
За тези, които са пропуснали 
да се абонират за вестник

КВАНТОВ 
ПРЕХОД

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. bgwww.  kvantov-prehod. org излиза 1 път в месеца
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В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Година ХІ •  бр. 7 (78) •  1 - 31 юли 2015 г.  • Цена 1. 00 лв. Каталожен №618

ЗА РОЛЯТА НА 
КОЛЕКТИВНА 
ЧОВЕШКА МИСЪЛ 
В СПАСЕНИЕТО НА 
ПЛАНЕТАТА

на стр. 2

Джон Уилър

Дейвид Бом

Петър Димков:

„Що я криете, бе? Защо не я 
кажете на народа – да се гордее?“

Макар теорията за творящата сила на ми-
сълта да се заражда в съвременната наука 
през 70-те години на миналия век, още през 
1911 г. физикът Джон Уилър изказва твърде-
нието: „Въображението създава реалността… 
Човекът е въображение.” А през 1944 г. Макс 
Планк заявява, че всичко съществува като 
резултат от „интелигентния Разум”, който той 
нарича „Матрицата на цялата материя”.

Истинското откритие започва през 70-те, кога-
то физикът от Лондонския университет Дейвид 
Бом открива, че вселената е холограмна - ця-
лото се съдържа във всяка негова част. Точно 
по същото време невро-физиологът Карл При-
брам доказва, че човешкият мозък функциони-
ра на същия принцип като вселената – холог-
рафски. 
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От стр. 1

Връзката между тях по-на-
татък изследва Робърт Дж. 
Джан, декан на Института по 
инженерни и приложни нау-
ки в „Принстън“, който през 
1979г. започва изследовател-
ска програма за изучаване 
на „ролята на съзнанието в 
създаването на физическата 
реалност“. Експериментите, 
които провежда, доказват, че 
човешкото съзнание влияе 
върху реалността.

В поредицата си от книги 
„Пространството на варианти” 
квантовият физик Вадим Зе-
ланд обяснява този факт така: 
„Пространството на варианти 
представлява информацион-
на структура - безкрайно ин-
формационно поле, съдържа-
що всички варианти на всички 
събития, които биха могли да 
се случат. Може да се каже, 
че там има всичко, което е 
било, е и ще бъде… Всяка 
мисъл, както и сектор на прос-
транството, има определени 
параметри. Като „осветява” 
съответния сектор, мисловно-
то излъчване реализира не-
говия вариант. Когато мислим 
или говорим, ние излъчваме 
енергия и чрез нея моделира-
ме времето, пространството и 
собствения си житейски път.”

Петър Дънов, Джон Кехоу, 
Луиз Хей, Хосе Силва са част 
от хората дали своя принос 
в изясняване на същността 
и силата на мисълта да съз-
дава физическата реалност, 
както и в използването на 
нейната изграждаща битието 
ни възможност. Грег Брейдън 
нарича фината енергия, поле-
то, което свързва всичко във 
Вселената, „тъкан на Творени-
ето” и „Божествена матрица” 
и твърди, че тя представлява 
Разум, тоест цялото Творе-
ние, цялата материя е мисъл. 
Това поле съществува и вътре 
в хората. „Именно Вселената 
вътре в нас, както и тази, коя-
то ни заобикаля, е квантови-
ят мост между всичко, което 
е възможно в нашите умове, 
и онова, което става реално 
в света. Матрицата от енер-
гия ... демонстрира и начина, 
по който позитивните чувства 
и молитви вътре в нас могат 
да бъдат толкова ефикасни 
в света край нас. Но нашата 
връзка с Матрицата на цялата 
материя не спира тук. Тя про-
дължава и в нещата, които не 
можем да видим. Божествена-
та матрица е навсякъде и във 
всичко. От птицата, която лети 
в небето над нас, до космиче-
ските частици, които премина-
ват през нашите тела и домо-
ве така, сякаш ние сме празно 

пространство, цялата материя 
съществува в Контейнера на 
реалността: Божествената 
матрица... Актът на фокуси-
рането на нашето съзнание 
– когато гледаме някъде и 
разглеждаме нашия свят, 
е акт на сътворяване. Ние 
сме тези, които наблюдаваме 
и изучаваме нашия свят. Ние 
сме Разумът, както го описва 
Планк. Накъдето и да погле-
днем, нашето съзнание прави 
за нас нещо, към което да гле-
даме... Актът на фокусиране 
на нашето съзнание е акт на 
съзидание. Съзнанието съз-
дава!”

Според Петър Дънов чрез 
мисълта може да се лекуват 
болести и да се влияе както на 
индивидуалния човешки орга-
низъм, така и на обществени-
те събития. Той изказва след-
ните твърдения: „Ако хората 
биха концентрирали умовете 
си в определена точка, те биха 
стопили това, което се намира 
там. Канара би се стопила от 
енергията, която се излъчва 
от човешките мозъци. Хората, 

***
Мисълта е сила, която тряб-

ва съзнателно да се използва. 
Който не схваща отговорност-
та, която носи по отношение 
на цялото човечество, той не 
мисли правилно и казва: „На 
мене да е добре, а какво ще 
стане с хората, не ме интере-
сува“.

Така мислят обикновените 
хора, но не и тия, които вървят 
в Божествения път. Ето защо 
всяка сутрин човек трябва да 
изпраща към всички хора на 
земята своите добри мисли и 
желания. Няма да мине време 
и той ще получи отплата за 
това, което е направил. Онзи, 
който го е създал, ще изпрати 
своето одобрение, което ще 
повдигне духа му.”

Дейвид Айк също е катего-
ричен за силата и ролята на 
мисълта в реалността, която 
човек сам създава. Негово е 
твърдението: „Всичко е мисъл 
и мисълта е всичко. В матери-
алния свят не става нищо, кое-
то да не е било предшествано 

давна са дали на хората. За 
съжаление световният елит 
не само е наясно с тези исти-
ни, но и активно ги използва, 
като насочва чрез различни 
методи човешките мисли и 
чувства, например чрез втъл-
пяването на нови ценности 
чрез медиите и образовател-
ните институции, чрез кино-
индустрията, чрез широко от-
разяваните представления на 
откриването и закриването на 
световни спортни и други съ-
бития, където се влагат сим-
воли с точно определено въз-
действие върху хората, чрез 
показни военни и терористич-

това единение не предпола-
га напълно еднакво виждане 
по въпроса, как можем да се 
осъществи въздействието 
върху настоящето и бъдеще-
то, защото хората нямат ед-
накви разбирания и знания. 
Но те имат еднакви желания, 
затова единението може да се 
осъществи на основата на ес-
тественото човешко желание 
за мир, за свобода, за щастие, 
за разбирателство и обич. По-
ради различните разбирания 
и знания някои ще отправят 
молба към Създателя, дру-
ги – към светлите космически 
сили, трети ще призоват твор-
ческата мощ на собствената 
си мисъл. Затова Инициатив-
ният комитет, които отправя 
покана към всички сдружения 
и хора да се присъединят и 
станат съинициатори на про-
веждането на световното еди-
нение, предлага този ден за 
бъде наречен Световен ден за 
молитва и образно представя-
не на бъдещето. Обръщение-
то, публикувано във вестник 
„Квантов преход”, е следното: 
Скъпи приятели, каним ви за 
съинициатори на разпростра-
нение и осъществяване на 
инициативата за провеждане 
на Световен ден за молитва и 
образно представяне на бъде-
щето. Идеята е хора по цялата 
планета, от всички нации и ре-
лигии, да се включат в актив-
ното изграждане на бъдеще-
то, на мирен свят на благоден-
ствието, в който уважението и 
обичта са основа на живота. 
Реалността, в която живеем, е 
функция на нашето мислене, 
тя представлява дешифрира-
не 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 на-
шите сърца трябва да излъч-
ват любов, която ще изгори 
всички замисли на тъмнина-
та. Заедно хората по земята 
могат да осъществят преход 
към мирен и красив живот. Оп-
ределената дата и час са 15 
август, 12, 00 часа българско 
време.

Съинициатори до настоящ-
ия момент са вестник „Квантов 
преход“, ИК „Новата цивили-
зация“, Федерация за духовно 
единение „Роза“, Клуб „Прия-
тели на Рьорих“, НГИК „Петър 
Димков“, НПО „Ден“.

ЗА РОЛЯТА НА КОЛЕКТИВНА 
ЧОВЕШКА МИСЪЛ В 
СПАСЕНИЕТО НА ПЛАНЕТАТА

ако знаят как, чрез концентра-
ция на мисълта си могат да 
разтопят всички скърби и бо-
лести.

***
Мисълта, която ти изпра-

щаш в света, е един физи-
чески принцип. Независимо 
дали мислиш право или кри-
во, ти вече твориш в света. 
Тази сила, мисълта, която е 
излязла от твоя ум – тя твори.

***
Следователно положител-

ната, възходящата мисъл на 
човека е в състояние да по-
мага на малък и на голям брой 
хора - зависи от интензивност-
та и чистотата на мисълта. 
Значи човек носи отговорност 
по отношение на цялото чо-
вечество. Като знае това, той 
трябва да бъде внимателен 
към своите мисли и чувства, 
да не допуща в ума и в сър-
цето си мисли и чувства, кои-
то действат убийствено върху 
хората.

ни акции като събарянето на 
двете кули на Световния тър-
говски център. Тези съзнател-
но предизвикани събития по-
раждат страх и представа за 
бъдещето, която отговаря на 
плановете на световния елит. 
По този начин той използва 
хората срещу самите тях чрез 
творящата сила на мисълта 
им. Единственото подходящо 
противодействие, преди да 
се стигне до пълна власт над 
умовете, когато ще е забране-
но и забравено всяко истинско 
знание и ще господстват само 
т.нар. нови ценности – какъвто 
е планът на елита -  е концен-
трираната колективна човеш-
ка мисъл. Защото всяко друго 
противодействие чрез сила в 
настоящия момент само може 
да усили злото. Инициативен 
комитет от няколко сдружения 
предлага да се проведе ден, в 
който да се постигне единение 
на човешките мисли и чувства 
на основата на желанието за 
добро бъдеще на планета-
та. Противно на очакването, 

от мисъл. Физическите дейст-
вия са проявления на мисъл-
та. Ако мисълта не е в хармо-
ния и е деструктивна, такъв 
ще е и материалният свят. Ако 
мисълта е хармонична, лю-
беща и конструктивна, такова 
ще е и обществото, което ще 
изплува. Ние създаваме своя-
та собствена действителност 
и затова проницателността е 
толкова важна. Колкото по-го-
ляма е прозорливостта, тол-
кова по-широка е действител-
ността. Предишната прозор-
ливост беше съсредоточена 
върху парите, производство-
то и експлоатацията. Това е 
действителността, която тя е 
създала. Новата проницател-
ност е насочена към уваже-
нието и любовта към целия 
жив свят и към всичко, което 
е Сътворение. Това е светът, 
който скоро ще настъпи.”

Съвременна наука вече 
достигна до изводите за сила-
та на човешката мисъл, които 
редица духовни учители от-

Дейвид Айк

Петър Дънов       Джон Кехоу   Луиз Хей  Хосе Силва
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3 Ливан, подножието на Анти-
ливанските планини, 85 км 
североизточно от Бейрут, – 

именно тук се намира Баалбек, или 
както още го наричат – Баалбекската веранда. За 
първи път Баалбек е бил споменат в документи 
от 14-ти в. преди н.е. Това не са просто древни 
постройки – по мнението на изследователите тази 
площадка е била построена с определена цел, 
каква точно все още остава загадка. Съществу-
ват няколко хипотези представяни от учените. Но 
всички те водят към едно напълно реалистично 
предположение – че баалбекската веранда пред-
ставлява някогашна площадка, на която са каца-
ли космически кораби. Грандиозността на баал-
бекската веранда изумява със своите огромни по 
размер каменни блокове, от която е построена. 
Днес тези огромни блокове имат световна слава, 
тъй като размерите им наистина са потресаващи. 
Обема на всеки блок е около 300 кубични метра, 
а теглото им достига до 750 тона. Изработката и е 
просто перфектна. Общата площ на съприкосно-
вение на блоковете е около 120 квадратни метра, 
точността на поставяне на блоковете е такава, че 
дори за нашето време това изглежда просто фан-
тастика.

Но освен трите фантастични камъка съществу-
ва и четвърти, който е бил обработен, но останал 
в каменоломната. Именно този камък се явява 
най-големият в света обработен камък. Неговото 
название е – Южният Камък. Предназначението 
на този камък е неизвестно. Теглото на камъка до 
ден-днешен не е измерено, но учените уверяват, 
че то е между 1000 и 2000 тона. Едва наскоро бе 
създаден специален кран за работа с такива те-
жести.

През 2012 година китайската компания XCMG 
произведе първия кран от серията XCG88000 с 
максимална товароподемност 3600 тона. Това е 
най-мощния верижен кран в света, сопсобен да 
повдигне 3600 тона.

Но голяма част от изследователите заявяват, 
че на ден-днешен хората не притежават техноло-
гия, с която може да се премести такова гигантско 
нещо. Специалистите споделят, че блока може да 
бъде повдигнат със специален кран, но е абсолют-
но нереално да бъде преместен на разстояние 2 
км. Според разчетите на инженерите, за да се 
премести такъв каменен блок ръчно са необходи-
ми едновременните усилия на 60000 души. Труд-
но е да си представим как такива гиганти са били 
обработени с такава невероятна прецизност, пре-
несени на два километра, поставени на височина 
7-8 метра от основата на зида и съединени един 
с друг с невероятна точност. Също така възниква 
и въпроса с какво са били обработвани камъните, 
тъй като да се докара площ от стотици квадрат-
ни метра до идеално равно и гладко състояние 
единствено с обикновени сечива е практически 
невъзможно.

Още в 1959 година на бял свят излязла стати-
ята на кандидата на физико-математически нау-
ки М. М. Агрест под названието „Космодрумът на 
древността“. В статията автора разказва за неве-
роятно високите познания на древните народи в 
астрономията, а също така, че някои паметници 
от древността могат да бъдат свързани с преби-
ваването на нашата планета на представители на 
високоразвита цивилизация. Той пише следните 
редове: „Може да се допусне, че изследването на 
Слънчевата система космонавтите извършвали 
с малки кораби, започвайки от Земята. Възмож-
но е да им е било необходимо да добиват допъ-
лнително ядрено гориво и да построят специални 
площадки и хранилища. Също така, без съмнение 
след тях останала памет от пребиваване им на 
Земята. Не се ли отнася Баaлбекската веранда 
към тези паметници?“

Ето и друго мнение на писателя и изследовател 
на древността Захари Сичин. Той пише, че Балбек 
бил построен от долетялата на Земята извънзем-
на раса Аннунаки, като площадка за кацане на 
техните космически апарати. В тази теория има 
смисъл тъй, като самия Баалбек бил наричан и 
с друго име – Хелипополис (Град на Слънцето) и 

според легендите, Бога на Слънцето се спирал на 
това място със своята огнена колесница.

Клейменов Г. Н. Един от водещите учени на Мо-
сковския Държавен Университет, историк и автор 
на книгата „Аннунаки: Творците на земния живот 
и учители на човечеството. Изследване на мито-
вете, легендите и летописите“ пише: „Великото 
строителство на Анунаките на Земята започнало 
от космодрума в Баалбек, който представлява 
огромна каменна платформа. Съгласно легенда-
та, Хелиос, бога на Слънцето се спрял на Земя-
та със своята колесница. Именно масивността на 
платформите ни позволява да предположим, че 
са били използвани за кацане на тежки космиче-
ски кораби. Някои камъни в стените на Баалбек 
се отличават от останалите, възможно е да са 
били поставени след Великия потоп в процеса на 
реконструкция на космодрума.“

Учените не са в състояние да дадат разумно 
обяснение как и защо се е появила Баалбекската 
веранда. Но всички са единни в едно своя мнение, 
че строителите, които и да са били, притежавали 
недостижими на днешен ден знания и технологии. 
На земята съществуват множество факти, гово-
рещи за пребиваването на Земята на извънзем-
ни гости, както и за технологиите на древните 
цивилизации: разтопените минерали, намерени 
в древния град Мохенджо-даро в Индия, рисун-
ката на „космонавт“ на скалите Тасилин-Анджера 
в Северна Африка, описанията на космически ко-
раб в древния санскритски сборник Веди и много 
други неоспорими факти. Но най-удивително е, че 
тайните на древните цивилизации, невероятните 
данни за съвсем различен, разумен живот от на-
шия, отговорите на въпроса защо извънземните 
цивилизации открито не встъпват в контакт с хо-
рата и много друга интересна информация са из-
ложени в книгите на Анастасия Нових. Ако изпит-

вате интерес към тайните на древността и Космо-
са, то горещо ви препоръчваме да ги прочетете.

Ето и един цитат от книгата „Сенсей IV” на писа-
телката Анастасия Нових:

„– Съвършено вярно, – кимна Сенсей. – Така че 
наличието на този същия космодрум не далече от 
Египет, на територията на съвременен Ливан, кой-
то между другото се е съхранил и до наши дни…

– Космодрум?! – едва ли не в хор възкликнахме 
ние.

– Ами да, – свивайки с рамене, спокойно от-
говори Сенсей на нашето всеобщо удивление. – 
Днес учените го наричат „Баалбекската веранда“. 
Това е такава огромна платформа, построена от 
гигантски блокове с тегло от 360 тона всеки, със 
специални отверстия от страни на платформата. 
Археолозите до ден-днешен си блъскат главите 
и не могат да разберат за какво е служила. Вяр-
но, за разлика от представите за света на хората 
от предишните епохи, днес поне са започнали да 
се досещат, че това много наподобява на космо-
друм, – усмихнато произнесе Сенсей. – Тяхната 
наивност изумява! Те търсят следи от сажди от 
горивото на космическите кораби, Естествено 
под гориво се подразбират тези горива и техни-
те компоненти, които са ни известни днес. – И в 
своето удивление Сенсей заяви. – Изобщо, какви 
резервоари трябва да има космическия кораб, за 
да може да долети, например, от Сириус и на това 
отгоре да се върне?! Направо са смешни, търсят 
следи от гориво – смазочни материали, дори без 
да предполагат, че в света е пълно с много дру-
ги алтернативни източници на енергия, при това 
много по-икономични, екологични и безопасни. 
Както се казва, който с каквато информация раз-
полага, на това се и осланя.

БААЛБЕК – 
КОСМОДРУМЪТ 
НА ДРЕВНОСТТА
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монопол. Медиите имат за за-
дача да информират общество-
то. Те осъществяват културна 
трансмисия. Каква е ролята на 
аудиовизуалните, печатните и 
новите медии за популяризира-
не и опазване на културно-исто-
рическото наследство у нас? 
Отговорите на този въпрос ще 
се опитаме да формулираме с 
настоящето изследване. 

Темата е актуална и ино-
вативна в настоящия момент. 
Изборът й е продиктуван както 
от динамиката на събитията в 
политически, икономически, 
културен и социален аспект, 
така и от интензивното разви-
тие на медиите от годините на 
прехода до наши дни. Появата 
на социалните мрежи, на нови онлайн платформи и утвърждаването 
на нови медии като Яхуу, Гуугъл и Фейсбук обогати и усложни ме-
дийната сфера. Факт са стратегически обединения и модели между 
традиционните и новите медии. 

****
Съвременното информационно общество създава нови парадиг-

ми в контекста с новото време, новите технологии, новите подходи 
и концепции, свързани с управлението на културно-историческото 
наследство, децентрализацията, иновационното развитие на институ-
тите на културно-историческото наследство, приложението на нови 
практически модели, нови видове партньорства и инвестиции. 

Създаването на държавна политика с национален приоритет 
опазване и популяризиране на културно-историческото наследство в 
условията на глобализация и информационно общество е наложител-
но за разви тието. 

****
Книгата е подходяща за журналисти, музейни и библиотечни 

кадри, служители в културни отдели, студенти, преподаватели, хора, 
ангажирани в неправителствения културен сектор, граждани с инте-
реси в област та на културно-историческото наследство и медиите. 

Със съкращения
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Интервю 
на Петьр 
Петров

- Госпожо Праматарова, 
новата Ви книга "Кул-
турно-историческото на-
следство и новите медии 
- трансформации и модер-
ности" е вече в книжарни-
ците и има голям интерес 
кьм нея. Разглежданите 
теми са актуални, модер-
ни, научно обосновани 
и  полезни за голям крьг 
читатели.Какво ви прово-
кира да изследвате тези 
проблеми?
- Темата за културно-исто-

рическото наследство и новите 
медии е интересна, защото е 
все още почти неизследвана.
Като юрист се запознах сьс 
законовата рамка в глобален, 
европейски, национален и ре-
гионален мащаб, изследвах 
добри практики, които сьм оп-
исала, потьрсих и причините, 
които ни отдалечават от тях, а 
като телевизионен журналист 
и пряк участник в културните 
процеси поех предизвикател-
ството с удоволствие и любо-
питство.Две години продьлжи 
изследването, проучих много 
документи, включила сьм и 
мои авторски публикации по 
темата. 

П.П. - Какво сочи изслед-
ването? Кьде се намираме 
ние на глобалната карта 
по отношение на опазва-
нето и експонирането на 
културното наследство и 
каква е ролята на медии-
те?
- Изследването показва, че 

ние се намираме на ранен етап 
на развитие и много работа ни 
предстои, за да се доближим 
до описаните добри практики 
и модерни тенденции, за което 
има много причини, разбира 
се, но не липсват и добри прак-
тически модели у нас.

П.П. - Ако сегментираме 
сьвременните медии в 
глобално общество, какви 
са изгледите за бьдещето 
им развитие?
- В условията на глобализа-

ция и информационно обще-
ство границите се размиват и 
никой не може да прогнозира 
как ще се развият процесите 
на взаимодействие през след-
ващите години. Свидетели сме 
на революционни промени 
- печатните медии бяха най-
силно засегнати от икономиче-
ската криза. Днес и печатните 
медии, и радиото, и телевизи-
ите, и социалните мрежи са в 
интернет. Футуристите предри-
чат, че в най-скоро бьдеще но-
вините ще се четат от роботи, 
които са обучени и да сьставят 
текстове, за които не се изис-
ква творчество и оригиналност. 
Живеем във време на дина-
мични промени. 

П.П.- Вие лично кои медии 
използвате най-често?

Мариана Праматарова за 
културно-историческото 
наследство и  медиите

- Гугьл - най-вече по работа, 
и Фейсбук - за комуникация с 
приятели.

П.П.- Какви са впечатлени-
ята ви за отразяването на 
културно-историческото 
наследство в медиите у 
нас?
- У нас най-широко отразя-

вани в медиите са археоло-
гическите находки, като често 
заглавията са сензационни и 
дразнещи специалистите. В 
много случаи именно медии-
те дават гласност за рушащи 
се паметници на културата, 
иманярски набези, кражби на 
културни ценности, вандалски 
прояви и  др.Културно-истори-
ческото наследство у нас е в 
риск и  следва да се предпри-
еме целенасочена дьржавна 
политика за опазването, сьхра-
нението и представянето му. 
Ролята на медиите в посока 
образователни практики, вьз-
питание, мениджмьнт и марке-
тинг на културното наследство 
е слаба. Липсва образователна 
реформа, липсва единен мо-
дерен медиен закон, сьщест-
вени дефицити има и в Зако-
на за културното наследство. 

Като негативни тенденции при 
отразяването на културно на-
следство може да се посочат 
- гонзо журналистиката, хорьр 
журналистиката, монологич-
ната форма, графоманията, 
липсата на познания, слабо 
използване на интервюто, ви-
зуалният словесен двубой и 
фичьрьт като журналистически 
жанрове, таблоидното отразя-
ване и мн.др., които поставиха 
нашите медии на последните 
места в света. Почти не се отр? 
°зяват проекти на независимия 
културен сектор, а там са креа-
тивните личности, иноваторите 
и лидерите. 

П.П.- Представихте книга-
та си на пресконференция 
в Бургас. Как я вьзприемат 
журналистите?
- Поздравиха ме за положе-

ния труд и  се надявам да им 
бьде полезна в работата. Ня-
кои от журналистите сподели-
ха, че книгата е много хубава, 
но им е било малко трудно да 
я четат, поради високия стил. 
Все пак това е научно изслед-
ване, а не художествена проза. 
Доста хора са отвикнали да 
четат сериозни неща, а някои 
дори са изгубили способността 
си да анализират и мислят.

П.П. - За кого е полезна 
книгата Ви?
- Книгата Културно-истори-

ческото наследство и новите 
медии - трансформации и мо-
дерности е подходяща за жур-
налисти, студенти, преподава-
тели, служители в културни от-
дели, неправителствения кул-
турен сектор и граждани, които 
се интересуват от темата.

1.	 УВОД
В съвременното общество медиите имат доминиращо значение. 

Революционното развитие на средствата за масово осведомяване през 
последните години им отреди място сред институционализираните 
субекти като „четвъртата власт”. Бързото развитие на комуникациите 
създаде медийната власт. В медийната компетентност е да се премъ-
лчи или да се огласи определен проблем. Концепцията за властта на 
медиите е от 200 години и е взаимствана от англосаксонския свят, но 
ролята на медиите да моделират обществения живот се корени във 
философията. Жан Жак Русо изказва следната мисъл: „Тези, които 
контролират мнението на един народ, контролират неговите дей-
ствия”. В този смисъл медиите са информационен посредник, медиа-
тор, проводник между инициативата на властта и реакцията на обще-
ството. 

Динамичното развитие на информационните технологии дове-
де до количествено и качествено натрупване на медии. Наблюдава се 
експлозия на дигиталната преса, която диктува правилата. Френският 
философ и издател Жерар Уормсер в своя публикация от 2013 г. гово-
ри за „катаклизмите на пресата”, за всевъз можните бази за достъп на 
знание – социални мрежи, блогове, таблети... и за това, че „демокра-
цията на мнението отстъпи пред система, в която гражданите са ко-
продуценти на информацията, до която имат достъп чрез социалните 
мрежи”. Същевременно в Европа са се засилили отрицателните тен-
денции както при централния, така и при регионалния печат. Кризата 
е обхванала както вестниците, така и списанията. Французите опре-
делят 2013 г. като лоша година за френските вестници и списания 
– кризата се е отразила зле на 66 териториални ежедневника и 200 
седмичника. От 360 френски списания доходите на 90% са спадна-
ли, а много издания бяха препродадени на нови собственици. Пора-
ди кризата се наблюдава отлив на рекламодатели. Печатните издания 
компенсират липсата на пазар с разширен пренос на съдържание в 
интернет сайтовете си. Натрупването на ново знание и следването на 
иновативна политика е фактор не само за доминацията, но и за оце-
ляването на медиите. 

Така очертаните тенденции са актуални както за медиите в 
САЩ, Япония и Европа, така и за българските. Република България 
е член на Световната инициатива за прозрачност и държава член на 
Европейския съюз. Основният принцип на демокрацията е информи-
раността, а ограничаването на правото на информация е цензура и 

 откъс от "Културно-историческото наследство и 
новите медии - трансформации и модерности"
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Второто правителство на ГЕРБ вдига голям шум за реформа на пенси-

онната система. Така постъпваха всички правителства в несвършващия 
преходен период у нас. Промените в този социален сектор засягаха уве-
личаване на възрастта за пенсиониране, общия брой на годините за тру-
дов стаж и пенсионната месечна осигурителна вноска като процент върху 
работната заплата за месеца. Самото изчисляване на месечната пенсия 
включва сбор точки за всички години трудов стаж. След това намиране на 
индивидуалния коефициент от средната месечна заплата за всички годи-
ни трудов стаж и чрез него определяне на размера на месечната пенсия.

В тази методика никъде не се използва показателя – личен пенсионен 
фонд (ЛПФ), натрупан от осигурителните вноски за всички години на тру-
довия стаж. Въпреки, че в пенсионните служби за всеки осигуряващ се 
води лична партида за месечните и годишни вноски. Чрез нея се осъще-
ствява контрол по изпълнението на това задължение. Всеки осигуряващ 
се притежава пенсионно осигурителна книжка, в която се вписват тези 
отчетни данни, но без натрупване на общата сума за всички години на 
трудовия стаж.

Няма друг по-реален показател от ЛПФ. Той показва личния принос на 
всеки за определяне на неговата пенсия. Използваните до сега показате-
ли за тази цел имат почти произволен характер. Те ощетяват пенсионе-
рите с ниски пенсии.

Какво би станало, ако за основен критерий се използва ЛПФ. За да се 
изчисли размера на месечната пенсия би следвало да се използват след-
ните показатели: 1. Общата сума в лева на ЛПФ; 2.  Общ трудов стаж – 35 
години; 3. Възраст за пенсиониране – 60 години; 4. Средната продължи-
телност на живота в страната – 70 години.

5. Месечна пенсионна вноска от 20 % върху получаваната месечна за-
плата за всички години на трудов стаж, която приемаме, че е равна на 300 
лева. При това положение размерът на месечната пенсионна вноска е 
равен на 60 лева, а за година е 60 лева умножени по 12 месеца – 720 лв.

Тази сума от 720 лева, умножена по 35 години трудов стаж, образува 
размера на ЛПФ – 25 200 лв. Той като се раздели на 10 години, които са 
разликата между средната продължителност на живот у нас 70 г. и пен-
сионна възраст 60 г., тогава сумата на пенсията за една година е равна 
на 2500 лв., а месечната се получава като тя се раздели на 12 месеца и 
е равна на 220 лв.

Резултатът показва, че при минимална месечна средна заплата за 
всички години на трудов стаж от 300 лв., изчислената месечна пенсия е 
по-висока от сега получаваната, която е под 150 лв.

Много е важно да се посочи, че ЛПФ е дългосрочно кредитиране на 
държавата за цели 35 години. От него не може да се изтегли нито лев 
през този срок. Щом е така, редно е държавата да плаща лихвен про-
цент по този кредит. Ако тази лихва е 2 % за 35 години, тогава ЛПФ ще 
нарастне на 33 000 лв. и месечната пенсия ще достигне 270 лв. При 3 % 
лихва тя ще се изравни със средната месечна заплата за целия трудов 
стаж от 300 лв.

Всички изчисления имат приблизителен характер, но дори и такива, 
дават реална основа за изчисляването на пенсиите у нас.

Ако използваната методика се приложи при изчисляването на високи-
те месечни пенсии от 900 лв., резултатът ще е такъв: при 35 години тру-
дов стаж средната месечна заплата трябва да е 1250 лв. Такава заплата 
у нас получават малко хора. Следователно високите пенсии се получават 
като се орязва размера на ниските пенсии.

Друг актуален въпрос е дали трябва да се увеличава възрастта за пен-
сиониране над 60 години. Всяко завишаване на тази възраст застрашава 
живота на хората и е проява на геноцид спрямо тях, защото е влошено 
здравното им състояние. Освен това при средна продължителност на жи-
вота от 70 години около една трета от хората не доживяват до 60 годи-
ни. Техните ЛПФ остават като резерв в държавния осигурителен фонд. 
Увеличаването на тази възраст води до нарастване на безработицата, 
особено сред младежта и я принуждава да напусне страната.

За използването на тази методика при изчисляването на пенсиите е 
необходимо да се направи следното:

1. Създаването на пенсионен държавен фонд само за трудов стаж. 
Той не трябва да се използва за други цели. В него всички работници и 
служители, в т.ч. и държавните, задължително внасят своите пенсионни 
вноски спрямо реалния размер на работната им заплата.

2. Държавата трябва да осигури пълна гаранция на този фонд срещу 
всякакви финансови сътресения.

3. Държавата трябва да определи и начислява годишна кредитна лих-
ва с натрупване за всеки ЛПФ.

4. НОИ трябва да издаде на всеки осигуряващ се спестовна пенсион-
но-осигурителна книжка. В нея всяка година да се записват натрупаната 
сума от пенсионните вноски, олихвени с определения кредитен лихвен 
процент. Тази книжка ще даде възможност за информираност и стимул 
на работещите да осигуряват своите старини.

Изложеното становище в тази статия е само една примерна насока 
за реалното реформиране на пенсионната система. Нейната главна цел 
е активизиране на дискусията, от която да се намери най-обективното и 
справедливо формиране на пенсиите у нас.

Димитър Костадинов, гр. Смолян
Виц: 
Министър Калфин пита радио Ереван:
- До кога в България да вдигаме възрастта за пенсиониране?!
Радиото отговаря:
- Вие можете да я вдигате до датата на умиране!

Отново очакваме един ди-
намичен и трудно предсказуем, 
какъвто беше юни. Да се надява-
ме поне без градушки. На топли-
на сега се надяваме от Юпитер, 
Венера и Плутон, даже на много 
горещи дни. Преминаването на 
Слънцето на 20-и в съзвездието 
Рак ни дава вероятност за обилен 
дъжд.

Как виждаме целия месец?
През периода до 12 юли очак-

ваме големи горещини. От 12 до 
16 резки промени с бурни дни и 
риск от загуба на реколта. След 
16 истинско хубаво юлско време 
с хладни утрини и умерено топли 
дни. В края на месеца - пониже-
ние на температурите и спокой-
ни дни. Периодът на Възходяща 
Луна в началото на месеца ни 
дава възможност за активно при-
биране на реколтата. Тук обаче 
са струпани и всичките неблаго-
приятни дни – цели четири. По-
благоприятен е вторият период – 
Низходяща Луна до 28, макар че 
през юли садим малко растения 
- има възможност да се работи на 
всички участъщи.

Благоприятната прогноза за 

края на месеца и Пълнолуние-
то на 31 ни дават възможност за 
първи опити за присаждане – оку-
лиране на спяща пъпка. Работим  
бързо и чисто в дните на Стрелец 
и Водолей през август, сутрин и 
вечер.  През този месец  трябва 
да приключим подготовката на 
купчината с компост за есен и 
през август да започнем новата. 
За целта имаме девет дни, много 
зелена маса от обилните дъждове 
и вече познатата технология. Ос-
вен биодинамичните компостни 
препарати е разрешено използва-
нето на руския препарат „Байкал 
ЕМ-1", чийто ефективни микро-
организми разграждат два пъти 
по-бързо органичната материя. 
През трите дни в кафяв цвят: 15, 
20 и 25 използваме готовия ком-
пост за подхранване на почвата 
в различни участъци. В местата, 
където сте прибрали реколтата,  
не оставяйте земята разкопана и 
гола – засейте втора култура или 
смески за зелено торене, за пол-
зата от това сме говорили.

По време на Низходящата Луна 
лятна резитба в лозето и овощ-
ната градина. Да има по-голяма 

светлина и свобода в лозата и 
короната всичко неперспективно 
се премахва. По възможност по-
ливане и мулчиране на вадите 
и чашите на дърветата. Това е 
месецът на новите лехи с ягоди. 
След добра подготовка на лехите 
новото засаждане извършваме на 
18, 19 и 20 и като резервни 25 и 
26 до обяд.

През този месец събираме 
семена от различни растения за 
следващата година. За доброто 
им качество спазваме позната-
та от миналата година биодина-
мична технолигия. Ще припомня 
най-важното: всички грижи за из-
браните за семе растения извър-
шваме в дните на плод и зърно 
– топлинните съзвездия, а приби-
рането на семето заедно с расте-
нието в дните, закрилящи самото 
растение; кореноплодни - в дните 
земя – корен, листни във вода – 
лист и т.н., защото искаме да има-
ме биодинамични семена от това 
растение, но винаги в периода на 
възходяща Луна, за да имат сил-
на енергия.

Това каточели е всичко. 
Успешен месец!

Биодинамична характеристика на м. юли 2015 г.

Лунен календар за месец юли  2015 -  от Димитър СТояноВРЕДОВЕ

ЧИТАТЕЛЯ НА
ЗА РЕФОРМА НА 
РЕФОРМИТЕ 
В ПЕНСИОННАТА 
СИСТЕМА
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(От бр. 6)

инж. Ради ПАнАйоТоВ

Премахването му от програмите и необръ-
щането на внимание върху тези въпроси 
доведе до появата на грозни и накъсани 

почерци – признак за несвързаност на мисълта и 
разединения в дълбоко психологически и лично-
стен план. Но това е и целта.)

Казаното може да бъде формулирано и по 
друг начин в двата аспекта на външна (звуково–
речева) и вътрешна (мисловна) изява. В книгата 
на Нина Ничева “Нови светове” (стр. 160) четем: 
“Посветените от векове имат познание за сила-
та на звука – вибрация с определена честота на 
трептене и с интензивност, която може да гра-
ди, но и да руши, ако не се контролира силата и 
продължителността.” И по-нататък: “В мълчани-
ето е скрита силата на непроизнесените звуци. 
Умело използваното мълчание е мощна енергия, 
която може да гради, но и да разчиства пътя на 
новото, когато старото трябва да напусне сцената 
на еволюцията.” Тогава можем да разсъждаваме 
както за Йерихонските тръби, така и какво е пра-
вил Константин-Кирил Философ, приемайки ино-
чество и давайки обет за мълчание през послед-
ните си дни в Рим.

Но докато телепатичният обмен е с неограни-
чени възможности, то езиковият обмен е несъвъ-
ршен. Различните езици са “конструирани” раз-
лично и това допълнително изкривява информа-
ционния поток. Думите, които откриваме в речни-
ците, само привидно имат едно и също значение 
(да не говорим за словосъчетанията и идиома-
тичните изрази) и затова се говори за “преводаче-
ско изкуство”; защото колкото и преводачи да се 
трудят над един и същи текст, толкова различни 
преводи се получават. И въздействието на думите 
в различните езици е различно. Ние не осъзна-
ваме, че в тях е закодирано невероятно количе-
ство информация, и то на множество преплитащи 
се нива. А както е известно, колкото по-сложна е 
една система, толкова по-податлива е тя на по-
вреди и грешки. Затова езиковият обмен е много 
лесен за разстройване, докато за манипулиране-
то му към предварително желани резултати (да 
речем в сферата на рекламата или политиката) 
е необходима огромна изследователска работа.

Ето един пример за това, как постиженията на 
науката се използват срещу човечеството, при ко-
ето случаят с упражнявания върху нас и другите 
“кирилски” народи натиск за смяна азбуката ще се 
яви само като част от далеч по-голям “лаборато-
рен опит”.

Редица изследвания са показали, че съществува 
така наречената обратна реч. Тя е скрита форма на 
явната реч и се развива преди нея. Децата говорят 
вътрешно и наобратно преди да заговорят външно. 
Когато се прояви и външната реч, двата модела се 
обединяват в един, формирайки комуникационен 
процес на две нива. Тази обратна реч може да се 
чуе, ако се запише човешки говор и се прослуша от-
зад напред. На всеки пет до петнадесет секунди се 
чуват фрази, обикновено абсолютно правилни гра-
матически. Те са много бързи и често се крият във 
високите тонове на речта. Двата модела на езика 
протичат едновременно, като явната реч се форми-
ра в лявата половина на мозъка, а обратната реч – 
в дясната. (Паралел може да се направи с обратния 
образ, който очната леща предава на очния нерв, 
поради което на мозъка се налага извършването на 
“логическа ротация”. Затова бебетата, докато си из-
работят “правилно виждане”, гледат наопаки; Р.П.) 
Обратният език е гласът на истината и допълва по 
изключителен начин външната реч. Ако някой лъже 
“наяве”, напълно възможно е да изговаря истината 
наобратно по схемата на скрития говор. Така об-
ратната реч може да илюстрира подсъзнателното, 
да разкрива моделите на поведение и реагиране, 
както и скритата памет, скритите опитности и физи-
ологичното състояние на тялото. Освен това, тази 
реч изразява духовното ни състояние и връзката с 
Бога. Нейните метафори “картографират” ума и по-
сочват точните причини за поведението. (Виж ста-

тията “Другите думи” от Никита Стейн в списание 
“Свръхестественото”, бр. 4 от 2000 г.)

Причините за това вероятно се крият в измене-
нието на функциите на двете мозъчни полукълба, 
които функционират подобно на другите двойни ор-
гани – ръцете, краката, очите и пр. Знаем, че едини-
ят от всяка двойка е “водещ”. От своя страна тези 
промени със сигурност са следствие от смяната на 
магнитните полюси на Земята и други условия с би-
полярен характер; естествено с отражения в продъ-
лжение на хилядолетия. Във всеки случай истори-
чески могат да бъдат проследени смени на писането 
отдясно наляво с писане отляво надясно, съответно 
от лявата с дясната ръка, съпроводено с огледал-
но или частично обръщане на буквите. Успоредно 
с това, по време на прехода се е извършвала и 
трансформация на думите, и те са имали смисъл, 
четени и в двете посоки. Известен е също и “меж-
динен” начин на писане преди V в.пр.н.е., наречен 
“бустрофедон” (от гръцки, буквално “както воловете 
орат браздите”; използва се и терминът “змиеобра-
зен”), при който единият ред започва отляво над-
ясно, следващият отдясно наляво и т.н. Естествено 
е отражения от тези явления да се наблюдават и 
в днешните езици, съответно в намалена степен и 
с избледняващо с течение на времето осъзнаване. 
Изключително интересни констатации в тази насо-
ка прави Йордан Табов в книгата си “Падането на 
Стара България”. Също и Павлина Тодорова в до-
клад пред конференция във Варна на 20/21.10.2001 
г. За отбелязване е, че в българския език се срещат 
невероятно много думи с обратен прочит и изслед-
вания в тази насока биха дали допълнителни дока-
зателства за неговата древност.

Но ето, че вече поне от 40 години насам и това 
откритие е заложено в основата на една от много-
то психологически техники за манипулация, опи-
сани в публицистичния сборник по материали от 
чуждестранния печат “новият световен ред под 
знака на 666” (съставител Георги Георгиев; стр. 
217 и 218). В тази книга обширно се анализират це-
лите, действията и методите на тайни общества от 
свръхбогати хора, наричащи себе си Илюминати 
(т.е. “Просветлени”), за налагане на световно го-
сподство, несъобразено с принципите на човеч-
ността. Тези методи, според техните собствени до-
кументи (“Протоколи на Ционските мъдреци” и 
“нов Завет на Сатана” – стр. 71–76), включват и 
“последователна обработка на словото – уст-
но и писмено, а също така и специално разра-
ботени форми за измама... Способността да се 
мисли самостоятелно трябва да бъде ликвиди-
рана чрез внедряване и преподаване на готови 
възгледи”. Така хората трябва да бъдат накарани 
да се подчиняват на волята на Илюминатите.

(Продължава в следващия брой)

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

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 Елхо-
во, 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. („Ка-
мут” 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 вита-
мини 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

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА
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стояще и далечното бъдеще. В 
центъра на най-мащабния кар-
мичен възел и за планетата ни, 
и за Слънчевата ни система и 
за галактиката ни. Ето защо 
сега ни е нужно изключител-
но деликатно отношение без 
осъждане, а с приемане, към 
този вечно жив сътворителен 
процес чрез Словата на Тво-
реца. Което означава Живот в 
Съзнанието на Бога – свобо-
да от страх, от недоволство, 
паника, отчаяние, от недове-
рие. В противен случай се сти-
га до деструктивни внушения и 
обобщения, в резултат на кои-
то човечеството е преживява-
ло много пъти досега масови 
трагедии и катаклизми. 

В това отношение е много 
важно да се знае, че думите, 
дадени ни от техния Първот-
ворец, са нещо много фино, 
деликатно и уязвимо, което за-
виси от способностите и чисто-
тата на този, който ги изговаря. 
И ако той е готов да повдигне 
своите духовни вибрации, да 
приеме чрез сърцето си тех-
ния светлинно-звуков език, 
може да допринесе особено 
много за подобряването на 
цялостната реална картина 
на битието. Във всички космо-
логични и верски концепции, 
както е от “Попол Вух” до Би-
блията и Корана, се говори, че 
материята е създадена чрез 
словото, чрез вибрациите 
на звука. Когато египтяните 
са изобразявали името на Бог 
и думата на Сътворението, те 
са го постигали с един и същ 
йероглиф – този за “уста”, на-
помнящ формата на вибри-
раща струна. Твърдяло се е 
също, че от единствен тон на 
Сътворението са се породили 
седемте бога – помощници-
сътворители. Те са  изобразя-
вани като лъчи, излизащи от 
триъгълник с бяла светлина, 
пораждащ седемте цвята на 
видимия спектър и на нотите 
от диатоничната музикална 
гама, за да се изрази нераз-
рушимата връзка между 
геометрията и звука. Затова 
и до днес тези хармонични 
отношения са закодирани в 
структурата на всички култо-
ви и храмови обекти. А когато 
тези връзки между формата и 

субстанцията на звука са били 
доведени до съвършенство, 
както са колосалните статуи на 
Мемнон, обектите са издавали 
ясни тонове при съприкосно-
вението им с първите слънче-
ви лъчи. Това са божествени-
те трептения на космическите 
звуци – първопричина за ця-
лата материя на Вселената. 
Хиндуистите и будистите ги из-
разяват с думата-мантра “Ом”. 
Звукът, съхраняващ цялата  
Вселена в “устата” си. Спо-
ред източната доктрина че-
стотата на “Ом” се генерира 
в центъра на нашия слънчев 
сплит /4-та чакра/. Но тъй като 
западната традиция  измества 
този център с думата “Амин” 
по-нагоре – в гръдния кош и 
главата, вече космическият 
звук не трепти в своята сила, 
откъдето идват и слабостите, 
изкривяванията във вярата и 
силата на думите.

Но така или иначе, Сло-
вото продължава да добива 
плът, слизайки от Небето, от 
“Хармонията на Сферите”, да 
се проявява чрез светлината, 
звука и мисълта – все Боже-
ствени субстанции, а ние, дори 
имитирайки, подражавайки на 
този Първичен звук, чрез всяка 
своя дума ще продължаваме 
да носим модела на сътворя-
ващата енергия, която идва от 
толкова високоразумно ниво, 
че е взела всички необходими 
мерки да живеем в резонанс 
с нея. С този невидим свят от 
честоти, ритми и магнитни по-
лета, тъй като в нашите клет-
ки, в нашите атоми, които са 
хармонични резонатори, е за-
кодирано да живеем в едине-
ние с  Вселената и с нейната 
акустична алхимия.

Лияна Фероли

Носим истинската сила
на сътворяващия модел в 
енергията на думите си

Чр е з 
хармо-
нични-

те резонато-
ри в нашите клетки живеем 
в единение с  Вселената и с 
нейната акустична алхимия

“В началото беше Брах-
мана, и словото беше с 
него.  И словото е Брах-
ман.” /Риг Веда/
“В началото бе Словото, 
и Словото беше у Бога. И  
 Бог беше Словото. 
/Йоан,1:1/

Ние познаваме миналото, 
историята по думите, описали 
съответните времеви периоди, 
но обикновено съдим за ис-
тинността им по намерените 
материални свидетелства, ко-
ито се явяват като най-вярното 
косвено доказателство за 
валидността на съответното 
предаване на събитията. Но 
според учението Катара, тези 
веществени обекти се явяват, 
разкриват се, когато вече чрез 
думите сме се убедили в ис-
тинността на това, което се 
доказва чрез тях. А това само 
доказва първичността на 
думите, на идеите, макар че 
светът е видял и все още пре-
живява много изкривявания на 
първоначално дадените думи. 
Но истинската сила стои зад 
енергията на думите и ако 
историята отразява действи-
телни събития, хората усещат 
в дълбочина истината в нея 
и нямат нужда от външни до-
казателства, убеждения или 
сляпа вяра, както се казва в 
книгата на Александър Ми-
ланов “Завръщането на све-
щеното познание на Катара”. 
И тъй като ние сме словесен 
израз на Словото на Единния 
Творец, имаме усет за това 
първично словообразуване, 
което на дълбочинно ниво за-
пазва своята святост и уникал-
ност.

Не е случайно, че всички 
свещени книги представляват 
разказани истории, случили 
се назад във времето. Защото 
знанието за историята създа-
ва енергийни връзки с наши-
те въплъщения от съответния 
исторически период, така че то 
е мост към самите нас, иден-
тифицира ни с личностите, 
които сме били в различните 
исторически времена. Същото 
е и когато гледаме историче-
ски филми, усещаме някаква 
тяга, едно умиление, в което 
разпознаваме познати харак-
теристики и условия на живе-
ене. Както и някаква кармична 
свързаност и взаимна обусло-
веност. А това усещане за веч-
но живата история започва 
все повече да се засилва, за-
щото от 2000-та година се на-
мираме в пресечната точка на 
преддревното ни минало, на-

ТРЯБВА ДА СПРЕТЕ 
ДА ПРАВИТЕ ТОВА:
Cпpeтe дa пpeĸapвaтe вpeмeтo cи c нeпoдxoдящитe xopa – 

живoтът e твъpдe ĸpaтъĸ, зa дa cтe нeпpeĸъcнaтo c xopa, ĸoитo 
„изcмyĸвaт“ щacтиeтo oт вac. Hиĸoгa нe тpябвa дa ce oпитвaтe дa 
бъдeтe c няĸoй, ĸoйтo ви пoдцeнявa. И зaпoмнeтe, чe иcтинcĸитe 
ви пpиятeли ca тeзи, ĸoитo ca дo вac в лoшитe ви мoмeнти.

Cпpeтe дa бягaтe oт пpoблeмитe cи – вмecтo тoвa ca из-
пpaвeтe cpeщy тяx. Toвa мoжe би нямa дa e лecнo в нaчaлoтo. He 
ce пpeдпoлaгa дa ce cпpaвятe c пpoблeмитe cи „зa нyлa вpeмe“ 
и ĸaтo „пo мaгия“. Xopaтa нe cмe cъздaдeнo пo тoзи нaчин – 
нaпpoтив, пpoблeмитe ни paзcтpoйвaт, нaтъжaвaт и пpeпъвaт, 
Ho имeннo тoвa e cмиcълът нa живoтa – дa ce изпpaвитe cpeщy 
пpoблeмитe, дa ce yчитe oт тяx, дa ги пpeoдoлявaтe c тeчeниe 
нa вpeмeтo. Имeннo пo тoзи нaчин ce пpeвpъщaтe в личнocттa, 
ĸoятo cтe.

Πpecтaнeтe дa ce caмoзaлъгвaтe – мoжeтe дa лъжeтe вcичĸи 
нa тoзи cвят – ocвeн ceбe cи. Живoтът ви щe c e пoдoбpи caмo 
aĸo pиcĸyвaтe – a нaй-гoлeмия pиcĸ e дa cтe чecтни cъc ceбe cи.

Πpecтaнeтe нeпpeĸъcнaтo дa ocтaвятe нyждитe cи нa 
„зaднaтa ceдaлĸa“ – нaй-бoли ĸoгaтo изгyбитe ceбe cи, дoĸaтo 
oбpъщaтe твъpдe мнoгo внимaниe нa няĸoй дpyг. Hямa нищo 
лoшo в тoвa дa пoмaгaтe нa дpyгитe, HO пoмoгнeтe пъpвo нa 
ceбe cи. Aĸo имa пoдxoдящ мoмeнт дa oбъpнeтe внимaниe нa 
ceбe cи и дa пpaвитe тoвa, ĸoeтo ви вдъxнoвявa, тo тoзи мoмeнт 
e тoчнo CEГA.

Πpecтaнeтe дa ce oпитвaтe дa бъдeтe няĸoй, ĸoйтo 
вcъщнocт нe cтe – ĸoлĸoтo и пapaдoĸcaлнo дa звyчи дa бъдeш 
ceбe cи e eднo oт нaй-тpyднитe нeщa нa cвeтa. Bce няĸoй щe 
бъдe пo-ĸpacив, пo-yмeн или пo-млaд oт вac – HO ниĸoгa нямa 
дa e тoчнo ĸaтo вac. Bиe cтe yниĸaлни и тoвa e вaшeтo oгpoмнo 
пpeдимcтвo. He ce oпитвaйтe дa ce пpoмeнитe, зa дa ce xapecaтe 
нa няĸoй. Бъдeтe ceбe cи и aвтoмaтичнo щe пpивлeчeтe в живoтa 
cи пpaвилнитe зa вac xopa.

Cпpeтe дa живeeтe в минaлoтo – нe мoжeтe дa зaпoчнeтe 
нoвa глaвa oт живoтa cи, aĸo нeпpeĸъcнaтo „пpeпpoчитaтe“ пpe-
дишнитe глaви.

Πpecтaнeтe дa ce тpeвoжитe, чe мoжeтe дa дoпycнeтe 
гpeшĸa – дa нaпpaвитe нeщo пo гpeшeн нaчин e пoнe дeceт пъти 
пo-пpoдyĸтивнo oт тoвa дa нe нaпpaвитe нищo. Bceĸи ycпex e 
плoд нa пpeдxoждaщитe гo гpeшĸи. Зaмиcлeтe ce: xopaтa мнoгo 
пo-чecтo cъжaлявaт зa нeщa, ĸoитo HE ca нaпpaвили, oтĸoлĸoтo 
зa нeщa, ĸoитo ca нaпpaвили пo гpeшeн нaчин.

Πpecтaнeтe дa ce cъжaлявaтe зa oтминaли гpeшĸи – вcичĸи 
пpaвим гpeшĸи и пocлe cъжaлявaмe зa тяx cяĸaш ca чacт oт нac. 
Ho виe HE cтe oтминaлитe cи гpeшĸи. Te ca нaпpaвeни oт вaшeтo 
минaлo Aз – ceгa cтe дpyг чoвeĸ и ви пpeдcтoи дa пocpeщнeтe 
бъдeщeтo cи и дa гo oфopмитe пo вaшe жeлaниe.

Πpecтaнeтe дa ce oпитвaтe дa cи ĸyпитe щacтиe – мнoгo oт 
нeщaтa, ĸoитo зacлyжaвaмe, ca cĸъпи. Ho иcтинaтa e, чe нeщaтa, 
ĸoитo ни зaдoвoлявaт иcтинcĸи пoвeчeтo пъти ca бeзплaтни – 
любoв, cмяx, дa пpaвим нeщaтa, ĸoитo oбичaмe.

Πpecтaнeтe дa тъpcитe щacтиeтo в oтнoшeниятa cи c дpyг 
чoвeĸ – aĸo нe cтe щacтливи вътpe в ceбe cи и нe ce oбичaтe 
дocтaтъчнo, eдвa ли щe cтe щacтливи в дългocpoчeн плaн oт 
ĸoятo и дa e вpъзĸa c няĸoй дpyг. Πъpвo тpябвa дa cъздaдeтe 
cтaбилнocт в coбcтвeния c живoт, пpeди дa гo cпoдeлитe c няĸoй 
дpyг.

Cпpeтe дa oбмиcлятe твъpдe мнoгo нeщaтa – aĸo миcлитe 
пpeĸaлeнo мнoгo имa възмoжнocт дa cи cъздaдeтe пpoблeми oт 
нищoтo. Oцeнeтe дaдeнaтa cитyaция и cлeд тoвa дeйcтвaйтe! 
Aĸo иcĸaтe дa въpвитe нaпpeд тpябвa пoняĸoгa дa pиcĸyвaтe – 
тoвa e! Ocвeн тoвa cигypнo ви ce e cлyчвaлo дa взeмeтe пoгpeш-
нo peшeниe дopи и cлeд мнoгo oбмиcлянe и yмyвaнe. Mъдpeцитe 
ca ĸaзaли – yмът миcли, a cъpцeтo знae.

Πpecтaнeтe дa чaĸaтe и дa миcлитe, чe нe cтe гoтoви – 
oбиĸнoвeнo ниĸoй нe ce чyвcтвa гoтoв нa 100% - ocoбeнo ĸoгaтo 
зaпoчвa нeщo нoвo. Πoвeчeтo гoлeми възмoжнocти в живoтa ни 
oбaчe ни пpинyждaвaт дa излeзeм oт зoнaтa cи нa ĸoмфopт – 
ĸoeтo мoжe дa e мaлĸo нeпpиятнo – нo caмo в нaчaлoтo.

  (Продължението в следващия брой)
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”, “Сиела”,  
“Колхида”, “Бард”, “Белканто”, “Нанси”, "Паола", “Букспойнт”, "Български 
книжици", “Нова епоха”, "Елрид", “Книжарницата” и "Малкият принц", както и 
от книжните борси “Болид“ и “Искър“. Книгите можете да поръчате и 
в нашия интернет магазин: www.kvantov-prehod.org и да бъдат доставени 
с куриер на посочен от вас адрес.

  

ИК “Новата цивилизация” EООДЦена 10 лв.

Христо Асенов Карагьозов – философ, историк, 
културолог, публицист, Димковед. Детството, юноше-
ството и младостта му протичат в неговия любим Бургас 
край морето. Завършва с пълно отличие специалност 
„Философия” в СУ „Св. Климент Охридски” (втора специ-
алност – „История”), и става преподавател в Учителския 
институт – Бургас. През втората половина на 60-те години  
създава първия в страната Бургаски младежки кинофа-
култет. В Москва под научното ръководство на световно 
известния руски философ Марк Розентал той успешно за-
щитава дисертация и получава научната степен „Доктор 
по философия” (1975 г.). 
От 11.02.1976 г. живее и работи в София. Чете лекционни 
курсове по Древноизточна и Социална философия, Етика, 
Холизъм и Култура, систематичен курс по Философия и 
др. в АОНСУ, СУ, Славянския университет, Академията на 
МВР и Великотърновския университет. Главен асистент, 
доцент, професор. Специализирал е в Будапеща (1981 
г.). Бил е декан (1984-1988 г.), зам.-главен редактор на сп. 
„Научни трудове по Философия” (1987-1989 г.). Автор и 
съавтор е на над 50 научни и научно-популярни труда, в т. 
ч. и в чужбина; има над 100 публикации в пресата.
През последните 16 години Карагьозов работи по разпро-
странение на идеите и делата на великия Родолюбец и 
Лечител Петър Димков. Христо е един от създателите на 
Националния Граждански Инициативен Комитет „Петър 
Димков” (2004 г.) и негов председател от 2006 г.; отговорен 
редактор на книгите „Петър Димков – добре познатият... 
непознат” на Н. Кафтанджиев и „Петър Димков – Родолю-
бецът, Мислителят, Лечителят” (съавтор и съставител).
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Снимки І и ІV корици:
 Светослав Николов

авторът предоставя 
за свободно използване снимките

"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

„... Действително не си 
знаем историята. Що я кри-
ете, бе? Защо не я кажете 
на народа – да се гордее? 
Писателката Вера Гюлгели-
ева, която пише върху исто-
рически сюжети, един ден ми 
каза, че нейна приятелка, ан-
глийска писателка?, писала: 
„Вера, радвай се, има едно 
голямо откритие. Знам, че ти 
се интересуваш и пишеш за 
богомилите. Сега в Шотлан-
дия възстановявали най-ста-
рия и голям замък. И какво 
открили там? Зазидана една 
колосална библиотека само 
с богомилска литература. 
Оказало се, че първият ар-
хиепископ в Англия бил ваш 
богомил. Ето сега – у нас са 
унищожавали, но са я запа-
зили пък оттатък.

... Людмила Живкова, че 
благодарение на нея по све-
та разбраха за нашия малък 
български народ, че го е има-
ло, че е давал и разнасял 
култура и духовност, а не е 
грабил. Като била в Швеция, 
на Аксиния Джурова й казва-
ли: Елате, вземайте! Книгите 
не могат да отидат при вас, 
но тук има ксерокси, възполз-
вайте се! И безплатно ще ви 
се даде... Ако трябва, и пла-
тете! Там се намирали много 
интересни сведения за бого-
милите. 

Нали и нашият Николай 
Райнов, когато превеждал 
„Песента на Нибелунгите“, 
много страдал за това, че у 
нас цар Борил го криеха. По 
искане на гръцкия патриарх 
обявяват и у нас Вартоломе-
ева нощ. Само през една нощ 
са избили 450 хиляди души и 
са принудили стотици хиляди 
хора да тръгнат голи и боси 
и търсят спасение по света. 
Така е, когато един народ из-
падне в голяма беда. До та-
кава паника се е стигнало. А 
нашите прикриват това. Нека 
се знае, че това са го прави-
ли наши боляри – подлеци и 
предатели на народа. 

И Райнов в книгата за Ни-
белунгите пише така: И ко-

гато българските богомили 
голи и боси минаваха през 
нашите държави, за да си 
търсят ново отечество, пра-
веха впечатление, че всеки 
си имаше две торбички: в 
едната си носеше хлебец, а в 
другата – билки. Лекуваха хо-
рата из Европа, а те им дава-
ха хлебец. Старейшините им 
пък – съвършените, – позна-
ваха болестите по очите. Кой 
ги е научил на тази дарба? Аз 
знам: Боян Мага ги е научил. 
Ето корена на природолече-
нието. Богомилите дадоха на 
Европа Реформацията. Про-
четете Раковски какво пише: 
Една голяма маса българи 
се заселва в Италия, в Лом-
бардия. Там се криели, гоне-
ни от папата. Данте също от 
богомилите научава легенди-
те за живота в „Горния“ свят. 
И което е научил, го пише в 
поетична форма. Чисто бого-
милско учение. И в Ломбар-
дия, и навсякъде са все наши 
богомили. Във Франция са 
катари. Има бугри, албигойци 
и всякакви – все богомили... 

Трябва да се гордеем с ис-
торията си!

Чие дело е например Хаг-

ската конвенция да не се 
избиват пленниците? Пак е 
българско дело. Когато бого-
милите помагат на цар Иван 
Асен да се справи с тоя гад 
Борил, който убил баща му, 
целият народ го посреща с 

защото народът му казва: Не 
бой се, целият народ е с теб. 
И както се вдигнахме всички 
при Ивайло, така и при теб 
ще го сторим. И победиха. 
Какво направиха? Импера-
торът пленен, войските му 

Петър Димков:

 „Що я криете, бе? Защо 
не я кажете на народа 
– да се гордее?“

ят се. Много от тях плачат. 
Какво да правят? Най-после 
тръгват, но все се обръщат. 
Страх ги е да не е капан. А 
когато наближават крепости-
те си и ги питат: Вас не ви 
ли убиха? – Не! – отвръщат. 

почести – още дори не оф-
ормил държавата си. Тогава 
гърците, въпреки че имат 
сключен договор, с коварство 
използват да ни окупират. Но 
когато царят ни тръгва на по-
ход за защита, Бог ни помага, 

също до един пленници. И 
тогава съветниците богомили 
на нашия цар го учат: Не бър-
зай! Покажи на целия свят, че 
България има нов цар, който 
не убива пленници. И тогава 
ще видиш какво ще стане с 
България.Царят ни тогава 
събира всички свои вождове, 
боляри и прочее и се обръ-
ща към пленените: Ромеи, 
вие си изпълнихте вашия 
дълг към своя император и 
вашата държава. Бихте се 
като добри войници. Сега сте 
наши пленници. Аз ви пода-
рявам свободата. вървете си 
и кажете, че в българия има 
цар, който не убива пленни-
ци! Ония са стъписани. Сме-

– Там има нов цар, той не 
убива пленници. Подари ни 
живота.И така тръгва живо-
тът у нас. 

През царуването на цар 
Симеон почти няма войни. 
Това е и Златният век за стра-
ната ни. Но защо не го каз-
вате това на народа си бе? 
Защо го криете? Нека се гор-
дее! Ето, това сме били – гор-
дейте се! Да ни свалят всич-
ки шапка, а не да ни смятат 
людоеди. Сърбите от мухата 
правят слон, а ние от слона – 
вирус. Трябва да се знаят тия 
неща... Така беше... 

Извинете. Поувлекох се 
(смее се през сълзи).“

Българчета 
четат читанка.


