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Абонирайте се за вестник

КВАНТОВ
ПРЕХОД

Започна кампанията на Български
пощи за абонамент за 2015 г.
Молим всички желаещи да се абонират за в. "Квантов преход", каталожен №618, във всички пощенски
клонове в страната.
Абонамент
за 3 месеца
- 3.00 лв.;
за 6 месеца
- 6.00 лв.;
за 12 месеца - 12.00 лв.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org
"Отбелязваме не само 1000
години от смъртта на
цар Самуил, но и неговото
безсмъртие. Епоха, която не
ни държи равнодушни",
Пламен Павлов,
историк и журналист

Излиза 2 пъти в месеца

Всички, които се абонират за цялата 2015 г., ще получат и една от
емблематичните книги на Издателска къща "Новата цивилизация".
Надяваме се, че и през 2015 г. ще
бъдем заедно!
От Редколегията

1000 години
по-късно

Управление:
997–6 октомври 1014
Роден - 10 век
Починал - 6 октомври
1014 в Преспа, България
Българската армия на Самуил разгромява византийските войски край Солун (996) и убива дук Григорий.

В каталога на РП
нашият номер е

618

Ц

ар Самуил управлява България от 997
до 6 октомври 1014 г. Той е първият владетел от династията на комитопулите.
Има хипотеза, че родът на комитопулите е клон
на династията Дуло. Тя се основава на предположението, че комит Никола е потомък на Гавраил,
син на Симеон I, както и на хипотезата за произход на Крумовата династия от рода Дуло.
Съществува и хипотезата, че цар Самуил има
арменски произход. Името Рипсимия (арменски:
Хрипсиме) е разпространено сред арменците,
както и имената Давид, Мойсей, Арон и Самуил в
Арменската църква. Мисълта за арменски произход на Самуил и брат му - Давид, като се отрича
Арон и Моисей да са негови братя, е разгледана
и развита в светлината на историческите събития
от 10 век в Adontz, N (1938). "Samuel l'Armenien,
roi des Bulgares".

Погребан на остров
Свети Ахил, Малко
Преспанско езеро
Династия - Комитопули

Управление
От около 971 г. Самуил управлява България
съвместно с тримата си братя, а след смъртта
им става действителен владетел на българите,
макар че формално царската титла принадлежи
първо на пленения от ромеите Борис II, а впоследствие на Роман. През 997 г. цар Роман умира и Самуил става едноличен владетел в едно от
най-трудните времена в българската история.
В продължение на десетилетия той успява да
удържи атаките на византийския император Василий II и дори му нанася сериозни поражения.
Непрестанните борби за надмощие с Византия
продължават през цялото му царуване.
Цар Самуил умира на 6 октомври 1014 г., вероятно от сърдечен удар, който получава при вида
на войниците си, ослепени след битката при Беласица.

на стр. 2-3

Баща - комит Никола
Майка - Рипсимия
Предшественик Роман
Наследник - Гавраил
Радомир
Брак с Агата, дъщеря
на Йоан Хрисилий,
който е кмет на гр.
Драч (днешен Дуръс,
Албания).
Потомци - Гавраил
Радомир, Теодора
Косара, Мирослава,
има и две дъщери
и извънбрачен син,
неизвестни по име

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

директора на института по антропология към БАН
член-кореспондент проф. Йордан Йорданов.
Цар Самуил не е бил много едър, някъде около
160-170 см. До наши дни няма запазени писмени
сведения за външния му вид, макар че от някои хроники може да се направят известни предположения.
През 996 година в битката при река Сперхей цар
Самуил е бил ранен. Вероятно той е искал да се защити в битката и е вдигнал двете си ръце нагоре, при
което те са били счупени, каза още професорът. Самуил не е бил лекуван, тъй като счупените кости са
започнали да зарастват много накриво. Освен това
сигурно не е можел да се храни, тъй като е била повредена и долната му челюст, каза проф. Йорданов.
Ударът върху главата, респективно върху черепа,
е довел и до една подчертана лицева асиметрия,
т.е лявата половина на лицето е по-хлътнала, поприбрана
навътре,
разкрива проф. Йорданов
Реконструкцията на
черепа е продължила
4 месеца и половина,
а гипсовата отливка е
била предоставена от
директора на НИМ Божидар Димитров.
Скелетът на българския владетел е открит
през 1969 г. в саркофаг
при разкопки в базиликата "Свети Ахил" на едноименния остров в Малкото преспанско езеро, който е
на гръцка територия. Тогава гръцкият археолог Николаос Муцопулос намира четири саркофага и само
един от тях не е ограбен. Той предава черепа и три
кости на българските учени. Костите на българския
владетел се съхраняват в университета в Солун.
Цар Самуил е един от най-забележителните наши
владетели. Той води 50-годишна битка с Византия,
която непрекъснато напада България и дава пример за това как се пази българската нация, изтъкна
проф. Димитров, преди да получи тържествено от
директора на Института по антропология реконструирания череп.
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Самуиловият надпис

Умиращият Самуил и ослепените му
войници - миниатюра от Търновски
препис на Манасиевата хроника, XIV в.,
Библиотека на Ватикана

От стр. 1

1000 години по-късно

След смъртта на царя България не успява да
издържи дълго на военния натиск на византийците.
Четири години по-късно идва и краят на Първото
българско царство.
За ранните години на Самуил не се знае много.
Надписът от с. Герман, край Преспанското езеро и
добавките на епископ Михаил Деволски към хрониките на Скилица сочат, че бащата на комитопулите е
Никола, а майка им - Рипсимия.Нейното име според
някои изследователи говори за арменския ѝ произход.Според изворите Никола е бил болярин и областен управител от най-високо ниво. В латинската
версия на хрониките на Скилица е наречен comes,
а синовете му - comites. Титлата комит е давана на
управниците на комитати, на които България е разделена от средата на 9 век. Предполага се, че комит Никола е управител на голямата област Средец.
Вероятно той се намира в близки родствени връзки
с преславския царски двор - сред потомците му са
разпространени имената на владетели от Симеоновия род. Самуил кръщава един от синовете си,
Гавраил Радомир, на неговия дядо - Гавраил, брат
на Симеон, а племенникът на Самуил, Иван Владислав, кръщава един от своите синове на прадядо си
- Пресиян.
Предполжението, срещащо се в по-стари изследвания, че Самуил е имал съгласно с тогавашния български обичай второ име Стефан, почива на
исторически извор, чиято автеничност е оспорена.
Никола вероятно умира преди 970 г.
Две столетия по-късно управлението на комиту-

пулите легитимира създаването на Втората българската държава. Мястото на Самуил в българската
държавна традиция, като наследник на Симеон и
Петър и предшественик на Асеневци, е засвидетелствано в кореспонденцията на папа Инокентий III с
българския цар Калоян и с унгарския крал Емерих.
В писмо от 1203 г. Калоян съобщава, че е натоварил
Търновския архиепископ Василий с мисия до папата, "съгласно обичая" на неговите предшественици,
царете на българите и власите — Симеон, Петър
и Самуил, прародители мои, и на всички останали
царе на българите... “
Калоян желае царската му титла да бъде призната от папата:
„ ...ние като любим син искаме от нашата майка,
Римската църква, царска корона и достойнство според както са ги имали нашите стари императори.
Както намираме записано в нашите книги, един е
бил Петър, втори — Самуил и други... “
Безуспешно се опитва да предотврати коронясването на Калоян унгарският крал Емерих. На неговите
протести папата отговаря:
„ ...от старо време в България последователно
мнозина царе са били короновани чрез апостолическа власт, като Петър и Самуил...
Смъртта на цар Самуил
Цар Самуил е починал на 70-години от тежка рана
в областта на лявото слепоочие. Това показва реконструкцията на черепа на българския владел според

"†В името на отца и сина и светия дух. Аз Самуил, раб божий, полагам помен на баща [си] и майка
(си) и брата [си] на този кръст. Това са имената на
покойните: раб божий Никола, [Рипсимия и] Давид.
Написа се в годината от сътворението на света
6501, индикт"
Самуиловият надпис е старобългарски епиграфски паметник от 993 година, един от най-старите
датирани надписи на кирилица. Надписът представлява частично повредена мраморна плоча, открита
през 1888 година при строежа на църквата „Свети
Герман“ при село Герман, Преспанско. Издълбан е
по нареждане на цар Самуил (997-1014) в памет на
родителите му комит Никола и Рипсимия и брат му
- Давид. Състои се от 11 реда, изписани в стила на
т.нар. стар унциал, повлиян от ръкописния литургичен унциал.
Битолски надпис
"През годината 6523 (1015-1016) от сътворението на света обнови се тази крепост, зидана
и правена от Йоан, самодържец български, с помощта и с молитвите на пресветата мъченица
наша Богородица и чрез застъпничеството на
дванадесетте и на върховните апостоли. Тази
крепост бе направена за убежище и за спасение и
за живота на българите. Започната бе крепостта Битоля през месец октомври в 20 ден, и се завърши в месец (…) в края. Този самодържец беше
българин по род, внук на Никола и на Рипсимия благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил,
царя самодържавен, и които двамата разбиха в
Щипон гръцката войска на цар Василий, където бе
взето злато (…) а този в (…) разбит биде от цар
Василий в годината 6522 (1014) от сътворението
на света в Ключ и почина в края на лятото."
Надписът е намерен през декември 1956 година
в Македония при събарянето на Чауш джамия в гр.
Битоля, която вероятно е градена с камъни от Битолската крепост. В него владетелят съобщава за
обновяването на Битолската крепост и упоменава,
че е цар на България и "българин по род". Този факт
нанася голям удар на привържениците на македонизма.
www.rodenkrai.com
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””
На другия ден войската преминаваше
през една гориста и пълна с пропасти
долина Едва я беше преминала достигна до стръмни и трудно проходими
места,където мизите (българите …б.а)
нападнаха ромеите и като унищожиха
много голям брой войници взеха царската
палатка със съкровището... Оцелялата войска едва са измъкна от преследването на
мизите в непроходимите планини и, като
загуби почти цялата си конница и обоза
който караше със себе си, се върна в ромейските предели…
Лъв Дякон за разгрома на ромейте

БИТКАТА В ПРОХОДА ТРАЯНОВИ ВРАТА
17 АВГУСТ 986
Обезпокоен от победите на Самуил в Тесалия,
Василий II решава да отклони вниманието му от
югозападните части на империята, като започва
мащабни приготовления: 10000 конници, 10000 пехотинци, един елитен отряд, вероятно от прочутата
арменска пехота, много обсадни машини и голям
обоз, общо към 30000 души, и потегля на поход.
ОБСАДАТА НА СРЕДЕЦ
Стратегическият план на Василий II е да прекъсне връзката между Източна и Западна България
и затова първата му цел е крепостта Средец. Овладяването й ще бъде тежък удар за българите. И
по времето на Самуил, както и през цялото Средновековие, тя продължава да има стратегическо значение. От нея тръгват пътища за Мизия, Тракия и
Македония, които я превръщат в централен пътен
възел на Балканския полуостров.
Императорът достига Траянови врата (Ихтиманския проход), оставя отряд, начело с Лъв Мелисин,
да го охранява, и обсажда Средец. През това време Самуил воюва в Тесалия и Василий II се надява, че лесно ще превземе крепостта, но защитниците й оказват яростна съпротива и отбиват всички

Успехът на Самуил при
Траянови врата може да
се сравни с разгрома на
кан Крум над Никифор I

пристъпи. Ромеите изразходват носимите си запаси
и когато се пръскат да търсят храна и фураж из полето, българите им устройват засада, избиват много от тях и взимат голяма плячка - коне и впрегатни
животни. Накрая гарнизонът излиза на бой и изгаря
обсадните машини на врага.
Интригите също не подминават византийския
лагер — доместикът на западните войски, Кондостефан, известява императора, че Лъв Мелисин е
тръгнал към Цариград да заграби властта. След
двадесетдневни безуспешни усилия да превземе
града, получаващ непрекъснати известия, че българите му готвят засади по пътя за връщане, притиснат от продоволствена криза, Василий II вдига обсадата.
ЗАСАДАТА
През това време Самуил разбира за нахлуването
на ромеите, преустановява военните действия в Тесалия и се отправя по долината на р. Струма в тила
им. Според Йоан Скилица той завзема планинските
проходи и поставя засади от всички страни. Войската му преминава Самоковското поле, прехвърля се
в Ихтиманското поле и се насочва към отстъпващата византийска колона откъм юг.
Войската на Василий II спира да нощува при крепостта Щипоне (до дн. Ихтиман). Тогава се случва
нещо, което съвсем разстройва бойния й дух. През
нощта голяма звезда осветява ромейския лагер и,
пръскайки искри, пада до самия окоп и угасва. Ромеите възприемат случая като знамение, предвещаващо гибел. На другия ден, 17 август 986 г., съвсем
разстроени, те започват безредно отстъпление.
Самуил зорко следи придвижва¬нето им и, начело
на главните български сили, извършва успоредно
преследване, за да прегради пътя им. И изведнъж,
както се намира в походна колона от лагера при Щипоне до превала на Траянови врата, византийската
армия се оказва обкръжена.

РАЗГРОМЪТ НА ВАСИЛИЙ II
Българите връхлитат внезапно и съкрушително.
Вероятно Средецкият гарнизон удря отстъпващите
ромеи в гръб. Редом със Самуил се сражават синът
му Гаврил Радомир и синът на Арон, Иван Владислав. (Византийският летописец Михаил Деволски
споменава, че заедно със Самуил в битката са
участвали Арон и Роман. Една част от историците
смятат, че това са братът на Самуил и цар Роман.
Повечето от учените обаче са на мнение, че става
дума за сина на Арон, Иван Владислав, и за сина
на Самуил, Гаврил Радомир, който бил известен и
като Симеон Роман.) Започва сеч. Почти цялата ромейска конница и голяма част от пехотата са избити. Само най-предните части на походната колона
успяват да избягат от засадата. Сред тях е и летописецът Лъв Дякон. Арменската пехота, която охранява императора, с отчаяни усилия си пробива път
по планинска пътека и Василий II едва успява да се
добере до Пловдив. В ръцете на българите падат
палатката му със съкровището и императорските
му отличителни знаци. Пленен е също и обозът на
ромейската войска.
Може само да се предполага, как би се развила
историята, ако Василий II бе последвал участта на
Никифор. Но, така или иначе, разгромът на византийците е пълен. Опозорен, Василий II се изпокарва
с военачалниците си. Заварва в Пловдив Лъв Мелисин и, като разкрива интригите на Кондостефан, в
гнева си го поваля на земята. Империята е обхваната отново от размирици, които продължават три години. В Цариград българската победа предизвиква
истински ужас. Поетът Йоан Геометър пише: „...мизийските (българските) стрели са по-силни от авзонските (ромейските) копия... Истърът (Дунав) грабна
венеца на Рим".
Споменът за великата битка трайно се запазва в
народната памет. С нея завършва десетилетие на
внушителни победи на българите и утвърждаване
на българската държава.
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22 СЕПТЕМВРИ - ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ
На този ден през 1908 г. при изключително тържествена обстановка
в историческата Иван-Асенова църква “Св.Четиридесет мъченици” на
старопрестолния Царевец с Манифест към българския народ, подписан от
Фердинанд І е обявена независимостта на България.
С обяваването на Прокламацията за българската независимост се отхвърлят
всякакви ограничения на международния статут на българската държава и
в крайна сметка Европа е принудена да признае пълноправното членство на
нашата страна в голямото семейство на тогавашните европейски държави.

НА
А
Ц
А НИ А
Р
Т
С
ИАН РОВА
Р
А
М
ТА
А
М
ПРА

З

а националния празник на РБългария
- 22.09. поетите от СНЦ Артпиерия Бургас възобновиха традицията на
бургаската бохема да се правят спектакли и
литературни четения на о-в Света Анастасия.
В програмата участваха поетите: Евгений Апостолов, Калина Вергиева, Мариана Праматарова, Константин Корадов, Иван Кехлибарев,
Стефка Бакалова, Васил Костов и Таня Сарандева, а рецитаторът Йордан Марев изпъ-

лни стихотворенията на именития Костас Варналис - Морето, Обречени и Майката на Христа. Донка Владимирова - флейта, Игнат Нан-

"Танго" е новият поетично-музикален спектакъл
на СНЦ "Артпиерия" от поредицата "Театър на
поезията", който е включен в афиша на Есенните
литературни празници - Бургас,13.10. 2014 година,
Художествена галерия "Петко Задгорски" /
бившата Синагога/. Представлението е изградено
по стихотворения на Евгений Апостолов, Калина
Вергиева, Мариана Праматарова, Иван Кехлибарев,
Стефка Бакалова, Васил Костов, Таня Сарандева,
Константин Корадов и Виолета Асьова. Участват
рецитаторите Йордан Марев и Иванка Станкова,
както и двойки танго изпълнители.Романтика, любов
и страст в стихотворения и танци - за първи път в
Есенните литературни празници се представя такава
композиция.

ков и хор Ангира с музикалните си изпълнения
допълниха празничната програма и зарадваха
гостите и туристите на острова.

Романтика, любов и
страст в стихотворения
и танци
ТАНГО

къс разказ от Мариана
Праматарова
Минутите бързаха. Секундите препускаха по циферблата на стенния часовник в
очакване на церемониалния
танц. Присъствие – отсъствие
в овално огледало.

На 25.09.2014
ИК "Новата
цивилизация"
представи
авторския филм
на Мариана
Праматарова "Искри
от вечността",
също и книгите на
Мариана: "Искри
от вечността",
"Митологично и не
съвсем", "Градове,
храмове, колоси"
и "Домашното
насилие".

Цигулката свиреше „Танго
„Амик” за пети, шести, седми
път. Спря да ги брои. Полегна
на дивана. Дългите й пръсти
с ярко червен маникюр обикаляха концентрираната неподвижност на чашата с вино.
Звукът съсредоточено помиряваше противоположностите
вътре в нея.
Това танго за кой ли път
разбиваше вълните на морето в душата й. Беше остров.

Беше посвещение. Беше стихотворение на Кортасар. Още
вино...
Минутите се гонеха. Секундите танцуваха, дишаха на
пресекулки без да усещат умора. Гледаше отражението им
в огледалото.Танго „Амик”.
Силуетна картина. Мъжката
фигура се открои в рамката на
вратата.Видя го в огледалото.
Стрелките, една върху друга,
се сляха с финалния акорд.

ПОКАНА
На 20.10.2014 г. (понеделник) в гр. Русе, в зала „Култура“
(сградата на отдел „Култура“), от 13.30 ч. ще бъдат
представени най-новите книги на ИК „Новата цивилизация“.
Ще присъстват следните автори: Мариана Праматарова,
Ефим Кушнер, Тодор Ялъмов и Атанас Панчев.
Вход свободен

СЪОБЩЕНИЕ
На 21.10.2014 г. (вторник) в гр. Силистра, в Залата на
Регионалната библиотека, от 10.30 ч. ще бъдат представени
най-новите книги на ИК „Новата цивилизация“. На
срещата ще присъстват: гостът от Русия Ефим Кушнер –
философ, писател; Тодор Ялъмов – автор на „Строители
на ноосферата“ и „Учителят – пророк на шестата раса“;
Мариана Праматарова – автор на книгите „Искри от
вечността“ и „Градове, храмове и колоси“.
Вход свободен
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Биодинамична 			
характеристика
за октомври 2014 г.

Най-важният сезон за земеделците – есента, и най-важният
месец, през който приключваме една земеделска година.
Сега анализираме резултатите и правим цялостен план за
следващата година.
Слънцето, Луната, планетите и съзвездията благоприятстват
нашата дейност и ни дават възможност навреме и качествено
да работим в градината. Дните на Възходяща Луна до 13 и
от 28 до 30 октомври са най-благоприятни за прибиране
на плодната реколта, която да съхраним за зимата или да
преработим. Използваме топлинни и светлинни импулси в
дните „плод" и „цвят“. Можем да ползваме и дните „плод“ при
Низходяща Луна от 13ч на 18.10 до 8 ч. на 20.10, но нека тези
дни да ни бъдат резервни. Всичко събрано през този период
ще съхрани качествата си през зимата и ако преработваме.
Какво ни обещават планетите? В началото на месеца се
очаква приятно, почти топло за сезона време. След 5.10. влагата
ще е по-голяма, а температурата и вятъра много променливи.
От 12 до 14 също се очаква много приятни есенни дни.
Периода от 22-27.10. ще е свеж, но доста влажен, а след 28.10.
ще имаме много приятна за сезона температура, може би за
това ще допринесат Юпитер от Лъв и Марс от Стрелец, който
в края на месеца действат от тези съзвездия. Важно е след
прибиране на реколтата освободените площи да подхраним
с компост, а при наличие на препарат 500 да напръскаме с
него и да засеем със смески за зелено торене. Използваме
ечемик и ръж, смесени с бобови за богата листна маса и
възможност за подтискане на плевелите. Отново напомням да
не се оре и копае, а лехите само да се разрохват с мотичка или
с плоскореза на Фокин. На по-големи площи да се използва
брана за каналчетата, в който пропадат и се скриват засетите
семена. При по-сбити глинести почви да се предпочита ръж за
разрохкване и омекотяване. От едно семенце ръж израстват от
5 до 8 братя, а общата държина на корените е няколко стотин
метра. Пролет окосяваме, раздробяваме и след 3-4 дни, когато
зелената маса започне да съхне, заравяме, но не дълбоко.
След 2-3 седмици можем да садим успешно всякакви култури.
Част от зелената маса задължително използваме за компост.
Така не само давамеу органична материя за преработка на
почвените организми, но и вкарваме в почвата лесно усвоим
за растенията азот.
Добре е през този месец да подготвим дупките за овошките,
които ще садим на пролет и каналите за нови лози. Нашата
биодинамична технология показва най-добри резултати,
когато те остават отворени през зимата, а самото засаждане
извършваме рано през пролетта.
Достатъчно са и дните за работа с компостната купчина.
Готовият използваме през периода на Низходяща Луна с найдобри дни на 14 и 24 октомври. За работа с новата купчина
имаме много добри дни - 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 24, 25, 30 и 31
октомври.
През месеца очакваме частично Слънчево затъмнение на
23.10. с максимум в 24,45 ч., но за нас няма да е добре видимо.
Ще можем да наблюдаваме пълно Лунно затъмнение на 8.10.
с максимум в 13,55 ч.
Неблагоприятни дни за месеца са 6-и - целия ден, и 20-и
след 8 часа - почиваме и планираме бъдещите дейности.
Добри резултати на всички!

СЪОБЩЕНИЕ
На 22.10.2014 г. (сряда) в гр. Разград в Младежки клуб „Зайо
Байо“ (Средношколско общежитие), от 10.00 ч. ще бъдат
представени най-новите книги на ИК „Новата цивилизация“.
На срещата ще присъстват следните автори: Атанас Панчев,
Ефим Кушнер и Мариана Праматарова – автор на на филма
„Искри от вечността“, който ще бъде прожектиран.
Вход свободен

ПОКАНА
На 23.10.2014 г. (четвъртък) в гр. Шумен, в Народно
читалище „Добри Войников“, зала „Сава Доброплодни“,
от 10.00 ч. ще бъдат представени най-новите книги на
ИК „Новата цивилизация“: „Собственикът“ и „Учителят
– пророк на шестата раса“ с автор поета писател, гост от
Русия, Ефим Кушнер. Книгите ще бъдат представени от
издателя акад. Атанас Панчев.
Вход свободен

Лунен календар за октомври - 2014 - І част от Димитър СТОЯНОВ

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА
ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди
Реколта 2014 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 пшеницата, 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 почвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени торове.
Тел. 0877 309 954; 0888 693359
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(От бр. 18-19)

инж. Ради ПАНАЙОТОВ

Видно е, че доста се работи по въпроса, защото доста преди този случай, още в зората на
сегашната ни демокрация – през 1993 г., някой
е бил доста настойчив, за да да предизвика
Софийския градски съвет да обсъжда и вземе
решение (с какво право?), с което се разрешават надписи на чужди езици по фасади, витрини, в магазини, ателиета и учреждения, стига
те да са идентични с надписите на български
език и да са с по-малки размери от тях. Както се
казва: “Като няма риба и ракът е риба.” Но става ясно, че в нашите мътни води плуват доста
едри риби. (Виж вестник “24 часа” от 29.04.1993
г.)
“Ескалираща приемственост” се наблюдава и при следващото българско правителство след изборите на 17.06.2001 г. Вестник
“Монитор” от 11.08.2001 г. ни осведомява, че
поелият Министерството на образованието
и науката “бунтар с нежна душа” Владимир
Атанасов е “за паралелното въвеждане на
латиницата у нас”. В това той вижда “причудлива идея, която има своите основания” и
“изтъква Интернет-общуването и изписването на имената на фирми за довод в полза на
въвеждането”. От публикацията не става ясно
откога датира тази негова идея, но можем да
разсъждаваме над написаното, че “веднага
след номинирането на Владимир Атанасов за
просветен министър медиите припомниха, че
по времето, когато шеф на просветата беше
Веселин Методиев, Атанасов оглави екипа
за създаване на държавни стандарти по литература. Тогава той заяви, че времето на националната идентичност е отминало, вкара
Св. Валентин в учебната програма, посочи, че
Каравелов е остарял, а “Аз съм българче” според него бил “националистически идиом в европейска България”. Не се отказва от тези си
думи, тъй като мисли, че националната специфика е проява на остаряло мислене. Според
него зад формулата “национална идентичност”
се крият балкански интереси. Този синдром бил
описан най-добре от Страшимиров, мотивира
се новият образователен министър.” В същото време той “не желае да назове имената на
хората, които са го препоръчали на премиера.
Единственото, което отбелязва по този въпрос
е, че са от учителската колегия” и че “лично с
министър-председателя Симеон Втори се е
запознал в средата на юли тази година”. Още
представи за възгледите на министър Атанасов
по въпросите на националната идентичност ни
дават и вестниците “Труд” от 22.08.2001 г. със
статия от Милена Бойчева “Европейче съм!
Обичам Алпите, Карпатите, Урал” и “Нова
Зора” от 04.09.2001 г. с редакционна статия “Mr.
Atanasoff, изчервихме се от срам”.
А колкото до посочените два “довода в полза на въвеждането” на латиницата, става ясно,
че министърът е непростимо слабо запознат с
компютърната техника, която с нищо не ограничава общуването както чрез латиницата, така
и чрез кирилицата, и чрез китайски и японски
йероглифи, и на арабски, а ако пожелаем и на
глаголица. В същото време, според приложената логика излиза, че самото наличие на фирми, като “Coca Cola”, “Microsoft”, “BMW”, “Sony”
и пр., прави наложително Република България
да приеме латиницата като своя официална
азбука. Към това сигурно трябва да добавим и
свършения (незаконен!) факт, че у нас вече на
всяка крачка в очите ни се набиват надписи на
заведения и фирми, като “Black cat”, “Sunday”,
“Florida”, “Autotechnica Ltd.”, “Petrol”, “Rodopa”,
„ENEV” . . .
Разгърнете който и да е вестник. Разходете
се по която и да е улица. Влезте в някоя кни-

Опитът да бъде заменена
кирилицата с латиница
Езикът и писмеността като
обект и средство за психотронно
въздействие
Невежество, престъпно
съглашателство и продажност
подпомагат противниците
на българския дух
жарница и погледнете кориците на ученическите
тетрадки ! ! !
В един момент събирането на подобни примери се оказа безпредметно и гротескно, защото навсякъде около нас гъмжи от “латинописи”.
Преди виждахме някоя и друга българска стока
с етикет на чужд език, но това беше в случаите,
когато чужди купувачи ни ги връщаха заради незадоволително качество. (То се видя и “тяхното”
какво е.) Чужди стоки имаше малко, но и сега
почти всичко е произведено у нас, само че под
“мениджмънта” на чужди “стратегически инвеститори”. И изглежда така, сякаш пазаруваме само
върнати отнякъде стоки.
Имаме най-сериозни основания да се съмняваме в добронамереността на “новите” ни западноевропейски и американски “приятели”, които постоянно ни натрапват обидно неизгодни за
нас конвенции, договори, споразумения, сделки,
промени в Конституцията и вътрешното ни законодателство. Видяхме и виждаме какво става в
Югославия и Македония. “Непослушните” биват
демонизирани, успоредно на което сякаш от нищото изникват тероризъм, междуетнически напрежения и граждански конфликти. Следва “намеса” или пряка военна интервенция на “международната общност”. А “послушните”, като нас,
биват залъгвани и ерозирани с карнавални мероприятия, като например обявяването от Съвета
на Европа, Европейската комисия и ЮНЕСКО на
2001 г. за Европейска година на езиците. Но
ако се взрем по-внимателно, ще видим, че такава
една формулировка означава: Европа да чества
всички езици по света (не е “Година на европейските езици”), което обяснява “задокеанската” доминация на събитието. И никой не се усеща, че
всъщност през цялото време се говори за “година на малките езици и култури”, за тяхното “интегриране” и “вписване” в “контекста на европейската и световната култура”, които на практика
все по-осезателно се превръщат в англоезични.
(Да се чудим ли, ако след време се заговори за
“американски език”? – както за “австрийския език”
на г-жа Елка Константинова.) Така с едно унизително “потупване по рамото” и българският език,
ведно с българската култура, са обявени за малки, да разбираме незначителни, и им се посочва
място в групата на изчезващите, т.е. на нарочените за “претопяване”.
Показателна е и книгата на Александър Кинг и
Бертранд Шнайдер „Първата глобална революция”, която всъщност представлява доклад на
Съвета на Римския клуб от 1991 г. По същество
пред нас е един опит да се анализира цялостното състояние на света в този преломен момент и
да се посочат пътищата на „все по-съвместното
ни” бъдеще. Едва ли обаче читателят ще оста-

не доволен от прочита, защото очакванията по
отношение на една толкова влиятелна институция се оказват прекалено високи спрямо предложените изводи и насоки. В този доклад не
се говори пряко за езика, макар да има специална глава „НОВОСТИ В ЕЗИКА, АНАЛИЗИТЕ
И ПОДХОДА”. Има обаче някои податки, които
„признават” неговата важност и наред с всички останали разглеждания повдигат въпроса:
Объркани ли са тези „ромеи” и не знаят какво да ни кажат или се мъчат да продължават
да ни заблуждават, сами не вярвайки на думите си?
Така например чрез софистични еквилибристики се достига до извода, изведен в самостоятелна глава: че „ОБЩИЯТ ВРАГ НА
ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ЧОВЕКЪТ”! „Търсейки новия враг, който ще ни сплоти, ние стигнахме до
замърсяването, глобалното затопляне, сушата,
глада и пр. В глобалния им смисъл те представляват обща заплаха, която води до необходимостта от сплотяването на всички хора по
земята. Определяйки ги като врагове обаче, ние
автоматически влизаме в клопката, за която говорихме по-рано: да объркваме симптомите с
причините. Всичко това е резултат от човешката намеса и тези проблеми могат да бъдат решени само с изменения в човешката дейност.
Следователно: истинският враг на човечеството
е самият човек.”
Бихме могли да кажем, че цялата тази картонена конструкция се срутва с едно „малко” уточнение: НЯКОИ ЧОВЕЦИ!
А в следващата глава „ИНДИВИДЪТ И
ОБЩЕСТВОТО” четем: „Навсякъде учителите имат трудности, защото и те са неподготвени да обучават младите, които са много понезависими, много по-информирани и в същото
време дезинформирани от средствата за масова информация. Всякакви институции, като
политическите партии, профсъюзите, откриват
колко трудно е да контактуват с членската си
маса сега. По стария начин! Кризата във взаимоотношенията е езикова – кризата на диалога. Липсата на диалог води до конфронтация.”
По-нататък: „Прераждането не става веднага и
безболезнено. То не може да не отчете разликите между отделните народи, да забрави за
тежестта на традицията или пък да не обръща
внимание на факта, ча концепциите не винаги имат еднакви имена на различните езици.”
Продължавайки да „бъркат кашата”, авторите се
мъчат да ни убедят, че „трябва да си признаем,
че тези проблеми са само отражение на сегашния опасен ход КЪМ ЕДИН ШИЗОФРЕНИЧЕН
СВЯТ”.
(Продължава в следващия брой)
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И тази оценка не е на наш учен,
а на всепризнатата изследователка от САЩ проф. Мария Гимбутас!
Тук се оказа, че е и библейски описаната ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ, в която
„СЛЪНЦЕТО ИЗГРЯВА ОТ МОРЕТО“!!!

Г-Н ПРЕЗИДЕНТ НА ОЦЕЛЯВАЩ
НАРОД В СВЕЩЕНА ЗЕМЯ,
Забелязвате ли, че заради тази
очевидна подробност ние, българите, пак сме подложени на изтребление? Не се безпокойте, и него ще надживеем, както това е ставало
през цялото време от раждането на Христос досега!
Така е казано и така ще бъде! Със сигурност до края
на 2016 година ще изчезне монтираният в страната ни неолиберален ГУЛАГ и в следващите години
на територията ни ще проработи СПАСИТЕЛНИЯТ
ЗА СВЕТА „САНАТОРИУМ НА ЕВРОПА“! Вярно
е, че сегашният вонящ отвсякъде концлагер е без
телени заграждения и надзиратели, но е с неоколониална администрация. Трябва да се досетите
защо толкова настоятелно тези еничари призовават
оцеляващите българи да се „освободят“ от земята
на предците си и с еднопосочен билет да изберат
„свободата“ да емигрират!?! Такава е „апологетната програма“ на талмудистите да трансформират
т.нар. „граждани на света“ в послушно безродна
биологична маса!
Ако по-внимателно вникнете в този процес, ще
откриете и друга съществена подробност! Глобалните антисемити са решили с пореден автоатентат
пак да принесат в жертва част от своите юдейски
племена. Този филм мазохистична Европа го е гледала преди 75 години, но по новия вавилонски сценарий си личи, че поредното жертвоприношение ще
стане в Израел! Причините са от ясни по-изяснени
на фона на пълната неадекватност на сегашните
юдейски управници. Залогът е голям и контрибуциите са предизвестени! Остава да се досетим къде
ще бъдат хуманно настанени оцелелите по чудо
граждани на Израел!?!
Затова, Г-Н ПЛЕВНЕЛИЕВ, пак сме обречени
като белязан народ да спасим от поредния холокост не само гражданите на Израел, но и на целия
арабски свят! Такава ни е мисията, многократно
предречена от посветения ни мъдрец, Учител, Лечител и Пророк Петър Дънов! Пак Той е подчертал,
че всичко в този живот е подчинено на всеобщия и
неотменим ЗАКОН ЗА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНАТА ВЗАИМОВРЪЗКА!!!
И това не е празнословна презумпция, а многократно доказан исторически и жизнен опит! Затова
всяка проява на аморално деградирал господар
може да се обясни като следствие на предано оцеляващите роби. Такава е и политическата кохорта
от „десни“ и „леви“ мазохисти на т.нар. „ПОХИТЕНА
ЕВРОПА“. С тяхното днешно престараване да обслужат извратените щения на глобалните неолибералисти те са еднакво вредни за тях и за зомбирания от старозаветни идиотизми човешки род!
Едва сега обаче стана безпределно ясно, че няма
нужда да бъде по билейски замерена с камък т.нар.
„
ГОЛИАТСКА ИМПЕРИЯ НА ВСЕЯДНОТО
ЕГО!“ Времето на голиатите и на техните марионетни елити изтече и те от 2002 г. нямат никакъв за тях
полезен ход! За човешкия род остава само един избор – ПРОБУЖДАНЕ НА РАЗУМА!!!
С него или ще възприемем божествената промисъл за общочовешко съзидание и самоусъвършенстване, или ще изчезнем като ненужни на космическия разум земни индивиди! А това означава
пълна трансформация на паразитните и оцеляващи
индивиди в осъзнати личности. И само такива ЛИЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА НОСЯТ ВЪТРЕШНА И
ВЪНШНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКО И ВСИЧКИ,
МОГАТ ДА СЕ НАРЕКАТ СВОБОДНИ!!! Този вътрешен „ “ – АЗ НА ЛИЧНОСТТА, който по форма
и съдържание ни е завещал посветеният мъдрец
Константин-Кирил Философ, означава пълна хармония с невидимия духовен и видимия материален свят. Достигне ли Личността до това „КРЪСТОВО РАВНОВЕСИЕ“ на хоризонталната хаста (черта), означаваща СЛОВО, и на вертикалната хаста,
означаваща ТВОРЕЦ, пътят към СЪЗИДАТЕЛНОТО ЧОВЕШКО ЩАСТИЕ Е ОТКРИТ!!!
Това позитивно поведение на осъзнатата Личност може еднакво добре да се справи с личните
си проблеми, болести и премеждия, както и да
бъде общественополезен приносител за вдъхно-
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вение и терапия! На общества с такава нагласа
здравните им каси няма как да фалират, камо ли да
бъдат „източени“!
НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, като преки потомци на ведическата мъдрост на предците ни, сме този народ,
който може първи да извърши своята ОБНОВИТЕЛНА ПРОМЯНА! Тя няма нужда от ялови европейски
програми и прочие финансиране. Необходимо е
всеки достоен българи, осмислил безизходността
си, да извърши преоткритите ЧЕТИРИ ВЕДИЧЕСКИ
АКТА! Те са в личен план – актовете на ПОЧИСТВАНЕТО и ПРЕЧИСТВАНЕТО, както и актовете на ПОКАЯНИЕТО и ПРОШКАТА в обществените взаимоотношения!!!
Както е известно, тези оздравителни практики са
еднакво добре застъпени както в тангризма и перунизма; орфизма и будизма; така и в ислямизма и
най-вече в самодоказалото се ортодоксално християнство!
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Чутите през 1996 г., но немислими тогава негативни предречености, вече се случиха, но дойде
и времето на поредното възмездие за опосканите
материални активи на страната ни. Този проверен
от историята ни феномен винаги е ставал след всяко българско пробуждане, т.е. възраждане. Всички
станахме свидетели на телешкия възторг на чуждоземните неолиберални „апологети“. Техните
тържествуващи оргазми обаче секнаха с българското изтрезняване след поредна проявена наивност!
За посветените изследователи на феноменалното
БЪЛГАРСКО СЛОВО бумеранговият ефект беше
очакван и дори предизвестен.
По-важното обаче също се случи! Народът ни за
първи път отхвърли наложената отвън политическа
система с нейните богоборчески постулати и деменции. Предречеността, че този процес ще приключи
окончателно след 20 години, т.е. до 2016, така или
иначе е всеизвестен факт. В това е и надеждата ни,
че българите ще съумеят първи да изпълнят древните ведически актове на ОСЪЗНАТА ПРОМЯНА!
Тя е единствено спасителна както за България и
Балканите, така и за Европа и Света.
Затова, Г-Н ПРЕВНЕЛИЕВ, като държавен глава
на Р България Ви приканвам да извършите АКТОВЕТЕ НА ПРОМЯНАТА, с което ще освободите себе
си и народа ни от досегашните обременености на
безвъзвратно отминалото време!!!
Само така ще помогнете и на неадекватните си
глобални наставници, които посяха и отгледаха
Авгиевите тумори по Земята, а сега насъскват марионетните си «елити» срещу несъществуващи
химери!?!? Направете необходимото и споделете с
Нейно Превъзходителство г-жа Марси Б. Рийс – посланик на САЩ в България, това което ще Ви подскаже вътрешният глас! Тя, за разлика от други, е

интелегентна жена и ще Ви разбере. Така или иначе, наречената от някои посветени езотерици НОВА
ЕРА НА СВЕТЛОЗЕЛЕНИЯ БЪЛГАРСКИ ВОДОЛЕЙ
е пряко свързана с активната роля на спасителното
за света ЖЕНСКО НАЧАЛО!
Предайте на г-жа Рийс, че тази НОВОЗАВЕТНА ЕРА е пряко свързана с Балканите и най-вече
с България!!! Тук, в столицата на България, трябва
да се сключи описания в Библията „ДОГОВОР ЗА
ХИЛЯДОЛЕТЕН МИР“! Не на друг, а на този спасителен за света форум ще се вземе решение БАЛКАНИТЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ ВЪВ ВЕЧНА ЗОНА
НА МИР. Нещо повече!!! В Централна България, на
установено вече свещено място ще се изгради НОВ
ГРАД! Той ще е НОВАТА ВСЕЛЕНСКА СТОЛИЦА,
в която посветени водачи и духовни наставници от
цял свят ще преосмилят ВЕЛИКОТО ОТКРИТИЕ
НА ТРЕТОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ!!! И точно тук, в тази
ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ, която от две хилядолетия е
пренаситена с всякакви кървящи жертвоприношения, ще се установи НОВАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ! Тя разбираемо ще бъде с
НОВОЗАВЕТЕН УСТАВ, в който РАВНОПОСТАВИМОСТТА, ТОЛЕРАНТНОСТТА и ЛЮБОВТА, заедно
със СЪЗИДАТЕЛНОТО ЧОВЕШКО ЩАСТИЕ ЩЕ
БЪДАТ ИЗДИГНАТИ В КУЛТ!
Това е и божествената презумпция на космическия разум!!!
Информирайте, Г-Н ПЛЕВНЕЛИЕВ, за всички
тези предречености г-жа Рийс и подчертайте, че
не другаде, а в православния свят е ключът на общочовешкото спасение и обновление. И това важи
най-вече за САЩ, чиито апологетни водачи доведоха света до този антицивилизован абсурд! Тяхното
спасение е в искрените АКТОВЕ НА ПОКАЯНИЕТО
И ПОИСКАНАТА ПРОШКА! Всичко останало е самоубийствен мазохизъм!
Препоръчително ще бъде и осъществяването на
делова среща с Вас и всички посланици в София
с наш екип от изследователи на общество „ЗИЕЗИ
КАНАЗ“! Както се досещате, мястото на тази полезна за света среща може да се осъществи там,
където ще бъде издигнат необикновен ХРАМ НА
ОБЩОЧОВЕШКОТО ПОМИРЕНИЕ!!! Естествено,
че този храм ще бъде построен там, където ще се
появи НОВИЯТ ГРАД С НОВОТО СЕДАЛИЩЕ НА
ИНСТИТУЦИЯТА ООН! Пейзажът на посрещането
и изпращането на боготворящото СЛЪНЦЕ е великолепен! А техни ВИСОКИ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВА
ще имат възможността да се запознаят с идеята
и научат подробностите. Така всички ще могат да
бъдат полезни на своите правителства и народи, за
да се избегне задаващата се Трета и последна световна война!!!
С ВЯРА В ПРОМЯНАТА:
Христо Танев - председател на ГС "ПРПС"
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от Христо Танев - председател на
гражданско сдружение
„ПРИЯТЕЛИ НА РУСИЯ И
ПРАВОСЛАВНИЯ СВЯТ“
СТАРА ЗАГОРА - БЪЛГАРИЯ

До
РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
Президент
на Р България
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
На 18 август 1996 г. на
свещените Седем рилски
езера бяха изнесени седем
необичайни лекции от екип
изследователи на общество
„ЗИЕЗИ КАНАЗ“. Първата
лекция беше посветена на
най-древния и точен т.нар.
„ПРАБЪЛГАРСКИ
КАЛЕНДАР“. Лекторите – астрономи, математици и историци,
демонстрираха модел на
големите и малки циклични времена с променяща се
векторна скорост. Според откривателите, нашите предци
са ползвали този ПРЕДПОТОПЕН КОСМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР не само да отчетат
отминалото време, но и да
разчетат бъдещето. Историците потвърдиха с факти цикличната последователност
от фазите на общочовешката
еволюция и инволюция. Още
тогава бе оповестена т.нар.
„СРЕДА НА ВРЕМЕНАТА“,
като беше визирана и годината на предречената ГОЛЯМА
ПРОМЯНА.
Оказва се, че разделителната година е 2002 в часа на
лятното слънцестоене! Изтъкнат беше и преходният период на т.нар. „ЧЕТИРИ СЕДМИЦИ“! Това са фазите на
най-трудното, но неотменимо
БЪЛГАРСКО ПРОБУЖДАНЕ,
обхващащо годините от 1988
до 1994; от 1995 до 2001;
от 2002 до 2009; от 2010 до
2016.
Още
по-впечатляваща
беше последвалата лекция,
в която на базата на оригинален метод посветените ни
изследователи бяха направили анализ на всички известни
древни и съвременни сетивни и библейски предречености и пророчества. От тях се
разбра на какви изпитания ще
бъдат подложени българите
през този 28-годишен период!

Тогава те бяха назовани с характеристиките си, на които
слушателите, присъствали на
тази лекция не повярваха. Не
повярваха и предупредените
„демократични“ институции
през какво „ходене по мъките“ ще премине народът ни.
Единствено папа Йоан-Павел
Втори „може би“ е реагирал
на изпратеното до него послание. В него наши добронамерени духовни наставници го
предупредиха, че изкуствено
активираният „БАЛКАНСКИ
БАРУТЕН ПОГРЕБ“, както и
натовските бомбардировки
срещу православна Сърбия,
ще имат пагубен ефект за
всички! И чудото стана! На
77-ия ден евроатлантическото варварство спря!!!
Не спряха обаче задкулисните вавилонски амбиции
за обсебване на света чрез
пълната ликвидация на ортодоксалното християнство. И
както в миналото, така и сега
тази извратена обреченост се
ръководи от инкубаторно отгледани политически и икономически наемници, от „горни“
и „долни“, „леви“ и „десни“ мазохисти. Най-впечатляващото
доказателство за позорната
двойнственост на католическия и ислямския свят са
техните монархо-религиозни
йерархии от самодоказали се
марионетни богоборци!
Има ли съмнения, че на
тези старозаветни йерархии
се дължи кървящото статукво на този нещастен свят?
И на какво се дължи тази
многовековна параноя да се
подстрекават всякакви тероризми и войни срещу православния свят и най-вече срещу Русия?!? Тази установена

диагноза има ли нещо общо с
Новия завет или с Корана?!?
И познахте!!!
Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
Затрогващо беше Вашето признание за сторената
от предците ни „ГИГАНТСКА
КРАЧКА“ за Съединението на
България, въпреки менторската роля на сателитните
„ВЕЛИКИ“ СИЛИ. Подвигът,
извършен преди 129 години,
се налага отново да го повторим! Само така можем
като православни християни
да изпълним мисията си, за
която като народ сме „подготвяни от хилядолетия“! У
нас, българите, е търсеното
„ВЕЛИКО
НЕИЗВЕСТНО“,
което вече е известно!!! Така
че „цивилизованата“ Европа няма нужда да прави нов
„Берлински конгрес“, за да
подменя генетичния фон на
тази ОБЕТОВАНА ЗЕМЯ, наречена България.
Г-Н ПЛЕВНЕЛИЕВ, в Историята на света са описани
всички васални „величия“,
които са възприели от своите спонсори вавилонския постулат „ЗА НОВ СВЕТОВЕН
РЕД!“ Най-кървящо вонящи
от тях през последните два
века продължават да бъдат
тачените и днес „ВЕЛИКИ“
демагози и сатрапи, като Наполеон и Гарибалди, Ленин и
Троцки, Мусолини и Хитлер,
както и Рейгън, с Буш-старши
и Буш-младши! Списъкът
може да бъде разширен, но
между тях няма да откриете
нито един православен християнин! Така че грачещите
пак русофоби, които са преди всичко еврофоби, са като
предците си – лумпенизира-

ни ционистични и католически грешници, както и платени „мулета“ и „мутри“!
А както е известно, „шефът
на Кремъл“ няма нищо общо
с наспорените Авгиеви обори
в Украйна, Сирия, Либия, Египет, Грузия, Ливан, Палестина, Ирак, Афганистан, Балканите и къде ли още не!
Същото се отнася и за Русия, която няма нищо общо
с интернационалните неолибералисти, оскубали българския народ с фалшиви левови купюри и с недостижима
инфлация от 3000%! Няма
и как да бъде обвинен посветеният православен спасител на Русия и на бъдеща
Европа и Свят, че Владимир
Владимирович Путин има
нещо общо със спукания
финансово-банков балон на
т.нар. „ФРИДМАНОВ МОНЕТАРИЗЪМ“!!!
Такава зашеметяваща по
своята всеядна наглост простотия може да се роди само
в главите на „вечните“ мерзавци с глобални претенции.
Това са финансово-кървящите от два века династични
фамилии, като „ротшилдовци“ и „рокфелеровци“, „шиффтовци“ и „тиффовци“, „вартбурговци“ и „морганиновци“.
И точно заради тези фалирали дегенерати СЕ ДОПУСКА
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТРЕТА
ПОСЛЕДНО МРАКОБЕСНА
СВЕТОВНА ВОЙНА! ДОКОГА?
Г-Н ПРЕЗИДЕНТ
НА ПРОБУДЕНА
БЪЛГАРИЯ,
Според Вас, каква е диагнозата на политическата
кохорта, участвала в т.нар.

„УЙЕЛСКИ ФОРУМ - НАТО
2014“? И защо шофьорите
са задължени да бъдат проверени за психически отклонения, а тези „отговорни“
мажоретки по демократична
презумпция да са освободени от такъв преглед?? Как е
възможно в ХХI век тези „демократични“ лидери да поставят под въпрос живота на
HOMMO SAPIENS на планетата Земя??? На Вас известно ли Ви е, че ЧОВЕКЪТ НЕ
СЕ РАЖДА ДА ОЦЕЛЯВА,
А ДО БЕЗКРАЙ В ЖИВОТА
СИ ДА УСЪВЪРШЕНСТВА В
ОБЩЕСТВЕНА СРЕДА СВОИТЕ УМЕНИЯ, СЪЗИДАТЕЛНИ НАВИЦИ И УМСТВЕНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ????
Такава, Г-Н ПЛЕВНЕЛИЕВ,
е божествената презумпция,
която е ярко отразена в духовната предопределеност и нагласа на предците ни! И както
и да подреждате теософските доктрини на ТАНГРИЗМА,
ОРФИЗМА и ПЕРУНИЗМА,
ще установите, че тези ведически практики стоят в основата на ОРТОДОКСАЛНОТО
ХРИСТИЯНСТВО!!!
В тях няма лицемерие,
както и „изми“ и „идиотизми“
като „капитализми“ и „комунизми“, „фашизми“ и „неолиберализми“ за взаимно самонасъскване на човешкия
род! Няма и помен от т.нар.
„ВАВИЛОНСКИ
ТАЛМУДИЗЪМ“, светещ с отразена,
но и кървящо червена лунна
светлина!
Има обаче СЛЪНЧЕВИ
ОБЩЕСТВА, които равнопоставено почитат както ВСЕМИРНИЯ БОГ – ЖИВЕС, т.е.
СЪЗДАТЕЛЯ НА ЖИВОТА,
станал ЗЕВС, така и неговата
вярна партньорка – ВЕЛИКАТА ЗЕМНА БОГИНЯ, МАЙКА
И ПРИРОДА, наречена ЗЕМЕЛА, но по-известна като
КИБЕЛА! И точно по тези
„образи и подобия“ в Черноморско-Балканския регион се
ражда безаналоговата следпотопна ПЪРВА ЩАСТЛИВА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ!!!
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Заповядайте във

ВЕГЕТАРИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ
НА „СЛЪНЦЕ И ЛУНА”
гр. София, ул. „Уилям Гладстон” № 18-Б
гр. София, ул. „6-и септември” № 39 		
(Малките пет кьошета)

Винаги пресен хляб от лимец, камут и спелта!
Тел. за заявки и резервации:
0897/094139 и 0899/138411

Биологични и екологични храни
и продукти можете да намерите в магазина
на ул. „Юрий Венелин” № 1, гр. София
тел. 0899/923378 и 0898/55080833
Сайт на „Слънце и Луна” – www.sunmoon.bg

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“.

