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Вече половин век този
философ-енциклопедист,
езотерик и общественик,
издава книги, създава тео-
рии, ръководи движения,
чете лекции, води и участ-
ва в телевизионни преда-
вания, бори се със схолас-
тиката в науката и както
казва поетът, навсякъде
гонен, навсякъде приет.

Помня годините, когато
като млад учен създаваше
заедно с професор Лоза-
нов Института по сугесто-
логия и парапсихология.
Тогава за пръв път се пов-
дигна завесата над необяс-
нимите и загадъчни пъте-
шествия в миналото и бъ-
дещето на феномена Ван-
га, за пръв път се загово-
ри публично за тези явле-
ния. Първият филм, пос-
ветен на тази жена, тогава
предизвика не само фу-
рор, но и острата реакция
на тогавашната, не само со-
циалистическа, официална
наука. Пред спънките и
компромисите, Кубрат То-
мов предпочете самотния
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път на учен и това го об-
рече на години безработи-
ца и покриване на името му
с мълчание.

Но точно тогава, в тези
дни на преосмисляне на
постиженията и посоките
на развитие на науката, се
роди фундаменталният му
труд „Резомално – изомор-
фния принцип”, който спо-
ред много критици, може
да послужи за обединява-
не на фундаменталните за-
кони на физиката. Послед-
ва пълно мълчание от стра-
на на официалната наука.
Книгата полежа в чекме-
джетата на няколко изда-
телства, докато със собст-
вени средства и усилия,
въпреки забраната тогава
на циклостил да се издават
каквито и да е несанкцио-
нирани от властта матери-
али. Тя се появи като едно
от първите нелегални из-
дания в България. Прода-
ваше се нелегално, преда-
ваше се от ръка на ръка,
но вече беше факт. Както
са казвали енциклопедис-

тите – „Книгите не горят”.
В годините на разведря-

ването на перестройката
се опитах да разбера как-
во толкова опасно за соци-
алистическата система
имат книгите на Кубрат
Томов, че се посрещат с
такава ожесточена съпро-
тива. Отговориха ми, нео-
фициално разбира се, че
неговите идеи са насочени
много по-нависоко – про-
тив материализма, сиреч,
марксизма и затова вече
прошка няма. Чист идеа-
лизъм.

Борбата между матери-
ализма и идеализма в нау-
ката е много стар, но той
стана водораздел, когато
материализмът се превър-
на във фундамент на по-
литиката. А в политиката
всички средства са позво-
лени е, срамежливо да ка-
жем почти всички. След
смъртта на Людмила Жив-
кова, която имаше пиетет
към подобни учения, вси-
чко отново заглъхна, та чак
до 1989 година. Тогава,ос-
вен с научна, Кубрат То-
мов се захвана и с общест-
вена дейност, създаде „Дви-
жение за нова култура” и
една поредица от книги,
която затвърди името му
на учен- енциклопедист.
„Енциклопедия на творче-
ството”, „Философия на
абсолютното, Вселената и
Човека”, „Психотрониката
– история, проблеми, пер-
спективи”, „Световната
конституция” и много
други. Навсякъде той
търси скритите причини и
взаимовръзки, както в от-
ношенията между хората,
така и в развитието на об-
ществото, човечеството и
космоса. За него връзката
между човека и космичес-
ките сили и влияния, меж-
ду развитието на живота и
приноса на космическите

цивилизации е нещо, кое-
то е трудно оспоримо. Но
докато по тези въпроси
той подхожда, позовавай-
ки се на факти, доказател-
ства и теории, все по-чес-
то погледът му се обръща
към насъщните проблеми
и явления на нашия свят,
на нашето общество, кои-
то безспорно се нуждаят
от нов подход и осмисля-
не, с оглед на спасяването
на човешката цивилиза-
ция. А едва ли има интели-
гентен човек, които да не
си задава днес въпроса:
Накъде върви светът?

Докато при тоталитари-
зма беше забранено да се
коментират подобни твър-
дения, сега всеки може да
пише и говори каквото си
иска, но никой не го слу-
ша, не се интересува и гла-
сът му заглъхва като в пу-
стиня. Ето, затова бие тре-

вога Кубрат Томов днес,
когато твърди, че глобал-
ната криза се предизвиква
от острите противоречия
между хората, между хо-
рата и природата. Основа-
та се крие в егоизма и без-
духовността и в безкрай-
но тъжния факт, че наро-
дите се управляват от по-
грешна йерархия на цен-
ностите. Когато те се пос-
тавят на правилното им
място, ще се достигне до
себепознаване чрез твор-
чеството, равно на екстаз.
Освен хартата за правата
на човека, ООН трябва да
приеме Харта за човешки-
те ценности и Харта за чо-
вешките задължения. Без-
спорен факт е, че днешна-
та банкова и финансова
олигархия, които контро-
лират света, са в тотална
криза и само връщането
към истинските ценности

може би ще промени и тях.
Кои са те според Кубрат
Томов? Те са Хуманизмът,
моралът, истината, справе-
дливостта, саможертвата,
всичко това се съдържа в
Любовта. Как може да се
променим и ние, и най-ве-
че тези, които управляват
света? Чрез просвещение,
лична отговорност и само-
организация. Личната от-
говорност означава осво-
бождение от смъртоносна-
та илюзия, че друг ще ре-
ши проблемите и трудно-
стите ни. Защото злото е
самоубийствено за негови-
те носители, колкото и за
техните жертви. Протести-
те през февруари и днес
потвърждават силата на
неговата идея за самоор-
ганизацията.

Може човек да не е съг-
ласен с някои от научните
възгледи на Кубрат Томов,

Какво е вяра без надеж-
да,надежда без любов,любов
без мъдрост и мъдрост без
молитва!Тези пет думички
събрали всичко,което ни из-
гражда,сътворява,обновя-
ва.Които ни показват верни-
ят път и ни дават истината
за света и всичко, което се
случва с нас.Отключват
врати към различни свето-
ве към пълнота,хармония и
цялост. Дарбата на феноме-
на Маринов дава шанс на
хората да върнат онова, ко-
ето са загубели по пътя на
трудности и неволи. Той
иска да сътворява добро в
сърцата им и те да пребъд-
ват в благоденствие и изо-
билие каквото ни е дадено
по право,но за съжаление
неправилният избор ни
вкарва в задънена улица. Не-
говите феноменални възмо-
жности помагат  на всеки ;

- да се почувства така
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както е забравил,че трябва
да се чувства и да изгради
енергийна защита;

- да подобри психичес-
ко,здравословно и душевно
състояние;

- неутрализира отрица-
телна енергия като клет-
ви,проклятия и др.;

- да намерите отговор на
въпроси от миналото,пов-
тарящи грешки от настоя-
щето и вяра в бъдещето;

Маринов притежава
свръхестествени, паранор-
мални способности.Вижда
през материята,времето,
пространството.Възможно-
стите на  ясновидеца са  не-
обясними.Той  е изследван,
признат и документиран от
различни институции спо-
собен да въздейства чрез
своята енергия.Притежава
повишен интензитет на
биополе. Дарбата му е нау-
чно доказана и изследвана
от доц.Вера Тачева и лабо-
раторията по бионергети-
ка в Пловдив,проф.Връбка
Обрецова – председател на
Съюза  на екстрасенсите в
България, Стамен Стаме-
нов и Асоциация ’’Фено-
мен]•’’, комисия   от специ-
алисти по психотроника на
Кубрат Томов и др.

Лечителя познава проя-

вените и започващи забо-
лявания на хората. Той
въздейства успешно на
проблеми;

Главоболие,ниско и висо-
ко кръвно налягане, колити,
гастрити, язви, напикаване,
радикулити, бъбречни забо-
лявания като възпаления, пя-
сък, камъни,заболявания на
дробовете, жлъчка, страхо-
ве неврози, депресии, раз-
тегнати сухожилия, артри-
ти, дископатии, ларенгити,
сливици, неврогенни забо-
лявания,различни възпали-
телни  процеси, някои оти-
ти, простатити.

Въздействието се  извър-
шва по метода на безконта-
ктна биоенерготерапия и
чрез полагане на ръце вър-
ху болното място и точки,
които въздействат за опре-
деления проблем, вътрешно
свързани с него по нервен
– хормонален  път. Лекува
болката,  като енергийно
променя честотите на стра-
дащия орган и ги баланси-
ра.Връща хармонията  ме-
жду тялото, ума и душа-
та.Сиансите са енергийни
движения, действащи  вър-
ху енергията  и хармония-
та на тялото.След срещата с
Феномена ума и съзнание-
то се успокояват.Изгражда

се енергийна защита, която
предпазва от последващи
опити за проникване и вли-
яние на негативни мисли на
подсъзнателно ниво.Които
мисли всъщност са пречи-
ната  за всички проблеми в
организма- психични,здра-
вословни и душевни.Щом
имате проблем значи е на-
стъпил дисбаланс, който
трябва да се нормализи-
ра.Хармонизирането е из-
ключително важно, за да
сме здрави и успеш-
ни.Трансформирането на
съзнанието на едно по-ви-
соко ниво Ви помага да
осъзнаете себе си и да тръ-
гнете в правилната посо-
ка. Да се радвате на мал-
ките неща и да усетите кол-
ко е красив живота в него-
вите нюанси. Да откриете
вашето изобилие, което ви
се полага по право. Да
разберете,че единствено е
важен  е настоящият мо-
мент, защото от него зави-
си и миналото и бъдеще-
то. Да изг ражда те с лю-
бов отношенията си и с
търпение и постоянство
д а  създ а в а те кра сота
около Вас.

Ето едно п ослани е на
жена,  която е потърси-
ла помощ от  Бионерго-

може да не възприема не-
говия поглед към приноса
на космическите цивилиза-
ции върху нашите земни
проблеми. Но той ни дава
едно обяснение на свръхе-
стественото, което се съ-
държа във всеки човек и
предстои да се разгърне в
пълен обем и мащаб. Като
предсказания, телепатия,
телекинеза и какво ли не
още…

Написах последните думи
и се усмихнах: Кубрате,
сигурно грешиш…Но един
глас в мен проговаря: Така
са казвали и на Хезиод, и на
Галилео Галилей, и на
Коперник, да не говорим за
Джордано Бруно, преди да
го качат на кладата…

Както казва Йежи Лец”
Всеки век има своето сре-
дновековие…А този едва
сега започва.

Анчо АНЧЕВ

Д. Маринов

лечителя.
И  По пътищата стръмни

ходиш ти навред.
И навсякъде раздаваш по-

рции от здраве и берекет.
На кого лъжичка обич.На

друг парченце от любов.
На слабите вяра и надеж-

да голяма а на силните мъд-
рост със смирение против
самозабрава.

От живота вземаш, това

което Бог ти дава.
А на останалите за наг-

рада усмивка със зрънце
твоята душа блага, търсеща
се в светлина огряна.

Търсеща знание да пръс-
ка в душите човешки.

Да им изпратиш светла
мисъл чиста и нахраниш с
истината бистра.

крила им даваш ти да по-
летят  към нечувани стра-

ни. (Светла Златева, от
Добрич)

Лични срещи в градове-
те – Варна, Добрич, Шу-
мен, Казанлък,Сливен,Ка-
варна  и Балчик.

S k y p e :
fenomena_marinov

Facebook: Феномена
Маринов

За контакти; 0893 975
161, 0879 451 064
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Че в гараж в ж.к “Балик” - Балчик, заедно с Михаил Душков пеят неговите
песни мъже, които поддържат духа на българската естрада.




