на растение, на човек и намери начин 
да проникне през нея. Понякога вирусът „убеж-
дава“ белтъчните рецептори на клетката да бъде 
пропуснат вътре като „троянски кон“ с мотива, че 
не е чуждо тяло, без страх, че може и да бъде 
погълнат от нея. А веднъж проникнал в клетка-
та, вирусът освобождава своя генетичен мате-
риал. Ако е записан под формата на РНК, той 
има много възможни и трудно откриваеми начини 

да съществува. Това, което прави вирусът, е да 
конфискува процесите в клетката за себе си. От-
крадва механизмите. Неговата РНК прави това, 
което и РНК на клетката-гостоприемник прави. 
Кара клетката да синтезира белтъците на вируса. 
И унищожава ДНК и РНК-молекулите, които биха 
му пречили. И така, вирусът синтезира своите 
белтъци, а после те започват да изграждат още 
вирусни обвивки. Вирусната РНК се дубликира, 
ползва всички добри ресурси на клетката, за да 
се копира. Удивителна е биохимията, при която 
един организъм не може сам да произведа собс-
вени белтъци. Това е причината клетката или да 
умре, или мембраната й да се разпадне, да ли-
зира, да изчезва. Някои, обаче, щом се дуплики-
рат, излизат от клетката, без да я убиват, не се 
нуждаят от лизиране. Понякога взимат част от 
мембраната си, искат да притежават част от себе 
си, така изглеждат и като клетката. И когато зара-
зяват друга клетка, вече няма да изглеждат като 
чужда частица. Много е странна тази мимикрия 
да изглеждаш като нещо, което не си. Вероятно, 
за да откраднеш ДНК-то на един организъм, но и 
да можеш да го промениш. Такъв е и примерът с 
интригуващия ретровирус на СПИН. Прониквай-
ки в клетката, донася белтъчни молекули, доба-
вени от различни други клетки, ползвайки нечии 
други аминокиселини, рибозомите и нуклеинови 
киселини, за да се синтезира. Затова, каквито и 
белтъци да носят със себе си вирусите, те са ги 
взели от други клетки. Но също носят  и този бел-
тък, наречен „обратно записване“, което взима 
вирусната РНК и я презаписва в ДНК на клетката-
приемник, така преминава от РНК в ДНК. Допре-
ди това откритие, променило цялата парадигма, 
се е смятало, че процесът винаги върви от ДНК 
към РНК. Вирусите превръщат РНК в ДНК. Раз-
бъркват, променят генетичния код на това, което 
са инфектирали. И когато станат част от неговото 
ДНК, кодират вирусните си белтъци. Когато един 
вирус става част от ДНК-то на друг организъм, се 

нарича провирус. Но така става част от целия ор-
ганизъм на приемника, част от общата им ДНК, 
което води и до потомствено предаване на вирус-
на ДНК. А това води след себе си въпроса какво 
сме ние хората, какво представлява нашият ге-
ном? След като вирусите съжителствуват с нас и 
5-8% от човешкия геном е съставен на основата 
на вирусите, древните ретровируси, вградени в 
човешката полова клетъчна линия. В човешкото 
ДНК? И след като тези ендогенни ретровируси не 
просто съжителстват с нас, а могат и да ни пома-
гат, да ни приспособяват към нови условия, но и 
да ни нараняват. Това значи, че 5-8% от нашето 
Днк идва от вируси. Че вирусите правят нещо, 
наречено хоризонтален трансфер на ДНК. Дока-
то един вирус преминава от един вид към друг, 
той мутира, за да може да проникне в клетките 
на новия вид, да вземе част от ДНК на другия ор-
ганизъм и да я пренесе със себе си. И тази част 
може да е вирусна ДНК, което си е вид отрязване 
на една част от ДНК от един организъм и внасяне 
в друг. Това пренасяне на ДНК от един организъм 
до дру доказва колко взаимосвързани видове 
сме. 

Вирусите въвеждат идеята за хоризонталния 
трансфер чрез трансдукция. Тоест, с възпро-
извеждането на един вирус се взима малко от 
неговата ДНК. А след това с него се инфектира 
следващия организъм. И точно това прескачане 
от един организъм в друг по някакъв начин обе-
динява всички форми на живот на планетата, ба-
зирани на ДНК. Зловещ ли е този процес? Или 
когато един вирус атакува бактерия, която, като 
бактериофагите, може да е много по-опасна от 
него, може да се окаже добър заместник на ан-
тибиотика?  Има много потвърждения, че някои 
много тежки заболявания, като чумата, са били 
блокирани с възникването на други, по-малко 
смъртоносни. 

Това че вирусите са навсякъде около и в нас, 
води и до озадачаващия и философски въпрос: 

Щом като те могат да из-
ползват чужди активи, за да 
се възпроизвеждат, не са 
ли по-интелигентна форма 
на живот? И след като ня-
мат проблемите, които имат 
всички други форми на жи-
вот, това не ни ли кара да се 
зачудим какво е животът, как-
во сме ние? Дали сме неща, 
които просто съдържат ДНК 
или сме просто транспортни 
механизми за ДНК?  И дали 
вирусните инфекции не са 
просто битки между различ-
ни форми на ДНК и РНК. И 
да възприемем вирусите 
като най-удивителния псев-
доорганизъм в биологията.

какво ни „казват” така загадъчните и 
натоварени с незнайни за нас цели вируси?

Лияна Фероли:


