
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. 10 (81) •  1 - 31 октомври 2015 г.  • Цена 1. 00 лв. Каталожен №618

Покана за 
творческа среща

На 7 октомври 2015 г. „сряда“ 
от 18.00 часа в гр. Смолян, 
в Народно читалище "Хри-
сто Ботев" (бул. "България" 
№21) ще се проведе творче-
ска среща. На нея ще бъдат 
представени най-новите 
книги на Издателска къща 
"Новата цивилизация" и в. 
"Квантов преход".
Книгите ще представи ди-
ректорът на издателството 
акад. Атанас Панчев.
На срещата ще гостува Ма-
риана Праматарова - жур-
налист, поет и писател  от 
гр. Бургас, която ще пред-
ложи на вниманието на ау-
диторията последните си 
заглавия: "Каменният град" 
и "Културно-историческото 
наследство. Трансформации 
и модерности". Ще се излъчи 
и авторският филм на Мари-
ана Праматарова - "Искри от 
вечността".
Каним да присъстват всички 
почитатели на художестве-
ното слово от гр. Смолян.

Вход свободен

Неизвестно знамение на Петър Дънов: Големият сняг вещае война за България

Кокичето на мира няма да види 
слънцето от голямата сянка на 
Третата световна, пророкувал Учителя

Страховито предсказание за Трета 
световна война след големия сняг и 
пълното слънчево затъмнение на 20 
март излезе на бял свят. Петър Дънов 
е пророкувал въоръжен сблъсък меж-
ду народите, а космическите и метео-
рологичните обстоятелства  досущ на-
помняли днешните.

„От големия сняг ще излезе кокичето 
на мира, ала то не ще види слънцето от 
голямата сянка на войната“, пророку-
вал през 30-те години на миналия век 
Дънов.

Основателят на Бялото братство 
видял картини, които удивително на-
помнят сегашната ситуация, алармира 
посветеният дъновист Иван Мицов. Той 
даде за пример струпването на войски 
от страна на НАТО и САЩ срещу Русия. 

Точно на 20 март пък предстои рядко 
слънчево затъмнение. Мицов твърди, 
че по символичен начин то е закодира-
но в самото  предсказание. „Голямата 
сянка“  от пророчеството според него 
трябвало да се тълкува, че слънцето, 
като символ на мира, ще се скрие точно 
преди избухването на войната.

„Тези думи на Учителя се предават 
от поколение на поколение в моя род. 
Много съм мислил върху тяхното зна-
чение, но като гледам събитията около 
нас смятам, че сбъдването на предска-
занието е много близо. Още повече, че 
Дънов почти винаги е говорил за бъде-
щето на българския и руския народ 
като едно цяло“, отбеляза Иван Мицов.

Неговият род се преселва в София 
по времето, когато там идва и Дънов. 

Прадядото на Мицов често попадал 
вечер в компанията на „белодрешков-
ците“ на улица Опълченска. В някои 
моменти техният патрон изпадал в 
странни състояния и казвал неверо-
ятни неща, които на околните звучали 
много фантастично.

Друг информатор на име Георги До-
брев свидетелства как веднъж Учителя 
предупредил, че Втората световна во-
йна нямало да бъде последната. „Няма 
да се опомнят от тази война, ще за-
почне още по-страшна, а България ще 
пролее кръв“, предупредил пророкът. 
На въпрос от негов последовател кога 
ще стане това, феноменалният бълга-
рин казал, че видението е далечно, но 
и не чак толкова. Защото „правниците 
ви ще са на фронта“.

„Всемирна летопис“, Г. 
II, кн. 3 (II-III. 1921), 
с. 33-35
Управниците и ръководи-

телите на съвременните на-
роди, като не знаят законите, 
които регулират развитието 
им, влияят се от случайни на-
строения и временни интере-
си, за да насочват своята об-
ществена и политическа дей-
ност. Те нито за един момент 
не са си задали за задача 
да проникнат дълбоко в тия 
биологически закони и да се 
съобразяват неуклонно с тях 
в нареждането на социалния 
и културен живот на всеки на-

род. И за това виждаме всич-
ки европейски народи да се 
лутат в разни направления 
и да прахосват своята ма-
териална и духовна енергия 
почти безполезно. Казано на 
друг език, местността, в ко-
ято живеят всички народи в 
Европа, е станала много не-
здравословна, мочурлива. 
И методите на живота им са 
нецелесъобразни. Прило-
жението на тия методи не 
дава никакъв практически 
резултат. В това отношение 
народите приличат на ония 
отделни личности, които от-
лагат постоянно изплащане-

то на своите дългове и по-
следните от година на година 
се увеличават. Постига ли се 
целта с това? - не, защото 
така дълговете стават непо-
носими и неизплатими.

Единственият образец, 
по който трябва да се ръко-
водят всички и народите, и 
управниците им, и отделните 
индивиди, е образеца на при-
родата. Трябва да наблюда-
ваме най-внимателно, как тя 
прилага законите на органи-
ческото развитие и методите 
си, как дава място на всички 
разумни същества да се явя-
ват и работят за общо добро. 

За тая цел тя изисква от 
всекиго следните условия: 
1) семето или зародишът на 
живота трябва да има сила 
в себе си, за да се прояви 
и 2) на това семе природа-
та дава почвата, влагата 
и другите два необходими 
елементи - светлината и 
топлината. Лесно е да се 
разбере, че ако семето или 
зародишът няма сила или 
разумност в себе си, т.е. ако 
един народ или един инди-
вид няма интелигентност в 
себе си, той не ще може да 
се прояви. 

На стр. 2

ПРЕД НОВАТА ЕПОХА
Развитието на народите. 
Идването на шестата раса
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От стр. 1

След това първо условие, трябват му материални 
условия: земя и пространство, за да прояви своята 
дейност. По-нататък, за да се поддържа живота му, 
необходима е влагата. Светлината за организма пред-
ставлява ония принципи, от които всеки човек или на-
род се нуждае, за да се дава правилна насока на него-
вия ум, а топлината - това са ония благородни чувства 
и стремежи на неговото сърце, които подкрепени от 
волята, го потикват към осъществяване на възвише-
ните цели на живота му.

Досега всички народи са се стремили да прила-
гат, според знанията и силата си, тия изисквания на 
природата. Но в своя напредък те са изопачавали 
външните условия и не са могли да постигнат цели-
те си във всичката им пълнота. Така, в съчетанията, в 
които са се намирали, те са изпадали в положението 
на онова семе, което трябвало да никне и расте във 
водна почва, и не са давали резултат. Или пък влагата 
им изчезвала съвършено и тогава са живели в обрат-
ния процес - на изсъхването. Най- сетне, липсвали им 
светлина и топлина, и тогава става общо смразяване, 
всяко растене престава. Тялото или организмът на чо-
века, или на един народ, това е почвата, в която се 
сее семето, влагата - това представлява материалния 
му живот, а светлината и топлината - това е, в широк 
смисъл, религията или общия духовен живот. Отне-
мете, на който и да е организъм едно от тия условия, 
които той би трябвало да използува в своята дейност, 
и развитието му ще престане. 

Собствено, развитието е създаване на редица фор-
ми, в които животът се проявява. Всички тия форми, 
които съществуват в природата, са все опит, за да 
се подобри живота на всеки организъм. И тяхното 
видоизменение не се е спряло, а продължава. Сле-
дователно, ако самата природа прави своите опити 
в образуването и усъвършенствуването на формите, 
същевременно и ние трябва да следваме нейния при-
мер. Ако една форма не ни даде най-добрия резултат, 
трябва да я изменим, за да получим тоя резултат. Така 
постъпват и всички изобретатели: и те правят постоян-
ни опити, докато стигнат желания резултат. По същия 
начин се приготовляват и жилищата - като се тръгне 
от известна форма, съгражда се зданието - основите, 
стените и покрива - а след туй се започва вътрешния 
процес; измазва се зданието, мебелира се и неговият 
собственик влиза да живее в него.

И съвременната бяла раса е достигнала вече върха 
на своето външно, физическо развитие. Никой народ 
не може вече да расте. Сегашните народи могат да се 
смалят, но не да растат. В това тяхно вътрешно раз-
витие трябва да се създадат, по възможност, условия 
за всички индивиди, за да могат да работят. Това е 
вътрешното им развитие: най-първо, съвременни-
те народи трябва да определят, в какво да вървят и 
към каква цел да се стремят. Те са опитали вече ма-

териалната сила, опитали са богатството, опитали са 
и удоволствията. - С една реч, всичко, което може да 
се вкуси на физическото поле. те са го опитали. Няма 
храна, от която да не са вкусили, няма плод, който да 
не са яли, няма удоволствие, което да не са преживе-
ли. А законът в природата е, че тя не търпи еднообра-
зието в прогресивна и възходяща степен. Единстве-
ното, прочее, което остава сега, то е чисто духовното 
развитие, усъвършенствуването силата на човешката 
душа. Най-възвишените и благородни чувства се на-
мират още в латентно състояние и те трябва да се за-
владеят. Всички народи, общества и индивиди, всички 
системи, каквито и да са те, трябва да се насочат само 
към тая област. Ако съвременните народи не вземат 
тая насока, те ще бъдат заставени за това чрез изто-
щаване на тяхната нервна система, ще станат всички 
неврастеници и така ще бъдат принудени, щат-не щат, 
да напуснат старите понятия и стремежи, и да тръгнат 
в новия път. Вземете за пример един богат човек, 
който е свикнал да яде все пищна храна - неговата 
нервна система отслабва, стомахът му се изтощава, 
почва да повръща и не може вече да приема такава 
храна. Тогава той се съгласява да приеме най- про-
стата: мляко. А с мляко се хранят само децата. Затуй 
и Христос е казал: „Ако не станете като малките деца, 
няма да влезете в Царството Божие“. Това значи, да 
възприемем новото в живота, защото само малките 
деца знаят тайната за възприемане на новото. И всеки 
знае, че когато малките деца дойдат в един дом, носят 
радост на родителите и на всички околни, и всички ги 
обичат. Те носят със себе си новия живот, новия стре-
меж, носят със себе си непристорената любов и обич, 
духът на смирение и примирение.

Следователно и съвременните народи трябва да 
станат като децата, т.е. да се примирят с новите на-
редби, които природата е внесла. Те не съзират още 
тия наредби. Само високо развитите и чувствителни 
души могат да схващат това ново, което влиза в жи-
вота, тъй както ранобудните пойни птички и нежните 
цветенца схващат приближаването на пролетта: едни-
те със своите мелодични песни, с които посрещат из-
грева на слънцето и изпращат неговия залез, а други-
те - със своето израстване и цъфтене. Прочее, новото 
време ни налага, по необходимост, да изменим своите 
стари възгледи, да се съобразим с новото и да започ-
нем да прилагаме новите методи, които животът из-
исква. Едно сравнение ще поясни мисълта ни: когато 
богатият осиромашее, трябва да започне да работи; 
когато младият се лиши от удоволствия, трябва да за-
почне да се учи; когато болният оздравее, трябва да 
напусне болницата; когато затворникът излежи нака-
занието си, трябва да излезе от затвора и да не мисли 
за новите условия, които го чакат: затворнишките и 
външните условия са диаметрално противоположни. 
Съвременните народи са вече освободени от затво-

ра, но още не знаят и не могат да се приспособят на 
външните условия, като мислят, че набралата се вода, 
когато се пусне и разлее, причинява само пакости - не, 
тя и ползува окръжаващите растения. Проблемата е, 
следователно, не дали да поддържаме нашите затво-
ри и да ги реформираме, а да преустроим външния 
живот, защото затворите се създават от неуредбата 
на тоя живот. Всички обществени системи трябва да 
бъдат само спомагала, упътвания за човечеството, а 
не затвори, понеже последните не разрешават никак-
ви задачи: те са само временни ограничения, в които 
енергиите се разрастват, а ако тия енергии не се из-
ползуват, формите се разрушават. И виждаме тогава, 
защо хората остаряват и умират. Това се отнася не 
само за човека, а за всички същества: те минават през 
същия процес и учат тоя велик закон, че трябва да се 
приспособят към новите условия.

И на българите е дадена сега една велика обще-
ствена задача за разрешение. И те трябва да я раз-
решат по всичките правила на живата математика и 
геометрия. Могат ли съвременните техни математи-
ци да им разправят, какви са тия правила? Могат ли 
техните свещеници, като светят вода, да разрешат 
същата задача или архитектите и инженерите - като 
строят сградите им? Трябва на всичките техни водачи 
да даде Господ правилно разумение...

Ако това стане и българите ще стигнат в своето раз-
витие, оная стадия, в която ще бъдат годни за пред-
течи на новата раса. Защото знае се, че черната раса 
е развивала само низшите чувства, жълтата - само 
органическата сила на човека, а бялата - неговата ум-
ствена сила. Расата, обаче, която иде, ще развива не-
говите духовни сили, за да може той да бъде господар 
на тия сили и да ги използува не за зло, а за добро. 
Следователно, бялата раса ще стане майка на ше-
стата раса, която ще бъде носителка на всички ония 
възвишени идеи, за които всички поети, философи, 
учени и пророци са говорили в миналото. Българите 
могат да се приготвят за идването на шестата раса.

 Народите, които искат да имат бъдеще, трябва да 
се въодушевляват от най-възвишени идеали, но не от-
влечени, а такива, които изразяват вътрешната връзка 
между материалното и духовното, като подчиняват 
материалните условия на духовните. Още в старото 
българско царство тогавашните водачи изгониха бо-
гомилите, но затова останахме пет века под робство. 
Богомилите занесоха своята култура на запад и наро-
дите, които ги разбраха, приложиха на практика соци-
алните им идеи. А сега, ако българите разберат свое-
то минало, не ще направят същите грешки и ще имат 
по- добри резултати в обществения си живот. Повторе-
нията на грешките не носят никаква поука, а само глу-
пости и разочарования. Ние виждаме, че между всич-
ките обществени дейци има допирни точки, идеите им 
не се различават съществено, а следователно, могат 
да намерят един общ модус, в който идеите им да се 
схождат и хармонизират за общото благо на всички и 
на човечеството. Трябва да се разбере, че всеки, кой-
то има зрение, може да възприеме светлината, но не 
всеки разбира смисъла и ползата от светлината; все-
ки, който има уши, може да схване и разбира музи-
ката и говора, но не всеки може да схване дълбокия 
смисъл на живота, говоримото слово; всеки, който има 
сърце, може да чувствува любовта и обичта в себе си, 
но не всеки може да разбере нейния вътрешен стре-
меж и великото благо, което тя носи в обятията си за 
ония души, които са готови да приложат нейната жива 
сила. Вследствие на това, малко хора има в света, ко-
ито живеят в пълния смисъл на думата: Едни - живеят 
и страдат, други - живеят и вегетират, трети - живеят и 
умират, а четвърти - живеят и възкръсват. Следовател-
но, когато дойде туй четвърто състояние в съзнанието 
на обществото, тогава ние ще бъдем на границите на 
новата епоха, която носи истинска свобода на цяло-
то човечество. А тя вече хлопа на всеки ум, на всяко 
сърце и на всяка душа. Който може да мисли, да чув-
ствува и да се стреми, ще разбере.

 (Със съкращение)

Статия от „В царството на живата природа“ 
– десет статии от Учителя, публикувани в 

списание „Всемирна летопис“ (1919–1925)

ПРЕД НОВАТА ЕПОХА
Развитието на народите. 
Идването на шестата раса
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Движението на катарите, 

съществувало през периода 
XI-XIV век, се разпростирало 
в много страни от Западна 
Европа. Тяхното учение било 
най-силно разпространено в 
Северна Италия, Германия и 
Южна Франция, в историче-
ската област Лангедок. Ката-
рите били носители и пазите-
ли на останките от истинно-
то учение на Иисус, тъкмо за 
това католическата църква и 
в частност инквизицията ги е 
преследвала жестоко до тях-
ното пълно унищожение в на-
чалото на XIV век. Примерът, 
които са оставили на бъде-
щите поколения, вдъхновява 
и сега.

Кой знае как би се разпро-
странило това движение 
и как е щяло да повлияе 

на света, ако не бе изтрито така 
цинично от лицето на Земята. 
Първите сведения за катари-
те се появяват през XI век, по 
времето на Великия Светец и 
безвъз мезден лечител на Кие-
во-Печьорската Лавра – Агапит 
Печьорски, който в ранните си 
години пътешествал по света и 
възраждал изгубените духовни 
знания. Съществуват легенди, 
че катарите са свързани със 
Светия Граал, донесен отново 
на хората през XI век.

Какво означава името 
„КАТАРИ“?
Има няколко версии за про-

изхода на това название. Едно 
от тях идва от гръцката дума 
καϑαρός (катарос), която озна-
чава „чист“. Споменава се, че 
при появата на катарите в края 
на XI век, това название не се 
е използвало. През това време 
били наричани просто като „До-
бри хора“, това название изник-
ва от думите на Иисус: „Аз съм 
добрия пастир“ (Евангелие на 
Йоан, стих 10,11). Но има и дру-
ги обяснения. В някои истори-
чески документи се споменава, 
че катарите действително са 
били добри хора. Те вдъхновя-
вали хората със силата на своя 
дух, човечност, милосърдие и 
доброта. Духовната сила, коя-
то излъчвали, не се нуждаела 
от реклама и пищни церемо-
нии. Те просто са се наричали: 
Църквата на любовта.

Тези хора, както мъжете, така 
и жените, се ползвали с огром-
но уважение сред населението 
на цяла Европа. Всички сведе-
ния разказват, че животът им е 
бил пример за скромност, бла-
гочестивост и духовна чистота.

Кръстоносният поход 
срещу Катарите
Изследователите на катариз-

ма утвърждават, че движението 
на катарите било най-силният 
противовес на Римокатоличе-
ската църква през този период. 
То се свързвало и с „Албигой-
ския кръстоносен поход“ (на-
речен на името на град Алби, 
откъдето се разпространило 
учението), чийто главен ини-
циатор бил Папа Инокентий III 
– яростен противник на „опас-
ната ерес“, както сам е наричал 
катаризма. Кръстоносният по-
ход срещу катарите продължил 
почти 40 години и взел около 
50000 жертви. Движението 

било практически унищожено.
Във връзка с това възниква 

следният въпрос: Какво нака-
рало Папа Инокентий III, него-
вите наследници и църквата да 
посеят толкова терор и страх, 
нарушавайки 10-та Божия за-
повед – „Не убивай“? Това били 
знанията, които притежавали 
катарите. Знания, които прави-
ли човека истински свободен, 
които му разкривали смисъла 
на човешкия живот и илюзор-
ността на този материален свят. 
Тъкмо това плашело толкова 
много църквата, коя то съще-
ствувала за сметка на свобода-
та на десетки и стотици мили-
они хора. Най-поразителното 
е, че тази вой на се е водила „В 
името на Исус Христос“

Когато през 1209 година, по 
време на кръстоносния поход 
срещу катарите, кръстоносците 
стигнали град Безие, те поис-
кали да бъдат предадени 222 
души, обвинени в „ерес“. Но тъй 
като катарите се ползвали с из-
ключително уважение в града, 
в това число и сред католиците, 
на кръстоносците им било от-
казано. Тогава армията на „вяр-
ващите християни“ си устроила 
истинско клане в града. Тя не 
жалила нито катари, нито ка-
толици и десетхилядният  град 
опустял. Тъкмо тогава била 
изречена една емблематична 
фраза, когато един от войните 
изразил своето недоволство от 
това, че зае дно с катарите се 
избиват и „добросъвестните ка-
толици“, на което свещеникът 
му отговорил: „Убивайте всич-
ки! Бог ще разбере кои са свои 
и кои чужди.“

Интересен е и фактът, че ка-
тарите смятали Папа Римски 
за самия наместник на Дявола 
на Земята.  Нещо повече, във 
връзка със своето управление 
Инокентий III писал: „Папите са 
поставени от Господа да управ-
ляват народите, да съдят, да 
унищожават, да създават и на-
саждат“.

Хората, които присъствали 
на екзекуциите на катарите, 
били поразявани от тяхното 
мъжество и храброст, с което 
понасяли мъките от огнената 
стихия на кладата и подобно на 
първите християнски мъченици 
не излъчвали никакъв страх и 
отрицание. Има исторически 
сведения, че някои от тях по-

срещали смъртта с усмивка. 
Всичко това показва колко сво-
бодни били от своята матери-
ална обвивка и колко здраво 
били свързани със света на 
Бога. За тях смъртта на тялото 
била само преход от ада към 
вечния живот на Духовния свят.

Как катарите 
възприемали Иисус
Разбирането на катарите за 

Иисус било различно от това 
на Християнската религия. Те 
смятали, че Той дошъл на Зе-
мята не за да изкупи греховете 
на хората, а да им покаже, че 
тяхното Царство, чийто госпо-
дар е Сатаната, не се намира 
в този свят, а в невидимия свят 
на Бога, който е Светлина и Лю-
бов. Той дошъл в материалния 
свят от състрадание, с идеята 
да покаже, че на хората им е 
даден безценен дар – правото 
на избор, както да им посочи 
пътя за тяхното спасение, пътя 
към Дома. Съгласно учението 
на катарите душата се явява 
частица от Бога, частица от Ця-
лото, която е затворена в мате-
риалната обвивка,  създадена 
от Сатаната. Според тях Бог не 
можел да наказва хората със 
смърт, защото смисълът на на-
шето съществувание е придо-
биване на вечен живот. Тъкмо 
това било в основата на тяхно-
то отрицание на Иисус Христос 
като изкупителна жертва. Те не 
приемали символа на кръста 
– оръдието за неговата смърт, 
като нещо свещено и достой-
но за поклонение, това за тях 
било пълен абсурд.

Дуализмът в учението 
на катарите: духовното 
и материалното
Катарите ясно разграничава-

ли духовното от материалното. 
Те водели обикновен, аскети-
чен живот, не взимали подая-
ния и пожертвования за своята 
Църква, тъкмо обратното – по-
магали на бедните. Те носели в 
света вечните ценности: истин-
ската чиста любов, искрената 
доброта, дълбоката мъдрост.  
Със своя пример катарите де-
монстрирали връзката на чове-
ка с Бога без каквито и да било 
посредници, докато през това 
време официалната църква 
напълно се отрекла от това, 
което учило Евангелието и без-

срамно нарушавала всички за-
поведи, които проповядвала на 
хората. Ето защо катарите до-
били толкова голяма популяр-
ност сред народите в Европа. 
Всичко това никак не се харес-
вало на Ватикана, чието паство 
и доходи започнали да секват.

Един известен девиз на ка-
тарите гласи: „Цялото злато в 
света е гноене на душата“. Ис-
тинският живот за тях бил на 
другата страна, в света на Бога.

Един от ключовите моменти 
на катарите бил дуализмът. Те 
знаели, че съществува светът 
на Бога, невидимият свят и ма-
териалният свят, този, в който 
живеем и този, в който госпо-
дар е Луцифер. Тук вече става 
ясно кое е било опасното в уче-
нието на катарите за църквата. 
Тези знания правели хората ис-
тински свободни от този илюзо-
рен свят, освобождавали ги от 
материалните окови и страха 
от смъртта. Такива хора било 
невъзможно да бъдат манипу-
лирани и управлявани. Те не 
признавали земната власт, а за 
жреците това била реална за-
плаха да изгубят контрола над 
хората.

Катарите не смятали, че 
Бог е отговорен за злото, кое-
то съществува в света. Та нали 
всичко зависи от самите хора и 
от техния избор между своите 
две начала – дяволското и бо-
жественото. 

Духовните практики 
и „тъченето на 
светлинните дрехи“.
Изключително интересна е 

практическата информация за 
духовното развитие при ката-
рите. Техният път се изразявал 
в очистването на помислите 
от егоистичните желания и 
емоции, които пречили за ду-
ховното им развитие. Тяхната 
крайна цел била пълното ос-
вобождаване от всичко, което 
ги привързвало към земната 
природа. В крайна сметка чо-
век се прео бразявал, и в него 
започвал процесът на „тъчене 
на светлинните дрехи“ и вътре 
в старата форма на неговото 
тяло се зараждало тялото на 
Божествения човек, новият Ан-
гел. Символът на това тяло се 
явявала чашата на Граала, ко-
ято катарите търсели в самите 
себе си. Те самите се превръ-

щали в тази чаша и били спо-
собни да приемат излъчваната 
Светлина от Духа.

Основният компонент от ду-
ховните практики на кататрите 
била ендура. „Ендура“ в превод 
от окситански език (разпростра-
нен в област Лангедок, Фран-
ция) като „пост“, „издържли-
вост“, „устояване“. На практи-
ка това било разтварянето на 
небожествената (животинска) 
човешка природа в Духа. Човек 
свеждал всички свои физиче-
ски потребности до минимум и 
се освобождавал от лъжовните 
удоволствия, които го държат в 
плен на телесната тъмница. Ка-
тарите намирали и пресичали 
всяка проява на „животинското“ 
в себе си. Вътре в тях се про-
буждало истинското „АЗ“, което 
до този момент се намирало в 
спящо състояние, егоистични-
те желания в човека постепен-
но губели своето влияние над 
него.

Реинкарнация 
на душите и Адът
Катарите притежавали и 

знания за прераждането на ду-
шите (реинкарнацията), което 
съвременното християнство 
категорично отхвърля. Такава 
информация има в други рели-
гия и учения, което не е мало-
важен факт.

В понятията на катарите 
адът като конкретно място не 
съществувал, те смятали цикъ-
ла на прераждания на Душата 
за своеобразен Ад. Прекалено 
дългата верига от прераждания 
можела да доведе до пълната 
анихилация на Душата.

Катарите вярвали, че човеш-
ките души били закрепостени в 
телесни обвивки, за да получат 
опитност и да разберат какво 
представлява Доброто. В край-
на сметка човек се пробуждал, 
осъзнавал своята истинска 
природа и се връщал в света 
на Бога.

Интересно е, че знанията, 
които са притежавали, са за да 
помагат на човека да постигне 
това, за което е дошъл на този 
свят – да се върне в света на 
Бога като зряло духовно Съще-
ство.

Много е важно да се отбе-
лежи, че уатарите се стреми-
ли да възстановят връзката с 
Бога именно в настоящия си 
живот, тук и сега, тъй като след 
смъртта на физическото тяло 
Личността изгубва този шанс, 
и душата отива към нова реин-
карнация, където се заражда и 
нова Личност.

Катарите са били пазители-
те на остатъците от истинното 
учение на Иисус. Очевидно не 
в пълен обем, но достатъчно, 
че да предизвикат сериозно 
безпокойство в политиците и 
жреците. И това не е удивител-
но, та нали истинните Знания 
правят хората истински сво-
бодни, свободни от системата, 
навързвана ни от тези, които 
толкова много се страхуват да 
изгубят своята времена власт в 
този свят.

„Сега никой няма да може 
да се оправдае, че не е знаел, 
един вид „Господи, аз търсих, 
но не намерих“. По цялата земя 
започват да греят огънчета на 
Истината. Който търси ще на-
мери!“

Източник: МОД АллатРа

КАТАРИТЕ – 
истинните
носители 
на учението
на Иисус
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В европейския ден на езиците /26 септември/ в 
с. Добрич, Димитровградско, се проведе за девети 
път Националният литературен празник “Добро-
слов 2015”. Пред специално подготвената сцена на 
площада на селото се събраха петдесетина поети 
от 10 български региона. Преди да започне най-
дългият Поетичен маратон в страната ни, поетите 
запалиха свещички в храма “Св.Иван Рилски” и се 
помолиха за здраве, мир и добролюбие. След ко-
ето посадиха  иглолистно дръвче в двора на на-
скоро откритата от Бойко Борисов детска градина 
в центъра на селото. С пожеланието: с. Добрич да 
продължава да приютява добрите думи в по-
стоянството на зеления цвят.

Първата награда /статуетка и 200 лв./ отиде при 
Милка Пиналска от Пловдив, за нейната изклю-
чително оригинална, модерна и метафористична 
поезия, която синтезира болката, страданието, ра-
достта, саможертвата, въобще облагородяващото 
присъствие на жената в живота, по думите на Хад-
жинаков. А втора /150 лв./ и трета награда /100 лв./ 
получиха поетесите от Пловдив Венета Рангелова 
и Цвета Михайлова. Бяха връчени и двете традици-
онни специални награди /картини/ за принос на пи-
сателя в поощряването и развитието на културните 
и патриотични ценности на кметовете на Димитров-
град /Иво Димов/ и на с. Добрич /Марин Маринов/. 
С първата бе отличен Желяз Кондев от Сливен, 
издател, читалищен деец, автор на краеведски из-
следвания и на документално-художествени книги 
за наши изтъкнати личности, последната от които 
е за Левски /”Апостола на българите”/.Тази година 
Желяз отбеляза своя 70-годишен юбилей и 20-го-
дишнината на списанието за литература и изкуство 
“Жажда”, което издава в своята едноименна изда-
телска къща. Проф. Тодор Балкански казва за него, 
че сверява своята представа за род, вяра, родина 
и служба в името на българската свобода с пред-
ставите за тези ценности на нашите най-изтъкнати 
синове на родината, и най-вече с тези на Апосто-
ла. Втората специална награда отиде при Николай 
Дялков от Тополовград.

След официалната част поетите продължиха 
своите разговори и споделяния на чаша вино и 
богати мезета, осигурени от организаторите на по-
етичния празник.

Лияна Фероли

Бойко Борисов изпрати поздрав до организаторите и 
участниците в “Доброслов 2015”

Хората на словото, на културата са призвани
да опазят чистота на езика ни, да развиват 
и съхраняват творческите заложби, а така и 
неугасващия български дух

Милка Пиналска

Първата участничка в“Доброслов 2015” 
бе Мариана Праматарова от Бургас

Желяз Кондев получава картината

се намира нашата правописна буква “г”, изразява-
ща двете енергии Ин и Ян, женската и мъжката, 
изразяваща и глагола, действието, от която изли-
за с геобразния си ход конят – слънчевият знак 
на българите. Че лъчите около това ядро са 28 – 
броят на вибрациите, които има само българ-
ската реч, затова тя винаги е имала силата да 
твори нови реалности, дела. За сравнение, каза 
той, израелското има 22, гръцкото – 24, 26 има ла-
тинският език, 27 – руският, украинският, турски-
ят. Затова ние българите, и най-вече хората на 
словото, на културата, са призвани да опазят 
чистота на езика ни.

Поздравителен адрес към форума “Доброслов 
2015” изпрати и поканения да присъства на него 
министър-председател Бойко Борисов. В него той 
благодари за тази покана и пожелава на организа-
торите и участниците здраве, късмет и нестих-
ваща любов към българското слово, към кул-
турата изобщо, защото тя развива и съхранява 
творческите заложби, а така и неугасващия 
български дух.

След продължилото повече от три часа лите-
ратурно четене журито в състав: доц. Петър Хад-
жинаков, преподавател по литература в Плов-
дивския филиал в Кърджали “Любен Каравелов”, 
Марин Кадиев, Кръстьо Кръстев, Демир Демирев 
се произнесоха за наградите, определени от него. 

Яшо Минков и Марин Маринов засаждат 
иглолистното дръвче.

След певческия поздрав към участниците в по-
етичния празник на женския хор за автентичен 
фолклор към местното читалище “Пробуда” зам.-
кметът на община Димитровград Яшо Минков от-
кри деветия Национален литературен празник “До-
брослов 2015” . От свое име и от името на кмета 
на общината Иво Димов, той благодари на всички 
присъстващи за участието им в Поетичния мара-
тон и изказа увереността си, че поетите с техни-

те добри и възвишени думи са особено нужни 
днес, когато, за жалост, властва езикът на ом-
разата и пошлият изказ. Благодаря ви, каза той, 
че ви има, че сте тук и ни давате вашата любов, 
вашата красота на духа ви, на сърцата ви. Кметът 
Марин Маринов на с. Добрич също приветства с 
добре дошли гостите и участниците във поетичния 
форум. Той благодари на всички, които направиха 
този национален феномен възможен и лично на 
кмета на Димитровград Иво Димов. Литературният 
критик Марин Кадиев и председател на Независи-
мия писателски съюз пожела на творците да вяр-
ват в себе си, да имат самочувствие, но не и мани-
акалност. И ако някога се чувстват обезнадеждени, 
да потърсят любящата прегръдка на кмета на с. 
Добрич – Марин Маринов, която е винаги готова да 
ги приеме и утеши. Като автор на логото на поетич-
ния празник “Доброслов”, нашият известен худож-
ник-хералдик и голям родолюбец Христо Танев от 
Стара Загора пък припомни, че в центъра на знака 
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Това е последният календар 
и характеристика за 2015 годи-
на. От ноември до февруари 
ще обсъждаме други проблеми 
и ще планираме новата земе-
делска година. Цялата есен и м. 
октомври са много важно време 
за земеделците. Сега събираме 
и анализираме нашия целого-
дишен труд.

Дните на Възходяща Луна 
от 1 до 3 и от 19 до 30 ни дават 
възможност за качествено при-
биране на реколтата и прера-
ботването й. Използваме дните 
“плод” и “цвят”, Венера, Марс и 
Юпитер от горещия Лъв и Плу-
тон от Стрелец ще ни помагат с 
благоприятните си дни.

Всичко прибрано през този 
пориод ще запази качествата си 
и успешно ще се съхрани през 
студените зимни месеци.

Като че ли нарочно приро-
дата ни е дала и три топлинни 
Тригона, които независимо от 
Съзвездието превръщат импул-

са в топлинен - на 12, 16 и 23 
октомври.

Още в началото на месеца, 
на 3 октoмври, последния ден 
на Възходящата Луна, можем да 
отрежем резници за вкоренява-
не, които на 4-ти в началото на 
Низходящата Луна да заровим в 
земята за вкореняване и пролет 
ще имаме добре  развиващи се 
филизи, началото на периода 
за садене силно стимулира об-
разуването на нови корени.

През месеца имаме и до-
статъчно дни за работа с ком-
постната купчина, както и за из-
ползване на готов компост, така 
и за работа с него. Важно е след 
прибиране на реколтата да не 
оставяме голи лехите. Веднага 
засяваме смески за зелено то-
рене и откоси за компоста. За 
тяхното значение и ролята на  
ръжта сме говорили. Напомням, 
че не трябва да се оре и копае, 
достатъчно е разрохкването с 
мотичка или най-добре с пло-

скореза на Фокин. Когато сеем 
житните култури, е достатъчно 
да минем по лехата с гребло, с 
по-голям натиск за каналчетата, 
където ще се скрият семенцата 
и  бързото им поникване е под-
сигурено.

Добре ще е през този ме-
сец да подготвим дупките за 
овощните дръвчета и каналите 
за лозите. Нашата биодина-
мична технология показва, че 
най-добре е, когато те останат 
отворени през зимата, а само-
то засаждане по календара да 
направим рано през пролетта. 
Трябва да бъдем много органи-
зирани, защото ще има големи 
промени на атмосферното на-
лягане, което ще води до чести 
промени на времето, дните ще 
бъдат много различни, а през 
втората половина на месеца се 
очаква и снижаване на темпера-
турата.

Пожелавам успешни резул-
тати!

Биодинамична характеристика на октомври 2015 г.

Лунен календар за месец октомври  2015 -  от Димитър СТояноВ

"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

РЕДОВЕ НА

ЧИТАТЕЛЯ

В памет на Левски
Твоят земен път свършва дотук.
Ти си там - под бесилото.
Навън вият хали - кучешки студ,
а твоите мисли са пак за България.
Бледен, посърнал, изпит
ти си сам.
Но сила струи в погледа чист.
Нищо, че те чака бесило.
И пред съда с достойнство застанал
никого не предаде ти на врага.
"Сам съм - други няма" -
бяха твоите кратки слова.
Времето не заличи и за миг
твоя подвиг с годините.
Ти ще бъдеш винаги жив,
защото беше и си най-истински!
Апостоле, къде си сега
да викнеш - та цял народ да чуе
твоите последни молитвени слова:
"Боже, избави България!"

Дафинка Николова Христозова,
гр. Стара Загора

Свещени 
български букви
Божествени символи носят,
с които в битки сурови
решавали сложни въпроси.

И от български дух осенени,
на кожени свитъци с гена си,
монаси нявга са писали.

Тез букви със слово значимо
славят навред по земята
старото българско име.

Дълбани по скалните ниши,
напомнят за родове свидни,
опазили с вяра всевишна

от догми на чужди народи
правото с букви свещени
да бъдем човеци свободни.

Ценка Илиева

Роден български език
Език мой, свиден и мил,
чудо ли в теб си стаил?

Чудо неземно, което
с обич ми пълни сърцето

и пее с глас благозвучен
в душа ми кат бистрия ручей.

Език мой, свиден и мил,
божествена мисъл стаил,

защо те изместват у нас
с латинска неистова страст?

Защо се срамуват от теб -
нали си духовния хлеб?

Език мой, свиден и мил,
недей да униваш, недей!
България с теб ще живей!

Ценка Илиева
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(От бр. 9)

инж. Ради ПАнАйоТоВ

В редица записи българската народна музика е 
така компютърно-синтезаторно осъвременена, че 
трудно може да бъде разпозната като такава от 
вече свикващите с чалгата уши; още повече, кога-
то текстовете са преобразувани в неопознаваеми 
като реч вокали.

Ето още един пример от книгата на Раду 
Чинамар „Подземните тайни на румънския 
сфинкс. Из окултните архиви на Департамент 
Нула” от поредицата „Балканки мистерии” на из-
дателство „Паралелна реалност”, Пловдив, 2010 
г., стр. 236 – 237, където от издателите е комен-
тиран разговор, проведен през месец май 2002 
г. между сеньор Мацини (вероятен потомък на 
масона илюминат Джузепе Мацини), представен 
в книгата като „един от многоуважаваните чле-
нове на най-важната масонска ложа в Европа, 
която е част от най-влиятелната световна органи-
зация – Билдербергерите”, и Цезар Брад – ръко-
водител на „Комисия за анализ на необикнове-
ните явления”, формирана като „буферно” звено 
между Румънската разузнавателна служба и 
Департамент Нула:

„Още докато четяхме книгата за пръв път, ни 
направи силно впечатление, че сеньор Мацини 
знае и говори много добре румънски език с Цезар. 
Първоначално помислихме, че това се дължи на 
многоспектърното обучение, което масоните във 
висшите аристократични степени с традиция по-
лучават още от деца, и решихме, че това просто е 
един от многото езици, които Мацини знае. След 
разкритието за фамилната му история и мисия 
обаче фактът, че знае румънски, се явява още 
едно уникално потвърждение, че този човек е бил 
специално трениран да оперира именно в тези 
ширини. Тогава се случи още една много инте-
ресна синхроничност. Тя е свързана с последния 
филм на масонското протеже (и впоследствие 
жертва) Стенли Кубрик – „Широко затворени 
очи”. Бяхме гледали този филм още когато изле-
зе, преди 10 години. Разбирането на един опре-
делен аспект обаче се случи наскоро. Сцената, 
която конкретно ни интересува, е преди сексуал-
ния илюминатски ритуал, извършен в замъка. По 
време на подготовката за него, когато всички са 
наредени в кръг, има много странни напявания, 
които не са на нито един познат език. Преди ня-
колко години наш познат ни обърна внимание на 
това и сподели, че според него във филма тези 
напявания не звучат в оригинален формат и на-
вярно са записани в огледален вариант, отзад на-
пред. С програма той обърна аудиото им на об-
ратно с идеята да разбере дали ще чуе някаква 
реч в нормален вид. Каква бе изненадата ни, ко-
гато ни каза, че прослушаното било много близо 
до звученето на българския език! Не се различа-

вали ясни думи, защото навярно кодировката е по-
сложна от възможностите на достъпните програми, 
но определено имало някакъв намек в тази посока. 
Това, разбира се, е много странно: какво може да 
прави нещо, наподобяващо български, в американ-
ски филм от подобна величина? Минаха поне две-
три години оттогава и забравихме за тази случка, 
която си остана неразгадана.

Следващият удар в същата връзка дойде на-
скоро, когато Питър Муун (автор на преиздадената 
от същото издателство книга „Проектът Монтоук”; 
Р.П.) случайно подметна, че негови румънски при-
ятели му казали, че напяванията във филма, чути 
на обратно, твърдо били на старорумънски! Това 
е много интересно. Не знаем доколко старорумъ-
нският прилича на българския като звучене, но са-
мата хипотеза записът да е на един от двата езика 
е много интригуваща. Фактът, че това са напявания 
в световноизвестен филм, а сцената е магически 
ритуал, прави нещата много дебели. Сексуалните 
ритуали, които илюминатите извършват, имат за 
своя крайна цел манифестация на дадено събитие/
идея/условия на земен план. Механизмът, по който 
това става възможно, е сложен и не е предмет на 
настоящата книга. Възможността обаче заклинани-
ята да са изречени на български или на старорумъ-
нски (или каквато и да е негова форма) говори, че 
конкретният ритуал отразява цели, свързани с ви-
брацията на тези земи. Силата на това заклинание 
се мултиплицира прогресивно, защото е гледано от 
милиони хора, и макар на съзнателно ниво те да не 
разбират казаното, подсъзнанието им го регистри-
ра и започва да резонира на тази вълна. Ако има 

дори частица истина относно езика, ползван за тези 
заклинания, това ни дава още едно много твърдо 
доказателство, че илюминатите открай време мис-
лят и действат в посока Балканите по много конкре-
тен и окултен начин.”

Тук за всеки запознат с историята е ясно, че след 
като до 1860 г. за Румъния, румънци и румънски 
език не може и дума да става, а тези земи винаги 
са били български и българският език в тях за ня-
колко десетилетия е изкуствено романизиран, то в 
случая имаме едно неумело и невежо боравене с 
една чиста тафтология. Кирилицата и така нарече-
ният черковно-славянски език и днес се използват в 
църковната иконопис и в литургията на Румънската 
православна църква.

По-нататък на стр. 281 от книгата за „румънските 
досиета Х”:

„Ще припомним още една любопитна случка в 
контекста на взаимовръзките България – Монтоук, 
която дори предизвика скандал. Тя касае филма 
„The Triangle”, излъчен като минисериал в 3 части 
по канала SciFi. В него има сцена, в която главни-
те герои попадат в алтернативна вселена (може 
би по-подходящ е другият също така използван 
термин – „паралелна реалност”; Р.П.), където на-
цистите са победили във Втората световна война 
и управляват света, а нацистката идеология е пре-
взела САЩ. Точно в този момент, докато се показва 
маршът на американските войници в хитлеристки 
униформи, се пуска за музикален фон българският 
национален химн! Накрая на филма става ясно, че 
всички изкривявания и портали към паралелни все-
лени (които са основната сюжетна линия) са пре-
дизвикани от експеримента „Филаделфия”. Тоест 
във филм за експеримента „Филаделфия” (кой-
то е свързан с проекта Монтоук) звучи химнът на 
България в нацистка сцена.  . . .  Какво се опитват да 
ни кажат с тази заигравка от Холивуд? (Според мо-
ето възприятие на филма американските войници в 
кафяви униформи и въоръжени с автомати скачат 
от каросерията на военен камион на пристанище, 
незабавно се подреждат като охранителен кордон 
пред акостирал търговски кораб с надпис на дес-
ния борд „KRUPP TRANSPORTS CO.” и неколцина 
от тях също на бегом се качват по трапа на него. 
Невежеството на американците е изразено от един 
от героите на филма, а нашите преводачи и редак-
торите на субтитрите все „по-успешно” се „синхро-
низират” с тях: „Кръп . . . Кой е Кръп?” Така към исто-
рията е пришита още една кръпка с български бели 
и червени конци; Р.П.)

Опитвайки се да се придържаме към основната 
тема с минимални отклонения с оглед на примери, 
за отбелязване е, че след 1989 г. и в обществените 
заведения се задълбочава формирането на „ши-
зофренична” атмосфера. Все по-широко за целта 
се използва непрекъснато усъвършенстващата 
се мултимедийна техника. Показваното на екрани 
няма нищо общо с излъчваните звук, музика и го-
вор. Нерядко няколко екрана са настроени на раз-
лични канали и предавания.

(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 2015 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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I. „Варварски“, сиреч негръцки имена на 
„гръцки“ богове

Думата „варвари“ за пръв път у употребена от 
Омир, който нарича племето кари „варварофони“ 
(„варварогласни“, или „варвароезични“). Първо-
началното значение на тази дума значително се 
различава от днешното и значение, което съдържа 
в себе си преди всичко негативна (пейоративна) 
оценка: думата „варварин“, днес се употребява за 
обозначаване на некултурен, груб, арогантен, бру-
тален човек. В старогръцки език тази дума има и 
такова значение, но то е вторично, производно от 
представата на гърците за негръцките народи като 
стоящи по-долу от тях по нивото на културно разви-
тие. В оксфордския старогръцко-английски речник, 
издаден в Ню-Йорк през 1883 година1, гръцкият из-
раз „варвари, варварски“ се обяснява по следния 
начин: 

В превод на български: Варварски: I. негръцки, 
чужди на гърците обичаи или език; известно на 
Омир, което идва от неговото „кари варварое-
зични“, Илиада, 2, 867; по-късно като съществи-
телно „варвари“ - по произход: всички, които не са 
гърци, и не говорят гръцки; след това специално 
спрямо медите и персите.“

II. след Персийските войни думата придобива 
значение “странен, необичаен, чуждестранен, 
брутален, груб “.

От това определение на значението на думата 
„варварски“ можем да си направим извода, че към 
момента на заимстването на имената тази дума е 
означавала просто „чужд, негръцки“, тъй като Пер-
сийската война според древните автори е станала 
поне с хилядолетие по-късно от самото заимстване 
на имената. Обаче има податки, че и по-късно дума-
та „варвари“ в старогръцкия език е била употребя-
вана просто за неелини и е нямала негативното зна-
чение „груб, некултурен, нецивилизован“, ср. цитат 
от богослова свети Климент Александрийски2:

В превод на български: … че повечето от тях (от  
най-древните мъдреци и философи) –бяха вар-
вари по произход, и са се образовали от варвари, 
няма смисъл и да се говори: Питагор е бил по 
произход тирен3; Антистен – фръг, а Орфей 
одръз, или трак…

 В случая е важно да се отбележи, че всъщност и 
голяма част от тъй наречените “елински” имена са 
по произход “варварски”, сиреч чужди. Че гърците 
са заимствали думи от „варварите“ , го твърди Со-
крат в диалога си “Кратил”4:

На български: ...много имена елините са за-
имствали от варварите, особено тези елини, 
които живеят сред варварите“.

А според Херодот едва ли не всички имена на 
боговете гърците всъщност са заимствали от 
«варварите». Той твърди, че почти всички име-
на на боговете са дошли в Гърция от «варвари-
те», ср: «след време запитали оракула в Додона 
за имената, понеже това прорицалище се смя-
та за най-старото при елините, и по това време 
било единствено. След като пеласгите попита-
ли в Додона дали да приемат имената, дошли от 
варварите, прорицанието било да ги използват. 
От този момент нататък започнали да при-
насят жертви, служейки си с имената на бого-
вете; а от пеласгите по-късно ги взели елините.5“ 

 (вж. по-долу оригиналния цитат от Херодот):

 

Същото твърдят и съвременни специалисти по 
старогръцки език. Според известния руски анти-
ковед, философ и лингвист А.Ф. Лосев, догръцки 
са имената на Хера, Аполон, Лето, Хефест 
и Арес. По-късно той добавя в списъка на негръ-
цки имена също и Хермес и Ирида. Всъщност, 
списъкът е отворен – особено ако се вземе пред-
вид горе приведеното мнение на Херодот, че 
почти всички имена на „елинските“ богове не 
са гръцки. Например немският лингвист Фик счи-
та за негръцко (фригийско, а значи и тракийско) и 
името на обиталището на Зевс:  „Олимп“, вж.6 

В този списък, обаче, липсва интересуващото 
ни име на „главния“ бог на „гръцкия“ Олимп – Зевс, 
като се счита за съвсем естествено това божеско 
име да е гръцко. Но дали наистина е така?

II. „Варварският“ произход на името 
„Зевс“,  или  на кой език името „Зевс“ означава 
„живот“

В етимологичния речник на старогръцкия език с 
автори Йо. Даниел и А. Ленеп, се цитират Фурнут 
(Корнут) и Хераклид, които извеждат значението на 
името Зевс (Ζευσ ) от гръцкия глагол ζεω, означа-
ващ „наблюдавам“, ср.7

 

Глаголът ζεω според същите автори има и още едно 
значение: „кипя, вря“. По такъв начин, ако се търси 
етимологията му в старогръцки език, името на Зевс би 
могло да означава „наблюдаващ“, или „врящ, кипящ“. 
Това не би могло да бъде епитет или определение на 
бог, каквито и словесни еквилибристики да се правят.

Същевременно, античните автори почти единодуш-
но извеждат името Зевс от „живот“, „първопричина на 
живот“. Ето какво пише за това Лосев: 

„Особенно интересны античные этимологии 
имени Зевса, которые, не выдерживая никакой 
критики с точки зрения современной лингвисти-
ки, являются тем не менее весьма важным материа-
лом для историка-мифолога.... Все античные эти-
мологии слова «Зевс» (в основном они перечислены 
у философа-стоика III в. до н. э. Корнута, № 6 а, и в 
Большом Этимологике, № 6 b) можно разделить на 
две категории: на производные от корня, означа-
ющего «жизнь», и от корня, обозначающего «перво-
причину».  ... Все эти античные попытки разгадать 
имя Зевса для нас чрезвычайно важны, ибо и они тоже 
в основной своей направленности понимают имя 
Зевса как «жизнь», «первопричина жизни». Об этом 
свидетельствует длинный ряд текстов, при-
надлежащих самым разнообразным авторам и 
с уди-

вительным единогласием и упорством выдви-
гающих одну и ту же «жизненную» этимологию. 
Это — не «бытие», не «идея», не «сила» или «мо-
гущество», не «дух», не «материя», не «ум» или 
«разум», а именно «жизнь» — всякая жизнь: и ми-
ровая, и человеческая, т. е. или самая субстан-
ция жизни, или ее первопринцип, или ее внешнее 
проявление“8.

За отбелязване са два важни момента от горе при-
ведените цитати:

1.  По мнение на Форнут и Хераклид, ако се 
търсят корените му в старогръцкия език, име-
то Зевс (Ζευσ) може да бъде извеждано само от 
глагола ζεω, който означава „наблюдавам“, или 
„кипя, вря“.

2.Античните гръцки етимологии, извеждащи името 
на Зевс от „живот“, от гледна точка на съвременната 
етимологична наука, не издържат на никаква критика, 
или, с други думи, те са безоснователни. Независимо 
от това, „с учудващо единогласие и упорство най-
разнообразни антични автори изтъкват една и 
съща етимология - „живот“.

При тази ситуация остава неясно, на какво осно-
вание античните автори  извеждат името на Зевс от 
думата „живот“. Как да си обясним това „учудващо еди-
ногласие и упорство“?

Диалогът „Кратил“ съдържа неудачен, приписван на 
Сократ, опит да се обясни значението „живот“ на името 
Зевс чрез гръцки език (за мене това е късна интерпо-
лация, целяща именно чрез авторитета на Сократ да 
се „докаже“ гръцкия произход на името Зевс). В него  
се твърди, че всъщност истинското име на Зевс не 
било Зевс, а е един израз, състоящ се от две думи: 
Диа и Зън (което ще рече, че първоначалното име на 
Зевс според автора на тази измислица е било Диазън 
– такава форма не е отбелязана никъде - НТ), и този 
израз на старогръцки бил означавал „чрез (него) е жи-
вотът“. Но после гърците по неясни причини били 
разделили името на най-главния си бог на две части, 
като едната част била използвана от носители на едни 
диалекти, а другата – от носители на други диалекти. 
Тук няма де се спирам на абсурдността на подобна 
„етимология“, но ми се ще да отбележа, че в същия 
диалог Сократ всъщност дава ключ към разбирането 
на думата „Зевс“ като „живот“, който ключ, за съжале-
ние, досега не е забелязан и не е използван.

А този ключ е следният.
В приведения по-горе цитат от същия диалог – Кра-

тил, Сократ твърди, че гърците са заимствали много 
имена от „варварите“. По-нататък той казва:

В превод на български: Сократ: „Ако някой се опи-
та да определи, доколко правилни са тези имена, 
изхождайки от елинския език, а не от този език, от 
който тези имена са взети, той, естествено, няма 
да успее.“    

1 Greek-English Lexicon, H.G. Liddell, NY, 1883
2 Klementos Alexandreos ta heuriskomena, Stromatum, lib. I, XV

3 От цитата личи, че Питагор е бил тирен, а тирените според Софокъл, 
Хеланик Лесбоски и др. са били пеласги.

4 Platonis opera, t.I, tetralogia II, Cratylus
5 Херодот. История, книга втора - Евтерпа, 52. Превел Петьо Ангелов.

6 Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für die Vorgeschichte Griechenlands. Fick, 
August. Göttingen, 1905 - 1909

7 Io. Daniel, A. Lennep, Etymologicum linguae graecae. Lipsiae 1790
8 Лосев Α. Φ. Мифология греков и римлян. — М.: Мысль, 1996

(Продължава в следващия брой|

Николай Тодоров,  доктор по филология

Този район, който сега е твърдо част от Гърция, някога е бил граничен... Той действително в ранно класическо време е бил зает 
от тракийски племена, варвари, които не са говорили гръцки език. Няма съмнение, че те наистина са говорели тракийски език,  

почти еднакъв с  този, на който днес се говори в България…
Сър Колин Ренфрю, «Археология и език“

За бог Зевс – бог Живе, орфей, пръстена от 
Езерово и античната българска книжнина
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В превод на български: Варварски: I. негръцки, чужди на гърците обичаи или език; известно на 
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1 Greek-English Lexicon, H.G. Liddell, NY, 1883 
2 Klementos Alexandreos ta heuriskomena, Stromatum, lib. I, XV 
 
 
 

 
В превод на български: … че повечето от тях (от  най-древните мъдреци и философи) –бяха варвари по 
произход, и са се образовали от варвари, няма смисъл и да се говори: Питагор е бил по произход тирен3; 
Антистен – фръг, а Орфей одръз, или трак… 

 В случая е важно да се отбележи, че всъщност и голяма част от тъй наречените 
“елински” имена са по произход “варварски”, сиреч чужди. Че гърците са заимствали думи 
от „варварите“ , го твърди Сократ в диалога си “Кратил”4: 

 
 

 
 
На български: ...много имена елините са заимствали от варварите, особено тези елини, които живеят 
сред варварите“. 

А според Херодот едва ли не всички имена на боговете гърците всъщност са 
заимствали от "варварите". Той твърди, че почти всички имена на боговете са дошли в 
Гърция от "варварите", ср: "след време запитали оракула в Додона за имената, понеже 
това прорицалище се смята за най-старото при елините, и по това време било 
единствено. След като пеласгите попитали в Додона дали да приемат имената, 
дошли от варварите, прорицанието било да ги използват. От този момент нататък 
започнали да принасят жертви, служейки си с имената на боговете; а от пеласгите по-
късно ги взели елините.“5 (вж. по-долу оригиналния цитат от Херодот): 

  
Същото твърдят и съвременни специалисти по старогръцки език. Според известния 

руски антиковед, философ и лингвист А.Ф. Лосев, догръцки са имената на Хера, Аполон, 
Лето, Хефест и Арес. По-късно той добавя в списъка на негръцки имена също и Хермес и 
Ирида. Всъщност, списъкът е отворен – особено ако се вземе предвид горе приведеното 
мнение на Херодот, че почти всички имена на „елинските“ богове не са гръцки. 
Например немският лингвист Фик счита за негръцко (фригийско, а значи и тракийско) и 
името на обиталището на Зевс:  „Олимп“, вж.6 

 
 

В този списък, обаче, липсва интересуващото ни име на „главния“ бог на „гръцкия“ 
Олимп – Зевс, като се счита за съвсем естествено това божеско име да е гръцко. Но дали 
наистина е така? 
                                                 
3 От цитата личи, че Питагор е бил тирен, а тирените според Софокъл, Хеланик Лесбоски и др. са били пеласги.                                                               
4 Platonis opera, t.I, tetralogia II,  Cratylus 
5 Херодот.  История, книга втора - Евтерпа, 52. Превел Петьо Ангелов. 
6 Vorgriechische Ortsnamen als Quelle für die Vorgeschichte Griechenlands. Fick, August. Göttingen, 1905 - 1909 
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II. "Варварският“ произход на името „Зевс“,  

или 
 на кой език името „Зевс“ означава „живот“ 

 
В етимологичния речник на старогръцкия език с автори Йо. Даниел и А. Ленеп, се 

цитират Фурнут (Корнут) и Хераклид, които извеждат значението на името Зевс (Ζευσ ) от 
гръцкия глагол ζεω, означаващ „наблюдавам“, ср7. 

  
 
 
Глаголът ζεω според същите автори има и още едно значение: „кипя, вря“. По такъв 

начин, ако се търси етимологията му в старогръцки език, името на Зевс би могло да 
означава „наблюдаващ“, или „врящ, кипящ“. Това не би могло да бъде епитет или 
определение на бог, каквито и словесни еквилибристики да се правят. 

Същевременно, античните автори почти единодушно извеждат името Зевс от 
„живот“, „първопричина на живот“. Ето какво пише за това Лосев:  

„Особенно интересны античные этимологии имени Зевса, которые, не 
выдерживая никакой критики с точки зрения современной лингвистики, являются 
тем не менее весьма важным материалом для историка-мифолога.... Все античные 
этимологии слова «Зевс» (в основном они перечислены у философа-стоика III в. до н. э. 
Корнута, № 6 а, и в Большом Этимологике, № 6 b) можно разделить на две категории: на 
производные от корня, означающего «жизнь», и от корня, обозначающего 
«первопричину».  ... Все эти античные попытки разгадать имя Зевса для нас чрезвычайно 
важны, ибо и они тоже в основной своей направленности понимают имя Зевса как 
«жизнь», «первопричина жизни». Об этом свидетельствует длинный ряд текстов, 
принадлежащих самым разнообразным авторам и с удивительным единогласием и 
упорством выдвигающих одну и ту же «жизненную» этимологию. Это — не «бытие», 
не «идея», не «сила» или «могущество», не «дух», не «материя», не «ум» или «разум», а 
именно «жизнь» — всякая жизнь: и мировая, и человеческая, т. е. или самая 
субстанция жизни, или ее первопринцип, или ее внешнее проявление“8. 

За отбелязване са два важни момента от горе приведените цитати: 
1.  По мнение на Форнут и Хераклид, ако се търсят корените му в старогръцкия 

език, името Зевс (Ζευσ) може да бъде извеждано само от глагола ζεω, който означава 
„наблюдавам“, или „кипя, вря“. 

2.Античните гръцки етимологии, извеждащи името на Зевс от „живот“, от гледна 
точка на съвременната етимологична наука, не издържат на никаква критика, или, с други 
думи, те са безоснователни. Независимо от това, „с учудващо единогласие и упорство 
най-разнообразни антични автори изтъкват една и съща етимология - „живот“. 

При тази ситуация остава неясно, на какво основание античните автори  извеждат 
името на Зевс от думата „живот“. Как да си обясним това „учудващо единогласие и 
упорство“? 
 

                                                 
7 Io. Daniel, A. Lennep, Etymologicum linguae graecae. Lipsiae 1790 
8 Лосев Α. Φ. Мифология греков и римлян. — М.: Мысль, 1996 

Диалогът „Кратил“ съдържа неудачен, приписван на Сократ, опит да се обясни 
значението „живот“ на името Зевс чрез гръцки език (за мене това е късна интерполация, 
целяща именно чрез авторитета на Сократ да се „докаже“ гръцкия произход на името 
Зевс). В него  се твърди, че всъщност истинското име на Зевс не било Зевс, а е един израз, 
състоящ се от две думи: Диа и Зън (което ще рече, че първоначалното име на Зевс според 
автора на тази измислица е било Диазън – такава форма не е отбелязана никъде - НТ), и 
този израз на старогръцки бил означавал „чрез (него) е животът“. Но после гърците по 
неясни причини били разделили името на най-главния си бог на две части, като едната 
част била използвана от носители на едни диалекти, а другата – от носители на други 
диалекти. Тук няма де се спирам на абсурдността на подобна „етимология“, но ми се ще да 
отбележа, че в същия диалог Сократ всъщност дава ключ към разбирането на думата 
„Зевс“ като „живот“, който ключ, за съжаление, досега не е забелязан и не е използван. 

А този ключ е следният. 
В приведения по-горе цитат от същия диалог – Кратил, Сократ твърди, че гърците 

са заимствали много имена от „варварите“. По-нататък той казва: 

  
В превод на български: Сократ: „Ако някой се опита да определи, доколко правилни са тези имена, 
изхождайки от елинския език, а не от този език, от който тези имена са взети, той, естествено, няма да 
успее.“     

Смисълът на изказването на Сократ е следният: ако не можем да изведем едно или 
друго име от елинския език, то най-вероятно това име да е от чужд („варварски“) 
произход, и съответно трябва да търсим обяснение на това име  в съответния чужд език, от 
който това име е дошло в  езика на елините. 

Кой ще е този език? 
В един орфически химн Зевс е наречен “добрия, милия бог” (μειλιχιοσ”), “даряващ 

живот” (βιοδωτορα):  

 
Орфей е бил тракийски поет, цар и философ, и е логично да се предположи, че е 

пял песните си на своя роден език, който със сигурност не е бил гръцки. Горе приведеният 
текст е на старогръцки. Нищо чудно текстът да е преведен от езика на „траките“.  Не са 
малко податъците, че този език е бил предък на съвременния славянобългарски език, и 
един от тях е епитетът на Зевс – изписан от гърците като милихос, а всъщност – мили, ср. 
съвременния български израз „мили боже!“ 

Но защо Зевс е наречен „даващ, даряващ живот“?  
В книгата си „Мит и символ“ ученият Алан Голан споменава, че името на единия от 

лидийските богове е било Ziva. Лидийците, или по-точно лидите, людете са балкански 
народ, и едно от потвържденията за това е самото им име Λυδοι, Lydoi, което име академик 
Владимир Георгиев обяснява чрез старобългарското „люди“ (съвременното българско 
люде, рус. люди!)  Не е без значение и фактът, че лидите (людете) са се покланяли на 
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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.

  

Книгата – сборник от статии и есета, е посветена на миси-
ята на Учителя Беинса Дуно да ни подготвя за нахлуващата 
Нова Епоха – Епохата на Водолея. Светът е потънал в раз-
лични кризи – екологични, финансови, социални, но най-
сериозната е футурокризата, липсата на модел, визия за 
утрешния ден, за близкото и по-далечно бъдеще, да не го-
ворим за десетилетия напред. Учителят чрез многобройни 
беседи и огромна практическа духовна работа ни е дал ос-
новните ориентири, жалони на съдбоносния преход от наша-
та Пета раса към следващата Шеста. Неговите задълбочени 
напътствия за ролята на славянството, на богомилите и на 
българския народ не само вдъхват надежда за бъдещето, но 
са и ръководство за активна позиция в нашето сложно вре-
ме. Особено значение имат мислите на Учителя за ролята на 
Русия, където днес се залагат основите на обновената Све-
щена Рус. Няколко есета са посветени на съвременна Русия, 
където се подготвя основна духовна промяна под ръковод-
ството на Светлите сили.

100 90 50 10 100 90 50 10 100 90 50 10 100 90 50 10

Ефим Кушнер, Елена Ковачева, Тодор Ялъмов
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Лили Димкова. Учителят.

Книга за Шестата раса
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„Каменният град” е поред-
ната авторска изненада от 
литературната витрина на 
Мариана Праматарова. Би-
блиографията й на поет, бе-
летрист, журналист и юрист 
изчопля от паметта едно 
споделяне на Боян Пенев 
в личния му дневник: „Аз 
обичам пророците – Давид 
е бил в едно и също време 
арфа и прашка”. С музика 
и бойно перо, сюжетната 
общност от два микротекста 
- разкази и публицистика, 
представят М. Праматарова 
в новия й сборник.

„Каменният град” е „си-
луетна картина от бързи 
минути, слели стрелките на 
стенен часовник една върху 
друга с финалния акорд”, 
от „окръглавяла” до взри-
вяване от любов оранжева 
луна, от танца на жрица на 
нощта и пробуждането  на 
утринна нимфа, от лаван-
дуловите полета край град, 
където всичко е от камък, от 
страшния съд в съдбата на 
съдийка, от чара на солени 
мъже, от приказния дом на 
приятелството, превърнал 
се в изпепелена бриганти-

на. 
Разказите са кратки, на 

пръв поглед не упражняват 
читателско насилие, но из-
веднъж набъбват в концен-
триран смисъл, готови да 
прескочат повествувателно-
то пространство, изстреля-
ни с инерцията само на една 
дума. Прецизно обмислено 
е  мястото на разказа „Агора 
в сегашно време”в края на 
първата част. Той се плисва 
като приливна вълна, коя-
то излива разказността на 
публицистично разстояние. 
Така разказите заживяват 
в огледалното си увеличе-
ние във втората част, попа-
дайки в знойния климат на 
етическата и правова ре-
торика, на непоколебимия 
юридически жест, с който 
М. Праматарова се изправя 
срещу реалити сеира, тех-
нологичния тормоз и без-
хаберието на институциите. 
Памфлетния блик, който се 
долавя в разказа жигосва 
и най-продадената съвест, 
и най-непоклатимото при-
мирение. Не са много ав-
торите, които се осмеляват 
да осмиват така, а още по-
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МАРИАНА ПРАМАТАРОВА

Каменният 
град

Мариана Праматарова е завършила 
ПУ “Паисий Хилендарски”  - 
гр. Пловдив и БСУ - Бургас. 
Работи като адвокат. 
Пише поезия, проза, публицистика
и текстове за песни.

Автор е на книгите:
“Магъосница”, поезия, София, 1994 г.
“В паяжината”, поезия, София, 1999 г.
“Искри от вечността”, публицистика, 
София, 2008 г.
“Бургаски музи по света”, 
публицистика, София, 2009 г.
“Градове, храмове, колоси”, 
публицистика, София, 2011 г.
“Митологично... и не съвсем”, поезия, 
София, 2012 г.
“Домашното насилие”, публицистика, 
София, 2013 г.
“Културно-историческото наследство 
- трансформации и модерности”, 
публицистика, София, 2015 г. 
и други с педагогическа насоченост, 
и в съавторство

(разкази и 
публицистика)

 „Каменният град”- разкази с дъх на море и 
публицистика  за домашното насилие

те на Екатерина Каравело-
ва са нарочени не от друг, 
а от Пенчо Славейков като 
най-силната сатира на по-
литическия живот у нас на-
ред с тези на Христо Ботев. 
А и претенциозните мъже 
от сп. „Мисъл” признават 
„опълченското мислене” на 
Анна Карима. В „Каменният 
град”. Днес така пише и Ма-
риана Праматарова. 

Както ще забележат пре-
данните й читатели, някои 
от заглавията  в сборника 
са вече известни, предста-
вяни са на конкурси, на-
граждавани с престижни 
литературни отличия. Пу-
блицистиката е избрана от 
юридическия й сайт. Пре-
подреждането на създаде-
ни вече творби е просле-
дима стратегия при много 
творци от края на миналия 
век насам. Така самите ав-
тори усвояват технологията 
на най-интимното четене – 
да четат себе си критично и 
антологизират по собствен 

усет текстовете си, за да 
им предоставят нова мощ. 
Това е изкушение и за чита-
телите - очакване на новото 
и преразпознаване на из-
вестното.

В „Каменният град” 
М.Праматарова с пълна 
пара разбива два мита, на-
следени от класичността на 
женското писане. Първият 
е, че жените подхващат да 
пишат най-охотно поезия, а 
вторият, че жените пишат по 
женски. Импресионистични 
скици, миниатюри, очерци, 
памфлети, статии за до-
машно насилие, семейни 
взаимоотношения, социал-
но съзнание са доказано 
отцепена от нея територия. 
Събирането на разкази и 
публицистика под една ко-
рица наумява за подхваща-
нето на роман. А „Каменни-
ят град”? Това е нов пътен 
знак от закона за избиране 
на пътищата.

Албена Величкова    

малко са тези, които могат 
да го направят. Острото 
женско перо не е оставало 
незабележимо дори и в по-
ранни времена. Памфлети-
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