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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

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. 2

Книгата ми се появи 
най-сетне на бял 
свят. Вече е реа-

лия. Радостни сме - аз, 
моите роднини, приятели 
и колеги. Бих желал в на-
чалото да дам отговор на 
средищния въпрос: КОЕ 
ме подтикна да се заловя 
да пиша тази книга? 

Подтикна ме, стимулира 
ме успехът на нашия сбор-
ник “Петър Димков - Родо-
любецът, Лечителят, Мис-
лителят” (ИК “Новата циви-
лизация”, София, 2009 г.), 
интересът на мнозина към 
него, към великите идеи 
и дела на Лечителя, кои-

IN MEMORIAM

На 08.02.2014 г. на 76 години внезапно ни напусна 
проф. д-р ХРИСТО КАРАгьОЗОВ, председател на 
НГИК „Петър Димков”, автор на редица статии и пуб-
ликации във вестниците „Родово имение” и „Квантов 
преход”, преподавател по философия във Великотър-
новския университет, автор на над 50 научни и науч-
но-популярни труда. През последните 17 години проф. 
д-р Христо Карагьозов работи неуморно по разпрос-
транение на идеите на великия Родолюбец и Лечител 
Петър Димков. Той беше и отговорен редактор на кни-
гите „Петър Димков – добре познатият… непознат” – с 
автор Николай Кафтанджиев, и „Петър Димков – Родо-
любецът, Лечителят, Мислителят”. Последната му кни-
га „С обич и дръзновение” излезе от печат миналата 
година.
Екипът на ИК „Новата цивилизация” и редакционният 
колектив на в. „Квантов преход” скърбят за големия 
българин. 
Поклон пред паметта му!

Редакционна колегия

С ОБИЧ 
И ДРЪЗНОВЕНИЕ

пуляризираме и внедря-
ваме в София и страната 
вече над 8 години. Въпреки 
трудностите... 

Подтикна ме още при-
мерът на редица прияте-

ли и колеги от духовната 
сфера, които издадоха в 
същата издателска къща 
хубави, съдържателни кни-
ги: Виктор Медиков, Нико-
лай Кафтанджиев (второ, 

допълнено изд. на “Петър 
Димков - добре познати-
ят... непознат”, С.; 2007), 
Ефим Кушнер, Никола 
Гигов, Мариана Прамата-
рова, Тодор Ялъмов, Ата-
нас Панчев, Константин 
Златев и др. Повечето от 
тях включиха в книгите си 
свои статии, лекции, мате-
риали, публикувани през 
годините в ежеседмичника 
“Родово имение”. Аз ре-
ших да последвам техния 
пример, като добавих в 
Първа част и някои други 
мои неща, написани преди 
стартирането на този вест-
ник (2005 г.) - тоест от на-

чалото на тъй наречения 
“Преход” в България (1989 
г.), чийто край не се виж-
да... Читателят ще разбе-
ре защо съм сторил това. 
Пък и заглавието (“Усилни 
години”), особено велико-
лепното стихче на Недялко 
Йорданов дават достатъ-
чно духовно “гориво” за 
размисъл...

* * *
Подтикнаха ме към пи-

сане, драги читателю, още 
две обстоятелства: 

- първото, искреното ми 
желание да споделя някои 
по-важни моменти от мое-
то житие-битие; от ранните 
ми детски години до за-
минаването в Москва като 
аспирант (докторант) по 
Философия. А това ИМА 
ВРЪЗКА с дейността ми по 
делата Димкови през по-
следните 16 години (запо-
чвайки с цитираната горе 
книга на Н. Кафтанджиев, 
на която съм отговорен 
редактор). Читателят, си-
гурен съм, ще “улови” тази 
причинна връзка и зависи-
мост. Пък и годинките ми се 
понатрупаха, вече съм във 
“възрастта на гроздобера”, 

Христо Карагьозов

то бавно, но сигурно, с хъс 
ние от Националния граж-
дански инициативен коми-

тет (НГИК) “Петър 
Димков” разпро-
страняваме, по-

Който познава хората - 
е просветен. 
Който познава себе си - 
е мъдър. 
Който побеждава другите - 
е силен. 
Който побеждава себе си - 
е могъщ. 
Който знае достатъчно -
е богат. 
Който действа упорито -
е волеви. 
Който не се самопогубва -
е дълговечен. 
Който умре, но не го 
забравят, е безсмъртен.

Лао Дзъ

Бих се радвал от сърце, ако тази книга спомогне, макар и мъничко, за по-
нататъшното популяризиране и осмисляне на родолюбивите и хуманни ДИМКО-
ВИ идеи и дела, на безкористните му духовни и физически “билки” за здраве сред 
хората; ако тя (книгата) улесни в някаква степен младите българи да осъзнаят 
обективната истина, че щом в нашето Отечество е имало такива БУДИТЕЛИ 
като Димков през метежния ХХ век, значи ще ги има и през този, и през следва-
щите векове - следователно ще я има и БЪЛГАРИЯ.

Христо Карагьозов
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а може би и след него?.. Ами ако се окаже, че 
това е последната ми книга? Защо да не спо-
деля тогава - особено с младите - някои сполу-
ки и несполуки, радости и неволи, “утъпкали” 
моя жизнен път? 

Подобни мисли и вълнения терзаеха душа-
та и съзнанието ми през последните години, 
мира не ми даваха. Сега ми е по-леко - напи-
сах това, което напираше отвътре. Ето така 
се “роди” глава Първа “ЛИЧНО...” на втората 
част.

Другото обстоятелство - в последния раз-
дел на сборника “Петър Димков - Родолю-
бецът, Лечителят, Мислителят” (2009 г.) КЛЮ-
ЧОВО място заемат: а) ценни автентични и 
малко известни документи за военната кари-
ера и родолюбивата дейност на полковник 
Димков; б) историята на Националния комитет 
“Петър Димков” и неговата дейност - статия, 
написана от мен. Но в тази статия нещата да-
тират до първи октомври 2007 г., а от тогава 
до 2011 г. вкл. Комитетът и неговите подраз-
деления (граждански инициативни комите-
ти и клубове - ГИК) в страната свършиха не-
малко полезна работа. Защо тя да не бъде 
документирана? Именно това и направих, 
продължавайки въпросната статия и Описа 
на свършеното от НГИК за личността и дела-
та Димкови. Направих го със съдействието на 
моите колеги, най-вече на: Катя Попова (какъв 
прекрасен организатор, педагог и психолог е 
тази жена! И каква сила на духа и светла вяра 
обладава тя!), Тодор Ялъмов, Диана Василе-
ва, Донка Драмска, Антония Николова, Весе-
лин Евгениев, Христина Бързанова. Всичко 
това влиза във Втора глава “...И ОБЩЕСТВЕ-
НО” на втората част, подплатено с важни до-
кументи и богат снимков материал, в т. ч. и от 
125-годишния Юбилей на Лечителя. 

* * *
Задават ми въпроса: защо заглавието на 

книгата е: “С ОБИЧ И ДРЪЗНОВЕНИЕ”? Ами, 
защото през цялото ми битие се старая да 
върша работата си с обич и мерак, най-вече 
- с обич и отговорност към хората. И те, по-
вечето от тях, също ми отвръщат с обич и ува-
жение. А това ме окриля, утроява моите сили 
и енергия. Колкото до втората частица на за-
главието “ДРЪЗНОВЕНИЕ”, тук ще си позво-
ля да перефразирам Марк Аврелий, големият 
древен мислител, философ и държавник: “Да 
вършим всяка добра работа всеотдайно, все 
едно че е последната в живота ни...”

* * *
Сигурно вече сте забелязали, че в УВОД-

НИТЕ БЕЛЕжКИ аз съзнателно отбягвам да 
нижа “дълбокомъдри” съждения и умозаклю-
чения за Новата парадигма пред Земната ци-
вилизация, за Квантовия преход и т. н. - това е 
сторено в самата книга достатъчно...

 * * *
Надявам се,  читателите, моите колеги и 

приятели да ми простят пропуските, повто-
ренията или някои евентуални неточности в 
съдържанието; ако има такива - допуснал съм 
ги без умисъл.

август, 2011 г

С ОБИЧ 
И ДРЪЗНОВЕНИЕ

От стр. 1 Прекланяме се пред 
паметта на  големия 

родолюбец Христо 
Карагьозов с любимото 

му стихотворение 
от любимия му поет 

Недялко Йорданов!
в. «Квантов преход»

29.02.2007 г. - Вечер-празник на НГИК “П. Димков”. На 
снимката: Цвети Димитрова (продуцент на филма 

“Лечителя”), Лили Димкова и Хр. Карагьозов.

29.02.2007 г. - Клуб “Катарзис”, на същата 
вечер. На снимката: Катя Попова (права), 
Христо Карагьозов и Лили Димкова.

Атанас Панчев, Христо Карагьозов и Ефим Кушнер на вечер, 
посветена на Петър Димков в Смолян’2007 г.

Професорът 
с приятели 
и колеги

МОМЧЕТО, КОЕТО 
ГОВОРИ С МОРЕТО
Недялко Йорданов

Момчето, което говори с морето,
на някакъв странен език,
аз ли бях тогава?
Ти, мое наследство от светлото детство -
сърдечно и вечно море,
всичко отминава. 

Ах, колко години, години, години,
години, години, море,
умряха безвъзвратно.
Къде са, кажи ни, кажи ни, кажи ни,
кажи ни, кажи ни, море,
искам ги обратно.

И ето, че идвам при теб
толкова сам, толкова лош, толкова грешен.
И гребвам от тебе, море, шепа вода,
глътка любов за моя ден.
 
Прекършени клонки и чифт панталонки
и кърпена ризка, море -
бедните ни дрешки.
Ни помен от подлост, ни жажда за слава,
а порив за подвиг, море,
в мислите момчешки. 

И често се питам, защо не опитам
да вляза във ритъм със теб -
смело да пристъпя.
Покоя сегашен, уюта домашен
и делника прашен, море,
в тебе да изкъпя.
 
Ах, как ми се иска със кърпена ризка
да тръгна към риска, море.
Има ли надежда?
Тук мойто начало, наивно и бяло
като в огледало, море,
в тебе се оглежда.
 
Момчето, което говори с морето,
на някакъв странен език,
аз ли бях тогава?
Ти, мое наследство от светлото детство,
сърдечно и вечно море -
всичко отминава.

Уважаеми г-н Панчев!
Уважаема редакция!

Пиша Ви от името на членовете на клуб 
„Родолюбие” гр. Варна. Получихме последни-
те пратки на вестника и книгите, за което Ви 
благодарим най-сърдечно. Книгите влизат в 
библиотеката на клуба, а вестникът се следи 
с огромен интерес от всички. Темите в него са 
разнообразни и по-философски, на по-висок 
стил започват да пробуждат съзнанието на 
повечето читатели и симпатизанти. Не всичко 
разбираме за квантовия преход, но това което 
осъзнаваме провокира не само нашата отго-
ворност към ставащото, но и страха какво ще 
стане с нас. Не сме ли ние, от които планетата 
ще се отърси като излишен и некачествен то-
вар.

Колкото и да се пробужда съзнанието ни, 
а това става много бавно, всичко около нас е 
отровено от нашата агресия, завист, негативи-
зъм и безотговорност. Здраво сме се оплели в 
кълбото на тежката, черната енергия, която ни 
задушава. Как по-бързо да размотаем кълбото 
и освободим душата, за да види светлината.

Колко хора биха искали да бъдат свидетели 
на новото време. Време на мир, разбирател-
ство, любов и справедливост, и най-вече на 
отговорност. Та това е самото съвършенство. 
Дай боже правнуците ни да са участниците в 
това красиво бъдеще.

Но къде ще бъдем ние, какво ще стане с нас 
несъвършените на прехода, жадуващи за съ-
вършенство. 

Душата е вечна. Смъртта е вратата към дру-
гото измерение. Но защо не се радвам, защо 
се страхувам? Колко много въпроси без отго-
вор.

Иначе г-н Панчев, живеем в реалния свят 
и се борим според пенсионерските си въз-
можности да участваме в него. Трудно е, но 
не и невъзможно. Родихме се, израснахме и 
участвахме в изграждането на социализма и 
станахме свидетели на неговото рухване. Оз-

начава ли, че животът ни е отишъл напразно. 
Сега започваме от нулата, но ги няма мечти-
те ни, няма ги крилете ни. Сега се борим за 
приемане на закон за защита на възрастните, 
който да регламентира държавната политика 
към нас излишните, грижата за нашите права 
и нашето здраве. Борим се за адекватни пен-
сии, които да посрещат нуждите ни, за хуман-
но здравеопазване. Казват културата на една 
държава се определя и от отношението й към 
мъртвите и възрастните. Мъртвите са минало-
то, възрастните са настоящето, но те са мос-
тът към бъдещето на нацията, където ще бъ-
дат нашите внуци и правнуци.

Ние, живите възрастни, все още се нуждаем 
от глътка въздух, от духовна храна, от уваже-
ние и най-вече от обич и топлина.

За това работят пенсионерските ни клубове. 
Борим се за безплатни профилактични прегле-
ди и изследвания, здравни лектории, обучение 
за работа с компютри, социални кухни за бе-
дните, помощ за социално слабите, нормални 
домове за самотните възрастни, магазини с 
преференциални цени за пенсионерите и още 
много малки и по-големи неща нужни за нор-
мален живот в една европейска страна, дала 
името и духовността на Европа.

Уважаема редакция, нашият клуб по интере-
си, носещ името „Родолюбие” (всъщност това 
е кръжок) работи пълнокръвно. Обединява ни 
голямата идея и тема България и българщина-
та. Вълнува ни нейната история – древна и съ-
временна, култура и традиции, език и религия, 
които сме длъжни да съхраним и предадем 
нататък. Предстои ни сбирка на тема: „Родо-
вата памет”, а след нея четене и коментиране 
на извадки от книгата „Духовното познание” на 
Константин Златев.

Периодично провеждаме пътуващи семина-
ри по определена тема. Втората половина на 
2013 г. посветихме на две годишнини от наша-
та история – 137 години от Априлското въста-
ние и 100 години от Балканската война. Във 
връзка с въстанието посетихме всички наши 

подбалкански селища, средногорски и родоп-
ски места, свързани с организацията, провеж-
дането и потушаването на въстанието. Посети-
хме Одрин и говорихме за Одринската епопея 
на българите при превземането на непревзе-
маемата крепост. И навсякъде наши органи-
затори и участници поднесоха информация за 
селищата и събитията там. 

Господин Панчев, обръщам се към Вас, за-
щото вече се познаваме. Председател съм на 
съюз на пенсионерите – 2004 на централния 
варненски район „Одесос”. Работим активно и 
не сме загубили духа си. В района имаме 600 
члена в 11 дружества. Освен клуба по интере-
си имаме клуб „Приятели на книгата”, който ра-
боти с библиотеката към Община Варна. А на-
шата вокална формация с художествен ръко-
водител г-н Илия Иванов е гордостта на съюза. 
Тя също носи името „Одесос”. Има разнообра-
зен репертоар от над 55 песни с възможност за 
цели концерти. Участва в културния живот на 
съюза, читалище „Македония” и града. Участ-
ва в различни фестивали в страната и чужбина 
и печели награди. В тазгодишното издание на 
формата на Международния варненски фести-
вал „Листопад на спомените” журито удостои 
формацията като най-качествения варненски 
състав от категорията и златен приз. Преди 
3 години златото отново беше при нас. Фор-
мацията включва голяма група със жанрово 
разнообразие и квинтет с многогласно пеене. 
Златен приз дойде при нас и на фестивала на 
руската песен в Сливен преди 2 години. В про-
грамата на групата влизат срещи и концерти с 
руски гости в един от курортите ни.

Това е една малка част от пенсионерския 
живот на нашия р-н „Одесос”.

С уважение – 
ваши приятели родолюбци от гр. Варна.

29.01.2014 г.   Жени Георгиева,
 Председател на клуб „Родолюбие”

и председател на СП – 2004 р-н 
„Одесос”

СТРАНИцА 
НА 
ЧИТАТЕЛИТЕ

Все още се нуждаем 
от глътка въздух, 
от духовна храна

Предлагам на Вашето 
внимание мои 
стихове, които може да 
публикувате, ако Ви 
харесат. 
С уважение, 
Първолета Маджарска 

 
ГОРЯ СИ СТАРИТЕ,
протрити до болка обувки
в огнището на двора.
Къщи като баби
са се надвесили наоколо,
клекнали
до беззъбието на тревата.
Политат черни птици
от шепата на огъня
и вият гнезда върху стряхата.
Дипля есенни листа,
нижа ги на остър вятър
и въртя шиша на пламъка.
Горя си старите,
протрити до болка обувки
и посипвам главата си
с пепел от пътища.

* * *
ДНИТЕ И НОЩИТЕ
се напластяват в живота
като преспи сняг
и ни захлупват
с черно-белия си ритъм,
в който зеленото клонче 
разцъфтява,
узрява, листата пожълтяват,
тихо падат,
преди да ги посипе
вледененият от капки сняг,
който кара стъпките да 
хриптят,
да правят трудно своя 
отпечатък
в пътеката от скреж.
 
Дните и нощите
са двете страни на монетата,
които хвърляш, без да знаеш
коя ще бъде твой късмет
и дали ще го откриеш
в търкалящото се кълбо,
което тънка малка нишка
зад себе си остава.

* * *
ДЪЖДЪТ ОТМИ 
ПЛАНИНАТА
от платното на прозореца.
Забули я в мъгла и я отнесе
някъде далече
с ризата на есенния вятър,
откъснала се от простора
на хоризонта.
 
Една топола
своята акварелна четка люлее
и рисува по небето водни  
картини.
Мокро в мокро.
Облаци полите си ветреят
и забравих цвета на небето…
Слънцето изгря
и като палаво дете подскача
с един крак,
премятайки ритмично
над главата си
въжето на дъгата.

 

* * *
БАЩА МИ СЕ ПРЕСЕЛИ ПРИ ЗВЕЗДИТЕ

Баща ми се пресели при зваздите.
Надува бузите на ярето
и свири радомирска ръченица.
И ситнят сръчно те, размахват кърпа,
приклякват и очите им подскачат –
звездите ситнят радомирска ръченица.
Когато пръстите се уморят
и гайдата е смачкала търбуха,
той вдига тост със греяна ракия
и въздухът се пълни с звън на чаши…
 
Баща ми зида къщи до небето.
На покрива развява бяла риза –
крилете й политат все нагоре
и толкова е волно на душата,
че в костите ти няма грам умора.
 
Баща ми вече не държи мистрия.
И гайдата издърпа последния му дъх.
Сега подскача със единия си крак
своята ситна радомирска ръченица
от звезда на звезда,
от звезда на звезда…
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А пещерите-утроби 
олицетворяват 
преминаването на 
Слънцето и Земята през 
тъмния процеп-отвор на 
Галактическия център, 
наричан още Сърцето на 
Богинята-Майка

озни енергийни  трансформации, през които Все-
лената ще се отвори към нас по уникален на-
чин за безусловната любов и за съвсем ново 
и непознато битие. През новия цикъл ще се 
отворят портите за общуване с всички живи 
същества във Вселената.

Но както казва един много древен афоризъм, 
преди да изгрее зората, ще се стъмни хубавичко. 
Утешителното е това, че животът и смъртта са 
части от един и същ цикъл. Осъзнавайки това, 
по-малко ще ни боли от случващите се сега на-
воднения, земетресения, урагани, вулканични 
дейности и др., чрез които земята и природата се 
хигиенизират.      

Датата 19 февруари е тясно свързана с този 
започващ съвсем нов път на познание, на отно-
шение към живота, защото за нея е характерно 
равновесието между петте елемента, стихии /
земя, въздух, огън, вода, етер/. Като етерът е 
чистата Божествена енергия на Любовта, която 
трансформира материалното в духовно. Затова 
денят винаги се е свързвал с истинския мир, с 
енергийния баланс, с безусловната любов, с мно-
го благодат, красота, свръхеволюция.

Неслучайно на този ден слънчевите лъчи огря-
ват и четирите статуи на Птах, Ра-Хоракти, Рам-
зес II и Амон-Ра, намиращи се във вътрешността 
на храма в Абу Симбел /Египет/. Този феномен 
се наблюдава и на 21 октомври. В този ден кван-
товата енергийна матрица определи и отиването 
У-мира на нашия национален герой Васил Лев-
ски, чиято жертва в името на Любовта, Исти-

ната и Мъдростта, изигра ролята на запалка 
за Свещения Огън. По един забележителен ден 
става и слънчевото „оплождане” в нашата Пе-
щера-утроба край село Ненково, Кърджалийско.
Неслучайно на този ден маите правят ритуални 
церемонии с 13-те кристални черепи за отваря-
нето на Портика към новия цикъл. Тъй като кри-
сталите са носители на генетичното родство на 
човечеството, техните обединени вибрации  по-
вдигнат духовното ниво на неговите представите-
ли, хармонизират ги с природата като цяло.

След 2012 г. този символен акт на премина-
ване през Прохода-Преход в квантовото лоно 
на Богинята-Майка, обаче, придобива още 
по-голяма значимост. Защото от 21.12.2012 г. 
изгря т.н от маите Пето слънце, което дава на-
чалото на Петия свят. Този период, оприличаван 
със земното новолуние, ще продължи до 2020 г. 
През него ще  протичат много важни процеси на 
преминаване на Слънцето и Земята през тъмния 
процеп-отвор на Галактическия център, наричан 
още Сърцето на Богинята-Майка.  Той може да 
се оприличи с мрака на у-тробата /у тръбата/, 
който е входът, порталът към Единното Христово 
съзнание. Затова в древността така много са 
почитани светилищата-утроби, а сега придо-
биват отново голяма значимост и се откриват 
все повече нови такива.

Сега, в зората на новата епоха, с управляващ 
елемент етер, смятан за петия елемент, който 
синтезира останалите четири /земя, въздух, огън 
и вода/, имаме рядката възможност отново да 

възстановим връзката си с тази мрежа на обеди-
нението, наричана още Енергийна Христова ре-
шетка. Неслучайно и тя, като нашата душа, има 
структурата на дванадесетстранния додекаедър, 
който също се символизира от елемента етер.Пи-
тагорейците вярвали, че чрез постоянното дви-
жение и взаимодействие  на различните за 5-те 
елемента геометрични форми /Платонови тела/, 
е станало образуването на галактиките и веселе-
ните, както и на живота. 

Минавайки и изравнявайки се с Тъмния про-
цеп-портал /Черната пътека/ на Млечния път, 
Слънцето ни предоставя уникалната възможност 
да изминем вътрешно целия този път и да изжи-
веем целия си потенциал, който сме събира-
ли 26 000 години. От край време това пътуване 
на духовната трансформация  и на достъп до 
многоизмерните селения на нашето универсално 
съзнание е било извършвано от магове, шамани, 
пророци, светци. И то най-вече по пътя на хармо-
ничните чувства, като възторг, радост, въодушев-
ление и единение с Първичната реалност.

Сега в края на Четвъртия свят, с намаляването 
на нашата светлина, се чувстваме привлечени от 
Утробния мрак на Майката, синоним на огнения 
казан на квантовото пространство, на океана от 
безкрайни възможности. Като в топлата прегръ-
дка на тъмнината преди новолуние. Затова и 
слънчевите затъмнения винаги стават във фази-
те на новолуние. Но пък единствено в този ла-
скав мрак, подтикващ към обединение, може 
да се отпие от напитката на безсмъртието 
- амрита. В него се чува общия език на душите, 
както и мислите, и чувствата на чистите сърца.

Да преминаваме през този цикъл на разграж-
дане не е страшно, защото в него сякаш цари 
Съвършен Покой, според Кабала, и там Силата 
е  напълно статична. Нещо като да си в окото 
на бурята.

Мястото-източник на живота /Галактичиския 
цантър/, към който сега се насочваме, е наричан 
с най-различни имена – небеса, нищото, поле на 
нулевата точка, празнота, фазово пространство, 
което се състои от вибриращите полета на веро-
ятностите. В това нелокално поле на Богиня-
та-Майка, на квантите, е достъпно както ми-
налото, така и бъдещето, защото в него няма 
материя, а само чисто съзнание. Но щом като 
неговата вълна бъде подложена на наблюдение, 
тя се разпада, според квантовата физика, мате-
риализира се в частици реалност. Това са просто 
различни гледни точки към една холографска ре-
алност, която не е независеща от нас, а е това, 
което правим ние. И се материализира само чрез 
промяна на фокуса на възприятие или ъгъла на 
наблюдение. Така че ние случваме нещата, а не 
те нас.

И сега настъпва времето да изпитаме тази 
възможност в цялата й сила. Защото сега нашето 

човешко „аз” преминава на по-високо ниво и  се 
събужда за духовната независимост на Душата, 
която е главният атрибут на нашия нов „Аз”. И 
то най-вече чрез свободата ни от илюзиите, тези 
които ни представят такива, каквито не сме. Но 
правилният избор е просто да се оставиш да те 
избере Истината и Доброто, както и да различиш 
другата страна чрез изпитванията на сърцето. Да 
можеш да откриеш  в себе си добрата страна и да 
я слееш със своята деятелност. Кабала нарича 
този процес Глагола „съм”, обърнат към себе си. 
Това е сливането на физическия и енергетич-
ния аспект на нашия „Аз”. 

Преди много време пак сме стигали до Сърцето 
на Майката, затова клетките ни, душите ни имат 
спомен за това. Но, за да подпомогнем този про-
цес пак да се случи с лекота, можем да предпри-

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

Вселената се отваря
за безусловната любов 
и за съвсем ново и 
непознато битие

Датата 19 февруари е подстъп към съвсем нов път

Денят на равно-
весието на петте 
природни стихии - 
19.ІІ. На отворения 
Портик. Избран и 
от Левски да от-
иде у-мира.Целият 
склон-подстъп към 
Пещерата-утроба в 
този ден ликува и 
грее от свещичките 
на жълтите минзу-

хари. Разнася се най-трайният и 
дъхав аромат на свещения плод 
– този на светлината-живот.

Майката-Земя поема крачки-
те ни задъхано, за да ги отведе 
до своя олтар. 

Песента на събудилите се за 
красотата птици и на ручеите 
търси своята сестра в сърцата 
ни. Слънчевите лъчи и нежния 
пролетен вече бриз ни завиват в 
„пелената” на  тоталното обгръ-
щане, обединение и прониква-
не. 

И всеочистването от дребни 
житейски съмнения, страхове, 
терзания и преходни постиже-
ния.Само обединената енер-
гия на 5-те стихии може да те 

изстреля толкова дълбоко в 
първоосновата на всичко съще-
ствуващо. С помощта на Боги-
нята-майка. А в този ден, когато 
нейната святост се богосъчетава 
със светлината,  тя е особено 
благосклонна. Така и ние сме 
сигурни, че ще ни допусне до  
най-съкровеното си лоно, до 
създаденото от нея Битие. 

Утробата става тръба към 
собствените ни дълбини. Не-
прекъснато се разширява. Бре-
менее. Като всичките, оставени 
от прадедите ни женски фигур-
ки със заоблени форми, сякаш 
повторили хълмовете наоколо.

Това е да се родиш от себе си 
наново. Да изхвърчиш от пеще-
рата на страха си. И да станеш 
свидетел на Вечността.

Майката е стълбата към нея. 
А слънчевата огнена струя сли-
за до нейното лоно да я оплоди 
и въздигне до нея самата. Да 
празнуват своята „алхимическа 
сватба” – огън, въздух, вятър, 

земя и ефир в едно.
А ние родените изново, сви-

детели и на вселенското ражда-
не, прекрачваме благоговейно 
във вечния храм. Потапяме се  в 
извора на мощта, в абсолютния 
първозададен ритъм на първич-
ното вътрешно единство с Це-
лостта. Изпитваме възможно 
най-голямата радост от открива-
нето на божествения източник 
в нас. От това, че сме храмове 
на Бога. И че ставаме отворени, 
всеобхватни, безгранични, като 
Него. Просторът е в нас и ние 
в него.Ликуване.Екстаз.Светло 
девство, обгърнато от благодат 
и непритежаемост. 

И точно тази наша Светая 
светих отваря вратите ни към 
Светлината.

Към Свръхсъщността, стаена 
милостиво във всеки един кълн, 
във всеки един атом. Обещава-
ща изобилие от цветове, плодо-
ве, аромати…

В Свръхсъщността

Лияна фЕРОЛИ

Защо са чувствата, ако не 
можеш да ги усетиш? Защо 
ти е да ги усетиш, ако не мо-
жеш да ги оплодиш и преда-
деш на Всичкото, от където 
са дошли?

Защо ти е ритуалът, ако 
не си Вещерка и не можеш 
да се потопиш в него? Да се 
изгубиш и да добиеш сила от 
създалия Всичкото, за да я 
излееш в бъдното...

За този ден, само за този 
ден бях Вещерка. Освободих 
пространството и времето 
от ежедневие, бях Вещерка. 
Усетих се готова за свещено-
действие...

Всяка стъпка, всяка трева, 
всяка птица, всичко бе риту-
ал. И ритуалът бе във всичко.

Окъпах изпърво погледа 
си в красотата на неръкот-
ворната природа. Издигнах го 
в лазурното небе, да си взе-
ме синева и полет от крилото 
на сокол и орел. Поклоних се 

на стихията „Ефир” и измолих 
нейната виталност.

Изобилна вода се стичаше 
от храма. Надолу по склона 
като ручей. Сякаш от небето 
придошла. От ромона й взех 
сила  за хваленията ми.Отпих 
от нея едва след ритуалното 
измиване. Измолих сила  от 
стихията Вода. Поклоних й се 
и благодарих.

Огъня помолих за искра, 
да запали свещ  и да бъде 
Светлина в Храма. Да бъде 
Топлина за Всемирната душа.
Измолих силата и на Огнената 
стихия. Поклоних й се и благо-
дарих.

Със силата на всичките 
стихии сторих си Венец-Тиа-
ра. Облякох тялото си в дреха 
от води, цветя, лъчи и голота. 
Дрехата на Вещерката. Вече 
нова, не-жена, не-човек , а 
Светлина… Тогава пристъпих 
в храма и дарих плод, хляб, 
вино и вода. И Светлина... 

Поднесох себе си и се изгу-
бих. За да се намеря. Да се 
родя от Утробата за Бъдното 
на Светлината!

И изпях песента на Родо-
па планина  „Бела съм бела, 
юначе”. Храмът я превърна в 
музика от вибрации - тези на 
Ватан- бащата на всички ези-
ци. Езикът на Боговете. А той 
вещаеше чрез мен:

Огън, ъздух, земя, вода и 
ефир - всички в едно.

Хора ,животни, растения и 
минерали- всичко е едно.

А аз съм Вещерката на Ця-
лото - на Майката, Бащата и 
Сина! Надарена, отдадена, 
даряваща...  

С пълна, зряла, слята с ця-
лото душа. Изпълнена с мир, 
доверие, обич… 

Разливаща, вибрираща 
и в най- малкото, и в най-
голямото.Изпълваща про-
странството със сила за плод! 

Тази, която се ражда от и в 
Благодат. И която изрича с мо-
ите уста: „Да бъде!”

Маряна ДЖИНДЖЕВА

Вещерка на Богинята-Майка вещае:

СИЛА ЗА ПЛОД

Както е знайно, в резултат на космичните 
въздействия цялата Земя и населяващото я чо-
вечество периодично изпитват глобална промя-
на, защото всичко в Космоса е взаимосвързано 
и в непрекъснато обновление. Тези тотални про-
мени са свързани с принципите на космологията, 
които се базират върху прецесията на равноден-
ствията и циклите на трансформация, свързани 
с нея. Прецесията на равноденствията е коле-
бание на земната ос, а един неин пълен оборот 
се извършва за около 26000 г./25920/. Тя описва 
кръг и минава през всички небесни съзвездия, т.е. 
сочи ново съзвездие през около 2 160 г.

Преди 26 000 г., когато сме били точно в съща-
та позиция на прецесията на равноденствията, в 
която сме сега, земната ос също рязко се е из-
местила, станала е промяна на полюсите и на 
земната ос спрямо повърхността на Земята. Но 
доста преди тази физическа смяна на полюсите, 
магнитното поле на Земята също се променя и 
сменя полюсите си. Затова именно днес се на-
блюдава най-нестабилното магнитно поле на 
Земята от 13 000 г. насам.. Това се отрази най-
вече на миграционните пътища на птиците и ня-
кои други животни, които започнаха да се губят и 
умират. За самолетите също стана опасно да се 
приземяват на автопилот, защото има много от-
клонения от реалната посока север.

На 21.12.2012 г. земната ос достигна начало-
то на съзвездие Водолей и за пръв път от близо 
13 000 г. се насочи към центъра на нашата Галак-
тика, вместо да се отдалечава от нея. През след-
ващите 2160 г. тя ще премине през съзвездието 
Водолей и това ще въздейства върху цялото ни 
съществуване. Със завършването прецесията на 
равноденствията в посочения период, ще започ-
не новият цикъл от 13 000 години. Дотогава ста-
рият цикъл и старите мъжки нагласи за контрол 
върху човешкия живот ще бъдат отстранени.

И макар и да сме само в началото на този пе-
риод, ние имаме привилегията да живеем в най-
интересните и на-важни за историята на човече-
ството няколко години от ставащите сега гранди-

емем физическо и аурично пречистване, което е 
тясно свързано с етиката, естетиката, морала. В 
противен случай това изчистване се задейства 
чрез процеса на жертвите, които се материали-
зират чрез бедствия, земетръси, пожари, наво-
днения… А когато осъзнаем, че ние сме ги пре-
дизвикали с цел изчистване и не се гневим срещу 
тях, ги приемаме като нещо закономерно, защото 
отричането им само ги задълбочава.

Но осъзнаването на това, че единственото, кое-
то остава след нас е само любовта, най-много ни 
помага да изминем пътя пред нас. Като позволим 
на Свещен Огън на Любовта да „гори” в сърца-
та, в мислите, чувствата, действията ни, в цялото 
пространство около и вътре в нас. 

Лияна фЕРОЛИ

Птица лети пред Утробата

Поетесите Лияна Фероли и Маряна Джинджева 
извършват  на 19.ІІ.винолеене пред утробния олтар
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ПРОЕКТЪТ „Правосъдие – 
приятел на детето” -  
концепция за държавна 
политика

Адв. Мариана ПРАМАтАРОВА

Проектът „Правосъдие – приятел на детето” събра на 
работна среща в районен съд гр.Бургас съдии, адвока-
ти, специалисти от центъра за превенция, центъра за 
обществена подкрепа и социалните служби. Проектът 
е на ОАК фондация и е съфинансиран от Щвейцария. В 
него са разработени насоки за правосъдието, свързани 
със спазване правата на детето във връзка със съдопро-
изводства по брачни дела, дела по закона за защита от 
домашно насилие и закона за закрила на детето.Целта 
на проекта е да се създадат  и разработят стандарти, га-
рантиращи правосъдие по правата на детето. 

За основа на програмата е взаимстван  добрия опит от 
Англия – каза Събина Събева – изпълнителен директор 
на фондация ОАК, а ръководителят на проекта Миглена 
Балджиева представи основните компоненти:

1. Предоставяне на базисно и специализирано мулти-
дисциплинарно обучение на съдии и социални работни-
ци

2. Разработване на програми за обучение на съдии и 
социални работници

3.  Адаптиране на съдебни зали
4. Специализация на съдии – преминаване на модули 

за обучение
5. Предоставяне на интегрирани услуги, подкрепящи 

детето и неговото семейство преди, по време на съдеб-
ното производство и след това

6. Разработване на специализирани програми за извъ-
ршителите на домашно насилие

7. Изработване и предоставяне на информационни 
материали за деца и родители

Районен съд – Бургас, Районен съд – Велико Търново 
и Районен съд – Златоград са избрани за съдилища-мо-
дели, в които ще се прилага програмата. Наред с тях ще 
се осъществява мониторинг на още 12 сателитни съди-
лища.

С пътуващи семинари организаторите се надяват да 
постигнат задачите, заложени в програмата, а именно:

- Повишаване на информираността – чрез срещи, кон-
ференции, обучение

- Работа с университети – разработване на програма 
за обучение на студентите по право по посочените про-
блеми и др.

Проблемите, които се откроиха на работната среща в 
Бургас, са следните:

1. Законово не е изяснен статута на социалния работ-
ник и съдът се затруднява като какъв да го ситуира в про-
цеса /страна или специалист/

2. В социалните служби няма психолози, кадрите не 
са обучени, нямат курсове, не са квалифицирани за уча-
стие в съдебни производства, а съдът има нужда от ком-
петентното им мнение

3. Малобройността на социалните работници създава 
затруднения на съда по дела, в които се изисква участие-
то им – 14 човека в Бургас работят по 1000 случая

4. В отделите за закрила на детето липсват програми 
и насочват към Центровете за обществена подкрепа

5. Центровете за обществена подкрепа не са предо-
ставили на съда услугите, които предлагат 

6. Проблемна област е изслушването на детето – 
няма правила и стандарти по изслушване на дете, липсва 
практика, има нужда от специална подготовка на съда по 
изслушването на детето

7. Липсват специализирани програми за извършители 
на домашно насилие и превенция на децата , интересите 
и правата на децата не са защитени

8. Липсват информационни програми за родители в 
развод, за  родители, зависими от алкохол и наркотици, 
възстановителни програми след развод и т.н.      

Отдавна бяха навлезли в живота ни Ве-
ликите Учения. Сега именно мога да 
ги нарека Велики, защото виждам как 

непознаването им може да ни въвлече в неиз-
мерими бедствия.

Еволюцията! При това със съзнателното 
участие на човека.

Възможно ли е прогресивните Учения вече 
над 100 години да не се забележат от хума-
нитаристите и още да не бъдат въведени в 
училищата, книгите им да не са разпростране-
ни в библиотеките и читалищата, да не бъдат 
пренастроени училищните и университетските 
програми върху техните основи.

Знайно е, че Людмила живкова представя-
ше непрекъснато страната ни пред света и то 
в една светлина на достойнство, сериозност и 
творчество, че и на водителство в идеите. Но 
Людмила живкова беше  неразривно свързана 
с учението Агни Йога, а и неслучайно съдбата 
я срещна и с Петър Димков, един друг колос 
на българщината, следовник на Васил Левски, 
планетарен дух, посветен, виждащ в бъдеще-
то, но не просто виждащ, а действащ към него 
– бъдещето, такова, каквото трябва да бъде 
в съзвучие с еволюцията на Космоса. Посла-
нията му са единение на славянството, в кое-
то дело е работил активно; добротворство и 
взаимопомощ за всички, в което направление 
също активно е действал; връзка с близкото 
и далечното ни минало, и не само нашето, но 
и на Европа, за което всеотдайно е  работил, 
да не говорим за спасителството, подавано 
ни вече над 2000 години чрез Христос и най 
сетне в тази връзка, ни е подал посланието да 
се проучи истинското християнство – богомил-
ството.

Отново се връщам към Великите Учения, 
по-специално към Агни Йога, с което Учение 
съм свързана вече 20 години. В момента пред 
мен е петата книга от Учението, „Безпредел-
ност – първа част”.  Просто си казвам: ”Отво-
ри на стр. 60”. След като ще правя отзив за 
Левски, няма как да не го намеря, в която и да 
е книга на Учението. И наистина го намирам 
и то в абсолютна връзка с реалния, живия В. 
Левски на 19-тото ни столетие. Чета дословно 
от отворената страница: „84. Възможно ли е 
безцелно съществуване, щом дори природа-

та има свое предназначение? Даже нисшите 
елементи имат собствена последователност 
– може ли за човека да бъде отредена раз-
творимостта? Крайно е съществуването на 
предмета, сътворен от човешка ръка, но твор-
чеството на Космичния Разум е безгранично 
в своята целесъобразност. Стъпалата, които 
Човечеството може да заема в Безпредел-
ността, са изпълнени с космични отражения. 
Човекът е призван да бъде отражение на Все-
лената, потвърждение на космичните висоти, 
изява на космичните огньове. Съдено е усъ-
вършенстване и път към висшите светове, а 
хората приемат съществуването си като без-
целно преминаване! Видимо проявеното може 
да бъде илюзорно отражение, ала космичната 
зоркост подсказва на човешкото сърце: „Ние 
сме творение и творчеството е нашата съдба.”

И ето вече в следващата точка 85, още 
по-точно е самият Васил Левски: „Ко-
гато човек изминава жизнения си път 

със съзнанието, че целта на неговото същест-
вуване е предопределена, значи Космичният 
Разум му е предал своя лъч. Убеждението, че 
ходиш по земята, съхранил духовното поръче-
ние, приближава с хилядолетия”.

И за Левски и за всички нас, продължавам 
със следващата т.86 от книгата: ”Хората сами 
определят своето космично предназначение. 
Твърдението, че то зависи единствено от хода 
на еволюцията, превръща човека в играчка 

на съдбата. Съдба, Космос, Безпределност – 
терминлогията няма значение, но мнението, 
че течението на еволюцията носи човека без 
участието на неговата воля, го изолира от Кос-
моса.

Ще кажа: ”Ядрото на духа носи набе-
лязания път на Безпределността в 
Космоса. Склонността за откъсване 

от утвърдения път е фактор, който отнася духа 
в пространството. В ядрото на духа ще наме-
рим пътя, отвеждащ към Безпределността.”

Търсете в ядрото на духа!
87.Отделеният в ядрото на духа атом носи 

знание за своето предназначение. Само дух, 
който съхранява ядрото си в чист огън, може 
да изяви истинското си предназначение.”

И така, кой е Васил Левски от казаното до-
тук? – Човек, за който съществуването не може 
да бъде безцелно преминаване. Той изминава 
жизнения си път със съзнанието, че целта на 
неговото съществуване е предопределена, 
което значи, че Космичният Разум му е пре-
дал своя лъч. Той живее с убеждението, че е 
съхранил духовното поръчение, а това при-
ближава с хилядолетия. До къде приближава? 
До бъдещето, разбира се, като творческа це-
лесъобразност на Космичния Разум с харак-
теристики ЕДИНЕНИЕ, ОБЩО БЛАГО, ТВОР-
ЧЕСТВО В ИСТИНА И ЛЮБОВ. Е, носители на 
всички тези прекрасни идеи са богомилите и 
аз лично съм убедена, че той е папа-богомил. 

"Не се полъгвайте, че 
тези, които държат парите,  
държат и бъдещето ви, 
защото тези пари те са ги 
взели от вас, а вие им се 
кланяте и ги въздигате."

Но това разбира се, ако успея да пред-
ставя Левски в светлината на богомил-
ските идеи, които също ме вдъхновяват 
и дотук нямат разминаване с  Агни Йога 
– Учението на живата етика.

И чак сега, след това некратко въведе-
ние, мога да започна отзива си за кни-
гата на Ст.н.с.,Д.р ист.н. Марин Калонкин 
„Величието на Васил Левски”.

За мен Левски сам по себе си е 
бил Величие и Връх с въздейст-
вие върху съществото на човека. 

Но величие на величието много силно 
ме впечатли и привлече. Аз така и четох 
тази книга – много внимателно, защото 
тя ме навеждаше на мисълта за отзив. 
Но тогава това ми се струваше кощун-
ство – аз  не бях проучвала Васил Левски  
и смятах, че нямам право.

Левски беше звезда – ярка и неугасва-
ща. Не бях и помисляла, че той не е това 
за всички. После, още преди тази книга, 
случайно разбрах това от стихотворе-
нието, което с болка написах за Васил 
Левски. Нарекох стихотворението си „Аз 
предателката”. Ще ви го кажа, защото то 
не е дълго:

 
„Може би не всеки е даден 
на Левски да бъде за стража, 
може би и не всеки е трябвало 
за Левски меч да изважда!
 
животът изтича и накрая 
с болка пред теб коленича, 
но каква полза е 
сега да се кая! 

С болка пред теб коленича! 
Обръщам се към народа предаден – 
камбана искам да бъда 
за няколкото на Левски дадени!” 

Да, не всеки е бил даден за стража на 
В. Левски или по-точно, не всеки беше 
дорасъл да бъде негова стража. И болез-
нено е, когато човек разбере това в къс-
ните години на живота си, когато горенето 
е намаляло, а с него и енергията. Тогава 
се чувстваме предатели. Няма значение 
имало ли е причини за това, нямало ли 
е . И сега, след като прочетох тази из-
ключителна книга на Марин Калонкин, 
която по-скоро бих оприличила на едно 
изключително дело, аз си дадох сметка, 
че точно при този човек трябва да отида 
и да говоря с него. И вярвах, че с такива 
хора още не е късно да се направи нещо, 
вече не толкова за В.Левски, колкото за 
държавата ни, или по-точно за насоките 
на развитие на държавата ни, като една 
преуспяваща в идното страна, такава, 

каквато Левски я е виждал.
Книгата е импулс за будните за обеди-

нение по посланията на Левски. Ние сме 
малки, защото са малки тези, дето ни уп-
равляват, а те са малки, защото ние сме 
малки, което формира инволюционната 
спирала на злото. За да се прекъсне, тя 
и се превърне  в еволюционна, е необхо-
дим отпор на духа – предизвикателство  
и победа на смисленото, природосъо-
бразното и истинното, формиращо до-
брото като елемент за възход. Затова е 
необходима работа!!! Нека тя да започне 
с представяния на такива, даващи им-
пулси книги, със срещи с хората, не само 
в столицата, но и в страната. Основата 
все пак е положена и това са комитетите 
„Васил Левски” в страната, по мое впе-
чатление, все с будни и уважавани хора. 
Просто е необходимо да се обърнем и 
към интердисциплинарния подход за по-
стигане на истинска широта и задълбо-
ченост на работата. Нима Националните 
състави на изкуствата тук няма да помог-
нат?! Няма ли да предадат красота и по-
лет на работата, вдъхновение!? Просто 
едно дело в името на Левски трябва да 
се обяви. Левски е истинският водач на 
нацията и само той може да бъде нейни-
ят обединител и вдъхновител!

А сега да се обърнем към книгата и 
нейния  принос.

Дори външният вид на книгата е извън-
редно издържан – цветовото оформле-
ние и най-добрият портрет на В.Левски, 
контрастът и големината на буквите! 
Още с отварянето – различен шрифт на 
името на книгата, възможно най-краси-
вият, като везан и говори за любов. 

Посвещение към деца и внуци - „С 
най-силна родителска обич!” Нима има 
нещо по-ценно от това да бележиш с 
идеал децата си?! Няма по-достойно ро-
дителство, независимо от това, че в до-
пълнение авторът има и своите титли и 
заслуги.

 Донка ДРАМСКА

18 юли 1837, Карлово - 
18 февруари 1873 г. (на 
35 г.), София

*Годишнината 
се отбелязва 
традиционно 
на 19 февруари

"Дела трябват, 
а не думи"

"Всеки, какво-
то заслужи, да 

му се напомня" 

"Ако ли от нийде не иде помощ, 
работата си е работа" 

"Трябва да бързаме, няма кой 
да ни чака" 

"Работим чисто български и 
не искаме да се водим по нико-
го извън Българско" 

"Ако печеля, печели цял народ, 
ако губя, губя само мене си!" 

"...времето е в нас и ний сме 
във времето, то нас обръща и 
ний него обръщаме" 

"На такива хора дай работа, 
които са разсъдителни, по-
стоянни, безстрашливи и 
великодушни! Без тия едно 
да липсва на водачът на тая 
свята работа, то той ще я 
улайнени" 

"Гледай народната работа по-
вече от всички други, повече и 
от себе си да я уважаваш"

"Без изпит не е приет никой"

"Трябва изпит за всеки. Защо-
то има примери: Днес е човек, 
а утре - магаре"

"Не се полъгвайте, че тези 
които държат парите 
държат и бъдещето ви, за-
щото тези пари те са ги 
взели от вас, а вие им се кла-

няте и ги въздигате."

"Всичко се състои в нашите 
задружни сили, срещу тях не 
може да противостои и най-
силната стихия"
"Братя, възобновлението на 
нашата славна преди държа-
ва, отърванието ни от про-
клети агаряни, за да си добие 
първата чест и слава нашето 
мило отечество Българско, 
най-после да бъдем равни с 
другите европейски народи, 
зависи от нашите собствени 
задружни сили. Като е тъй 
вам, вам надлежи да се по-
кажете достойни, верни и 
неустрашими във всяко от-
ношение."

Васил Левски

Писмо до 
Левски

Спи, Дяконе! Не се събуждай!
Остани в незнайния си гроб!
Добре си ти. От там не виждаш 
съдбата на достойния ни род.
 
Не виждаш майките, които днес не раждат. 
Стариците край кофите за смет. 
Бащите с джобовете празни, 
в ръцете с куфари и здравец за късмет.
  
Децата ни са вече на изчезване. 
Селата мъртви. Пусти градове. 
Строим хотели, паркинги, гаражи. 
Край просяка минава беемве.
 
На пътя към Европа се продават 
в ръцете с кукли малките моми. 
Те детството си в сънища сънуват, 
стаена скръб в очите им гори.
  
Спи, Дяконе! Не се събуждай! 
Добре си там под тази черна пръст.
Завиждам ти за туй, че не дочака 
мечтите си, разпънати на кръст.

Таня, 11 клас, Търговище
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Стройното, гиздаво, 
искрено и обичливо 
присъствие  на хората 
на перото също може да 
помогне за това

Цветан Мил-
ков тодоров е ро-
ден на 30 март 
1950 година в 
село Селановци, 
Врачанско. За-
вършил е бъл-
гарска фило-
логия в СУ „Св. 
Климент Охрид-
ски“ . В момента 
живее и работи в 
град Русе. Пише 
лирика и хумор, 
издал е 7 книги 
- „Моностихове 
по монокини”, 
”Звезден кош”, 

„Синева” , „Ищах и либидо”, „Крадци на лю-
бов”, „тичинки” /sms-поезия/ и „Бръшлянови 
ручеи”. Получавал е множество награди от 
литературни конкурси. Носител е на първа 
награда за поезия на името на Петър Алипи-
ев. Публикувал е хайку в сборници, издавани 
в Киото. Негови творби са поместени в че-
тири сборника с sms-поезия. Има публикува-
ни стихове и хумористични материали във 
вестници и списания като „Ирин-Пирин“ , 
„Знаци“, „Романтика-84“, „Стършел“, „Луд 
труд“ и други.

В неговите особено напевни и звучащи 
по народному стихове за Левски звучат и 
автентичните думи на Апостала. Нарече-
ни са  „Приписки” и  са включени в книжката 
„Синева”, излязла още през 1997 г. Оригинал-
ни са, защото авторът се е стремял да не 
променя стила на Левски и духа  на негова-
та епоха. Почти всяко стихотворение-при-
писка започва с епиграф, съдържащ думи от 
и за Левски. 

- Прав си, Поете, като казваш, че „под дър-
во и под камък търсим нещо за Левски”, тър-
сим подробности за живота му, гроба му, но 
намираме ли същността му? 

- Много малко от нея, защото търсенето на 
повечето хора не надвишава нивото на обикно-
веното любопитство. За едни то е само новинар-
ско-чалгаджйско, а за други – иманярско-комер-
ческо...  Но - каквото и да се търсеше, ровеше, 
чоплеше  – се стигаше до: „Той- Левски - Народът 
– свят, неопетнен…”

- Вярваш също, че днес пътят към Левски 
е чист и пречист. Но как да попаднем в него?

- Тук аналогията с разказа на Вазов „Чистият 
път” е очевидна. Но само във времето на про-
мяната у нас имаше синева, светлина, мамеща 
ни към нещо по-добро, жадувано...Спомняме си 
големия син митинг, жълтите павета, градове-
те на истината, бай Йосиф Петров…Това ни се 
струваше най-чистият път... Но дали попаднахме 
в него?!... Май – да, май - не!... Ние си го вървим 
– тоя път, откакто сме се спрели в тия земи, и 
трябва да си го изминем.. Но не по тоя начин.По 
магистрала не може. А – знаейки, че „времето е 
в нас, и ние сме във времето...”, и  - с нравствена 
чистота и идеална честност. Като Левски.

- И въпреки  голямото ни търсене, следва-
не на образеца, на идеала, въпреки дадения 
свят курбан, въпреки че земята ни още се ог-
лежда в небето на неговите две сини очи, тя 
пак не дочаква своя Изгрев, защо?

- Не, не дочакахме своя Изгрев. Защото се 
люшкаме  я на изток, я на запад; защото управ-
ниците ни още не могат да кажат като Апостола: 
„Народът ми е пред очи в сичко!”

- Пък и, май, не смогваме на „всякакъв бу-
рен” заради лековерните си души, затова, че 
бързахме и куцахме напред с „ялова рабо-

КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

8

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“. 

та”...
- Да, не смогнахме на бурен, на глупости, на 

циркаджийство... Кретахме, куцукахме, разва-
ляхме, поправяхме...Защото отдавахме всичката 
пара за свирката.

- Сега, казваш, когато „преваля времето”, 
когато „спечелената печал сълзи от парене”, 
сами трябва да изпълним оброка „сватба-по-
личба”, но има ли хора, които да сложат „крак 
в стремето”?

- Не знам дали има хора, готови  за  „крак в 
стремето”... на коня прабългарски... Интернет не 
казва, есемес - няма... Началника – ни  взгляд, 
ни дума!... Може и да има готови – но срещу как-
во и кого да се борят?!... Всичко е разлято след 
поредната дига, май. Има само забавено истори-
ческо развитие, вървене след силните на деня, 
робуване на хора и идеологии...,българи срещу 
българи...,” клаха народа си”...,” пропаст, която...”, 
изтребление на духовност..., някой отвън..., друг 

19.ІІ.1873 г. 
 
Земя –  
бяла, шеметна.  
Зурни.  
Барабан.  
Тълпа  
с байонети  
чака  
курбан.  
Земя –  
клета, чемерна.  
Спокоен-  
гласът.  
Гърдите –  
кремъчни.  
Обарутен –  
духът.  
Земя –  
черна, чезнеща  

Къртовска работа е нужна, за да се премахнат четирите 
въпросителни от възгласа на Левски „Народе????”

Не може по „магистрала” 
да стигнем до Левски, 
а само с усещането за 
вътрешна идентичност
с неговата същност

да е, нали не съм аз..., друг път…
- За Второто пришествие, смяташ, че е нуж-

на къртовска работа…
- Наистина, къртовска работа е нужна, за да се 

премахнат четирите въпросителни от възгласа 
„Народе????” от тефтерчето на Левски. За да не 
се получи като в баснята за орела, рака и щуката 
и като в „Приказка за стълбата” на Смирненски...

- Хората на перото също имат, като Левски, 
длъжността да казват, да огласяват Истината. 
Правят ли го?

- Хората на перото?! Като са се за орото фа-
нали – да го играят: но хубаво, спретнато, гиздо-
сийно може да е, да радва окото, обичливо да 
е ...(Да, бе, да!). И трябва да се казва истината! 
(Да, ама не!) Трябва да е и длъжностно!( Чети 
журналистиката на Ботев!)... И образованието да 
е както трябва – с Вазов, Страшимиров, Алеко 
Щастливецът...

Интрвюто взе Лияна фЕРОЛИ

в две сини  
очи.  
Февруари  
ни свети  
с тези  
очи.  

7.
„За отечеството 
работим, байо...”
/Из писмо до Иван 
Кършовски”

Байо Василе,  
раздячен дяконе –  
пести дивита,  
събирай ядове!
Преваля времето –  
хомот – не пада…  
Печал спечеляме,  

сълзим от парене.
С ялова работа  
бързим, та куцаме.  
С подвеждане сляпо –  
не е Революция!
Нареда народова -  
за всичките длъжности!  
Всекиму – своето!  
И съд по устава!
Така да е, байо!  
Душеспасение  
за обречено тяло  
е горене.
Горение!

 Из „Апостолови
приписки”

Цветан тодоров


