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В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

АБОНАМЕНТНА 
КАМПАНИЯ за 2021 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

От Редколегията

На стр. 6

„Преформати
ране“ на човека 

През последните две десетилетия светското об-
щуване стремително потъва в състояние на древ-
но езичество, характерно за онази епоха, в която 
Христос още не се е явил в света. Времето като че 
ли се е върнало назад и народите, решително от-
хвърляйки наследството на многовековното хрис-
тиянство, под лозунгите за свобода и прогрес се 
връщат в допотопните времена, стараейки се във 
всичко да приличат на наследниците на Каин.

КАТАРЗИСЪТ 
на Петър Димков  
будителфилософ, 
лечител и учител

Когато говорим за Петър Димков, обикновено 
пред нас се извисява стройната фигура на Ле-
чителя с блеснали очи и блага усмивка (като от 
картините на дъщеря му), излекувал повече от 
100 000 души. 

На стр. 3

„Трапезата“ (картина на Златю 
Бояджиев) - Кръгът като символ на 
единството, силата и пълнотата, 
каквото е сплотеното семейство

Празниците през 
декември:
4 декември: Варвара, Варя, 
Варадин - имен ден
5 декември: Елисавета, 
Сава, Савина - имен ден
6 декември: Никулден
8 декември: Стамат - имен 
ден
9 декември: Ана, Анна, Анка 
- имен ден
12 декември: Спиро, 
Спиридон, Дарина - имен ден
14 декември: Снежана, 
Снежа, Снежка - имен ден
15 декември: Свобода, 
Елевтер - имен ден
17 декември: Данaил, 
Данaилa, Даниeл - имен ден
20 декември: Игнажден
22 декември: Анастас, 
Анастасия - имен ден
24 декември: Бъдни вечер
25 декември: Рождество 
Христово / Коледа
26 декември: Давид, Йосиф, 
Йосифа - имен ден
27 декември: Стефановден

 Олга Четверикова

На стр. 2

„Представяте ли 
си Ботев да каже 

– найважно е 
здравето“?!

„Чудовищната пропаганда от СЗО извърши 
огромно престъпление, по-голямо от това на 
Хитлер и Сталин – те разболяха от психоза над 
1 милиард души. Тези хора живеят в страх, за-
творени в клетка. 

Андрей Райчев

В. "Квантов 
преход" ви 
пожелава 
тиха, спокойна 
и пълна с мир 
и хармония 
Коледа!
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БИОСИГУРНОСТ И ПОЛИТИКА 
ОТ ДЖОРДЖО АГАМБЕН 

Представяме гледната точка към пандемия-
та на един от най-оригиналните изследователи 
в съвременната философия на правото Джор-
джо Агамбен. Роден е на 22 април 1942 година в 
Рим, Италия. Завършва юридическия факултет 
на Римския университет „Ла Сапиенца“. Научни-
те му интереси постепенно се изместват от 
юриспруденцията към философията. 

 Като гост професор е канен в различни аме-
рикански университети – от Калифорнийския 
университет в Бъркли до Северозападния уни-
верситет в Еванстън, но и в Европа – в Универ-
ситета „Хайнрих Хайне“ в Дюселдорф.

Поразителното в реакциите по повод ме-
ханизмите на изключване, установени в 
нашата страна /и не само/ е невъзмож-

ността те да бъдат изследвани, отвъд непосред-
ствения контекст, в които изглежда, че оперират. 
Рядкост са онези, които все пак се опитват, както 
и би подхождало да направят серия от политиче-
ски анализи, да ги интерпретират като симптоми 
и знаци на един по-широкомащабен експеримент, 
при който се разриграва една нова парадигма на 
управление на хората и нещата.

Още в книга, публикувана преди шест години, 
която днес си струва да препрочетем внимателно 
(Tempêtes microbiennes, Gallimard 2013), Патрик 
Зилберман описа процеса, посредством който са-
нитарната сигурност, останала досега в перифе-
рията на политическите сметки, е започнала да 
се превръща в съществена част на държавните 
и международни политически стратегии. Ни по-
вече, ни по-малко, става въпрос за създаването 
на своеобразен „санитарен терор“, като инстру-
мент за управление на това, което се определя 
като най-лошия сценарий worst case scenario. 
Съгласно тази логика на най-лошото, обявена от 
Световната здравна организация още през 2005 

г., “се очакват от два до 150 
милиона смъртни случая от 
птичи грип”, препоръчвайки 
в отговор една политическа 
стратегия, която държавите 
все още не са били в състоя-
ние да предприемат.

Зилберман показва, че 
предлаганият механизъм се 
артикулира в три пункта: 

1) конструиране на основата на възможния 
риск на един фиктивен сценарий, при който 
данните са представени по начин, чрез който 
се насърчават поведения, позволяващи да се 
управлява една екстремна ситуация; 

2) възприемането на логиката на най-лошото 
като режим на политическата рационалност; 

3) цялостното организиране на гражданско-
то тяло, по начин, който в най-голяма степен 
усилва одобрението на държавните институ-
ции, произвеждайки своеобразно обществено 
съзнание за превъзходство, при което вмене-
ните задължения са представeни като доказа-
телства за алтруизъм и гражданинът вече няма 
правото на здраве (health safety), а става юри-
дически задължен да бъде здрав (biosecurity).

Описаното от Зилберман през 2013 година днес 
се потвърди напълно. Очевидно е, че отвъд спеш-
ната ситуация, свързана с конкретен вирус, който 
би могъл в бъдеще да открие място за друг такъв, 
под въпрос е картината на една парадигма на уп-
равление, чиято ефективност далеч превъзхожда 
ефективността на всички форми на управление, 
познати досега в политическата история на Запа-
да. Ако в прогресивния залез на идеологиите и по-
литическите вярвания, аргументите на сигурнос-
тта позволиха на гражданите да приемат ограни-
ченията на свободите, които не са били способни 
да допуснат преди това, то биосигурността доказа 
способността си да представи пълното преустано-
вяване на всяка политическа дейност и на всяко 
социално взаимоотношение като върховна форма 
на гражданско участие. 

Така можахме да станем свидетели 
на парадокса, левите организации, 
традиционно свикнали да изискват 
права и да се жалват за нарушения 
на конституцията, да приемат без 

резерви ограниченията на свободите, 
постановени с министерски укази, 

лишени от каквато и да било занонност, 

които дори фашизмът никога не е 
мечтал да може да наложи.

Видно е – самите държавни органи непрестан-
но ни го напомнят – че така нареченото социално 
дистанциране ще се превърне в политически мо-
дел, който ни очаква и че (както обявиха предста-
вителите на т. нар. работна група /task force/, чи-
ито членове се намират в безспорен конфликт на 
интереси с функциите, които би трявало да упраж-
няват) ще се възползват от това дистанциране, за 
да внедрят навсякъде технологичните дигитални 
механизми на мястото на физическото измерение 
на човешките отношения, превърнали се в това 
си качество в заподозрени в зараза (политическа 
зараза, разбира се). Както препоръча министер-
ството на образованието и научните изследвания 
/MIUR/, от следващата година  университетските 
лекции ще се провеждат редовно on line и вече 
няма да е приемливо да се гледаме лице в лице, 
което би могло да бъде покрито със санитарна 
маска, а през дигитални устройства, които ще 
разпознават задължително събирани биологич-
ни данни, и всяко “събиране”, независимо дали е 
осъществено с политически, или просто приятел-
ски мотиви, ще продължи да е забранено. 

Под въпрос е едно цяло разбиране 
за съдбините на човешкото общество, 

разгледано в перспектива, която в 
много аспекти изглежда е заела 

апокалиптичната идея за край на света, 
от вече залязващите религии.

След като политиката бе заместена от икономи-
ката, сега ще се наложи и последната, за да има 
възможността да управлява, да бъде приобщена 
към новата парадигма на биосигурност, на която 
ще трябва да бъдат принесени в жертва всички 
други потребности. Легитимно е да се запитаме 
дали такова общество все още би могло да бъде 
определяно като човешко, или: 

дали загубата на сетивните 
отношения, лицето/физиономията, на 
приятелството и любовта, наистина 

би могла да бъде компенсирана чрез 
една абстрактна и вероятно напълно 

фиктивна здравна сигурност.

11 май 2020, Джорджо Агамбен

Тези 20% в България, които са за пълно за-
тваряне, също са наши съграждани и трябва 
да им помогнем да излязат от психичния ин-
цидент, в който ги забъркаха и за което ще им 
трябат месеци и години, за да излязат от тази 
ситуация“, каза Андрей Райчев. Като второ 
престъпление той посочи отношението към 
българските деца: „Вече 6 месеца държим де-
цата извън училище, те нищо не учат.“

„Представяте ли 
си Ботев да каже 
– найважно е 
здравето“?!

Ние сме трети в Европа по смъртност – това е 
пълна глупост. Защото не казаха обаче от какво. 
Всичко, което трябва да правим е да успокоява-
ме хората. Но много важно е да кажа – социоло-
гията показва, че половината хора вече са пре-
карали вируса и това е нещо добро. И смятам, 
че до първите месеца на догодина кошмарът ще 
свърши. Но се питам – до края на живота си ли 
ще живеем с този кошмар, защото едва ли грипо-
ве повече няма да има. Според мен обаче му се 
вижда краят, обясни тезата си социологът. 

На въпрос изправени ли сме пред хуманитарна 
криза, Райчев изтъкна, че лично той не е съгла-
сен с тази теза и с желанието на една пета от 
българите да бъде затворена държавата заради 
доста притеснителните тенденции от пандемия-
та у нас – повече болни, повече починали. 

„Чудовищната пропаганда от СЗО извърши 
огромно престъпление, по-голямо от това на 
Хитлер и Сталин – те разболяха от психоза над 1 
милиард души", каза Андрей Райчев.

Като второ престъпление той посочи отноше-
нието към българските деца. 

Вече 6 месеца държим децата извън училище, 
те нищо не учат. Една година означава 10 на 100 
от образованието у нас, а това е изоставане от 
европейското и световно образование. 

Андрей Райчев очерта още по-образно ситуа-
цията, в която се намираме сега заради пандеми-
ята.  Ние имаме две безспорни личности – Лев-
ски и Ботев. Представяте ли си Ботев да каже – 
най-важно е здравето. 

Най-добрият човек е смелият човек, който се 
бори за свободата си. 

Към дезертьорите трябва да има само презре-
ние. 

Нищо уважително няма в страха и страхливе-
ца, посочи той и добави: Баламите са потребите-
лите, които мислят, че всичко става с пари. Има 
неща, които стават с борба и смърт.

Източници: БНТ, „Епицентър“

От стр.  1

"САНИТАРЕН 
  ТЕРОР“ 
инструмент за управление
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Николай Гочев

Античността
1. Атинската демокрация (от началото на V 

в. пр. Хр.): към участие в държавните институции 
са привлечени повече хора. Те биват избирани от 
пълноправните граждани (пълнолетните свобод-
ни мъже). Това не значи, че избраните имат голя-
мо влияние във взимането на решения.

Атинската демокрация е управление на избира-
емо малцинство над почти безправно мнозинство 
(жени, имигранти, роби). Самото това малцинство 
е под решаващото влияние на единици (като Пе-
рикъл)

Демокрация, властваща прослойка, 
олигархия
2. Новоевропейската (западна) демокрация: 

управлението е възложено на избираеми и сме-
нящи се на държавни постове граждани. Задача-
та е да се отчитат интересите на мнозинството 
и доколкото е възможно – на всички прослойки. 
Предполага се, че всички те (или поне повечето) 
са представени в управлението. Управлението се 
извършва на основание на закони, приети в ин-

терес на всички и със съгласието на всички (или 
поне на повечето).

3. Възможно ли е това положение да се за-
държи за дълго? Веднъж придобило властта, 
едно малцинство овладява нейните механизми 
и това му позволява да я запази; и трудно може 
да бъде сменено по законен път. То се превръща 
в постоянна властваща прослойка (стремяща се 
към олигархизъм).

Макар правителствата да се сменят – като общ 
състав и поотделно/персонално, все пак те при-
надлежат на тази прослойка, която остава посто-
янна. Тя се отделя от мнозинството и започва да 
работи по-скоро за своите интереси (привилегии, 
блага) отколкото за тези на мнозинството (избира-
телите). Такава е човешката природа.

4. При това положение „демокрацията“ се от-
личава от олигархията или 1) само по заявлението, 
че управляващите са сменяеми и зависими от изби-
ращото ги мнозинство, макар че в действителност не 
са; или 2) с това, че видимите политици са подставе-
ни лица на олигархията; и по този начин истинските 
управляващи избягват понасянето на отговорност.

През 2020та
5. Случилото се през тази година не би било 

възможно, ако страните се управляваха демо-
кратично (по волята на мнозинството и съгласно 
законите/ Конституциите). Тогава повечето от раз-
поредбите биха били отменени от Конституцион-
ните съдилища, или биха били взети предвид ре-
шенията на обикновени съдилища, каквито вече 
има (против маските и пр.).

Правителствата биха паднали или биха се съо-
бразили с протестите, за да не паднат; но вместо 
това те остават, а натискът върху несъгласните 
не отслабва или се засилва. Това значи, че те не 
разчитат на волята и мнението на мнозинството, а 
имат друга опора (олигархична).

6. Съществуват изключения. В някои страни 
не се действа диктаторски, а правата на граждани-
те се съхраняват (Швеция и другаде). Има полити-
ци, които не действат в съгласие с управляващата 
прослойка, а отчитат интересите и мненията на 
мнозинството или на доскоро пренебрегнатите (в 
Америка - Тръмп).

Поради това те влизат в конфликт с тази про-
слойка; във всеки случай, с нейната върхушка.

Шест тезиса за демокрацията

ДЕФИНИЦИЯТА ЗА ЧОВЕКА 
от бащата на алгебрата Мохамед Ал Хуаризми (780 – 850)

- персийски математик, географ, астроном, работил в Къщата на мъдростта в Багдад и смятан за един от бащите на алгебрата
Смята се, че Ал-Хуаризми поставя основите на алгебрата и запознава света с индийските цифри. 

Неговата книга „Алгебрата и уравненията“ е първата от този вид. Ръкописът на тази книга се намира в Оксфорд. След превеждането на 
книгата на латински език тя става основа за развитието на алгебрата в Европа.

Един ден го попитали каква е неговата дефиниция за човека, на което той отговорил:
Ако човек е последователен и морален, той е 1.

Ако е шармантен, добавяме му една 0 и става 10.
Ако е и богат, добавяме му още една нула, следователно става 100.

Ако е от благородно потекло, добавяме му още една нула, следователно е 1000.
Ако ценността на морала (1) изчезне в този човек, тогава остават само нули, които нямат никаква стойност.

Нашата прекрасна епоха…
Немалко от съвременните 

хора са неприспособими. А 
неприспособимост означава 
противоречие.

Противоречието от своя 
страна означава раздвоение. 

Раздвоението води до тре-
вожност.

Едно от най-големите про-
тиворечия е следното: човек 
е раздвоен между това, което 
„е“, и това, което „смята, че е“. 
В този случай той се разкъсва 
между скритите си наклонно-
сти и външното си поведение.

И психологът констатира, 
че в осем случая от десет 
болният е неприспособим не 
към работата или времето, 
в което живее, а към самия 
себе си поради многобройни-
те вътрешни конфликти, кои-
то го разкъсват.

Много хора искат да „ус-
пеят“. Да успеят в какво? Не 
знаят. Знаят обаче, че трябва 
да са първи. Първи в какво? 
Защо? Къде? Също не знаят. 
Главно те желаят да превъз-
хождат другите. Защо? Защо-
то се чувстват по-непълно-
ценни от тях. Може би никога 
чувството за малоценност не 
е било развито в такава сте-
пен, както днес.

Осъзналият себе си инди-
вид е на изчезване. Съвре-
менният човек се подчинява 
не на разума или на съзна-
телните си помисли, а на бо-
лезнената си емоционалност.

Използваните с оглед на 
това средства често са нечу-
вано брутални. Достатъчно 
е да видим някои реклами 
или вестници, да чуем някои 
радиостанции. Достатъчно е 
да хвърлим поглед върху ко-
личеството илюстровани из-
дания, които възпрепятстват 
всякакво съзнателно четене.

Всички тези посегателства 
са на емоционално и обикно-
вено несъзнателно равнище. 
Така че има от какво да се 
плашим. Промиването на мо-
зъци се е превърнало в епи-
демия. И тези, които „дърпат 
конците“, добре познават мо-
гъществото на емоциите.

На човешкото „съзнавано“ 
се пада относително малко 
място в живота. Ако съзнава-
ното заема повърхност кол-
кото езеро, несъзнаваното е 
необятно като океан. Много 
болести се дължат на кон-
фликти между съзнателния и 
несъзнателния пласт. 

Човек трябва да преоткрие 
равновесието и приспособи-

мостта. Да преоткрие истина-
та и щастието. 

За да бъдеш осъзнат ин-
дивид, е необходима цялост-
на хармония на човешката 
личност. Хармонията идва от 
реда. А редът идва от рав-
новесието. Затова всяка бо-
лест пречи на осъзнатостта. 
Защото раздвоява човека и 
нарушава хармонията му. Без 
подреденост няма истинско 
действие, което хармонично 
да съответства на вътрешни-
те наклонности на индивида. 
В този случай човекът усеща 
противоречието между това, 
което върши, и това, което е. 
И страда.

Без подреденост нито лю-
бовта, нито приятелството са 
възможни. Любовта се състои 
в това да даваш. За да даваш, 
трябва да притежаваш. А да 
притежаваш нещо, означава 
да си психологически силен.

Няма истинска сила без 
равновесие. Без равновесие 
изживяваме една неистинска 
любов, която само получава 
и взима, но не умее да дава. 
Изживяваме вкопчване, което 
често се появява при непра-
вилно възпитание – фактор 
на не едно заболяване.

От кого са създадени се-

Осъзналият себе си индивид е на изчезване
 Пиер Дако

гашните условия на живот, 
ако не от всички нас? Ако 
сме неспокойни, постъпките 
ни също ще са такива. Ако 
сме душевно инертни, ще по-
родим инертност. Истинско 
нещастие е да видиш колко 
хора живеят несъзнателно, 
като автомати. 

В действителност те не 
съзнават какво вършат… или 
почти! Кой може да си каже 
в края на деня: „Напълно, до 
дъното на душата си поне в 
продължение на пет мину-
ти съзнавах какво върша“? 
Вместо това работим маши-
нално, мислим машинално, 
живеем според тиковете и на-
виците си.

Така се получава, че някои 
са ходещи мъртъвци. Те са 
лашкани насам-натам от не-
съзнателното у тях и дори не 
се опитват да го открият.

Колко са съзнателните же-
стове в сравнение с несъз-
нателните? Колко много са 
думите, наизустени папагал-
ски от училищната скамейка, 
и оттогава нито веднъж не 
са подложени на съмнение? 
Какво лично и съзнателно 
има във всичко това?

Да променим условията, 
означава да променим сами-

те нас. Всичко, което вършим, 
е изключително важно. Всяка 
наша постъпка се вписва в 
нас и в околните.

Как си представяме, че мо-
жем да поемем подобна отго-
ворност, ако не знаем какво 
вършим самите ние? Ако не 
знаем също така какво ни 
тласка към действие?

Да осъзнаеш себе си е 
съвършенство. А съзнание-
то е като волята: нуждае се 
от вътрешно „почистване“ и 
обучение. След като съзна-
нието е нещо съвършено, то 
изисква съвършени условия. 
Изисква преди всичко равно-
весие и свързаност. Вътреш-
но разпокъсаният човек е не-
съзнателен автомат.

Човек е изложен на опас-
ност: да се превърне в маши-
на. Ако човек стане машина, 
то постъпките му ще бъдат 
постъпки на машина, дори 
ако се занимава с наука, с 
поезия или с музика. Може да 
престане да бъде машина, но 
за целта трябва да се позна-
ва. Това изисква продължите-
лен труд, затова пък открити-
ето е прекрасно.
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На 25 ноември 1915 г.,  Алберт Айнщайн пред-
ставя един доклад на заседание на Кралската 
академия на науките на Прусия, озаглавен „Die 
Feldgleichungen der Gravitation“ (Уравнение на 
гравитационното поле), в който е изведен един 
нов закон за гравитацията - което ни позволява 
да определим тази дата като рожден ден на Об-
щата теория на относителността (ОТО).

Айнщайн работи над него в продължение на 
повече от десет години - 1907-1917. На различ-
ни етапи му помагат математиците Марсел Грос-
ман и Давид Хилберт, астрономът Ервин Фин-
лей-Фройндлих, физикът Паул Еренфест и др. 
Резултатът е нова теория, която преобръща из-
цяло научното разбиране за гравитацията. Пър-
вата статия, засягаща въпросите, които ще бъдат 
решени в бъдеще с помощта на Общата теория 
на относителността, е публикувана през 1907 г., 
но основното уравнение на теорията е получено 
едва в края на ноември 1915.

Въпреки очевидната си простота (на вид не 
е по-сложно от закона за запазване на енергия-
та), уравнението на гравитацията е написано на 
езика на тензорния анализ и заради това да се 
обясни „простичко“ е почти невъзможно. Но в по-
следните 100 години много талантливи хора все 
пак се опитват да го направят. Представяме ви 
най-успешните опити да се обяснят основите на 
Теорията на относителността както от професио-
нални физици, така и от фантасти.

Алберт Айнщайн, Леополд Инфелд 
„Еволюция на физиката“

Cambridge University Press, 1938

Общата теория на относителността предвижда 
по-задълбочен анализ на пространствено-вре-
мевия континуум. Валидността на теорията на 
относителността вече не се ограничава само до 
отправни инерциални системи. Теорията обхва-
ща проблема за гравитацията и формулира нови 
структурни закони за гравитационното поле. Тя ни 
кара да анализираме ролята на геометрията в оп-
исанието на физическия свят.“

Кип Торн, „Интерстелар. 
Науката зад кадър“

W.W. Norton & Company, 07 ноември, 2014 г.

ме като доказателство за наличието на гравита-
ционна сила. Ако предметът се движи достатъчно 
бавно и мине близо до центъра на вдлъбнатина-
та, той ще се завърти около него. И при липса 
на триене въртенето ще продължи вечно. С дру-
ги думи, това, което Исак Нютон представи като 
сила, Алберт Айнщайн го показа като геометрич-
на деформация.“

Стивън Хокинг „Вселената 
в орехова черупка“

Publisher Bantam Spectra 2001 г. 

Айнщайн, Хокинг, Азимов обясняват 
теорията на относителността

„Теорията на относителността е разработена в 
два етапа. Първият етап води до т.нар Специал-
на теория на относителността, която се прилага 
само за инерциални координатни системи, тоест 
за системи, в които е в сила законът на инерци-
ята, точно както е формулиран от Нютон. Специ-
алната теория на относителността се основава 
на два основни принципа: законите на физиката 
са едни и същи във всички координатни систе-
ми, които се движат равномерно и праволинейно 
една спрямо друга; скоростта на светлината вина-
ги има една и съща стойност. От тези положения, 
напълно потвърдени експериментно, са изведени 
свойствата на движещите се пръти и часовници, 
промените на техните дължини и ритъм в зависи-
мост от скоростта. Теорията на относителността 
променя законите на механиката. Старите зако-
ните не важат, ако скоростта на частиците е бли-
зо до скоростта на светлината. Новите закони за 
движението на телата, формулирани от теорията 
на относителността, блестящо са потвърдени екс-
периментално. Друго следствие от теорията на 
относителността е, че съществува връзка между 
маса и енергия. Масата е енергия, а енергията 
има маса. И двата закона за запазване - законът 
за запазване на масата и законът за запазване на 
енергията - се обединяват от теорията на относи-
телността в един закон, закона за запазване на 
масата-енергията.

„Айнщайн се бореше със загадката на гравита-
цията от 1907. Накрая през 1912 г. той е осенен от 
гениално вдъхновение. Той осъзнава, че масив-
ните тела като Земята или черните дупки могат 
да изкривяват времето и това изкривяване е при-
чината за гравитацията. Той е изразил тази идея 
във вида на „закон за изкривяване на времето на 
Айнщайн“ (така аз го наричам) - точна математи-
ческа формула, същността на която може да се 
опише с израза: Всичко се стреми да съществува 
там, където то най-бавно старее и гравитацион-
ното притегляне е насочено именно там. Колко-
то е по-голямо забавянето на времето, толкова 
е по-силно гравитационното притегляне. На Зе-
мята, забавянето на времето е само на няколко 
микросекунди на ден, затова силата на гравита-
цията тук е слаба. На повърхността на неутронна 
звезда, където забавянето на времето е няколко 
часа на ден, гравитацията е изключително силна. 
А близо до повърхността на една черна дупка, къ-
дето времето почти не се движи, гравитацията е 
толкова огромна, че дори светлината не може да 
я преодолее.“

Айзък Азимов, 
откъс от разказа „Билярдната топка“

списание „If“, март 1967 г. 

„- Ако си представим Вселената като плосък, 
тънък, извънредно здрав и свръхгъвкав гумен 
лист и сметнем, че масата се изразява в тегло, 
както е на Земята, то можем да очакваме, че вся-
ка поставена върху гумения лист маса ще обра-
зува вдлъбнатина. Колкото по-голяма е масата, 
толкова по-дълбоко ще потъне.

В реалната Вселена има най-различни по голе-
мина маси и ако си представим едно тяло, което 
се търкаля по нашия осеян с неравности гумен 
лист, то ще потъва и ще се изкачва, когато минава 
през всяка вдлъбнатина, и ще променя посоката 
си.

Точно тези промени в посоката ние възприема-

„През 1913 г. Айнщайн и Гросман съвместно на-
писват една статия, в която се излагат идеята, че си-
лата, която ние смятаме за гравитация - е само проя-
ва на това, че пространство-времето е изкривено. Но 
поради грешка на Айнщайн (и той, както всички нас, 
може да греши), те не успяха да намерят уравнени-
ята, които свързват кривината на пространство-вре-
мето с намиращите се в него маса и енергия. Айн-
щайн продължава да работи по проблема в Берлин, 
където не е притесняван от битовизми и практически 
не е засегнат от войната и в крайна сметка намира 
правилните уравнения през ноември 1915. По време 
на едно пътуване до университета в Гьотинген през 
лятото на 1915 г., той обсъжда идеите си с матема-
тика Давид Хилберт, който независимо извел същи-
те уравнения няколко дни преди Айнщайн. Въпреки 
това, самият Хилберт признава, че честта на създа-
ването на новата теория принадлежи на Айнщайн. 
Идеята е на последният - да се свърже гравитацията 
с кривината на пространство-времето. И ние трябва 
да отдадем необходимото на цивилизоваността на 
тогавашната германска държава, в която научните 
дебати и обмен на идеи може да продължи необез-
покоявано дори и по време на война. Какъв кон-
траст с епохата на нацизма, която настъпва дваде-
сет години по-късно! Новата теория за изкривеното 
пространство-време се нарича Обща теория на от-
носителността, за да се отличи от първоначалната 
теория, която не включва гравитацията и сега е из-
вестна като Специална теория на относителността. 
Тя получава много ефектно потвърждение през 1919 
г., когато британска експедиция наблюдава в Запад-
на Африка слабо огъване на светлината на звезда, 
минаваща близо до Слънцето по време на слънче-
во затъмнение. Това е пряко доказателство, че вре-
мето и пространството се изкривяват и стимулира 
най-дълбокото преразглеждането на представите за 
Вселената, в която живеем, откакто Евклид написва 
своите „Начала“ около 300 години от н.е.

[...]
Уравненията на Айнщайн направиха простран-

ството и времето динамични, описвайки как те се 
изкривяват и деформират под влиянието на мате-
рията и енергията във Вселената. В Общата теория 
на относителността, което и да е персонално време, 
измерено с ръчен часовник, винаги ще се увели-
чава, както и в Нютоновата теория или в плоското 
пространство-време на Специалната теория на от-
носителността. Но може пространство-времето да 
се окаже толкова изккривено, че да успеете да от-
летите на космически кораб и да се върнете пре-
ди да сте заминал“.  Източник: offnews nauka
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Малко са хората, кои то си спомнят и за 
безстрашния полковник, герой от трите 
български войни в началото на миналия 

век, радетел за национално обединение. А още 
по-малко са хората, които свързват Петър Димков 
с философа-будител, написал изключителната за 
времето си книга „Новият човек – творец на съдба-
та си“ (Хигиена и лекуване на душата). 

Това е книгата, която той пише през целия си жи-
вот – фундаментален труд за лечение на  всички 
съвременни хора, на цялото ни общество. „От що 
е съставено щастието на нашия живот? От малко 
любезности, приети и направени услуги, красиви 
думи, светли усмивки, приятелски жестове, добри 
пожелания и добри дела.“ 

Тази книга излиза за първи път в ограничен ти-
раж едва през 1995 г. По обясними причини тя няма 
как да се впише в материалистичната парадигма, в 
която е заседнала социалистическа България пре-
ди 1989 г. Много от нас си спомнят среднощните 
опашки за единствените му три тома за билколе-
чението, видели живот в тези времена. Там, освен 
хилядолетния опит на българския род, само на 
някои места се прокрадват идеите на Лечителя за 
действителното лекуване на човешките същества. 

 С „Новият човек – творец на съдбата си“ Петър 
Димков изпреварва с половин век съвременните 
ни генетици и клетъчни биолози, които доказват, 
че „с промяната на съзнанието и мислите си човек 
може да се излекува“ (д-р Брус Липтън)!

В книгата си той споделя с нас както отговори-
те на всичките си философски търсения, досега 
си с най-светлите умове на човечеството, повече 
от половинвековния си опит като лечител, така и 
изводите от собствения си катарзис! Това я пра-
ви уникална и необходима за всеки човек, дарява 
светлина и за душите, и за умовете ни. Едва ли сте 
се замисляли как е стигнал до такова ниво на про-
зрение и посвещение този невероятен Българин?!  
Трябва да се опитаме да разберем тежкия стрес, 
който преживява едва 16-годишният младеж, от-
гледан в една хуманистична и будна българска 
среда, срещайки се с военната машина на Кадет-
ското училище в царска Русия. Това го разболява 
от „мускулен ревматизъм в прасците и на двата 
крака в много тежка форма, проблеми със стома-
ха, зъбен камък, хемороиди с активни кръвотече-
ния, както и разширени вени“ -  само на 20 години. 
Намира отдушник, посещавайки успоредно лекции 
по медицина в Медицинския университет в Петер-
бург, както и курсове по хомеопатия и Тибетска ме-
дицина. Тогава се запознава и с трудовете на Лев 
Толстой, които стават и основа на мирогледа му. 
Изучавайки Корана, Хермес, Тот, Заратустра, Буда 
и Християнството, достига до извода, че всички 
тези учители проповядват една Истина, която оба-
че последователите им успяват да изопачат сери-

озно.
Връщайки се в Бълга-

рия, Петър Димков се 
влючва активно в ця-
лата Балканска сага на 
народа ни – Балканска, 
Меж дусъюзническа 
и Първа световна во-
йна, от които се връща 
с няколко медала за 
храброст, чин подпол-
ковник и нови, още по-
остри заболявания, 
които сам той описва в 
писмото си до д-р Ки-

рил Йорданов от Варна (януари 1933 г.).

"Любезни докторе,
Обещах Ви да споделя кaк се излекувах по при-

родолечебните методи на Кнайп, Куне, д-р Винщ 
и др. от многото си болести...

... През Балканската война мускулният рев-
матизъм се усили и се пренесе в гърба и шията, 
като ми причиняваше големи страдания. Появи 
се и ставен ревматизъм в коленете и раменете. 
Лекувах се в Банкя, Вършец, Бургас – топли бани, 
и в Софийска клиника – електр. бани. Резултат 
– временно слабо подобрение и толкоз. Дълго-
то боледуване почна зле да се отразява и върху 
сърцето и нервите ми. През 1917 г. на Битолския 
фронт заболях от малария, от която впослед-
ствие ми се увеличи далакът. В края на войната 
1918 г. ми се схвана и кръстът, който ми причи-
ни много страдания. Лекувах го пак с топли бани 
във Вършец. После заболях от скъсване на чер-
вото, следствие язва в стомаха и при 41° тем-
пература бях опериран от д-р К. и бях спасен по 
чудо, защото имах вече отравяне на кръвта. Но 
като последица на тая напаст катарът в сто-
маха и червата ми, придружен от лош дъх и по-
стоянен запек, се усили.

През 1926 г. почнах да страдам и от ишиас.
Всички тези болести, закърпвани с безброй 

лекарства, ме направиха крайно нервен и се от-
разиха зле на паметта и зрението ми, косата ми 
почти опада, а краката и ръцете ми през зимата 
бяха винаги студени.

През 1927 г. търпението ми почна да изчезва, 
вярата ми в лекарствената мощ на медицината 
се замени с отчаяние и с желание да туря край на 
своето жалко съществувание.

При това положение по една случайност за хо-
рата, а по Божия милост за мен, на 16 май с.г. 
ми попаднаха книгите: „Лекуване с вода“ от С. 
Кнайп, „Нова лечебна наука“ от Луи Куне, „При-
родно лекуване“ от Платон и др. С голям инте-
рес ги прочетох по 2 пъти. Те бяха за мен Божие 
откровение. Реших да опитам лекуване по тях. 
Направих си седяща вана и пристъпих на 1 юни 
към следната програма: сутрин след сън (6 ч) из-
пивах на глътки чаша гореща вода с 10 – 15 капки 
лимон за измиване лигите на стомаха; изпраз-
ване на червата и хладка коремообтривна баня 
при 28°, после намалявах през ден по 1° и стигнах 
до 20°, което смятам за мъжете най-лековито 
(за жените - 25°). (При същата температура за-
каляват и стоманата.) Започнах банята по 10 
мин, увеличавах всеки ден по минута и стигнах 
през лятото до 30 мин. След банята се зато-
плях бързо чрез гимнастика или добро увиване, 
а 10 – 15 мин. по-късно правех по 5 – 10 дълбоки 
вдишвания, закусвах и отивах на работа.

Преди обяд – втора баня при същите условия...

Вечер – лека вечеря в 19 ч: чаша кисело мляко 
или малко компот с едно парче чер тричав хляб. 
Два часа след нея пак коремообтривна баня при 
същите условия. Добре е да се изпива чаша де-
стилирана вода или липов чай с малко мед за 
добър сън.

В събота вечер – парна баня, извънредно по-
лезна за тези, които не са изтощени и не стра-
дат от неврастения или сърце; после лягах, до-
бре завит, за да се препотя и се изкъпвах със 
сапун.

През първите 5 дни вечер преди сън си правих 
и топли клизми.

Храна – чисто вегетарианска, без употреба 
на месо, риба, яйца, боб, грах, леща, гъби, китай-
ски чай, кафе, фъстъци, какао, шоколад и алкохол 
и с малко фабрична захар, защото тези продук-
ти дават най-много пикочна киселина – основа-
та на всички болести. Който иска да се лекува, а 
не „закърпи", трябва да пречисти тялото си от 
всички отпадъци от обмяната на веществата, 
които вкарваме чрез храната (особено месна-
та), алкохола и тютюна.

По време на лекуването имах много кризи: 
болки в корема, кръста, газове, диария, пъпки, 
циреи, кръвотечения от хемароиди и дори сил-
на треска. Но знаейки, че кризите са „празник 
на тялото“, аз упорито продължавах баните и 
след три месеца се почувствах тъй бодър, здрав 
и възроден, както не се помнех и преди 20 години.

Зимата, без бани, прекарах великолепно, като 
че ли никога не съм страдал от ревматизъм, 
стомах и пр. Цветът на лицето ми от жълто-
зелен стана нормален и днес в него се вижда пре-
димството на природното лекуване пред лекар-
ственото „закърпване“.

През лятото на 1928 г. правих по 2 коремооб-
тривни бани на ден.

Ето какво постигнах, лекувайки се по природо-
лечебния метод: от мускулния и ставен ревма-
тизъм не остана помен; възпалението на венци-
те и зъбният камък изчезнаха; от хемороидите, 
ишиаса, болките в кръста, маларията, катара 
в стомаха и червата, лошия дъх и от слабост-
та на повреденото от ревматизма сърце помен 
не остана. След като пречистих с бани и храна 
кръвта си, разширени вени не чувствам и от 
1.09.1927 г. гумен чорап не нося.

Нервността ме остави, ръцете и краката се 
затоплиха; паметта и зрението се засилиха и 
стомахът ми е редовен. Косата, която бе почти 
окапала, отново се засили.

Същите резултати постигнах и при лекуване 
на жена ми и детето ми. Приятелите ми се из-
лекуваха по същия метод от тежки болести.“

Това писмо е написано малко преди да се увол-
ни от армията, точно когато той замисля да се от-
даде изцяло на лечителската си практика, когато 
влиза в хармония със себе си и мисията си в този 
свят. То е освен чудесен наръчник за природо-
лечение и самовъзстановяване на тялото, то е и 
истинско свидетелство за катарзиса, който пре-
живява Петър Димков по пътя си към висините на 
истински Будител и Лечител на човешките души. 
Затова книгите му продължават да се търсят още 
по-активно, рецептите му се прилагат от все пове-
че хора, а ирисовата му диагностика е призната за 
най-добрата в целия Свят. 

Затова и името му пребъдва в сърцето на Бълга-
рия  и всяка година на 19 декември честваме с лю-
бов и благодарност рождението му!

КАТАРЗИСЪТ 
на Петър Димков  
будителфилософ, 
лечител и учител

КВ
А

Н
ТО

В 
П

РЕ
ХО

Д 
5



КВ
А

Н
ТО

В 
П

РЕ
ХО

Д 
6 7

От стр.  1

„Те замениха истината Божия с лъжа, и се по-
клониха и служиха на творението повече, откол-
кото на Твореца, Който е благословен вовеки. 
Амин. Затова Бог ги предаде на срамотии страс-
ти: жените им замениха естественото упот-
ребление с противоестествено; също и мъжете, 
като оставиха естественото употребление на 
женския пол, разпалиха се с похоти един към други, 
и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха 
в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхна-
та заблуда.” (Рим. 1:26-27)

„... и ако градовете Содомски и Гоморски осъди 
на разорение и превърна на пепел, та ги постави 
за пример на бъдещите нечестивци.“ (2 Пет. 2:6)

Характерно, че точно когато християните отбеляз-
ват 1700-годишнината от приемането на Миланския 
едикт (313 година), утвърждаващ свобода на веро-
изповеданието в Римската империя и полагащ на-
чалото на християнизация на държавата, на Запад 
повсеместно се легализират содомитските бракове. 
Ако християнските императори Констанций II и Кон-
стант въведоха за содомитите смъртно наказание, 
то днешните европейски управници обявяват за 
престъпна не само всяка дискриминация спрямо из-
вращенците, но дори и моралното им неприемане.

Макар и случващото се да изглежда като обекти-
вен процес, става дума за добре управлявана все-
обща либертарианска революция, осъществявана 
от разбунтувано против Твореца общество от нехо-
ра и насочена към изменение на самата същност на 
човека, лишаването му от неговите духовни основи, 
естествени биологически корени, разрушаване на 
семейството и традиционните обществени връзки.

Става дума за пълно 
„преформатиране“ на човека

 
В края на 60-те години на миналия век голяма 

популярност придобива разработената от амери-
канската психология джендър концепция, форму-
лирана за първи път от сексолога Джон Мани, спе-
циализиран в изучаването на интерсексуалността и 
транссексуалността.

Именно той въвежда понятията „джендър“ и „дж-
ендърна роля“ като обозначения за „социалния пол“ 
на човека, разбирано като социално определима 
идентичност, която той отличава от „биологичния 
пол“, даден на човек от природата.

Скоро тези понятия започват да се използват ши-
роко от социолози и психолози и стават крайно раз-
пространени в средите на феминисткото движение, 
което, борейки се против властта на мъжете, измес-
тило своя анализ от критика на „биологическата“ 
към критика на „социалната“ идентичност.

Това позволявало разглеждането на пола вече 
като чисто социално явление, зависещо не от при-
родата, а от възпитанието. В резултат, в новата кон-
струкция „джендър“ става ключова концепция.

Създаденият в САЩ „Фронт за освобождение 
на гейовете“ въвежда ново социално понятие – 
„лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални“ 
(ЛГБТ), за отличаването им като носители на осо-
бено самосъзнание и нова субкултура. През 1969 г. 
избухнали така наречените Стоунуолски бунтове и 
сложили началото на въстание на вече сплотеното 
ЛГБТ общество. В САЩ и други страни от Запада се 
формират многобройни организации, които, позова-
вайки се на правото си на „различност“ и използвай-
ки като основно политическо средство натиска на 
ежегодните „гей паради“ (gaypride), преминават под 
лозунги за защита на „човешките права“ в пълнома-
щабно настъпление. Разработеният за гей парада 
от американския художник активист Гилбърт Бейкър 
флаг с цветовете на дъгата се превръща в символ 
на движението. Фактически той възпроизвежда един 
от символите на „Ню Ейдж“: с помощта на дъгата 
там се обозначава мост между индивидуалната чо-
вешка душа и „всеобщият свръхразум“, тоест Луци-
фер(2).

Основното, с което ЛГБТ се сдобива в резултат 
– това е коренното изменение в отношението на 
обществото към хомосексуализма. В американска-
та социология и психология спрели да го разглеж-
дат като патология или отклонение и започнали да 
го определят като една от формите на „сексуална 
ориентация“, наред с хетеросексуалната и бисексу-
алната.

За дискредитация на тези, които критикували или 
просто не приемали тази аномалия, американският 
психиатър Джордж Уайнбърг въвежда през 1972 г. 
понятието „хомофобия“, означаващо „ирационални 
страхове“. 

Накрая, когато почвата била подготвена, през 
1973 г. под влиянието на чисто политически факто-
ри, свързани със заплахата от организиран безпоря-
дък, Американската психиатрична асоциация (АПА) 
въпреки научния медицински подход престанала да 
отнася хомосексуализма към психическите заболя-
вания(3) и въпросът спрял да се обсъжда на науч-
ни конференции и симпозиуми. Тази диагноза била 
призната за „дискриминираща“, а на дискриминация 
били подлагани вече тези, които искали да се изба-
вят от порока.

Основния си пробив ЛГБТ обществото извър-
шило по време на сриването на двуполюсния свят, 
когато западната концепция за „правата на човека“ 
се утвърждава като единствено възможна ценност-
на система. На 17 май 1979 г., ориентираща се по 
АПА и подложена на най-силен натиск, и Световна-
та здравна организация изключва хомосексуализма 
от списъка на заболяванията. Този ден сега се отбе-
лязва от ЛГБТ обществото като Международен ден 
за борба с хомофобията.

ЛГБТ обществото си поставя за крайна задача 
„снемането на знака на патология или девиация от 
хомосексуалността“ във всички национални държа-
ви, което и се случва през 90-те години. 

 
Куиър революция: от равенство на 

половете към тяхната отмяна

Понятието „куиър“ отбелязва прехода от феми-
нистката теория за хомосексуалността към джен-
дър теорията, която говори вече за различни типове 
„джендърна идентичност“. Истинска основателка 
на куиър теорията става Джудит Бътлър (с труда 
„Джендърно безпокойство“, 1990), която дава рево-
люционно определение на концепцията за „джен-
дър“, като изцяло критикува самото понятие „полова 
идентичност“.

Разделяйки окончателно понятията „биологичен 
пол“ и „социален пол“ (джендър), тя заявява, че вто-
рото съвършено не зависи от първото, всичко се 
определя изключително от свободния избор на чо-
века, в зависимост от този джендър, който човекът 
си присвоява. Новата същност може да се изрази 
с понятието „множество куиъри“, с утвърждаването 
на което се провъзгласява изчезване на разликата 
между мъжки и женски пол и свързаните с тях кате-
гории.

Сега се утвърждава „мултисексуалност“, която 
характеризира и хомосексуалисти, и андрогини, и 
бисексуални, и хермафродити, и травестити, и хе-
теросексуални, като при това е възможно спокойно 
преминаване от една към друга разновидност. Както 
учи Джудит Бътлър, човек не се определя от даде-
ната му природа, а се структурира или форматира, 
„половото поведение не е заложено в нашето дъл-
боко „аз“, то се ражда от опита, от нашите отноше-
ния с другите, под влияние на сложни психически 
механизми“.

По такъв начин новата „джендър“ концепция, 
станала плод на куиър теорията, се бори за пълно 
смесване на половете и за неутрално определе-
ние на пола, съответстващо на средния род „то“ (на 
англ. „It“). При такъв подход, обявяващ всички прояв-
ления, свързани с биологическите различия между 
мъжа и жената, за някаква митология, хетеросексу-

алността става просто една от възможните форми 
на поведение.

Джендърът трябва да се определя според личния 
избор на човека, който може да се мени в зависи-
мост от влечението – това и започва да се нарича 
„джендърна идентичност“ (англ. „performance”).

 Образувало влиятелно лоби в международните 
организации, ЛГБТ обществото постига през 1993 
г. включване на Международната организация на 
гейовете и лесбийките в числото на организаци-
ите, акредитирани в ООН. Тази организация про-
вежда мониторинг на ситуацията и ежегодно на 17 
май публикува карта, отразяваща положението със 
спазването на правата на сексуалните малцинства в 
света. В същата година Управлението на Върховния 
комисариат по бежанците в своите консултативни 
заключения започва да определя хомосексуали-
стите като „особена социална група“, а през 1995 г. 
ООН внася нарушаването на правата на сексуални-
те малцинства в състава на нарушенията на основ-
ните човешки права.

През 1994 г. Комитетът по гражданските свободи 
и вътрешните работи към Европарламента съставя 
и приема документа „Равни права за хомосексуа-
листите и лесбийките в ЕС“, чийто автор е Клаудия 
Рот, представител на Партията на зелените на ФРГ. 
След резултата от изслушването Парламентът при-
ема резолюция с препоръка към Съвета на минист-
рите за забрана на всички форми на дискриминация 
според признака на сексуалната ориентация (вклю-
чително сферата на партньорските отношения и 
осиновяването на деца), макар че съществуващият 
тогава Договор на ЕС не осигурявал съответстваща-
та законодателна основа.

За поправяне на това положение ЛГБТ обще-
ството съвместно с други борещи се за равнопра-
вие групи започват да лобират пред държавните 
правителства на страните членки за приемане на 
поправки към Договора. Вследствие на това в новия 
Амстердамски договор от 1997 г. (влязъл в сила от 1 
май 1999 г.) била внесена поправка, даваща на ЕС 
юридическо основание за борба с дискриминацията 
на основата на сексуалната ориентация. За това се 
споменава на стр. 13 от Договора, станал първият 
международен документ, който открито говори за 
сексуална ориентация.

Забрана на такава дискриминация е вписана и 
в Хартата на ЕС за основните права на граждани-
те на ЕС от 2000 година. Накрая, през 2006 г. Ев-
ропарламентът приема декларация „Хомофобията 
в Европа“, в която неприемането на извращенците 
се определя в съответствие със същата тази фор-
мула на Бентам като „ирационален страх и отвра-
щение към хомосексуалните, гейовете, лесбийките, 
бисексуалните и травеститите, които се основават 
на предразсъдък и са сродни на расизма, ксенофо-
бията, антисемитизма и сексизма“(7).

При това към примерите за хомофобия са при-
числени не само преследването и убийството, но и 
изпълнени с ненавист речи, присмех и вербални ос-
кърбления. Стига се дотам, че някои експерти пред-
лагат хомофобията да се класифицира като „нетър-
пимо разстройство на личността“ заедно с расизма 
и сексизма и в недалечно бъдеще по възможност за 
това да се настанява в психиатрични заведения.

През 2010 г. подобна резолюция („Дискриминация 
по признака на сексуална ориентация и джендърна 
идентичност“) приема и Съветът на Европа. В нея 
се подчертава особената роля на парламентаристи-
те по иницииране и съдействие на законодателните 
изменения в тази област.

Олга Четверикова е доцент, кандидат на 
историческите науки, преподавател в МГИМО 

и автор на множество книги, изследвания 
и публикации в областта на политиката и 

религията
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Уведомяваме читателите,  че за непоръчани статии и материали хонорари не се изплащат.  

Академик проф. д-р Дроздстой Стоянов

Протестите са нещо много здравословно. Все едно 
вие, примерно, да се ядосате на професионална или 
лична ситуация и да отидете да чупите вази. Осво-
бождавате натрупаната енергия, а на  на хората, кои-
то по някакъв начин са допринесли за това,  подавате 
ясен сигнал, че така не може. Какво се случва? Тази 
част от обществото, която е автентично възмутена, 
дава израз на своето възмущение, а политиците в 
момента много се съобразяват. С много неща.

Елитът в България преднамерено, съзнателно и 
целенасочено е разгромен. Като казвам елит, имам 
предвид хора, които са истински разпознаваеми като 
интелектуалци и артисти и които могат да ръководят 
дневния ред на обществото в негов интерес. Може би 
последният период, в който нашата страна е имала 
такива представители, е между двете световни вой-
ни. Впоследствие, това, което е разгромило нашия 
интелектуален елит по време на Прехода,  е мигра-
цията, защото създавайки предпоставки за икономи-
ческа рецесия, за хиперинфлация, за недостиг на 
работни места, за липса на перспектива за кариерно 
израстване, въвеждайки непрозрачни, манипулатив-
ни правила или липса на правила, ти на практика 
прогонваш хората, които могат да изпълняват функ-
ция на елит. Премахва се каймакът на обществото, 
остава само утайката. 

Утайката не предлага възможност за избор. 
Ние сме материал, който няма особено голям 

избор, когато утайката кандидатства за депутат, 
защото никой от нас не иска да си мърси ръцете. 

А елитът би бил способен да изчисти всичко това. 
Ако го имаше. Ако има елит, той ще застане зад оп-
ределена кауза и ще застане с цялата тежест на своя 
авторитет. Това е поведението на елита – той отстоя-
ва принципна кауза.

Ние водим живот на дребно – от ремонта на една 
дупка на асфалта по магистралата до ремонта на 
следващата, от ремонта на един закон до приемане-
то на следващия.

Обществото е разделено не на идеологически 
принцип, не дори на партиен принцип. Просто е раз-
делено на вярващи и невярващи. По същия начин, 
по който е разделено по темата за корона кризата.

Навсякъде по света коронакризата се използва по-
литически. Това е много удобен инструмент – морков 
и тояга. Танцуване с някаква биологчино значима те-
матика. Не е важно кой е експерт и какво съветва да 
бъде предприето за нейното адекватно овладяване 
и за минимизиране на щетите, а е важно дали ти си 
привърженик или противник на определено говоре-
не.

Онези, които съзират своя смисъл отвъд утреш-
ния ден (давам си сметка, че са малко), не се нужда-
ят от отговори, а от въпроси. И основният въпрос за 
тях е: епидемии винаги са се случвали, има такава и 
в момента. Но какво от това? Какво ни дава това на 
нас, мислещите хора? Може би ни дава основание 
да бъдем живи, да се борим? А може ли човек да ос-
тане затворен - в рамките на жилището, в рамките на 
една реалност, която постепенно се прехвърля към 
телефона, във виртуалния свят, без възможността да 
пътува, да среща жива различност? Това ли е светът, 
за който мечтаеш? Голяма трагедия е, че много, мно-
го малко хора преработват кризата с тези въпроси. 
А те са двигателите на прогреса – винаги са били. 
В единия случай свеждаш своето съществуване до 
въпроса как да оцелея утре и отговорът е: заключи 
се. В другия се питаш: защо.

Променяме се перверзно. Езикът на всеки-
дневието - ако и да е бил тривиален преди това, вече 
е насечен от въпроси като: ама положителен ли е 
другият? Ами, два теста имал, единият положителен, 
другият отрицателен. Този има кашлица, другият 
няма, третият няма симптоми, а пък белият дроб му 
е увреден на рентгенова графия. Това ли е комуни-
кацията, която Фицджералд, оцелял след испанския 
грип, е използвал, за да напише „Великият Гетсби“? 
Това ли е въпросът, който Хемингуей (лично боледу-
вал от испанския грип след куршумите на германци-

те по време на Първата световна война) е поставял 
пред себе си? Не, този човек е написал „Старецът и 
морето“.

Ще ви кажа какво се променя от биологичния 
страх: човекът претърпява редукция. Нещо по-
вече, той вече е индоктриниран със страхове и био-
логични експозиции – още от малък. В момента има 
едни дечица в градината – и моите също – които вече 
казват, че ако не носят маски, ще се разболеят и ще 
разболеят госпожата. Имате ли представа какво 
значи едно дете да бъде обременено от малко с 
този въпрос и с този страх?

Има неизмерими последици, за които почти не се 
говори, най-вече свързани с децата. Смъртта на един 
или хиляда души, съжалявам, че ще го кажа, е не-
съизмерима с превръщането на и без друго дигита-
лизираните деца в изцяло дехуманизирани субекти. 
Защото те няма да са 1000, а милиони. Човешката 
духовност е базирана на живия контакт. И ако от 
рано си индоктриниран в това да го възприемаш като 
опасност, това вече наистина прилича на антиутопия. 
Който и да е въвел коронавируса, е гений – толкова 
злобен гений, колкото не може да се роди дори през 
1984-та на Оруел. И тук държа да подчертая, че не 
пропагандирам конспиративизъм. Говоря за самата 
социално-политическа интерпретация на тази запла-
ха. Заплахата я има: интерпретацията обаче е от све-
товете на Оруел.

Накратко, променяме се така: редуци
раме се до биологични същества, които 

елиминират собствената си духовност. От 
друга страна за малките хора сякаш няма 
съществена промяна. Изглежда те така и 
не напускат своята зона на комфорт. Как 

да смалиш малкия човек?!

Колкото повече наблюдавам какво става, толкова 
повече се сещам за Стария завет. Където най-страш-
ното наказание, изпратено в Египет, е невидимо – 
след скакалци, наводнения и други проявления във 
физическия свят. Това невидимо наказание е просто 
бродещата смърт от врата на врата, от която може 
да се спасиш, ако си избран и сложиш червен кръст 
на вратата. И сега е нещо такова: червени кръстове 
и вирусът не може да дойде при мен. Само че дори и 
тогава идва. Половината от моите приятели, които са 
в болници, си седяха предимно вкъщи.

Има хищнически наратив, деструктивен, мул-
типлициран до безумие. Новините за коронавируса 
отидоха на мястото на онези „кой кого е наръгал”. И 
после интервю с бабата, съседката, чичото, съседа, 
по лешоядски начин.

Този медиен дневен ред довежда до крайно не-
благоприятно оголване на човешките инстикти. В 
личната комуникация, дори в тесен кръг, в рамките 
на семейство, домакинство, колектив. Отношенията 
са изострени и без това под въздействието на изо-
лацията, а после в това състояние на изолация, те 
облъчват още повече. Дори когато Йозеф Гьобелс ку-
пува „народния приемник“, ако погледнете програма-
та до началото на войната, ще видите, че тя е пълна 
със забавни предавания. Фюрерът проповядва око-
ло два-три часа на денонощие. А аз сега чувам по 24 
часа в денонощието кой кого е нападнал; къде и как 
са загинали хора от COVID-19. И как премиерът се 
разнася с джипката по магистралите. Вместо да се 
разреди и разнообрази информацията, тя се свеж-
да само до едно унищожително съдържание. Това е 
страшно.

Мисля си, че хората са много по-податливи на ма-
сови индоктринации, отколкото те самите са склонни 
да си мислят. И може би сме само стажанти в демо-

крацията, докато регресираме обратно към познати 
тоталитарни модели.

Политическата коректност е своеобразен тотали-
таризъм, който е придобил застрашителни измере-
ния. Той се превръща в глобален феномен, в цензу-
ра, в забрана да изразяваш една или друга позиция. 
Лявото и дясното са умрели някъде в средата на ХХ 
век, когато много от десните режими са започналил 
да използват „лява” реторика, в опита си да привле-
кат към себе си публична подкрепа. Тя се заменя с 
технология. Техология как да се добера до опреде-
лен брой гласове от зомбитата, за да мога да взема 
пари, част от които да им дам, че да ме преизберат, а 
с другата част да си осигуря собственото благополу-
чие. И тази технология е възпроизведена на най-ви-
соко възможно ниво. Тя е удобна и тя подменя истин-
ския дебат с подобни разногласия на тема джендър, 
раса или ковид, които разногласия нямат място в 
публичното пространство.

Никой не може да оспори половата идентичност 
на даден човек и правото му да я изразява, но той не 
може да я налага на останалите като норма. Никой 
не може да оспори правото на цветнокож човек да 
се развива и да се осъществи, но той не може да го 
направи за сметка на човек, който е с бял цвят на 
лицето. И никой не може да оспори, че короната е се-
риозно предизвикателство пред здравните системи.

Няма нещо по-страшно от несвободния човек. 
От човека, който мисли за това, например, как да ос-
тане жив. Хората, които се презапасяваха с продукти 
в началото на коронакризата не бяха гладни. Те бяха 
отчаяни в стремежа си да останат живи, а не в стре-
межа си да живеят живота си така, че да не съжаля-
ват за умирането.

Най-страшният наркотик в съвременното обще-
ство е стремежът към сигурност. Към задоволяване 
на нуждата от предвидимия утрешен ден. По време 
на социализма тази нужда беше задоволена, дола-
път беше пълен с наркотик. Сега има недостиг. Хо-
рата са абстинентни за сигурност, която се появява с 
бръсната глава и пагони по телевизията и сее сигур-
ност. Тази интервенция доставя липсващото звено – 
квазитоталитарната сигурност. Субектът знае, че не 
харесва премиера, но той му доставя сигурността на 
Бащицата, който, разбираш ли, пали джипката и оти-
ва и спасява народа. Отива при тях. Това се приема 
добре, защото народът е необразован, защото няма 
елит.

Ние трябва да възстановим доверието в себе си. 
В правото си да определяме не просто своето бито-
во всекидневие и задоволяването на своите битови 
нужди. Говоря за доверието в себе си като законот-
ворци и като законодатели на дневния ред на обще-
ството.

Ако знаехме кои сме, нямаше да има смисъл да 
живеем. Сякаш живеем, за да откриваме непрекъс-
нато отговора на този въпрос или да го преосмис-
ляме. Най-голямата цел е да успееш да надживееш 
себе си. Да оставиш такова наследство, човешко и 
интелектуално, което да има по-дълъг живот откол-
кото твоя живот като физическа единица.

Академик проф. д-р Дроздстой Стоянов е специалист по 
психиатрия. Наричан е „детето чудо”, защото само на 15 

год. успява да завърши три средни образования – Руски 
дипломатически лицей, Английска гимназия и средно 

общообразователно училище. В края на 2013 г. става най-
младият професор, само на 33 години, а през 2015 год. вече 

е и най-младият академик в историята на българската 
наука – на 35. Специализирал е в Университета ва Питсбърг, 

САЩ, в Университетите в Оксфорд и Централен Лангшир, 
Обединеното кралство, както и в Университета в Базел, 

Швейцария. Вицепрезидент е на Европейското дружество за 
Личност-центрирана медицина, която въвежда и в България.

Няма нещо пострашно
от несвободния човек!
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ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници „Хеликон”,  „Сиела”,  „Колхида”,  
„Бард”, „Белканто”, „Нанси”, „Паола”, „Букспойнт”, „Български книжици”, „Нова епоха”,  
„Елрид”, „Книжарницата” и „Малкият принц”,  както и от книжните борси „Болид” и 

„Искър”.  Книгите можете да поръчате и в нашия интернет магазин: 
www. kvantov-prehod.org и да бъдат доставени с куриер на посочен от вас адрес. 
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Разрешено
за лица над

16 години
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Пантелеев
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Рисуването е вид медитация. Мили деца, чрез вас и вашите картини опознах 
цялото човешко щастие. Ще направя всичко за вашия успех, защото не 
искам нищо друго, освен да бъдете щастливи с изкуството, което правите. 
Търсете красотата, създавайте я, оценявайте я, тя извира от вашите ръце. 
Бъдете с отворени очи към всесилната ръка на природата – поточето, 
скалата, малкото цвете, напъпилата клонка. Когато вашите творения станат 

достояние до зрителя, това му носи успокоение и просветление.
Рисуването е арттерапия, разговор със самите нас или с някой над нас. 
Общуване с една велика сила, която ни е създала и коята е в нас. Без 
общуване със светлината няма изкуство. За нас светлината е част от нашата 
душа, която я прави обичаща и прощаваща.

Академик Атанас Панчев

Мили деца, търсете красотата, създавайте я, 
оценявайте я, тя извира от вашите ръце! 

Христина Илиева
9 – ти клас

Национално Училище за Изящни 
Изкуства „Илия Петров“ – София

Ния Начева
2 – ри клас

32 СИУЧЕ „Свети 
Климент 

Охридски“

Някои от авторите в Детския център по изкуства – 
Зографче „България“

Мария Атанасова
9 – ти клас

Национална гимназия за 
Приложни Изкуства

Художествена дърворезба

Виктор Минчев, 9 – ти клас, Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ - София
Сценично облекло

Уважаеми чита-
тели, пред вас е 

второто изда-
ние на "Въведе-
ние в пермакул-
турата" на ИК 

"Новата цивили-
зация" ЕООД.

Австралиецът 
Бил Молисън е 

известен
в много страни 

със своите
идеи за устой-
чива природна 

среда, която
освен че следва 

сътворени-
ето на Бога, 
помага за ис-

тинско човешко 
обитание.


