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1. Каква полза за човека от
всичкия му труд, в който се
труди под слънцето? Едно поколение минава и друго поколение дохожда. А Земята вечно
стои. Също и Слънцето изгрява, и Слънцето захожда, и бърза
към мястото, където трябва да
изгрее. Вятърът отива към Юг
и се връща към Север, вятърът
непрестанно обикаля и пак се
връща. Всички реки се вливат
в морето и пак морето се не
напълня. Окото не се насища с
гледане и не се напълня ухото
със слушане. Каквото е станало, това е, което ще стане! Каквото е било извършено, това е,
което ще се извърши. И няма
нищо ново под слънцето. Има
ли нещо, за което може да се
каже: Виж, това е ново? То вече
е станало във вековете, които
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И като видиш, че Апостолът
говори с думите на
Спасителя и Спасителят с думите на Апостола, да се
не почудиш на това нещо.
Защото е истинно.
са били преди нас. Защото кой
знае кое е добро за човека в живота му? Във всичките дни на
суетния му живот, който минава като сянка. И кой ще извести
на човека какво ще бъде подир
него под слънцето? Защото и
човекът не знае времето си.
Както рибите, които се улавят
в жестока мрежа, и както птиците, които се улавят в примка, така се улавят и човешките
чада в лошо време, когато то
внезапно ги връхлети...
2. Ние, които отричаме и
Бог, и цар. Ние, които не признаваме никакви величия и

авторитети. Ние, които на всекиго кусур връзваме. Ние, подозрителните към венцехваления и пиедестали.
Ние, българите, вярваме в
един човек. И като се взираме
в снимките му все се мъчим да
срещнем неговия поглед. И да
удържим, като го срещнем. Не
е лесно. Защото той за нас е направил всичко. А ние за него колкото една троха.
В тефтерчето на Левски има
комитетски сметки, стихотворението “На прощаване” от
Христо Ботев, една възхвала
на равноапостолните братя

Кирил и Методий, преписана
от молитвеник, както и началните думи на песните, които
е обичал - “Сал за тебе мисля, мила моя мамо...”, “Искам,
мамо, да те видя...”, “Сбогом,
моя мила...” Има и рецепти
за всякакви болести, та да лекува народа от всичките му
рани. И на латиница - отрова и
противоотрова. На следващата
страница, петдесет и четвърта,
Левски е написал само една
дума: "НАРОДЕ????"
Из "Литургия за Васил Левски, Апостолът ни" на
Велислава Дърева

Европейският
съюз
като публика
В цялото море от информации и коментари
по повод на преговорите на Русия със САЩ и
НАТО най ми е тъжно като българин за безпомощната позиция на Европейския съюз. „За Европа без Европа“ – най-сполучливото заглавие
на статия по темата. Върховният представител
на ЕС за външната политика Жозеп Борел, бил
казал, че европейците са недоволни от факта,
че Руската федерация и САЩ обсъждат въпроси
за европейската сигурност без Европа. Оказва
се, че Германия и Франция не показват никакво
желание, а може би и възможности, да организират диалог „ЕС – Русия“.
На стр. 2

ПП "Русофили
за Възраждане
на Отечеството"
по повод на
съвместното
изявление на
петте водещи
ядрени сили за
недопускане на
война помежду им
4 ЯН. 2022
САЩ, Русия, Китай, Обединеното кралство и Франция препотвърдиха свои
предишни изявления, че
тяхното ядрено оръжие не е
насочено срещу цели от тази
петорка или срещу която и да
е друга държава.
„Заявяваме, че в ядрена
война не може да има победители и тя никога не бива да
бъде започвана.“
„Смятаме, че разпространението на такива въоръжения трябва да бъде предотвратено.“
На стр. 2

		

МВнР на Русия обяви:

Николай Малинов

ПОЗИЦИЯ на

Русия иска НАТО
да се изтегли от
България
и Румъния
„Един от основните елементи на нашата
инициатива е създателно формулиран,  
пределно ясно и не допуска каквито и да
е двусмислени тълувания. Става дума
за изтегляне на чужди сили, техника и
въоръжение, както и д руги стъпки с цел
възстановяване на конфигурацията от 1997
г. на територията на страните, които
тогава не са били  членове на НАТО.
Това се отнася и за България, и за Румъния.“
Министерство
на външнте работи на Русия
На стр. 2

СЗО поиска
отмяна на
зеления
сертификат
в целия свят

СЗО препоръча на световната общност да
премахне или облекчи международните ограничения за пътуване, съобщи БНТ. Експертите
заявиха необходимостта от „отмяна или облекчаване на зеления сертификат“, тъй като той
не носи ползи и продължава да допринася за
икономическия и социален стрес, изпитван от
страните.
На стр. 7
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БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЕ Е
ИЗБИРАЛ ДА БЪДЕ ЧЛЕН НА НАТО
Петър Волгин:

Изявлението
„България е
направила своя
избор да бъде член
на НАТО“ всъщност
НЕ ОТГОВАРЯ
НА ИСТИНАТА.
Българският народ
не е избирал
подобно нещо.
Решението да станем член
на НАТО беше взето от политическия елит на страната.
Тоест 100, 500 или 1000 души
решиха нещо и го сведоха на
останалите няколко милиона.

Николай Марков: ...в България няма бази на НАТО,
а има само бази на САЩ по
двустранен договор, който
никой гражданин не е виждал. Вероятно няма и да
види, докато такива слуги са
на върха. Стига сте лъгали
гражданите с тези „натовски
бази“, защото никой от нас
не е длъжен да умира, само
защото някой корумпиран и
зависим отвън глупак така е
решил. И аз искам да има у
нас бази на НАТО, сигурно
и Путин няма да има нищо
против такива, но няма. А
какви точно оръжия има в
американските бази в милитаризираната ни територия -

От стр. 1

ПОЗИЦИЯ на

ПП "Русофили
за Възраждане на
Отечеството"
по повод на съвместното
изявление на петте водещи
ядрени сили за недопускане на
война помежду им
„Подчертаваме стремежа си да работим с всички държави за създаването на атмосфера на сигурност, по-благоприятна за напредъка в разоръжаването с крайна цел изграждането на свят, свободен
от ядрено оръжие, без да е накърнена чиято и да е
сигурност“, пише още в декларацията.
По-ясно едва ли може да се каже. Ядрената петорка не само се обявява срещу използването на
съществуващото ядрено оръжие, но и заявява, че
разпространението на ядрено оръжие трябва да
бъде предотвратено.
Напълно в духа на декларацията на основните
ядрени сили България трябва да се ангажира страната ни да не допуска на своя територия разполагането на ядрени оръжия. В духа на тази декларация
България официално трябва да се противопостави
на българските атлантически субекти, които настояват за разполагане на ядрено оръжие у нас, с което
стават „по-католици от папата“. Нещо повече, на
всички форуми и във всички политически формати, в които България участва, страната ни трябва да
бъде активен, подчертаваме активен, защитник на
неразпространението на ядрено оръжие. България
трябва не просто да очаква и да изпълнява заповеди от вън, но и да бъде енергичен съзидател на
геополитическата борба за мир.
Днешният момент е изключително подходящ
българските парламентарни сили да заявят недвусмислено и писмено да се ангажират с призивите
„България – зона свободна от ядрено оръжие!“ и
„България –зона на мира!“
ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“
използва случая, да изрази своето голямо удовлетворение от началото на диалог между САЩ и Русия, чийто свидетелство е подписаната декларация.

само Байдън и Путин знаят.
Предполагам, че никой друг
освен тях няма и хал хабер
по въпроса!...
Съгласете се обаче, че
много често има огромна
разлика между вижданията
на елита и настроенията на
обикновените хора.
Горепосоченото изявле-

ние щеше да бъде вярно, ако
у нас се бе провел референдум по темата да бъдем ли
членове на НАТО или не.
Както знаете, такъв не беше
проведен. Вероятно защото
на всички беше ясен резултатът от него.
Дори и в момента най-правоверните евроатлантици са

От стр. 1

на мнение, че подобен референдум не бива да се прави.
Защото дори и те знаят какъв
ще бъде резултатът от него.
Когато мнението на народа
се различава от мнението на
елита, управляващите стават
твърди като скала в желанието си да не се допитват до
гражданите.

От стр. 1
Николай Малинов

Европейският
съюз като публика

В същото време всичко, което може да се счита за
някакъв „пробив“ в разговорите между САЩ и Русия
са все неща, които засягат Европа. Това се отнася и за
разполагането на ракети на територията на Европа, и
за мащаба и характера на военни учения на територията на Европа. А там, където няма никакъв напредък пак Европа е действащият терен – става дума за
„отворените врати“ за Украйна за членство в НАТО и
за присъствието на НАТО в страните отпреди разширенията от 1997 г.
От цялата тази дипломатическа импотентност на
ЕС за кой ли път става ясно, че този ЕС всъщност приема, защитава и се подчинява на интересите на САЩ.
Е има по принцип някакви немощни опити на европейски лидери да отправят дипломатичен поглед
към Москва, но тяхната самотност и нерешителност
само подчертава липсата на субектност на субекта Европейски съюз. Това е отнася и до Олаф Шолц, който
бил искал лична среща с Путин, и до недомлъвките на
Макрон, че искал да участва в процеса на помирение
между Европа и Русия.
А България, къде сме ние, тази горда пълноправна членка и на Европейския съюз и на НАТО? Къде
е този „лоялен член с достойнство“ като България в
общия пъзел или по-точно в общия „дяволски казан“
на днешните разговори?
Мъчно ми е за България. Мъчно ми е и за българските изявени атлантици, които тъкмо набраха сили
да викат силно, че ни трябва ядрено оръжие и май ще
трябва да се откажат от тази патриотична идея. Пак по
заповед на САЩ, разбира се!

МВнР на Русия обяви:

Русия иска НАТО
да се изтегли от
България и Румъния
Русия иска силите на НАТО да напуснат Румъния и България като част от предложенията за гаранции за сигурността, съобщи руското външно
министерство, информира РИА Новости.
Москва поиска юридически обвързващи гаранции от НАТО да спре разширяването си и да се
върне в границите си от 1997 г.
„Един от стълбовете на нашите инициативи,
упоменат от вас, е съзнателно формулиран много
ясно и не позволява двусмислени тълкувания. Става дума за изтеглянето на чуждестранните сили,
оборудване и въоръжение, както и други стъпки за
връщане към конфигурацията от 1997 г. на територията на държави, които към тази дата не са били
членки на НАТО. Това включва както България,
така и Румъния“, заяви външното министерство в
писмени отговори на въпроси за годишната пресконференця на Сергей Лавров.
Така министерството отговори на въпроса какво
означава за България и Румъния искането на Русия
НАТО да се върне към конфигурацията от 1997 г.
В края на 2021 г. Русия публикува проекти на
договор със САЩ и на споразумение с НАТО за
гаранции за сигурност.
В частност Москва изисква правни гаранции от
западните партньори срещу по-нататъшното разширяване на НАТО на Изток, срещу присъединяването на Украйна към Блока и срещу създаването
на военни бази в постсъветските страни, пише още
РИА Новости.
Преди дни генералнията секретар на Алианса
Йенс Столтенберг заяви, че е поканил Москва и съюзниците от Пакта за нови разговори, в които да се
търсят механизми за деескалация на напрежението
между Украйна и Русия.
Руски военнослужещи, танкове и въоръжение са
струпани през последните седмици край Украйна.
В края на миналата година Владимир Путин отправи остро предупреждение към НАТО. Президентът предупреди, че ще отговори твърдо на всяка
провокация към Русия.
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Защо ЗАПАДЪТ ЗАЛИЧАВА
СВОЯТА НАЦИОНАЛНА ПАМЕТ

Авторът Пол Крейг Робъртс (Paul Craig
Roberts) е доктор по икономика и е бил заместник-министър на финансите на САЩ по икономическата политика в администрацията на Роналд Рейгън. Работил е като редактор и колумнист в Wall Street Journal, списание Businessweek
и агенция Scripps Howard News Service. По онова
време той беше автор на редовна колона във
Washington Times. Автор е на множество книги
за най-големите проблеми на нашето време.

Н

а своята пресконференция в края на годината руският президент Путин заяви,
че жената е жена, а мъжът е мъж, и изрази своята увереност, че религиозните конфесии
в Руската федерация ще имат моралната сила да се
противопоставят на нахлуването на корумпираните
и изродените ценности на западния свят.
Уви, в западния свят няма такива морални основи. Западът се е откъснал от своето минало и
се колебае в предположението, че може да оцелее,
като възпитава своята младеж в неверие към самия
Запад. Целта на западното образование е да обезцени западната младеж и да ги отчужди от западната култура. За това безгрижните семейства плащат
своя данък за това обучение.
Всяка година в своята коледна рубрика отбелязвам, че гласовете, които ни свързват с миналото, се
демонизират и се изтриват, като ни оставят в една
страна без фундамент. Освен това Холивуд, телевизията, медиите, интернет и образователните системи на всички нива и във всеки щат открито или
тайно работят за пренаписването на историята на
западната култура като дело на белия расизъм, който трябва да бъде свален.
Целта на държавните училища е да се превърнат в предприятие за промиването на мозъците на децата, за да ги накара да се чувстват
виновни за цвета на своята кожа и да внушат самочувствие на децата BIPOC (Black, Indigenous
and People of Color - чернокожи, коренно население
и цветнокожи). Родителите протестират, но идеологическите антибели училищни съвети ги игнорират.
С други думи, това, което образованието прави в
западния свят, унищожава белите етнически групи
и възвишава имигрантите-нашественици.
Западното образование вече роди едно поколение, което няма представа кои са те. „Западната цивилизация трябва да си отиде“ беше студентският
лозунг в американските университети през 1960-те
години. В продължение на десетилетия малцина
от завършилите тези образователни институции са
прочели дума от Шекспир. Всъщност нивото им по
английски е толкова ниско, че те не могат да го прочетат. Литературните и художествени метафори,
използвани за предаване на определен смисъл, са
непознати за тях. Класическата литература на западната цивилизация, която разкрива реалните житейски проблеми, е заменена от жалбите и хленча
на малцинството.
Всъщност образователните системи произ-

веждат неграмотни варвари. Днешните най-умни са най-глупавите от всички. Това са безмозъчни
вундеркинди, които произвеждат устройствата на
полицейския държавен контрол и робототехника и
всичко това е необходимо за цифровата революция.
Целта на цифровата революция е да лиши човешкия живот от независимост, цел и смисъл.
Няма да ни позволят дори да шофираме. Неприкосновенността на частния живот не само е изчезваща
ценност; а тя става дума, чийто смисъл е неразбираема за всички, освен за много старите хора.
Джордж Сантаяна каза, че „тези, които не могат
да си спомнят миналото, са обречени да го повторят“. Дори и на него не му хрумна, че скоро ще се
появят хора, дори и цели държави, без свое минало.
Европейските градове, преживели масираните бомбардировки над тях от британци и американци по време на Втората световна война,
имат своите древни сгради, катедрали и тесни
улички, които напомнят на хората за тяхното
миналото. Но не и за американците. В САЩ всичко се преправя постоянно. Кварталите се сриват и
се появяват отново като нещо друго.
Живея в една стара община във Флорида, която
преди няколко години беше очарователно, тихо и
красиво място. Днес почти всяка къща е съборена,
а парцелите са разделени и отново застроени. Навсякъде се появиха масови търговски договори за
аренда, в които могат да настанят от 20 до 30 души,
въпреки че има забрана за това „зониране“. Една
жизнена общност с история стана жертва на външни лица, на спекулантите с недвижими имоти и на
предприемачите и сега е населена с летовници, 20
или повече пъти от предишното й население.
Ако човек, който е живял тук преди 10 години,
се върне днес, няма да разпознае тези места. Домът му вече не съществува. Къщите на съседите му
вече не съществуват. Вече не съществува нищо, за
което той да си спомня.
Това се случва с цели градове. Израснах в Атланта, Джорджия, но днес не мога да се ориентирам
в този град. Всички значими забележителности са
изчезнали.

Сега в градовете премахват паметниците, които олицетворяват паметта, имената на улици, които
олицетворяват паметта, имената на училища, които олицетворяват паметта за да се прочисти всичко
това, внушавайки ни, че това е расисткото минало.
Когато губернаторът на Вирджиния заповяда
да се разруши и унищожи статуята на Робърт Ли
(главнокомандващ армията на Конфедерацията и
един от най-известните американски военни лидери на XIX век), ние виждаме не само успеха на критичната расова теория в промиването на мозъците
в главата на слабоумия губернатор на Вирджиния,

в законодателния орган на щата Вирджиния и в медиите на Вирджиния, но също така едно съгласие
за изтриването на паметта. Американците се превърнаха в народ без минало.
Всички западни нации вече не съществуват. Нациите се превръщат в държави без граници, доколкото има само една ограничена граница към притока на народите с чужди езици, култури и поведение. Всички западни нации са едни Вавилонски
кули. В Европа религиозният живот се среща само
сред ислямистките имигрантски нашественици. И
навсякъде се строят джамии. Често питам кога за
последен път е построена християнска църква в Европа или Великобритания.
Дори най-известната християнска катедрала в
Европа, Нотр Дам, се възстановява като мултикултурно светилище с улично изкуство и фрески на съвременното изкуство, които използват осветлението за да се създадат „емоционални пространства“
вместо да са изповедални в една средновековна цялостност на тази християнска катедрала. Всъщност
Нотр Дам и следователно и християнството са подложени на вандализъм и фалшификация, а папата
изглежда се е подписал под това.
И така, какво е Западът, когато Западът съществува без нации, без християнство и без минало?
Той е нищо. И това започват да виждат и руснаците, и китайците.
Всяко велико семейство и всяка велика цивилизация имат своите корени, започнали в греха и престъпността. Това, което западният свят е забравил, е,
че има корени и в постиженията – морални, художествени, културни, икономически, политически.
Не трябва да забравяме, че човекът е едно паднало
същество. Има добро и зло, които се борят за душата му. Християнството даде на безсилните гласа,
способен да се противопостави на гласа на грубата сила. Именно този глас, съчетан с материалните
интереси, доведе до създаването на отговорно пред
избралите го правителство, което само по себе си
беше подчинено на върховенството на закона.
Днес върховенството на закона изчезва. Конституцията на САЩ е разкъсана на парчета. Всеки е станал
тираничен диктатор. Не само
президентите, канцлерите и
премиерите, но и работодателите, училищните настоятелства,
университетските администрации, кметовете, губернаторите,
авиокомпаниите, ресторантите,
спортните организации издават заповеди, които нарушават
Нюрнбергските закони, установени от САЩ за трибуналите,
които съдиха за военните престъпления през Втората световна
война. Сега правителството във
Вашингтон отказва да се подчини на собственото си творение, и смята, че печалбите на Биг Фарма и контролът върху гражданите и
възможно и по-тъмните техни цели са по-важни от
върховенството на закона.
„Масмедиите, тези стражеви кучета“ на демокрацията мълчат за това престъпление, но пискливо пропагандират престъпния дневен ред. С други
думи, днес няма честни медии, която да държат
правителството отговорно, така че да не прави каквото си поиска. А това е определението за тирания.
Източник в. "Труд"
(Превод за „Труд“ - Павел Павлов)
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"Селяните прости
СВЕТЕЦ
го зовяха..."

Проф. д-р Надежда
ДРАГОВА
Светец ли е дякон Игнатий?
Да! До 20 юли 2004 година.
Беше канонизиран (което значи обявен и приет в
лоното на Църквата като светец) от алтернативния
Синод - при спазване на всички правила в православието.
- Вече не е!
От 21 юли 2004 г., когато пред очите на християнска България изгониха от храмовете им свещениците, които отслужваха негова служба, и ги натикаха
в полицейски камионетки за "криминално проявени". А новоизпратените на тяхно място свещеници
свалиха иконата му, окачена до църковните двери.
Сега не е известно и тя къде е.
ОФИЦИАЛНИЯТ СИНОД АНУЛИРА
КАНОНИЗАЦИЯТА МУ
Първоначално се чуха мънкащи обяснения защо
е невъзможно йеродякон Игнатий да бъде светец.
Към недомлъвките се намеси за яснота и професор
Божидар Димитров - да напомни за невинно убития от Левски ратай, препречил се при нападение
на чорбаджийския дом. И всичко заглъхна. Мир и
покой вече близо четири години!
Тогава се вцепених, покрусена от оскверняването на всички мои морални и родолюбиви опори.
Каква е нравствеността на институция, безнаказано погазваща най-свята памет, за да разчиства сметките си (обръщам внимание на сметките! ) със свои
вътрешни опоненти? Сега осъзнавам - изминалите
три тихи години са били исторически нужни за нашето сънено общество - да му се проясни неоспоримо КОЙ КОГО ОСВЕТЯВА и РАЗ-СВЕТЯВА.
Днес заслепително се осветиха далаверите и комерсиалната алчност на силови фигури в този Синод (повече не мога да го споменавам, съгласувано
с каноничната дума "Свети").
Прояснява се, че тогава евентуалното признаване светостта на дякон Игнатий би заплашило мрака
на неблагочестието им. Така синодалните старци
отрекоха не Дякона, а себе си като верски пълномощници на българската нация. Защо не потърсиха
свидетелството на някого от тази нация? Деца от
училище да бяха попитали!
Въпросът "Кой е дякон Игнатий?" стои във всичките им изпитни тестове. Азбукарчетата знаят и ще
отговорят:
- Дякон Игнатий е мъченик за свободата на България. Той е Васил Иванов Кунчев от Карлово. По
време на военни обучения Раковски го назовава
Левски. А в тайната подготовка за всеобщо въстание съзаклятниците го наричат "Апостола на свободата". Бива заловен от турската власт, съден и
обесен край тогавашна София през 1873 г. Гробът
му е неизвестен. Преставам да разкривам случая
емоционално.
Поставям само два въпроса:
1. Спазени ли са процедурите за деканонизация?
Кои свидетели изслуша назначеният Синод, за да
задраска, отхвърли, отмени вече въведена в богослужение святост?
2. Светец ли е йеродякон Игнатий?
Първо: свидетелите! Явява се народний поет
Иван Вазов - Пловдив 1881г.:
"Селяните прости СВЕТЕЦ го зовяха..."
"...О, бесило славно... Теб те ОСВЕТИ смъртта на
героите! СВЕЩЕНО СИ ТИ! ..."
Никой българин не е оспорил тази присъда вече
120 години.

Само официалният Синод сега я анулира, без да
обнародва съображения.
Втора точка: Има ли
свидетели, че е извършвал
чудеса приживе и след
смъртта си? Кой ще се яви
да удостовери чудеса -задължителното условие за
канонизация?
Явяват се мнозина.
Единогласно като в античен хор: "Той преобрази
цял народ от рая в свободолюбиви люде! "
Трета точка: Трябва да
се изслуша и задължителният свидетел, наричан
официално
АДВОКАТ
НА ДЯВОЛА. Той ще изложи греховете му, които
не разрешават канонизация. Вече чухме проф. Б.
Димитров. Други?
... Синодален говорител, вероятно: "Той се
обрече на Църквата - йеродякон беше! А се разстрига, хвърли расото,
прелъсти се от оръжия и светски работи. Това е
смъртен грях! " Да оспорят адвокатите на дявола се
явяват всички, които са познавали Левски приживе.
В публикуваните им спомени изрично се подчертава, че и без расо Апостолът неотменимо е спазвал
обета си: безбрачие и целомъдрие, братска любов
и помощ към страдащите. А дяконската му клетва
за НЕСТЯЖЕНИЕ (отказване от материални блага
и имоти) е проверявана от джобното му тефтерче,
където е записвал разноските си - аскетично самоограничавани.
Усърдно се е черкувал, въпреки принудата да
избягва публичност. Съратникът му, диарбекирският заточеник поп Минчо Кънчев, разказва за посещението му в с. Коларово през коледните пости
на 1871 г.: "Мартинката (къса пушка) оставихме в
нази, а ние отидохме на вечернина, защото беше събота този ден. Тази нощ имаше събрание и от околните села по няколко мина. Сутрената Левски пя
в черквата. И които не го знаеха, думаха: "Отгде й
този даскал, много хубаво пей?" "Не сме чули такъв
певец друг път в черква". "Той е пял, ама с други
дрехи, затова сте забравили..." ("Видрица", I, 261.)
По икиндия - вечерня; през нощта събрание; "на
сутрената" - литургия... Такъв е ритъмът на апостолското му "служение" по пътищата към истините. Няма двоумение! При всякакви обстоятелства
йеродякон Игнатий е отслужвал и по църковното
си посвещение. Имаме и свидетели, че за него то не
е било дълг, а постигната същина.
София, 1873: поп Тодор е извикан да го изповядва
преди изпълнението на смъртната присъда. Свещеникът живее и след Освобождението, но опазва изповедалната тайна. Мълчи пред любознателността
на невежи и вежи - какво е споделил Левски. Съобщава само какво на него е поръчал: "Васил Левски
стоеше вързан до стълба на бесилката, слаб и блед,
но с поглед смел и остър. Аз отидох при Левски и
откакто (щом като) го изповядах, почнах да чета от-

пускната в случая молитва и когато споменах името "раба божия Василия", Левски ме пресече и каза:
"Споменувай ме в молитвите си, отче попе, с името
йеродякон Игнатий! " Под бесилото е йеродяконът!
Йеродяконът тръгва за онзи "връх, откъдето виждаше духа към безсмъртието най-прекия път" (пак
Вазов).
... Букурещ, 1875, есента. Христо Ботев издава
стенен календар за предстоящата 1876 г. с лика на
Апостола. Под него е изписал името му от несъчетаеми съставки: "ДЯКОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ" (църковно-светско-конспиративно). А под името публикува за пръв път стихотворението "О, майко моя,
Родино мила).
Месеци след смъртта на Ботев, още през август
1876 г., емигрантският вестник "Нова България"
препечатва само стихотворението, но със същия
надслов: "Дякон Васил Левски). И досега литераторите дискутират: това заглавието му ли е или е
бил пренесен механично надписът под портрета от
календара?
Вън от спора им е, че Левски за всички е бил и
Дяконът! Официалният Синод ни усъмнява дали е
изпълнявал обета си, а се прави, че не му е известен
другия негов по-висш християнски сан: ВЕЛИКОМЪЧЕНИК.
Васил Кунчев приема монашеството, за да се подготви за себежертва като НОВОМЪЧЕНИК. Това са
знаели съратниците му, на които той пише: "Аз съм
се обрекъл курбан на отечеството". Знаела го е и
майка му, защото внучките й разказват по-късно,
че в деня на обесването му тя ги е закичила със зелено и им обяснила: "Днес е голям ден за вуйчо ви!
" И Ботев го е знаел: в издадения от него стенен
календар за 1875 г. е вмъкнал редом с имената
на християнските светци и на български революционери. С най-високата святост ВЕЛИКОМЪЧЕНИК е вписал Левски, Хаджи Димитър,
Стефан Караджа и Ангел Кънчев.
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Знае го и съвременната наука за
духовните движения на Балканите, която очертава няколковековна
парабола на НОВОМЪЧЕНИЧЕСТВОТО от края на XIV до края на
XIX век. Това религиозно движение е инспирирано
от монасите в Света гора в усилието им да опазят
християните от доброволно приемане вярата на господарите. На Атон бива организирано и училище за
новомъченици, където чрез примера на Христос,
"жертвен агнец", ги възпитават мистично и ги подготвят психологически за предстоящите мъчения.
За място на саможертвения им подвиг избират найоживените центрове на империята.
НОВОМЪЧЕНИЧЕСТВОТО е мотивирано от
несъстоялия се Страшен съд в Библейската (от Сътворението на света) 7000-на година. Тогава всички
християни, и на Запад, и на Изток, очакват Второто
пришествие. (Погледнете само гравюрите на Дюрер
или експедицията на Колумб! ) Според различни
изчисления, седемхилядната библейска година е
трябвало да настъпи след Христа в 1492 (тогава я
чакат и в Рилския манастир) или най-късно в 1500
година.
На балканските християни завладяването от османците им стоварва всички мъки и изпитания, описани като пророчество за навечерието на Страшния съд. А той не се състоява. Защо? Светогорски
богослови откриват един от възможните отговори
във "Видение Йоаново". Там, на воплите на първохристиянските мъченици докога ще чакат присъдата на Христос, е отговорено свише, че още не се е
изпълнил броят на самопожертвалите се за човешкия род. И за да се ускори есхатологическото събитие - въдворяване на "вечна правда, вечна обич на
света" - драговолно загиват до края на ХIХ век над
190 новомъченици от всички християнски народи
в Империята. Първият подвиг е в София в 1515 г.
на 18-годишния златар св. Георги Нови Софийски,
последван след десетилетия от св. Георги Новейши,
св. Никола Нови и още българи в други центрове на
Империята.
Васил Иванов Кунчев изпитва обаянието на мъчениците като ученик в Стара Загора, където се
чества с висок пиетет новомъченикът св. Игнатий
Старозагорец. В юношеския си порив да намери
своето призвание, синът на Гина Кунчева открива в
примера на старозагорския новомъченик величието
на саможертвата за другите. И после при замонашването си избира неговото име: Игнатий; не свое,
започващо с буквата "В", каквато е била традицията. А годините натрупват в оброка му за саможертва нова мотивация: "Ако печеля - печели цял народ;
ако губя - губя само мене си". Отключват се нови
идеи, прозрения и енергии... Новомъченичеството придобива много дълбок смисъл в саможертвата на Апостола. Не може да се осветли в редове,
предизвикани от една полемика. Въведохме го, за
да напомним, че е пренебрегната православната
процедура: всички новомъченици на Балканите са
канонизирани! Гръцката църква е признала светия
подвиг на свои близо 190 мъченици до 1840 г. Те
имат църковен празник и служба. В отделни книги
се издават житията им.
ТОВА Е ОТКАЗАНО ОТ БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА
НА ЙЕРОДЯКОН ИГНАТИЙ!
А нужно ли му е признание за святост? Не е ли
преклонението пред Апостола и всенародно, и непреходно?
На нас - не, на него е нужно! За религиозните
българи - да имат своя небесен покровител и пример. За лаиците - в измеренията на религиозна
святост докрай да разберем неговите духовни и
интелектуални прозрения, за да вървим вярно "по
дирите" на един голям хуманист, на политик с трезви спасителни решения, на пророк за единственото
достойно за българите време - когато ще пораснат
за братство с просветеното човечество.
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Когато Франция за разлика от
България мисли за народа си
Автор Юрий Борисов
14 ЯН. 2022
Франция заковава ръста на
цената на тока на до 4% (в рамките на година). Експертите са
предполагали увеличение до
20%. За това е съобщил вчера
икономическият министър Брюно льо Мер в интервю за вестник Le Parisien. Преди тази мярка бе обявено и намаление на
данъка върху електроенергията
от 1 февруари. Без двете мерки
се очакваше увеличение на це-

ната с 35%.
Тази операция е възможна
благодарение на френския парк
от атомни електроцентрали.
Франция е наредила на държавната енергийна компания EDF
да увеличи значително продажбата на ток на регулирани цени
(по investor).
Наскоро Кирил Петков обяви, че България няма намерение
да строи АЕЦ „Белене“. Това
поредно блокиране намалява
възможностите в бъдеще страната ни да се намесва на пазара в
полза на домакинствата и на биз-

неса. Защо? С какви аргументи
България се отказва от строеж
на нова АЕЦ? И български ли са
тези аргументи? Явно няма да
се научим да преценяваме бъдещите управляващи по комплекс
от основни намерения. Преди
изборите със заявката да се противопостави на гигантската корупция Кирил Петков ми стана
симпатичен. Днес с готовността
си да вкара още чужди военни в
България и с намерението си да
блокира за кой ли път АЕЦ „Белене“ Кирил Петков вече ми е
повече от антипатичен.

България е върху костите
на нашите войници и не е заплашена

Александър Грушко:

България
не се нуждае от допълнителна
защита срещу
Русия
- това заяви
руският замес т н и кминистър на външните работи
Александър Грушко в интервю
за всекидневника "Комерсант".
Според Александър Грушко увеличаването на силите на
НАТО в района на Черно море
не е оправдано от гледна точка

на реалните потребности на гарантирането на сигурността в
района.
“Казват, че Румъния и България трябва да бъдат защитени, защото са членки на блока. От кого
да бъде защитена България? От
Русия ли? България стои върху
костите на руските войници,
пожертвали живота си за освобождението ѝ”, заявява Грушко,
който беше начело на руската
делегация по време на преговорите с НАТО миналата седмица
в Брюксел.
По думите му Северноатлан-

тическият алианс се нуждае
от противник, за да оправдае
съществуването и разширяването си.
Попитан какви военно-технически мерки ще предприеме
Русия, ако Съединените щати
и НАТО отхвърлят исканията ,
Грушко отговаря:
“Всичко ще зависи от това
как ще се развива ситуацията и
какъв военен потенциал може
да бъде задействан против нашите интереси”.
Източник ППВО

Виктор Орбан изригна: „Дава ли си някой
в Брюксел сметка какво означава Русия и
с какви войски, с какъв арсенал, с какви
оръжия разполага?!

Виктор Орбан е категоричен – няма да
подкрепя атаките на
Запада към Русия!
Категорично против атаките на Запада срещу Русия, при
това изцяло за лични интереси,
е Виктор Орбан. Премиерът на
Унгария, който отдавна се е
прочул като „лошото момче“
на ЕС застава зад президента Владимир Путин и руската

държава.
Тези дни Виктор Орбан повтори за пореден път, без да го
интересува дали някой ще му
се обиди, че счита нападките
и санкциите към Русия за един
вид терор. Терор, целящ единствено и само съобразяване с
интересите на САЩ.
Унгарският премиер държи
твърдо на позицията си, че Европа трябва да бъде не само в
добри, но в тесни приятелски
и партньорски отношения с
Русия. Защото това ще й донесе само благини в бъдещото
икономическо и културно развитие.
Виктор ОрбанОрбан не приема настояването на НАТО да
разшири военните си части на
Балканите, считайки, че по-

добни действия са много рискови и могат да предизвикат
не само беди, но дори Трета
световна война.
„Дава ли си някой в Брюксел сметка какво означава Русия и с какви войски, с какъв
арсенал, с какви оръжия разполага?! Преди време самият
Путин беше подметнал, че е в
състояние да унищожи целите
Съединени американски щати
за половин час. И да, това е истина.
Това ли искаме за Европа –
да я превърнем в бойно поле,
което да вземе стотици хиляди, милиони жертви?! Не,
Унгария няма да подкрепя подобна лудост!“, отсича Виктор
Орбан.
Източник: Портал 21

КВАНТОВ
ПРЕХОД

6

ПРОБЛЕМЪТ с цените на природния газ 		
					
и българската глупост

Автор ppvo
5 ЯН. 2022
В началото на януари топновината бе, че „Поскъпването на горивата свали правителството на Казахстан“.
„Вчерашна“ новина беше, че
в България газът поскъпва
с 30%. Утрешна новина ще
бъде, че нашето правителство няма да падне, въпреки
че ценовата ни политиката
за енергоносителите е глупава. Няма да падне, защото у
нас текат 100 дни политическа толерантност и защото
у нас глупостта рядко се наказва.
Може ли газът в България
да е много по-евтин? Може.
Може, защото България договаря 70 % от цената на газа на
борсата и само 30 % от цената
на газа по дългосрочни договори. Решението на проблема
е в желанието, настойчивостта
и дипломатическите умения
на България да сключи в много по-голям обем дългосрочни
договори с Русия, така както
са направили Австрия и Гер-

мания, например. За такива
страни като Сърбия и Беларус
дори няма да споменавам, за
да не бъда обвинен, че нещо
не уважавам достатъчно Европейския съюз.
По въпроса за предоговаряне на цената на газа с Русия
мощното атлантическо обществено мнение мълчи. Когато не мълчи, то постоянно
говори за необходимостта от
диверсификация. В основата
на това говорене се анализи и
призиви за азерската газ (1).
Какво пречи България да се
диверсифицира и в същото
време да си оправя икономическите отношения с Русия,
това също е атлантическа загадка.
За да бъдат разсеяни някои
натрапчиви илюзии за азерската газ, са необходими малко
разяснения.
Въпреки големия шум, вдиган от политиците, преоценките на запасите показват, че
Азербайджанските находища
на природен газ не са в състояние да запълнят ТАНАП
(Трансанадолски газопровод)

Автор проф. Нако
Стефанов, член на
Изпълнителното
бюро на ПП
„Русофили за
възраждане на
Отечеството“
На 18 януари 2022 г. министър-председателят
Кирил Петков осъществи еднодневно официално посещение в Република Северна Македония
(РСМ). Премиерът бе начело на правителствена
делегация, в състава на която бяха министърът на
външните работи Теодора Генчовска, министърът на транспорта и съобщенията Николай Събев
и заместник-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин.
Българският премиер отчете два основни успеха от посещението – изпратената от РС Македония нота до ООН, че името Северна Македония
засяга само страната, а не географската област,
и реалната възможност за пускане до 60 дни на
авиолиния между София и Скопие.
В противоречивите оценки на тази визита, дадени както у нас, така и в чужбина, се отбелязват
и редица критични нотки. Например, тези свързани с това, че не става ясно доколко в разговорите
са били защитени правата на северомакедонските
граждани с българско самосъзнание. Или поискано ли е същите тези граждани да бъдат признати, каквито права се дават в Конституцията на

и ТАП (Трансадриатическия
тръбопровод), което ще принуждава Азербайджан да
внася руски природен газ. В
тази връзка, Азербайджан постепенно ще се превръща в
държава, транзитираща руски
природен газ и тук неминуемо
трябва да си зададем въпроса,
защо трябва да се свързваме с
основния доставчик Русия по
такъв дълъг маршрут, минаващ през обширни територии
на три държави – Азербайджан, Грузия и Турция? За да
се самозаблуждаваме, че сме
осъществили някаква диверсификация ли?
За разлика от България,
трябва да се отбележи, че държави, като Австрия, Германия
и Турция от години активно
участват в разработката на
газови находища в Русия, в
предоставяне на активни капацитети от свои подземни
газови хранилища, в доставката на оборудване, както и в
други дейности. Всичко това
оказва влияние при цената на
газа по подписаните дългосрочни договори на тези държави с Газпром-експорт (те са
от порядъка на 230 – 300 щ.д.
за 1000 куб.м) на фона на неимоверното покачване на цените на газовите борси в Европа
(TTF, PSV и други) от 1800 –
2000 щ. д.
Започваме и да разбираме и
нещо твърде любопитно. Как

влиятелни Европейски сили
не желаят да преговарят от
името на ЕС за разрешаване
на кризата с високите цени на
газа.
Оказва се, че такива сили
могат да печелят милиарди
евро от високите цени на газа
(2). Задържайки пускането в
пълна експлоатация на „Северен поток – 2” вече повече от 5
месеца, германците получават
от Русия газ по дългосрочни
договори по „Северен поток
– 1”и след това препродават
определени количества обратно на страни като Полша,
Прибалтийските държави и
Украйна по високите борсови цени. Така от разликите в
цените се трупат баснословни
суми.
Подписаният 10-годишен
договор на Булгаргаз ЕАД с
Газпром-експорт изтича през
м. юни тази година (2022 г.).
Този договор предстои да бъде
преподписан. На фона на
всичко това, вместо отсега Булгаргаз ЕАД да започне работа
по подписване на нов договор
с Газпром-експорт, България
продължава да се уповава, да
изчаква и да разчита на някакви Общоевропейски договорки с Русия за внос на по-евтин
природен газ. Това е поредната
глупост, която не отчита нито
географско положение, нито
специфично развитие на газопреносните системи на всяка

По повод на
посещението на
премиера Кирил
Петков в Северна
Македония
Северна Македония, за държавнотворна общност.
Сред българските анализатори се чуха и мнения,
изразяващи съмнения, доколко премиерът се е придържал към решенията на Консултативния съвет по
национална сигурност, взети във връзка с политиката на България по отношение на РСМ.
За съжаление сред всички тези понякога взаимноотричащи се коментари, мнения и оценки като
цяло бе изпуснат предвид момент, имащ пряко и
изключително важно отношение към националната сигурност на нашето Отечество. Става дума за
геополитическата «обремененост» на това посещение. В рамките на разговорите е ставало дума за
т.нар. «Коридор № 8» свързващ София-Скопие-Тирана и необходимостта този коридор да бъде бързо завършен. Ако свържем този факт с друг един
– изказванията на министър-председателя Петков
за строителството на друг един коридор и мостове
през р. Дунав, нещата като че ли се проясняват.
Накратко казано прозира проект за превръщане
на територията на Родината ни в логистичен «хъб»

една държава, нито капацитетните им възможности, текущо
състояние и др. специфики.
Действащата русофобия и
дезинформация за Русия и руските газови доставки връзва
ръцете и езика на част от ЕС
за каквито и да е било нормални разговори; известна е истеричната позиция на Украйна,
която по определени геостратегически съображения влияе
върху Европейските решения;
известно е и мощното и за сега
неотстранимо проамериканско лоби в политиката на силни Европейски страни.
Не е известно защо и България не се стреми към дългосрочни договори за газа с
Русия. Наказани ли ще бъдем
за такова „своеволие“ от Европейската комисия? Наказани
ли ще бъдем ако не купуваме
от САЩ танкери с Втечнен
природен газ (LNG), който заради високите премии се продава на Азиатския пазар вече
цяла година?
Направо не е за вярване, че
българските политици са толкова безапелационно козируващи на САЩ. Направо не е
за проумяване как българската
изпълнителна власт не може
да мръдне и на йота от верноподаническо послушание,
което дори не се иска от нея в
такива размери?!
Къде са националните ни
интереси?

за два маршрута – връзка на Адриатическо море
с Черно море от една страна. От друга връзката
на Балтийско море с Егейско море. И за двата
маршрута пространството на България е от ключова важност. Проблемът е в това, че тези маршрути са част от подготовката на сблъсък с Руската
федерация, тъй като през тях следва да минават
военни съоръжения, боеприпаси и жива сила при
евентуален конфликт в зоната на Източна Европа.
На практика тези проекти за коридори превръщат
България във фронтова зона.
Последното означава, че съществува немалка
вероятност от риск, ако геополитическият сблъсък премине в конфликт даже с ниско равнище на
размяна на въоръжени удари, нашата страна да се
превърне в пустиня.
Ето защо ние призоваваме Народно събрание,
президент и правителство да приложат всички
усилия за избягване на такава опасност. Решението, които предлагаме на нашите институции е
Родината ни да приеме «Общобългарската платформа «България – Зона на мира». Съгласно същата Отечеството ни трябва чрез референдум да
реши и да се обяви за Зона на мира, което означава
да няма чужди бази и войски на наша територия,
както и да се прекрати всякакъв вид враждебна активност от страна на нашата държава по отношение на каквато и да е друга държави или коалиции
от държави.
Вярваме, че разумът и любовта към България
ще надделее пред всякакъв друг вид съображения!

КВАНТОВ
ПРЕХОД

А

рмии от медицински екипи
денонощно се борят, като на
война, за да излекуват болните хора от смъртоносния „Ковид–19“,
а отлично подготвените тайни служби,
военни, полицейски и специални формирования по света не могат да открият нелегалните бърлоги на коварния
вирус, където е създаден, за да секне неговото мутиращо
разпространяване на планетата Земя. Този факт е смущаващ, защото мъдрите хора премахват причината на сполетялото ги зло, а след това тушират последствията от
злото. Още по-мъдрите държавници издават заповеди, в
които се нарежда да се действа едновременно: хем да се
откриват бърлогите на тайните лаборатории, за да спре
производството и разпространяването на „Ковид-19“,
хем да се излекуват заразените пациенти с Корона вируса - „Ковид-19“. Вероятно хонорарите на създателите на
вирусите от супербогаташите са тлъсти, затова продължават да вилнеят вирусите. Управниците на държавите
бездействат в борбата за разкриване на причинителите
на това античовешко деяние, но не спират да агитират
народите си да се ваксинират, което няма да спре чумата,
която броди навсякъде и убива хората от всички раси и
етноси.
Господа държавни управници и вие, фармацевтите
от планетата Земя, усилията ви за създаване на ваксини
и лекарства против заразните вируси, алергии и други
опасни болести, са свързани с полагане на денонощен
къртовски труд и изразходване на огромни финансови
средства, които много трудно ще бъдат възстановени от
всички данъкоплатци. Задължително е разходите да се
погасяват от поръчителите за създаването и разпространяването на опасните вируси…
Замислете се и върху факта, че сегашните ваксини срещу вируса „Ковид 19“ нямат дългосрочен срок на защита
на човешката имунна система и са като тези за грипните
ваксини. Те не предпазват хората от заразни болести за
периоди от 20 до 30 години, каквито са старите ваксини
от ХIX век. Нима е възможно, хората да се ваксинират
всяка година по два пъти? Смъртността сред народите
постоянно расте, а злосторниците безнаказано, ускорено
създават нови заразни вируси…
Незабавно трябва да се разкрият нелегалните лаборатории на супербогаташите, които са обявили биологична
и геофизична война срещу всички държави по света…
Човешката логика ни подсказва при кои злосторници
да се търсят тайните лаборатории за вируси, където са
създадени и кой има интерес да ги разпространява по
света с антихуманна цел – рязко да се намали човешката популация. Нека да проследим част от историческите
факти от близкото минало…
Веднага след приключване на Втората световна война – 1945г., оцелели хитлеристи, които се дегизирали и
легитимирали с фалшиви документи за самоличност се
настаняват в Южна Америка, а не малка част от последователите на Хитлер се приютявали в САЩ – предимно
специалисти по военните технологии, известни учени в
областта на физиката, химията, ракетостроенето, само-
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СЗО поиска
отмяна на зеления
сертификат
в целия свят

Организацията подчертава неефективността на
подобни мернки, която е породена от опит да се
предотврати международното разпространение
на щама Омикрон чрез забрана за пътуване.
Що се отнася до изискването на пътниците да
носят маски, да предоставят данни от тестове за
коронавирус или сертификати за ваксинация, такива действия трябва да се основават на оценка
на риска и да не създават финансова тежест за пътуващите, смятат от организацията.
СЗО смята, че не трябва „да се изискват доказателства за ваксинация срещу Ковид за международни пътувания като единствено средство или
условие за влизане в страната“, смятат експертите и добавят, че достъпът до ваксини в света остава ограничен, а разпространението им е крайно
неравномерно.
На десетото си заседание преди седмица комисията заключи, че COVID-19 продължава да бъде
извънредна ситуцаия за общественото здраве от
международно значение.

Защо ни държат в информационна мъгла
относно вирусите, които намаляват човешката
популация на планетата?!
летостроенето и разработване на технологии за морски
кораби и подводници. За отбелязване е, че голяма част от
тайната агентура на победената Хитлерова Германия (от
Англия, САЩ и СССР) с охота са намерили прием сред
колегите си от САЩ. Крупните германски компании не
са останали без работа в САЩ. По-младите емигрирали
германци са създавали свои съюзи. В Европа, още през
1946 г. на остров Малта, се оформя неофашистката общност, в която се приобщават оцелели фашисти от други
държави по света и Европа. През 1968 г. в Италия се създава Римски клуб под ръководството на банкера Рокфелер. Официално целите на клуба са свързани с икономическия ръст и глобалното затопляне, както и проблемите
за Озоновата дупка, но в края на XIX в. и началото на XX
в. болшинството от членовете на Римския клуб открито
прокламирали за промяна на програмата си. Стават радатели за Нов световен ред, за тоталното намаляване на населението на планетата Земя до един милиард („Златният милиард“). Това бе стартиране за чист геноцид срещу
човечеството. През 2008 г. под натиска на населението
на Италия правителството връчва нота на членовете на
Римския клуб да напусне Италия, тъй като открито се
проповядват неофашистки тезиси за антихуманно развитие на света...
Римският клуб се премества в Швейцария с благословията на тамошните банкери, които са били зависими до
някаква степен от банкера Рокфелер. В програмните задачи на Римския клуб са залегнали идеи на неомалтусиа
нството, които са привържениците за Нов световен ред
без граници (без национални държави), за глобализация
на света, като по този начин по-лесно ще се реализира
намаляването на човечеството до един милиард (Златен
милиард - богаташите да бъдат един милион в света, а
999 милиона да бъдат техни марионетни слуги и работещи във всички сфери на всякакви производства). Това е
истински геноцид срещу човечеството и коварен неофашизъм, който се проповядва от всички супер богаташи на
планетата Земя. Не хора, а нечестиви зверове са онези,
които искат да унищожават над седем милиарда от човешката цивилизация.
Това историческо въведение за възкръсване на неофашизма в света ни подсказва, че радателите на „Златния
милиард“ са вероятните поръчители за създаването на
вирусите: „Птичи грип“, „Луда крава“, „Животински
шап“, „Свински грип“, „Ебола“ и най-новия опасен „Корона вирус“ - „Ковид-19“ с много мутации. Кой знае
още колко опасни вируси ще ни сервират от бърлогите
на тайните нелегални лаборатории привържениците на
глобализма, на неофашизма и радателите за установяване на Нов световен ред, ако честните и почтени държавници не ликвидират нелегалните лаборатории за вируси
по света. Това са нечестиви хора, без сърца, лишени от
всякаква Божия душевност. Причини за тотално намаляване на човешката популация не са екологичното замърсяване на природата и изчерпване на природните ресурси
за изхранване на населението. Топлинното затопляне е
природен феномен, който се уравновесява от самата природа през дълги циклични периоди от време. Истинската
причина за реализирането на супербогаташките, неофашистките геноциди спрямо човечеството от планетата
Земя са тоталният страх и паникатаките, които са налегнали супербогаташите, че огромната маса от човешки
бедняци в определен час и момент, чрез референдуми,
ще одържавяват несметното им богатство. Капитализмът
се превърна в сатанински, супер крупен неофеодализъм,
а истинският социализъм на Маркс не е дорасъл, за да
се реализира. Засега само държавизмът има бъдеще като
обществен строй, без богаташи и без бедняци, без политически партии, без класови множества, за да изчезне
антагонизмът във всички човешки общества и да се възроди социалната справедливост, човечността, обичта и
любовта между всички хора по света, като всички чиновници, работници и пенсионери трябва да имат непродаваеми акции за съсобственост - там, където работят или
са работили. Армиите, полицията, тайните и специални

служби трябва да служат на народите си, а не на корумпираните и нечестиви крупни неофеодали и суперкапиталисти, които са антихуманисти и човекоубийци…
Причината за всички икономически кризи, човешки злини, включително и появата на опасните вируси
са банкерите и супербогаташите, които експлоатират
цялото човечество. Мощната групировка от банкери и
неофеодали от планетата Земя са около 600 000 (шестстотин хиляди) души, но с нечестивите си парите управляват човечеството. Унищожаването на множество хора
по света е налудничава идея. Историческите факти ни
сочат, че който хвърля нечестив бумеранг към невинни
и праведни хора, бумерангът се връща с обновена сила
към този, който го е хвърлил. Отровните вируси ще покосяват и своите създатели, барабар с платците за тяхното
разпространяване по света. Народната мъдрост гласи, че
„който вади нож, от нож умира“…
Мили хора и вие, честните държавници, бийте камбаните силно за тревога, за да бъдем обединени от цял свят
срещу нечестивите подпалвачи на опасната биологична
война. Бог ще бъде в сърцата и душите ни. Нито крачка
назад! Само напред с разумни действия, чрез национални
референдуми към тотална победа над злосторниците! Те
са „един файтон от хора“, а ние сме океан от бедняци, в
който ще се удавят богаташите с мръсни и кървави пари,
и капитали. В никакъв случай не вярвайте на фашизираните агитатори и на фалшивите неолиберални шамани,
че ще ни изведат по друмищата, които водят към райските градини. Това са лъжи, измами, които ще ни вкарат в
преддверието на ада, където в нечестивите лабиринти ще
превърнат хората в живи трупове без човешка духовност
и без любящи сърца. Същества без дух и духовност са
мъртви марионетки в обятията на нечестивите супербогаташи от планетата Земя. Бъдете трезви и бдителни, за
да запазите своя човешки дух, обичта и голямата любов
към всички земни множества и към Онзи, който е сътворил всички земни множества.
Бийте камбаните тревожно за всички хора от планетата Земя, защото ако бездействаме срещу създателите и
разпространителите на смъртоносния вирус „Ковид 19“,
те, нечестивите антихуманисти ще продължават да ни заразяват с много по-смъртоносни вируси. „Животинският
шап“, „Птичи грип“, „Луда крава“, „Свинският грип“,
„Еболата“ и „Ковид-19“ са джуджета пред онова, което
богатите неофашисти ни подготвят, за да сбъдват коварните си мераци за „Златния милиард“…
Нека бъдем бдителни, прозорливи, практични и умерено смели, чрез референдуми в борбата срещу общия
враг на народите по света – набезите на неофашизма за
тотален геноцид срещу човечеството, чрез разновидностите на БОВ (бойни отровни вещества ), каквито са
грипните вируси и мутациите на вируса „Ковид 19“, както и нови – скрити вируси, които чакат своя ден и час за
поразяване на хората.
Мили хора, на планетата Земя започна тиха биологична и геофизична война. Пораженията от тази война са огромни - в жива сила, деградиране на икономиките, здравеопазването, образованието, човешките добродетели и
тотално влошаване на човешките взаимоотношения, които прерастват в конфликти, вражди и проявена агресия.
Страхът е болест, която е трудно излечима (паникатаката), но не забравяйте, че „за всяка болест има лек“, а
най-добрият лек е да съхраняваме нервната си система,
която е свързана с духа на тялото.
Запомнете, че тяло без дух и духовност е мъртво…
Управниците на всички държави са загрижени за поданиците си, но забравят, че „натровената вода има извор,
където се намира отровата“… Настана време, всички народи да обединяват усилията си, за да премахнат отровата, която е в извора и завинаги да пием чиста вода и
да дишаме свеж въздух, без натровени бактерии от БОВ.
Не се страхувайте, а се борете смело срещу създателите
на смъртоносните вируси. Бог ще ни помага да победим
нечестивите хора, защото сме праведно болшинство.
Амин!...
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оледните празници по традиция тук започват отрано. В градове и села улиците се украсяват със светлинни гирлянди.
Блестят елхи. Изникналите като от приказките павилиони в центъра на унгарската столица се надпреварват да предлагат деликатеси и сладкиши,
сувенири и лъскави джунджурии. Леят се бадачонски, вилански, токайски вина. Навсякъде – музика,
глъч и веселие.
В Унгария дядо Коледа пристига на Никулден в
пълно снаряжение. И пълни ботушките на децата с
бонбони и лакомства. Само че унгарците го наричат Мѝкулаш. И имат Никулден за голям празник,
почти като Коледа. В Рождественската нощ дядо
Коледа отново пристига, но вече е Йезушка – с подаръци за всички от сърце.
В дните след Коледа пък в Будапеща се изсипват хиляди чужденци. Идват с автобуси, леки коли,
чартърни полети в гостоприемната столица. Да се
запознаят с архитектурните ѝ шедьоври; да усетят
неповторимия вкус на унгарските специалитети и
аромата на прочути вина, докато циганин-цигулар
виртуозно им свири „на ушенце“; да се насладят на
оперни и вариететни спектакли; на изпълненията
на знаменити симфонични оркестри или концерти
на култови поп-състави...
Без маски и сертификати
И тази година е същото. Улиците са пълни с народ. Повечето са чужденци, най-вече германци –
познават се по маските. Докато за мнозинството
унгарци маските са ненужни, дори вредни. Е, съобразяват се в градския транспорт и в магазините.
Но в ресторантите и кафенетата никой не изисква
маски, нито сертификати. Впрочем, от София до
Будапеща нито на една граница не ни поискаха сертификат. Граничари и митничари бяха без маски.
Унгарският офицер на КПП-то дори се пошегува,
че тия с маските отдавна били измрели...
Черен хумор, ще кажат някои. Ала за унгарците
това е реакция спрямо всичко, което противоречи
на здравия им разум. В началото на т.нар. пандемия, по националната телевизия гастролираше Цецилия Мюлер – националният здравен инспектор
(като нашия д-р Кунчев), която по десетина пъти
дневно, като на траурна церемония на гробищата,
каканижеше предупреждения и внушаваше страх;
докато един ден в мрежата е появи клип с нейния
образ и следният надпис: „Умолявам ви, много ви
умолявам. Отивайте при домашния си лекар само
ако сте напълно здрави.“ Типична за унгарците
ирония, когато реагират на нещо, което противоречи на здравия разум.
Впрочем властта в Унгария едва ли вярва в налаганите от ЕС предписания по т.нар. пандемия. Но
се съобразява с „началниците“. На Виктор Орбан
не му трябва още една конфронтация с Брюксел.

Празници в Унгария:
без маски и сертификати,
но със социална политика
без аналог в ЕС
Ала без много шум миналия декември правителството приятно изненада пенсионерите, пращайки им по пощата „Имунизационен сертификат“
(Immunity Certificate) с формата на дебитна карта,
съдържащ всички лични данни на лицето, на което
е издаден, както и указание, че правата произтичащи от тази карта могат да бъдат удостоверени на
правителствения сайт https://koronavirus.gov.hu.
Социална политика без аналог
През октомври пък, правителството даде на
всички пенсионери – унгарци или работили по
трудово правоотношение чужденци, по 80 000 форинта (228 евро) компенсация за поскъпването на
живота.[1] В словото си премиерът Виктор Орбан
подчерта, че пенсионерите в Унгария напълно заслужено се ползват с привилегии, след като техният десетилетен труд е в основата на днешното
национално богатство. Това е израз и на уважение
и благодарност към възрастните хора. „Те са тези,
които ни подкрепяха и възпитаваха през ранните
ни години, на тях дължим образованието си, те ни
даваха всичко, докато стигнем трудоспособна възраст. Така че трябва да им отдаваме признание за
това, което са ни давали. Защото пенсията фактически е ретроспективно признание на труда на нашите родители, нашите баби и дядовци.“
Всички пенсионери, вкл. постоянно пребиваващите граждани на ЕС над 65-годишна възраст, пътуват безплатно в градския транспорт, по железниците и междуградските автобусни линии само срещу показване на лична карта. Това е малка част от
мащабната социална политика на правителството
на Виктор Орбан, която няма аналог през последните три десетилетия в ЕС.
Подкрепа на майчинството
През 2016 г. стартира радикална програма за насърчаване на раждаемостта. Въведен бе 6-годишен
отпуск за майчинство; като през първите 6 месеца
след раждането майките получават 70% от заплатата си. Млади семейства, които поемат задължението да родят и отгледат три деца, получават средства
за ново жилище в размер на 20 млн. фор. (прибл. 57
142 евро), половината от които са подарък от държавата, а другата половина ще изплащат в срок от
25 години, при лихва до 3%! В началото на 2019 г.
бе огласен нов план за стимулиране на семейството:
- жена под 40 години с първи брак, получава
привилегирован заем от 10 млн. форинта (28 570
евро). При раждане на първо дете, погасяването на
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заема се преустановява за три години; след второ
– за още три години, като една трета от дълга се
отписва. Ако роди трето дете, останалата част от
заема изцяло се отписва;
- удължава се привилегированият кредит за семейно жилище. Ще могат да ползват заеми за закупуване на имот и семейства с две или повече деца.
Безвъзмездната помощ за млади двойки, съгласни
да родят две деца, е в размер на 22 млн. фор. (62
857 евро); а тази за семейства, които родят три
деца – 35 млн. фор. (100 000 евро);
- досега се приспадаха 1 млн. фор. (2 857 евро)
от ипотечните кредити на големи семейства при
раждането на трето и всяко следващо дете;
- при трето дете подаръкът от държавата става
33 000 евро; а при раждането на всяко следващо –
още по 1 млн. фор. (2 858 евро);
- жени, родили и отгледали минимум 4 деца, до
края на живота си се освобождават от подоходен
данък върху физическите лица;
- безвъзмездна помощ от 2 500 000 фор. (7 142
евро) за закупуване на нов автомобил от семейства
с минимум три деца;
- държавата поема цялостната грижа за децата.
През следващите три години ще се създадат 21 000
нови места в детските ясли; 10 000 – до края на
тази година; още 5 000 през 2020 г.; и 6 000 през
2021 г.;
- и накрая, въвеждат се помощи за баби и дядовци, които поемат грижата за отглеждане на внуците си.
Премиерът Орбан подчерта, че унгарското дете,
родено днес, има добри шансове да живее в ХХII
век, защото продължителността на живота се удължава. Създадени са условия унгарците да живеят
по-дълго. Броят на браковете нараства. Значително
е намалена детската смъртност. „Благодарение на
тези мерки днес имаме 50 хиляди повече унгарци.
Коефициентът на раждаемост се повиши от 1,23
на 1,49, но много още трябва да се направи, за да
достигне 2, което ще ни осигури дългосрочно оцеляване.”
Продължава в следващия брой

