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Николай Малинов:

Колективният Запад наложи санкции на Русия, за да я
лиши от финансов ресурс, да
смаже икономиката й, да нанесе съкрушителен удар върху стандарта й.
Ето няколко факта, които
показват как САЩ и Европа
„постигат“ целите си:
Преди началото на войната, т.е. до 24.02.22 Русия
изнася 3,06 милиона барела
петрол на ден с танкери. От
25 февруари 2022 г. до началото на май износът нараства
до 3,38 милиона барела на
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Колективният Запад наложи
санкции на Русия,
за да я лиши от финансов ресурс,
да смаже икономиката й,
да нанесе съкрушителен удар
върху стандарта й
ден. Износът на руски петрол
с танкери СЕ Е УВЕЛИЧИЛ
с почти 10%! И при положение, че цената на самия петрол се е увеличила няколко
пъти!
За четири месеца на тази
година (където два месеца
март и април са военни) излишъкът по търговската сметка
на Русия възлиза на повече от

100 милиарда. За цялата последна 2021 година излишъкът е под 50 милиарда! Ако
до края на годината нещата
продължат както са сега, тогава търговският излишък за
годината ще бъде около $300
млрд., т.е. Русия ще събере от
Запада толкова, колкото са й
замразили.
С това искам да кажа, че

когато твърдя, че западните ръководители са луди не
се изразявам емоционално,
иронично и метафорично, а
абсолютно научно и медицински адекватно! Освен ако
не предположим, че за тези
западни ръководители войната не е някаква огромна далавера!
Автор: ppvo

Николай Малинов:

Необходимо е
да се върнем
към идеята за
създаване на
Международно
Русофилско
Движение

По време на международната конференция „Европа –
Азия. Диалог на цивилизациите”, организирана от Съвета на
федерацията на РФ и администрацията на Пермския край,
на брега на река Кам в Перм,
на границата между Европа и
Азия, стари приятели и нови
познати обсъдиха трудната геополитическа ситуация.
На конференцията присъстваха сенатори, губернаторът на
Пермския край, духовни водачи от различни религии, депутати, посланици на Китай, Индия, Сирия и други страни от
Евразия, дипломати, учени и
културни работници от Европа
и Азия и др.
На стр. 8

Паисий Хилендарски и неговата "История славянобългарска"
260 години История славянобългарска
300 години от рождението на Паисий Хилендарски
60 години от канонизацията му за преподобен от БПС

Валентин Вацев:

Зеленски превръща
Украйна в протекторат
на Полша
„Войната може да бъде спечелена само на бойното поле в Украйна, но базово условие за това е
и подмяна на елита в Русия, като трябва да бъде
изгонена петата и шестата американски колони.
Шестата колона е номенклатурата, която за една
нощ се преобърна от първи путинисти, докогато
Русия показваше интерес за интеграция със Запада, а сега са първи антипутинисти и разнасят
слухове за предстоящата и неминуема смърт на
Путин.“ Това каза във втората част от предаването
на Поглед ТВ геополитическият анализатор Валентин Вацев.
На стр. 2

Проф. Боян Дуранкев:

Юрий Подоляк:

САЩ убиват
икономическия
потенциал
на Европа
Анализаторът Юрий Подоляк
коментира целите на САЩ в Европа.
Ето какво заяви той: „Как постепенно се трансформира европейското общество по отношение
конфликта в Украйна. На практика много бързо
се променя. И тази истерия, която беше в първите
дни на военната операция постепенно изчезва.
И постепенно европейците започват да разбират, че те са глупаци.
На стр. 3

Помощите, предприети
от правителството,
са до голяма степен
за олигархията
„Инфлацията е такова хронично заболяване за България, което е предизвикано от
свободния пазар“.
На кого ще помогнат
антикризисните мерки
Нужни са мерки за хората с най-ниска покупателна способност
Проф. Дуранкев добави, че някои страни дърпат
икономически много по-бързо напред, а България
остава назад и така ще бъде тази година.
На стр. 2
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В Русия настъпват радикални промени

Александър Дугин
Елитът е притиснат в ъгъла: специалната операция изисква патриотични реформи сега, незабавно. Но все още не може да се каже дали те ще
бъдат извършени „отгоре“ или ще станат необходимост поради неизбежния срив на старата
система. В крайна сметка „дивите 90 години на
миналия век“ не са напълно елиминирани.
Необходимостта от промяна понякога се усеща
много остро от народа. И в края на 80-те години на
миналия век в СССР комунистите пречеха на всякакви промени, които бяха абсолютно необходими. Тогава либералите, възползвайки се от това, представиха
въпроса по следния начин: ние сме промените. Тоест
капитализъм, Запад, пазар, унищожаване и ограбване
на съветското наследство (отново отнемане и разделяне, само че между „нашите“). И като цяло обществото
прие тази версия, съгласи се, че промените са това и
ако искаме промени, тогава трябва да вървим в тази

посока.
В същото време теоретично имаше друг план за
промяна – консервативно-революционен (патриотичен и евразийски). Но той не се забелязваше зад
масата комунисти, които като цяло блокираха всяка
идеологическа инициатива. В резултат на това патриотичният проект беше погребан от сянката на КПСС
и страната изпадна в „дивото десетилетие”.
Сега положението е обратното. Фактът, че промените - при това са радикални! - са нужни на страната,
се усеща от всеки. И отново властите яростно им пречат. Но сега патриотизмът, независимо дали е ляв или
десен, е очевиден вектор на промяна.
Днес ние сме промяната, последователни (а не
поръчкови) патриоти, противници на капитализма
и Запада, антилиберали, за Империята и социалната
справедливост. Без корупция и лакейство „Както желаете“ - точно това чака обществото днес, защото либерализмът вече не вдъхновява никого. Само пълното
му изкореняване може да вдъхнови. А също и края на
капитализма, културния геноцид чрез отвратителните
„демони“ на сцената. Краят на управлението на алчния, неморален и безкултурен елит, който се появи
през 90-те години.
Хората чакат „новия Сталин“ - великият лидер на
велика сила. Обществото е настроено към Величието
и Справедливостта. Специалната операция само изостри тези очаквания до краен предел. А самата Победа зависи от това дали ще се сбъднат.
Но трябва да се разбере, че елитът няма да се откаже толкова лесно, защото има какво да губи и от

Германия и Италия плащат
за руския природен газ в рубли
Информацията е на „Ройтерс“
Германия и Италия са казали на компаниите си
след обсъждания с ЕС, че могат да откриват сметки
в рубли, за да продължат да купуват руски газ, без
да нарушават санкциите срещу Москва, съобщават
източници на „Ройтерс“, цитирани от „24 часа“.
Според два източника, на германските вносители на газ е било заявено от Берлин, че могат да
откриват сметки в рубли, стига плащанията, които
правят към „Газпромбанк“, да не са в руската валута.
Отбелязва се, че Германия, която е най-големият
вносител на руски газ в региона, е действала по въпроса в тясна координация със Съюза.
От стр. 1

Италианското правителство също е контактувало с Европейската комисия и е получило разяснения как да купува руски газ законно, заяви пред
„Ройтерс“ висш правителствен източник.
Това е станало преди италианската енергийна
компания „Ени“ (Eni S. p. A.) да съобщи във вторник, че е започнала процедура за откриване на две
сметки, една в евро и една в рубли, допълва източникът.
„Ройтерс“ отбелязва, че Полша, България и Финландия са отказали да изпълнят искането на Москва вносителите да плащат за газа през сметки в
рубли в „Газпромбанк“ и доставките им са били
спрени.

Зеленски превръща Украйна
в протекторат на Полша

По думите му, промяната на елитите, които
торпилират победата на Русия във войната, вече
е започнала със закони и издадени присъди. „Ако
Русия не победи в тази война, ще я разпаднат на
6 – 7 части и след това ще я разграбят, затова руският индустриален капитал е длъжен да победи“,
добави той.
Според доц. Валентин Вацев с внесения от
президента Зеленски законопрект, който дава изключителни права на поляците в Украйна, на практика той е превърнал държавата си в протекторат
на Полша. „Но това е начинът, по който Полша ще
участва в разгръщането на войната, което започва
сега, а наесен ще участва и Беларус, ако Полша се
включи“, добави още той. „Какво ще стане с Източна Украйна можем да се досетим. За известно
време ще съществува като независима държава и в
един момент ще стане част от Руската федерация.

Централната част със столица Киев - демилитаризирана със спокойно ръководство и извън военни
блокове. Но нищо не съм прочел за съдбата на Западна Украйна. Има хипотези, че при определено
развитие на събитията не е невъзможно в Кремъл
да се съгласят на полско участие в Западна Украйна. Лично аз не го вярвам“, обясни доц. Вацев.
„Европа е на път да загуби своята геополитическа субектност, да не участва в трите основни световни клъстера – Китай, САЩ и Русия. Не се предвижда създаването на европейски макроклъстер,
а сегашният ще бъде делен между Китай, Русия
и САЩ“, каза доц. Вацев. По думите му в Европа
предстоят избори, а европейските общества днес
са на 2 минути от разгневяване. Гневните ще гласуват, за да очистят брюкселската власт от одиозни
проамерикански фигури, като Урсула фон дер Лайен, Жозеп Борел, които са типични марионетки.

какво да се страхува. Последователните патриотични
реформатори неизбежно ще поискат сметка. За разпадането на СССР, за неправедно обогатяване през 90те и 2000-те, за либерализма, за безкрайната поредица
от предателства, за колаборационизма със Запада, за
унищожаването на икономиката. Ще търсят сметка за
лъжите и системните подигравки с хората.
Но този елит е в позицията на комунистите от края
на 80-те години. Исторически е обречен. Той може да
отложи края си, но не може да го предотврати. Хората чакат промяна и този път не по-малко сериозно от
края на 80-те. Но сега промените трябва да са напълно
различни, ако не и директно противоположни. Имаме
нужда от Нова държава. Страната на победата.
Що се отнася до специалната операция, за да се
привличат наистина жителите на Украйна на страната
на Русия и цяла Украйна (и източна, и западна), е необходимо да се промени самата Русия. Няма нужда да
се крием зад СССР, а Руската федерация като цяло е
създадена в неестествени за руската история условия.
Ние трябва да създадем една напълно нова Русия –
нова и вечна, истинска, дълбока.
Украйна може да стане неразделна част от него.
И украинците трябва да разберат, че ние ги каним да
създадат тази нова велика сила. Както и белоруси, и
казахи, и арменци, но и азербайджанци, и грузинци, и
всички, които не само бяха и са с нас, но и ще бъдат.
Напуснаха СССР - ще се върнат в новата империя,
която ще изградим заедно. Няма друг начин.
Превод: В. Сергеев
Източник: Поглед.инфо
От стр. 1

Помощите,
предприети
от правителството,
са до голяма степен
за олигархията
„Ако погледнем отново икономиката, тази година последното нещо, което изкара Европейската комисия, е, че ние ще имаме блед, много анемичен икономически растеж от 2,1 %, а
еврозоната – 2,7%, което означава, че България
ще се върне горе-долу на нивото от 2019 година
по реален брутен продукт.
Спомням си един анализ на списание
„Форчън“, което е изключително солидно,
от 1980 година, в който се прогнозира
за 2020 година – 40 години напред, че
Северна Америка ще се превърне в
житница на света, Тихоокеанският ре
гион заедно с Китай ще се превърне във
фабриката на света, а Европа ще стане
дискотека.
Вероятно на България отреждат мястото на
чалготеката.
Какво искаме да се случи?
Какво трябва да се направи и дали правителството го прави, това действително е сложно в
този момент да се каже, нищо че, кажи-речи,
преполовяваме годината, защото освен инфлацията, която по принцип не трябва да надскача
2% годишно, имаме проблем и с икономическия растеж, с държавния дълг, със социалното
неравенство, с членството в еврозоната, с преструктурирането на енергетиката, на зелената
икономика, въоръжаване до зъби, до стотинка.
Въобще приоритетите, които бяха, изглежда
доста се попромениха“.
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Юрий Подоляк:

От стр. 1

Старата костенурка
Кисинджър отново
изненада всички!
Той изби рибата!
Валентин Вацев

САЩ убиват икономическия
потенциал на Европа

Тях ги изполват американците, за да решават
своите проблеми, не само в Украйна, но и в цяла
Европа.
Главните резултати от т.нар. санкции срещу Русия, които към днешния ден са достигнати от американците, това е максимално прекратяване на вноса на руски енергоресурси. Разбираемо е, че бързо
не могат да се откажат от тях….
Голямата част от информационните ресурси в
ЕС са контролирани от американците. Аз дори не
говоря за социалните мрежи. Благодарение на тези информационни ресурси американците подвеждат европейското общество, че те
трябва да следват техните интереси, против интересите на ЕС.
Двата основни видими резултата от въвеждането на санкции
срещу Русия това са намаляването
на зависимостта от руските енергоресурси. Стратегията е приета.
Но напълно от енергоресурсите
Европа няма да може да се откаже
и тя ще премине на американски
енергоресурси и по този начин ще
стане зависима вече от САЩ. Но
тъй като американските резурси са много по-скъпи… по такъв начин себестойността на европейската продукция ще стане неконкурентоспособна…

С изказването си в Давос, Хенри Кисинджър изненада всички. Той изрази лично становище.
Първо им каза, оставете на мира Русия, стига сте
се закачали с нея.
Второ, Украйна ще трябва да преглътне някои териториални загуби.
Трето, че Русия е незаобиколим фактор в Европа.
Последното докара до бяс критиците му, някои
даже му пожелаха във форум да се възнесе на небето час по-скоро. По правило, той говори от името на американския индустриален капитал, затова
гравитираше към линията на Тръмп.“
Това заяви геополитическият анализатор
доц. Валентин Вацев пред Валентин Кардамски
в предаване на Поглед ТВ.
По думите му, Кисинджър буквално е избил рибата в Давос. „Да се изправи на такова място и с
Днес става въпрос за преразпределение на
обикновен непретенциозен език да каже прости
центровете за влияние върху света.
неща – с това показа класа. Мисля, че неговото наА такива центрове на сила са били САЩ,
мерение е било да разбърка пластовете и баланса
Китай, в някаква степен Европа,
на американските елити. Реално им каза: „Хайде,
Русия и някои други страни…
стига вече. Наиграхте се. Направихте куп глупосРусия като цяло е независима в приемането на
ти.“
решения и притежава най-мощното ядрено въоръ„Изказването на Кисинджър имаше за цел да раз- жение в света, по-мощно от американското..
бърка зловредния баланс за Америка. Нещата върТези четири страни разиграват помежду си свевят за САЩ зле. Ако имаме сили да не обръщаме товна шахматна игра.
внимание на гъстото желе на украинската пропаКолкото и да говорят, че европейците и САЩ са
ганда, която просмука и българската, според която
те са победители, и погледнем американския политически естаблишмънт, ще видим дълбоки дисбаЮрий Борисов:
ланси, неовладени противоречия и битка. Половината американски избиратели нямат намерение да
се отказват изборната борба. Техният безспорен
лидер си остана Тръмп. Сигурен съм, че той ще се
кандидатира след година за президент.“
Доц. Валентин Вацев коментира още, че демократите в САЩ не могат да решат свой основен
въпрос за промяна на избирателната система, който заседна в Сената, а има за цел да даде права на
Пуерто Рико и Федерален окръг Колумбия със свои
На 9 май Светият синод на Вселенската патриаркандидати. Това е била и последната надежда на шия е признал, след 7 десетилетия схизма, автокедемократите да се укрепят във властта и да вземат фалията на Македонската православна църква – Охоще един мандат в Белия дом, но републиканците ридска архиепископия (МПЦ-ОА)
го стопират.
Тъй като е известно, че вселенският патриарх
„На 8 ноември в САЩ ще има междинни избо- Вартоломей е послушник на американците, разбири. Тогава ще започне победният ход на тръмпизма. рам защо точно днес е този ход – той е нож в гърба
Тръмп може и да не е кандидат, но на този етап до- на Сръбската православна църква и косвено нож в
бре подгрява ситуацията. До тази дата Америка ще гърба на Московската православна църква. Америпродължи да залива Украйна с оръжие и ще се пра- канците знаят защо го правят.
ви, че не разбира какво е станало. Тогава ще удари
Не разбирам обаче защо трябва да бъде забит нож
часът на истината. На 8 ноември ще стане ясно, че и в гърба на Българската православна църква.
Америка преминава от хегемония към лидерство.
А от трите ножа този е най-дълъг и най-остър – в
Даже мълчанието на хегемона се тълкува като за- своя устав БПЦ е записала, че е наследник на Охповед. Той мълчи, или говори тихо, а паузите му ридска архиепископия. Това е поредното, и то много
са натоварени със значение, а лидерът постоянно тежко, отнемане на история от България.
трябва да говори и да дава пример. Америка вече не
Спокойно братята македонци можеха да получат
е хегемон“, категоричен е доц. Вацев.
името „Северномакедонска архиепископия“, дори

съюзници, на практика европейците се явяват един
от главните конкуренти на САЩ….
САЩ искат да убият европейския икономиче
ски потенциал и те решават тази задача днес,
в това число и в Украйна… А после резултат
от тази световна трансформация ще стане не
само намаляване на населението на Европа,
това вече е предрешено….

Политическият елит в Европа сега обслужва не
своите национални интереси, а интересите на САЩ.
И по такъв начин ЕС става една голяма Украйна –
до такава степен зависими от САЩ, до такава степен
изпълняващи техните капризи.
Явявайки се един от главните съперници на САЩ,
в такава ситуация европейците ще загубят особено,
ако на американците им се получи да поддържат на
континента напрежение и постоянни военни конфликти, с което те на практика се занимават..
Великобритания играе на страната на САЩ.
Съвсем неслучайно на прага на преразпределението на света тя излезе от ЕС….
Източник: efir.info

"Не разбирам защо
американците забиха нож
в гърба на БПЦ"
„патриаршия“.
Не разбирам този американски удар, при положение, че ние, т.е. официална България, толкова много
слушкаме.
Няма нещо, което да са ни поискали и да не сме
го дали. Бази даваме, пред Украйна като момченца
припкаме, от руски петрол и газ се отказваме, втечнен газ от хиляди километри купуваме, а бе изобщо
– от ястребите най-големи ястреби се правим. След
като сме толкова послушни на САЩ, не може ли с
нещо да бъдем наградени, с нещо да не ни бият през
зъбите? А-а, ще кажете – точно защото не слушаме
достатъчно за Северна Македония е този толкова оглушителен шамар!
Да, ама ако имаме що годе нормални управляващи, шамарът би втвърдил страхотно принципната
позиция на България!
Източник: efir.info/
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Паисий Хилендарски и
неговата "История славянобългарска"
260 години История славянобългарска
300 години от рождението на Паисий Хилендарски
60 години от канонизацията му за преподобен от БПС
Доц. Елена Узунова,
д-р Галя Костадинова, НБКМ
Сведенията за св. Паисий Хилендарски се
съдържат в предисловието на История славянобългарска, както и в някои архивни документи - негови писма и записи в Хилендарската кондика от XVIII в. Една от хипотезите е,
че Паисий Хилендарски е роден през 1722 г. в
Самоковска епархия, най-вероятно в Банско, в
семейството на търговеца Билю Баанов и със
светско име Петър. През 1745 г. , вероятно замонашен в Рилския манастир, вече като йеромонах Паисий отива в Хилендарския манастир
на Света гора. През XVIII в. Хилендар има
статут на сръбски манастир, но в братството
му доста от монасите са от българските македонски земи. По-късно, вероятно през 1759 г.
и в следващите години като проигумен Паисий развива дейността си като таксидиот. През
1758 г. пътува до Сремски Карловци (в „Немската земя“) на таксид и там се запознава с исторически съчинения и средновековни извори

за българската история, които са му послужили за написването на История славянобългарска. Сред източниците му са руският превод
на историографските трудове на венецианския
кардинал Цезар Бароний „Деяния церковная и
гражданская“, отпечатан в Москва през 1719 г.
и на дубровнишкия абат Мавро Орбини „Книга
историография“ (или „Царството на славяните“), Санкт Петербург, 1722 г. За написването
на своя труд отец Паисий ползва и други исторически съчинения в библиотеките на Атон и
в Сремски Карловци. Познавал е и грамоти на
някои от българските царе, днес безвъзвратно
загубени, както и произведенията на патриарх
Евтимий, жития и легенди за възсияли български светци.
За да се отдели от създалото се в Хилендарския манастир напрежение вследствие на тежкото финансово състояние на манастира, отец
Паисий отива в Зограф, където завършва труда
си през 1762 г. В този период отецът продължава да е в братството на Хилендар и даизпълнява своите ръководни функции в манастира.
В дейността си на таксидиот и при обиколките
си из българските земи той носи и своя труд,
за да се преписва и разпространява сред българите.
Досега се предполагаше се, че отец Паисий
завършва земния си път през 1773 г. в манастир
край селището Амбелино (с. Лозница, дн. към
Асеновград). Последните проучвания на документи от архивите на Хилендарския манастир
и Сремски Карловци извеждат друга хипотеза
- отец проигумен кир Паисий е развивал дейността си на таксидиот и през 1775 г., когато е
бил на таксид в хилендарския метох Куч, намиращ се по долното течение на р. Струма, на
десния бряг на езерото Тахинос.
На тържествено заседание на 26 юни 1962 г.
Св. Синод на Българската православна църква
взема решение за канонизиране на хилендарския йеромонах и проигумен кир Паисий за
преподобен, а паметта му се отбелязва на 19
юни.
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Самочувствието на човек може би е най-съществената част от собствения му живот. То определя отношението му към себе
си, към света и отношението на света към него. Човек със самочувствие не позволява да бъде оспорена неговата идентичност,
нито да бъде подменяно неговото минало, нито да бъде омаловажена личността му. Той не се срамува, той се развива. Той не се
поддава на средата, той я създава. Същото може да кажем и за народите, защото те са сбор от хора, които взаимно се зaразява
един друг с чувство за изключителност или с чувство на пораженчество.
Самочувствието на българския народ и неговата изключителност може да бъдат оправдани с редица факти.

ZASTRELQNI
BUKWI

В

Рада Коджабашева

исторически план България съществува
официално повече от 1300 години. България два пъти преживявала Златен век, при
Цар Симеон Велики (9 век) и цар Иван Асен II (13
век),като разширява териториите си на три морета.
Три пъти е стигала до портите на Константинопол.
Цар Борис Михаил спомага разпространението на
православието и приема в България учениците на
Светите братя Кирил и Методий. В Преславската и
Охридската школи българите Климент Охридски и
Нуам Преславски създават българските букви, нов
вариант на глаголицата, известен днес като кирилица
(9 век). През 15 век. Св. Киприян Търновски Митрополит, патриарх Киевски, Московски и Литовски спомага религиозното обединение на тогавашните руски
земи. През 19 ти век Васил Левски извършва велика,
свещена организационна дейност за освобождението на България от турско робство. След Втората световна война българската икономика бележи значими
успехи нареждайки се сред първите страни в енергетиката със своята АЕЦ Козлодуй, ПАВЕЦ Чаира,
каскадата Белмекен – Сестрино; на 27 място в света
в металургията; 4 -то място света по калцирана сода;
4 - то място в света по производство на електрокари и 730 завода в машиностроенето; за 40 години до
1985 г. България била построила 1450 кораба; имала
е челно място в електрониката със заводите в Стара
Загора, Велико Търново, Разлог, Русе и др.; напълно е
възстановен ВПК след разрушенията от Втората световна война.
В науката и технологиите: Джон Атаносов създава първия компютър, д-р Петър Петров - електронния
часовник, Асен Йорданов - ръководи екипа създал
първия транспортен самолет, изобретява въздушната възглавница в колите, Иван Нончев – изобретява
уникалния двигател на модула Орел за прилуняване
, Димитър Чернев – създава слънчевите батерии, Румен Антонов - изобретява автоматичната скоростна
кутия.
В културата: Епохални творби оставят Паисий
Хилендарски, Иван Вазов, Христо Ботев, Пейо Яворов, Христо Смирненски, Никола Вапцаров, Елиас
Канети - нобелов лауреат по литература, описан в
книгата на Хемингуей „Подвижен пир”, Анна дьо
Ноай - най-голямата френска поетеса, правнучка на
Софроний Врачански и муза на Марсел Прус, Мирослав Пенков – автор на романа „На Изток от Запад“,
Владимир Димитров Майстора, Жул Паскин – принцът на Монмартър , Христо Явашев. Световен талант
демонстрират Никола Гюзелев, Борис Христов, Райна Кабаиванска, Силви Вартан, Васко Василев, Йордан Камджалов.
В духовната сфера името на България се свързва
с тракийските култове от времето на Орфей, бог Тангра - небе, разпространението на християнството, богомилското движение, кирилицата, духовния учител
Петър Дънов.
В съвременна България на 24 май празнуваме деня
на Кирил и Методий, деня на славянската писменост
и култура, деня на българската азбука, просвета и култура . Това е неучебен ден за учениците. Няма манифестации, както в лошото комунистическо време. Децата си почиват вкъщи или на дълъг уикенд с мама и
тати, ако денят е петък или понеделник. После всичко

продължава по старому: обличаме си дрехите на които пише нещо важно като love, sweet, cool, be happy;
купуваме си храна (snickers, pop-corn, cheese, biscuits),
напитки (Coca cola, party cola, Tcherga, Zagorka,
Devin), Khan Krum) и всичко друго етикирано с латински букви и то във веригите магазини изписани с
латински букви (bila, lidl, sweet love, no name shop);
влизаме да хапнем в ресторантите, чиито имена са с
латински букви (spaghetti company, pizza bar, Victoria,
friends); заглеждаме се в билбордовете, които са с
латински букви (Imperia, Efbet, Kingburger, KFC,…);
слушаме радиа (the voice, nova), в които няма българска музика; гледаме телевизия с реклами на чуждестранни стоки изписани с латински букви; децата ни
посещават techno magic land, спортуват в walltopia
и участват в national sport fest като се класират в категория junior или adults; в училищата се мъдрят табели на английски обясняващи някоя придобивка по
европейски проект (testy garden, healthy life); ходим
на кино, което се казва cinema; купуваме книги, дори
и на български, от book store, Greenwich, Fox, Ciela;
кандидатстваме за работа в подкрепената от Министерството на Външните работи платформа Bulgaria
wants you, която би трябвало да привлича българите
в чужбина; полицай, който излиза от полицейското
управление с надпис Police, на чиято униформа е написано police, проверява документите ни; пожарникар с надпис на гърба fire command ни поздравява. …
преминаваме под мост с надпис Sofia municipality…
Подкрепяме със съобщение по телефона българското
гайдарче в „България търси таланти “ и получaваме
отговор: „Uspeshno podkrepihte svoi favorit. Balgariq
Tyrsi Talanti Vi blagodari“. А България дали благодари?!
Проверяваме, дали пък не използват българската
азбука и надписи във Франция, САЩ, Гърция, Египет. Оказва се – не! Ползват си техните букви и думи,
няма и следа от нашите.
Отваряме официалните сайтовете на президента
(president.bg), на парламента (parliament.bg) на правителството (gov.bg) и се информираме – нямаме право
на индивидуална жалба за нарушението на Конституцията, според която официалният език в България е български. Проверяваме и сайта с бъдещето
…“newgeneration.bg“…разбираме на новия български език: no chance…
Паисий Хилендарски питаше „Поради що се сра
миш да се наречеш българин?“, а далеч преди него
римляните често задавали въпроса „Кому е изгодно
това?“.
Имала съм възможност да поставя въпроса за системното „разстрелване“ на българските букви на
двама български президента. Уви! Не свършиха никаква работа, но си записаха. Днес съм убедена, че
залезът на българските букви е причинен от залеза
на българското самочувствие и чувство за изключителност, за което, за съжаление, политическият елит
допринесе твърде много, както с ниското си ниво на
знание (без значение какви дипломи са показали),
така и с ниското си самочувствие, което дава шанс
на всякакви чужди ценности, букви и интереси да се
настаняват, живеят и развиват в българските земи и
глави. Да, борбата винаги е за главите…, които ще
предадат (или пък не?!)... и земите, и историята, и из-

ключителността на един народ.
Оказва се, че както мъдрият народ е отбелязал –
спасението на давещият се е в ръцете на самия давещ
се, така и в тази ситуация решението е единствено в
нашите ръце. Има само едно условие - самочувст
вие. Ако сме българи със самочувствие ще държим на
себе си, на своята изключителност, на своето богатство. Няма да купуваме и носим дрехите с латински
надписи, показващи колко сме cool (най-успешната
идеологическа пропаганда), няма да купуваме храни
и напитки, макар и произведени в България, които не
са етикирани на български (ще спестим доста пари).
Ще се подчиняваме на властта, когато промени етикета си от police на полиция, защото е редно поне тя да
спазва Конституцията. Няма да купуваме на децата си
тетрадки за училище изпъстрени с чуждестранни букви и думи, няма да участваме в national sport fest, ако
не се преименува на национален спортен празник,
няма да обядваме в ресторант “friends”, докато не стане “приятели”, няма да плащаме на паркинги и гаражи, които потвърждават събираните от нас такси със
съобщение „zaplatihte parkiraneto na СВ1234АС“ v
sinya zona. Za neprawilno izpraten nomer na avtomobil
se nosi otgovornost. www.sofiatrafic.bg”... но за неспазване на Конституция, според която официалният език
в България е български не се носи отговорност!
Не бива, не трябва, не може, няма да отстъпваме
от българските буквите на Климент Охридски, който
направи възможно глаголицата на светите братя Кирил и Методий днес да се ползва от 6% в света (500
милиона пишат на кирилица).
Може ли да го направим?! Имаме ли самочувствие да припознаем себе си като фактор, като сила,
като смисъл?! Всеки може да си отговори сам и да
наведе глава или напротив, да я изправи. Въпрос на
самочувствие. А и на национална сигурност, защото
„застреляни“ букви водят след себе си „застрелян“
народ.
Нашият народ днес не върви възроден. Това е горчивата истина. Ние сме се отрекли от буквите си, от
думите си, от себе си. Ние сме и плащаме с данъците и
ежедневните си покупки за собствения си разстрел. А
текущият български премиер пише статии в европейската преса не за Охридската и Преславската школа,
а „заедно срещу Русия“, без и да осъзнава дълбоката
духовна, интелектуална, ценностна, морална, принципна и политическа разлика със „заедно за мир“.
Такава е и политиката за българските букви. Вървим
срещу, а не за тях. Умрели сме. Ние не сме….камо ли
да сме възродени… Какво ни остава….нищо… освен да разчитаме на самочувствието на Руската Федерация и на Северна Македония за съхранение на
завета на Кирил и Методи, творението на българите
Климент Охридски и Наум Преславски – българските
буквите, както и стратегията на българския цар Борис
Михаил за разпространение на българските букви и
православието.
Защо си толкова глупав, българино?!
…но, ако искаш да бъдеш, Републико Българио,
спазвай Конституцията и върни надписите на български в цялата страна! Ако искаш да бъдеш, българино,
имай самочувствие, и пиши на български! Мисли
на български!
Източник: Поглед.инфо
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На 22-ри май, в град Белград, Република Сърбия се
проведе работна среща между ръководствата на българската политическа партия
„Русофили за възраждане на
Отечеството“ и политическа
партия „Двери“ от Сърбия.
Българската делегация бе
представена от председателя
на ПП РВО Николай Малинов и главния секретар Валентин Григоров. От сръбска
страна участие взе народният
депутат и заместник-председател на политическа партия
„Двери“ Иван Костич. Политическата формация е единствената в Сърбия, която се
противопоставя на членството на страната в Европейския
съюз и НАТО. Срещата про-

Работна среща между ръководствата на българската
политическа партия „Русофили за възраждане на Отечеството“
и политическа партия „Двери“ от Сърбия в Белград

тече в дух на взаимно разбирателство и очаквания за
добри резултати от предстоящата съвместна дейност. В
хода на дискусиите бе обсъдена международната обста-

новка в контекста на специалната военна операция на
Русия в Украйна, прогнозите и перспективите за развитието на Балканите. Участниците се обединиха около

разбирането, че сценарият
на, макар и разпадащия се,
световен хегемон е да противопостави славяно-православните общности, като ги
доведе до конфликти, дори и

Пророчеството на Ванга за „Операция Z“

Ще има ли славянски съюз
между Украйна, България,
Сърбия и Русия
Българската пророчица Ванга умира преди 25 години, но и до днес хората помнят нейните предсказания. Неин кръщелник, на когото тя разказва кога
и как ще приключи локалният конфликт в Украйна,
не е изключение. Баба Ванга става известна благодарение на дарбата си да гадае. Вангелия Пандева
Гущерова предрича Втората световна война, появата на Хитлер, ядрените оръжия, перестройката и
разпадането на Съветския съюз.
В нейните прогнози от много години насам се откриват все нови и нови ключове към разгадаване
на бъдещето. И така, най-известната българска незряща жена „вижда“ 2022 г. като „година на промяната“, пише „Труд“. В разговори с приятеля си Сергей Косторной, прорицателката предсказва местен
конфликт, като твърди, че ще бъде последван от
създаването на славянски съюз. За какво точно говори Ванга, разказва руснакът пред журналисти.
ЛОКАЛЕН КОНФЛИКТ
През пролетта на далечната 1995 г. Ванга и нейният кръщелник Косторной мислят за война и мир в
световен мащаб. Тогава ясновидката предсказва, че
голяма война няма да се случи, но забелязва, че ще
има отделни локални конфликти. Според Сергей,
в разговор те засягат въпроса за най-близкия съсед на Русия – Украйна. А баба Ванга обяснява, че
ще има трудности в отношенията между Москва и
Киев заради смяната на властта в Незалежная.
„Там властта ще се сменя често. И накрая ще дойде
такъв владетел, млад, красив, приказлив, всички
ще го харесат. Всички ще му ръкопляскат, а след
това той ще се окаже такъв, че ще доведе Украйна
до сериозен конфликт и ще има проблеми.“ Както
Косторной отбелязва в интервю за kp.ru, неговата

военни, да ги обезсили, да им
отнеме суверенитета и превърне в колониални придатъци на Метрополията. Отчетени бяха и произтичащите
от това отговорности на политическите организации в
двете страни за осуетяването
на този сценарий. Необходимо е обединение и сериозна
обща работа – изтъкна Иван
Костич. Двете ръководства
се договориха да започнат
регулярни консултации между организациите, като до
края на месец септември
2022 г. подпишат меморандум за съвместна дейност.
Автор ppvo
23 МАЙ 2022

българска позната не обича да дава точни дати.
„Държавата като такава просто ще стане част от
Русия“, пророкува Ванга по темата какво ще се
случи с Украйна. Кръщелникът на ясновидката
поставя краен срок: това да стане до 2027 г.
„Ще се засили славянският съюз, който ще
включва Беларус, Украйна и други страни като
България и Сърбия. Засмях се още тогава: „Е,
да, България – и в Славянски съюз?“ Тя отговори: „Времето ще постави всичко на мястото си.
Майка Русия, под закрилата на Дева Мария, ще
оцелее и ще процъфтява“, отбелязва Сергей.
ДЪЛЪГ ПРОЦЕС НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
В разговори с Косторной, баба Ванга нарича Русия закрилница и застъпница. „Не мисля, че бойната част на специалната операция ще продължи
дълго време. Процесът на привеждане в ред на
Украйна, възстановяването й, почистването й
от нацистите, възстановяването на инфраструктурата ще бъде по-дълго. Това е процесът“, заключва поророчицата.
ЗАЕДНО С ИНДИЯ И КИТАЙ
Още преди 40 години ясновидката казва, че страните от Запада ще нападнат Русия, но това ще
бъде само от полза за руската страна: държавата
ще стои твърдо, без да се отклонява от пътя на
реформите, и в резултат на това, силата и мощта
на Руската федерация ще бъде укрепена. Баба
Ванга отбелязва, че за да се противопостави на
хегемонията на САЩ, Русия ще трябва да обедини силите си със съюзници, а именно Китай
и Индия.
И тогава трите столици, а не Вашингтон, ще диктуват политическия дневен ред. „Три държави
ще се сближат: Китай, Индия и Русия. България
ще бъде с тях само заедно с Русия, ако стане част
от нея. Без Русия България няма бъдеще.“ Освен
това Ванга вижда, че Пекин и Делхи, благодарение на подобно партньорство, ще разрешат дългогодишния териториален спор, който датира от
времето на Британската империя.
Източник: trud.bg
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СЛУЧВАЩОТО СЕ В МОМЕНТА В ЕВРОПА Е ДОБЪР ПОВОД ДА СИ ПРИПОМНИМ
ЗА ЕДНА СТАРА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДА СЕ
ЗАПИТАМЕ ДОКОЛКО ЗАПИСАНОТО В НЕЯ Е ИЗПЪЛНЕНО НА ПРАКТИКА
ЕП: Осъждаме създаването на тайни паравоенни мрежи на НАТО
От резолюцията на Европейския парламент, с която през 1990 г. европейските депутати призовават САЩ, НАТО,
Европейската комисия и държавите членки на ЕС да демонтират тайните терористични клетки на „отбранителния
съюз“, които функционират паралелно с публичните структури на пакта

Ваня Григорова
май 3, 2022 |
Терористичният аспект от дейността на НАТО е слабо известен и абсолютно недискутиран факт в България. Още по-непозната е резолюцията на Европейския парламент, с която през 1990 г. европейските депутати призовават САЩ, НАТО, Европейската комисия и държавите членки
на ЕС да демонтират тайните терористични клетки на „отбранителния съюз“, които функционират паралелно с публичните структури на пакта.
През 2016 г. публикувахме кратка информация за операция „Гладио“ – паравоенна организация на НАТО, която функционира в западните
европейски държави. Мрежата е ръководена в сътрудничество с ЦРУ, британските тайни служби и военните тайни служби на европейските
страни.
Тези „stay-behind“ армии на НАТО са работили с престъпници, участвали са в държавни преврати като този на режима на полковниците в
Гърция през 1967 г., в опитите за покушение срещу френския президент Шарл дьо Гол, убийства на опозиционни политици в Португалия. Част
от тяхната автобиография са серия бомбени атентати в Белгия през 80-те години на миналия век и атентат на Октоберфеста в Мюнхен пак по
това време.
Смята се, че паравоенните структури на НАТО са работили и с турската крайнодясна организация „Сивите вълци“, чийто член – Мехмет Али
Агджа, извършва атентат срещу папа Йоан Павел II на 13 май 1981 г. За атентата обаче е обвинен българинът Сергей Антонов, който прекарва
над 4 години в арест в Италия, преди да бъде оправдан.
Съществуването на „Гладио“ е крито от обществеността в продължение на десетилетия. Терористичните клетки на НАТО са колаборирали
с крайнодесни формации като „Нов ред“ в Италия. Именно техен член – италианският неофашист Винченцо Винчигуера, разкрива мрежата в
страната, след като е осъден на доживотен затвор за бомбен атентат през 1972 г., при който загиват няколко полицаи. Характерът и целите на
„Гладио“ са описани от Винчигуера така:
Трябваше да атакуваме цивилни – мъже, жени, деца. Невинни хора и непознати, които нямат нищо общо с политиката. Причината за това
бе проста: атентатите трябваше да накарат италианците сами да искат от държавата повече сигурност.
След всички разкрития и осъдителни присъди, Европейският парламент най-сетне осъжда терористичния аспект от дейността на НАТО и на
22 ноември 1990 г. гласува резолюция. (24.12.90 Официален вестник на Европейските общности № C324/201)

РЕЗОЛЮЦИЯ
относно Операция Гладио
Европейският парламент
A. Като взе предвид разкритията на няколко европейски правителства за съществуването от 40 години на тайни разузнавания и организация за провеждане на военни операции в няколко държави
членки на Общността.
B. като взе предвид, че тази организация повече от 40 години заобикаля всякакъв демократичен
контрол и се управлява от тайните служби на съответните държави в колаборация с НАТО.
C. опасявайки се от това, че подобни тайни мрежи са се намествали във вътрешните политически
дела на държавите членки или че все още го правят.
D. като взе предвид, че в някои държави членки
военните тайни служби (или техни неконтролирани подразделения) са били замесени в сериозни
случаи на тероризъм и престъпления, както е видно
от различни съдебни разследвания.
E. като има предвид, че тези организации са
действали и продължават да действат напълно извън закона, тъй като не са обект на парламентарен
контрол, и често управляващите на най-високи
държавни и конституционни постове твърдят, че са
държани в неведение по тези въпроси.
F. като има предвид, че различните организации
„Гладио“ имат на разположение автономни арсенали и военни ресурси, чийто потенциал за нанасяне
на удари е неизвестен, като по този начин застрашават демократичните структури на страните, в
които действат или са действали.
G. силно обезпокоен от съществуването на управителни и оперативни структури, които не подле-

жат на никаква форма на демократичен контрол
и които са с напълно таен характер, когато днес
постоянна тема на дебати е по-голямото сътрудничество в Общността по отношение на сигурността.
1. Осъжда тайното създаване на мрежи за манипулация на общественото мнение и оперативно
действие и призовава за пълно разследване на естеството, структурата, целите и всички останали
аспекти на тези тайни организации; всяка злоупотреба с тях; използването им за незаконна намеса
във вътрешно политическите дела на засегнатите
държави; проблема с тероризма в Европа и вероятния заговор с тайните служби на държави членки
или трети държави;
2. Енергично протестира срещу присвояването
от страна на някои американски военни в SHAPE[1]
и НАТО на правото да насърчават създаването в Европа на тайна разузнавателна и оперативна мрежа;
3. Призовава правителствата на държавите членки да демонтират тайните военни и паравоенни
мрежи;
4. Призовава съдебните органи на държавите, в
които е установено присъствието на такива военни
организации, да изяснят напълно техния действи-

телен обхват, методи и всички предприети от тях
действия за дестабилизиране на демократичните
структури на държавите членки;
5. Обръща се към всички държави членки да
предприемат необходимите мерки, ако се налага
чрез създаване на парламентарни анкетни комисии,
за изготвяне на пълен списък на организациите,
действащи по този начин; да разследват свързаността им със съответните държавни разузнавателни
служби и връзките им, ако има такива, с терористични групи или такива занимаващи се с други незаконни практики;
6. Призовава Съвета на Европейския съюз да
предостави пълна информация за дейностите на
тези тайни разузнавателни и оперативни служби;
7. Възлага на своята Комисия по политически
въпроси да обмисли провеждането на изслушване,
за да се изясни ролята и въздействието на организацията „Гладио” и всякакви подобни органи;
8. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, генералния секретар на НАТО, правителствата на държавите членки и правителството на Съединените
американски щати.
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Необходимо е да се върнем
към идеята за създаване на
Международно Русофилско Движение

Николай Малинов:

България да наложи вето за
разширяването на НАТО
България да използва правото си и да наложи
вето относно разширяването на НАТО с Финландия и Швеция, призова от Стара Загора председателят на партия „Русофили за възраждане на отечеството“ Николай Малинов.
Според него това е един от малкото останали
възможни начини да се спре ескалирането на войната в Украйна и превръщането й в трета световна.
Малинов е категоричен, че на практика не се
водят дори технически преговори между Русия и
Украйна за прекратяване на военните действия,
причината за това била в „помпенето“ на Украйна
с оръжия от САЩ и страните от Северноатлантическия пакт.
От „Русофили за възраждане на отечеството“
са песимисти за овладяване на конфликта, те обаче са категорични, че Русия е била принудена да
предприеме действията си в съседната страна, за
да гарантира както своята защита, така и живота на
рускоговорящите в Източна Украйна.
„Още преди година ние алармирахме за тази
опасност, но тогава никой не ни обърна внимание,
сега сме свидетели как случилото и случващото се
представя едностранчиво.
Разделянето на българското общество на русофили и русофоби става все по-пагубно, като първата част на практика е лишена от възможността
да заяви позициите си през средствата за масова
информация!“, коментира още той и обвини управляващите, че лекомислено са отказали дори да
преговорят с „Газпром“ за доставка на руски газ.
Малинов на този етап не коментира дали през септември НД „Русофили“ ще проведе традиционната
сбирка на работилите и завършилите образование в
Русия българи на брега на язовир „Копринка“ до Казанлък. Съборът не се провеждал от две години заради коронавирусната пандемия. Темата щяла да бъде
обсъждана от националното ръководство съвсем скоро, имало обаче опасения от провокационни действия
от страна на яростни русофоби.

От стр. 1
В словото си от президиума на форума представителят на България, председателят на Национално Движение „Русофили“ и ПП „Русофили за
възраждане на Отечеството“ Николай Малинов,
подчерта, че в настоящото време разделно, когато
светът е разделен на съвременните фашисти – русофобите и съвременните антифашисти – русофилите, форуми като този са особено важни. „На такива площадки всеки от нас сее и събира семената
на идеята за един бъдещ многовекторен свят, който
се характеризира с традиционни ценности, силна
държавност и многополюсност. Само такъв свят
може да противодейства на еднополюсния – брутално „нежен”, либерален свят, тласкащ света към
самоунищожение“, каза Малинов. Той също така
подчерта, че отново е необходимо да се върнем
към идеята за създаване на Международно русофилско движение.

ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ

дейността на първища, библиотеки, иззационни центрове),
денските българи и
ултурно-историческо
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Атанас Панчев КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

ането е зараждането
системата на културнаследство, както и
звитието на българфия в епохата на
аждане.

В ПЕРИОДА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Атанас Панчев
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ашите възрожденци
зване, съхраняване,
ция, управление и
българското културследство, както и на
българската библио-

16 години

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.

Източник: starozagorskinovini.com

Н

а 23 май 2022 г. в град София се проведе
творческа конференция в пресцентъра на
БТА във връзка с четвъртото допълнено и
разширено издание на „Българите са в основата на
човешката цивилизация“ с автор проф. Евгений
Сачев.
Присъстваха изтъкнати дейци и творци: Румен
Драганов, Мая Вапцарава, проф. Живко Желев,
проф. Владко Иванов, академик Атанас Панчев,
Александър Алексиев (колекционер), Поли Паскова, Илия Луков и други.
За първи път на едно място са предоставени толкова много факти и доказателства в един систематизиран и увлекателен социално-исторически

застраховки
осигуряване
финансови
консултации

ВАШАТА
СИГУРНОСТ
Е НАШЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ!

www. vdi-broker. com
■имуществени застраховки
■застраховки „Живот“
■застраховки финансови рискове
■лични застраховки
■селскостопански застраховки
■автомобилни застраховки
■застраховки на отговорности
■финансови консултации

коментар, които разкриват нашата история като
неделима част още от възникването на човешката
цивилизация.
Тази книга убедително доказва, че ние, българи-

те, сме основали най-ранната държава не само в
Европа; ние, българите, сме създатели на най-ранните писмени системи в света; ние, българите,
сме сътворители архетиповете на първите монотеистични и културни системи; ние, българите, от
всички народи през хилядолетията, сме опазили и
съхранили най-продължително време своето народностно име; ние, българите, първи от всички
народи, сме поставили основите на научните знания и технологии. Ако трябва с една дума да се
представят заслугите, приносите и достойнствата
на нашите древни предци за формирането на човешката цивилизация, тя навярно щеше да бъде:
„ПЪРВИТЕ“.

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ "Св. ИВАН РИЛСКИ"

по случай 135 години от рождението на ПЕТЪР ДИМКОВ
ви каним на Тържествен благотворителен концерт
„Целебните методи по българските земи“ откъси от филмите на реж. М. Венков и Ст. Иванов,
посветени на легендарния Лечител ПЕТЪР ДИМКОВ,
спектакъл „Духът лекува“, представен от ТВГ „Идея Вита“София и „Чародейка“- Плевен
на 26 ЮНИ / НЕДЕЛЯ / ОТ 19.00 ч.
в Театралния салон на НАТФИЗ„ Кръстьо Сарафов“ул.“Г.С. Раковски“ № 108 А
За контакти: 0899 873 961, Христина Бързанова
Вход свободен!

