
Без свобода човек не 
може да рече, че е 
човек, а половина 

човек; без свобода човек не 
може да бъде такъв, какъв-
то го е създала природата, 

следователно не 
може да бъде и 
щастлив. За чове-
ка, който има чо-
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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

„Аз зная гордостта ви и 
кошмарите на всяка ваша 
песен неизпята.
Аз зная за добрите ви 
желания.
Аз зная, че сънувате 
летене.
Аз зная за човешката 
ви мания да споделите 
земното летене.
Аз зная не за утешение -
обичате победи и герои.
Защо се криете, приятели?!
Тук няма чужди! 
Тук сме само свои...”

Лао Дзъ

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД
във всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 
до 15-о число на всеки месец.

Търсете нашия двуседмичник 
за езотерика, философия, 
история, икономика и 
екологичен начин на живот. 
Абонатите на вестника имат 
право на безплатна публикация, 
реклама и съобщение за 
наболели обществени 
теми. Каталожен номер 618. 
Благодарим ви и ви очакваме!

За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

Каталожен №618
В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 5

веческа душа и сърце, е сто 
пъти по-леко и по-приятно 
да гладува и да мръзне и 
да бъде свободен, нежели 
да бъде султан и да робува.

Само онзи може да каже, 
че е човек, който говори и 
мисли по своята воля; само 
онзи може да каже, че жи-
вее на света, който не тър-

Свободата
е българско 
желание

Любен Каравелов: 

Както е потребен за земните животни въздухът, и 
за рибите – вода, така също за човека е потребна, 
най-напред от всичко – свобода.

пи да види над себе си ни-
какъв деспотизъм, никакъв 
бич.

От свободата зависи 
почти всичко: без 
свобода няма ни 

живот, ни щастие – това е 
вярно като два и два чети-
ри. Но човеческото щастие 
зависи от просвещението, 

а просвещението – от мате-
риалното богатство. А ма-
териалното богатство? – от 
свободата.

Всичко, що е свято, 
мило и потребно 
на частен човек, то 

така също потребно и нуж-
но и за цял народ. Само 
онзи народ може да живее 
и да напредва, който има 
свой исторически живот и 
своя вънкашна и вътреш-
на свобода, сир., който има 
своя господарствена неза-
висимост и своя умствена 
независимост.

Всеки народ, който не 
съставлява отделно госпо-
дарствено тяло, той всякаго 
се подвергава – даже и при 
най-либералното управле-
ние – на някакво си неви-
димо влияние на централи-
зацията и на господствува-
щата националност и рядко 
не търпи от това влияние 
ущърб за своята народност.

Всеки народ, който няма 
своя умствена независи-

мост, свое домашно раз-
витие, свои народни идеи, 
който не произвожда нищо 
самостоятелно и не вър-
ви по духа на времето, то 
тоя народ, рано или късно, 
трябва да се подчини на 
влиянието на тая нацио-
налност, която е по-развита 
от него, а това подчинение 
го води към положително 
ослабление и падение. Ето 
за какво всеки народ трябва 
да има свое народно разви-
тие, своя книжовност, свой 
живот, с една дума своя 
свобода.

Там, дека няма народен 
самостоятелен живот, то 
тая народност не може да 
има блестяща бъдащност 
и трябва да се подчини на 
друга по-развита нация или 
да стои в неподвижно със-
тояние.

  
Из уводната статия 

в първия брой 
на в. „Свобода“, 
ноември 1869 г.

Сахаджа-Йога
- начин да 
бъдем здрави, 
щастливи и 
работоспособни

Памeтта е като 
мускулите на 
краката. Ако 
спреш да я 
упражняваш, ще 
се превърнеш в 
идиот!

на стр. 2

ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
СЪюЗ - продукт 
от идеите на 
евросоциа-
лиз ма) и 
съществуването 
на наддържавни 
институции?!

на стр. 8
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Мило ми момче,

Не бих искал това коледно 
писмо да звучи прекалено 
наставнически, в духа на 

Де Амичис*, и да проповядва любов 
към нашите близки, към родината, към човечество-
то и други подобни. Ти не би се вслушал в такива 
неща особено (вече си голям, а аз съм твърде стар), 
защото ценностната система толкова се промени, 
че моите съвети могат да ти се сторят неуместни. 

Така че искам да ти дам само един съвет, кой-
то може да ти бъде полезен на практика още сега, 
когато се занимаваш с таблета си. Няма да те съ-
ветвам да изоставиш това занимание от страх да 
не почна да изглеждам глупав старец. Самият аз 
също ползвам таблет.

За всеки случай само ще те посъветвам да не 
задържаш вниманието си върху стотиците порно-
графски сайтове, демонстриращи сексуални игри 
между хора, между човек и животно. Не вярвай, че 
сексуалните отношения се свеждат до тези твърде 
монотонни действия.

Тези сцени са замислени, за да те държат вкъ-
щи, вместо да излезеш и да се запознаваш с реал-
ни момичета. Предполагам, че си хетеросексуален, 
в противен случай нагоди съветите ми към твоята 
ситуация, но гледай момичетата в училище или на 
спортните площадки, защото те са по-хубави от те-
левизионните образи и някога ще ти подарят по-го-
ляма радост, отколкото момичетата online.

Вярвай ми, защото имам повече опит (ако бях зя-
пал само сексуалните игри в компютъра, не би се 
родил татко ти, а и теб не би те имало). 

Но не за това бих искал да говоря с тебе, а за 
болестта, която порази твоето и предишното поко-
ление, което вече учи в университетите. 

Говоря за загубата на паметта.
Истина е, че ако ти поискаш да узнаеш кой е 

Карл Велики или къде се намира Куала Лумпур, 
можеш да натиснеш копчето и веднага да научиш 
всичко това от интернет.

 Прави го, когато ти е необходимо, но щом го 
узнаеш, се постарай да го запомниш, за да не го 
търсиш повторно, когато тези знания ти потрябват 
пак, например в училище. Лошо е, че убеждението 
как компютърът може във всеки един момент да 
ти отговори на въпросите убива желанието да за-
помниш информацията. Мога да илюстрирам това 
със следното сравнение: щом разбере, че може да 
стигне от една улица до друга с автобус или с ме-
тро, което е много удобно при бързане, човек реша-
ва, че вече няма нужда да ходи пеша.

Но ако спреш да ходиш пеша, се превръ-
щаш в инвалид и трябва да се движиш с 
инвалидна количка. О, знам, че спортуваш 

и умееш да контролираш тялото си, но нека сега 
обърнем внимание на мозъка ти.

Памeтта е като мускулите на краката. Ако спреш 
да я упражняваш, тя ще закърнее, и ти (нека го-
ворим без увъртания) ще се превърнеш в идиот. 
Освен това всички ние на старини рискуваме да 
се разболеем от болестта на Алцхаймер и един от 
начините да избегнем тази неприятност се крие в 
постоянните упражнения на паметта ни.

Ето каква ми е рецептата. Всяка сутрин учи ня-
какво кратко стихотворение, както караха нас да 
правим в детството. Могат да се правят и състе-
зания с приятели за най-добра памет. Ако не ти 
харесва поезията, можеш да запаметяваш съста-
вите на най-добрите футболни отбори, но трябва 
да помниш не само играчите на римските отбори, 
а и съставите на други отбори, така също техните 
състави от предишни времена (аз например помня 
футболистите на „Торино“, които бяха в самолета, 
паднал на хълма Суперго: Бачигалупо, Баларин, 
Марозо и така нататък.)

Състезавайте се в това кой най-добре помни съ-
държанието на прочетените книги (кой е на борда 
на „Еспаньола“, поела да търси острова на съкро-
вищата? Лорд Трелони, капитан Смолет, доктор 
Ливси, Джон Силвър, Джим...) Изясни, помнят ли 
твоите приятели имената на слугите на тримата 
мускетари и д‘Артанян (Гримо, Базен, Мушкетон и 
Планше)... А ако не искаш да четеш „Тримата мус-
кетари“ (макар да не знаеш какво губиш от това), 
играй същата игра с книжката, която си прочел. 

Това изглежда игра; то наистина е игра, но ще 
видиш, че главата ти ще се напълни с персонажи, 
с истории и най-различни спомени. Ще попиташ 
защо някога са наричали компютъра електронен 
мозък.

То е, защото той е бил замислен по образеца 
на твоя (нашия) мозък, но в човешкия мозък има 

повече връзки, отколкото в компютъра. Мозъкът е 
такъв компютър, който е винаги с тебе, и възмож-
ностите му нарастват в резултат на упражненията, 
а твоят персонален компютър след продължител-
но използване губи скорост и след няколко години 
употреба му трябва замяна.

Пък мозъкът ти може да ти служи до 90 го-
дини, и над 90 години, ако го упражняваш, 
ще помниш повече, отколкото днес. Освен 

това е безплатен.
При това съществува и историческа памет, която 

не е свързана с фактите от твоя живот или с това, 
което си прочел. Тя пази такива събития, които са 
се случили преди да се родиш.

Днес, ако идеш на кино, трябва да стигнеш 
преди началото на филма.

Когато филмът започне, то като че ли през цяло-
то време те водят за ръчичка и ти обясняват какво 
се случва. По мое време можеше да се влезе в ки-
ното, когато си поискаш, дори по средата на фил-
ма. Много неща се бяха вече случили, докато се 
появиш, и се налагаше да домисляш онова, което 
се е случило преди това.

Когато започнеха да прожектират филма от на-
чалото, можеше да провериш дали реконструкция-
та ти е правилна. Ако ти харесаше филма, можеше 
да останеш и да го гледаш още веднъж. Животът 
прилича на гледането на филм по мое време. Раж-
даме се в момент, когато вече са станали много 
събития в течение на стотици хиляди години, и е 
важно да разберем какво се е случило преди да се 
родим. Това е необходимо, за да можем да разбе-
рем по-добре защо сега се случват толкова нови 
събития. 

Сега училището (отделно от твоите собствени 
четива) би трябвало да те учи да запомняш това, 
което се е случило преди рождението ти, но това 
не му се отдава. Различните анкети показват, че 
днешната младеж, дори университетската, родена 
през 1990 година, не знае, а може би и не иска да 
знае онова, което се е случвало през 1980 година, 
да не говорим за времената преди 50 години.

Статистиката потвърждава, че когато запитат 
младите хора кой е този Алдо Моро, те отговарят, 
че той е оглавявал „Червените бригади“. Пък той 
беше убит тъкмо от членовете на тази нелегална 
ляворадикална организация.

Дейността на „Червените бригади“ остава тайна 
за мнозина, а тези бригади присъстваха на поли-
тическата сцена едва преди някакви си трийсетина 
години. Аз съм роден през 1932 година, десет годи-
ни след идването на власт на фашистите, но зна-
ех кой е бил министър-председател по времето на 
Похода към Рим. Може би ми бяха разказали във 
фашисткото училище за това, за да обяснят колко 

глупав и страхлив е бил този министър („Страхли-
вецът Факта“), свален от фашистите.

Нека да е тъй, но знаех за това. Ала да оставим 
училището на мира. Днешната младеж не познава 
дори актрисите отпреди двайсет години, а аз зна-
ех коя е Франческа Бертини, снимала се в нямото 
кино двайсет години преди да се родя.

Може би това беше, защото прелиствах старите 
списания, натрупани в килера на нашата къща. Аз 
и на теб предлагам да прелистваш старите списа-
ния, защото така можеш да разбереш онова, което 
е ставало преди да се родиш.

Ала защо е така важно да знаеш  за събития-
та от далечното минало? 

Защото често такива знания помагат да раз-
берем хода на днешните събития и при 
всички случаи, като познаването на състава 

на футболния отбор, това помага да обогатим на-
шата памет.

Имай предвид, че можеш да тренираш паметта 
си не само с помощта на книгите и списанията, но и 
с помощта на интернет. Мрежата е предназначена 
не само да бъбриш с твоите приятели, но и за да 
изучаваш световната история.

Кои са били хетите, камизарите? Как са се каз-
вали трите кораба на Колумб? Кога са измрели ди-
нозаврите? Имало ли е кормило на Ноевия ковчег? 
Как се наричал прародителят на вола? Преди сто 
години имало ли е повече тигри, отколкото сега? 
Какво знаеш за империята Мали? Кой е разказал 
за нея? Кой е бил вторият папа в историята? Кога е 
измислен Мики Маус?

Мога да продължа да питам до безкрайност, и 
въпросите биха могли да станат прекрасна тема 
за изследване. Защото всичко това трябва да се 
помни. Ще дойде ден, в който ще остарееш, но ще 
чувстваш, че си изживял хиляди животи, все едно 
си участвал в битката при Ватерло, присъствал си 
на убийството на Юлий Цезар, посетил си същото 
място, където Бертолд Шварц, смесвайки различни 
вещества в опит да получи злато, случайно изобре-
тил барута и хвръкнал във въздуха (така му се и 
пада!).

А другите ти приятели, които не се опитват да 
обогатят паметта си, ще преживеят само един - 
собствения си живот, монотонен и лишен от емо-
ции. 

Така че обогатявай паметта си и за утре да нау-
чиш наизуст „La Vispa Teresa“**.

----------------------------------------------------------
*Едмондо де Амичис“ - автор на популярни детски четива - „Сърце“.

 
**Детско стихотворение от Луиджи Сайлер, поет от Милано.

Памeтта е като мускулите 
на краката. Ако спреш 
да я упражняваш, ще се 
превърнеш в идиот

пише 
Умберто 
Еко 
в писмо 
до внука си 

По италианското сп. “L’Espresso
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Монахът Керзин е личен 
лекар на Далай Лама и 
кой друг, ако не той, може 

да знае всички тънкости на бу-
дисткото здраве.

Как се лекуват будистите

На един от главните въпроси Бари Керзин от-
говорил след лекцията, когато го попитали какво 
се прави от гледна точка на будизма, ако човек 
се е простудил и го боли гърлото.

„Отива на лекар“, без сянка от ирония съветва 
личният лекар на Далай Лама.

Керзин, който освен будистка научна степен, 
аналогична на нашите докторски, има и амери-
канска диплома за лекар, отговорил точно по 
американски. В САЩ не можеш да си купиш без 
рецепта дори проста вода за жабурене. Иначе 
посъветвал да се направи гаргара с разтвор от 
сода и да се вземе лекарството.

Но ако в нашата медицина таблетката при-
ключва лечението, то в будистката тя е на-
чалото. Според Бари Керзин главното в нея е 
нагласата на болния, когато взема лекарство. 
Едновременно будистът си мисли: „Взех хапче и 
сега ще се излекувам. Ще се чувствам добре, но 
ще бъде още по-добре, ако и всички останали, 
които ги боли гърлото, също се излекуват, а пре-
красно ще бъде, ако никого в света изобщо не го 
боли гърлото.“

Такава позитивна нагласа, която не позволява 
да зациклиш върху собствените си здравослов-
ни проблеми и не допускаш дори мисълта, че 
лекарството няма да ти помогне, е гаранцията 
за оздравяването на будиста.

С други думи, известния древноримски прин-
цип „Здрав дух – в здраво тяло“, от който е израс-
ла западната медицина, будистите преобръщат 
с краката нагоре, или от тяхна гледна точка – с 
главата надолу.

Те смятат, че най-доброто лекарство срещу 
всяка болест е постоянното усещане за щастие 
и готовността да го споделяш с околните. Но не 
и да се отказваш от лекарствата, физиотерапия-
та, хирургията и профилактиката на заболявани-
ята чрез ваксиниране – напротив, те трябва да 
се използват както и всичко останало, а може би 
дори по-осмислено.

Например личният лекар на Далай Лама до-
ста скептично се отнася към разпространения 
стереотип за лечебната йога. Да, тя може да по-
могне при някои заболявания на дихателната 
система, но, разбира се, не инфекциозни, под-
чертава той. Помага и при кръвно, при някои 
проблеми от психически характер. Но само по-
мага, не лекува.

Самият Далай Лама, който като духовен ли-
дер на будистите, много медитира и притежава 
висока степен на просветление, повече разчита 
на обикновените тренировки. Според личния му 
лекар Далай Лама прекарва поне половин час 
на ден на пътеката за бягане.

От какво боледуват будистите

Будистите боледуват от всички болести, от 
които боледуват и адептите от останалите рели-
гии, и атеистите. Главната разлика е в разбира-
нето на причините за болестите. А причината за 
всяка болест за будиста е неговата карма. Кар-
мата трудно може да се опише със синоним. За-
това Бари Керзин уточнява, че в дадения случай 
„карма“ са последствията от миналите постъпки 
на човека.

Ако постъпките са били лоши, то човекът мно-
го ще боледува. От какво точно – не е толкова 
важно, кармата не е диагноза, а разплата за лип-
сата на доброта към околните, при това не само 
към хората, а към всички живи същества, под-
чертава личният лекар на Далай Лама.

Оттук логично възниква неудобен за будизма 
въпрос. Защо боледуват и умират най-изявените 
будисти, включително Далай Лами и дори бу-
дистки богове?

Въпросът от гледна точка на будизма е нелеп, 
тъй като будистите живеят не един живот, а по-

стоянно пътуват от един живот в друг. Вероятно 
един живот не стига, пояснява Бари Керзин, за 
да разплатиш всичките си дългове, натрупани в 
предишни животи.

Как умират будистите

Смъртта за будиста идва на осем ета-
па. Първите четири от тях са добре 
известни на западната медицина. На 

първия етап отслабват мускулите и костите. 
На втория „пресъхват“ соковете – кръвта, лим-
фата, хормоните, другите биологични течно-
сти. На третия отслабва „огънят“, организмът 
изстива. На четвъртия, крайния, спира движе-
нието – сърцето, дробовете, другите органи.

В този момент западните лекари диагности-
цират настъпването на клиничната смърт. От 
гледна точка на нашата медицина връщането 
към живот още е възможно в продължение на 
няколко минути. А от гледна точка на будисти-
те настъпват последните четири етапа на уми-
рането.

Бари Керзин не пояснил същината на все-
ки от тях, тъй като били сложни за разбира-
не от непосветените. Казал само, че на най-
последния, осми етап, йогата може да се 
задържи за дни, седмици и дори месеци. Фак-
тически той е труп, но няма тлеене, а около 
него дори се появява аура, при усещането на 
която околните се чувстват добре.

Но за обикновените будисти, които не вла-
деят тази техника, умирането трае максимум 
72 часа, не повече.

Лесно е да се почувства смъртта по будист-
ки. Осмият и финален неин етап е нещо като 
когато човек се прозява или киха. В организ-
ма в този момент настъпват същите процеси, 
твърди Бари Керзин, а след това настъпва 
блаженство.

Научната обосновка
на будистката медицина

Според Бари Керзин главният 
принцип на будистката медицина 
е позитивната нагласа на болния 
– западната медицина отдавна 
несъзнателно го използва в раз-
лични школи по психотерапия. 
Но особено интензивно изслед-
ване на този феномен се забе-
лязва едва през последния по-
ловин век.

Самият Бари Керзин през 2011 
г. бил поканен от немското науч-
но общество „Макс Планк“ като 
консултант на такива изследва-
ния и лично взел участие в ек-
сперименти по търсене на мате-
риалния носител на будисткото 
здраве.

Търсенето било „на случаен принцип“, 
както обичат да се изразяват експери-
ментаторите. От пациенти доброволци с 

различни уреди се сваляли най-различни физи-
ко-химични показатели с цел да се определи на 
кои от тях наистина влияят човешките емоции.

Засега, според думите на будисткия учен, е 
доказано, че положителната нагласа на чове-
ка укрепва имунната му система и съответно – 
съпротивлението на организма срещу болести. 
Но това и без будизма е известно отдавна. От 
щастие все още никой не е умрял, а от злоба, 
мъка и прочие отрицателни емоции хората уми-
рат по-рано.

Терапията на добротата

Керзин дал пример що е то истинската будист-
ка доброта.

Ако някой ви е оскърбил, вие сте обидени и 
ядосани. Но ако помислите, обяснил Бари Кер-
зин, то ще разберете, че ви е оскърбил не чо-
векът, а неговите думи. Тоест виновни са думите, 
а не човекът. Глупаво е да се отмъщава с думи. 
Когато го разберете, ще ви стане смешно. Ще се 
разсмеете.

Ако са ви ударили с бухалка по главата, то 
нима не е смешно, че виновна е бухалката, а не 
човекът, който я държи, безжалостно продължил 
да разказва същината на будистката доброта ле-
карят на Далай Лама.

Появява се и с всяка негова дума укрепва усе-
щането, че такава проста и лека будистка тера-
пия безвъзвратно отплува в недостъпна за нас 
далечина.

„Знам, че от първия път е трудно“, усмихва се 
личният лекар на Далай Лама.

Много е трудно да изпиташ доброта към човек, 
който те бие по главата с бейзболна бухалка, 
дори ако това е твоята карма. За това явно тряб-
ва да си много просветлен будист.

то е само производно на състоянието на човешката душа. Затова 
основният принцип на будисткото здравеопазване е много прост: 
щастливите хора боледуват по-малко.

За това как пазят здравето си Далай Лама и всички останали 
будисти, от какво боледуват, как се лекуват и умират, разказва 
будисткият монах Бари Керзин на лекция „Човешкото здраве: в 
хармонията между душа и тяло“

Духът в будистката 
медицина е първичен, 
а физическото здраве – 
вторично, 
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Петър Босилков живее и работи като строителен 
инженер в София. През 1990 година, като студент във 
ВИАС, се запознава със Сахаджа-Йога, убеждава се в 
нейните качества и резултати и вече я преподава на 
желаещите да я изучат. Два пъти месечно идва и в 
Кърджали. Казва, че има и много други, като него, добро-

волци, които са приели безплатно това ценно познание и по същия начин го предават на 
посещаващите Сахаджа-центровете във всички по-големи български градове. Сахаджа-
Йога, напомня той, е най-новото еволюционно постижение на древната йога, предадено 
чрез индийския духовен гуру Шри Матаджи. И тя е еволюционна потребност, отговаряща 
на днешните нови динамични реалности. Основната й задача е да научи човека да събу-
ди своята Духовна енергия (Кундалини), която се намира в долната част на гръбначния 
стълб и тя да започне да го пречиства, балансира, да го учи на едно огромно себепознание, 
на една самодиагностика, чрез която да разбира в кои  енергийни центрове (чакри) има 
напрежение, блокажи и да ги преодолява. Да разбира, че тези центрове управляват всяка 
частичка от неговото физическо, умствено, емоционално и духовно тяло, че от тяхното 
състояние зависи неговото цялостно здраве. И така, когато на това фино, духовно ниво 
проблемите се коригират, изобщо да не се стига до заболявания във физически план. 
Затова е добре, казва Босилков, да научим, че има начин да бъдем здрави, щастливи, 
центрирани, балансирани и работоспособни без да ходим по болниците и да пием 
лекарства. И да разберем, че неразположенията и болестите са нарушаване на изконно 
заложените в нас духовни принципи.
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- Кои са първите стъпки, през които преми-
нава обучаващият се в Сахаджа-Йога, г-н Бо-
силков?

- Първо той се запознава с фината енергийна 
система на човека, придобива усет за нея, науча-
ва методите и техниките за нейното пречистване. 
Основният метод в тази система е събуждането и 
издигането на нашата Първична, Майчина енер-
гия /Кундалини/. Това става по време на всекид-
невната ни сутрешна и вечерна медитация за 
около 10-15 минути, която балансира, обновява 
енергията в нашите чакри. След като ученикът 
вече е овладял метода на самодиагностика чрез 
състоянието на ръцете си и точките по тях, от-
говарящи за съответните вътрешни органи, той 
концентрира вниманието си върху проблемните 
места и ги коригира. Ръцете му са първият ин-
дикатор, именно те дават усещането за проти-
чането на енергията.Ако чувства в тях приятен 
хлад, значи енергийната му система е защитена 
и работи добре. Когато ученикът в Сахаджа овла-
дее познанието за характерните качества на от-
делните енергийни центрове /чакри/, той веднага 
може да разбере, например, защо има проблеми 
с гърлото, пета чакра, която отговаря за комуни-
кациите, за дипломацията… И като разбере, че 
се отнася лошо с другите или със себе си, чув-
ства вина, угризения и др., като се поправи, се 
самоизлекува.

- Кои са основните пречки в работата ни с 
тази енергия?

- Пречките са в самите нас. Сигурно е, че мо-
жем да стигнем до изключителни резултати, стига 
да сме постоянни и целенасочени в практикува-
нето на Сахаджа. В това са се убедили хилядите 
нейни последователи, които системно провеж-
дат упражненията и медитацията за издигане на 
Първичната Майчина енергия. А първият показа-
тел за това е, че те престават да боледуват. Това 
мога да го потвърдя и аз. Откакто практикувам 
Сахаджа, не съм боледувал нито веднъж, не 
съм пил никакво лекарство.

- Някои познавачи на фината ни енергийна 
система смятат, че при издигането на нашата 
Духовна енергия може де се стигне до някои  
сривове, ако тя се натъкне на сериозни бло-
кажи…

- Според Сахаджа-Йога, това не може да ста-
не, защото тя е изключително интелигентна, неж-

на и деликатна сила, която знае кога, как и докол-
ко да ни въздейства. Затова се нарича Майчина 
енергия. Тя винаги се съобразява  с нашата по-
носимост, с нашето желание, винаги отваря съот-
ветните запушени центрове /чакри/ постепенно 
и въздейства благотворно върху всички нервни 
възли и плексуси, органи и тогава всички боле-
стотворни проблеми изчезват.

 За жалост, обаче, сега тя  е много наранена от 
нашите грехове, сякаш е на решето, защото чрез 
нашите блокажи не й позволяваме да се издига, 
много е слаба и неустановена, затова често след 
опитите ни да я вдигнем, пак се връща обратно. 
В работата ни с нея ни е нужно повече смирение, 
повече добра разположеност и обич към самите 
нас. Ако сме ориентирани повече наляво, в ми-
налото, работим повече с левия енергиен канал, 
имаме чувство на вина, на страх, докато ориенти-
раните в бъдещето, които са установени в десния 
енергиен канал, са по-агресивни, нараняват дру-
гите. Целта на Сахаджа е да ни подтикне към т.н. 
среден път, да бъдем тук и сега, в настоящето, 
да бъдем съсредоточени в централния енергиен 
канал и така да пестим енергия, а не да я губим и 
разпиляваме за ненужни и преходни неща.

- Щом Сахаджа ни учи на правилното ду-
ховно познание, вероятно и ни предпазва от 
нечистото познание…

- Да, тя не само ни насочва към правилното по-
знание и самопознание, тя ни учи и да различа-
ваме нечистото знание, идващо от нечисти източ-
ници и техники, като тези на черната магия. По-
казва ни също, че то може да дойде от фалшиви 
учители, които манипулират, хипнотизират хора-
та да живеят в илюзии, вкарват в хората мъртви 
духове и така възникват много пристрастявания 
към алкохол, тютюнопушене, блудстване и дру-
ги пороци, често явяващи се като обсебване от 
мъртви духове, които не са продължили своята 
еволюция, а са останали на земята. А това води 
до голям разход на енергия, до блокажи в енер-
гийната система на човека, понякога причинени 
от външни вмешателства на нечисти сили. Са-
хаджа ни учи, че нечистото познание води към 
инволюция, към падение, че то блокира енер-
гийната ни система и води до много поражения 
и болести. Но и тук  тя може да промени нещата, 
да ни пречисти от блокажи, да ни направи отно-
во чисти и невинни като децата. В Библията този 
процес е наречен „новото раждане”, а в Йоан 7:38 
това е сравнено със събуждането и потичането 
на живата вода в нас, т.е. на Духовната майчи-
на енергия.

- Щом като човекът може да стигне до по-
добро здраве с промяната на своя вътрешен 
свят, тогава  по този път може да промени и 
живота като цяло… 

- Естествено, това е пътят – отвътре навън, а 
не както сега се опитваме да стигнем до промя-
ната на статуквото само чрез външни средства и 
действия, каквито са стачките и недоволствата. 
Чрез издигането на Кундалини човекът ста-
ва част от Цялото, това го свързва с неговия 
Божествен Източник. Сахаджа-Йога означава 
„Спонтанно единение” и „Спонтанно роденото с 
вас”, т.е. то е в нас, само трябва да се свържем 
с него. При осъществяване на тази връзка енер-
гийната ни система вече не работи на „акуму-
латор”, който рано или късно се изтощава, а се 
зарежда от Вечния Извор и то автоматично.Това 
влияе и на социалните отношения, прави хората 
по-спокойни, уравновесени, миролюбиви, защото 
те разбират, че са част от едно огромно Цяло, в 
което всичко е взаимозависимо и обединено чрез 
общи отговорности.

- Това че Сахаджа е най-новият вариант на 
древната йогистка система, само потвържда-
ва тезата, че  еволюцията  е повсеместна, че 
обновява и най-старите и проверени от опита 
системи на познания…

- Да, тя е един неспирен процес на обновле-
ние, но понякога е толкова забързан, както сега, 
че човекът трудно може да се приспособи към 
високите честоти на идващата нова енергия 
и това се отразява във всички сфери на обще-
ствения, социалния, политическия  и духовния 
живот. В резултат на това се появява стрес, не-
врози, конфликти, раздори, социални, политиче-
ски и финансови сривове... Затова трябва да се 
съсредоточим върху духовните причини на 
тези изпитания, които са най-вече резултат 
от дисбаланса между материалните и духов-
ните приоритети. А Сахаджа-Йога ни подтиква 
именно към това – да бъдем едни търсачи, изсле-
дователи на Истината, тази, която ще ни направи 
свободни, здрави и щастливи.

Интервюто взе: Лияна ФеРОЛИ

Сахаджа - еволюционната потребност в днешното време

Промяната на живота на човека 
започва чрез промяната на 
фината му енергийна система
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ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община 
Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Земята, върху която е сята, 
беше целина - не е обработвана последните 25 години и не е натровена с пестициди и други химикали. 
Намира се в самите граници на еко селището от родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. 
(„Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшени-
цата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-
богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други 
зърнени храни той е с ниска степен на окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна 
стойност дори и след смилане и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, 
манагн, витамин В1 и В6, както и на витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на по-
чвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско плодородни почви. Доби-
вите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени 
торове. 

Тел. 0877 680528; 0888 693359

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

Чрез Сахаджа-Йога човекът може реално 
да изживее своята духовност, да я прило-
жи в живота си. Това става като осъществи 

своята Себереализация, т.е. Духът  в него да по-
знае себе си, да стане себеуверен и себедостатъ-
чен. Чрез Сахаджа това постижение на вътрешна 
трансформация е възможно и на индивидуално, 
и на колективно ниво, затова системата е най-
революционното откритие на днешното време. 
Защото колективното издигане на по-високо ниво 
на съзнание при повечето хора  може да промени 
света, да доведе до всеобщо познаване на духов-
ните закони, които са в основата на еволюцията, 
както и до появата на нова раса в Новата епоха. 

Сахаджа-Йога е чудесна възможност да се 
овладее и приложи чистото познание за Божест-
веното на колективно ниво и така цялото чове-
чество да бъде обновено и трансформирано към 
по-добро бъдеще и към постигането Божието 
царство тук на земята. А това ще стане чрез съ-
буждането и издигането на Кундалини - на непо-
кътната, но засега все още непроявена Божест-
евеност в човека. Именно свързвайки се с тази 
Всепроникваща абсолютна Истина, човекът ста-
ва Божествен.  И това се случва чрез еволюци-
ята в неговата централна нервна система. След 
постигането на Себереализацията си, човекът 
осъзнава, че Духът в него е отражение на  Все-
могъщия Бог в неговото сърце и той може да ре-
ализира своите преживявания  на душата си. Да 
бъде центриран и озарен от този свой Източник 
на вътрешен мир и да достигне до състояние на 
пълно спокойствие и себепознание. И с тези си 
нови качества да се издигне над целия изкуст-
вен, нереалистичен хаос, да стигне до Царството 
на Чистата Реалност. Когато Сахаджа-ученикът 
установи напълно връзката с Всепроникващата 
сила на Божествената любов, вече не се дви-
жи като махало от колективното надсъзнателно/
само надясно в бъдещето/ към колективното под-
съзнателно/само наляво в миналото/, а остава в 
центъра си, в настоящето, израства до сферата 
на свръхсъзнанието си.

Сахаджа-Йога е най-революционната стъпка 
за вътрешна трансформация на индивидуално и 
масово ниво до този момент. Като научава човека 
да събужда и издига своята Божествена енергия 
/Кундалини/, той започва да пречиства и балан-
сира своите чакри, да се самопознава, самодиаг-
ностицира и лекува. А тъй като нашето човешко 
съзнание автоматично достига и до колективното 
съзнание, чрез овладяване езика на чакрите ние 
разбираме и повлияваме на състоянието на дру-
гите. Така че, ако знаем как да излекуваме собст-
вените си чакри, опознавайки себе си, можем да 
излекуваме и енергийните центрове на хората 
около нас. Така Сахаджа ни научава, че има на-
чин да бъдем здрави, щастливи, спокойни, оми-
ротворени, работоспособни. 

Освен че Сахаджа е цялостна система за само-
познание и разграничаване на нечистото знание, 
тя е и един мощен холистичен метод за лечение, 
отчита цялостното състояние на организма и пси-
хиката на болния. Според нея, най-общо има два 
вида хора, левостранни, с преобладаваща лява 

симпатикова нервна система и десностранни с 
преобладаваща у тях дясна симпатикова нервна 
система. На първите органите им са летаргични, 
доста често имат и някаква „бадха”/външно обла-
даване/. Тези хора са покорни, страдащи търпе-
ливо, имат болки по цялото тяло. Докато предста-
вителите на другия тип са агресивни, саркастич-
ни, не изпитват болки, причиняват ги на другите. 

Левостранните хора обикновено страдат 
от ниско кръвно налягане, рак, тумори, 
епилепсия, шизофрения, склероза, пар-

кинсонова болест, артрит, ревматизъм, астма, 
анемия, ишиас, безплодие, неврози, депресии и 
др. А десностранните – от треска, сърцебиене, 
инфаркт, астма,  цироза, диабет, левкемия, висо-
ко кръвно налягане, безсъние, лумбаго и др.

И двата типа хора не свършват добре, защото 
имат погрешни идентификации за себе си и пиле-

ят много излишна енергия. 

Но Сахаджа  може да преодолее тези про-
блеми, като ги балансира и върне в цен-
търа, в настоящето, при усъвършенства-

ната им централна нервна система.Учи ги да взи-
мат енергия от балансираната и да я прехвърлят 
към изтощената им страна. Да загряват изтоще-
ната страна с пламъка на свещ и с храна, богата 
на протеини със специални мантри и молитви. И 
обратно – да охлаждат претоварените и прегрети 
енергийно центрове. Съветва ги при блокирани 
чакри да се освобождават от чувството за вина, 
сарказъм, агресия, арогантност, доминиране и 
други негативни качества, а да се изпълват със 
състояние на безмислие, необвързаност и с на-
блюдаването на случващото се само като регис-
триращи го свидетели.

Лияна ФеРОЛИ

Чрез езика на чакрите разбираме
най-добре себе си и другите

Сахаджа-Йога
е начинът
да бъдем здрави, 
щастливи и 
работоспособни

Медитиращ йога 
край тракийското 
светилище 
Сътворението на 
света, с.Ночево, 
Кърджалийско
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Психологическа характеристика 
на домашния насилник:
Зад насилието, упражнявано от дома-

шен насилник обикновено са скрити его-
истични цели, липса на емпатия (съчув-
ствие), безотговорност, отчуждение, за-
висимости, неуважение, омраза, ревност, 
алчност, завист, агресия, гняв, страх и 
други, доминиращи в начина на мислене.

1.  Активно насилие – обикновено с 
този термин се квалифицира употребата 
на физическа сила.

2.  Пасивно насилие – най-често пси-
хическо и емоционално насилие, което 
се описва като много по-коварно от физи-
ческото насилие и често провокира, под-
хранва и генерира гняв у жертвата. При 
този вид насилие се използват обиди, за-
плашвания, потъпкване на права, чест и 
достойнство, поставяне на етикети и диа-
гнози, критикуване, сравнения и присъ-
ди. Модерните форми на психическо и 
емоционално насилие, практикувани от 
домашни насилници, са: кибертормоз, 
хейтърство, зависимости. Причините за 
гнева обикновено се търсят в собствения 
характер и начин на мислене.

Водещи световни специалисти са раз-
работили показатели за тестова оценка 
на домашните насилници. Ще ги разпо-
знаете по грандиозното чувство за соб-
ствената си значимост, липса на авто-
цензура, патологичен лъжец, коравосъ-
рдечен и жесток без контрол на поведе-
нието, хитър и манипулативен, не понася 
скука, паразитира, няма чувство за вина, 
безотговорен, импулсивен, с безразбор-
ни сексуални връзки, с няколко развода 
зад гърба си, лесно изпада в състояние 
на афект, страда от зависимости – алко-
хол, секс, наркомании, агресивен е, с ма-
ниакални и/или психиатрични проблеми, 
с проблеми в детството, с условна или 
ефективна присъда.

Част от тези показатели са включени и 
в теста за оценка на психопати.

Робърт Ъруин (психолог) споделя, че „в 
незнанието се коренят много от причини-
те за извършването на опасни действия” 
и групира причините по следния начин:

1.  Незнание за поведението на хората 
и последиците от това поведение.

2.  Незнание и/или липса на алтерна-
тивно поведение.

3.  Незнание, свързано с убежденията.
4.  Налудничави мисли и идеи.

Няколко признака, по които ще раз-
познаете насилника:

1.  Умее да очарова жертвата, заблуж-
дава я, манипулира я.

2.  Цели да изолира жертвата – при-
нуждава я да напусне работа, не е дово-
лен от колегите й, приятелите й, семей-
ството и роднините й, иска от нея да се 

преместят да живеят на друго място – обик-
новено затънтено село или вила, далеч от 
близките, за да я контролира и малтретира 
безпроблемно.

3.  Попадате във физически, икономиче-
ски и психически капан.

4.  Изпитвате страхове от поведението 
му, гняв, съжаление.

5.  Осъществява физическо и психическо 
насилие.

Психологическа характеристика 
на жертвата:
Начинът на мислене лишава много от 

жертвите на домашно насилие да осъзнаят, 
че всъщност става въпрос за противоправни 
действия. Противопоставянето на жертвите 

лошаване, сърцебиене, изтръпване на ча-
сти от тялото, мускулни спазми, учестено 
дишане, „мравучкане”, а преживелите пси-
хическо насилие често остават травмирани 
за цял живот и се нуждаят от подкрепа и 
сигурна възстановителна среда. Страхът и 
срамът са ежедневните им спътници. 

”Единственото нещо, от което трябва да 
се страхуваме е самият страх” (Франклин 
Рузвелт). 

Като най-тежката форма на психическо 
насилие специалистите сочат „емоционал-
ното изнудване” – жертвата е заплашвана, 
че ще бъде убита, ако не се подчинява, че 
ще бъде наранена, ако не изпълнява усло-
вията на насилника, че ще пострадат деца-
та й, близките й роднини, животни и вещи, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ И 
ЮРИДИЧЕСКИ АСПЕКТИ
В БОРБАТА С 
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ Адв. Мариана ПРАМАТАРОВА

Честит празник на будителите, Мариана!!! Радвам се ,че познавам такъв прекрасен човек като теб, 
който е многостранно изявен във най-важните области на живота-журналистика, право, изкуство.
Бъди все такава умница, лъчезарна и талантлива.Успех във начинанията ти с жертвите на насилие.
Винаги съм отворена за предизвикателства и нови контакти.
Благодаря, за чудесния ден, вчера подарен на мен и студентите.Беше изключително полезна ин-
формацията .

С уважение  доц. Елена Дичева
Заб. ред.  Независимо че Денят на будителите бе на 1 ноември,  благодарственото писмо на доц. Елена 
Дичева показва, че борбата с домашното насилие полека лека набира скорост в обществото ни. 

се изразява с гняв, отчаяние, нервност, тре-
вожност, страдание и така обективирани от-
говарят на термина „депресия”. Хората из-
падат в депресия, когато не получават това, 
което искат, защото никой не ги е научил как 
да си го поискат.  Депресията е най-честата 
„награда” за жертвите на домашно насилие, 
за това, че са били „търпеливи” и „добри” с 
насилника. 

Обаче: „Преди да си поставите диагноза 
за депресия и ниска самооценка, се убеде-
те, че не сте заобиколени от кръгли идиоти” 
(Зигмунд Фройд). 

Жертвите на домашно насилие се оплак-
ват от страхови неврози, паникатаки – при-

които обича, че ако напусне насилника, той 
ще се самоубие – с тези подходи насил-
никът всява страх у жертвата, контролира 
я, манипулира я чрез вината и я държи в 
състояние на зависимост и подчинение.

В Конвенцията на Съвета на Европа за 
превенция и борба с насилието над жени са 
включени всички видове насилие: физиче-
ско, психическо, сексуално, икономическо, 
брак по принуда, тормоз, насилствен аборт, 
обрязване и др.

Отбелязва се, че „насилието върху жените 
се корени дълбоко в липсата на равенство 
между половете и продължава, благодаре-
ние на патриархалната култура и пренебре-
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7 жението”. От 06.06.2013 г. е 
приета нова законова разпо-
редба за по-добра защита на 

жертвите на домашно насилие в Европей-
ския съюз, според която жертвите на до-
машно насилие се третират с уважение и 
полиция, прокуратура и съд трябва да са 
специално обучени как да се отнасят с тях 
по подходящ начин, съществува подкрепа 
на жертвите във всяка държава членка на 
ЕС, оказва им се помощ и защита във вся-
ка държава членка, където пребивават и 
др.

„Уважението към жената е мерило за 
прогреса на нацията и социалния живот” 
(Виктор Юго).

Асертивността е способността на чо-
века да отстоява своите права. Тя е ал-
тернатива на агресивното, пасивното и 
манипулативното в живота и гарантира, 
че ще запазим своето достойнство. Асер-
тивността е форма на поведение, при ко-
ято демонстрирате своето самоуважение 
и уважение към другите.

Етичен кодекс на асертивната личност:
- вие имате право да се отнасят с вас 

с уважение;
- да изразявате своите чувства и мне-

ния;
- да изисквате отговор;
- да бъдете изслушани и да не се 

съгласявате;
- да имате други потребности от тези 

на другите хора;
- да казвате „не”;
- да бъдете критични към другите;
- да знаете, когато другите ви критику-

ват и да имате възможност да отговорите;

Госпожо Праматарова, аз съм една от жерт-
вите на насилие. Успях да осъдя чудовището, 
с което живях 15 г. без да познавам. За една 
година имам заповед за незабавна защита, 
която системно се нарушава - гр. дело номер 
542/2013 г. на Поморийски районен съд.

След многократни жалби до РУП - гр. По-
морие, съдейки по действия и резултати, не се 
надявам на никаква помощ.

Водя още гр. дело 554/2013г., което не за-
върши в моя полза, въпреки че аз съм ощете-
ната страна. Сега най-постадали от действия-
та на бившия ми мъж П.Н.Л. от гр. Ахелой са 
децата ми Н.(15г.) и В.(12г.) и особено ощетен 
е болният ми баща на 82 г. Затова заведох ново 
наказателно дело - 7/2014г.в Поморийски РС. 
Имам добър адвокат и се надявам най-накрая 
да получа възмездие за причинени щети и 
вреди.Заради това, което изстрадаха децата 
ми, съм длъжна да се боря за справедливост. 
Вашите публикации по темата ме подтикнаха 
да ви пиша и да ви поздравя за вашата работа.

Тодорка Вълчева Иванова

- да не зависите от одобрението на 
другите;

- да искате повече информация;
- да се съпротивлявате на 

дискриминацио нни нагласи и поведение;
- да имате собствена лична сфера.
 Начин на проявление на асертивност-

та: чрез говорене за себе си, как се чув-
стваме, какво искаме, като директно за-
явяваме искането си, защото: „Който е 
снизходителен към лошите, вреди на до-
брите” (Сир), а премълчаваното домашно 
насилие е „престъпно мълчание”.

Мариана ПРАМАТАРОВА

Оживена дискусия в рам-
ките на Третия фестивал 
на психодрамата в Пловдив 
предизвика темата за до-
машното насилие „Психоло-
гически и юридически аспек-
ти в борбата с домашното 
насилие у нас през призмата 
на националното законода-
телство и международните 
договори“ с водещ лектор 
адв. Мариана Праматаро-
ва от Бургас. Темата преди-
звика интереса на психоло-
зи от Пловдив, работещи в 
кризисни центрове за жени 
и деца, претър пели домаш-
но насилие, специалисти, 
работещи по приложение-
то на Закона за закрила на 
детето, представители на 
неправителствени организа-
ции, ангажирани с превен-
ция на домашното насилие 
и граждани. Активно участие 
в дискусията взе представи-
телката от Швеция Ева Борг 
- световно известен специ-
алист в областта на психо-
драмата, която отговори на 
многобройните въпроси на 
присъстващите, свързани с 
проблемите на домашното 
насилие у нас. Борбата с до-
машното насилие в Швеция 
е продължила около 30 го-
дини, като битката е била е 
трудна в началото, защото 

е свързана с обучение и об-
разование - на съдии, про-
курори, полиция, центрове 
за обществена подкрепа, со-
циални работници, учители, 
психолози, извършители на 
домашно насилие и жерт-
ви, обучение в грижи за тях 
и децата, криминализиране 
на домашното насилие като 
престъпление и системно 
обучение на населението 
да сигнализира веднага на 
властите, когато счита, че 
се извършва домашно наси-
лие (тези сигнали се подават 
и от децата и властите са 
длъжни веднага да окажат 
специализирана помощ) - 
каза гостенката. 

В дискусия бяха споме-
нати и добрите практики в 
Испания по проблемите на 
домашното насилие. Участ-
ниците в конференцията 
реагираха остро на факта, 
че домашното насилие у нас 
не е криминализирано, на-
лаганите глоби за извърши-
телите на домашно насилие 
са ниски, няма превенция за 
извършителите на домаш-
но насилие, няма специ-
ализирани програми, не се 
полагат адекватни грижи за 
жените и децата, пострада-
ли от домашно насилие (в  
Пловдив кризисният център 

е за 9 жени с деца, в Бургас 
и София - за 8, което е край-
но недостатъчно). Психоло-
зите са обезверени и търсят 
пътища и методи, но срещат 
неразбиране от страна на 
институциите. 

Всички участници са убе-
дени, че битката с домаш-
ното насилие у нас ще си 
остане неуспешна, защото 
липсва държавна полити-
ка в тази посока - България 
отказва да подпише Истан-
булската конвенция и все 
още не е криминализира-
ла този вид насилие като 
престъпление, актовете на 
домашно насилие се премъ-
лчават и се неглижират от 
обществото, центровете за 
обществена подкрепа не са 
достатъчно дейни. 

Организатори и участни-
ци ще проведат нова среща 
в Пловдив - кръгла маса по 
проблемите на домашното 
насилие в най-скоро време. 
  В Бургас на 7-и февруари е 
предвидена работна среща 
в съда на тема „Правосъдие 
- приятел на детето“, на коя-
то ще се дискутират пробле-
мите в семейното право, до-
машното насилие и закона 
за закрила на детето.

На психодрама-фестивал 
в Пловдив български и чуждестранни 
специалисти обсъдиха 
проблемите на домашното насилие
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”,  
“Ориндж”,  “Сиела”,  “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и 
“Нова епоха”, както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“. 

Основите на бъдещия 
Европейски съюз са 
положени през 20-

те и 30-те години на миналия 
век в британската научна гру-
па “Чатъм хаус”, ръководена 
от известния историк Арнолд 
Тойнби. Те се основават на 
марксизма, подоходния данък 
и премахването на суверени-
тета на държавите в Европа. 
През 90-те години на ХХ век, в 
средите на Рокфелер, се поя-
вява идеята за раздробяване 
на сегашните страни, влизащи 
в ЕС.

В книгата на британски 
историк Николас Хагер “Син-
дикат. История на Световното 
правителство“ се описва как 
е възникнала идеята за евро-
пейска интеграция.

През 1919 г. англичанинът 
Лайонел Къртис, секретар на 
лорд Милнър, разработва за 
една от аналитичните орга-
низации на Ротшилд (Кръгла 
маса)  система,  която създава 
базата на Кралския институт 
за международни отноше-
ния. Понякога ги наричат “из-
следователска група Чатъм 

Хаус” или просто “Чатъм 
Хаус”. Първият лидер на тази 
организация става световно 
известен историк – Арнолд 
Тойнби. През същата година 
в САЩ е създаден Институтът 
по международни отношения 
с директор Хаус – полковник 
и съветник на  президента 
Уилсън. Хаус също е марксист.

“Той мечтаеше за изграж-
дане на социализма, така как-
то го е описал Маркс с едно 
световно правителство и с 
данък върху доходите”, – пише 
Хагер.

В Лондон, първата задача, 
поставена на Чатъм Хаус, е 
превръщането на Британска-
те империя в световна, тинк 
танковете бързо се отказват 
от този проект и стартират нов 
– този за Обединена Европа. 
Причината за това са събития-
та в Източна Европа.

През 1926 г. Сталин публич-
но заявява: “Ние трябва да 
създадем Федерални щати 
на Европа, в които биха могли 
да влязат Съветският съюз и 
Великобритания. В момента, в 
който Англия бъде погълната, 

Съветският съюз ще се превъ-
рне във водеща сила.”

В същото време Рокфелер 
започва да финансира инду-
стриализацията на СССР и 
индиректно да подкрепя на-
ционалсоциалистите в Гер-
мания. Целта е в идеалния 
случай, създаването на нем-
ско-руска конфедерация с 
обща идеология (марксистка), 
която след това да погълне 
периферията си от малки не-
зависими държави в Източна 
Европа.

Тойнби пътува в САЩ, 
където има среща с Таскер 
Блис (началник на Генералния 
щаб на Американската армия 
след Първата световна во-
йна), Джон Фостър Дълес и 
неговия брат Алън Дълес. В 
края на 1920 г. Арнолд Тойнби 
и Джон Фостър Дълес форму-
лират целта: националните 
държави в Европа трябва да 
умрат. Целта им e обща, но те 
се разминават в мотивите си – 
Дълес, който е републиканец, 
счита, че изчезването на на-

ционалните държави на кон-
тинента ще доведе до стаби-
лен мир, докато Тойнби, който 
е марксист, отрича съществу-
ването на национални държа-
ви по идеологически причини.

В Чатъм Хаус Тойнби из-
играе водеща роля до 1955 
г. (освен това, той е профе-
сор в Лондонското училище 
по икономика). В този период 
той пише 12-томното  “Изслед-
ване на историята”, което му  
донася световна слава. Свое-
то влияние той използва за 
пропагандиране на идеята за 
унищожаване на национална-
та държава и заменянето й с 
големи междудържавни бло-
кове. Тойнби смята, че Европа 
губи влиянието си върху Китай 
и Южна Африка и трябва да се 
фокусира върху континентал-
на Европа, а далечните тери-
тории в света да бъдат оста-
вени под контрола на САЩ. До 
средата на 30-те години тези 
идеи успяват да заразят цяло-
то британско управление. На-
пример, Клемънт Атли, лидер 

на британската Лейбъристка 
партия, на конгрес през 1934 
г. заявява: “Ние съзнателно 
поставяме лоялността към 
световния ред по-високо от 
лоялността към собствената 
си страна.”

В екипа на Тойнби, който ра-
боти върху теоретичните ос-
нови на бъдещия ЕС, влизат 
и британските марксисти Р. Х. 
Тауни и Уилям Темпл (който 
по-късно става архиепископ 
на Кентърбъри). Двамата ра-
ботят върху създаването на 
федерални и регионални ор-
ганизации и обединението на 
25 суверенни държави в Ев-
ропа. Друг играч в отбора на 
Тойнби е икуменистът Вистер 
Хоофт, генерален секретар на 
Световния съвет на църквите.

Всъщност Втората светов-
на война е крайният етап в 
борбата между две идеи, при 
което основната цел на всяка 
страна е една и съща: Обеди-
нена Европа. В крайна смет-
ка печели планът на Арнолд 
Тойнби и Дълес.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪюЗ - 
продукт от идеите на  
евро   социализма и 
съществуването на 
наддържавни институции?!

Европейския съюз е създаден на базата на идеите на 
марксизма (евросоциализма) и съществуването на над 
държавни институции.  Тристранната комисия, основана 
от Дейвид Рокфелер през 1972 , още в началото на 90-
те излезе с нов план за преустройство на Европа. Той бе 
обявен от Фреди Хайнекен(президент на пивоварната 
компания Хайнекен): създаване в Европа на десетки нови 
държави, всяка от които може да бъде с население от 5-10 
млн. души. Тази карта показва как тогава би могло да 
изглежда.

Хайнекен основава предложението си на факта, 
че мононационалните държави са по-ефективни. 
Той посочва и работата на американския историк 
Леополд Кора (марксист по убеждение), че в нача-
лото малките американски щати са една от ос-
новните причини за просперитета на САЩ (според 
теорията му, федералните органи по-лесно управ-
ляват малки субекти).

Сега в Европа, идеята на вече покойния Heineken 
се счита за маргинална, но по същия начин в края на 
20-те години за маргинална се счита и идеята на 
Тойнби за създаването на Европейския съюз.


