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излиза 1 път в месеца

Америка рухва
икономически,
Русия
поема лидерството
Колко време имаме, докато неустойчивата американска икономика рухне? Тод
Ууд, авторът на книгата „Валута“, обяснява защо аме-

В каталога на РП
нашият номер е

618

отзвук
от
09.05.

риканската икономика е на
ръба на колапса и защо Русия, която продължава да
увеличава златните си резерви, може да стане след-

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
И МОЛИТВА ЗА БЪДЕЩЕТО

ващата голяма икономическа сила, отбелязват руски
медии.
Фактът, че Русия е купила
още 30 тона злато по-рано

на стр. 2

АКО НЯМАШЕ ДЕНЯТ
НА ПОБЕДАТА,
НЯМАШЕ ДА ИМА И
ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

Всеки, който отрича или се
съмнява
във
взаимовръзката между тези две исторически
събития, нещо не е наред в неговия морал.
Първият ден от победата е
резултат главно на съветския
войник над хитлерофашистката

Можете да го направите във
всички пощенски клонове и
станции на Български пощи
от 1-о до 15-о число
на всеки месец.
Търсете нашия месечник
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.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir. bg

чума, която бе завладяла почти
цяла Европа.
На девети май 1945 година
беше ликвидирано гнездото на
фашистката зараза. Този Ден на
победата е уникален, единствен
в историята на човечеството.
На стр. 2

Защо Ротшилд
изкупуват Украйна?
на стр. 2

Скъпи приятели, в. „Квантов преход”, Федерация
за духовно единение „Роза”, клуб „Приятели на
Рьорих”, НГИК „Петър Димков” ви канят да станете
съинициатори на организацията и провеждането на
Световен ден за визуализация и молитва на бъдещето.
Идеята е хора по цялата планета, от всички нации и
религии, да се включат в активното изграждане на
бъдещето, на мирен свят на благоденствието, в който
уважението и обичта са основа на живота. Реалността,
в която живеем, е функция на нашето мислене, тя
представлява дешифриране на мозъчните вълни, които
излъчваме. Затова е важно в точно определения ден и час
да си представим бъдещето такова, каквото го желаем.
В момента на визуализация нашите сърца да излъчват
любов, която ще изгори всички замисли на тъмнината.
ЗаЕдно хората по земята ще осъществят преход към
мирен и красив живот. Определената дата е 15
август, 12, 00 часа българско време.

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ “ПЕТЪР ДИМКОВ”
ПРИРОДЕН ПАРК “ВИТОША”

ЕНЬОВДЕН –
ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ И ПРИРОДАТА
По случай празника Еньовден ви каним на туристически
поход по “Aлея на билките” любимия маршрут на големия
български Лечител и Будител Петър Димков
21 юни, неделя, 2015 г.
Реализиране на програмата:
І част – туристически поход по маркираната пътека “Aлея на
билките” с мисли на Петър Димков за здравословен живот.
8,00 ч. Княжево – сборен пункт посл. спирка трамвай № 5. /
градинката/
8, 30 – 12, 30 ч. Поход по маршрута: Княжево /градинката на
посл.спирка тр.№ 5/ – покрай Златни мостове - х. Момина
скала /естрадата/
ІІ част – Фолклорна програма – естрадата на хижа Момина
скала.
13 –13,15 – 13,30 Еньовден – най-мистичният ден на годината
– kратко слово
13,30 – 15 ч Възстановка на стари народни обичаи /провиране
под арка от 77 1/2 билки, „медена питка”, ръсене с „мълчана
вода” и др.
15 – 16 ч - 60 мин - народни песни и танци, изпълняват
фолклорни групи от ученици; масово хоро на поляната
15 – 16 ч - Викторини, конкурс за най-красив венец и букет,
рисунка на цветя.
Билкари ще демонстрират билки и обясняват вълшебните им
свойства.
ПРИЗОВАВАМЕ ВЪВ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ
И СЕЛА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПОДОБНИ ПРАЗНИЦИ.
За справки:
Тодор Ялъмов гл. координатор
GSM 0895 719 755, todor099@abv.bg
Боряна Баракова, секретар на Комитета
GSM 0894 79 70 45
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Тайни сделки:

Защо Ротшилд
изкупуват Украйна?

Фамилията
Ротшилд
изкупува държавния дълг
на Украйна и предизвика
въпроса защо? Агенция
„Блумбърг“ съобщи, че
по-голямата част от суверенния дълг на Украйна
е изкупен от американския инвестиционен фонд
Франклин Темпълтън, но
в последствие стана ясно,
че не са купили дълга заради свои собствени цели,
а по искане на семейство
Ротшилд.
Въпросът, който в Киев
си задават, е „Защо на
фамилията Ротшилд са
им нужни дългови облигации на Украйна?“. Самата
новина, че зад американския фонд се крие се-

мейство Ротшилд предизвика огромно вълнение.
Още повече, че френския
клон на фамилията, който
управлява една от компаниите на фирмата, предложи да бъде посредник
в преговорите между финансовото министерство
на Украйна и нейните кредитори.
Интересът, който банковата корпорация показва
към Украйна предизвика
вълнението на мнозина.
Заради ситуацията в страната се очакваше, че там
ще има замразяване на
инвестициите, а вместо
това компанията Ротшилд
сложи ръка върху дълговете на държавата.

Америка рухва
икономически,
Русия поема
лидерството

От стр. 1

тази седмица, с което общият размер на златните й резерви
нараства до 1238 метрични тона, трябва да притесни САЩ,
заявява Тод Ууд, който е автор и във в. „Вашингтон таймс“.
Ууд твърди, че сегашното състояние на американската
икономика е обезпокоително, най-меко казано.
Докато Русия и Китай продължават да увеличават своите
златни резерви, САЩ са натрупали огромен държавен дълг
заради глупави навици за харчене, които неизбежно ще доведат икономиката на САЩ до влошаване, подчертава Ууд.
Русия към настоящия момент е на пето място в света по
размер на златните резерви, сочат данните на МВФ. Москва
увеличава златните си резерви, за да засили стойността на
собствената си валута, рублата.
Умен ход, убеждава Ууд и добавя, че Русия се „подготвя за деня, когато масите ще се обърнат“ и светът ще види
упадъка на западната икономическа мощ.
За разлика от САЩ, които имат външен дълг, приближаващ умопомрачителните 20 трилиона долара, дългът на Русия възлиза на 600 млрд. долара към 1 януари, 2015 г.
Това е 33 пъти по-малко от дълга на САЩ. Освен това
външният дълг на САЩ продължава да става все по-голям
и по-голям; междувременно Русия успя да намали дълга си
със 17% през миналата година.
Вашингтон трябва да бъде разтревожен от това. Скоро
САЩ може да се събуди и да намери себе си в един свят,
където ще са изпаднали в неплатежоспособност, докато Русия, която има валута, обезпечена със злато, тогава ще диктува новите правила в световната икономика.
„Ще има сериозни, смъртоносни последици от нашата
безотговорност, която произтича от липсата на финансова
дисциплина от страна и на двете партии (републиканци и
демократи)“, алармира Ууд и допълва: „В един момент Федералният резерв ще загуби контрол над пазара на облигации.
Нашата валута ще бъде само със стойността на хартията, върху която е отпечатана„.

Какви
икономически
интереси стоят зад това,
все още не е ясно. Факт е
обаче, че „Ротшилд и си“,
която е френската част от
империята наРотшилд“ е
взела участие в проекта.
За финансовата империя на Ротшилд се знае,
че това е една от найголемите банкови корпорации в света. Тя е създадена през 1811 година и в
момента разполага с повече от 50 офиса по цял
свят. Най-важния холдинг
за компанията е Rothschild
Continuation Holdings, който практически управлява
останалите фирми. И е
ръководен от барон Дейвид Ротшилд.

отзвук
от
09.05.
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Светът затъва
в дългове

Задлъжнялостта на
страните може да
излезе извън контрол
Светът затъва в твърде много дългове и застаряването на
населението в световен мащаб означава, че задлъжнялостта на страните може да излезе извън контрол, предупреди
инвестиционната компания Goldman Sachs, пише изданието
Telegraph.
"Увеличаващата се задлъжнялост в световен мащаб
представлява една от най-големите заплахи за световната
икономика", заяви Андрю Уилсън, ръководител на отдела
за Европа, Близкия изток и Африка на Goldman Sachs Asset
Management.
По думите му съществуват твърде много дългове и това
представлява риск за икономиките. "Определено съществува ясната нужда да се генерира растеж и да се работи върху
идеи за преодоляване на задлъжнялостта, като демографски промени, нови начини на мислене и нови политики", категоричен е той.
"Демографското положение на повечето големи икономики, включително САЩ, ЕС и Япония, е проблемно и поставя
въпроса как ще бъдат плащани дълговете. Ние вече нямаме
младо, работещо население, каквото е необходимо за стабилен, задвижван от кредити икономически модел, както беше
в миналото“, заяви Уилсън.

АКО НЯМАШЕ ДЕНЯТ
НА ПОБЕДАТА,
НЯМАШЕ ДА ИМА И
ДЕНЯТ НА ЕВРОПА

За първи път в света в един ден стотици
милиони хора проляха
сълзи на радост, че дойде краят на световната
война и започна така
жадуваният от всички
мир... Но заедно с радостните сълзи от очите на милионите хора
потекоха и сълзите на
мъка и жалост за загиналите във войната.
Затова Денят на победата е несравним с
никоя друга дата или
събитие в световната
човешка история.
Пет години след края
на войната, на същата
дата се събират западните политици и решават да създадат Европейския съюз. Избирането на този ден - девети май, не е случайно
съвпадение. Сигурно за
някои от участниците
в това събитие датата
е означавало възвеличаване на Деня на победата като причина за
създаването на обединена Европа... Но повечето от тези политици са
целяли пренебрегването и омаловажаването
на Деня на победата. Те

постигнаха своята цел.
Техните наследници го
демонстрираха с отказа
си да отидат в Москва и
заедно с руснаците да
отразнуват 70 годишния
юбилей на Деня на победата. Техният отказ
доказа, че има нещо цинично в политическото
им поведение и морал.
Той е гавра с паметта на
загиналите във войната
и неуважение към народа, дал най-голям принос за победата. Това
тяхно поведение има
една единствена цел засилване на русофобските настроения в Европа и света.
За голямо съжаление
в редиците на тази група се включи и българският президент. Но
това, което ме изуми,
че на тази знаменателна дата в програмата на
една от българските телевизии се появи следният текст: "Българските военни поздравяват
президента за това, че
не е отишъл на парада
в Москва".
О, свещена тъпотия
на военни хора и то българи! Всички те като

натовски гарги грачат в
хора на Запада, без да
помислят, че Денят на
победата най-напред е
уважение и прослава на
съветските и други вой
ни, донесли победата
във войната.
Създадената
русофобска посока в отношенията между държавите
води само към проливане на повече сълзи на
страх и мъка, защото тя
е условие за нови войни.
Все пак вярвам, че
разумът ще надделее.
Тогава за човечеството
ще настъпи Нова ера.
Ерата на божествената
справедливост и хармония в общественото
устройство на земята. Тя
ще е новият Ден на победата, на който ще се
леят само сълзи на радост и щастие.
И напук на всички русофоби и сеячи на омраза между хората началото и утвърждаването
на тази нова ера за човечеството ще започне
от духовно най-силната
Русия!
Димитър Костадинов,
гр. Смолян
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“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе
Бог.
То в начало беше у Бога. Всичко
това чрез Него стана; и без Него
не е ставало нищо от това, което
е станало.” Иоан 1:1-3/.

Древните познания за космогенезиса имат единен Източник, но се дават при различните народи и
култури в различни форми, в зависимост от спецификата и от развитието им в различните условия.
Едни от тези знания са символите, словото, езикът,
азбучните знаци, които са свързани с духовните измерения у всеки човек на земята. Ето защо това
преоткрито сакрално познание от Светите братя
Кирил и Методий има за нас толкова голямо значение, че то е равнозначно на нашето повторно, словесно, духовно раждане. Чрез него се потапяме във
висшите духовни еманации на тези символи, които
имат силата да изграждат, развиват, но и да рушат,
защото са отражение на висшето творческото начало, и всяка злоупотреба с тях носи силата на саморзрушението. Накърненото слово се превръща
в разрушителна сила, създаваща предпоставки за
престъпления. Защото негативните думи извеждат
от равновесие нашия словесен “Аз”, както ни припомня писателят и художник-хералдик Христо Танев в своята книга “Азът на българите”, преиздавана
три пъти, но сега библиографска рядкост.
Дори може да се направи паралел, според него,
на новополучения, извратен “Аз”, с Антихриста на
земята, който е излязъл от първичното равновесие.
А с изгубеното равновесие между дух и материя
автоматично се включва механизмът на разрушението. Именно на този нарушен баланс в полза на материалното, консумативното, се стигна до
днешния регрес и пълен духовен упадък. А съкрушения в резултат на това дух изпада в робството,
експлоатацията на материята.
Всеки език има своя мисия, казва Христо Танев,
той е част от Божественото слово и мъдрост. И със
своята специфична вибрационна честота, място,
значение, допринася за обогатяването на духовния
и материалния свят.Специфичните обертонове на
даден език зареждат мозъчната кора, стимулират
психофизиката, здравето на човека. Затова, когато
емигрантите попаднат в несвойствена за тях интонационна среда, преживяват тежки носталгии,
депресии.Поради тази причина в изграждащото
се сега космополитно общество има много напрежение, конфликти, заболявания. Преселението на
народите и вавилонското езиково стълпотворение
също внесоха много езикови дисонанси и изкривявания.
В книгата си „АЗ-ът на българите”Христо Танев
хвърля нова светлина и върху първата българска
азбука, която съдържа цялостния спектър на човешката реч със своите 28 вибрации. Нещо, което няма нито една друга писмена система. Затова
именно върху нейната автохтонна звуково-образна
космогония на древните българи Константин КирилФилософ създава Глаголическия ключ-модул, космическия модел на астралния и земния свят, на базата на който Светите братя създават Глаголицата,
а в началото на X век техните ученици я заменят с
Кирилската азбука.
Българският език, казва Танев, е един от найстарите и най-изразно богати езици в света, чрез
който са се изразявали едни от най-прогресивните
общочовешки идеи и който носи основния ключ на
познанието. И чрез него Константин-Кирил Философ успя да възроди, систематизира и обобщи
древните познания на света, вложени в глаголическото модулно писмо.
Всички букви от А до Й/Аз до Йота/ в Свещената
българска глаголица, Универсалната космическа азбуката на богопознанието, се образуват, следвайки
разположението на планетите от Слънчевата система и тяхното символично и философско тълкуване.
Много преди Галилей и Коперник Светите братя Кирил и Методий са знаели за кълбовидната форма
на Земята и нейното движение, местоположение в
Слънчевата система.Всеки знак от глаголицата отговаря също с удивителна точност и философско
тълкуване на цели пасажи от Библията.
Първият знак от глаголицата “А“, със сакрално значение “Аз”, означава началния генетичен
код на всеки човек на земята., който му е даден от
Вечния Аз, Създателя-Творец, сътворил го по свой
образ и подобие /Битие 1:26/. С изговарянето на
този “Аз” всеки човек преживява своето второ
раждане, великото проявление на личността си,

Сакралното азбучно познание
на Светите братя Кирил и Методий равнозначно на повторно,
духовно раждане
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Българската свещена
азбука – ключ към вечното
християнство на равновесието
между дух и материя

което е много значимо събитие от физическото
му появяване. Това второ раждане е духовното
и с него започва осъзнаването за личностното
предназначение.
Има много азбуки, започващи с буквите “А, Б,
В”, твърди Христо Танев, но нито една друга не носи
сакралното значение на Аз:Боуки:Веде” - “Аз, Бог
Мъдър, Знам /Виждам, Помня/. А “Аз-ът”, изтълкуван чрез фигурата на основния глаголически
ключ-модул, носи посланието на своето създаване
от пресичането на Словото и Твореца, Вечния сред
Вечността Велик Аз. Проявлението пък на лъчите
на Бог Отец, Бог Син и Светия Дух, проектирани на
земята в обратен ред /без водоравната линия на
словото/ образуват основния символ на живота –
знакът на българите “Ж”. В Библията, кабалистиката, езотериката това е семантичният знак, известен
като “Дървото на Живота”. Знакът “Ж” в азбуката
кирилица изцяло повтаря сакралното му значение
“Живете”. И този смислен Живот е преди всичко грижа за нашия словесен “Аз”, за неговата осъзнатост.
И той е не само на българите, а на всички хора по
земята, според Танев, защото всички те са сътворени от неговите свещени енергии. Затова в духовната наука има становище, че българин не е национално понятие, а духовна, йерархическа степен,
която много души искат да придобият.
Художникът-хералдик обяснява в своята книга,
че глаголицата е построена така както е създаден и светът по кръстния знак, вписан в кръга.
Така както нашите праотци са изразявали Вечния
и безкраен Бог с условния кръг и неговия центърточка, символ и на Слънцето. Хоризонталният
диаметър олицетворявал Светлината на Словото,
лъчът отделящ видимия от невидимия свят, носил
в себе си и символа на пасивното женско начало.
Вертикалният диаметър пък олицетворявал проявата на Създателя, Твореца на Светия Дух, който
бил лъчът на активното мъжко начало. Така равнораменният кръст, известен от зараждането на
света и съдържащ в себе си лъчите на Словото
и на Твореца, се утвърдил трайно с приемането
на християнството. Той е знакът на зараждането
на живота въобще, на всичко в него. Показва про-

явата на духа в материята /инволюцията/ и на материята в духа /еволюцията/, осъществена от Иисус
на Голгота.
Затова френският писател, социолог, историк,
ориенталист, музикант и приложен езотерик СентИв Д,Алведър определя в своята забележителна
книга “Археометърът”. Ключ към всички религии и
всички знания на древността” християнството
като вечната и универсална религия на първите
човеци, в началото, в средата и в края на всички
цикли, не само на Земята, но и в цялото Небе. Затова христи-ян-ин, според него, е не толкова верска
принадлежност, колкото познание за баланса, за
равновесието между Ян и Ин енергиите, между дух и
материя. Така както и в тангризма и орфизма е било
заложено равновесието и хармонията между духовните и земните дела, отхвърлянето на робството
под всякаква форма. Сент Ив ни съобщава също,
че обърнатото име във ведическите документи на
Бога-Светлина, на Творящото Въплътеното Божие
Слово, означавало Иисус-Дух Свят Бог, а първите
Патриарси го изписвали върху челата си с букви от
злато и скъпоценни камъни. И точно Иисус разкъсва булото на незнанието за този сакрален сътворителен процес на равновесие и равнопоставеност
между духовния и материалния свят, извършен от
първичния Изначален Импулс-Слово, Принцип и
Закон, който придобива плът чрез първичния език
“Ватан”, от чиито археометрични съответствия се
раждат и всички останали писмени системи.
Книгата на Христо Танев “Азът на българите”
е истински пътепоказател за духовната мисия на
българите и насърчение да изпълнят предназначението си да бъдат духовни водачи на човечеството
през новата ера. Но това ще стане, по думите на писателя-художник, само ако се освободят от духовното си робство и спазят основния закон за човешко
освобождение – покаянието и прошката. А тъй като
тъкмо българите живеят в Обетованата земя, на която се е зародила първата писменост, Богът-Слово
ще им помогне да изпълнят своята еволюционна
роля, както е записано и в много стари, и по-нови
предсказания.
Лияна Фероли

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД
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роектът
„Равноденствие” е посветен на
деня на пролетното равноденствие – 24 юни /Еньовден/
и представлява вечерен камерен концерт с поезия. Участниците в него са
избрали за естествен декор на своя спектакъл
двора на Етнографския музей в гр.Бургас със
зеленина и цветя. Етнографският музей е пазител на миналото с българските традиции
и обичаи. Идеята е празникът да има своето
логично продължение като стилна, вечерна,
артистична проява, в която се преплитат традиционно-народностното с класиката и съвременността, като целта е да се привличат повече хора в музея като културна институция,
които да се приобщават с езика на съвременното изкуство – багри, звуци и слово, каза поетесата Мариана Праматарова – ръководител
на проекта.
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На този светъл и чародеен момент, когато
годината се разделя на две части, предците
ни са отдавали заслужена почит към слънцето, топлината, огъня, плодородието, билките,
водата и магическата сила на природата.В
тази нощ небето се отваря и звездите слизат в
тревите. Силно застъпено е женското начало
на този ден – жената-стихия, жената-огън, жената-природа, жената-вода, жената-слънце,
жената-лечител, жената-цвете, жената-магия.
Тази атмосфера ще пресъздадат със силата
на съвременното изкуство участниците в проекта „Равноденствие”.
Оперната артистка Радостина Крантева е
завършила висше образование в Германия и
в НБУ. Десет години е била ръководител и диригент на дамски хор „Кантабиле” в Германия.
Концертираща певица /артист-солист-хорист/
на сцени в България и Германия. В проекта
„Равноденствие” изпълнява песни на българските композитори Л.Пипков, Д.Христов,
Д.Топков, произведения на С. Рахманинов и
тематични песни за Еньовден.

ПРОЕКТЪТ
„РАВНОДЕНСТВИЕ”
НА СНЦ „АРТПИЕРИЯ”,
БУРГАС
Община Бургас и

СНЦ “Артпиерия” Бургас

ПРЕДСТАВЯТ
На 24 юни 2015 г. от 19.00 часа в Етнографски музей - Бургас

РАВНОДЕНСТВИЕ
(Вечерен камерен концерт с поезия)

С участието на:
			

Радостина Крантева (оперна артистка),
Мариана Праматарова и дуо “Чели”

В програмата: ✓
			
		✓
			
			

музикални произведения на Д. Христов, Д. Топков,
П. Владигеров, С. Рахманинов, Дебюси и др. композитори
стихотворения на Мариана Праматарова, Евгений Апостолов,
Таня Сарандева, Константин Корадов, Калина Вергиева,
Виолета Асьова и др. поети
Вход - свободен

			Проектьт “Равноденствие” се осьществява с подкрепата 			
			

В „работилницата на духа и природата”, както
наричат Еньовден, ще ни отведат и стихотворенията, посветени на пролетното равноденствие,
лятното слънцестоене, магията на билките и любовта, нестинарството, цветята и пречистващата
сила на водата, изпълнени от поетесата Мариана
Праматарова, по чиято идея и сценарий се случва събитието.
С музикален съпровод на дуо „Чели” и флейта тя ще представи свои стихотворения и тематично-композиционни творби на Е.Апостолов,
К.Вергиева, К.Корадов, В.Асьова и др.поети.
В рамките на проекта е предвидена „Творческа работилница за деца”, които ще изработят
ръчни покани за събитието.
Поканват се гражданите и гостите на град
Бургас да посетят събитието на 24 юни от 19:00
часа в двора на Етнографския музей и да споделят магията на празника.
Вход: свободен
Проектът „Равноденствие” е подкрепен от
Община Бургас по Програма за съфинансиране
на културни проекти, сесия 1/2015.

на община Бургас по програма за сьфинансиране на културни проекти

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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Лунен календар за месец юни 2015 - от Димитър Стоянов

ДРЕВНИТЕ
ТРАКИ СА
ОТКРИВАТЕЛИТЕ
НА АМЕРИКА
(проф. Димитър Нанкинов, орнитолог,
д-р на биологическите науки)
Векове наред в книжнината, а напоследък и в съвременните средства за масова информация (вестници,
списания, радио, телевизия, интернет) се е наложила
щампата, че Америка е открита от Христофор Колумб,
въпреки че норвежците и исландците (които през ІХ -Х
век достигат Гренландия) се опитват да оспорят това.
С откриването на Америка е свързано пренасянето в
Европа на някои животни и растения, типични за американската фауна и флора и срещащи се в диво състояние само на американския континент. Проследявайки
времето на появата на тези животни и растения в Европа, ние можем да докажем кога и от кого е била открита
Америка.
Смята се, че от Америка в Европа е пренесена птицата обикновена дива пуйка (дива мисирка – Meleagris
gallopavo) – станала родоначалничка на различните
породи домашни пуйки. В диво състояние тя живее по
плоските възвишения на Северно Мексико и в южните
райони на Северна Америка. При първата (1492 – 1493
г.), втората (1493 – 1496 г.) и третата (1498 – 1500 г.) експедиция корабите на Христофор Колумб кръстосват
между Бахамските острови, посещават Куба, Ямайка,
Хаити, Порто Рико, Малките Антилски острови, минават
край източните брегове на Венецуела и едва при четвъртата експедиция (1502 – 1504 г.) достигат континенталната част на Централна Америка (Хондурас, Никарагуа,
Коста Рика и Панама). Излиза, че експедициите на Христофор Колумб не са били в районите, където живее дивата пуйка, т.е. испанците са стигнали едва на хиляди
километри южно от местата, където обитава птицата, а
това значи, че те не са могли да я донесат в Европа.
Звучи сензационно, но приблизително 1500 години
преди Христофор Колумб българите, живеещи в Родопите, са отглеждали пуйките като домашни животни и са
готвели от тях курбани. За това се споменава в старите
български народни песни „от праисторическа и дохристиянска епоха”, събрани от Стефан Веркович и публикувани в сборника „Веда словена”. В една от песните
се разказва, че още преди появата на християнството
древните българи са имали цар-просветител Има, който
ги учел как да опитомяват добитъка, как да запрягат воловете в рала и орат земята и как да готвят курбан от
пуйки. Това название на птицата е древнобългарско и се
обяснява със стария глагол пуя се (надувам се), който
отразява много характерна особеност от поведението
на мъжките птици (пуяците), когато ухажват женските. В
песента се споменава и думата курбан – стар тракийски
(древнобългарски) обред, който се състои в заколване
на жертвено домашно животно (в случая пуйка) и приготвяне от него на ястие, с което се гощават хората по
случай семеен или народен празник. Този обичай може
да се намери навсякъде в Евразия, където са живели
или живеят българи.

на стр. 8

"Солей транс" ЕООД
Извършва транспортни услуги
в страната и чужбина

гр. София,ж.к. "Лагера", бл. 50, вх.А, ет.2,
ап. 6 тел.: 0896/33-33-05; 0878/81-19-28

Биодинамична характеристика на м. юни 2015 г.
Началото на месеца ни
дава възможност да довършим засаждането на
цветни растения - 1 юни
и листни на 2 и 3. Това е
малкият период на Низходяща луна през месеща, а
и трите дни са със силен
тризвезден импулс.
Следващият период до
17 юни Луната е Възходяща и можем да прибираме
качествената реколта от
всички видове растения,
като спазваме различни
импулси от съзвездията.
Месецът завършва с подългия период на Низходяща Луна от 17 до 30 и дава
възможност за работа с
всички видове растения.
Най-много и с добър импулс са дните на кореноплодните.
През юни е крайният
срок за завършване на
купчината компост, който

ще ползваме през късната
есен. Ще имаме достатъч
но зелена маса окосена
през добрите дни на светлинните импулси – найдобре през Водолей. Правим „шапката“, покриваме
и започваме нова купчина.
За това са ни дадени 10 и
5 благоприятни дни през
месеца. 4 хубави дни имаме за ползване на готовия
компост. Най-добре е това
да става на Низходяща
Луна заедно с поливането.
Най-добри за коситба и
прибиране на качествено
сено са дните на светлинните съзвездия – 1, 8, 9,
17, 18, 27, и 18. Ще бъде
добре, ако са и дни без валежи.
Време е и пчеларите да
завъртят центрофугите за
първата реколта мед, независимо от многото неблагоприятни дни Надявам се,

че си спомняте това да не
го правите в дните на Водните съзвездия, а на 17
и18 - дните на Близнаци,
можем да се погрижим за
цариците - майки в кошерите.
Борбата с поповите прасета чрез изпепеляване и
поръсване с пепелта правим успешно от 17 часа
на 1-и до 24 часа на 03.06.
Месец юни е труден за
предвиждане на времето.
Очаква се голяма динамичност, особено в началото и
края му. Но все пак планетите ни подсказват свежо
и влажно начало и край:
валежи от 4 до 6, а след 7
затопляне около 14 - сухо и
горещо до края на месеца.
Само един неблагоприятен
ден - на 10 юни.
Успех на всички!

КВАНТОВ
КВАНТОВ
ПРЕХОД
ПРЕХОД

(От бр. 5)
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инж. Ради Панайотов

И така, реформи в езика могат да се правят
от знаещи, и то тогава, когато през няколкостотин или хиляди години назрее съответната
нужда от това. Всичко останало е “от лукаваго”
и целта и резултатът могат да бъдат само невероятна манипулация.
Малко хора си дават сметка какво означава
да се промени така наречената звуково-интонационна среда, да зазвучат песни с несвойствен за съответния етнос ритъм (и чалгата ни
е натрапена със същата цел!), да се увеличи
употребата на чуждици и нецензурни думи, да
се подражава на словореда и акцента на други езици и пр. Който иска, нека не вярва, че
днес по найлонови торбички, по якета и реклами са изписани знаци, които нямат нищо общо
с привидното им съдържание, а са кодове за
подсъзнателно въздействие! Нека не вярва на
английския игрален филм “Агенцията”, в който една рекламна агенция получава поръчка и
успява да изработи видеоклип, който накарва
хората от определен избирателен район да
гласуват за подсъзнателно внушен им кандидат. Нека не вярва и на книгата на Елоа Стар
“Пленници на Земята”, в която обширно са разгледани методи за психологическа обработка
чрез масовата култура. Нека на работното си
място слуша радио през целия ден, а вечер да
ходи на дискотека или в къщи през няколко минути да превключва вече над 2000-те телевизионни канала. Всеки смътно усеща или вече
е прочел достатъчно, за да си направи извода,
че такова въздействие съществува, но всъщност зомбирането е толкова напреднало, че
малко са тези, които могат да се държат настрана от него. А сравнение може да се направи само когато човек отиде сред западните,
така наречени консумативни общества, където
психологическата обработка именно чрез езика и символите е довела хората до положение,
масово да си купуват неща, които всъщност не
са им необходими, а в същото време да изнемогват от плащане на заеми и лихви. Почти на
всяка крачка ще видите хора, които имат по 50
чифта обувки, по 70 костюма или рокли и всякакви домашни потреби, които технически не
се основават на логичното предназначение за
нормална ежедневна употреба, а само за продажба; разглобяването и ремонтът им съзнателно се правят невъзможни, а частите им се
“изпилват” с оглед законово определения гаранционен срок. И всъщност цели институти
работят не за да направят изделията годни за
нормална употреба, а за да ограничат ползването им в рамките на гаранцията, след което
да се купуват нови. Вече не го ли прозряхме,

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
купувайки си скъпо и прескъпо вносни стоки?
Това е, което вече повече от две десетилетия ни
налагат и на нас: в главите ни да не остане почти нищо друго, освен постоянна ангажираност
с вещи, цени, “изгодни” сезонни разпродажби,
срокове за плащане и само илюзии за благоденствие. Едва ли са много хората, които от тези
редове ще повярват, че въпреки големия пладнешки обир, който преживяхме, на практика ние
все още сме много по-богати от хората на Запад.
Ние дори не сме видели витрината, която примамливо ни описват нашите политици туристи и
не знаем какво се крие зад нея. Тогава тежко ни,
когато видим и осъзнаем какво в действителност
извършват с нас . . .
Нима не е близък до ума и отговорът на въпрос
като този: Защо “реформите” у нас са белязани
със закриването на повече от 2000 училища, на
половината читалища, културни и младежки домове? (Да си спомним и пионерските домове,
кръжоците, музикалните школи, драмсъставите
и тези за художествено слово, лагерите и лагершколите, курсовете по какво ли не . . . ) Колко
библиотеки отидоха за вторични суровини?
Можехме ли преди две десетилетия дори да си
помислим, че у нас е възможно деца да не ходят
училище и да се появи неграмотност?!
Не е ли показателен и фактът, че редица
държави са осъзнали вредното въздействие на
произволните промени в езика и своевременно
са потърсили средства за тяхното ограничаване чрез строги закони, а на нас негласно ни се
пречи да въведем такива. Не е ли парадоксално

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN

Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди
Реколта 2014 г.
Пролетна култура (Дава най-добри резултати, ако се сади напролет!)
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

и това, че в България – създателка на една от
световните писмени системи, не съществува законова защита на шрифтовете?
В подкрепа на всичко казано, съвременни изследвания сочат, че на подсъзнателно ниво
човек възприема смисъла и въздействието
на словото независимо от езика и дали той го
знае (нека си послужим с термина “телепатия”).
Това добре може да се наблюдава при играещи
си малки деца от различни националности, които външно говорят на майчините си езици, но
всъщност учудващо добре се разбират. Същото
се наблюдава и при възрастните, които, гледайки чужди телевизионни програми, започват да
“усещат” информацията, въпреки, че на съзнателно ниво не владеят чуждия език. Не ви ли се
е случвало така да се отпуснете, че едва след
време да си дадете сметка, че гледате филм на
чужд език? Това важи и за информацията в писмен или “изпят” вид. Доказано е дори, че самата
близост до книга или печатно издание може да
предизвика асоциации и настроения в съзвучие
със съдържанието им, без да бъдат четени, т.е.
не е случаен изразът за спането с учебник под
възглавницата. А нима близки хора с хармонична връзка не се разбират мислено, дори преди в
съзнанието си да формулират словесни изрази?
А хората, общуващи с животни, не остават ли изненадани, че любимците им сякаш четат техните
мисли? Също и историята на техниката ни дава
предостатъчно примери за успоредни и привидно независими изобретения на различни места
по света по едно и също време.
Обяснението трябва да търсим в това, че на
най-дълбоко равнище мисълта е една и съща в
цялата Вселена. Това е най-фина енергия, протичаща безпрепятствено и мигновено, докато
различно само по външна форма е това, което
наричаме слово. Тоест, по определени причини
и закономерности на езиково равнище се извършва “прекодиране” на информацията, с оглед
на словесната и писмената й форма. Притчата
за Вавилонската кула има своето напълно рационално обяснение, загатнато по-долу. Така
езиковият механизъм е своего рода “трансформатор”, който забавя и усложнява процеса на комуникацията. Естествено е тогава при различните езици енергията да протича по различен
начин. В този смисъл писмените знаци също
са енергийни трансформатори и генератори.
(И по закона, че всичко дава отражение навсякъде, отдавна графолозите са се научили да разчитат характера на човека по неговия почерк.
Но също така вярна е и обратната зависимост:
старанието и хубавият почерк “вграждат” в личността добри качества. Затова и преди години у
нас съществуваше училищен предмет “писане”
или “краснопис”.

(Продължава в следващия брой)
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роучванията ни през
последните години показват, че традиционната българска кухня от края на
ХІХ век и първата половина на
ХХ век е доста близка до т.нар.
средиземноморска
диета.
Нещо повече - традициите на
храненето във всички балкански страни подчертават една
изключителна близост, което ни
дава възможност да говорим за
балканска здравословна храна
или за балканска диета. Традиционното хранене на балканските страни отговаря на важни
критерии за здравословна храна.
Типичен пример за български
принос към балканското здравословно хранене е българското кисело мляко. Още Мечников в края на ХІХ век доказва,
че в основата на дълголетието
на българските планинци стои
консумацията на киселото
мляко, а проф. Асен Златаров
пише: «Киселото мляко е еликсир за дълголетие.» Киселото
мляко е млечен продукт, който се получава чрез ферментация на мляко. Два са основните микроорганизми, които
участват в процеса на ферментацията на кисело мляко –Lact
obacillus bulgaricus иStreptoco
ccus thermophilus, които се намират в симбиотична връзка и
този съюз между двете бактерии е ползотворен за тяхното
оцеляване и ефикасност само
когато са заедно. Не е възможна ферментация при наличие
на само една бактерия. Всяка
една от двете бактерии има
своята роля в процеса на ферментацията.
Процесът на ферментация
приключва по естествен път,
чрез охлаждане. При няколкодневен престой на топло (извън
хладилник)
ферментацията
продължава, млякото вкисва,
вкусът става неприятно кисел.
Микрофлора
Микрофлората на българското кисело мляко е съставена
от
Lactobacillus
bulgaricus и Streptococcus
thermophilus.
Lactobacillus bulgaricus се
отнася към хомоферментативните лактобацили. Бактерийните клетки са пръчковидни, с
широчина под 2 мкм. Расте при
45о C, дори и при 50-53о C. Не
расте при 15о C. Оптималната
температура за растеж е 4043о C. Всяко изменение в състава на средата и температурата
на култивиране предизвиква
промени в морфологичните и
физиологичните особености на
вида.
Другият компонент на микрофлората в българското
кисело мляко е Streptococcus
thermophilus.
Бактерийните
клетки са сферични или овални
с диаметър 0,7-0,9 мкм. Разположени са по двойки, в къси и
дълги верижки. Оптималната
му температура за растеж е
между 40 и 45о C. Расте и при
50о C, но не и при 53о C. Не расте под 20о C.
Произхода на двете бактерии е в растенията. Смята
се, че вследствие на контакта

Киселото мляко – българския
патент за здраве и дълголетие
на животните с растенията по
време на паша, бактериите полепвали по вимето на животното и при доене те попадали в
киселото мляко. Така станало
възможно образуването на киселото мляко.
Под действието на Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus в киселото
мляко настъпват промени в
млечната захар, в белтъчните
вещества и в млечната мазнина и се формират неговия вкус
и аромат.
Състав, хранителни, диетични и лечебни свойства
По време на млечнокиселата ферментация микрофлората на българското кисело мляко
предизвиква дълбоки промени
в състава на млякото. Получените метаболити оказват
благотворно влияние и редица
здравословни ефекти върху организма на индивида.
Състав
Химичният състав на киселото мляко и промените, които
са настъпили под действието
на млечнокиселите бактерии,
определят хранителната стойност на продукта. По състав
киселото мляко наподобява
прясното, от което се получава,
но в много отношения се различава от него. Химичният състав
на отделните видове кисело
мляко се определя от вида на
прясното мляко, от породата
на животните, от храненето, от
прилаганата технология и други.
Хранителна стойност
Хранителната стойност се
определя от съдържанието
на хранителни вещества и от
възможността тези съставки
да се използват от организма.
Киселото мляко има по-висока
хранителна стойност от прясното мляко. Причина за това
са настъпилите промени под
действието на Lactobacillus
bulgaricus
и
Streptococcus
thermophilus.
Съдържанието
на млечната захар в киселото
мляко се понижава с 20-30%.
Останалото количество млечна захар служи като източник
на енергия 4,1 ккал. Киселото
мляко е богат източник на калций за задоволяване нуждите
на човека. Калцият поддържа
възбудимостта на сърдечния
мускул. Има изключително голямо значение за правилното
функциониране на нервната
система. Стимулира действието на жлезите с вътрешна секреция и ускорява съсирването
на кръвта. Киселото млякое
незаменим източник на калций за хората, които страдат
от лактозна непоносимост,
както и за жените на средна
възраст, които страдат често
от деформация на костите поради недостиг на калций.
Подтискащи и тонизиращи свойства
Lactobacillus bulgaricus и
Streptococcus thermophilus не
само повишават хранителната и биологичната стой-

ност на киселото мляко, но му
придават и лечебни свойства.
Киселото мляко съдържа вещества, които подтискат развитието на редица патогенни и
непатогенни микроорганизми.
Установено е, че микрофлората на киселото мляко синтезира
антибиотични и антимикробни
вещества, които действат подтискащо върху микроорганизмите от чревния тракт, особено
на гнилостните микроорганизми. Киселото мляко е мощно
биологично средство за борба
срещу някои хранителни отравяния. Киселото мляко притежава и антитуморно действие,
тонизира организма. Спомага
и в борбата срещу стомашния
и чревния рак, а редовната му
консумация намаля риска за
появяването на такъв.
Диетични и лечебни
свойства
Все повече нараства интересът по отношение на връзката между храната, съдържанието на холестерол в кръвта и
сърдечносъдовите заболявания. Храни, които понижават
високото съдържание на холестерол в серума на кръвта, са
изключително желани. Редовното приемане на кисело мляко намалява значително холестерола в серума на кръвта.
Обикновено съдържанието на
холестерол значително се понижава в продължение на 7 дни
от началото на приемане на киселото мляко. Киселото мляко
е ценна добавка в храната на
диабетиците, която трябва да
бъде с намалено съдържание
на мазнина, за да се осигури
по-добро понасяне на въглехидратите. Това налага киселото
мляко за диабетици да се приготвя от обезмаслено мляко.
При приемането на антибиотици през устата биологичното
равновесие в червата се разстройва. В резултат настъпват
тежки заболявания на червата. Системното приемане
на кисело мляко се отразява
изключително
благоприятно
върху възстановяването на
биологичното равновесие на
чревната микрофлора. Редовното консумиране на кисело
мляко спомага за създаването
и поддържането на неспецифични имунологични реакции в
организма на човека. Това е от
особено значение при приемането на стерилни храни, което
се свързва с появата на някои
вирусни заболявания, особено
на хепатит. Като цяло киселото
мляко има имуностимулиращ
ефект. Киселото мляко е ефи-

касно средство против диариите и други стомашно-чревни
болести. Помага за главоболието и е особено известно за
премахването на махмурлука.
И благодарение на всичките си
тези лечебни свойства българското кисело мляко допринася
за по-бавното стареене на организма.
Кое е и кое не е българско
кисело мляко
Българското кисело мляко
и щамовете от Lactobacillus
bulgaricus са продукти, патентовани в Патентното ведомство
на Република България. Производството му се осъществява
по БДС 12-82 Мляко кисело
българско.
Общи изисквания:
Българското кисело мляко,
според определението на БДС
12-82, се произвежда само от
2 съставки: мляко и закваска.
Продуктите, съдържащи и друго, например сухо мляко, соя,
нишесте, консерванти за спиране на ферментацията, не са
българско кисело мляко. Киселото мляко отговарящо на БДС
12-82 има съответния надпис
на опаковката си. Например
произведеното от “Данон” не
е българско кисело мляко по
смисъла на БДС 12-82.
България е  измислила киселото мляко и е дала на света
тайната на дълголетието
В днешно време ставаме
свидетели на научното разкриване на незаменимите качества на българското кисело
мляко, което предизвиква революционни промени в схващанията за този продукт. Нека ги
обобщим:
1. Консумирането на кисело
мляко забавя стареенето на
организма. Микроорганизмите
в киселото мляко взаимодействат с чревната флора в стомаха, като атакуват и неутрализират вредните бактерии, които
причиняват стареенето. Това
откритие е било направено още
през 1908 г. от руския учен – носител на Нобелова награда,
Иля Мечников. Теорията на руския академик, която и до днес
се ползва с широка подкрепа
сред учените, е, че стареенето
се дължи на натрупването на
отровни вещества в организма от действието на гнилостни
бактерии в дебелите черва. С
годините те предизвикват бавно отравяне и разстройство на
нервната система.
2. Млякото и млечните
продукти са най-добрият източник на лесно усвоим кал-

ций, който е жизнено важен
за изграждането на костите
и зъбите. Когато в човешкия
организъм има недостиг на калций, костното вещество се разрежда и се повишава рискът от
фрактури дори и при незначителни травми. Това заболяване
се нарича остеопороза и е почесто срещано при жените.
3. Млечнокиселите бактерии възпрепятстват синтеза
на канцерогенни вещества,
ограничават мутациите и
образуването на ракови клетки. Млечнокиселите бактерии
намаляват ракообразуващите
вещества и ензими в правото черво, което показва, че те
имат потенциал да защитават
организма от развитие на рак.
4. Киселото мляко има пробиотично действие – то влияе изключително благоприятно на стомаха и червата. Киселото мляко има прочистващ
ефект, то помага и при летни
стомашно-чревни
разстройства, намалява риска от чревни
инфекции. Подпомага поддържането на чревния баланс,
когато той е разрушен вследствие на продължителен прием
на антибиотици или излагане
на радиация.
5. Млечно-киселите бактерии в киселото мляко помагат
за подобряване на имунитета
и за успешната ни борба с инфекциите.
6. Киселото мляко подпомага превенцията на сърдечносъдови заболявания.
7. Млякото и млечните продукти намаляват риска от
развитие на кариеси на зъбите. Прясното мляко има алкална реакция и неутрализира
киселините, които се получават
при ферментацията на захарите в устата и разрушават емайла на зъбите.
8. Киселото мляко има
антитоксично действие. Неутрализира токсичните продукти, получени при процесите
на детоксикация в бъбреците и
черния дроб.
9. Прясното мляко и млечните продукти са една от
най-пълноценните и балансирани храни, познати на човека. Те са незаменим източник
на висококачествен белтък,
съдържащ важни аминокиселини, на калций и основен източник на витамини В2 и А.
10. И не на последно място
– млечните продукти са изключително вкусни и са неизменна част от националната
ни кухня от векове.
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От стр. 5

За съжаление, в нашите речници все още се
пише, че курбан е турска дума. Споменаването
й в дохристиянския период от нашата история,
т.е. над хиляда години преди появата на турските
завоеватели на Балканите, показва, че курбан е
тракийска (древнобългарска) дума (обичай), впоследствие проникнала в езика на поробителите.
Най-новите изследвания на наши учени доказват,
че българите са приели християнството директно
от апостолите Павел, Сила (тракиец) и Андрей
Първозвани (брат на апостол Петър) още в началото на първи век от новата ера, т.е. девет века
преди официалното покръстване – легализирането на християнството от цар Борис Първи.
Рисунки на хранещи се пуйки намерихме в някои от миниатюрите на „Изборник Святослава
1073 г.”, оригиналът на който се пази в Държавния
исторически музей в Москва. Доказано е, че той е
част от „Цар Симеоновия Съборник”, съставен от
българския презвитер Григорий между 915 и 920
г. в столицата Велики Преслав. Макар силно стилизирани и не добре запазени, но нарисуваните
там птици са пуйки. Самата поза на хранене на
птиците показва тяхната видова принадлежност.
Това личи от висящото под клюна и на гърлото образование от гола кожа (изключително характерен
белег за тези птици), масивното тяло с удължена
опашка, препаските по опашката, заобленото теме
на главата, леко закривеният на върха къс и здрав
клюн, високите неоперени крака със стърчащ назад остър шип, загатнатата (на някои места) напречна препаска в оперението по долната част на
тялото на птиците.
Много показателно е разноцветното оперение
на нарисуваните птици, което ни дава основание
да мислим, че пуйките са отглеждани като домашни птици във Велики Преслав (и въобще по
нашите земи) доста отдавна, с тях е извършвана
селекция и поради това са съществували различно оцветени индивиди. За сведение „Цар Симеоновият Съборник” е първата в Европа и найбогатата (четиритомна) енциклопедия, написана
на древнобългарски език и съдържаща 784 (!) отделни съчинения. Голямо нещастие е, че съдбата
на многобройните преписи на това гениално произведение, както и съдбата на останалата древнобългарска литература и на цялата българска
държава, през следващите векове е била трагична. По време на почти 700 годишното робство (византийското – от 1018 до 1187 г. и турското – от
1396 до 1878 г.) целенасочено са унищожавани
българската интелигенция, българската литература и българските паметници на културата.
За щастие преди началото на тези трагични
събития екземпляри от „Цар Симеоновия Съборник” и други български книги са пренесени от
България в Киевска Русия, когато там е управлявала българската княгиня Олга (945 – 969 г.) –
дъщеря на цар Симеон Велики, сестра на следващия български цар Петър Първи (927 – 969 г.) и
жена на киевския княз Игор.
Присъствието на пуйки в миниатюрите на „Цар

ДРЕВНИТЕ
ТРАКИ СА
ОТКРИВАТЕЛИТЕ
НА АМЕРИКА
Симеоновия Съборник” е съществено и много
важно доказателство, че в началото на 10 век, т.е.
500 – 600 години преди експедицията на Христофор Колумб, тези американски птици са развъждани в България.
В потвърждение на казаното можем да добавим, че при разкопки във Велики Преслав (столица на България през ІХ – Х век) нашите археолози намират 32 кости на домашна пуйка, като
предполагат, че те са от края на 14 век. (По-точна
датировка не е правена). Но даже и тази датировка напомня, че пуйките са отглеждани във Велики
Преслав цял век преди пътуването на Христофор
Колумб до Америка.
Едно от най-старите тракийски (древнобългарски) имена на птицата пуйка е мисирка (женска
пуйка) и мисир (пуяк – мъжка пуйка). Интересно и
много показателно е, че с името мисир в българския език се е наричало и все още се нарича Египетското Царство, а също пренесеното от Америка растение царевица. Египет е Мисир, Мисерлия,
Земя Мисерлия в древнобългарската (църковнославянската) книжнина, в българската литература
от края на ХІХ век и даже в някои съвременни литературни източници.
Най-новите изследвания на историците показват, че в разцвета на тракийската цивилизация,
когато нашите предци – древните траки – са обитавали цялото Източно Средиземноморие (Балканите, Мала Азия и Египет), те са се славили като
опитни мореплаватели и господари на моретата.
Преди 5500 години техните кораби пускат котви в
делтата на река Нил. Траките основават първата
египетска столица Буто, пренасят в Северен Египет своята писменост, наука, култура и религия и
владеят Египет в продължение на 2000 години.
Предполагаме, че именно тогава (преди 3500 –
5500 години), в разцвета на тракийската цивилизация, тракийските кораби са напускали средиземноморския басейн, прекосявали са акваторията на
Атлантическия океан и за около 10 дни са достигали бреговете на Америка. (През 1969 г. експедицията на норвежкия изследовател Тур Хейердал
извърши подобно плаване, като за една седмица
на папирусна лодка пресече Атлантическия океан
от бреговете на Мароко до о-в Барбадос).
От Америка пуйката и царевицата са били пренесени от древните траки първоначално в Северен Египет и дълго време са отглеждани само там.

ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

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

И тъй като древнотракийското название на Египет
е Мисир, то хората са започнали да наричат със
същото име птицата пуйка и растението царевица. Впоследствие пуйката и царевицата, заедно с
името им мисир (мисирка), са били разпространени по цяла Тракия и в съседните територии.
Струва ни се, че древните траки пренасят от
Америка в своите египетски владения не самата
птица пуйка (мисирка), а нейните яйца, които са
били излюпени под кокошки, тъй като в някои езици (като например в турския) и до днес пуйката е
известна като египетска кокошка (misir tavugu).
Представените от нас материали показват, че
Америка не е открита от Христофор Колумб в края
на ХV – началото на ХVІ век. Със своите кораби
нашите предци – древните траки – са достигали
до Америка още преди 3500 – 5500 години. Именно тогава, в разцвета на тракийската цивилизация,
те са контактували с американския континент и са
пренесли от там мисирката, царевицата, а също и
други животни и растения.
Към разглежданата от нас тема има отношение
и още един въпрос. Предполагаме, че загадъчната
Атлантида, за която споменава Платон (428 – 347
г. преди новата ера), като се позовава на прадядо
си Солон, а той – на египетските жреци,- е част от
същата тази Америка, открита от древните траки в разцвета на тракийската цивилизация, когато
почти 2000 години те са владеели Египет.
Атлантида не е потънала в океана след страшно земетресение, а е залязла тракийска цивилизация, т.е. разпокъсаната Тракия (намираща се в
постоянни войни с експанзията на гърците в тракийските територии по цялото Източно Средиземноморие) е била възпрепятствана и е престанала
да контактува с Америка и хилядолетия наред не
е имало мореплаватели от ранга на тракийските,
които да плуват до там. Така постепенно Атлантида (т.е. Америка) потъва в забравата и за нея
остават само легендите. А както знаем, в легендите действителността се украсява с чудновати
измислици.

