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№618

За тези, които са пропуснали
да се абонират за вестник

КВАНТОВ
ПРЕХОД

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org

излиза 1 път в месеца

Можете да го направите във
всички пощенски клонове и
станции на Български пощи
от 1-о до 15-о число
на всеки месец.
Търсете нашия месечник
за езотерика, философия,
история, икономика и
екологичен начин на живот.
Абонатите на вестника
имат право на безплатна
публикация, реклама и
съобщение за наболели
обществени теми.
Каталожен номер 618.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir. bg

В Деня на будителите - 1. ноември
НАЦИОНАЛЕН
ФОНД
“КУЛТУРА”

СНЦ “Артпиерия”
Бургас

ПРЕДСТАВЯТ

„КОРЕНИ НА
ДУХОВНОСТТА”

В каталога на РП
нашият номер е

618

Научно-документален филм
на	Мариана Праматарова
и Иво Вартанян
Научно-документалният филм
„Корени на духовността”
изследва исихазма като клон от
православното християнство,
за който се знае малко.
Исихастките практики и
манастири у нас, както и нови
изследвания и обекти, свързани
с тази строга религиозна
доктрина, идеология и
философия ще търсят авторите
на лентата.
Сценарист на филма и репортер
е Мариана Праматарова –
журналист с дългогодишна
телевизионна практика,
профилиран в културната
сфера, автор на културни
предавания, филми и книги с
културно-историческа тематика.
Докладът й „Исихазмът

като културна традиция по
българското Черноморие”
събуди интереса на участниците
в научната конференция през
2013-та година в гр.Варна и
е публикуван в сборника:
„Известия на съюза на учените
– Варна 2013”.
Иво Вартанян е завършил Арт
колеж по екранни изкуства
в гр.София – операторско
майсторство.В момента е
управител собствено студио за
заснемане и обработка на филми,
видеоклипове и тематични
проекти.
Екипът е добре сработен,
тъй като и двамата имат
професионален опит около
10 години – работили са по
съвместни филми, предавания

и творчески портрети в кабелна
телевизия ТВ Микс – Бургас,
телевизия Канал 0 – Бургас и
национална телевизия „Скат”.
Сред целите на проекта,
който е иновативен и с
общественополезно действие,
ориентиран към развитие на
младежките публики, са:
● да развие и стимулира
публиките – потребители на
културни продукти и услуги – в
това число културно наследство
и културен туризъм
● да популяризира културноисторическо наследство с
национална идентичност
● да промотира нов културен
продукт с образователен ефект за
културен обмен
В рамките на проекта филмът ще
бъде представен пред студенти
от Бургас, Варна и София.
Филмът „Корени на
духовността” е сред одобрените
за съфинансиране проекти на
Национален фонд „Култура” за
2015-та година.
Квантов преход
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МИР, СВЕТЛИНА И БРАТСКА
ОБИЧ НА БАЛКАНИТЕ

Всеки човек е дете на Бога, Твореца на вселената, и с интуицията си е дълбоко свързан с висшия
си Аз или причинното ниво, което ръководи всичко
в индивидуалния му живот на Земята тук и сега. Затова е изключително важно да се разбират връзките между отделните събития, които започват да се
случват все по-сгъстено, ускорено и неотложно в
ежедневието ни след станалия неотдавна квантов
преход. Имам желание сега да споделя с повече
хора нашия опит през последните 25 години – казвам „нашия”, защото в спонтанно изграждащата
се и досега Поетическа работилница „Св. София,
Вяра, Надежда и Любов” се случиха и продължават
да се случват много интересни и знакови събития,
които никак не са случайни, а са резултат от работата ни на три нива: поезия, философия и наука
още от началото на 90-те години та досега. И тези
мои приятели са били истински творци през целия
си живот... Много от тях вече не са между нас, а
други и сега продължават да творят уникалните си
издирвания, а някои от тях и прекрасните си стихове...
Личния си вътрешен (езотеричен) опит съм описала в четирите си малки книжки и в няколко публикувани във в. „Родово имение” и „Квантов преход” статии, които изпратих да бъдат включени и
в библиотеката spiralata.net (само с бащиното си
име, тъй като основната ми задача е преводът на
българска поезия на френски, а буквата „ч” във фамилното ми име доста затруднява французите).
Случайно станах и издателка (ХРИКЕР) на поетични, есеистични и езотерични книги, както и на
някои книги от Петър Дънов – Учителя и за Петър
Димков – Лечителя (поредицата „Слънчевият човек”, която ме насочи към идеята за икономиката
на милионите слънчеви сърца), и успях да подготвя и издам пет тома на двуезичното си списание
„Български писмена * Les Lettres bulgares”, в което са включени стихове на много мои приятели и
статии и материали за изконната ни българска култура. Все повече и повече се убеждавах, че всеки
човек има уникален талант и е длъжен да РА-БОТИ или твори, за да дарява приятелите си със своите идеи, изразени с вълнуващ музикален ритъм.
Същевременно това творчество има отзвук и в други измерения, за които само можем да се досещаме, а Орфеевите живи песенни ритми зазвучават в
душите ни, за да става пречистване на пространството вътре във всекиго от нас и около нас. Да не
забравяме, че през дълговековната си история нашият народ всяка неделя се е събирал редовно на
хоро с музика и песни, за да се извършва онова великолепно медитативно тайнство пречистване на
отделните селища чрез колективно изживяваната
радост... А богатството на фолклора ни (само записаните и съхранени народни песни са над 300 000!)
е доказателство за индивидуалния принос на милионите безименни български творци в това постоянно пречистване чрез преодоляване на егоизма и
проявяване на МЕКОТА, НЕЖНОСТ, ТОПЛОТА И
БЛАГОСТ в грижовните отношения с всички около
себе си. Не е ли вярно, че най-големите беди сега
ни връхлитат поради невежествения егоизъм
(НЕ) на толкова много хора по света, че и у нас,
в България с насилствения процес на позападнячването и американизацията? И не усещаме ли, че
може да ни спаси само и единствено добродетелният алтруизъм (ДА)? Това е и знак за истината, и
ключ към бъдещето ни... Незабравимият Димитър
Димов с романа си „Тютюн” ни даде отколе знак, че
във всяко семейство се раждаме с различни вкусове и предпочитания, но особено с противоположни
характери и цели в живота си, ала единствената ни
задача е не взаимно да се отричаме и борим един
срещу друг, а ДА СЕ УЧИМ НА ТЪРПИМОСТ, НА
ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И БЕЗКОРИСТНА ОБИЧ...
Точно с добродетелен алтруизъм работеха и работят много от моите приятели и творбите им са доказателство за излъчваната от техните сърца СВЕТЛИНА. Тази светлина е нашият влог в бъдещето на
човечеството. А защо ли тъй често виждам в очите на много непознати случайно срещнати наши
сънародници как блести вътрешната чистота и
смирената мъдрост? Ще ми се тук да споделя няколко идеи и някои от тях да подкрепя със стихотворения, в които мои приятели обрисуват вътрешната си битка с мрака или решимостта си да служат
на Цялото и на Светлината като благи българи:

1. Където и да е по света, истинският българин
и истинската българка проявяват своята същност и остават винаги верни на себе си. Защото
изконно ние носим троен сплит от траки, прабългари и славяни. През 2001 година Жени Заимова
имаше представяне на новата си двуезична книга „Избрани стихове” (предимно от предишната й
книга „Песен недопята”) в музея „Петко и Пенчо
Славейкови” и ме помоли да прочета в превод на
френски нейно стихотворение. Разбира се, веднага приех, защото усетих вътрешната връзка между
името, с което били наричани прабългарите (белоноги), тъй като са носели по природа знанието
да „светят до върха на пръстите на краката
си”, поемата „Изворът на Белоногата”, любимата
песен или химна на родопчани „Бела съм, бела,
юначе, цела съм света йогрела...” и чудесното стихотворение на Жени, в което тя описва своята битка с мрака, неистово нападащ душата й сред една
чужда и враждебна среда ("Омагьосана ръка")
2. Дългогодишно приятелство ме свързва с Никола Гигов и Елена Хайтова. Уникални в нашата
култура са книгите им, а откритието на Никола
(шест мраморни плочи с писмени знаци и надпис
в Старинния театър в Пловдив) е неоспоримо доказателство, че траките не са били безписмен народ... Прочетете книгата му „Орфей и Европа” в
Spiralata.net, потърсете другите му книги и вижте
в http://www.youtube негови записи (например „Изгубеният Орфей – Небето”), за да се убедите в
ролята на живия дух на Орфей за българската ни
духовна култура... Сърцето ме боли, като видя
прекрасните сгради в София на десет чуждестранни културни института, разпространяващи
сред нашия народ своята култура... А какво правим всички ние за нашия Орфей тук, в родината
ни, и за българския влог в световната култура?
Вярно е, имаме и ние културни институти в някои
други страни, но сме длъжни да работим много
по-отговорно за съхраняването на нашата култура... Благодарна съм на още двама мои приятели
от Поетическата ни работилница – Пламен Цонев,
който не е вече между нас, и на д-р Лиляна Райчева, които също имат книги за Орфей и траките.
А за поддържането на вътрешния огън в душите
и сърцата български цитирам едно стихотворение
на Никола Гигов:
Нестинарка
....
Каква крилата нестинарка!
България ли е това?
Танцува огнено и сладко
и ражда
огнени слова. (със съкращения)
3. Сред моите приятели в работилницата особено място заема незрящата по рождение, но
много талантлива поетеса и композиторка Милена Ганина. Тя редовно идваше на неделните ни
срещи още от 1996 година и споделяше, че „вижда” при нас много светлина. Успяла е да завърши
българска филология, пее и свири прекрасно на
пиано (изпълнява своите авторски песни), отдавна ползва и компютър за общуване със своите
приятели, изпълнява и сега в клуб „Катарзис” свои
нови творби. Удивително е как тя усеща връзката
си с Природата и безпределната Вселена:
* * *
Сред есенния вятър
едно щурче чирика
и скрило зов за лято
при себе си ме вика. (със съкращения)
4. Преди доста време усетих разликата между
думите „да имам” и „да бъда” – „имането”, тоест притежаването на нещо материално и стремежът само към печалба и придобиване на имоти,
съдържа отрицателна частица, докато „бъдещето”
има положително значение и предсказва реални
постижения, които ще настъпят в живота ни, ако
се стремим да бъдем добри и верни на себе си, и
естествено моето предпочитание е за второто: не
да имам, а да бъда... Затова може би в началото
на 90-те години в душата ми се изля следното стихотворение, въпреки че и в него се появи думата
„имам”, но в друг смисъл, духовен и алтруистичен:

на

Редове
читателя

Всичко да ми вземат –
		
обич пак ще имам,
за една поема
		
ще намеря рими...
Приятелката ми Любов Динчева Джунгурова (не
случайно собственото й име е Любов) живее и работи като университетски преподавател в Бургас и
през 1996 г. издадох първата й стихосбирка „Преди
потопа”. Едно стихотворение от нея възприех като
знаково за ролята на осъзнатия човек в обществото ни днес, въпреки че в края му също е употребен
глаголът „имам”, ала също в духовен план:
Светът е картина,
в която ме няма.
Нямам запазено място
с бяло петно.
5. Преди доста години Анета Алексиева и Максим Маринов ни оставиха свои стихове за богомилите. Но и в моята душа спонтанно в началото на
90-те години се изля едно дълго стихотворение, от
което тук ще спомена само два куплета:
...Все благото за други,
за други отредили –
не търсите заслуги,
о, души на богомили.
...
Случайно две приятелки от Общество Бяло
братство през 2009 г. ми дадоха един екземпляр
от книгата на французина Мишел Муние Катарското богомилско християнство – основа на
нашите култури, основа на нашата история
(в светлината на западноевропейските и славянските народни приказки), която веднага започнах да превеждам и да издавам в три части на
български език, защото дава истинския смисъл на
Учението на българските богомили и на ролята им
в европейски и световен план...
6. През октомври 1995 г. участвах като преводачка с двама поети от нашата работилница в
Смедеревската поетична есен и по пътя се роди
в душата ми едно стихотворение, което породи
чудесно приятелство с няколко поети от Сърбия
и Румъния... Младата тогава поетеса Миряна Булатович (която сега е зам.-председател на Съюза
на сръбските писатели) ме прегърна насълзена и
ми каза, че съм „много добър човек”, на което отговорих, че народите ни винаги са много добри,
но политиката ни разделя. А на вечерята всички
присъстващи пожелаха да им покажа как се играе
българската ни РЪЧЕНИЦА... Това стихотворение
бе посрещнато с аплодисменти, преди да бъде прочетен на сърбохърватски преводът му, направен от
Милан Благоевич.
Не забрани за човека!
Не неразбрани гении отвека!
Не деца гладни и сиротни!
Не облещени очи самотни!
Не! – на злото.
Не! – на злото
		
Не! – на злото.
Не!
Сега нашите приятели Ефим Кушнер от Русия
и Георгиус от Гърция определено заявяват, че от
нашите български сърца се излъчват импулсите на
Обичта и Светлината сред балканските ни съседи.
Затова ли Беинса Дуно – Учителя, и Петър Димков
– Лечителя, извършиха такава огромна работа сред
нашия народ, както и третият представител на Всемирното Бяло Братство в Западна Европа Омраам
Микаел Айванхов до 1986 г. за разпространението
и утвърждаването в света на идеите за природосъобразен начин на живот, за вярата в Бога и индивидуалната пряка връзка на всеки човек с живия Дух
на Христос, както и за братството между хората?
От Орфей и орфизма, чрез Боян Мага и богомилството тези идеи и днес са животворни и необходими... Нека искрено пожелаем в живота ни да се
проявява много повече и по-често алтруистичната
грижа за другите, по стародавната традиция на добрите човеци, защото само това е залогът за естественото развитие на нашето общество...
Невяна Константинова Керемедчиева
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Сама съм. В стаята звучи
музика – нежна,релаксираща.
Пламъчето на
свещта не
помръдва. Зениците ми неподвижно са
вперени в
оранжево-червената
огнена енергия.Ромоли поточе…
Изхвърлям всички мисли от
съзнанието си. Бавно затварям очи и се унасям…
Виждам нечии други очи
- топли и сякаш познати. Излизам от тях, като от забавен филмов кадър. До мене
е някакъв мъж, струва ми
се познат…Но не мога да
си спомня, кой е.Ние сме на
една самотна, широка поляна, изпъстрена с цветя, обградена от високи дървета и храсти. Изпитвам несигурност.
Не зная къде съм. Да, нещо
ми подсказва,че това е моят
водач.Той тихо ми казва - Не
се страхувай! Аз съм до тебе!
Подай ми ръка. Ние с тебе
ще направим едно пътешествие. Виждаш ли тази просека? Ще минем от там. През
цялото време ще бъда до теб.
Тръгваме!
Преминахме
просеката.
Отвъд поляната се откри невероятен изглед – ярко синьо
небе, а пред нас се издига
изумрудено-зелено възвишение. Тръгваме към него по
една криволичеща, светла
пътека. Приближаваме към
хълма. Пред нас се изпре-

чват стъпала от бял мрамор
– толкова бели, сякаш никой
не е ходил по тях. Стъпвам на
първото стъпало и тръгвам
нагоре. Пред мен изплуват
някакви смътни образи – минават пред очите ми и пак
се скриват. Изкачването е
трудно. Спирам за малко , да
отдъхна.
- Трудно е и ще става все
по-тежко.- казва моят водач.Предлагам да се върнем…
- Не ! - казвам.- Много съм
уморена, но продължавам – с
теб или без теб !
- Тогава, тръгваме…
На едва от площадките
стълбите свършват. След
белите стъпала започва зелена поляна, с наклон към
стъпалата.В дъното са се
ширнали
възвишения
с
гъсти гори. Между дърветата се показват
красиви
пагоди.Съзнанието ми
извиква японка, гейша, в бяло
кимоно, с флорални мотиви.
Лицето й е покрито с бяла
маска.Само устните червенеят, като разцъфнал цвят.
Силно подчертаните с черно
очи, излъчват такава болка,
че успяват да се заковат в
сърцето ми. Заглежда ме и
изведнъж се стопява, изчезва. Продължавам с последни
сили, не искам да се отказвам. Отново се появява нещо
смътно. Махам с ръка, за да

отпъдя тези бледи образи.
Поглеждам напред. Високо,
на фона на горския масив
виждам старец, подпрян на
една тояга. След две-три минути път,стигаме до него. Той
се взира в далечината, не ни
обръща внимание. Наблюдавам очите му. В тях нищо не
се отразява, всичко потъва.
Няма жизненост в тези очи.
Когато започва да опипва с
тоягата пред себе си, разбирам, че е слепец.Чувствам
го близък по някакъв начин.
Разплаквам се…, хълцам, но
той не ме чува… След малко
и той изчезва.
Изкачваме се по стъпала,
които водят към островърха,
бяла сграда. Пътят ми пресече млада жена, облечена
в груба, неизбелена дреха.
На кръста и имаше широк,
ленен колан, вързан на груб
възел. Поглеждам към лицето
й, но то не се откроява – блед
отпечатък от миналото. Само
аз чувствам много тежка карма, която сякаш се стоварва
върху ми.Непрекъснато плача… Подминаваме.
Стигаме до сградата. Изглежда като дворец, но
всъщност е храм. Вратите се
отварят пред нас. В дъното
гори огън. Около него танцуват девойки, облечени в широки бели дрехи. Косите им
са дълги, с различен цвят.

Вглеждам се в една, с гарваново-черни коси. Тя танцува
вдъхновено, вглъбена в своята роля на водеща ритуала.
От дълбока, странична ниша
се разнася магична , опияняваща мелодия на флейта.
Разнася се омайващ мирис
на благовонни масла. Всички жени изпадат в транс…
Тогава се появява жрецът –
могъщ в ролята си, разкриващ събития и време… Поглеждам в очите му – това са
очите на моя спътник. Обръщам се да го потърся. Той е
до мен, гледа жреца, без да
мигне. Разбира, че го наблюдавам. Обръща се и ми прошепва.- Виждаш ли ? Това
сме ти и аз преди ! Това тук е
египетски храм… Ние с тебе
се познаваме отдавна.Сега
преминахме през твои предишни животи…
Боже, с колко мъка съм
минала през всичко това
!Всички тези животи-една
безценна огърлица на моето Аз, трупало своя опит. Но
защо с толкова мъка и безкрайно страдание… И душата ми знае всичко това. Сега
си спомня. Знае, че това е
последния живот, в който тя
страда. Пречистена, възродена за новия полет, тя ще
се върне отново тук, но за да
бъде свободна,щастлива…
Стоя на върха и вече мечтая

на
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за моя нов живот.
- Е, да тръгваме обратно!казва моят спътник.- Сега ще
се върнем много по-бързо.
Погледни още веднъж надолу, защото връщането ни ще
е напред. - Поглеждам.Пред
нас няма нищо, само тъмна
пихтиеста маса облаци.- Сега
ти ще се събудиш, когато
чуеш птича песен и ромоленето на горско поточе. Ето
го.Нали чуваш, как бълбука и
успокоява твоята болка. Добре дошла отново в твоя сегашен живот. Вече знаеш, че
ти видя твои предишни прераждания…
Чувам птиците и потока.
Отварям очи. Ромоленето на
водата продължава – музика от неизключения ми компютър. Свещта до мене едва
мъждука. Сълзите ми още
се спускат и мокрят пазвата
ми.Чувствам се освободена,
преродена. Искам да полетя…
------Разказът Едно пътуване е
написан от Виолета Асьова Бургас

Есенен семинар по биологично
и биодинамично земеделие
София								
ул. Леринг № 64
Кв. „Белите брези“ 					
„Идея Вита“
07-08.11.2015				
ЛЕКТОР: Димитър Стоянов (чичо Митко)
Начало 12.30 ч.			
			
тел. 0897774485

ПРОГРАМА ЗА СЕМИНАРА
Първи ден(07.11.2015)

ОПТИМИСТИЧНО

12.30-13.00 Регистрация

Човекът трябва да живее
и за щастие да копнее.
Макар и с бръчки по лицето
да има пламък в сърцето.

13.00-14.00 Въведение в биологичното земеделие – принципи и методи.

Не клюмва родопската душа,
защото твърда и жилава е тя.
И никога не остарява
със сърцето си жарава.

16.00-17.30 Почвеното плодородие в биологичното земеделие.

Събираме времето в минути,
а минутите - в тържества.
Звезди в очите ни искрят не ще изчезне крепкостта.

9.00-10.30

А на вас, млади приятели, мили,
пожелавам крепки сили,
за да продължите своя живот
с оптимизъм, радост и възход.
Нека да сме всички здрави здрави, бодри и щастливи.
Да живеем, Боже, без злини,
чак до най-дълбоки старини.
Надка Попчева, Смолян

14.20-15.20 Преход от конвенционално към биологично земеделие.
15.20-16.00 Кафе-пауза
17.30-18.00 Събеседване
Втори ден(08.11.2015)
Биодинамично земеделие. Практическа работа с лунния календар.

10.30-11.30 Биодинамично овощарство. Технологии за работа в овощната 			
градина.
11.30-12.00 Кафе-пауза
12.00-13.30 Технологии, аспекти и особености на растителната защита при 		
биологичното земеделие.
13.30-14.00 Събеседване и закриване на семинара
Всички теми се проектират с мултимедия.
Такса за участие: 20 лв.
Телефон за записване: 0888 803 745
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Мариана Праматарова представя
разкази за бездушието и любовта
Излезе от печат новата
книга на Мариана Праматарова „Каменният град”, която
включва съвременни разкази
и публицистика. Представят
се различни гледни точки към
заобикалящата ни действителност, които бичуват недостатъците на съвременността.
Разказите са написани увлекателно, с характерната стилистика за съвремието.
Книгата е многопластова, многопосочна, истинска
и страстна. Многопластова
- каквато е личността на самата авторка – писател, поет,
журналист, адвокат, общественик. Многопосочна - защото е събрала в себе си майсторски изваяни разкази с
публицистика, която с черни
краски рисува бездушието на
институциите и обществото
към хората, пострадали от
домашно насилие. Истинска
– създала обобщени образи
на съдби на истински хора,
претворени в широк авторски
спектър. Страстна, като танго
Амик, такова, каквото Праматарова го рисува в първия си
разказ.
Въпреки че по-голямата
част от разказите описват

обобщени женски съдби, те
стоят далече от любопитния
чиклит.
„Каменният град”
като цяло е сериозно, мъжко
писане на жена за болката и
страданието в съвременния
свят, чисто реалистични картини, описани ярко.
Едноименният разказ „Каменният град”, дал име на
сборника, е метафора на
бездушието в наши дни. А
разнообразието на съдържанието на сборника дава възможност множество читатели
да посегнат към него. В двете
части - разкази и публицистика, се откриват огледални
образи. В „Нимфа”, се рисува
образ на момиче, отишло да
танцува на пилона в заведение, за да преживява. Еми
минава през своя душевен
катарзис и взема съдбовно решение: да се махне от
там. Пречиства се, намира
себе си. Образът на пилона
се появява и в публицистичната част, в ”Интернет изневери и разводи”. Само че тук
потърпевшата разказва как е
хванала съпруга си в изневяра с танцьорка на пилон от
съседния курортен комплекс.
Тук покварата е свързана с

пилона.
Кулминация в сборника
бележи разказът „Агора в сегашно време” , който е с остра памфлетна форма. Разказът е стряскащ с остротата
на изказа, болезнено точен,
изричащ мислите на мнозина
в художествена форма.
Във втората част на книгата, която третира домашното
насилие намираме гражданската и адвокатската позиция
на силната жена, готова да се
бори срещу всеки насилник.
Чисто практическите съвети
към онези, които са в ситуация на насилвани доказва
опит и желание от страна на
Праматарова да помогне на
всеки пострадал от домашно
насилие.
Два от включените в книгата разкази „Нимфа” и
„Оранжева луна” са получили награди от националния
конкурс за разказ „Й.Йовков”
/1997 и 1998г., гр.Добрич/, а
„Каменният град” е включен в
сборника ”Маскарад” с творби на злободневни теми.
Дона МИТЕВА

К

нигата “Каменният
град” на Мариана Праматарова е чувствителен показател по скалата:
конкретно-абстрактно,
където се противопоставят
сетивно-мисловно и перцептивно-понятийно.
Тенденцията е: от обобщеност към видове и разновидности по посока на
сборно субстантно представяне на действия, качества, прояви, същности
и лица. Зад периметъра:
конкретно-абстрактно се
крие осмисляне на действителността - материална
и идеална, чрез усещанията или разбиранията.
Тази книга е транспозиция, при която типичното,

конкретното за даден герой/
героиня или характер се явява в множествено число.
Разказите на пръв поглед
са необичайни и показват
нееднородна картина, която
обаче се оказва нормално
множествена и конкретна в
значението си.
Всеки един от включените
разкази и есета е своеобразен модел на обществото, в
което живеем, а писателят
е барометър на това общество - този, който създава
литературната история. Книгата е многопластова и нека
читателят сам да избере по
кой път да премине през “лабиринта”.
Атанас Панчев
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Не за кого
бие, а за
кого и за
какво плаче
камбаната
Или един съзнателен
поплак за несъзнаването
по първи петли
Много думи са се изговорили за будните и осъзнати хора. Но това си е било за тях. А ние днес,
осъзнавайки тоталното заспиване, е много почестно да си признаем, че и един такъв период е
закономерен. Нали състоянията полусън, сън, полубудност, будност се редуват, не само за материята, но и за съзнанието.
Затова 1 ноември е само един ден като всеки
друг. Но поне може в него да се запитаме не за кого
бие, а за кого и за какво плаче камбаната.
И какво като толкова е бѝла и продънвала
със звъна си небосвода?... И какво, след като
на все по-малко спящи е имало по един буден? И
това пак не е било достатъчно… Та нали, когато
има нещо разрушаващо да се случи, то се случва.
И колко още много има да се случва, за да може да
се започне ново съзидание на чисто.
За да може хаосът да спре точно на границата
между пълното пропадане и въздигане. И след като
трябва да се приложи този природен и вселенски
закон, трябва ли да се питаме още за кого бие камбаната?... Ако ще и да се разпадне на съставните й
частици от бумтене…
Но поне тогава ще стане ясно и видно, че тя плаче за всички нас и че всеки един неин атом от нея
е сълза, най-вече за не можещите да заплачат от
пълно вцепенение и втрещяване пред случващото
се.
Така че, тя, камбаната, не бие, а плаче…
Чува се във воя на често прелитащите линейки,
в така честия и протяжно отекващ до небето звън
на умряло…
А пък те, боричканията за празни орехови черупки на неразбралите какво става, нека си продължават. С тях, и без тях, и те, и всички ние, ще отидем
за храна на разрушителния огън, без който няма и
съзидание.
Защото без разпятие няма възкресение. А единствената утеха е в това, че ще има и възкресение
от мъртвите, както твърдят свещените писания.
Дори то, според засеклите го, вече е започнало.
Нали живеем в крайна, но и неограничена в измеренията вселена, в която има вечно движение на
светове, на души…
Утешително е също и това, че възкръсналите
души за дълго ще помнят днешните тотални изкривявания и за дълго няма да ги повтарят.
След което кръговратът отново ще започне.
Раждане, смърт, възкресение…
Но сега, сега, сме в периода на плача и несъзнаването. Както и на вярата, че само осъзнаването на
несъзнаваното може да го промени. На знанието,
че в навечерието на пълното събуждане е пълното
заспиване. Че както има вечерен ден, така има и
невечерен.
Добре е също, че душите ни са вечни и могат да
го дочакат. Да дочакат радостта…
Лияна Фероли
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бил поразен от това, че върху идеално полирания кристал даже под
микроскоп не се виждали следи от
обработка. Той решил да се обърне за консултация в известната
фирма «Хюлет-Пакард», специализирала се по онова време в производството на кварцови генератори и смятана за най-авторитетна
по експертизата на кварцовете.
Резултатите от експертизата потресли не само изкуствоведа. Изследването, проведено през 1964
година в специалната лаборатория
на фирмата «Хюлет-Пакард», показало, че черепът бил направен
много преди появяването на първите цивилизации в тази част на Америка. Освен това, планински кристал с толкова високо качество по
тези места въобще не се срещал.
Поразително откритие – «допотопният» череп, който тежал 5,13 кг, а
размерите му били 125,4*203,4 мм,
бил направен от монокристал напук на всички известни закони на
физиката.
Мистичният древен артефакт,
според някои предположения, част
от древен механизъм, бил намерен
от египтолога Уолтър Браян през
1936 година по време на огледа на
гробницата Мастаба Сабу, който
живял приблизително през 3100 –
3000 г преди н.е. В древен Египет.
Гробницата се намира близо до селището Саккара.
Артефакта представлява тънкостенна каменна чиния изработена
от мета-алеврит с три тънки загънати към центъра края и не голям
цилиндричен улей в средата. Диаметъра на чинията е 70 см, формата е идеална окръжност. Това
изделие навежда на множество
въпроси, както за неговото предназначение, така и технологията, с
която е било изработено, тъй като
няма аналог.
Намерените платинени бижута
от културата Толита в Колумбия
представляват загадка, на която
учените нямат отговор. Цялата работа е в това, че платината се топи
при температура над 1755°С, чиято технология е открите едва преди
няколко столетия. Излиза, че майсторите от южноафриканския континент са притежавали такава.
Древните индианци населяващи
територията на провинцията Толима в Колумбия създавали в продължение на няколко хиляди години
подобни изделия. За съжаление
се е запазила много малко информация за културата и живота им.
Учените предполагат, че тези фигурки били използвани като шноли
и украшения за ушите и носа, но
не могат да дадат обяснение защо
формите им приличат толкова
много на самолети.
През 1996 г военния летец Петър
Белтинг и зъболекаря Алгунд Енб
от Германия решили да проверят,
дали наистина фигурките се явяват
модели на самолети. Те изработели от изключително лекото балсово дърво и пенополистирол модели на самолетите в мащаб 16:1.
Моделите били снабдени с перка
и мотор и били и пуснати да летят.
Оказало се, че имат отлични аеродинамични характеристики и летят
прекрасно, дори аеродинамичната им форма превъзхожда голяма
част от съвременните въздушни
превозни средства.[/half_last]
По време на изкопни работи в
английския град Антрим през 1895
година било намерено 3,7 ме-

Древните
артефакти
и загадки

тровото тяло на вкаменен гигант.
Сникмата е взета от британското
списание „Стренд“ от Декември
1895 г. Освен огромната му височина може да се отбележи и невероятната му гръдна обиколка от 2 м,
дължината на ръцете 1,4 м и наличието на шест пръста.
В Библията в 2-рата книга на
Самуил се разказва за същества с
шест пръста на ръцете и краката:
„Стана още една битка в Гет; и там
имаше един едър човек, тъй също
от Рефаимовите потомци, с по
шест пръсти на ръцете и на нозете,
всичко двайсет и четири.“
Колекцията включва произведения, които не могат да бъдат
свързани с нито една от известните археологически култури на
латинска Америка. Изработени
са основно от мед, медни сплави, а понякога и злато. Повечето
от артефактите са изработени от
щамповани метални листове. В
колекцията има много маски, корони, нагръдници дискове и т.н. Но
най-интересни са многобройните
метални пластини, изпълнени със
сюжетни изображения и надписи…
Отец Креспи е събрал повече от
сто подобни пластини. Някои от тях
са с размери – до 1,5 м ширина и 1
м височина.
Изображенията върху тези пластини нямат нищо общо с културните традиции на древна Америка,
а имат пряко отношение към културите на Стария свят, по-скоро към
цивилизациите на Средиземноморието и Близкия изток. На една от
пластините е показана правилна
(не стъпаловидна) пирамида, подобна на пирамидите в Гиза. В долния и край има надписи с непонятна „азбука.“ В двата долни ъгъла са
изобразени два слона. Очевидно
е, че по времето на първите цивилизации в Америка вече не имало
слонове, но техните изображения
не са рядкост в колекцията на
Креспи. Непознатата „азбука“ се
среща и на други от артефактите.
Този вид писменост не е известен

на съвременните учени. На пръв
поглед има известна прилика с
писмеността на Мохенджо-Даро.
На другите пластини се среща и
друг вид на писменост, определена от лингвистите за много близка
с ранно-либийската или прото-минойската писменост.
Мохенджо-Даро
(„хълм
на
мртъвците“) – е град от цивилизацията възникнала около 2600 г
преди н.е в долината на река Инд,
намиращ се в днешен Пакистан,
провинция Синд. Градът се е явявал като един от най-големите в
своето време и един от първите в
историята на Южна Азия, съвременник на Древен Египет. Той бил
открит през 1920 година заедно с
град Хараппа в днешен Пакистан.
Мохенджо-Даро се откроява
сред всички градове в своето време с почти идеалното си планиране. Основния строителен материал бил печената тухла. В града
били изградени сложна канализационна система и множество
култови съоръжения, Сред найинтересните постройки се открояват голямото зърнохранилище, басейн за ритуално умиваме с площ
от 83 кв. м. и голяма „цитадела“,
очевидно създадена с идеята да
се предотвратяват наводненията.
Най-интересното е, че града е
бил унищожен с ядрен взрив. В костите на скелетите е констатирано
високо ниво на радиация, а тухлите на къщите били стопени и на места се превърнали в стъкло.
През 1930 година в Коста Рика,
по време на разчистване на джунглите работниците се натъкнали на
невероятното препятствие: на пътя
им стояли десетки масивни камени
топки, повечето, от които имали
идеална форма. Всички имали
различни размери: от тенискортна
топка до такива с диаметър от над
2 м. и тегло от 16 тона. Очевидно
е, че са направени от хората, но с
каква цел и технология остава загадка.

Златните самолети на Инките – Колумбия ~1,5 хиляди
години

Бижута от
културата
Толита,
Колумбия ~2
хиляди години
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ози пречещ на нормалното общуване
фон, непрекъснато отклоняващ вниманието в различни посоки, със сигурност е
проектиран не само за тази цел, но и за да насажда в подсъзнанието определени образи и мисли.
Също така в уж тихи и спокойни фоайета и асансьори на хотелски и обществени сгради звучи
приглушен ритъм на ударни инструменти. Какво
става? . . .
В стила на цитираните “Протоколи на ционските мъдреци” е и “Изповедта на един “свръхчовек”, публикувана през януари 1991 г. в руския
вестник “Свободное слово”; също и в брошурата “Защо работите в България не вървят”, изд.
“Хелиопол”, 2003 г., и в нейното допълнено издание от 2005 г. със заглавие “Защо работите в
България продължават да не вървят” (виж приложенията). Отрицателите нямат аргументи срещу
факта, че днес всичко от тези писания е претворено в незавидна реалност. Ето какво е отношението на “свръхчовеците” към езика на фона на една
организирана от самите тях човеконенавистническа псевдонаука:
“Ние ви лишихме от вяра и религия, погубихме
вашата духовност и унищожихме любовта ви към
ближния. Ние ви направихме луди, съсипахме ви
здравето и ви направихме постоянно зависими от
лекарства и лекари. Ние създадохме псевдонаука
и опошлихме вашето изкуство. . . . Колко смешна и наивна е вашата вяра, че може да има сериозни промени. Изкуството да се говори всичко
и да не се казва нищо е също наше оръжие.
Ще ви удавим в словоблудство. Досега не е
просъществувала нито една ваша прогресивна
идея. Осъществиха се тези идеи, които ние искахме, като им давахме вид, че произхождат от
вас. Ние имаме много силно оръжие – голямата, чудовищна лъжа . . . Постепенно ще свием
примката на вашата гласност. Ще я размием със
своята идеология, като ви натрапваме всеки ден
нашите догми. Ще унищожим езика ви, като
го замърсим с измислени думи. Вие вече не
се разбирате помежду си. Не разбирате нито
нас, нито дори самите себе си. Ние винаги ще
обезсмисляме всички ваши прогресивни идеи
и ще ги превръщаме в пълен абсурд. За вас
няма да остане нищо светло. Вие ще изгубите
способността си да се ориентирате в обстановката, ще се изморите да се озъртате и да
не знаете накъде да се обърнете и на какво да
вярвате. Ние ще намерим хиляди парцали, с които да запушим вашите вечно недоволни гърла.
Освен това ще мобилизираме срещу вас целия
престъпен свят и в страната ще цари разбойничество и терор. . . . Аз смятам, че най-важното, ко-

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
ето успяхме да направим, бе да присадим завинаги
гена на страха във вашия народ. Вие вече никога
няма да се избавите от него. Съществува естествен
страх – той е необходим за съхранението на вида.
Но съществува и страх от наказанието на властта.
И докато има власт, ще има и страх. Вие сте смели само на митингите, когато сте в тълпата, всички
заедно. Но нали всеки от вас си има своя коптора.
Следователно, вие винаги сте наши. Бързо ще ви
омръзне да стърчите по митингите и да си дерете
гърлата напразно. Нали виждате, че просто ви даваме възможност да “изпуснете парата”. Нали след
вашите викове в действителност нищо не се променя. Викайте си!”
И наистина, колко трудно е общуването!
Разминаваме се чрез различно разбиране на понятия. Объркани от какво ли не, вече нямаме търпението и силата на волята да прочетем две изречения
свързано, а камо ли да разсъждаваме върху тях.
Процесът на познанието се оказва изключително
труден, сложен, дори мъчителен, а и допълнително и целенасочено затормозен. По себе си съдя и
даже се сепвам, когато ми се случи да направя някаква логическа връзка и виждайки се принуден да
призная пред самия себе си, че години наред съм
разполагал с необходимата информация за това.
Трудно е да приемем дори „смляна” духовна храна.
Тя трябва дълго да „зрее” в нас, докато се превърне
в синтезирано, органично присъщо знание.
В езика естествено явление са чуждиците и заемките. Но докато при преминаването им от един
език в друг за разбираема се смята промяната на

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

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 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

смисъла на думите, то удивително е явлението,
при което те се прехвърлят с изцяло противоположен смисъл. Например, в китайския “жен” означава
“мъж”, а за нас “жена” е точно обратното. Също в
италианския “мъж” е “уомо”, докато в английския
фонетично сходната дума “ууман” (woman) означава “жена”. На чувашки “кал” е “вода”, “езеро”,
т.е. налице е представа за бистрота – обратно на
българското значение; “тай” означава “ставам”, “изправям се” – противно на “утаявам (се)”, “тая (се)”;
“пар” е “лед” – в противовес на нашата “пара”; “сара”
е “бял” – на български “сур” означава “шарен”, но и
“сив”; също така “мън” е “голям”, “грамаден” – обратното на “мъничък” или “мъник”. В немския “kalt”
е “студен” – в италианския “caldo” е “топъл”. На
древнобългарски “орда”, “ордос” е “ред”, “порядък”,
“организация”, “строй”, а след една “обиколка” из
Европа се превръща в “сган”, “паплач”, въпреки че
и днес в много европейски езици първоначалното
значение се е запазило: “ordine”, “order”, “Ordnung”.
В санскрит и персийски “diva”, “daiva”, “daeva” означават “божество” – и ние казваме “дивен” и “дева”,
но също и “див”, и “дявол” (нека тук за момент си помислим за фирмата “Деу”, която се пише “Daewoo”,
а и за другото фирмено наименование, производно
от съкращението на термина “сателитна антена” –
“Satan”). По-нататък: немското “halten” – “държа” е
пълна противотоложност на българските “халтав”
и “халтавя”. На персийски и авестийски “shram” е
също както на български “срам”, “срамежливост”,
“свенливост”, но на френски и английски “charm” е
“чар”, “очарование”.
Тази “податливост” на съзнанието вероятно
до голяма степен е свързана с по-горе описаната
“обратна реч” или “обратно звучене”, но тя се използва и целенасочено за създаване на противоположни настройки и повратни представи за лица
и събития. Така “патриоти” и “борци за свобода”
лесно се превръщат в “бунтовници” и “терористи”,
“престъпленията” се “омекотяват” като “нарушения”
или “деформации”; “кражбите” и “подкупите” стават
почти безобидни “присвоявания” и “комисионни”,
а “бомбардировките”, “разрушенията” и “масовите
убийства” се “пускат в медийно обращение” като
“съпътстващи щети” и “жертви”. По същия начин
преди векове и богу-милите във Франция са наричани катари (на гр. “чисти”), но след кръстоносните
походи срещу тях, а и до днес прозвището българин – bougre се употребява вместо “мръсник” . . .
(Чудесна илюстрация на манипулациите спрямо и
чрез езика е книгата на Джордж Оруел “1984”.)
Един ден сигурно ще бъде изведен и доказан
“Закон за динамично равновесния енергиен обмен
между езиците”, от който следва, че всяко изменение в който и да е език води до по-големи или
по-малки промени във всички останали. Видяхме,
че това може да става чрез смисъла на думите,
но е възможно и чрез размествания в звуковия им
състав; видно например в корените на българската
дума “храна” и немската “Nahrung”. Същото се отнася и за двойката думи “работа” и “Arbeit”.
(Продължава в следващия брой)
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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
(От бр. 10)
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 тракийския
бог Сабазий. Според Стефан Византийски9, Лидия
– това е страна, която се нарича още и Меония, от
реката Меон, течаща по Ахаида (= Ахая), вж.

Ахаида, или Ахая, Ахея е несъмнено балканска
страна (страната на омировите ахейци). Според
други източници, Лидия е била съседна на Магнезия, а Магнезия е област в Тесалия. Обясненията,
че Магнезия се била намирала в Мала Азия, и се
е наричала по името на магнетите - преселници от
Тесалия в Мала Азия, не се потвърждават от анализа на географските реалности от онова време,
тъй като в античността с думата „Азия“ се е означавал Епир, съседен на Тесалия, вж. Евстатий10:

Нарича се Азия, същото е както и Епир.
Че с името Азия е бил обозначаван днешния
Епир (северозападна Гърция и южна Албания), го
потвърждава и Стефан Византийски, вж11.

Интересно потвърждение, че с името Асия, или
Азия е била обозначавана област в юго-западната
част на Балканския полуостров, намираме у Стефан Веркович, който в неговото описание на Македония споменава албанското племе асии16, съседно на македонското племе мияци и албанското миридити:

В превод: Азия, това е град в Лидия до Тмол12
... Наричат Азия също и Епир, по града в Лидия.
Град Азио е споменат в Епир от френския изследовател Д`Анвил, който счита, че руините в местността, наричана от местните жители
Азио е старият Актиум, или Анакториум, вж.13

С една дума Лидия, или по-правилно – Людия
(Λυδια)14, е била област в Епир, в която се е намирал градът Азио (името е съхранено до края на
XVIII век), по чието име целият Епир е бил наречен
Азия. Лидия е била населена с жители, които са се
казвали люди (Λυδοι), или люде. Не е трудно да се
досетим, чии предци са били тези люде.
Интересно потвърждение, че Лидия все пак е
били балканска земя, намираме в книгата на акад.
Димитър Дечев „Die thrakische Sprachresten”15, в
която той е събрал споменаванията на тракийски
имена в античната и средновековната литература.
За топонима Alorus той привежда следните цитати:

В превод на български: Алор, местно име. – 1.
Град в Пеония. Птоломей. – 2. Град в Македония. Страбон, 7, фргм. 20. Алор е в Ботиея, до
Пидн в Пиерия. Стефан Византийски, 80, 18:
„Алор, град в Македония…. Скилак, 66: Алор,
град и река в Лидия. Помпоний Мела, 2, 35: между Пеней и Аксий е Алор.
Алор, река до Драч, Аппиан, Граждански войни 2, 56.
И така, Алор е град в Пеония, Македония, Лидия.
А също и река в Лидия, и река край Дирахий (на
български Драч - днешния град Дуръс в Албания).
Потвърждава се тезата ми, че всъщност страната
Лидия се е намирала в Епир. Херодот, Страбон и
Птоломей, и др. споменават река Людия в Македония.

III. Божеството Живот, Живе, Жив, Жива
в славянската (включително и българската)
митология
Като се вземе предвид, че нито в гръцката, нито
в латинската азбука има буква за звук Ж, напълно
е правомерно да се предположи, че името на бога
на лидите, или людете, отбелязан на латински като
Ziva, е било Жива, или Живе17. Основание за подобно предположение намираме в текстове, третиращи стари славянски богове.
Един от първите, който споменава наред с други славянски богове и божеството Живе е полският
летописец Ян Длугош (15 век):

В превод на български: ...богиня на живота, която
се е казвала Живе.
9
Stephanus. De Urbibus. В случая Стефан Византийски цитира Хезихий, който твърди, че Лидия и Меодния е едно и също, а Меония се
нарича по реката Меона, която пък тече и през Ахея.
10
Eustatii commentarii ad Homeri Odysseam, t. I, Lipsiae, 1835.
11
Stephanos Peri poleon, Venetiis, M.D.II.
12
Според мен името Тмол всъщност е изопачено име на планината
Тмор, или Томорица, планина в Епир - НТ.
13
Jean B. Bourguignon d` Anville, John Horsley, Compendium of
ancient geography, London, 1791, v. I, p. 209
14
Впрочем, не е изключено още в древнобългарските диалекти
успоредно да са се употребявали и двата варианта на етнонима:
люди и лиди, подобно на любе и либе. За това ни подсеща фактът,
че името Лидия (което вероятно произлиза от етнонима лиди/
люди) е много популярно сред славянските народи, включително
15
D. Detschew, Die thrakische Sprachresten, Wien 1957
16
Описание быта Болгар населяющих Македонию: Сочинение Стефана Верковича, Москва, 1868 г., стр.6
17
За това предположение съм подсетен от Григор Симов, който
го изказва за пръв път в през март 2011 година в блога: http://
sparotok.blog.bg/politika/2011/03/25/kakvo-oznachava-imeto-natrakiiskoto-pleme-odrisi.716385. Тук просто доразвивам и научно
обосновавам идеята на Григор Симов.

(Продължава в следващия брой|
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КВАНТОВ
ПРЕХОД

В

се почесто
изникват
находки,
които карат археолозите да
се съмняват в истинността на
теорията за историческото развитие на човечеството. Водят
се постоянни научни спорове,
едни обвиняват археолозите,
че се занимават с фалшификации, други се замислят за
преразглеждане на историята,
а трети просто изпадат в недоумение. Хайде да видим, какво
кара учените по цял свят да
се съмняват в това, което се е
смятало за неопровержима истина толкова много време.
В течение на последните
няколко десетилетия, миньорите в Южна Африка изравяли загадъчни метални сфери.
Диаметъра на тези сфери с
неизвестен произход е приблизително 3-4 сантиметра. На някои от тях са гравирани три паралелни линии, преминаващи
по оста на предмета. Открити
са два вида сфери: едните са
изработени от твърд синкав
метал с бели петна, а другите
са кухи от вътре, запълнени с
бяло гъбесто вещество. Интересен е факта, че камъка, в
който са били открити, се отнася към Докамбрийския период и датира приблизително от
2,8 милиарда години! Кой и за
какво е направил тези сфери –
остава загадка.
В научно списание от 1852
била публикувана статия за
открита изключително необикновената находка на предмет
с формата на ваза. Самия артефакт бил намерен през 1851
година в кариера близо до град
Дорчестър (Dorchester, САЩ)
след извършването на взривни
дейности в структурата на скалата, която датирала от около 534 милиона години. След
взрива предмета се е разцепил
на две части. А след събирането им заедно се образувала
великолепна тайнствена ваза
– полукамбана с височина около 11,4 см, ширина от 16,5 см
в основата и 6,5 см в гоената
си част и дебелина от около 3
мм. Материала, от който е изработена е сплав между цинк и
сребро. Цялата и повърхност е
покрита с отчетливи флорални
орнаменти, основния акцент се
пада на изображенията на цветя, целите покрити със сребро
увити от лоза също със сребърно покритие. Гравюрата и
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Нефритен диск – Китай 7
хил. год

Гравирани сфери – Южна Африка
~2,8 милиарда години

Кристални черепи –
Бразилия

Древните артефакти и загадки
Диск Сабу – Египет 5
хиляди години
сребърното покритие са изпълнени с невероятно майсторство от неизвестния майстор.
Преди взрива, самия артефакт
се е намирал под земята на
дълбочина около 4,5 метра.
В музея на държавния университет в Перу се съхраняват камъни с най-различни
интересни рисунки, но ние ще
се спрем на един конкретен,
на който е гравирана фигура
на човек. Изследванията на
камъка показали, че рисунката била създадена преди 30
000 години. Но не това е найинтересното, а това, че самата
фигура е облечена в съвременни дрехи, шапка и обувки.
Излиза, че преди 30 хиляди
години хората притежавали
същите умения за изработка
на облекло каквито имаме и
ние днес. Освен това, човека
държи в ръцете си телескоп
и наблюдава прелитащо небесно тяло. Което ни навежда
на мисълта, че не само е при-

Древна Ваза – САЩ 534
милиона години
тежавал познания по астрономия, но и самата цивилизация
е притежавала солидни технически възможности, съдейки
по съвременния телескоп в
ръцете му. Между другото днес
се смята, че телескопа бил изобретен за първи път през 1770
година от Галилео Галилей.
Изглежда, че това далече не е
така…
„Чинията на Лоладоф” наричат каменното блюдо, открито
в Непал, чиято възраст датира
преди повече от 12 000 години.
Изглежда, Непал е било едно
от многото места посещавано
от извънземни в древността.
Това ясно личи от НЛО-то във
формата на диск. Има и рисунка на персонаж удивително
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Каменният
град
(разкази и
публицистика)

Цена 7 лв.
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и доцент по социокомуникативна музеология, магистър по история, философия и икономика, доктор по социология и доктор на икономическите науки.
Научен сътрудник I ст. по етнология. Бил е член на Специализирания научен
съвет по национална сигурност при Висшата атестационна комисия на Република България. Участвал е в мисии по спасяване на паметници на културата и
историята в чужбина. Работил е като главен експерт в Министерството на образованието и науката, експерт в Министерството на икономиката и експерт
в Народното събрание. Проф. Евгений Сачев има големи заслуги за развитието на българската музеология и музейно дело. Повече от 30 години работи в
сферата на културното и историческото наследство. Бил е директор на Националния музей-параход „Радецки” и на Архитектурно-етнографския музей „Старият Добрич”. От 2003 г. до 20.III.2006 г. е бил директор на Националния център
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Висшето училище по застраховане и финанси. Проф. Евгений Сачев е автор на
единствения български речник-справочник по музеология. Има повече от 300
научни публикации и 30 монографии. Положил е основите на науката за паметниците на културата и историята – културономия. Проф. Евгений Сачев е
учредител и член на редица обществено-патриотични сдружения: Обединени
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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.

наподобява извънземно, чийто
вид знаем като сивите.
В Древен Китай приблизително около 5000 година преди
н.е. в гробниците на знатните
особи били поставяни големи
каменни дискове изработени
от нефрит. Тяхното приложение, както и технологията, по
която били изработвани все
още остава загадка за днешните учени. Все пак нефрита
е един от най-твърдите камъни в света, два пъти по твърд
от стоманата. Твърдостта му е
6,5-7 по скалата на Моос.
Пред вас се намира найважния и невероятен артефакт,
намиран някога в Колумбия.
Това е така наречения „Генетичен диск“. Той е изработен
от Лидит, изключително здрава каменна порода, която не
отстъпва по здравина на гранита, но със слоеста структура, което не позволява в наше
време да се изработи подобен
диск. Диаметъра му е 27 см, а
теглото 2 кг и нито една съвременна технология не е способна на това, което е успял да
направи древния майстор. Но
най-интересното в случая са
инкрустациите на самия диск,
изобразяващи процесите на
зачатие, които е възможно
да се наблюдават в реалния
живот единствено под микроскоп. В лявата част на диска,
11 часа, може да се разгледа
изображението на мъките яйчници без сперматозоида и с
него, очевидно е, че е показан
процеса на зараждане на сперматозоидите. В зоната около
1 часа могат да се наблюдават вече няколко зародили се
сперматозоида. По нататък е
изобразен зародишът, стадиите му на развитие до това как
изглежда новороденото. Освен
това са изобразени мъжа и жената.
За първи път такъв череп
бил намерен през 1927 година

в Централна Америка от експедицията на известния английски археолог и пътешественик
Ф. Алберт Мичъл-Хеджис.
Находката била предшествана от започналите още
през 1924 година работи по
разчистването на древния град
на маите във влажните тропически джунгли на полуостров
Юкатан (тогава – Британски
Хондурас, днес – Белиз). Едва
забележимите старинни постройки били погълнати от
тридесет и три хектара гора.
За облекчаване на разкопките било решено тя просто да
бъде запалена. Когато димът
окончателно се разсеял, пред
участниците в експедицията се
разкрило удивително зрелище:
каменни пирамиди, градски
стени и огромен, за хиляди
зрители, амфитеатър. Лубантун, «Градът на падналите
камъни», – това наименование
на Мичъл-Хеджис било прилепнало с лека ръка към древното селище.
През април 1927 г под отломките на древен олтар
дъщерята на археолога намерила удивителен предмет. Това
било човешки череп с естествена големина, изработен
от изключително прозрачен
кристал и идеално полиран.
Липсвала единствено долната
челюст, но след три месеца
буквално на десетина метра от
местоположението на черепа
била намерена и тя. Оказало
се, че тази кристална част се
окачва на идеално гладки шарнири и се задвижва при наймалкото докосване.
С изучаването на черепа
се заел изкуствоведът Франк
Дордланд. При щателен оглед,
той открил в него цяла система от лещи, призми и канали,
създаващи необичайни оптически ефекти. Изследователят
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