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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.
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За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir. bg

ЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ –
ЗАЛОГ ЗА БЪДЕЩЕ
Екатерина Пейчева

Преди 19 години инж.
Д.Боянов създаде тази конференция и й даде наименование „България в световната
история и цивилизации – дух
и култура”. Това беше гениално прозрение – не произход и
държавност, не политически
ходове и успехи, не завоевания, не икономически подем и
успешни пазари – не – именно
духът и културата на една нация са това, което й отрежда
място в световната история и
я прави значима и безсмъртна.
Открай време, когато искат
да похулят някой народ, казват
за него, че е див и варварски.
Значи определящи състоянието на народа са духът и културата му. Затова винаги завоевателите са се опитвали да
изкоренят културата на завоюваните и да насадят своята.
България много пъти е била

подлагана на това. Като се започне от периода, наречен
покръстване,
настъпилото
само след 100 години византийско иго, турско иго, периодът на социализма. Днес методите на заместване на една
култура с друга са по-фини, но
същността на процеса не се е
променила.
Вече десетилетия управниците на България изпълняват повелята: да не се
допуска българите да бъдат
единни. Няма да говорим тук
за изпълнението на тази повеля в политическата и гражданската сфери –всички добре
познаваме ситуацията вече 25
години, а ще обсъдим положението в историческата наука.
Знаем много добре, че историята е политическа наука, която
се пише или по указание на
победителите, или по споразумение, както ми каза един
наш историк по отношение на

българската история. Но явно
и това споразумение не беше
достатъчно, та в новото време
на „демокрация” беше дадена
и нова поръчка – да се търси
произхода на българите, тяхната прародина, техните прадеди
и т.н. Нека търсят професионални историци и любителиизследователи, нека спорят,
нека доказват и се отричат
един друг до безкрай – това ще
доведе до все по-голямо разединение, от което няма изход.
Така ще се пилее националната енергия, ще се изтощава все
повече, а изследователите и
заедно с тях и българският народ ще се въртят като хамстери в колелото на безплодните
спорове.
Никой друг народ – дори и
тези, известни като конгломерат от различни племена и
етноси, като англичани, италианци, индийци например
– дори и не помислят да се

занимават с произхода си.
Особено в днешния глобализиращ се свят, в който се
планира смешение дори на
расите, /не говорим дали е
добре или не/, подобни въроси стават безсмислени. И ето
че само ние сме обявявани ту
за славяни, ту траки, ту хуни,
тюрки, скити или сармати и
какво ли още не – само не и
българи. Измислиха дори и
нови наименования – прабългари, протобългари, за да
ни се внуши, че нямаме нищо
общо с предците си – те са някакви други, пра- и прото-, от
които след кой знае какви мешавици сме се появили ние
българите. Като че ли българи въобще е нямало, въпреки най-древните сведения
за българското име, въпреки
множеството топоними, които
също носят българското име.
В световната историография
няма и дума за многобройните

български държави и империи,
а българската история започва
в 681 г, със създаването на Дунавска България. Нещо повече
– политиците ни непрекъснато
употребяват за прокудените от
тях в чужбина млади българи
– интелектуалния елит на нацията ни – понятието „българска
диаспора”. Дали от невежество
или гонят определена цел – но
диаспора означава „разселването на народ, който няма своя
държава”. Може би планират да
затрият държавата България,
верни на чуждите си господари.
Но аз искам да разгледам
процеса на разединение от друг
аспект.
Както знаем, науката физика
доказа през 20 в., че живеем в
свят, в който материята е само
привидна, зад нея стои огромен
енергиен свят, или по-точно информационно-енергиен. Още
по-фини енергии образуват
духовния свят – света на смислите, идеите, организиращите
принципи, а човекът е създание, което живее и функционира
във всички тях.
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От бедуинската шатра
до лукса на Монако
Като приказка от хиляда и една нощ.
Така звучи историята на Мохед Алтрад – бедуин от сирийската пустиня,
който спечели титлата предприемач
на света за 2015 на бляскава церемония в Монако.
Нищо не подсказва такъв развой на
събитията, когато преди около 65 години в пустинята на Сирия се ражда
момче на име Мохед. Дори и рождената година е ориентировъчна. Затова
по-добре не питайте Мохед на колко
години е.
Майка му – невръстно момиче, е изнасилена два пъти от водача на местното бедуинско племе, в резултат на
което се раждат брат му и той. Малко след раждането на Мохед, майка му
умира, а брат му е убит от водача на
племето. Отглежда го баба му, която
му забранява да ходи на училище. Вместо това той трябва да се грижи за

камилите. Въпреки забраната Мохед
тайно наднича през процеп в стената
на местното училище какво се преподава. Учителят го забелязва и той
започва да участва в уроците. Става
толкова добър, че съучениците му започват да му завиждат.

на стр. 2

Мечката и Дракона
могат да сринат
икономиките на
САЩ и Европа
Очите на
Бога са
само в
България
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Един ден те го заравят в дупка
в пустинята и го оставят. Успява
някак си да се измъкне. По-късно
бездетно семейство го взима под
крилото си и Мохед започва да ходи
редовно на училище в град Рака. Печели стипендия в университет в Киев, но когато отива там,
се оказва, че бройката е запълнена. Отправя се
за Франция, без да знае и дума на френски. Там покъсно получава докторска степен по компютърни
науки. Работи за водещи френски компании, помага
при създаването на Националната петролна компания в Абу Даби, създава и продава компания за
преносими компютри. През 1985 придобива почти
фалирала компания за скелета. Преструктурира
я, придобива нови фирми и в момента Altrad Group
е един от водещите производители на скелета и
циментови миксери в света с продажби от почти
2 млрд. долара. Altrad Group обединява 170 компании
по цял свят със 17 хиляди служители.
Forbes оценява състоянието на Мохед Алтрад на
над 1 млрд. долара. Той е на 1741-то място по богатство в света за 2015 и на 46-то във Франция.
През 2014 Алтрад е избран за предприемач на годината във Франция. Преди дни той стана предприемач на света за 2015 в конкурс на Ernst and Young, в
който изпревари 53 национални победители.
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Economy.bg се свърза с Мохед Алтрад по телефона, за да разбере повече за предизвикателствата по
пътя към успеха и за житейските уроци.
- Мохед, ако трябва да определите пътя си от
сирак бедуин в сирийската пустиня до предприемач на света за 2015 с една дума, коя би била
тази дума?
- Може би контраст. Знаете, церемонията по награждаването беше в Монако, много красиво място с
5-звездни хотели. Но когато се върна назад към детството си, си представям условията, в които съм роден и отраснал в пустинята. Тези два свята са напълно различни. Така че може би думата е контраст.
- Как се стигна до избора Ви за световен предприемач в Монако?
- Беше важно за мен като сириец и арабин да спечеля наградата за Франция, защото това е първият път,
когато страната е отличена. Много съм щастлив и за
Франция и за мен да бъда признат в цял свят.
Смятам, че като предприемач не е достатъчно само
да трупаш пари, компании и служители. По-важно е
да си обществено полезен. Защото има много бедни
и нуждаещи се хора. Това винаги е било цел в живота ми, тъй като не съм забравил, откъде съм тръгнал.
Инвестирал съм доста в различни проекти, вкл. и за
подпомагане на изоставени деца.
Освен това съм и писател. Пиша романи. Един от
тях се казва „Бедуин”. Той е автобиографичен. Беше
избран от френското Министерство на образованието
да се изучава в училищата. Може би всичко това беше
отчетено от журито.
- Кой е моментът, белязал най-силно
живота Ви?
- Трудно е да се отговори. Животът ми беше доста
тежък. Беше изпълнен с насилие, когато бях малък.
Вероятно моментът, предопределил живота ми, е изнасилването на майка ми от водача на племето. Тогава тя е била едва на 12 години. Първото изнасилване
е довело до раждането на брат ми, а второто – на моето. По-късно водачът на племето убил брат ми. Отгледан съм от баба ми, защото майка ми е починала
след раждането ми.
- Как този момент се отрази на живота Ви след
това?
- Продължавам да живея до днес с идеята, че съм
длъжник, че имам дълг, който трябва да изплатя. И
това ме кара да продължавам. Мотивира ме да създавам. Парите никога не са били цел в живота ми. Те
просто са резултат.
- Изграждат ли болката и страданието силни характери? Фактор ли са те за постигането на изключителен успех?
- Доста често разсъждаваме върху този въпрос,
вкл. и в книгите си. Още не съм намерил отговора.
Но по-скоро смятам, че трябва да си преминал и през
болката, за да усетиш щастието. Защото животът е
изпълнен с болезнени моменти. Ако се опитате да изброите моментите, в които наистина сте били щастливи, ще видите, че те са много малко. Може би това
е песимистичен поглед върху живота, макар да ми се
ще да съм по-скоро оптимист. Защото точно аз не би
трябвало да съм песимист.
- Щастлив ли сте в момента?
- Не, заради дълга, който имам. Иска ми се да мога
да дам живот на майка си, която е била е само на 13,
когато ме е родила и умряла. Но знам, че това никога
няма да се случи. Но не ме разбирайте погрешно. До-

От бедуинската шатра
до лукса на Монако
За пътя от бедуин в сирийската пустиня
до предприемач на света за 2015

бре съм. Опитвам се да намеря алтернативни начини
да съм полезен.
- Имали сте наистина труден живот. Какво Ви помогна да не се предадете? Какво Ви даде сили
да продължите?
- Понякога наистина е много трудно. Тази година
компанията ми празнува 30-годишнина, но имаше моменти, когато бях на ръба да се откажа заради трудната икономическа ситуация. Успях да намеря сили да
продължа.
- Някога питали ли сте, къде бихте били сега,
ако не беше бездетното семейство, което Ви е
приютило, или ако нямахте възможност да ходите на училище?
- Вероятно щях да съм пастир, който се грижи за камилите, и убит от някого. Когато бях дете, виждах как
хората се избиваха помежду си. Когато хората на Запад четат книги за пустинята, те си я представят като
рай. Повярвайте ми, пустинята е всичко друго, но не и
рай. През деня температурата стига до 50-60 градуса,
а през нощта, когато племето пътува с камили, има
много силен вятър и температурите падат значително.
Тези екстремни условия могат да те убият.
- Връщали ли сте се някога в родното си място
в Сирия?
- Пристигнах във Франция през 1970. Две години
след това пътувах до Сирия. Бях заминал с идеята
да намеря къде е погребана майка ми, но не успях.
Някой просто беше премахнал всякакви следи. Тя не
е имала живот. Не е живяла като жена. Починала е на
13. И някой я беше убил отново. Това ме накара да си
тръгна по-рано. И оттогава не съм се връщал.
- Как се чувствате, като виждате какво се случва
в Сирия в момента?
- Ако днес ме видите на някоя улица в южна Франция, където живея, ще си кажете, че съм испанец,
португалец, италианец или французин. Но дълбоко в
сърцето си аз съм от Ориента. Това обаче няма как да
намери израз, защото средата ми е друга днес. В мен
живеят две цивилизации – ориенталската и западната, защото получих образованието си на Запад. Макар
и да ми беше трудно да свикна с живота тук в началото, постепенно започнах да приемам и разбирам хората. Така сега в мен живеят двама души. Но можеш
ли да бъдеш двама души едновременно? Това е едно
от странните чувства, които изпитвам вътре в себе си.
По отношение на Сирия, честно казано, не знам, защото не съм бил там от 40 години. Освен това не съм
наясно точно какво се случва там. Кое е правилното
решение? Иска ми се да помогна, но не знам на кого,
защото ако подам ръка на някого, може да сбъркам.
- Какво е за Вас успехът? Считате ли се за успял

човек?
- Бих се нарекъл успешен, ако съм полезен на някого с живота си. Това се опитвам и да правя чрез бизнеса, образованието и спорта. Защото съм акционер
в Montpellier Hérault Rugby, един от най-известните
ръгби клубове в света. Защото подкрепям ръгбито?
Всяка година избираме 1000 деца в затруднено положение, които тренират по половин ден ръгби в училище.
- Имате докторска степен по компютърни науки.
Защо не се насочихте към технологичния бизнес?
- Всъщност имам опит и в технологичния бизнес.
Когато завърших докторската си степен, работих известно време в телекомуникационна компания, след
което напуснах. Следващата година започнах работа
във френска компания, произвеждаща електронни
компоненти за армията. След това видях обява във
вестника, в която Обединените арабски емирства
търсеха инженери от арабски произход за създаването на петролна компания. Работих там 4 години.
Помогнах при създаването на Abu Dhabi National Oil
Company. Върнах се във Франция, но не знаех какво
да правя. С няколко приятели, които бяха завършили
с мен компютърни науки, през 1983 създадохме компания за преносими компютри. Можете да си представите по това време колко огромни бяха компютрите.
Осъзнахме, че пазарът за преносимите компютри ще
се разрасне, но нямахме пари да финансираме бизнеса, затова продадохме компанията. Докато си почивах един ден, при мен дойде един мъж, който ме
попита имам ли интерес да купя почти банкрутирала компания за производство на скелета. Тогава за
първи път чух думата скеле. Посетих компанията и
съзрях голямо бъдеще в нея, защото имаме нужда от
скелета навсякъде. Купих тази компания с парите от
продажбата на предишната. Преструктурирах я и тя
стана печеливша. С печалбата придобих други компании. В момента Altrad Group включва 170 компании
в цял свят. В България не присъстваме, но имаме
много клиенти от там. Изнасяме чрез нашите офиси в
Хърватска и в Румъния.
- Какво е посланието, което искате да отправите към хората? На какво е важно да обръщаме
внимание? Коя е най-голямата ценност в живота?
- Ако трябва да отговаря с една дума, то тя би била
– любов. Любов във всеки смисъл.
- Какво Ви вдъхновява?
- Любовта към хората.
Със съкращения
Economy.bg

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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ФАТА МОРГАНА И
ДЕФОРМИРАЩИТЕ ОГЛЕДАЛА

Фата Моргана е мираж, при
който понякога на хоризонта се
появяват многочислени образи.
Тя е въздушен призрак. Тя е
мечтата за по-добър живот. Тя е
Съдбата. Тя е злата фея от морските дълбини, която примамва
пътниците с призрачните си
видения. Тя е рядко е сложно
оптично явление, при което
отдалечени обекти се виждат
многократно и с разнообразни
изкрививяния. Тя е символ на
илюзия. Перцептивна заблуда.
Симптом на дадено състояние
– личностно или обществено.
Знак. Игра на криви огледала.
Писателят Умберто Еко нарича огледалата „протези”.
Това умозаключение не е поразлично от много псевдоумозаключения, които се извеждат
при използването на перископи
и бинокли, например: ако виждам нещо през тях, значи, че
там има нещо. Така е и при взаимоотношенията: ако виждам
нещо, това означава, че там
има нещо.
Сред типовите характеристики на огледалния образ са

изброени:
1. Огледалният образ никога
не се отнася към отдалечени
във времето лица и предмети
– взаимоотношението между
обект и образ е отношение
между две присъствия.
2. Образът се създава непреднамерено от обекти и не
може да бъде създаден, ако самият обект липсва.
3. Не можем да лъжем с
огледалните образи.
4. Огледалният образ не
може да бъде отнесен към
съдържание – необходима е
връзка с референт.
5. Огледалният образ никога
не създава отношения между
типове, а само между образци
– различаване на въображаемото от символното.
6. Огледалният образ не
може да бъде независим от посредника или канала.
7. Огледалният образ не
може да бъде тълкуван.
Посочени са и аномалиите
на „кривите огледала”:

1. „Кривото
огледало
е
странна протеза – тя подсилва
функцията на органа, но едновременно с това я деформира”
– казва Еко и добавя, че това
е „протеза с халюцинаторни
функции”.
2. Фактът, че се подтиска недоверието, засяга не толкова
образа, колкото изкривяващата
протеза.
3. Когато се използват огледалата като канали се разиграват сцени, препредават се, манипулират се.
4. Игрите с огледала са познати като театри, подредени в
3 вида:
- Огледалата умножават и
изменят виртуалните образи на
предметите, които подредени
по специален начин, се разпознават от наблюдателя като отразени в огледало.
- Започвайки от някакъв
нагласен обект се съчетават
различни криви огледала, които създават реални образи,
възприемани от наблюдателя с
почуда..
- Подходящо
поставени
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плоски огледала създават
върху огледална повърхност
образ - игра на присъствие, видения, фантазии.
5. Огледалата, които „замразяват” образите – фотографска фаза, отпечатък, визуални
образи и други, паразитиращи
върху референта чрез манипулации на канала.
Игрите с огледала са найтипичните – подобно на Фата
Моргана те са оптическа илюзия, постановка, измама. Подобно на перцептивните измами, те могат да бъдат описани
като „програмиране на стимули”, основаващи се върху постановъчна организация.
Днес огледалните театри
не съществуват, защото има
много други методи за прожектиране на образи и въздействие. Хората се чудят, макар
че изобщо не трябва да се чудят...свръх Паноптикум. Главна
цел на Паноптикума е била да
въвежда дисциплина и да налага еднаква рамка на поведение върху своите подопечни, а
преди всичко Паноптикума е

бил оръжие срещу различието,
избора и многообразието. Според Томас Матиесен въвеждането на Паноптическата власт
представлява фундаментална
трансформация от ситуация,
при която многото наблюдават
малкото към ситуация, в която
малкото наблюдават многото.
Фата Моргана или Паноптикум?
1. Фата Моргана - от лат. “съдба”
2. Паноптикум - социално-психологическа конструкция, название на “
идеален затвор”, където един надзирател може да наблюдава всички
затворници едновременно. Също
- сборище на нещо невероятно - колекции от разнообразни, невероятни,
необичайни предмети, восъчни фигури, причудливи живи същества и т.н.
Образ на идеалните заключени. Непрекъснато следене на индивидите,
без тяхно знание - коварна клопка,
която отнема чувството на свобода,
непрекъснат страх и контрол, примиримост и послушание. Налагане
на определено мислене, изкуствена
представа
° за реалността, окови, които убиват индивидуалността и обезличават.

Резервати и музеи
на открито у нас
– добри практики
и виртуално
представяне
1. Европейски дни на наследството – съвместна
дейност на Съвета на Европа и Европейския съюз.
Провеждат се във всички страни под мотото „Европа, общо наследство”. Всяка страна избира своя
национална тема в рамките на доминиращото мото
за целия континент. Република България е участвала с темите: „Народна архитектура”, „Културни
маршрути”, „Децата, младежта и наследството”,
„Културни пейзажи”, „Различни етноси и религии –
общо наследство”, „Наследството в информационно общество”, „Наследство в риск” и др.
2. Резервати – от латински – запазен, съхранен, архитектурните паметници в резервата не са
пренесени, а се съхраняват на мястото на тяхното
създаване.Министерството на културата на Р България е включило в списъка на резерватите у нас
следните паметници на културата по смисъла на
чл.12 от ЗПКМ:
- част от гр.Велико Търново, Старинен Пловдив, гр.Несебър /музеен, туристически и курортен
комплекс, а Старият град Несебър е включен в листата на световното наследство/
- резерватът: вътрешен град на Плиска, територията на стария Преслав, районът източно от
с.Мадара, като Мадарският конник е включен в листата на световното културно наследство/
- старинна част на гр.Котел, с.Боженци / исторически и архитектурен резерват /, с.Жеравна,
гр.Мелник, Хисаря, скални църкви при с.Иваново
/включен в световното наследство/, средновековен град Червен, част от квартал „Вароша”, античен град Никополис ад Иструм, град Копривщица,
старата част на гр.Созопол, античен Одесос, Пау-

талия-Велбъдж, с.Ковачевица, античен и средновековен град Августа - Траяна – Верея, гр.Трявна,
„Етъра”, с.Бръшлян, Деултум-Дебелт, Кабиле, крепостта Калиакра, вила „Армира”
- Национален музей „Рилски манастир” и прилежащата му среда е обявен за исторически и архитектурен резерват и е вписан в листата на световното наследство. В момента в процедура за
обявяване на резерват са: античен и късноантичен
град Нове, Свищов /археологически/, „Никополис
ад Нестум”, с.Гърмен / археологически/ и античен
и късноантичен град „Рациария”, с.Арчар, област
Видин.
Така изброените резервати са музеи на открито.
Много от тях са добре представени във виртуалното пространство / Старият Несебър, вила „Армира”,
„Етъра” и др./. Използват се репродукции, макети, графики, фотоси, филми, виртуални разходки
и други технически постижения с цел атрактивно
представяне на музея и отговаряне на потребностите на посетителите. Характерно е да се направи
експозиция, наситена с живот – обитаемост с фигури, носии, улични сцени, подробности от селския
живот, традиции, занаяти и култура. Музеологията
обобщава и досегашния опит на музеите в отделните страни и в целия свят, за да се извлекат общите принципни изводи от самата практика в полза на
бъдещата многообразна музейна дейност.
На конференция през 2012 година в гр.Пловдив
е поставена темата „Археология и градска среда”,
която има за цел да подготви кандидатурата на града за европейска столица на културата в две насоки: археологическият капитал на Пловдив и неговия

потенциал за опазване, социализиране и развитие
и градоустройствен план – проблеми, Стария град,
главната улица и квартал „Капана”.
Дворецът Балчик е бивша резиденция на кралицата на Румъния Мария Единбургска. Включва
сгради, архитектура, исторически и паркови елементи, недвижими и движими паметници на културата под управление на Държавен културен институт. Най-важните природни дадености в „Двореца”
са водите на изворите „Бял кладенец” и „Чатал
чешма”, които задвижвали воденичните колела на
мелниците в местността. В архитектурата се преплитат старобългарски, готически, ориенталски и
мавритански стилови елементи. През годините са
извършвани различни укрепителни и реставрационни дейности. Градините на „Двореца” са място за пленери и фестивали. Архитектурно-парков
комплекс „Дворецът”- Балчик е един от българските
сто национални обекта.
Културно-историческото наследство на Република България в музеите на открито е голямо.
Повечето от нашите музеи на открито по нищо не
отстъпват на тези в чужбина. Необходимо е прилагане на правилни подходи за експонирането, съхранението, опазването и популяризирането на това
наследство, адекватно приложение на съвременните тенденции и ефективен мениджмънт.
Литература:
1. Недков, С. Музеи и музеология., С., 1998
2. Праматарова, М. Градове, храмове, колоси., С., 2011
3. Райчев, М. Музеи, старини, паметници в България., С., 1981
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Пол Робъртс е един от вдъхновителите на рейгъномиката, журналист, автор на
документални книги, който критикува основателно политиката на своята страна и
нарича нещата с истинските им имена.
Финансистът е роден на 3 април 1939 г. в Атланта, Джорджия. Дипломира се в
Института по технологии на Джорджия. Докторантурата си по икономика защитава
в Университета на Вирджиния, а специализациите си прави в Калифорнийския
университет, Бъркли и Оксфорд.
От 1981 до 1982 г. заема поста помощник-секретар на Министерството на финансите
на САЩ. Президентът Рейгън му дава сериозна роля в изготвянето на най-значителния
данъчен закон в историята на САЩ. Промените в него довеждат до невиждан бум и
ръст на американската икономика, засилват неимоверно икономическата експанзия по
целият свят. Все повече икономики в света стават зависими от американската и това
слага началото на края на социалистическата система в света, довежда до падането на
Берлинската стена и разпадането на Съветския Съюз.
Автор и съавтор е на 12 книги, както и на много публикации в престижни издания през
годините. Негови материали са публикувани в едни от най-авторитетните вестници и
списания в цял свят.

Мечката и Дракона могат да сринат
икономиките на САЩ и Европа
2015 година може да стане преломна за международния баланс на силите,
целият свят ще наблюдава
развитието на геополитическия алианс между Русия
и Китай, в чиито ръце се намира бъдещето на световната политика.
Такова мнение изрази в своя
блог политологът и икономист Пол Крейг Робъртс,
който е бил съветник в администрацията на президента Роналд Рейгън, съобщава
БГНЕС.
"2015-та ще бъде много добра година, ако Русия и Китай
предприемат далновидни икономически мерки. Изглежда,
че планът на Москва е да намери допирни стратегически
и икономически точки с азиатските държави, пренебрегвайки провокациите от страна на
Запада", констатира Робъртс.
Реализацията на такава политика е рационална и е много
перспективна в контекста на
международните отношения,
защото "всички козове са в
ръцете на Москва и Пекин, а не
във Вашингтон", коментира политологът.
Икономистът отбелязва, че
Пекин и Москва са заинтересовани от развитието не само на
политически, но и на финансови проекти, защото западните
финансови пазари се базират
на "манипулациите", а не на
фундаменталните икономически показатели на играчите. За
Пол Крейг Робъртс "далновид-

Путин все повече се сближава с китайския вожд Си Цзинпин.
ните икономически мерки" са
развитието на алтернативни на
SWIFT системи за финансови
транзакции, създаване на национални платежни системи,
учредяването на Банката за
развитие на БРИКС (б.р. - организацията, в която членуват
Бразилия, Русия, Индия, Китай
и Република Южна Африка).
Според него тези мерки ще
девалвират долара, а също
валутите, поддържащи неговата стойност. Икономическите усилия на Русия и Китай не
само могат да дадат тласък на
собственото им промишлено
развитие, но и да направят нефункционална западната икономическа система.
Понеже Вашингтон и Брюксел провеждат "икономическа
атака" срещу Москва, пише
още американският икономист, Русия може да заяви, че
Западът я лишава от възможността да изплаща дълговете

към европейските банки и подкопава икономиката й. Това ще
нанесе значителни щети на
недокапитализираните банки
в Европа. Нещо повече, като
лост за натиск руската държава има право да откаже газ на
страните-членки на НАТО, което на свой ред ще доведе до
колапс на европейската промишленост, растеж на безработицата и банкрути.
"Руската
и
китайската
държави осъзнават опасността, която амбициите на Вашингтон носят за суверенитета
им...Съюзът на Мечката и Дракона свежда до нула мечтата
на неоконсерваторите за "хилядолетна американска хегемония", пише Робъртс. Според
мнението му не съществуват
нито стратегия, нито въоръжения, с чиято помощ може да
бъде нанесен сериозен удар в
близко бъдеще срещу мощни
държави като Русия и Китай.

Западната пропаганда постигна целта си – американците
повярваха на вашингтонските изявления за „руската заплаха“,
а ЕВропа дори вече иска помощ от САЩ срещу Русия. Според
авторът от OpEdNews Пол Крейг Робъртс, цената за войната
на САЩ за световна хегемония ще бъде платена от американските данъкоплатци и европейците.
„Могат ли западните пропагандатори да излъжат който и да
е, освен себе си!“, – пита Пол Крейг Робъртс на страниците
на OpEdNews. Последното от поредицата абсурдни изявления е това, че хуманитарната помощ, която Русия изпраща
към Украйна – е само хитрост и повод за руско нахлуване.
Пропагандаторите, както е видно, мислят хората от Запада за
кретени, прави изводите си авторът.
„Дори всеки глупак разбира, че ако Русия искаше да насочи
войските си навътре в Украйна, нямаше да търси какъвто и
да е повод, а особено пък чрез мероприятие заедно с „Червения кръст“. Източна Украйна веднага след Крим гласува за
независимост от Киев и за присъединяването си към Русия,
така че ако на Русия й трябва повод, то тя отдавна би решила
въпроса с източните украинци.
„На Русия не й трябва повод, за да спаси руснаците от изтребване от марионетките на Вашингтон, като палестинците
в Газа“. С бездействието си руската власт дава на „васалните
на Вашингтон държави в Европа“ време, за да осъзнаят, че
главният проблем не е Русия, а Вашингтон. Да осъзнаят, че
„Вашингтон искат отговорността за конфликта с Русия да падне върху европейците“.
„Вашингтон, неговите васали в ЕС и неговите марионетки
в Киев“ са против хуманитарния конвой, защото отчаяно се
опитват да попречат на света да разбере „каква катастрофа
е налице в руските територии от действията на екстремистите-русофоби, издигнати на власт в Киев“. „Западните медии
са престъпни“ и не съобщават нищо за човешките жертви в
региона, пише Пол Крейг Робъртс.
НАТО-вските генерали, шефът на Пентагона и американските сенатори сеят истерия, твърдейки, че Русия скоро ще
нахлуе не само в Украйна, но и в Прибалтика, в Полша, а „и в
цяла Европа“. „Тази истерия поглъща Запада, въпреки пълното отсъствие на каквито и да са признаци Русия да се готви за
нахлуване, та тя дори няма мотив да направи това“. Вашингтон „лъже, че Путин има намерение да възстанови Съветската империя“. Да, този същият Путин, който държеше Грузия в
ръцете си, но я пусна.
„Вашингтонската пропаганда работи“, – прави изводите си
авторът. Американците, които трябваше да се събудят след
лъжите в Афганистан, Ирак, Сомалия, Либия, Сирия и Иран,
сега смятат Русия за заплаха. А корумпираният режим на
Обама отново ги подготвя за война.
Надеждата за света е в „контрасанкциите“ на руснаците. Те
в края на краищата ще легнат на плещите на американските
данъкоплатци. Полската власт вече изиска Вашингтон да купи
техните ябълки. Доколкото САЩ имат намерение да разположат ракети срещу Русия в Полша, то това дава на Вашингтон
педал за натиск, отбелязва авторът. А щом Вашингтон отстъпи пред Полша, подобни изисквания ще издигнат Гърция, Австрия и цяла Европа.
Това подлярско мошеничество, по което тръгна САЩ по
отношение на света в 21 век, няма исторически аналози,
сигурен е Пол Крейг Робъртс. И това се отнася не само за
„лъжливите войни“, но и за финансовите машинации на УолСтрийт. Европейците все някога ще се събудят и ще разберат,
че Вашингтон ги защитава само от несъществувата „руска заплаха“, причинявайки им гигантски загуби за американските
войни, които Щатите води, за да остане световен хегемон. Ще
разберат, че действията на САщ не са в интерес на Европа и
водят само към Трета световна война, в която европейците
ще бъдат първите жертви.
clubz.bg
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Лунен календар за месец август 2015 - от Димитър СТОЯНОВ

Пещерата Проходна или наречена още Феномена „Очите на
Господ” е една от най-изненадващите български пещери. От
ерозията и просмукващите се води на тавана на Проходна се е
образувал феноменът Окната, известен още като Очите на Бога.
Тези две невероятни скални образувания, които представляват
почти еднакви по големина дупки с формата на очи, са използвани като символ на Божието проявление във филма „Време
разделно”.
Пещерата е била снимачна площадка на още няколко български и чуждестранни филма. Със своите 262 метра дължина тя се
счита за най-дългия пещерен тунел в България. През 1962 г. е
включена в списъка с българските природни забележителности.

Проходна се намира близо до Карлуково, но е трудно откриваема – няма нито една табела по пътя, а и като цяло мястото е
безлюдно. Преминава се през селото и се продължава по пътя за
Пещерния дом. На около 1,5 километра има малка стара каменна
чешма от лявата страна на пътя. Вдясно се вижда застлан с бял
чакъл път. Тръгва се по него и след около 300 метра след лек завой надясно в най-ниската част на обширната поляна са Очите на
Бога.
Самият вход на пещерата Проходна е внушителен. Той има
уникална усукана форма, която отново е резултат от ерозионната
сила на водата. Височината на входа достига повече от 40 метра.
Невероятното и интересно галерийно разположение на пещерата Проходна я
превръщат в единственото подобно място в
света, където могат да
се практикуват бънджи
скокове от свод на пещера. След като се
премине през входа и
по цялото протежение
на пещерата се излиза от другата страна,
откъдето има маршрут
за изкачване отгоре, за
да се разгледа феномена Окната и от друг, по-близък план.
В района на пещерата Проходна има отлични естествени условия за рафтинг, разходка със сал по река Панега, спортно катерене, спелеология, дори и риболов.
Почитателите на историята и културата могат да се разходят до
скалния манастирски комплекс – скитовете “Св. Марина”, “Св. св.
Дамян и Козма”, “Св. Григорий”, националния паметник на културата църквата “Успение св. Богородица” или до село Карлуково.

Биодинамична характеристика на август 2015 г.
Силно динамичен, непредсказуем месец ни обещават планетите
и тяхната активност. Силни горещини ни очакват с навлизане на
Слънцето в огнения Лъв.
Общата тенденция е сух и
топъл месец. Прохладни нощи
само в планините и то от 14 до 22.
Палещи горещини от 22 до 26 и
водните импулси на Венера и Рак
могат да причинят бурни дни с риск
за реколтата.
Добър период за прибиране,
преработка и съхраняването й е в
периода на Възходяща Луна 1-10
и 25-31 август. Най-благоприятни
дни са 28-31.
Три важни работи трябва да се
извършат този месец. На първо
място да подготвим новата компостна супчина. Имаме цели 13
дни - 21, 27, 28, 30 и останалите
посочени в календара. Три добри
дни имаме за ползване на готовия
компост - 11, 16 и 21. Тук обръщам
внимание и за сеитба на освободените площи с растения за зелено торене. За значението на тази
практика сме говорили. То е многофункционално.
Вторият момент е присаждане
на спяща пъпка /околиране/. За

да очакваме добър резултат трябват ни три съвпадения - Възходяща Луна, близко Пълнолуние и
топлинно съзвездие - дни -плод.
Най-добрите са от 4 часа на 25 до
8 часа на 27 август, дни на Стрелец
с три звезди. Добри дни също 6 и
7 август - Овен с две звезди. Работим чисто и бързо с дезинфектиран нож сутрин и вечер. Според
месечната прогноза ще се наложи
да активираме подложката с неколкократно поливане.
Третият момент е подготовка на
важния биодинамичен компостен
препарат- лечебна лайка - цвят в
чаша от кора на лиственица. Тук
проблема е самата лиственица
- трудно се намира, няма насаждения в горите, а само единични
дръвчета в парковете. Категорично
е мнението от опити, че не може да
се замени с друго дърво. Лиственицата и лайката са свързани със
силите идващи от Меркурий. Достатъчно е дебелата част от клон
на дървото. Ако е по-тънък правим
по-дълга чаша с три пръстена.
Навлажняваме лайката и пълним
чашата. Точното време е 18 часа
на 12 до 11 часа на 13 - пълним и
полагаме в земята като поставяме

белег.
Месецът е благоприятен за
събиране на семена за посев от
различни групи растения. За да
имаме качествени собствени биодинамични семена трябва да спазваме съответната технология. Припомням - след като сме определили най-добрите растения от лехата
за получаване на семена всички
грижи до узряване на семенника полагаме в дните та светлини
съзвездия, защото те покровителствуват зърното - семето. Когато
растението е готово, добре узрял
семенник се изважда с корена при
Възходяща Луна и по време на дни
на неговото съзвездие - моркова
в дни на земни съзвездия - корен,
марулята при водни Съзвездия лист и т.н. Окачваме растенията за
корена под навес и след пълното
изсъхване оронваме, прочистваме, пакетираме и надписваме. Не е
толкова сложно, но е много важно.
При толкова много работа имаме три дни за пълна почивка, неблагоприятни - 2 и 30 август - Лунен Перигей и 19 август много сложен Меркуриев възел.
Труден, но много важен месец!
Да работим умно!
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инж. Ради ПАНАЙОТОВ

По-нататък:
“При “маскираното обратно звучене” съобщенията се записват в обратна последователност
и точно в този вид се вмъкват в подсъзнанието. Те
стават възможни за долавяне, когато музикалният
запис се проиграва отзад напред и представляват
нещо като думи, написани отзад напред или като
думи, които могат да бъдат прочетени в огледален вид. Изследванията, проведени в това направление, показват, че подсъзнанието може
да улови фраза, произнесена отзад напред, а
после да я разшифрира като съобщение, даже
когато съобщението е изразено на непознат
на аудиторията език.”
Посочват се редица примери за такива съобщения – послания към подсъзнанието в песните на рок-състави, като “Бийтълс”, “Кис”, “Куин”,
“Роулинг Стоунс”, “Полис”, “Ей Си Ди Си” и др. (т.
нар. “сублиминални” или “сублиматни” съобщения; вероятно от латинските “sub liminis” – “подпрагов”, “под прага на усещанията” или от “sublimo”
– от там “сублимирам”, т.е. “при сублимирало,
изпарило се съзнание” или “за подсъзнателно
възприемане”). От вида и съдържанието на тези
кодирани внушения и команди към подсъзнанието ясно се вижда сериозността на политическата
задача и разрушителната роля, която трябва да
изиграе масовата култура за постигане на целената абсолютна власт над човечеството.
Не само в тази книга можем да намерим потвърждение, че “докато лявото мозъчно полукълбо
обслужва комуникациите, като използва думите,
наименованията и понятията, и е предразположено към развитие на вербални функции (устни,
словесни, речеви; Р.П.), опиращо се на логика и
систематичност, дясното полукълбо обслужва комуникациите чрез образи (картини), т.е. има пространствени способности да възприема ситуацията в тримерно изображение.”
“Филмите и телевизията, видеоигрите и т.н.,
всички те, определено, са подобни на съня. Не
само в битийността си като символична реалност,
но също и поради това, че хората, когато гледат
филми, имат същата дължина на мозъчната
вълна, излъчват същата тази вибрация, каквато е в процеса на сънуване.”
“Ето защо “киното и телевизията, като индустрия, не само че се контролират от Илюминатскорептилоидната кръвна линия, но и са изцяло
създадени от тях.”
“Тъкмо това е целта на Илюминатите: . . . да
намерят начин как да разделят работата на двете
полукълба, така че да могат да подават информация на десния мозък, посаждайки образи в състояние на сън, подсъзнателно, чрез символика, при

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
сублимирало въображение, докато в същото време
лявото полукълбо, като място за осъзнаване на реалността, изпълнява ролята на затворник.”
Ето и някои извадки от статията на Николай
Тодоров във вестник “Психо – плюс” от 01.09.2000
г. със само по себе си показателното заглавие
“Музиката на дявола повишава престъпността с десет хиляди процента”:
“Редица съвременни ритми са възникнали като
озвучаване на сатанински култове. Словото, подредено в ритми, използвани от векове, се запечатва
направо в подсъзнанието на слушателите. Няма
значение на какъв език се пее песента, било то на
испански, арабски или иврит. Подсъзнанието поема
само смисъла.
Тази тайна на подсъзнанието е едва ли не найголямата за психиатрията. Навремето я обясняваха като генна памет и с това, че всяка дума, освен
смисъл, носи в себе си и хипнотизиращ фактор.
Според немския проф. Б. Раух тези “звукови торби” провокират човешкия организъм да отделя специални стресови хормони, които изтриват част от
запечаталото се в мозъка.
Още през 70-те години лекари и учени се опитваха да убедят музикалните фанатици, че ритмите,
честотите, мигането на светлината и натрупването
на звуците, взети от древните магически общества,
са насочени към разрушаване на човешкото същество, към пречупване на механизмите за самозащита, инстинктите за самосъхранение и нравствените
норми – не бяха чути от никого.
Дали съзнават това самите музиканти? И ако е
така – дали използват властта си, за да правят зло?

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

Ето какво казват те:
Джими Хендрикс: “С помощта на музиката ние
хипнотизираме хората, докарваме ги до примитивно ниво, там вече напипваме слабото им място и
можем да им набием в главата каквото си поискаме.”
Джон Ленън е авторът на идеята за включване в рокмузиката на откъси от “Евангелието на
Сатаната”, които са записани отзад напред или с
по-висока скорост и в това състояние изпращани
директно в подсъзнанието на слушателите.
Редица състави напълно съзнателно използват
за свои символи знаците на Сатаната. Такива са
символите на състава “KISS”.
Когато Питър Мърфи от “Бау Хаус” пее на латински “Отца, Сина и Светия Дух” отзад напред, фенове признават, че ги обхваща тягостно чувство. Нищо
чудно, нали точно така отзад напред четат християнските молитви по време на черните си меси сатанистите от Черквата на Сатаната. Няма нищо чудно
и в това, че при приемането на нови сатанисти ритуалът се съпровожда от хардрок.
Рокът се слива с окултизма и се поддържа от мощни окултни ложи като “Илюминатор” и “Световната
агенция на магьосниците” – ICCA. Освен това той
стига до музикалните форми, създадени, за да докарват хората до самоубийство (пънкрок).
Доказано е, че повечето от организаторите и занимаващите се с рокиндустрия хора са официални
членове на сатанинската черква, а повечето от рокгрупите принадлежат на една или друга луциферска религия. Произведените от тях аудио- и видеопродукти се омагьосват, за да има повече купувачи.
Нищо неподозиращите хора донасят вкъщи тази
продукция и попадат под нейно влияние. Те усещат
силата на злото: стават раздразнителни, агресивни,
готови за ругатни, бунт и самоубийство.”
Потвърждение намираме и в книгата на Елоа
Стар “Пленници на Земята”:
“Привържениците на съвременната популярна
музика може би няма да обърнат сериозно внимание на негативните коментари относно нейното
въздействие, но ние чувстваме, че следващата информация трябва да бъде дадена, а читателят е
свободен да си направи собствени заключения. От
голямо значение е, че това постоянно бомбардиране води до отслабване на ауричното поле и създава
условия за прилепването на развъплътените същества и демоничните сили, които са привлечени
от ритъма и звуците. Освен това, силата на звука
почти винаги е повишена дотолкова, че причинява
физически увреждания, докато самите музиканти и
сценичните работници използват специални защитни тапи за уши! Бляскащите разноцветни светлини
с техния постоянен мигащ ефект имат хипнотично
въздействие, тъй като са компютърно програмирани за определена ритмична последователност.
Малко внимание се обръща на текстовете в изпълненията.
(Продължава в следващия брой)
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ещо повече, човекът
е енергийна машина
и може да поглъща
и излъчва енергия. Това дава
възможност той да бъде използван и манипулиран.
Когато група хора са обединени от обща цел, общи
мисли,общи действия, те
излъчват мощна енергия,
която създава сложно енергоинформационно образувание, наречено егрегор. Такива
егрегори например, създават
всички религии, политическите
партии. Съществуват егрегори
на държавите, нациите. Всички те се вливат в единния мощен егрегор на човечеството,
който пък се явява съставна
част от космическото енергоинформационно поле – Космическият Разум.
Съществуват и паразитиращи върху хората егрегори, които изсмукват техните
енергии, но тук няма да се занимаваме с тях. Интересуват
ни егрегорите на народите и
държавите.
Тези сложни енергийни образувания се държат
като живи същества, макар и
безплътни. Те влизат в сложни
взаимоотношения помежду си,
помагат си или враждуват, посилните могат да погълнат послабите – на материално ниво
това са съюзи и сътрудничество или войни, завладяване
на едни народи от други и така
нататък. Нещо повече, тези
енергийни същества са активни и подтикват хората, които
са ги създали, към определени
действия. Обикновено ги наричаме ангели или Духове на
народите или държавите.
На следните снимки ще
видим как на практика се образува един егрегор. Съвременната физика вече разполага с методи, които позволяват
да се заснемат енергийните
процеси. Тук виждаме процес
на медитация на група хора,
последователи на Сахаджа
йога. Виждаме как постепенно
енергиите се обединяват, докато се материализира едно
живо същество. Виждаме каква огромна енергия се отделя само от една малка група
хора. А преставяте ли си какви
колосални енергии образуват
националните егрегори! В тях
се съдържат по-малките егрегори на политическите партии,
религиозните конфесии, професионалните
обединения,
обществените
организации,
отделните етноси в рамките на
нацията. Дори спортните запалянковци имат свои егрегори,
много мощни при това. Всяка
група съмишленици има своя
егрегор, част от националния.
Тези съставни егрегори могат
да бъдат в различни взаимоотношения – хармонични или
напротив, враждуващи. А националният егрегор, нека го

ЕДИНЕНИЕТО НА
БЪЛГАРИТЕ – ЗАЛОГ
ЗА БЪДЕЩЕ
наречем националният Ангел,
ще зависи от тези взаимоотношения, също като човек, чиито
органи работят съгласувано
или са загубили синхронизацията си. Също както при хората, Ангелът ще бъде здрав
и нацията благоденстваща,
или ще боледува и хората ще
страдат по различни причини.
Ако нацията е единна, колосалната енергия, която отделните егрегори събират, ще
се използва за просперитета й.
Виждате какво означава единението и какво носи разединението на една нация – положението, в което се намира в
момента България.
Нека си спомним Писанието: Всяко царство, разделено
против себе си, запустява; и
никой град или дом, разделен
против себе си, няма да устои.
/Мт,12:25/.
Неслучайно преди 25 години в България изведнъж се
нароиха десетки политически
партии. Появиха се многобройни религиозни конфесии,
които събират своя човешки
данък и разкъсват българското духовно пространство. Неслучайно се опитват да разделят българите на изкуствено
създадени етноси –македонци, тракийци, помаци, дори
шопи – и те да се изправят
едни срещу други. Неслучайно се подклажда вражда и се
криминализират отношенията
между българи, турци, цигани.
За това се използва и науката
история – да разделя българите, да ги праща ту в Памир и
Хиндукуш, ту в далечните простори на Такламакан и Китай,
ту ги нарича славяни, ту хуни,
ту траки – и всички теории
имат своите поддръжници, които непримиримо спорят едни
с други, готови да си издерат
очите. Какво става с българския Ангел? Вместо да го храним с любовта си към българското, вместо да укрепваме
своя и негов български дух,
вместо да вървим към общия
си просперитет, ние враждуваме помежду си, а българският
егрегор отслабва и боледува.
Вече 25 години държавата
България се люшка без свои
приоритети ту към едни, ту
към други чужди интереси,
няма своя национална идея,
няма цел, живее ден за ден,
управлява се не некадърно,
а преднамерено престъпно, в
чужда угода и по чужди поръчки.
А какво става, когато хората от един народ са единни? Това се получава тогава,

когато пред тях има обща, надличностна цел, която да ги обедини. Когато имат обща цел, те
са мотивирани да вървят към
изпълнението й, мотивирани
да я следват. Когато са единни в името на обща цел, те са
движени от дух на творчество,
дух на съзидание. Те не се
опитват да оцелеят, а създават
бъдеще, създават свят, в който
да живеят техните деца и потомци, и не само да живеят, а
и да добруват.
Когато един народ има цел
в бъдещето, той ще направи
големия обрат от разрухата
към Доброто, към благополучието. Той ще има историческо бъдеще, път през времето
и пространството.
Днешния свят е доминиран
от едрия капитал. Внушава ни
се, че икономиката е в основата на всичко – че животът е пазар, където всичко се купува и
продава. Наред със стоките за
потребление се продават и купуват човешките взаимоотношения, любовта се превърна
в пазарен секс, съвестта отдавна се скри в портфейлите
на властимащите, най-святото
– майчинството – се превърна
в търговия. И още, и още...
няма да изброявам проявите
на злото. Като че ли то, злото,
е могъщо и непреодолимо...
И все пак съществува
нещо, което се нарича противоток на Духа. Една тяга към
Доброто, което наричаме Бог,
един копнеж дълбоко в сърцето. Тих, но мощен. Сърцето,
най-мощния орган в човешкото тяло, посредством което
сме свързани с Космичното
енергоинформационно поле.
Сърцето ни, най-малкият пулсар, което ритмично праща зов
за обич, което копнее за единството, защото знае, че на найфино ниво всички сме Едно.
Когато отворим сърцето си и
му позволим да следва копнежа си за единение, добро и
съзидателно творчество, ние
ще влеем нова, чиста, благословена енергия в Българския
егрегор. Защото злото може да

изглежда могъщо, но Доброто
е всемогъщо.
Ние, българите, все още
имаме своето духовно оръжие, за да устоим на пазарната разруха. Дух и култура
– това са нашите жалони.
Нашата културна матрица е
жива, тя ни поддържа, дава ни
сили да устоим на ураганните
ветрове на времето. Тя е уникална и въпреки че в последните години се опитват с пренебрежение да я преименуват
на балканска, а след това да
я присвоят я турци, я гърци,
тя е българска. В планирания
хаос на съвремието ние имаме силата не само да устоим,
но и да издигаме световната
култура, което правят хилядите българи в елита на културния ешелон на човечеството
– музиканти, професори, научни работници, откриватели със световни постижения.
Всички те с цялата си душа
милеят за своето Ортечество
и искат да отдадат своите постижения за добруването на
България. Друг е въпросът,
че водени и заслепени от интересите на чуждите си господари, българските управници
не приемат техните уникални
дарове. Други държави алчно
си ги присвояват и се нареждат на опашката за български
мозъци. Затова е време е да
престанем с детските вражди
и да порастнем, защото единението на българите ще донесе
просперитет и на човечеството. Ние сме тук, на това място
на Балканския полуостров, защото то е жизнено важно, то е
световна матрица, център на
световни процеси.
Вместо да се скитаме по
далечни земи и да търсим
български следи, по-добре да
се вгледаме в богатата съкровищница на нашия фолклор.
Тенденциозно обявяван за
фалшификат или разглеждан
само като изкуство, а не проучван като носещ информация,
той крие в себе си неподозирани възможности за изследователя. Ще спомена само

книгата „Шумерските митове в
българския фолклор” на Светлозар Рулински и поредицата
книги на д-р Светлозар Попов
– нaпример „Българският Коледа във Веда Словена”.
Все повече учени стигат
до извода, че последната човешка цивилизация е тръгнала оттук, от нашите земи, че
разселването на живелите тук
наши предци е разпространило своята култура по целия свят. Варненското златно
съкровище, демонстриращо
уникални научни познания,
последните открития при Дуранкулак и изобщо по всички
български земи говорят едно
и също – ние сме наследници
– не само на златните съкровища, въпреки че на тях се акцентира – ние сме наследници
на богатата и изключителна
хилядолетна култура на хората, живели тук. Духът на тези
хора е жив и ни подкрепя в
нашия житейски път. Живият
дух и културата на тези наши
предци ни зове да приемем,
че ние, българите, сме техните
потомци и наследници, носители на мощен творчески дух
и ако сме единни, ще придобием всички Божествени дарове,
които те са ни завещали, за да
ги развиваме за собственото
си добруване и за духовното и
материално издигане на човечеството.
Хилядолетното знание, което носим, несломимият дух
на дедите ни, висшата етика,
с която живее всеки истински
българин, ще ни помогнат в
трудните условия не само да
оцелеем, но и да бъдем духовен кредитор на човечеството,
както каза за България акад.
Лихачов.
Нека не оставяме друг да
води нашето хоро, нека водим
своето българско хоро, своя
живот сами. А българското
хоро, завещано от предците
ни, ще ни свърже и обедини в
една мощна енергийна структура, ще ни пречисти и зареди
и ще ни води по Пътя ни през
бъдните хилядолетия.
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178 години от рождението на Васил Левски

Спасение
чрез
горение

ИК „НОВАТА
ЦИВИЛИЗАЦИЯ”
НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
„С книга на плажа”
Изложението „С книга на
плажа” стартира на 22
юли 2015г. в гр.Бургас и
продължи до 29.07.2015г..
В него бяха поканени
за участие 23 водещи
издателства в България.
Целта на изложението е
да подкрепи българските
издателства и автори на
книги, както и да стимулира
четенето.
В обновения културен Експо
център „Флора” в Морската
градина на Бургас жителитее
и гостите на града имаха
възможност да закупят
различни по жанр книги, а
вечерните събития срещнаха
публиката с изявени автори
на книги и литературни
премиери.
ИК „Новата цивилизация”
представи най-новите книги
на Мариана Праматарова
и Борислав Иванов –
„Културно-историческото
наследство и новите
медии – трансформации
и модерности” и „Сиявуш
– Бог Сияен конник” на
24.07.2015г. Силен интерес и
дискусии предизвика книгата
на Мариана Праматарова
за културно-историческото
наследство и медиите

- едно задълбочено
научно изследване. На
срещата присъстваха
представители на научните
среди – историци, учени,
журналисти, изявени
бургаски творци и много
граждани. Специален гост
на вечерта на българските
автори беше народната
певица от гр.Котел Мария
Стоянова.
През 2012 година ИК
„Новата цивилизация”
издаде книгата „Антология
Артпиерия” във връзка с
20 годишнината на найартистичното и иновативно
сдружение. В инициативата
„С книга на плажа” поетите
на СНЦ „Артпиерия”-Бургас
представиха най-новата
си музикално-поетична
програма „Мое море” на

27.07.2015г. на откритата
сцена до басейна в Експо
център „Флора”. Красива
лятна феерия събра на
сцената поетите Мариана
Праматарова, Евгений
Апостолов, Таня Сарандева,
Константин Корадов,
Виолета Асьова, които
изпълниха най-новите си
стихотворения вдъхновени
от морето, актрисата Румяна
Кралева, която изпълни
стихотворения на Васил
Костов и Калина Вергиева,
поетът-актьор Пейо
Пантелеев – специален гост
на програмата, поп певицата
Галя Ичеренска, младите
таланти Георги Милтиядов и
Теодора Кралева.
Квантов преход

ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ
50

10

100

90

50

10

100

90

50

10

100

90

50

10

Христо Асенов Карагьозов – философ, историк,
културолог, публицист, Димковед. Детството, юношеството и младостта му протичат в неговия любим Бургас
край морето. Завършва с пълно отличие специалност
„Философия” в СУ „Св. Климент Охридски” (втора специалност – „История”), и става преподавател в Учителския
институт – Бургас. През втората половина на 60-те години
създава първия в страната Бургаски младежки кинофакултет. В Москва под научното ръководство на световно
известния руски философ Марк Розентал той успешно защитава 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 разпространение 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 – Родолюбецът, Мислителят, Лечителят” (съавтор и съставител).
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Лето Господне 1837-о! 18 юли!
И твоят един син, Българийо, се роди!
Изпълни се поличбата за спасение чрез горение.
За едно голямо и право дело! За огън и за Разпятие!
За един велик пример, за подбуда и за поука.
За слагане крак в стремето.
За едно чисто и свято бъдеще.
За един труд благодействен,
В който ведно се върви.
Сега пак това време зове.
Преваля времето за изпълнение на завещаното.
Времето, което за спасение и горение сродява.
В което посятото е покълнало и е време за жътва.
В тъканта на времето зрее действеност.
Проникновението за светостта на чистотата
и свободата стига до съзнанието.
Оставените от Апостола пътепоказатели
стават знамена и стъпала за духовно въздигане.
С властната съдбовна обреченост да се извърви
пътя на служението в името на любовта, рода и родината.
Макар че каквото и да кажем за Левски, все няма да е
точно и достатъчно, защото той е извън нашите ограничени
понятия за абсолютната нравственост, за духовния подвиг,
за жертвеността като идеал, за пълното единение с Бог, род
и родина. За тези качества, които малцина са постигали. Защото Апостола е твърде голям и вечен за нашето безвремие… Но пък винаги ще остава при нас като стремеж към
надмогване на трудностите, на отчаянието, на безизходността… Ще остава като жажда за свобода, като напомняне да
не заспиваме, а да дерзаем, да мечтаем…
Затова, може би, често е казвал, че иска да излезе преди
времето, както и направи. Но както времето е в нас и ние сме
във времето, според неговото завещание, така и той продължава да е в нас и ние да сме в него. Така че всеки от нас,
носейки частица от най-светлия син на България, може да
се надява, че със своя малък принос ще съдейства за голямото добро, за достойното бъдеще на страната ни. Стига да
си спомняме по-често за Левски, за неговия пример, но не
само на датите, свързани с неговия живот. Защото днес в
тези трудни и повратни дни той ще ни бъде все повече нужен. Нужен ще ни бъде светлият му лик, гласът му, вярата
му, куражът да вървим напред. Да не се отказваме и да се
борим.
Имаме в лицето на Левски своя герой, в съзнанието си
неговия идеал за нравствена опора, остава и ние, като нето,
да почнем да горим за правда свята и да закопнеем страстно за чистото синьо небе на свободата, което Апостола ни
донесе в своите очи.
Остава и ние, като него, да станем готови да разпънем
страстите и неволите си и да се родим повторно в Духа из
недрата на бавното съзряване и помъдряване.
Лияна Фероли, Общински комитет “Васил Левски”,
Кърджали
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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.
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