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Николай Малинов:

8 ЮНИ 2022
„Има два основни модела
за това какъв трябва да бъде
светът. От едната страна са
Китай, Русия, Индия, 90% от
арабския свят, немалка част
от Латинска Америка. Те
предлагат идеята за традиционни ценности, силна държава и многополюсен свят.
От другата страна са САЩ и
слугинажът от Европа, които
предлагат евроатлантически
свят с еднополюсен модел,
като полюсът е Америка,
диктатурата на малцинствата, джендърските малцинства“.
Това каза пред БНР Николай Малинов, председател
на национално движение
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Европа изцяло слугува
на САЩ
„Русофили“.
Той е един от
организаторите на конференция на
тема „Русия
в зараждащия се многополюс ен
свят“, която
се проведе на
11 юни.
И допълни, че тези
две идеи са във война – икономическа, търговска, финансова.
„Хегемонът Америка държи технологиите, средствата
за масова информация, филмовата индустрия. Най-потърпевша във всички тези
войни е Европа. Европа не
прави нищо, за да оцелее. Изцяло слугува на САЩ“.
В предаването „12+3“ Ма-

линов каза, че смисълът на
дискусия за Евразия е в избора на път: „Път, в който Европа и Азия са заедно. Или път,
в който се противопоставяме
на Изтока. Сблъсъкът е цивилизационен, нямаме право
да не говорим за това нещо…
България е трансмисия между Изтока и Запада и като
такава сме били полезни и
за себе си, и за човечеството.
Ние трябва да се стремим към

неутралитет.
Да
бъдем
неутрална
суверенна
държава. В
парламент а
и във властта
се толерират
русофобията,
противопоставянето, но
имаме народ,
който в болшинството си е русофилски.
Ако не преодолеем тези диспропорции, ще изчезнем.
Трябва да преосмислим от
коя страна сме“.
По публикацията работи:
Лозина Владимирова
Източник:
https://bnr.bg/horizont/
post/101659125/nikolaimalinov

Кратка
хронология:
какво е
направила
Русия за
България

Атанас Панчев д-р по културноисторическо наследство
Кратка хронология от
българската история, която
предполагам е напълно непозната на лицето Кирил Петков. Както и на всички други българи-русофоби и почитатели на евроатлантизма:
– От 6 юни 1466 г. Рилският манастир е под покровителството на Московските
князе. Така се осигурява неговото оцеляване като православен и книжовен център
по време на робството;
На стр. 3

Николай Малинов:

Историята
на един
разузнавач
Ставри Сотиров, член на ИБ на ПП
„Русофили за възраждане на Отечеството“

Вкарват ни във
война с Русия
Това заяви пред „Старозагорски новини“ Ставри Сотиров, член на ИБ на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“
– Г-н Сотиров, очаквахте ли такова развитие на отношенията между България и Русия?
– Не беше трудно да се допусне подобно развитие на нещата. Този премиер и това правителство
имат две стратегически задачи:
Първата е вдигане на ветото от страна на България за влизане на Македония в ЕС, при това като се
пренебрегне българският национален интерес. Тази
задача е почти успешно изпълнена и за срам на депутатите ни ще кажа, че вчера дойде новината как
Франция ни излъга.
На стр. 2

Излезе на български език
последната книга на генерал
Леонид Петрович Решетников „В сенките и на светло. Жизненият път на
един разузнавач“.
За мен това не е просто книга, това е книгата на
най-големия Българофил на нашето време. Една
книга-изповед на човека и приятеля, който въпреки предателствата и трудностите, упорито бомбардиращи нашето ежедневие, остава верен на България и Русия, верен на каузата нашите народи да
бъдат заедно в добро и зло по пътя на общата ни
мисия да бъдат трансмисия между Изтока и Запада. Без такава трансмисия двата полюса – Изтокът
и Западът, са на път да разрушат всички мостове
помежду си и да се унищожат взаимно.
Препоръчвам на всички, и на русофилите, и на
русофобите в България, да се запознаят с изповедта на съвременния граф Игнатиев, както справедливо е назован генерал Решетников от нашия общ
приятел професор Станислав Станилов.
На стр. 3

Веселин Паунов:

Аз съм България –
Вашата Родина
Здравейте, драги българи!
Аз съм България. Вашата Родина. Аз съм голяма страна на Балканите. Намирам се в югоизточна
Европа, където е най-прекрасният климат.
Какво не ви дадох от топлата си гръд?
Нима не ви дадох най-плодородната земя? Само
семенце да хвърлиш и да го поливаш, ще изкараш
прехраната си. Знаете ли, че има народи, които
живеят в пустини.
Нима не ви дадох най-красивите планини, където можете да се разхождате през всички сезони и
да се наслаждавате на моята красота? А пък може
да си вземете и някое дърво за огрев, или за мебели, или за сопи. А имаше години, в които сопите
ви вършеха добра работа.
На стр. 5
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ИЗПОТЯВАНЕ И МРЪЗНЕНЕ:
Европа спира да се мие напук на Путин

Европа, приемайки един след друг пакети антируски санкции, се простреля в крака. При това многократно и сега ще куца, докато не рухне. Обявените от нейните лидери мерки за пестене на енергия и
други ресурси приличат по-скоро на истерия от поредицата „спасявай се, кой както може“. Тези мерки често са емоционално оцветени, а спектърът от
емоции се колебае от паника до нервен смях. Трябва да се пести от всичко. А това докъде ще доведе
Европа, може само да се предполага. Ясно е само,
че с такава политика по отношение на Русия на Европа и на европейците определено няма да стане
по-добре. Да се гладува или да се мръзне?
Неутешителна икономическа прогноза за Европа дава в края на май Фатих Бирол, изпълнителен
директор на Международната енергийна агенция
(МАЕ). Кой по-добре от него разбира същността
на събитията на енергийния пазар? В интервю за
вестник Der Spiegel той съобщава, че през лятото
може да има затруднения на световните петролни
пазари и евентуално в Европа недостиг на дизелово гориво и бензин. Всичко това не се ограничава
само до лятото. Предстои зима.
Сега, в разгара на летния сезон, европейците
трябва да изнемогват в жегата, защото не могат да
включат климатика, в противен случай сметката за
електричество ще доведе до фалит на повечето домакинства. И това при факта, че Европа, особено
южната част на континента, сега изпитва аномална
горещина. Термометърът в Италия, Франция, Испания, Гърция се качва над 40 по Целзий. А през
зимата ще трябва да се мръзне, защото отоплението няма да се включва по същите причини и защото
много страни вече мислят за циклично изключване
на тока поради спиране на топлоелектрически централи заради липса на газ.
Хората са шокирани от официалната инфлационна статистика, която усещат всеки ден, влизайки в
магазина.

лятото. Настоятелно им се препоръчва да намалят използването на
топла вода за лична хигиена. И накрая, Датската енергийна агенция
предлага на жителите на страната
да си спомнят въжето за пране –
каква находка! – за сушене на дрехите навън, вместо да се използва
електрическата сушилня в пералнята.

Германия: независимост без сапун
Вицеканцлерът и министър на икономиката на
Германия Роберт Хабек дава интервюта надясно
и наляво с рецепти, които германците трябва да
изпълняват в борбата срещу „енергийната зависимост“ от Русия. Като начало, смята той, германците
ще трябва да преразгледат правилата за лична хигиена, да се къпят по-рядко и да не използват сапун.
Франция: обратно към купонната система
Водещите френски енергийни компании Engie,
EDF и TotalEnergie са загрижени от стремителния
ръст на стойностите на енергийните ресурси, причинени от намалените доставки от Русия. Призовават обществеността и бизнеса „незабавно“ да
ограничат потреблението на електроенергия, газ и
петролни продукти.
Дания: основно – въже за дрехи
От серията паники е обръщението към населението на Датската енергийна агенция. Тя призовава
датчаните да пестят „колкото е възможно повече
енергия на фона на нарастващата енергийна криза
в Европа“. Като начало на датчаните се предлага
да изключат напълно отоплителната система през

Великобритания:
скоро
няма да има пъбове
Британците вече са подготвени
за факта, че ще мръзнат през идващата зима. Според The Times, кабинетът на министрите е наясно, че в страната може да възникне недостиг на газ, ако Русия спре да доставя този енергиен носител на Европейския съюз. Следователно,
в съответствие с плановете, изготвени от правителството на Нейно Величество, „през зимата електричеството може да бъде разпределено за шестте
милиона британски домакинства главно в часовете
пик сутрин и вечер“. Просто казано, на британците
ще се изключва осветлението.
В резултат на кризата британците губят любимите си места за прекарване на времето.
Италия: потене и мръзнене
Италианските власти са установили максимални
температури за държавните учреждения: според
плана за пестене на електроенергия, през летните
месеци термометърът в помещенията не трябва да
пада под +25ºС. Подобен предел ще бъде установен
през зимата: до 31 март 2023 г. държавните служители ще могат да включват климатици за отопление
само при температури под +21ºС. За нарушаване на
тези разпоредби се полагат глоби.
Със съкращения
Източник: tsargrad.tv

От стр. 1
Ставри Сотиров, член на ИБ на ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“

Вкарват ни във война с Русия
Макрон разкара двустранния протокол с „исторически теми“, часове преди да сдаде председателството. В последните часове преди сдаването на председателството френският президент Еманюел Макрон
е „модифицирал“ предложението си за Скопие, като
е изключил прословутия двустранен протокол от преговорната рамка. Както се казва: гаранция Франция.
Честито на печелившите.
Втората задача е да се направи така, че да бъдат
влошени до краен предел традиционно добрите отношения между България и Русия и, разбира се, да бъде
изградена военноморска база на НАТО край Варна.
Както виждаме, и двете задачи са почти изпълнени. Само ще добавя: Бог да пази България!
– Защо точно България бе вкарана в този казус?
– Отговорът на този въпрос е колкото лесен, толкова и страшен. Правят ни прифронтова държава.
Вкарват ни във война с Русия, благодарение на която съществуваме на политическата карта на света.
По същия начин се действа и с Литва, Молдова, Румъния. Англосаксонският свят в лицето на САЩ и
Великобритания, подкрепян от подчинените им политически елити на ЕС, търсят въоръжен конфликт
с Русия. Но забележете, те не искат театъра на военни действия на своя територия, а така както предизвикаха умишлено конфликта в Украйна, така и
сега правят всичко възможно той да бъде разширен

с някоя натовска държава от Източна Европа. Последствията от това ще бъдат страшни, особено за
нас. Поради наложена цензура върху централните
средства за информация представата на хората за
развитието на света са изкривени и погрешни. Вече
спокойно може да се каже, че САЩ и НАТО не са
определящ фактор в международните отношения.
Около Русия и Китай се обединиха страните, които добиват и доставят над 80% от петрола в света.
Също така заработи и нова система за междубанково разплащане, която замени англосаксонската
SWIFT. Саудитска Арабия започна да продава петрола си за юани. Последваха я и други държавипроизводителки на петрол. Вече и в самата Америка доскоро действащи генерали говорят за стратегическо изоставане във военно отношение на САЩ
и НАТО. Ясно се вижда, че са ударени трите основни стълба на американския долар като световна
резервна валута. Това са световната финансова система в лицето на МВФ, СБ и SWIFT, петролът като
покритие на долара или така наречения петродолар, както и военната сила, и възможност за проектиране на такава чрез военните бази на НАТО. Ето
затова американците се опитват да въвлекат Европа
в своите проблеми, а държава като България за тях
е просто едно пушечно месо и нищо повече.
– Какво или кой провокира нажежаването до
червено на отношенията президент – премиер –

руско посолство? Хората се объркаха, кой казва
истината?
– Иска ми се да греша, но почти съм убеден, че
проблемите идват от изпълнителната власт. Никога
до сега в най-новата история на България не сме
имали правителство, което със своите действия да
е обслужвало единствено и само чужди интереси.
Нека хората си отговорят как се нарича това поведение на министрите и депутатите? Защо се взимат изключително важни решения, без да се спазва
процедурата? Ако намерят отговори на тези и други въпроси, няма да се бъркат лесно.
– Докъде би се стигнало, ако Русия скъса дипломатически отношения с нашата страна, макар че дори през Втората световна война това
не е ставало?
– Вижте, Русия е световна сила и тя няма да допусне да бъде унижавана по този начин от когото
и да е. Аз очаквам да бъдат взети от нейна страна
нереципрочни съответни мерки. Включително и
скъсване на дипломатическите отношения. Това за
нас ще има сериозни политически и икономически
последици. Няма да е така безобидно, както се опитват да ни внушават представителите на градската десница и платените грантаджии от американските фондации.
Единственото нещо, което ме прави оптимист, е,
че в Русия са на власт хора, които обичат България.
Те не са забравили нашите общи корени, нашата
история, нашите традиционно добри братски отношения и правят разлика между българските управници и българския народ.
Интервюто подготви: Ива Николова
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Богомил Бонев, български политик,
министър на вътрешните работи
през 1997-1999 г.

Да изясним
някои опорки на
русофобите:

 Русия упражнява газов шантаж.
Отговорите са повече от един:
а. САЩ пък упражняват доларов шантаж.
Дори не им позволиха да си платят дълга. Западът
изключи Русия от системата за международни разплащания SWIFT.
б. Кражба на валутните резерви. Западът получи газ, плати го в собствена валута и после я
замрази в собствените си банки. Чиста кражба по
всички национални правни системи и по правилата
на международното право.
 Русия и Газпром загубиха статута на надежден
доставчик. Нарушават търговски договори.
Отговор: Статутът на надеждни партньори
загубиха всички най-големи западни компании
със санкциите срещу Русия. Нарушавайки всички
възможни търговски норми и договори.
 Русия спира доставката на горива, въпреки че
си плащаме.
Отговор: Виж по-горе: Плащаме в западна валута, която е предмет на санкции и руснаците не
искат повече да ги крадат - те да доставят горива, а западните страни да ги крадат и да задържат парите. Затова Русия предложи напълно приемлива система за разплащания, която не позволява
да ги прецакват дребни тарикати, които управляват
страните от ЕС и НАТО.

 Русия има шпиони под дипломатическо прикритие.
Отговор: Всички страни имат. Това е правило, а не изключение. Важи даже за нашата опоскана страна. Ама руснаците били много у нас за
разлика от българските дипломати в Москва. Това
е наша грешка. Вместо да търсим загубени пазари
там, ние от икономии и глупост съкращаваме персонала си. А персоналът на американското посолство е хиляди.
Там условие за пропорционалност няма ли? Защото българските правителства и дипломатите ни в
САЩ нищо не вършат. Справка договорът за F-16.
 Руската пропаганда преобладава.
Отговор: Опашата лъжа. Спрени са всички
канали на руските СМИ. Истината за Украйна и
Русия не може да си пробие път. За лъжите на украинската и западната пропаганда са впрегнати огромни средства. Всъщност, в цял свят се промиват
мозъците с антируски настроения чрез мобилизирането на всякакви СМИ, журналисти на хонорар и
откровени шпиони под журналиистическо прикритие. Примерът със злополучния шпионин Христо
Грозев е показателен.
Работи за разпространение на лъжите на английското разузнаване, пишейки се разследващ журналист. Така се опитва да придава привидност за независимост и автентичност на лъжите.
У нас нашумя една групичка с влияние във
Фейсбук. Сайтът им е factcheck.bg. Там уж проверяват фактите, а всъщност яростно разпространяват украински и западни лъжи. Даже менторът им
изглежда зле прикрит шпионин. А финансирането
е директно от НАТО и САЩ. От ЕС също не отказват пари за същото - да не достига истината за
събитията в Украйна до хората.
Да не говорим за Отворено общество, Център за
изследване на демокрацията, различни други НПО,
финансирани открито от Държавния департамент
или ЦРУ, все едно.
Широка мрежа от платени лъжци, които го играят журналисти и политолози.
Удавено в лъжи обществено мнение в САЩ, Англия и ЕС.

От стр. 1
Николай Малинов:

Историята на един разузнавач
Щастлив съм, че познавам Русия през очите и
душата на Леонид, убеден съм , че след прочитането на разказа за живота, написан от самия автор,

много от вас ще намерят и преосмислят част от
себе си, ще си отговорят на въпроса, защо днес Русия постъпва така, а не иначе. Това, което на пръв
поглед прави днес Русия, е непонятно за много
наши съвременници, особено за евроатлантиците.
Убеден съм, че след прочитането на книгата много
от случващото се днес ще стане разбираемо за широката публика.
С увереност мога да кажа, че обичта на автора
към древните, съвременните и надявам се да бъдем
достойни да има и бъдещи България и Русия, минава през решителните, ясните и категорични позиции, които всички ние заемаме и глаголим днес.
Именно така изразява тезите си и позицията си авторът в тази книга – ясно, смело и категорично.
В началото беше словото, се казва в нашата свещена книга Библията. Думите на генерал Решетников отекват като ехо в забуления от многословие
съвременен информационен фон. Със своето слово
авторът глаголи истина, без която много от съвременните събития и процеси остават неразбрани.
Пожелавам на книгата успех и попътен вятър.
Моето скромно мнение е, че книгата „В сенките
и на светло. Жизненият път на един разузнавач” с
автор Леонид Петрович Решетников е предназначена за тези, които търсят правдата в забуления от
мъгла съвременен многословен, но вече състоял се
многополюсен свят.

От стр. 1

Кратка хронология:
какво е направила
Русия за България
– Между 16-и и 19-и век всички български богослужебни книги, библии, евангелия
и требници са печатани и доставяни безплатно от Русия във всички български църкви и манастири. Така се спасява българската
национална и верска идентичност;
– 1877-1878 г. – Русия освобождава България от турско робство с цената на десетки
хиляди убити руски войници и офицери;
– 1878-1885 г. -Русия възстановява българската държавност, администрация, съдилища и армия;
– 1885 г. След Съединението на България,
Русия се отказва от своите парични вземания от Османската империя, срещу отказ от
финансови претенции от страна на султана
към България;
– 1908 г. След обявяването на независимостта на България, Русия плаща от името
на България 80 милиона златни франка, тогава равни на 674 тона злато като компенсация на Османската империя. България трябва да върне тези пари чрез дългосрочен заем
за 75 години. Не плащаме нито стотинка!;
– 1922 г. Председателят на Съвета на народните комисари на Русия Владимир Илич
Ленин подписва Декрет, с който анулира заема , който България дължи на Русия;
– 1944 г. по настояване на Йосиф Сталин –
лидер на СССР, бомбардировките на англоамериканската бойна авиация над София
са прекратени. Месеци по-късно Сталин
не разрешава разпарчосването на България
между Турция, Гърция и Югославия;
– 11 ноември 1946 г, на Парижката мирна
конференция, външният министър на СССР
Вячеслав Молотов официално гарантира териториалната цялост на България и драстично намалява исканите парични репарации. В
този ден Молотов заявява: „Българи, бъдете
спокойни, вашите граници ще останат непокътнати!“;
– 18 март 1948 г. в Москва се подписва
договор за дружба и сътрудничество между
СССР и България. Всъщност става дума за
огромна икономическа едностранна помощ
на СССР за България. Така само за няколко
години България се превръща от изостанала в развита промишлено-аграрна страна.
С водещи световни икономически достижения, безплатно и качествено образование и
здравеопазване, културен разцвет, спортни
рекорди и т.н.
През всичките тези събития, България
претърпява огромни щети от негативното
отношение към нас от днешните ни натовски „партньори“. Спокойно може да се твърди, че България нямаше да съществува като
държава ако не беше помоща, решителна
намеса и самопожервователност на братска
Русия.
Но както се казва: няма ненаказано добро!
Вчера, някакъв подвизавал се за кратко като
премиер, хвърли грозно петно върху вековната българо-руска дружба. Много скоро
това лице ще изчезне от обществено-политическия живот.
А България и Русия ще пребъдат. Заедно!

- Не мога да се въздържа – КАК си достигнала
тези години в толкова съхранено физическо и
ментално състояние? Очите ти, лицето ти, кожата ти просто греят...
- От най-ранни детски години децата в семейство
ни научиха, че ДУХЪТ И ДУШАТА управляват телата ни и да работим в тази посока. Да се научим да
направляваме мислите и чувствата си в синхрон с
Християнските добродетели- „светли мисли, светли чувства и добри дела“ беше главният постулат,
с който съм възпитавана. А конкретно за кожата ми
се е грижил само кремът за красота на татко.
- Ще ни разрешиш ли да публикуваме рецептата ?
- Разбира се! Аз я публикувах още в моята книга.
Искам ми се всичкото ДОБРО, което знам, да достигне до повече хора.
- В твоята собствена равносметка КОИ са
най-важните неща, които си постигнала в
90-годишния си живот?
- Мирът и спокойствието в Душата ми! Те се
дължат предимно на БЛАГОДАРНОСТТА. Научих се, да благодаря за всичко ,което ми се случва,
дори и за най-големите неприятности. Приемам ги
като дарове и се питам само защо ми се случва и
къде ми е „подаръкът“, поуката. Например, преди
2-3 месеца, се подхлъзнах пред входа ни, паднах
лошо, нараних си лицето и насиних тялото доста
тежко. Но първото нещо, което направих като ме
прибраха у дома, беше да благодаря Богу, че не се
натроших. Мисля, че най-важно е да си научим
уроците за Благодарността, Търпението и Милосърдието. Те са най-важни, учат се трудно, но са мерило за духовността на всеки човек. А синът ми и
децата, творчеството и картините ми са по-скоро
следствие, част от цялостното усещане за пълнота.
- Продължаваш ли да рисуваш, „сърбят ли те
ръцете“, а и Душата?
- Често, напоследък, но имам доста грижи по
домакинството- отнема ми много време и енергия.
Във връзка с тези пандемичните ограничения, не
идва и жената , която ми помагаше за домакинството– грижа се сама. Така че направих само няколко детски портрета, но и аз никога не съм рисувала всеки ден.
- Твърде рядко ни показваш картините си, а
те са целебни. Да очакваме ли скоро да ги видим и преосмислим отново?
- О, не! Съжалявам. Организацията на една изложба е сложно нещо-транспорт,подреждане,пред
ставяне,срещи,речи. Изисква много енергия, а при
мен тя не е в излишък. Но вече имам и сайт Лили
Димкова с почти всичките ми картини. Всеки може
да ги види.
- Картините на Лили – цветна приказка, разказваща в образи философията на Петър
Димков. Намираш ли за вярно това определение?
- Всички ние сме продукт преди всичко на родителите си, на семейната среда, в която сме израснали. Татко и мама ни възпитаваха предимно с личния си пример, с начина си на живот- без постулати
и забрани, но подкрепяйки талантите на всеки от
нас, трите им деца. Поне веднъж седмично бяхме
сред Природата, най-често-на Витоша. Там слушах
в захлас приказки на татко за зваздите, Слънцето
и Луната, за Природните духчета. Вече бях сигурна, че виждам усмивките на трепкащите звезди, а
феичките и тролите да надничат зад дърветата. А
може би...
- Всичките ти лъчисти портрети на нашите,
Български духовни водачи, са впечатляващи
със Светлината, с Енергията, която излъчват.
Така ли си ги видяла?
- Винаги, преди да започна да рисувам, си казвам молитвичката: „ Благодаря Ти, Господи, че си
ме направил аз да мога. Всичко мога чрез Тебе,
Господи. За Божията Любов няма не мога..“ Едва
след това започвах да мисля за картината. Мноого
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Благост, Хармония и Светлина
пациенти, особено децата, а хората се тълпяха
пред вратата ни. Последните чакащи мама често ги поканваше и за вечеря. Всички хвалеха
гозбите й с благодарност. Кога и как успяваше
да се справи с всичко тази жена, недоумявам и
до днес. И двамата с татко имаха принцип, че
за всяка работа има точно отредено време, за
да се свърши по най-добрия начин. Явно точно уцелваха времето и двамата.
- Винаги си била много гостоприемна. Сега
как понасяш социалната изолация в последните 2 години? Какво ще посъветваш
нашите читатели?
- Когато цял живот си се стремял да си
максимално независим, не е лесно да станеш
зависим - главно за пазар, но... Продължавам да общувам по телефоните с близките си и приемам с
Любов и Благодарност към Бога всички обстоятелства. Но сега е времето да проветрим душите си,
да се научим да контролираме мислите си, да заменяме страховете и лошите си мисли със светли,
позитивни. Трябва да престанем само да критикуваме, а да погледнем и почистим „собствените си
градинки“.
- Твоята книга „Петър Димков – моят баща“
отдавна изчезна от книжния пазар и е трудно
намираема - само при букинистите. Можем
ли да зарадваме ли читателите ни с обещание
за преиздаването й?
- Разбира се! Стига да се намери почтен издател,
който да не внася промени по лично усмотрение.
- Ще разрешите ли преиздаването и на найважния труд на Петър Димков „Хигиена и
лекуване на човешката душа. Новият човектворец на съдбата си.“?
- Да, това действително е книгата на живота му,
писана повече от 25г. Аз бих я нарекла Философия
на Здравето, която нямаше как да излезе в социалистическа България. Толкова трудно разрешиха издаването на 3-те тома с рецептите, че за тази беше
наистина немислимо! Само намесата на ген.Иван
Михайлов от ЦК на БКП, с подкрепата на Людмила Живкова, тогава решиха въпроса. И двамата
бяха от „безнадеждните случаи“ на лекарите, излекувани от татко/. А Людмила му стана и духовна ученичка. Взимаше от забранените ни книги,
чудно оцелели след обиските, четеше и беседваха
дълго. Наричаше го „татко Петър“.
- Тази книга е толкова актуална , изпреварила е с повече от половин век достиженията
на съвременната наука /квантовата физика
и медицина/, че наистина заслужава да влезе
във всеки дом.
- Така е, но аз нямам достатъчно сили и енергия,
за да се занимавам и с това. Доколкото знам, двата
комитета „Свети Иван Рилски“ и „Петър Димков“
са се заели да намерят издател и съберат средства.
Вече направиха първи стъпки с Благотворителния
концерт на 26 юли по повод 135 години от рождението на татко.
- В тези специални времена на Природни катаклизми и обществено-икономически кризи
какъв апел би изпратила до всички българи,
а и до всички хората по Света?
- Никога човечеството не е било изправено пред
по-сериозни изпитания! Дошло е време разделно!
Ние трябва да изберем по кой път да тръгнем – На
СВЕТЛИНТА или на Тъмнината! Всеки от нас
трябва да направи личния си избор!- Това е послание от нашите, Българските ни посветени водачи,
мъдреци.
Да станем всички по-добри хора, добро-творци! Да си спомним, че Българин не е народност,
а духовна титла! Да разберем, че всички сме като
скачени съдове, зависими един от друг. Да не слагаме като основна цел парите и материалните придобивки, а да се обърнем към Бога и смирено да
търсим помощта Му за всичко!
Сн. Портал 12
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2:28 „От що е съставено
щастието на нашия живот?
От малко любезности,
приети и направени услуги,
красиви думи, светли мисли
и усмивки, приятелски жестове, добри
пожелания и добри дела.“

често усещам, че ръката ми сама се движи. Такъв
беше случаят с портрета на Учителя, Беинса Дуно
– ръката ми летеше, а съм го виждала само като
много малка. Портретът на Левски, на Свети Иван
Рилски, на всички Светии и Богомили също се изливаха спонтанно и не изискваха много работа покъсно.
- В аурата на децата, които толкова обичаш
да рисуваш, виждаш ли вече присъствието на
бъдещата Шеста раса?
- Всичко в човешката еволюция се случва бавно
и постепенно, без революции и драми. Затова често в очите на децата, които срещам по улиците,
виждам Светлината. Разменяме си усмивки, поздравявам ги наум с добре дошли и се разминаваме
без да си говорим. Много им се радвам!
- Като дете на „големия град“ КАК и КОГА
успя да усетиш в такава дълбочина красотата
и тайнството, щедростта и мъдростта на Природата?
- Вече разказах за ежеседмичните екскурзии, но
често и денят на татко започваш с разходки в Борисовата градина до нас, на които го придружавах. А
той умемеше да „чете“ Природата, виждаше Божественото проявление във всичко, прекланяше й се
и го предаваше на всички ни.
- Всички знаем, че си израснала и живяла в
една изключително хармонична и духовна
среда- семейството на Мария и Петър Димкови. Дай ни рецептата, моля те - КАК се постига такава хармония!
- В нашето, бих казала, истинско Християнско
семейство, Закона за Прераждането и Кармата бяха
приети безусловно. Смятам, че си е Кармична награда да срещнеш „сродната си душа“ в сегашния
си живот. Аз нямах този шанс –само година и половина бях омъжена, а последвалите връзки също
бяха нехармонични. В замяна Съдбата ми подари
61 години в едно действително щастливо семейство. Никога не ги чух да си повишат тон, да си
разменят лоша дума. Мама беше поела цялото домакинство, за да може татко да работи спокойно.
А той стриктно разпределяше времето си между
пациентите, безценните си книги и семейството.
Често казваше с възхищение: „Мими всичко можеда готви чудесно и превежда, да свири и възпитава
децата!“ А тя се прекланяше пред личността му и
лечителските му дарби. Влюбили се от пръв поглед, след поредното раняване на татко на фронта.
Оженили се, когато мама е станала на 18г., а татко настоявал 5г да нямат деца, за да хармонизират
съвсем връзката си и тя да изживее пълноценно
младежките си години с театри, концерти, балове
и фестивали. А за децата - всяко дете да разполага
между 5 и 7г с пълното внимание и любов на родителите си. Големият ми брат, Любомир е бил почти
на 7, когато се раждам, а малкият Влади изчаква
моята 5-годишнина, за да се появи.
- В твоята собствена кухня ползваш ли редовно рецептите на майка ти, Мария Димкова?
Ще преиздадете ли книгата й?
- След като и мама си отиде, аз готвех рядко, за
двамата с брат ми и винаги по рецептите на мама.
Те наистина са съвършени, повечето знам наизуст.
Както знаете, независимо от забраната да лекува и
милиционерите пред къщата ни, татко приемаше

Интервюто взе Христина Бързанова
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Възраждане на
българския чифлик

Общонационална идея за България
Семейният чифлик (или родово имение) представлява къща с двор с площ между 10 до 15 декара, частна собственост на семейството и рода. Върху него се изгражда само поддържаща се екосистема, неразделна част от която е човекът, с гора, езеро, зеленчукови и овощни градини, ливада,
включват се домашните и диви животни. Отделните елементи на системата се изграждат по
такъв начин, че при минимално вложени усилия от страна на стопаните мястото да осигурява
чиста, лечебна храна, жива вода и пълен с етери въздух.

В

подобно място хората събуждат своите
творчески умения, децата израстват здрави и уверени, а любовта в семейството
остава трайна. С годините то се превръща в райско
кътче, което независимо от менящи се икономически и социални системи, постоянно увеличава
стойността си.
За хора, които са встрани от темата, подобни
думи може би звучат наивно идеалистични. Факт
е обаче, че поредицата книжки Звънтящите кедри
на Русия, написани от писателя Владимир Мегре,
са издадени в тираж повече от 30 000 000 копия.
Книгите вдъхновяват и събуждат вътрешните сили
на човек за приемане на действия. Те са основа за
осмисляне на множество въпроси, които инак биха
били непреодолима пречка. Ако в ума на човек
няма увереност в дадена кауза, той никога не би
направил нещо. Не на последно място, в книгите
са представени добри практики за действие на политическо и законодателно ниво.
По света, и най-вече в Русия, има огромен брой
подобни имения, които са обединени в селища от
нов тип.
На родна българска земя също има подобни групи и на живо може да се види и усети ползата от
живота на подобно място. Важно е да се уточни,
че дома и земята на семейството трябва да бъдат
заедно, за разлика от съвременното село, където
има дворно място, но обработваемата земя е извън
населеното място.
Семейното имение е основа за обезпечаване
живота както на отделния човек, така и на обществото. Осъществяване на тази идея и достигането
до критична маса би довело до решаване на почти
всички проблеми в съвременния начин на живот.
Продоволствен – именията произвеждат множество излишъци, а всичко е отгледано по биологичен начин. Това е гръбнак на обществото както в
мирно време, така и при извънредни ситуации.
Екология – възстановява се плодородието на
почвите, чистотата на водата и въздуха. Само в
едно стопанство има хиляди храсти и дървета. Те
хранят и привличат птици и диви животни, които
също значи възстановяване на цели екосистеми.
Хората в подобни места са осъзнати и работят за
повдигане осъзнаването доколко саморазрушителни са модерните земеделски практики.
Социални – животът в семейно имение означава здрав живот и възможност за отглеждане на
деца. Увереността да имаш свое лично пространство, което те храни, защитава и развива, е главен
фактор жената да пожелае да има деца.
Семейното имение е основа за обезпечаване живота както на отделния човек, така и на обществото. Осъществяване на тази идея, и достигането до
критична маса, би довело до решаване на почти
всички проблеми в съвременния начин на живот.
Продоволствен – именията произвеждат множество излишъци, а всичко е отгледано по биологичен начин. Това е гръбнак на обществото както в
мирно време, така и при извънредни ситуации.
Екология – възстановява се плодородието на
почвите, чистотата на водата и въздуха. Само в
едно стопанство има хиляди храсти и дървета. Те
хранят и привличат птици и диви животни, които

също значи възстановяване на цели екосистеми.
Хората в подобни места са осъзнати и работят за
повдигане осъзнаването доколко саморазрушителни са модерните земеделски практики.
Социални – животът в семейно имение означава
здрав живот и възможност за отглеждане на деца.
Увереността да имаш свое лично пространство,
което те храни, защитава и развива, е главен фактор
жената да пожелае да има деца.
Култура – възстановяване на традиции и занаяти, изкуство и творчество.
Благоустройство – За здравето на държавата
е много по-полезно хората да са разпределени по
цялата й територия, а не концентрирани в няколко
големи центрове. Нискоетажното строителство и
вложения в инфраструктура в новите селища не е
по-скъпо от огромните средства за поддържане на
същата в големите градове.
Финансово самообезпечаване – билкови и хранителни продукти, място за лагери, здравословен
туризъм, семинари, диво къмпингуване, гъби и
горски продукти, мед и пчелни продукти, разсадници за фиданки и храсти, работилници и занаяти.

Русия работи върху
създаването на собствен
петролен бенчмарк
Това означава, че руският петрол ще се превърне
в нов маркер, т. нар. „бенчмарк“, с определен химичен състав и себестойност, който ще се използва като
основен показател за ценообразуването на други регионални сортове петрол на световните борси. Сега
има три такива бенчмарка: европейският Brent, американският WTI и близкоизточният Dubai Crude.
Правителството на Русия е изготвило план за създаване на национален петролен бенчмарк през следващата година, тъй като се стреми да се защити от
усилията на Запада да ограничи потока от петродолари към страната. Ключови руски министерства,
местни производители на петрол и централната
банка планират да стартират търговия с петрол на
национална платформа през октомври, според документ, видян от Bloomberg News. Според плана, Русия
ще работи за привличане на чуждестранни партньори, които да купуват петрол с цел постигане на достатъчни търговски обеми за установяване на ценови
бенчмарк между март и юли 2023 г.
Амбициите на Русия се засилиха, след като нахлуването й в Украйна предизвика поредица от петролни санкции на Запада. Страните от Г-7 се споразумяха спешно да проучат как да ограничат петролните
приходи на Москва чрез налагане на таван на цената
на нейния петрол.
Основният експортен сорт на руския суров петрол,
наречен Urals, обикновено се купува и продава с отстъпка от еталонния петрол Brent в Северно море.
След инвазията тази отстъпка се увеличи значително, тъй като санкциите намалиха привлекателността
на Urals. По-високото покачване на световните цени
обаче означава, че потокът от петродолари в хазната
на Кремъл не спира.
Източник: bloomberg.com
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Аз съм
България –
Вашата
Родина
Нима не ви дадох пълноводни реки? И вода да
пиете, и да се къпете, и риба да ядете. А знаете
ли, че има народи, които живеят в безводни
райони. А, ако имате разум, може и енергия да
произвеждате.
Нима не ви дадох топло море? С най-красивите
плажове, с вкусна риба.
Нима не ви дадох тучни пасища? На които
може да отглеждате стада, с които да си храните
чеденцата. Само малко усилие се изисква от вас.
Малко, но навреме.
Защо ме предадохте?
Защо продадохте на чужденци моите богатства?
Защо позволявате да се ровят в моите пазви
чужди народи?
Защо изсичате моите гори?
Защо замърсявате моите води?
Защо това богатство винаги ви е малко?
Защо ламтите за още и още?
Защо ви мързи да обработвате земята ми? А съм
толкова плодородна…
Защо позволявате да се говори на ненашия език…
Ако не говорим нашия език, какви ще сме?
Когато се молите на чужд език, не ви разбирам.

Защо докарахте и чужди боклуци върху мен?
Безумни ли сте?
А помните ли, че за тези хилядолетия много
от вас загинаха, за да ме защитават, за да
организират тази държава, а пък и за свободата
ми, защото сменяваха и името ми. И частици от
мен откъсваха… А знаете ли какво е да късат
части от теб на живо? Дано никога не разберете!
Защото боли до смърт!
Защо ме предадохте?
Защо позволихте чужди войници да ме пазят?
Искам си българските войници, защото така се
казвам!
Защо ме предадохте?
Защо ме напуснахте?
Искате още повече?
Запомнете ме! Понякога някой иска повече,
повече, повече… И остава с нищо.
Да, слаба съм и слабея все повече... Но това е,
защото не сте единни... На друго място също е
имало такава страна... Но тя е изчезнала, защото
населението се е разбягало в седем посоки…
И аз мога да изчезна….
Засега ваша Родина, България!
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След невиждана в последните години в световната история хибридна (политическа, икономическа, психологическа,
информационна и т.н.) война, която предхожда горещата война, се стигна в Украйна да заработят оръжията.
Днес Велзевул, предизвикал да заработят оръжията, разширява пъкленото си дело. Неговите оръдия в България се обявиха и срещу 3-ти март – Националния ни празник. За пръв път НВИМ бе затворен на 3-ти март!1
Къде е вината да заработят оръжията? Кой е виновен?

ВЕЛЗЕВУЛ и ТРЕТИ МАРТ
д-р по ист. Димитър Йончев
След кървавото потушаване на Априлското въстание, Екзарх Антим I в прочувствено писмо до Петербургския митрополит Исидор описва бедственото
положение на народа ни. Върху писмото Всеруският
цар и самодържец Александър II Николаевич поставя
паметната си резолюция:
„БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕНА!“

С

лед невиждана през последните години в
световната история хибридна (политическа,
икономическа, психологическа, информационна и т.н.) война, която предхожда горещата война, се
стигна в Украйна да заработят оръжията.
Днес Велзевул, предизвикал да заработят оръжията, разширява пъкленото си дело. Неговите оръдия в
България се обявиха и срещу 3-ти март – Националния ни празник. За пръв път НВИМ бе затворен на
3-ти март!1
Къде е вината да заработят оръжията?
Кой е виновен?
Според Джон Миършаймър: На Запад е прието
да се смята, че практически единствената причина
за украинската криза е агресията на Русия. Твърди
се, че руският президент Владимир Путин е анексирал Крим, тъй като отдавна се стреми да възроди
съветската империя. Че в по-далечно бъдеще може
да се прицели и към останалата територия на
Украйна и другите страни от Източна Европа. Че
падането на президента на Украйна Виктор Янукович през февруари 2014 г. просто е било предлог руски
войски да се отправят към Украйна.
Подобен поглед върху събитията обаче е погрешен. САЩ и техните европейски съюзници носят немалка част от отговорността за кризата. Коренът
на проблема стана разширяването на НАТО – ключовият елемент за по-широка стратегия за извеждане
на Украйна от руска орбита и сближаването ѝ със
Запада.
Важна роля също така изигра придвижването на
ЕС на изток и подкрепата от страна на Запада на
демократичното движение в Украйна, чието начало
постави „оранжевата революция“ от 2004 година.
От средата на 90-те г. на ХХ в. руските лидери
упорито се изправят срещу разширяването на НАТО,
а в последните години дават ясно да се разбере, че нямат намерение да гледат спокойно как стратегически важният за тях съюзник се превръща в бастион
на Запада.2
Пъкленото дело на Велзевул е далеч назад в годините.
Ние, българите, помним и тачим българофилите
Николай Игнатиев, Михаил Скобелев, Йосиф Гурко,
Едуард Тотлебен, Николай Столетов, Александър Втори Освободител, светител Серафим Соболев, Дмитрий Лихачов и хилядите руски „дипломати“ положили костите си от Текир дере до Сан Стефано. На тях са
издигнати паметници, улици и булеварди носят техните имена. Никъде в България няма името на Горчаков,
държавен канцлер и министър на външните работи на
Русия. Това не е случайно.3 Горчаков е съзнателно или
по-скоро несъзнателно оръдие на Велзевул.
За това, което Горчаков прави на Берлинския конгрес4, е упрекнат от Московския славянски комитет, че
е предал интересите на българите. Той предварително
„минира“ създадената и наложена от граф Игнатиев
Санстефанска България. Сред най-видните и постоянни критици на външната му политика са Иван Аксаков, Константин Победоносцев, Фьодор Достоевски и
императрицата Мария Александровна.
В руската преса Горчаков е известен, с подмятането, че е „щастливец от първия ден“. Но да си „щастливец от първия ден“, може да си само, ако зад теб
има „сили“ и то не какви „сили“! Тези „сили“ са зад
Горчаков и през 1867 г., когато с решаващата му под-

крепа е решена продажбата на Аляска на САЩ – найглупавата сделка на Русия. Велзевул перфидно работи
и в годините до Берлинския конгрес, а и след него.
Понадигане на завесата на политическата сцена
може да стане, само като се разкриват взаимоотношенията на главните актьори, играещи на нея. Изследване на тези взаимоотношения не бива да са самоцелни,
а да се разкрива преминаващата нишка на развитието
на историческия процес. За целта се налага да взимаме малки, понякога безкрайно малки, а и не толкова
малки исторически единици. В повечето случаи тези
исторически единици са изследвани, но се налага да
се постараем да ги интегрираме и по силата на логиката да вървим към голямото, безкрайно голямото, към
историческите тенденции.
Да започнем от 1492 г., когато испанският крал Фердинанд Арагонски и съпругата му Изабела Кастилска
издават декрет, с който заповядват на всички свои поданици с еврейски произход да се покръстят или да
напуснат страната. Вървейки през годините, стигаме
до 1588 г., когато испанската армада, състояща се от
120 кораба, е разбита от англичаните. Това е краят на
испанското могъщество и започване превръщането на
Англия в първостепенна морска сила. Към Англия потичат „присвоените“ богатства от английските морски
пирати, разбойници и бандити. Англичаните избиват
коренното население на Америка. Морските пирати
докарват милиони африканци като роби по плантациите.
Везните на властта в Европа започват да се накланят от католическия Юг към протестантския Север.
„Пътувайки“ през годините, да се спрем за малко в
края на 60-те години на ХVІІІ век, на поредната рускотурска война.
Екатерина Велика поверява на Алексей Орлов руския флот, дислоциран в Балтийско море. Той извър
шва зашеметяващ за времето си рейд, обхождайки
Западна Европа, прекосява Средиземно море и при
остров Хиос разбива турския флот. На 6 юли 1770 г.
го потопява в залива Чесма. Русия, редом с Англия и
Франция се превръща в световна сила.
Вървейки през годините, виждаме появата на нова
световна сила – САЩ. През първата половина на ХХ
век проличават действията на протестантския Север (англосаксонците в лицето на Англия и САЩ),
действащи вече като скачени съдове, с подопечните
им Канада и Австралия срещу християнска Европа.
Вървейки по този път ще стигнем до днешни дни5, за
да си обясним какво става.
Давате ли си сметка каква е по своята най-дълбока
същност причината Великобритания да напусне ЕС!?
Не виждате ли как работи тандемът (скачените съдове) Вашингтон и Лондон срещу Русия?! Париж и Берлин са на каишка!
Преди да стигнем до наши дни и да си обясним
какво става, да се опитаме да отговорим на въпросите: Защо така става? Случайно ли е това, което става
в Украйна? Случайно ли е това, което става в Македония, в т.нар. държава Северна Македония?
Да се върнем към Горчаков.
След Освобождението ни се оформят двете крила в
българския политически живот и сред българското общество. Русофили и русофоби – породени от политиката на Горчаков. Сред русофилите и сред русофобите
има ред „нюанси“ и интерпретации, в зависимост от
ъгъла, от който се гледа на едно или друго събитие.
Едните и другите не виждат нещата в нужната дълбочина, първопричината на процесите и явленията.
Да скокнем в наши дни. В колониална България
„нюансите“ на тези интерпретации сред русофобите
ескалират. Безпардонно налагания от англосаксонците на евроатлантизма чрез „инсталирани“ политици на
каишка, историци и анализатори на хранилка на евроатлантически НПО-та, манипулативните СМИ - русофобията придоби патологични размери.
Обратно назад в годините: зад Горчаков са стоели
сили, работещи не само срещу българите и България,

но и срещу русите и Русия. Тези сили през столетията
менят „облика“ си. Сменят различни идеологически
одежди, работейки коварно, вероломно и подло в хилядолетната си война срещу Православието.
Да погледнем картата! Виждаме границите на
Украйна от 1854 г. в рамките на Руската империя. Горчаков става канцлер и министър на външните работи
на Русия през 1856 и е такъв до 1882 г. При него започва „процес“ на уголемяване на Украйна. След него
щафетата е поета от „инсталираните“ от Велзевул политици в Петербург. Характерното за политиката им е
и това, че перфидно работят за разединение на русите
от българите, за тяхното противопоставяне.
Няма как тук, вървейки през годините, да се спираме по-подробно.6 Събитията стигат до това, че: „След
абдикацията на царя от трона, Троцки е изпратен
от Ню Йорк в Петроград през май 1917 г. на парахода „Кристианафьорд”. Троцки НЕпристигна с празни ръце. Корабът беше натоварен с оръжия, а Троцки
беше придружен от около триста еврейски гангстери от източната част на Манхатън, които вече бяха
натрупали умения да стрелят по полицията в шумна
улична война от ерата на забраната. В същото време астрономически, неограничени суми пари придружават Троцки от Уолстрийт през шведската банка
Näken чак до Петроград... Преди това Троцки изобщо
не е бил член на болшевишката партия. Като цяло
той беше сам, комисар с големи правомощия, дадени
му от много, много големи хора. Първият сред тях
е американският еврейски банкер и милиардер Яков
Шиф, който още през 1905 г. финансира първата руска революция, в която същият Троцки е представител на Яков Шиф.“7
Няма да се спираме на Ленин. Само ще отбележим:
Първо. Ленин се завръща от изгнание през април 1917
г. Това става след сделка с германския външен министър и със самия кайзер. Ленин, съпругата му Надежда Крупская, любовницата му Инес Арманд и други болшевики с пломбиран вагон пристигат в Швеция.
След т.нар. ВОСР Ленин взима мерки да премахне доказателствата за каквото и да е сътрудничество между
болшевиките и Германия. Унищожава събраните от
Временното правителство документи, които потвърждават неговите контакти с Берлин – общо двадесет
и един тома.8 Второ. През 1922 г. Ленин уголемява
Украйна, за сметка на русите и Русия. Това става не
току така, а със замисъл – виж картата. Трето. Ленин е бил с феноменална памет, свръхчовешка работоспособност, изключителна дълбочина на мисълта
(отделен е въпросът за нейната насоченост), невероятно ораторско майсторство, невиждана воля и последователност в преследване целите си, т.е. на т.нар.
социалистическата революция. Показва едно трудно
за обяснение съчетание на отзивчивост към нуждите на хората с една невиждана жестокост – „красный
террор“. „Владимир Улянов го довежда до съвършенство... Научаваме, че според Ленин най-хубаво е, когато не просто се разстрелва, а когато се прави масово. Разстрелвайте много и все по-често! Постигнете
истинския масов характер на това мероприятие!“9
В постигане на изисквания от Ленин „масов характер на това мероприятие“ се постига геноцид на
русите. Най-добрите сили на руския народ бяха унищожени, руският национален елит беше напълно
унищожен. „Алфред Розенберг, един от най-близките
сътрудници на Хитлер, пише, че „клането, извършено
от евреите през 1917-1921 г., струва на руския народ
от 35 до 40 милиона души” (Статия от 1921 г.!).“
В речта си за болшевишката революция в Камарата на лордовете лорд Сиденъм през 1923 г. заявява, че
„изтреблението в Русия под еврейското ръководство
на повече от 30 милиона християни е най-ужасното
престъпление в историята.“10
Изследвайки и разсъждавайки върху този проблем
Владимир Большаков стига до извода, че: „Причините за русофобията на Ленин не могат да се обяснят
единствено с произхода му от Моше Бланк. Ленин
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беше последователен марксист по
„руския въпрос“ – все пак Маркс и
Енгелс бяха известни русофоби и
открито се застъпваха за унищожаването на „реакционните“ славяни, преди всичко руснаци.
Когато стана ясно, че руският народ не иска да
приеме болшевишката революция, Ленин си спомни
какво казват „класиците“ за „омразата към руснаците“ като за „революционна страст“: „... Борба,
безмилостна борба не за живот, а за смърт на славяните, предаващи революцията, борба за унищожение
и безмилостен тероризъм... в интерес на революцията!”11 По-късно Маркс уточнява посоката на главния
удар, предсказвайки, между другото, Първата световна война и геноцида на руските казаци, извършен
от болшевиките: „В следващата световна война не
само реакционните класи и династии, но и цели реак
ционни народи ще изчезнат от лицето на земята. И
това също ще бъде напредък... Следващата борба с
Русия ще повдигне голям въпрос: Европа да бъде конституционна или казашка” (От писмо до Енгелс.
Париж, 1865 г.).“12
В „постигане истински масов характер“ се вписва
и ритуалното убийство през юли 1918 г. на цар Николай ІІ и цялото негово семейство. Тяхното убийство
надвишава дори целите на „красный террор“. Разсъж
давайки, Гаспарян посочва: „Някой ще каже, къде отиваш. Преди всичко нека ви напомня, че на 27 юли 1922
г. последва постановлението на Всеруския централен
изпълнителен комитет за забрана прилагането на
смъртно наказание по отношение на деца (под 18 години) и бременни жени.“13
Съпътстването на отзивчивост към нуждите на хората с една невиждана жестокост, да се мине през Гладоморът, става присъщо в политиката на болшевизма
между двете световни войни. Колко са жертвите на
„красный террор“, гражданската война, Гладомора и
репресиите между двете световни войни, тези по време на Отечествената война/Втората световна война на
русите и народите на Съветския съюз е трудно да се
каже. Жертвите на този геноцид са приблизителни, вариращи с милиони, а вероятно десетки милиони.
Велзевул работи със замах във войната си срещу
Православието. Днес в началото на ХХІ век войната
срещу Православието се води и за ресурсите му, т.е
на Русия.
Че и немците не проумяха и не изпълниха завета на
Бисмарк към немците и Германия: „Немските поколения да не воюват никога с Русия!“
Немците и Германия са здраво хванати на верижка
от/чрез англосаксонците. Хвърлиха ги в двете световни войни срещу Русия. Дали немците и Германия ще
се откачат от тази верижка, или отново ще ги хвърлят
срещу русите и Русия, срещу Православието, времето
ще покаже.
Да се върнем към Украйна, със столица Киев – град,
създаден от нас Българите. Заливани сме от коментари и анализи на това, което става. Дали анализите и
коментарите ще са от Москва, Киев или от Лондон,
Вашингтон и подопечният им Брюксел – те си „приличат“ по това, че не искат или не могат да вникнат в
тяхната дълбочина. Не искат или не могат да разкрият
преминаващата нишка на развитието на историческия
процес.
При вникване и разкриване на историческия процес може да се отиде към VІІІ-ІХ век. Да се тръгне
през годините и да се види как Велзевул работи срещу
Православието. Как ескалира сатанизма срещу българите, разбирай и срещу русите. Как се разбива единството на българи и руси?14
Това си има предистория с цялата нейна фалшификация. „Гръцката държава и гърците може всичко
да правят и много неща да измислят, но две неща не
могат да направят. Първо. В основата на нея е самото възникване на Християнството. Няма как да заличат, да преиначат историческите извори, за това
как е протекла мисията на апостол Павел в Атина
и Коринт. Той е посрещат така от тях, от т.нар.
„елини“, че се стига до пълен провал на мисионерската му дейност. След разочарованието си от провала на неуспешната си мисия апостол Павел отправя
своето Послание до филипяните. То е отправено до
църковната община на Тракийския Филипопол, а не до
жителите на Филипи/Кринидис. Завръща се в земите
на езичниците. След две години предприема нова мисия. И при второто му пътуване апостолската му
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дейност в страната на т.нар. „елини“ среща силното им противодействие. Животът му е застрашен и
от тамошното юдейско население. Принуден е да се
завърне в Троада по речен път през Македония. Тук,
сред трако-българите/македонците апостол Павел
създава първите християнски общини. Второ. В Деяния на апостолите се дава как протича първата мисия на апостол Павел в Европа и в първия град, който
посещава. Асен Чилингиров разглежда подробно текста от Деяния на апостолите, касаещи града, който
първи е посетен от апостол Павел.“15
Не е случайно, че и до ден днешен, не се разкрива и
показва, че трако-българите са най-ранните европейски християни. Че първата църква в Европа апостол
Павел установява в българско, във Филипопол, днешния град Пловдив.16 В земите покрай Черно море и на
север християнството получава началото си от ръката на Свети апостол Андрей Първозвани. Стигнал до
река Днепър, там, където сега се намира Киев, той
забива кръст и казва на учениците си: „На това място ще възсияе Божията благодат, ще се издигнат
църкви на Христа и истинската светлина ще излезе
от тук по цялата страна“.
„Противниците на истинското християнство,
на последователите на апостолите Павел и Андрей,
успяват да направят така, че на първия вселенски
събор от 325 г. болшинството, провъзгласило се за
„православно“, да наложи виждането си митрополитите да не са автокефални. Властта над епархиите започва да се разпределя между Рим и източните
църкви. От събора в Халкидон* – 451 г., е включена и
църквата в Константинопол. По този начин църковната организация, основана от апостолите Павел и
Андрей, в продължение на пет века, не съществува за
историята на църквата.“17
Отивайки доста назад във времето, виждаме, че
през всичките години Велзевул и неговите оръдия
- посрещачите на Апостол Павел в Атина и Коринт
(данайци-гърци и юдеи) водят перманентна война срещу Православието. Те постоянно усъвършенстват инструментариума и методиката за проникване и влия
ние във властовите среди, обществени структури и
организации. Във войната им срещу Християнството
направлението на главните им удари са насочени там,
където Апостол Павел и Андрей Първозванни полагат основите на Християнството в Европа. Това, което
става в Македония днес, т.нар. Северна Македония и в
днешната територия, носеща името Украйна, не е случайно! Земите, където се е разпростирала дори през
ІХ век Велика България.18 Там се бият хора, в чиито
жили тече и българска кръв. Под давлението на Велзевул се бият наши православни братя, потомците на
тези, на които сме дали кирилицата и Божието слово.
Да не си затваряме очите!
Кои са начело на Украйна? Какви са Зеленски, братя Кличко и т.н., обяздили Украйна? Не са ли от „родата“ на Троцки? Пипалата на Велзевул не се ли разпростират в една или друга степен над целия Православен
свят? Българите и България, попаднали под англосаксонско владичество, ще продължават ли да търпят
патологичната русофобия, бълваща днес в България
от къде ли не? Това по своята най-дълбока същност е
бълване на българофобия!
„Ходът на историческите процеси разкриват и
показват, че връзките между българи и руси са много по-дълбоки и далеч назад в годините. Все още не е
подобаващо осъзнато нарушеното единство между
българи и руси. Това неосъзнаване е много по-силно в
Русия и от русите. Това осъзнаване няма да е лесно,
но не и неизбежно. То е заложено от първоапостолите на християнството сред българите и русите и
ролята, която им е отредил Бог, в спасяването света
от сатаната и Содомската антицърква. Логиката
сочи, че е добре Русия да предприеме нужното, да се
върне към своята майка България, но заедно с Малорусия и Белорусия.“19
Негово Светейшество Неофит – Патриарх Български и митрополит Софийски, призовава, че найважното „е свято да пазим спасителната православна вяра и нашето богозаповядано единство, защото
така подобава на истински и верни Христови ученици
и следовници – „да бъдат всички едно” (Иоан 17:21).
Православните българи и русите сме едно! Враговете на българите и русите не пестят сили и средства
да ни разединяват и да ни унищожат!
Действията на Велзевул наложиха Въоръжените
сили на Руската федерация да предприемат широко-

мащабна военна операция в Украйна. Днес спасението
на България е излизане от НАТО и НЕУТРАЛИТЕТ!
ЗА ТОВА ТРЯБВА: ПЪРВО. ОСЪЗНАВАНЕТО
ОТ БЪЛГАРИТЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НЕУТРАЛИТЕТ;
ВТОРО. НАДИГАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ НА БОРБА ЗА НЕУТРАЛИТЕТ;
ТРЕТО. ЩЕ Е НУЖНА И ЛОГИСТИЧНА ПОДКРЕПА.
ЧЕТВЪРТО. ОСЪЗНАВАНЕ И ОСМИСЛЯНЕ
МИСЪЛТА НА ДОСТОЕВСКИ: „Най-великото от
великите, вече осъзнати от русите предназначения за
тяхното бъдеще е общочовешкото предназначение,
служене на цялото човечество – не само на Русия, не
само на славянството, а на цялото човечество.“ 20
Това ще рече: РУСИЯ САМА ЩЕ СЕ СПАСИ И
ЩЕ СПАСИ ЦЕЛИЯ СВЯТ!
***
Истината е неудобна за Велзевул. За Велзевул Истината е смъртно опасна. В книгата си БЪЛГАРИЯ –
МИЗИЯ, ТРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ (ПАРАЛЕЛНАТА
ВЛАСТ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ, БЪЛГАРИЯ И ПРАВОСЛАВИЕТО), С, 2021, съм се постарал, в кръга на
възможностите си, да търся и разкривам Истината. На
пазара е от октомври 2021 г.
Оставам с впечатление, че от началото на тази година, сякаш някаква невидима сила я „прибира“ да не е
пред очите на читателя, влезнал в книжарницата.
„Всеки трябва да се определи: с истината ли или
с лъжата, със светлината или с тъмнината, с правдата или с безправдието, с любовта или със злобата, с
доброто или със злото, с Христа или с антихриста.“21
„Ти закъсняваш понякога истино,
но винаги идваш, идваш при нас!”22
21.03.2022 г.
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Помага ли рекламата
на продажбите?

Ново изследване демонстрира влиянието на рекламата чрез последиците от нейната липса за продължителен период от Redlink
Източник: WARC, Journal of Advertising Research
Все по-често и все повече маркетолози са принудени да представят базирани на факти доказателства
за ефективността на рекламата, за да могат да запазят
маркетинговите бюджети на поверените им марки.
Предизвикателство е да се представят базирани на
факти аргументи за поддръжката на реклама в канали с широко покритие, тъй като е много трудно да се
изолират преките ефекти от тази инвестиция. Поради
различни причини: финансови или промяна в стратегическия фокус, понякога марките спират масовата си
медийна реклама за период от една година или повече.
Изследването анализира резултатите от продажбите на 41 марки бира, сайдер, вино, спиртни напитки,
премиксове и безалкохолни миксове на австралийския
пазар, които рекламират периодично в продължение
на почти две десетилетия (от 1996 до 2015 г.). Отчитат
се промени в общите продажби на марките за годините, когато марките са спрели да рекламират спрямо
последната рекламирана година. В това проучване,
авторите считат за година без реклама всяка година,
когато общите разходи на марката са по-малко от един
процент от средните годишни разходи за 20-годишния период на изследването. Това определение улавя
години с нулеви разходи за реклама във всички медии,
както и времена, когато големи марки, които са харчели милиони за реклама годишно, харчат само няколко
хиляди долара.
Авторите докладват за ефектите от спирането
на това, което обикновено се нарича „бранд“
или „имидж“ или „бранд екуити“ реклама: реклама в масови медии, която рядко споменава
цена или конкретни характеристики на продукта.
Име два различни теоретични възгледи за начина, по който работи рекламата и не е изненадващо, че всеки от тях води до различни прогнози за
въздействието ѝ и ефекта от преустановяването ѝ.
Първата теория разглежда рекламата като работеща основно за оформянето на потребителските убеждения, следователно и отношението на потребителите
към марката. Това може да се случи чрез предоставяне на информация, чрез въздействие върху чувствата
или (след опитване на продукта) чрез подсилване или
рамкиране на опит. Тази перспектива включва постмодерни възгледи за реклама, като изграждаща марките като митове, архетипи или личности. Според
тази теоретична перспектива „приносът на рекламата
до голяма степен е спрял, когато е създаден имиджът

на марката“ и извън привличането на млади, нови за
категорията консуматори, тя е наистина необходима,
само когато имиджът на марката трябва да бъде променен или освежен поради промени в предпочитанията на потребителите.
Алтернативна теория е, че бранд реклама до голяма степен работи чрез паметта, а не чрез нагласите
и че тези спомени са доста крехки и са в специфичен
контекст. Според тази теория основната роля на масовата реклама е да изгради и след това да поддържа
„наличност в съзнанието на потребителя“ на марката,
което е склонността й да бъде забелязвана или припомняна при ситуация на покупка. Дори и рекламата да не казва нищо ново, непрекъснатата реклама е
необходима, за да се запази отличимостта на марката
в категорията в условията на конкурентни смущения
в паметта (конкурентна реклама) и общо забравяне.
Това мнение се подкрепя от ниската честота на повтаряне на убежденията на потребителите за марката,
когато са интервюирани два; от контекстуалния характер на нагласите; от предвидимите въз основа на
използването на марката разлики в оценките на убежденията (имиджа), отношението към нея; и от ниската
корелация между нагласите и поведението.
И двете теоретични перспективи предсказват известна загуба на продажби от спиране на масовата медийна реклама, но теорията за отношението/имиджа
предсказва по-малко загуба на продажби и със сигурност по-малко загуба веднага след прекратяването на
рекламата. Според тази теория основният източник на
загубените продажби е, че марката не успява да спечели дела си от нови купувачи, влизащи в категорията.
Основните констатации на доклада:
Когато марките спрат масовата реклама за една
година или повече, най-вероятно продажбите ще намалят и ще продължат да намаляват годишно, ако
не са подкрепени с реклама.
Средната наблюдавана промяна в продажбите
на марката е -16% след една година без реклама,
стигаща до -25% след две години и достигаща
-36% след три години.
Размерът на марката и траекторията на продажбите преди спирането на рекламата влияят на скоростта на спада на продажбите – продажбите намаляват
по-бързо при малки марки и марки, вече имащи тенденция на намаляващи продажби. От друга страна,
авторите отбелязват, че по-големите марки, които са
в период на растеж, са относително незасегнати от
спирането на рекламата и така могат да издържат на
рекламна пауза за една или две години. Тази специфична ситуация може да представлява възможност
за компаниите да спестят пари, подобрявайки печалбите. Авторите отбелязват обаче, че не е сигурно дали

тези марки не биха нараснали с повече, ако продължаваха да рекламират, допринасяйки по този начин повече за печалбите на компанията.
В същото време почти всички по-малки, растящи
марки веднага започват да регистрират спад на продажбите след преустановяването на бранд рекламата
им.
Спомените за марката избледняват и трябва да се
опресняват и подсилват с течение на времето. Покупките по категории обикновено се извършват всяка седмица. Удължаването на „тъмните“ периоди означава,
че може да има големи пропуски между потребителите, които правят покупка в категорията и излагането
им на рекламирането на марката. Дори „тъмни“ периоди от няколко месеца могат да се окажат вредни
за подпомагането на продажбите и пазарния дял (De
Canha, Ewing и Tamaddoni, 2020). В „тъмен“ период, в
който марката не рекламира, потребителите могат да
бъдат подтикнати към покупка от реклама на конкурент или просто да забравят да помислят за марката,
когато дойде време да направят покупка, особено ако
са леки потребители на категорията и/или купувач на
марката.
Следователно, вместо да се възприема пулсираща
стратегия, при която марките периодично „включват“ и „изключват“ бранд рекламата си, една стратегия за приемственост, която намалява или изключва
„тъмните“ периоди в дългосрочен план, ще подкрепя
по-добре представянето на марката (Gijsenberg and
Nijs, 2019).
Доколко може да се генерализират констатациите от доклада е все още неизвестно, тъй като резултатите в него все пак се отнасят до една индустрия
(алкохолни напитки, предимно бира) в една държава
(Австралия). Авторите предполагат, че констатациите от проучването и базираните на него препоръки не
се ограничават само до марки бира, сайдер и спиртни
напитки и че идентифицираните модели вероятно ще
бъдат общовалидни.
Наблюдаваните промени в продажбите в това проучване обаче са подобни на това, което е съобщено
от тестовете с нулево тегло (напр. Lodish et al., 1995;
Riskey, 1997). В тези проучвания средната промяна в
продажбите за 12 месеца без реклама е била –15% и
–23%, докато средната промяна, отчетена в това проучване, е –16% за същия период от време. Данните от
предишните проучвания идват от комбинация от продукти от категории, налични в супермаркетите (например храни, почистващи и козметични продукти)
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Обект на изследването е зараждането
и оформянето на системата на културно-историческото наследство, както и
възникването и развитието на българската библиография в епохата на
Българското Възраждане.
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НАСЛЕДСТВО В ПЕРИОДА

© Фотограф — Борислав Пенков
© Художник на шаржа — Михаил Николов

Предмет на проучването са възникването и дейността на първите български културни институции (училища, библиотеки, издателства, читалища, музеи и други организационни центрове),
които формират духовния свят на възрожденските българи и
тяхното отношение към националното ни културно-историческо
наследство.

В ПЕРИОДА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

за присъждане на ISBN за издание

Атанас Панчев КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

16 години

■ имуществени застраховки
■ застраховки „Живот“
■ застраховки финансови рискове

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници, „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.

■ лични застраховки
■ селскостопански застраховки
■ автомобилни застраховки
■ застраховки на отговорности
■ финансови консултации

