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да се абонират за вестник
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Можете да го направите във 
всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи.
Вече може да се абонирате 

и онлайн на адрес: 
abo.bgpost.bg

до 26-о число на всеки 
месец.

Абонатите имат право на 
безплатна публикация, 

реклама и съобщение за 
наболели теми.
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с успехи и отличия

на престижни форуми

„КОРЕНИ НА 

ДУХОВНОСТТА” 

Филмьт на Мариана Праматарова 
и Иво Вартанян

На стр. 2-3-5

„Бъдещето на 
християнското 

семейство”

В БРОЯ:
Не какво да правим, а да държим ума в сърцето си 
и да се молим… стр. 3
Предстои ни скок в божествената идентичност и сливане 
с дишането на времето, с Любовта стр. 3
Хората казват, че мурсалският чай е поникнал там, 
където са падали сълзите на Орфей, докато търсел  
своята любима Евридика...  стр. 8

Една нова година
за много мечти!

Една цяла година 
за много успехи!

Весели празници!
От редакцията 
на в. "КВАНТОВ

ПРЕХОД" 
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  Анкета на тема:

”Бъдещето на християнското семейство”
Празникът Въведение Богородично /21.11./ се чества от Българската православна църква и като Ден на християнското 
семейство, на православната християнска учаща се младеж. Според първоначалния замисъл е бил ден за християнизиране, 
за причастяване и общение с Христа и Църквата. Като измолили от Бога рожбата си, Йоаким и Анна, родителите на Мария, 
дали свещен обет, че ще я посветят в служба на Него. И когато станала на три години, благоговейно и тържествено я въвеждат 
в Божия храм в Йерусалим. Според православната традиция, Въведение Богородично слага началото на Коледните пости и се 
свързва с настъпващата зима, с очакването на църковните тържества около Рождество Христово.
Във връзка с този празник питаме наши творци за това как виждат бъдещето на християнското семейство.

Мненията събра: Лили Петрова

Елица Мавродинова, 
поет

Семейството
е нещо много 
по-универсално 
от религията

Семейството за мен е 
нещо много по-универсално 
от религията. То е свързано 
със зачитането и уважението 
на другия, с уникалността на 
индивидите, съчетана в едно 
общо цяло.

Преди седмица бях на 
сватба. Свещеникът, който 
бракосъчета младоженците, 
каза така: „жената трябва 
да се бои от мъжа си като от 
Бога, а мъжът трябва да оби-
ча жената като себе си.“ Това 
ли е християнското семей-
ство? Ако да, то не мисля, че 
то има бъдеще. Защо? За-
щото съм жена от 21-ви век 
и нищо не може да ме накара 
да се боя -  нито от Бога, нито 
от съпруга си. Предпочитам 
да ги обичам с цялата любов, 
на която съм способна. И ако 
ме питат дали ще просъще-
ствуват християнските цен-
ности в бъдещето, ще ми се 
да отговоря така: ако христи-
янската ценност е страхът 
(от Бога, от другия, от каквото 
и да е), то бих предпочела да 
не просъществува. И ако хри-
стиянството иска да оцелее, 
време му е да загърби стра-
ха и да направи семейство с 
някоя истинска ценност. Като 
любовта например.

Теменуга Маринова, поет, преводач

Прекланям 
се пред 
наивния 
порив към 
хармония

Не ми отива на мен 
да говоря за христи-
янското семейство, 

или да разсъждавам за ду-
ховността. Аз съм дете на 
колектива. Когато навърших 
три години, сама се кръстих 
с вряла вода и едва оцелях. 
През лятото баща ми си закъ-
рпваше сандалите и отиваше 
да лови риба. Правеше ми 
дървени човечета, които се 
премятаха на конец. Поняко-
га спеше на тавана. Веднъж 
през капандурата влязъл 
крадец и без малко да му 
скочи на корема, а татко го 
хванал за крака и му викал: 
„Какво правиш, бе, човек! Ще 
се пребиеш!“ Това го разпра-
вяше крадецът. Баща ми не 
вярваше в Бог. Той обичаше 
красивата ми майка повече 
като дъщеря. Тя ме научи 
на песничката „Дядо Госпо-
ди, прости ми, моля ти се от 
душа…“. Имаше си любима 
чаша. Последните й думи 
бяха: „Поне една студена 
вода да пия.“ Светът беше 
разделен със желязна заве-
са и ние бяхме семейство. 
После завесата се раздра 
и ние пак бяхме семейство. 
Сигурно сме били семейство 
и след робското въстание на 
Спартак, когато по цялата 
Виа Апиа, на всеки 70 метра 
е имало забит кръст. 213 ки-
лометра, 6000 разпънати и 
нито един възкръснал. Сто-
тина години по-късно Божият 
син ни посъветва да не поже-
лаваме роба на ближния си. 
И правилно, защото може да 
ни спретне бунт с пълководец 
от неподходящо коляно, кой-
то да изпие горчивата чаша 
до дъно. „Или, или, лама, 
сабахтани“. Трябва да си бог, 
за да пожертваш детето си. 
Земните бащи не постъпват 
така. Освен ако не се изжи-
вяват като свободни духове, 
или диви зверове. Майките 
не биха дали тригодишните 
си дъщери в детска градина, 
но се налага да ходят на ра-
бота. Някои го правят, защото 
детето трябва да се социали-
зира. Благочестивата Анна го 
е сторила, за да изпълни обе-
та си. Винаги има обяснение. 
Дева Мария и Йосиф не изо-
ставят сина си. 

„We share the same biology

Regardless of ideology

Believe me when I say to 
you

I hope the Russians love 
their children too“

Така разбира нещата 
Стинг. Религията като иде-
ология е още един повод за 
насилие. Християнски се-
мейства, мюсюлмански се-
мейства… Всички искаме 
спокойствие и хляб за де-
цата си. Страхуваме се за 
тях и се надяваме на мирно 
бъдеще. А надеждата прави 
човека глупав. Затваря очите 
му за истината и го приспи-
ва в робската люлка, която 
продължава да отмерва вре-
мето с ритъма на беззвучна 
камбана за упокой на Боте-
вия несломим дух. При опо-
жаряването на Перущица по 
време на Априлското въста-
ние след училището идва 
ред на църквата „Св. Архан-
гел Михаил“. Там Спас Гинев 
и Кочо Честименски убиват 
жените и децата си, за да не 
попаднат в ръцете на баши-
бозука. Там, където е място-
то на духовността. Загинали-
те за свобода не възкръсват. 
Впрочем, загиналите за вяра-
та си - също. Жестоко е, но 
равносметката на Вазов е по-
жестока. 

„И господ от свода, през 
гъстия дим,

гледаше на всичко тих, 
невъзмутим!...“

Оправяйте се без Бог. С та-

кива думи се става патриарх 
на словото. Защото църква-
та не е спасение. Всичко е 
нож и политика. Търговците 
в храма, всяка година разпъ-
ват Исус. Включили са го в 
смяната на сезоните. Прини-
зили са битката за човешката 
душа до природно явление, 
което идва неосъзнато и така 
си отива. Ето, затова, донякъ-
де интуитивно, винаги съм се 
пазила от думата духовност. 
Предпочитам изкуство, при-
рода… Такива, каквито ги по-
знавам като земно същество. 
Небесните дела не са моя ра-
бота, а и не мисля, че изобщо 
трябва да се разискват. Не 
ми е приятно, че теологията 
замества вярата така, както 
науката обяснява любовта 
с химически процеси. Човек 
не подлага съкровените си 
чувства на дисекция. Не ги 
споделя. Тези, които се инте-
ресуват от невинната клюка 
- кой къде отишъл, какво на-
правил, кого изцерил, прини-
зяват вярата. Тези, които си 
задават въпроси, се съмня-
ват. Фанатиците напълно са 
я изгубили, защото тя иска 
смирение, а те ни натрапват 
собствената си горделивост. 
На мен ми е достатъчен 
фактът, че някой някъде е 
бил поруган, за да застана 
до него. Аз съм на страната 
на губещите. Може да не спо-
деляме еднакви възгледи, но 
се прекланям пред наивния 
порив към хармония. И не 
ме интересува бог ли е, или 
човек. Семейството не си го 

избираш сам. Не ми се на-
влиза в дебрите на трансце-
денталното. Не зная, дали 
многобройните идентични 
ментални преживявания на 
хората в критични моменти 
са някаква съществуваща 
действителност, или е просто 
игра на ума. Може би сме чо-
вечета на конци, с които Бог 
забавлява децата си, защото 
сме устроени еднакво. До-
лавяме едни и същи ухания, 
чуваме едни и същи звуци в 
различна степен, според де-
ликатността на възприятията 
си. Индивидуалността е в ню-
ансите, които лесно се губят, 
затова е важно да сме будни. 
Да изостряме сетивата си. 
Да различаваме безпогреш-
но вярата от страха, смире-
нието от глупостта, сляпото 
подчинение от уважението, 
жаждата за власт от предна-
значението да служиш на хо-
рата. Много е трудно. Човеш-
ките същества са крехки, но 
не се отчайвайте. Просто сте 
уморени. Нека другият ви за-
мени в това бдение, защото 
сте семейство, в което духа 
се наследява заедно с гени-
те. Не да умираме трябва, а 
да живеем. Това е големи-
ят подвиг на бъдещето. Ние 
всички сме деца на Балкани-
те. Носим тежка кръв. Добре 
е да не ни закачат. Защото 
някой ден ще потърсим смет-
ка за разнообразните духов-
ни експерименти, на които ни 
подлагат повече от 13 века. И 
отвъд законите на естество-
то, този път ще възкръснем.
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На стр. 5

След черния петък на 
13 ноември в Париж 
светът отново се пита 

/за кой ли път…/ какво да се 
прави…И това е прастарият 
въпрос, занимавал хората, 
откакто се е пръхнал животът. 
За това се питаше в начало-
то на 19 век и руският ради-
кален философ и демократ 
Николай Чернишевски в своя 
роман “Какво да се прави”. 
Той виждаше спасението в 
ликвидиране на крепостниче-
ството, в решаването на ико-
номическите и политическите 
проблеми, в реализма на из-
куството, в това литературата 
да служи на народа си… Чер-
нишевски описа в своя роман 
хората от новото общество, 
които живеят от своя труд и 
по нов начин устройват своя 
семеен живот и живота в об-
ществото. Но заради своята 
политическа и литературна 
дейност бе осъден да лежи 7 
години в каторга и заселване 
в Сибир. 

Подобно на него, много 
други светли умове са се пи-
тали накъде върви светът 
и колко дълго може да се 
движи в погрешната посока 

Християнският празник на Светата Майка на Го-
спод Иисус Христос Дева Мария има своите дълбо-
ки древни корени в духовната култура на българи-
те, които са органично свързани с по-старото ни 
духовно Учение - Тангризма. Четири века преди 
да бъде прието християнството като официална 
държавна религия, по нашите земи има вече хри-
стиянски храмове. И този факт не само че е исти-
нен, но има и своите духовни корени, които ясно 
можем да съзрем в погребалните артефакти на Кан 
Кубрат и Кан Аспарух, които носят равнораменния 
български кръст. Има  исторически факти, които, 
колкото и да се крият и деформират, остават ясни и 
категорични в нашата  история.

   Българското семейство е свещена единица в 
Знанието, което нашият народ е носил много хи-
лядолетия в сакралната си и морална култура. 
Това знание е свързано с Универсалният принцип 
на Живота във Вселената, който нашия народ на-
ричал Танг-РА.  В материалния свят, в живота на 
хората днес, той се нарича единство между Фило-
генетичния и Онтогенетичния принцип на Живо-
та в Биосферата на нашата планета. Единството  
между Небето (Тангра) и Земята. Това единство, 
според българите, се е осъществявало в свеще-
ния съюз между Мъжа и Жената, в семейството.  И 
това знание няма мистично-религиозната форма 
на брака, а е духовно-душевно изживяване на сли-

на разделение, на изостре-
на полярност между бедни и 
богати, на привилегировани 
и онеправдани, на избрани и 
низвергнати…

И въпреки това, светът не е 
мръднал дори на йота в посо-
ка на помирение. Дори обрат-
но, въпреки т.н. демокрация 
и разни други човешки умот-
ворения, хората все повече 
са се ожесточавали и стигали 
до апогея на своята безчовеч-
ност. До това да отнемеш не-
чий друг живот и то толкава 
садистично и мерзко, че това 
да граничи с удовлетворение 
от този акт.

Но, вместо да се търсят 
и решат причините, довели 

сътворения от Бога добър чо-
век дотам, само се “лекуват” 
симптомите, последствията. 
Нещо повече – дори се на-
лива и масло в огъня. Тряб-
вало да се отговори на огъ-
ня с огън, на стрелбата със 
стрелба... И сега европей-
ските ръководители се канят 
да отговорят подобаващо на 
нападките, на атентатите… 
Тогава какво да се очаква, ос-
вен саморазрушение…

Особено пък сега, когато 
лавината на злото се е отпри-
щила, взривена от разделе-
нието, омразата, заблудата, 
от манипулациите... От отча-
яние, безсилие и чувство за 
отхвърленост и малоценност, 

от мнимото добро… Когато се 
намираме в “окото” на бурята. 
Когато процесите са станали 
неуправляеми и са почти на 
автопилот. Когато нямаме 
много възможности за реаги-
ране…

И все пак, има неща, които 
можем да осъзнаем. И най-
вече това, че истинската сво-
бода и сигурност са възмож-
ни само в духовния свят, т.е. в 
Бога… Тук и сега можем само 
да държим ума в сърцето си и 
да се молим на нашия Създа-
тел за прошка, за изкупление 
пред чудовищните ни прегре-
шения. И вместо с гняв, да 
отговорим с миролюбие на 
ожесточеното военолюбие. 

ването между Вселена (Универсум) и Човек (уни-
кумът на Универсума) в плодоносното единство 
на семейството, рода и народа. 

   Половото единство при българите е било све-
щенодействие на духовното във формата на ма-
териалното. Затова  Богородица, с непорочността 
на своето духовно и физическо съществуване, е 
нагледен пример за съвременните хора и семей-
ството в християнското общество. Напомня, че 
християнското семейство е антипод на всичко из-
вратено и деформирано. Че то е  идеал и форма 
на етичното и душевно-духовно отношение между 
мъжа и жената, че е най-значимата форма на ево-
люцията на душите в нашата епоха, затова трябва 
да го пазим и съхраним независимо от сатанин-
ските набези над него. Не само Църквата, но и 
ние редовите християни, трябва да осъществим 
на дело тази висока култура на българите от древ-
ността. Защото няма по-голям и по-значителен 
фактор за моралното развитие на един народ 
от чистотата и светостта на семейството. За 
съжаление, ние не следваме успешно този ве-
лик пример на чистота и душевно съвършенство. 
Църквата все още стои встрани от прякото възпи-
тание на младежите, а атеизмът дава изобилие от 
деградиращи негови форми на неморалност.

Християнското семейство 
като вричане в нашата 
истинска идентичност – 
БОЖЕСТВЕНАТА

Предстои ни 
скок в нея 
и сливане с 
дишането на 
времето, с 
Любовта

Във връзка с 21 ноември – Деня на христи-
янското семейството /Въведение Богородич-
но/ приканвам към споделяне, към съкровена 
изповедност поетесата Роса Соколова. Защо-
то поетите със своята чиста и свята интуиция 
провиждат доста напред. Пък и този ден е 
емблематичен за нея. Съвсем не случайно тя 
представи своята най-нова поетична книга “Не-
видимо-неведомо” миналата година точно на 
тази дата. Понеже не престава да въвежда в 
храма на семейството  все нови октави на лю-
бов, на отдаденост и служение. Да замесва не-
говия хляб насъщен с жив огън, с постоянство, 
интензивност и сила. Така както я е учила ней-
ната майка. Да разтваря душата си за любовта, 
за да чува и да се слива с песента на Родопа, 
тази в чан, река, дъбрава и елак… За да съши-
ва с нейния вятър крилата си. За да храни и 
добро, и зло с хляба на обичането…

Не какво да правим, 
а да държим ума 
в сърцето си 
и да се молим…

Незабравяйки, че не сме нито 
от Изтока, нито от Запада, че 
мястото ни ще остане без мя-
сто, ще изчезне без следа. Че 
ако не се подаваме на отро-
вата на болката и желанията 
си, бодилът ще се превърне 
в роза и в песъчинката ще 
грейне всемирът, както про-
никновено ни учеше Мевляна 
Руми. И незабравяйки, че Бог 
е Любов и само като превъ-
рнем гласа на ума си, на чув-
ствата си, на думите си в глас 
на Любовта, ще можем отно-
во да бъдем част от Неговата 
небесна държава.

Спас Мавров, писател-езотерик

Лияна Фероли   

Християнското 
семейство - 
най-значимата
древна форма
за еволюцията 
на душите

2 и 3 страници подготви Лияна Фероли   
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На 1-ви ноември - Ден на 
будителите, в гр.Бургас се 
сьстоя националната пре-
миера на научно-докумен-
талния филм *Корени на ду-
ховността*, която премина 
при изключителен интерес 

от страна на публиката. Лен-
тата на Мариана Праматаро-
ва и Иво Вартанян разказва 
за сьщността на исихазма 
като клон на православното 
християнство -  официална 
религия, философия и док-
трина на Бьлгария, Византия 

Филмьт „Корени 
на духовността” 
с успехи и отличия 
на престижни форуми

и Сьрбия, която от Парория 
през бьлгарското Черно-
морие се разпространява в 
Русия. Монасите-исихасти 
са основали десетки мана-
стири по бьлгарските земи, 
кьдето са разпространявали 
книжовността, духовността 
и православието, дали са на 
Бьлгария и Русия духовни 
учители и патриарси. Зрите-
лите на филма се запознаха 
сьс средищата на исихазма у 
нас - Парорийския манастир 
край с.Воден, Боляровска об-
щина, островите по бьлгар-
ското Черноморие, несебь-
рските цьркви, Аладжа мана-
стир край Варна, Ивановски 
скални цьркви край Русе и  
други обекти, свьрзани с това 
учение, както и  с неговите 
пьрвоучители.Специално 
за прожекцията на филма 
*Корени на духовността* в 
Бургас пристигна и група от 
с.Воден.

На 17.11.2015 г. от 14,30 
часа в Руския центьр на Сто-
лична библиотека филмьт 
беше представен пред учите-
ли, университетски препода-
ватели, богослови,  ученици, 
студенти, читалищни и би-
блиотечни кадри, които по-
здравиха екипа за професи-
онализма, изказаха се много 
ласкаво за филма на сьстоя-
лата се дискусия и поканиха 
авторите да гостуват в раз-
лични столични училища.

На 21.11.2015г. от 17,20 
часа филмьт *Корени на ду-
ховността* беше показан на 
участиците в ХХ национал-
на конференция *Бьлгария 
в световната история и ци-
вилизации - дух и култура* 
в пленарна зала на Общи-
на Варна, като част от про-
грамата. Сьс затаен дьх и 
голям интерес от страна на 
публиката премина прожек-
цията, на която присьстваха 
преподаватели и  студенти 

от ВСУ, научни работници, 
изследователи, журналисти, 
музейни работници,  ученици 
от фото училището, предста-
вители на Община Варна и 
много граждани.Авторският 
екип беше отличен с грамота 
за изследване и популяри-
зиране на достойния принос 
на бьлгарите в световната 
история и култура, на техния 
духовен пьт през вековете и 
личния принос на госпожа 
Мариана Праматарова в ра-
ботата на конференцията и 
нейното утвьрждаване като 
значим научен и културен 
форум в духовния живот на 

гр.Варна. Сьбитието беше 
отразено с репортаж в нови-
ните на национална телеви-
зиа СКАТ на 22.11.2015г. 

Авторите получиха по-
здравления и покани да 
представят филма пред мла-
дежка публика в различни 
бьлгарски градове.

Проектьт *Корени на ду-
ховността* се реализира с 
финансовата подкрепа на 
Национален фонд *Култура*.

БУРгАС

СОфИЯ

ВАРНА

Мариана Праматарова и  Иво Вартанян 
представиха при изключителен интерес 
филма *Корени на духовността* на 
Националната конференция *Бьлгария 
в свтовната история и цивилизации 
- дух и култура* в гр.Варна. Екипьт 
беше отличен с грамота за изследване 
и популяризиране на достойния принос 
на бьлгарите в световната история 
и култура и техния духовен пьт 
през вековете, и получи овациите на 
публиката и многобройни покани за 
представяне в страната и чужбина! 

КВАНТОВ ПРЕХОД
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От стр. 3 Християнското семейство като вричане в нашата 

истинска идентичност – божествената

Предстои ни скок в нея 
и сливане с дишането на 
времето, с Любовта

-  Роси, какво ни говори 
това че т.н. основна “клетка” 
/семейството/ на общество-
то все повече се разгражда? 
Дали пък няма да премине в 
нещо друго?

- Не вярвам нещо толкова 
исконно и истинско да бъде 
преходно.Семейството не е 
клетка, а уют и заедност. Се-
мейството не е  място и къща, 
то е дом и традиция, Любов. 
В семейството няма дребнави 
егоцентрични приоритети, би-
товизми...  То не е единствено и 
само биологично родство. Ако 
някъде се случва – жалко. Пре-
ди всичко и най-вече е духовно 
съжителстване и взаимовръз-
ка. Живина, която наклаждаме 
като огън, за да разтлее и в 
други, и още, и пак ... и така, по 
пътя към голямото семейство. 
Ние не сме названия в род-
нински връзки /майка, баща, 
сестра, .../, не сме и номер по 
ЕГН и регистри, не сме меди-
цинския си картон, нито роли-
те, които изпълняваме. Даже 
не сме  нашето минало. В нас 
съществува сила, защото жи-
веем в духовна Вселена и само 
духовните закони могат да ни 
освободят. И преведат напред, 
разбира се.

Всички, които съм допуснала 
в живота си, са част от моето 
духовно семейство.

- Знаем, че всяко разграж-
дане после преминава в съ-
зиждане, но на чисто, защото 
имаме дадената ни от Небето 
посока – “не да имаш, а да 
бъдеш”…

- Да, но колко от нас го про-
умяват, замисляме ли се изоб-
що? Юрнали сме се, ще се за-
давим от лакомия и алчност, от 
себезабрава, от безцветност...

Агресивно  ангажирани в 
хронична и непрестанна  борба 
за достигане в кратки срокове 
на все по-високи  постижения – 
звучи като диагноза, нали?

Трябва ли да сме издръжли-
ви в прехода към новата епо-
ха, питам аз? И можем ли да 
разглеждаме прехода не като 
заплаха, а като предизвикател-
ство, като необходимост.Темпе-
ратурата ще бъде много висока 
и никак няма да е лесно. Енер-
гията ще бъде чудовищна.Но 
преходът не е  капан без  изход 
– нито напред, нито назад… 
Ние не можем да го направим, 
каквито и ментори да ни изпра-
тят, с каквито и стъпки и пре-
поръки  да разполагаме. Ще го 
случат следващите, тези които  
ще се родят, още в прощъпул-
ника си. Децата на децата ни.

- И в тази надпревара не 
виждаме, че няма на кого да 
се доказваме, защото сме 
като всички други. Но про-
дължаваме да търсим себе 
си не в общото, а в посока 
раздробяване, разделяне, 
ограничаване…

- Това е защото не на всеки 
му е комфортно в “стадото”. 
Защото идентичността и уни-
калността са красиви качества, 
придаващи другост, откроява-
щи личностното. Това, което 
задвижва нещата. Пък и дру-
гостта не е изолация и дистан-
циране.Всички ние, независи-

мо какви сме по цвят, йерархия 
и вид, искаме само едно – да 
обичаме и да бъдем приема-
ни, ценени и уважавани такива, 
каквито сме. Не е трудно. На-
последък се занимавам с едно 
важно упражнение – опитвам 
се да променя взаимоотноше-
нията си с всеки, само като му 
изпращам добри мисли.

Мама ме е учила с хляба 
наш насъщен да храня всички и 
така наречените “душмани”, от 
хляба да се “посрамят”... Вяр-
вам, че е  била права... 

- Всички ние сме и “капка-
та” и “океана”,  имаме косми-
ческа идентичност, но пора-
ди неразбиране не можем да 
се слеем с нея. Кога и къде се 
срещат бита и битието, мал-
кото и голямото, “нищото” и 
“нещото”? 

- Сега и тук. Винаги и нався-
къде, където сме ние, хората. 
Страшното е, че изпитваме лю-
бов към своята клетка-затвор. 
Виждаме една малка част от 
бъдещето и го потъпкваме с 
краката си. Мърляви и занема-
рени сме. Трябва ни истински и  
всеобхватен поглед. За да про-
меним нещата, не е  необходи-
мо да се борим с действтел-
нотта, а да  създадем нов мо-
дел, който ще накара стария 
да изглежда отживял. При-
чините не са другаде. Те са в 
собственото ни съзнание.Пър-
вата стъпка е да се откажем от 
силната си привързаност към 
конвенционалната действител-
ност, от създадения от нас свят 
за обожание на ограниченията. 
Време е да сменим “канала”.

- Един мъдрец беше казал, 
че трагедията на човека про-
излиза от това, че безкрайни-
ят му дух е затворен в край-
ната му материя. Явно на 
духа му трябва този напор, 
този “затвор”, за да се усил-
ва и да не залинява…

 - Вместо да  търсим силни 
фрази за  промяната на света, 
нека започнем  от промяната 
в себе си. Смятам, че най-го-
лямото откритие и развитие 
през следващите години ще 
бъде  в сферата на духовно-
то.  Предстои изследване на 
духовните сили. Лаборатори-
ите ще бъдат преустроени.  Ще 
дойдат смелите и любопините, 
вероятно и малко луди... Те ще 
донесат постоянство, интензив-
ност и сила.

- За сега обаче материя-
та взима връх и ражда само 
земни страсти, земна ненаси-
та, навярно затова се подла-
га на разрушение…

- Но пък мислите ни са мно-
го по-съществени от гените. А 
околната среда, която се влияе 
от мислите ни, контролира ге-

ните. Затова напредъкът е въз-
можен и без да се  унищожава  
материята, като се откриват 
нови хоризонти и нови пътища 
за мислите ни. Това, което днес 
смятаме за парадокс, ще бъде 
утре голямата истина за децата 
на децата ни.

- Питала ли се, Роси, защо 
бог Кришна в древния индий-
ски епос Бхагават Гита поу-
чава, дарява с мъдрост своя 

то… Та нали всичко е съвър-
шено, защото е част от Бога. 
Само липсва правилната визия 
на това как да го гледаме – с 
какви очи, с какво сърце, с как-
ва сетивност... Щом Бог е Лю-
бов, значи всичко е любов и ако 
гледаме на нея като на такава, 
не само ще я получаваме, но и 
ще я умножаваме. Но насочена 
неправилно, заради илюзорна 
идентичност, изпадаме в кри-
зистност, безцветност, безвку-

бъде един мощен вик…

- То е и храм на живеещия в 
него дух. Но като че ли, в хра-
ма на  всяко едно голямо или 
малко семейство, както и в 
това на християнското, влиза 
само готовият за това, а него-
товият пречи с примера си и 
на другите да го правят...

- Едно е да си мислим, че 
сме готови и съвсем друго да го 
можем. Готовите дори няма да  
проговорят за това, те просто 
ще го направят.

Готовият е пространство, 
което се  разлива в тялото му, 
потъва в него, отдава му се. Ус-
воява го и го превръща в част 
от себе си. Става единство с 
другите единства.Обостреност 
и концентрация. Дишането на 
времето. Импулс, импулси... 
Мислите на всички готови се 
сборуват и се превръщат в 
едно  безкрайно сливане и вза-
имодействие. Всеки споделя 
себе си, това е  пътят – поглед, 
докосване, дума, игра, жела-
ние, сближаване. Воля за син-
тез. Случване. 

- Свещените писания на 
много народи обещават раж-
дането на едно голямо, кос-
мическо семейство, изграж-
дането на един общ за всички 
храм. Но преди това, вероят-
но, ще сме встъпили в своя 
малък храм на сърцето…

- Моята най-голяма и ис-
тинска светиня, създадена и 
отгледана с любов, е семей-
ството ми, приятелите, близки-
те. В нея, за нея, аз дарявам 
всичко, което мога. Като една 
нестихваща необходимост от 
себеизразяване. Традицията и 
историята на рода за мен също 
са исконно чувство и знание, 
което с достойнство и гордост 
предавам нататък. Нали само 
ние хората имаме шанса да 
сме това, което  сме решили да 
бъдем. А аз най-силно искам 
да бъда майка и баба. После 
– всичко останало.

- Ако всички отговори са 
в “невидимото-неведомо”, 
Роси, какво ти прошепва то, 
след като му посвети цяла 
книга с поезия?

- Научила съм от индийския 
духовен учител Ошо, че осъз-
наването  е ключът за хармо-
ничния живот. И в него няма 
думата “трябва”, няма наси-
лие, няма заповеди… Дори 
медитацията си не започвам 
с релаксация, а с осъзнаване. 
Така релаксацията се случва 
от самосебе си ... А „Невиди-
мото-Неведомо” ми прошепва, 
че ни предстои да извършим 
скок – скок към Божественото, 
към Космоса, извън нас и вътре 
в нас – към себе си, към света, 
към свободата. Както е ставало 
и друг път, но сега ще е най-
трудно. Защото днешният жи-
вот е не просто спектакъл, кой-
то сме дошли да изгледаме, а 
да изиграем заедно с другите… 

А ти, Лили, предизвика очите 
ми да навлезнат по-дълбоко от 
дълбокото на личността ми. И 
ето, чувам / а ти? /, навън вали 
– бавно, ритмично, есенно… 
Измиващият всичко дъжд в 
този миг така много ми прилича 
на Вричане…

Разговорa води
Лияна Фероли

Роси с молитва за всеки

ученик Арджуна точно в раз-
гара на унищожителната бит-
ка между неговите два рода?

- Не съм се питала. Аз чета 
и препрочитам Бхагавад Гита  
поне два пъти в годината. Знам 
че е истина, любов и мъдрост. 
Достатъчно ми е, че съм докос-
ната и благославена. Останало-
то е суета и търсене на думи и 
сентенции. Битката в Бхагавад 
Гита е реалност и днес, ние ви-
наги се намираме в нея и тук, в 
материалния свят. Защото ос-
новата на илюзията е в гоне-
нето на  целите. Вместо само 
да си следваме пътя…  Пък и 
Кришна в Бхагавад Гита казва, 
че отровата се неутрализира с 
любов, а преди да се стигне да 
там – с добро, с култивиране на 
качества, с друг начин на жи-
вот... И най-вече с общуване. В 
него е вълшебното хапче.

- Докато се стигне до там, 
има и друг начин, той днес се 
прилага като лечение с хоме-
опатия  /на отровата с отро-
ва/. А той не ни ли подсказва, 
че само трудният, тесният 
път ни води към нашата ис-
тинска същност?

- Това е пътят – теснината 
и стръмнината. Лесното е за 
други. Безхаберието е лесно и 
удобно нещо, но не ни приляга. 
Нито земното, нито духовното 
се  унищожава, а само се раз-
крива вътрешното, истинско-

сие, изобщо в непознаване…

- Нямаше и да стигнем до 
нашата вечна неудовлетво-
реност, забързаност за още 
и още, която е в основата на 
всичките ни беди, болести и 
разочарования…

- Да, така е. Забравили сме, 
че енергията не е неизчерпа-
ема. Аз също съм от тези хора. 
Напънати, бягащи, препускащи 
и неспиращи, отровени от не-
разбиране и едноличност... Бу-
рите в нас и сигналите на вло-
шеното ни здраве означават 
само едно – душата не може 
да си намери място, липсва й 
пространството, духовното… 
А тя има нужда да се  развива 
в същото това време, докато 
материалното си върви. И така 
докато някой ден се спрем 
и случим своето говорене, 
своето откровение и преодо-
ляване. Докато изговорим себе 
си по един необясним невидим 
и неведом начин. Не в офиса и 
не у дома. В застинало движе-
ние. Със стопирана динамика. 
Като вдишване и издишване… 
Като осъзнаване на простата 
истина, че ние сме и материята, 
и духа, че дух, душа и тяло са 
в едно. Че тялото не е раздро-
бено на  части, на органи, на 
вътре и отвън, че няма начало 
и край… Но може да бъде сце-
на, декор, предизвикателство, 
избор, желание, случване. Да 
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(От бр. 11)

инж. Ради ПАНАйоТоВ

Но това са само някои следствия, при 
които процесите, обусловени от зако-
на, са все още видими. Едва ли мо-

жем да проследим всички връзки и взаимни 
влияния. Само можем да предполагаме какво 
вече е станало, щото от един език да се на-
роят повече от 5000!

Наложило се е Господ “да размеси езици-
те”, защото с най-финната енергия, каквато 
са мисълта и езикът, могат да се предизвик-
ват най-големи промени в окръжаващия ни 
свят. А човекът в един момент се е отклонил 
и се е заел да строи “вавилонски кули”, пред-
ставляващи опасност не само за него самия, 
но и за цялото Божие творение. (Виж начало-
то на глава 11 от Моисеевата книга “Битие”.)

Но и днес с неразбирането и упорството си 
човекът продължава да работи в своя и на 
ближния вреда, не осъзнавайки, че всичко, 
което върши, се отразява във Всемира и рано 
или късно се връща обратно и засяга него 
самия. Сътворил е и ежедневно изгражда 
десетки институти и центрове – други “вави-
лонски кули”, чиито разработки са заложени 
в основата на така нареченото психотронно 
или лептонно оръжие. Което е съвременен 
вариант на приказките, в които се разказва 
за магьосници, чертаещи магически знаци 
и произнасящи заклинания, чиито въздей-
ствия променят състоянието и дори генети-
ката на хора и животни, а противодействието 
е само по силите на изключителни личности. 
Вероятно за същите по същество неща става 
дума и в науката “невро-лингвистично про-
грамиране”. В книгата си “Окована свобода. 
Технология на глобалния контрол” д-р Атанас 
Гълъбов пише: “Ако сте наясно със способи-
те за манипулация и ако сте наблюдателни 
и знаете какво да гледате, ще забележите 
например, че даден политик прави понякога 
определени движения с лявата ръка на клю-
чови думи и фрази. Това са т. нар. впечатля-
ващи команди, които са обект на изучаване 
и прилагане от невролингвистиката. Според 
проучванията жестовете с лявата ръка дости-
гат по-лесно до дясната мозъчна половина. 
Днес има специални екипи, добре запознати 
с всички стари и нови техники в това отноше-
ние, които обучават много политици по света 
как да държат своите речи и как да се държат 
и да жестикулират, така че да ви предразпо-
ложат да приемете техните идеи, внушения и 
политика.”

Ето още малко информация.
През май 1996 г. в Москва екип на Пьотр 

Гаряев директно е демонстрирал как сло-

во и образи могат да съживяват поразени или 
да убиват и извършват чудовищни мутации на 
живи организми, стотици пъти по-тежки от по-
следствията от атомно облъчване. (Виж кни-
гата “АЗ-ът на българите”.) Три години след 
това самият Гаряев заявява пред вестник “168 
часа” от 09/15.04.1999 г.: “Доскоро беше при-
ето, че генетичните молекули на ДНК имат 
веществена природа. Като матрица, на коя-
то днес ние се убедихме, че към генетичния 
апарат трябва да се подхожда като към зву-
чаща реч и музика. Тоест доказахме, че ге-
ните могат да съществуват под формата на 
електромагнитно и акустично поле. Оттам 
и се получават възможностите за странично 
въздействие върху ДНК. То може да има как-
то лечебно, така и пагубно въздействие върху 
човека – зависи от кого се използва. Ако ис-
кате да повлияете на някой човек, трябва 
да влезете в неговото семантично поле. Да 
познавате неговата граматика. Нашата ра-
диоелектронна апаратура може да имитира 
речта на ДНК и хромозомите. Тя моделира 
знаковата динамика и едновременно излъ-
чва съответното електромагнитно поле. 
Правихме опити с растения. Успяхме да възста-
новим увредени с радиация семена на пше-
ница и ечемик.” А на допълнителния въпрос: 
“Въздействат ли електромагнитните полета 
върху човека?”, Гаряев отговаря: “Направихме 
опит. За да го изолираме изцяло, поставихме 
ембрион в многослойна метална камера, къде-
то имаше всичко необходимо за неговата жиз-

неност и развитие, но външните полета бяха 
премахнати. Какво се получи – ембрионът от-
начало живееше нормално, после започна де-
градацията, той се превърна в урод и след това 
загина. Тоест генетическият апарат реагира на 
външните влияния. В зависимост от това как-
ви са те, хората или растенията могат да се 
увредят или излекуват. При продължително 
и силно въздействие може да се вкара как-
вато и да е информация в ДНК-молекулата.” 
(Виж също книгата на Росица Божкова и Живко 
Желев “Окултизъм и наука” и публикациите на 
вестник “Труд” от 11.05.1996 г. “Думи предизвик-
ват чудовищни мутации” и вестник “168 часа” 
от 09–15.04.1999 г. “Сърбите атакувани с психо-
тронно оръжие”. Цитиран е и литературен жур-
нал “Други – Берега”, № 7 – 8 от 1996 г.)

На фона на всичко, казано дотук, озадачава-
що и многозначително звучи следното изрече-
ние от цитирания доклад на Съвета на Римския 
клуб – „Първата глобална революция” (в гла-
вата „Усъвършенстването на съвременните 
технологии”): „Много етнически проблеми 
възникнаха именно в резултат на възмож-
ността да се манипулират генетическите ко-
дове на хората.”

А ето и едно на пръв поглед куриозно, но 
носещо неподправена истина известие, кое-
то опровергава поговорката “Дума дупка не 
прави”. Под надслов “Не думай” и заглавие 
“Псувните травмират ДНК” вестник “24 часа” от 
13.10.1998 г. пише:

“Колоритните словосъчетания, свързани с 
майката, са опасни за здравето, предупрежда-
ват руски учени. Те доказали, че прекомерно-
то словесно блудство действа разрушително 
върху гените на хората. ДНК “чува” прокляти-
ята и псувните, и ги предава по разрушителен 
път на организма. От това, какво е запечата-
ло ДНК на човек, зависи здравето на поколе-
нието му, предупреждават експертите. Русия и 
Балканите били най-застрашени, защото там 
най-много се псувало.”

Случайно ли е след всичко това, че в ком-
пютърната мрежа голяма ревност се проявява 
към личните данни на ползвателите? По тях 
вече могат да се настройват параметри за стро-
го лично въздействие чрез компютърни психо-
вируси, способни да разстройват съзнанието и 
дори да убиват, за което вече се появиха съоб-
щения в печата и в “Интернет”. Чрез съответ-
ни звуци, форми, цветове и пр., безпроблемно 
генерирани на компютърния екран, могат да 
бъдат препрограмирани умът и тялото на хора-
та така, че после да не ни остава друго, освен 
само да се чудим защо вече толкова години ни 
се случват само неприятности и сме свидете-
ли на безброй безумия? (Виж книгата на Тодор 
Андреев “Неизвестните оръжия”.) 

(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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От цитата, тъй като текстът е латински, ясно 
личи, че началната буква на името на богинята на 
живота е записан с латинско Z - Ζywie, тъй като в 
латинската азбука  липсва буква Ж. У полския лето-
писец от 16 век Мартин Белски, началната буква е 
вече Ж  (Z с точка или запетая-апостроф над нея), 
вж.:

Сънародникът на Белски - Прокош (18 век), който 
пише на латински, успява да отбележи същия звук 
Ж в божеското име Живе, и образованото от него 
име на храма Живец с апостроф над Z дори в ла-
тинския текст  ср18.

Същият Прокош обаче отбелязва името Живе и 
като име на мъжко божество, което е син на бог Трг, 
Трж и  е „създател на живота ... върховен властелин 
на Вселената“.

Бог Живе се споменава и от друг полски летопи-
сец - Матей Стрийковски (16 век).

Изследователят на лужишките славяни - А. 
Френцел, отбелязва божеското име Жива чрез ла-
тинските букви S, но също и Z, вж.:

В превод на български: „Сива, богиня на Живо-
та: полск. Живе (Zywie)“

И, накрая, редно е да отбележим, че божеските 
имена Жив, Живе, Жива са съхранени в българския 
фолклор, записан в Родопите от Стефан Веркович 
и Иван Гологанов в сборника „Веда словена“19 

Формата Живна Бога всъщност е отражение на 
Жива Бога, вж. бълг. фолк. израз „божне ле“ вм. 
„боже ле“.

Божеското име с корен жив- обаче по-често се 
среща във „Веда словена“ като име на женско бо-
жество: Жива Юда, Юда Жива Самовила, вж.:

Фактът, че едно и също име се прилага ту към жен-
ско, ту към мъжко божество, като първото доминира, 
показва, че фолклорът е създаван в период, когато се 
е започнало преминаване от матриархат към патриар-
хат: първоначално източник на живота според предста-
вите на древните траки е била жена - Великата богиня 
майка, а след като е настъпил патриархатът същата 
функция преминава към мъжкото божество, което се 
възприема като баща, демиург, създател на живота и 
вселената. Това свидетелства за голямата древност 
на цитираните фолклорни произведения.

В горе приведените примери видяхме, че звук на-
чалният звук „Ж“, в божеското име „Живе, Жива“  в 
текстове, написани с латинска азбука, обикновено се 
обозначава с буква Ζ, а в немскоезичните текстове 
дори с буквата S, вж. Sivva у Френцел. Причината е 
липсата на буква Ж в латинската азбука. Някои автори 
се опитват да приспособят латинската азбука за обо-
значаване на звук Ж, като добавят точка или апостроф 
над буквата Ζ.

Името, достигнало до нас във вида  Ζευσ всъщност 
е заемка в старогръцкия език от съседните древнобъ-
лгарски („тракийски“) племена, в които то оригинално 
е звучало Жив, Живо или Живе. Името е съхранено в 
българския именник в такива имена като Живо, Жива, 
Живко, Живка и др., а Цани Гинчев споменава и име 
Жева. Тъй като в гръцката азбука няма специална 
буква за Ж, началната буква на името на бог Живе не 
може да се предаде на гръцки по друг начин, освен с 
буквата Z. 

Античните автори, които са обяснявали това име 
като свързано с представата за живота, най-малкото 
са знаели езика на племената, от които това име е 
проникнало в старогръцкия език, - а по-вероятно е те 
самите да са били родом от тези племена, и са обяс-
нявали значението на името, изхождайки от родния си 
език. Дали самите те са писали на старогръцки, или са 
писали на техния роден език, а произведенията им по-
сле са били превеждани на старогръцки, днес можем 
само да гадаем. 

Гореизложеното обяснява, защо „гръцкия“ бог Зевс 
е представен в митологията като баща на такива тра-
кийски богове, като Дионис, Арес, Хермес, Сабадий, 
Семела и др.

IV. Надписът върху златния пръстен от Езе-
рово – 

доказателство, че тъй наречените „траки“ са 
били древните българи

1. Някои досегашни прочити на надписа

За въпросния пръстен се съобщава, че е намерен 
през 1912 година в местността Пържинака на село 
Езерово, Първомайско, от двама местни селяни. През 
1913 година археологът Богдан Филов прави научно 
съобщение за пръстена, като го датира с V век пре-
ди Христа. След това с разшифроването на  надписа 
върху този пръстен са се занимавали както световно 
известни  западноевропейски, румънски и наши езико-
веди, сред които такива корифеи като Паул Кречмер, 
Алберт Блументал, Василе Първан, акад. Димитър 
Дечев, академик Владимир Георгиев и  др., така и по-
малко известни автори. Досега са направени над 20 
опита за разшифровка, като една с една не си прили-
чат.

Мене надписът върху пръстена ме заинтересува, 
защото това е едва ли не единственият  съхранен ця-
лостен текст на „тракийски“ език. Правилното разчита-
не на текста е затруднено заради това, че букворедът 
не е разделен с интервали на отделни думи.

Веднага ще отбележа, че не съм съгласен с напълно 
с нито един от досега направените прочити на надписа. 
Западноевропейците, румънецът Василе Първан, и 
нашият академик Димитър Дечев са претърпели пълно 
фиаско поради простата причина, че са имали предва-
рител-

ната нагласа този  надпис да е бил на „тракийски“ език 
- според тях макар и индоевропейски, но мъртъв, за-
бравен език, който не прилича на нито един от съвре-
менните езици – което се оказа категорично невярно.

Единственото заслужаващо отбелязване постиже-
ние на Дечев, отразено още в първата му публикация 
по темата20, е откритието му, че думата ΝΕΡΕΝΕΑ от 
надписа етимологично възхожда към индоевропей-
ския корен ner-, „мъж“, имащ съответствие в италиан-
ското име Nerioeni и в думите от оскския и албанския 
езици „ner“, означаващи „мъж“ -  което по-късно позво-
ли на акад. Владимир Георгиев да стигне до извода, 
че всъщност   ΝΕΡΕΝΕΑ може да не е лично име, а 
да е нарицателно за „жена, съпруга“. От западноевро-
пейските учени единственото заслужаващо внимание 
постижение е на лингвиста Олсен, който пръв съеди-
нява последната издълбана върху диска на пръстена 
буква – Ζ, с четирите букви, изрязани (поради недостиг 
на място на диска) вече върху периферията на диска 
– ΗΛΤΑ, - в една дума – 

IV. Надписът върху златния пръстен от Езерово –  
доказателство, че тъй наречените „траки“ са били древните 

българи 
 

1. Някои досегашни прочити на надписа 
 
За въпросния пръстен се съобщава, че е намерен през 1912 година в местността 

Пържинака на село Езерово, Първомайско, от двама местни селяни. През 1913 година 
археологът Богдан Филов прави научно съобщение за пръстена, като го датира с V век 
преди Христа. След това с разшифроването на  надписа върху този пръстен са се 
занимавали както световно известни  западноевропейски, румънски и наши езиковеди, 
сред които такива корифеи като Паул Кречмер, Алберт Блументал, Василе Първан, акад. 
Димитър Дечев, академик Владимир Георгиев и  др., така и по-малко известни автори. 
Досега са направени над 20 опита за разшифровка, като една с една не си приличат. 

Мене надписът върху пръстена ме заинтересува, защото това е едва ли не 
единственият  съхранен цялостен текст на „тракийски“ език. Правилното разчитане на 
текста е затруднено заради това, че букворедът не е разделен с интервали на отделни думи. 

Веднага ще отбележа, че не съм съгласен с напълно с нито един от досега 
направените прочити на надписа. Западноевропейците, румънецът Василе Първан, и 
нашият академик Димитър Дечев са претърпели пълно фиаско поради простата причина, 
че са имали предварителната нагласа този  надпис да е бил на „тракийски“ език - според 
тях макар и индоевропейски, но мъртъв, забравен език, който не прилича на нито един от 
съвременните езици – което се оказа категорично невярно. 

Единственото заслужаващо отбелязване постижение на Дечев, отразено още в 
първата му публикация по темата,20 е откритието му, че думата ΝΕΡΕΝΕΑ от надписа 
етимологично възхожда към индоевропейския корен ner-, „мъж“, имащ съответствие в 
италианското име Nerioeni и в думите от оскския и албанския езици „ner“, означаващи 
„мъж“ -  което по-късно позволи на акад. Владимир Георгиев да стигне до извода, че 
всъщност   ΝΕΡΕΝΕΑ може да не е лично име, а да е нарицателно за „жена, съпруга“. От 
западноевропейските учени единственото заслужаващо внимание постижение е на 
лингвиста Олсен, който пръв съединява последната издълбана върху диска на пръстена 
буква – Ζ, с четирите букви, изрязани (поради недостиг на място на диска) вече върху 
периферията на диска – ΗΛΤΑ, - в една дума – ΗΛΤΑ (ЖЪЛТА), и я изтълкува като 
означаваща „злато“. На Олсен обаче не му е хрумнало, че дори и да означава „злато“ (в 
действителност според мен тя означава „жълта“; впрочем думите „злато“ и „жълта“ 
етимологично са свързани, или иначе казано, имат един и същ произход), тази дума не 
може да бъде дума от друг освен от славянски език.  

Първият пробив в правилната посока е направен от изтъкнатия български езиковед 
Владимир Георгиев, който е съзрял в текста най-малко две думички от съвременния 
български език: личното местоимение „аз“ и предлога „до“, вж разшифровката на Вл. 
Георгиев21   

 

 

                                                 
20 Glotta, VII, 2/3, Goettingen, 1916, стр. 83 
21 Цитатът е от книгата на акад. Владимир Георгиев “Траките и техният език”, София, 1977, стр. 108-109 

ΗΛΤΑ (ЖЪЛТА), и я изтълку-
ва като означаваща „злато“. На Олсен обаче не му е 
хрумнало, че дори и да означава „злато“ (в действи-
телност според мен тя означава „жълта“; впрочем ду-
мите „злато“ и „жълта“ етимологично са свързани, или 
иначе казано, имат един и същ произход), тази дума 
не може да бъде дума от друг освен от славянски език. 

Първият пробив в правилната посока е направен 
от изтъкнатия български езиковед Владимир Георги-
ев, който е съзрял в текста най-малко две думички от 
съвременния български език: личното местоимение 
„аз“ и предлога „до“, вж разшифровката на Вл. Геор-
гиев21.  

Още по-голям напредък е постигнат от инженер 
Емил Живков. Опирайки се на първоначалния прочит 
на акад. Владимир Георгиев, той правилно разчита 
още пет съвременни български думички от надпи-
са: 1.„притежателно местоимение „ти“ 2. Съюзът „а“ 
2.косвена падежна форма „мен“  на личното местои-
мение „аз“ 3.личното местоимение „ти“  и 4. глагола 
„лежи“. 

Но главната заслуга на инженер Емил Живков 
е в това, че той пръв смело на всеослушание 
определи езика на надписа като български. Раз-
бира се, тази смелост му костваше пълно игнориране 
на прочита му от страна на специалистите; впрочем те 
без това едва ли щяха да обърнат внимание на него-
вия опит за разчитане на „тракийския“ надпис. Длъжен 
съм да отбележа обаче, че лично на мен ми направи 
голямо впечатление резултатът от усилията на инже-
нер Емил Живков, което ме накара да се замисля се-
риозно върху този текст. Прочитът на Емил Живков е 
следният22: 

ROLISTENE - AS - NERENEA - TI - LTEA - NHSKO - A 
- RAZEA - DO - MEAN - TI - LEZU -  PTAMIHERAZHLTA 

Същото с кирилица:
Ролистене, аз Неренеа ти, лтея ниско, а 

разеа до мен ти лежи, --------------. 
Тълкуване на инж. Емил Живков: Ролистене, 

аз, твоята Неренеа, тлея тук долу, а сразен 
до мен ти лежи(ш), -------

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

(Продължава в следващия брой|

18  Chronicon slavo-sarmaticum Procosii, Anno 1827, Vaesaviae
19 Веда славян, собрал и издал Стефан Веркович, С-Петербург, 1881

20 Glotta, VII, 2/3, Goettingen, 1916, стр. 83
21 Цитатът е от книгата на акад. Владимир Георгиев “Траките и техният език”, София, 1977, стр. 108-109

22 Емил Живков, “Траките са българи”. Сп. “АВИТОХОЛ” книжка 22-23, 2002 г.  
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИгИ

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

Девинското село Три-
град е разположено в 
подножието на връх 

Мурсалица. Изниква след 
тесния път, криволичещ сред 
скалните масиви на Триград-
ското ждрело. Продължиш ли 
пътя си нататък, той ще те 
отведе до големи плантации, 
от които се носи невероятен 
аромат - насажденията с мур-
салски чай на Любен Ушев.

„Това е истинска райска 
градина. Хората казват, че 
мурсалският чай е поникнал 
там, където са падали сълзи-
те на Орфей, докато търсел 
своята любима Евридика. 
Мурсалският чай е билката 
за всеки и за всичко. Тя леку-
ва, подмладява, ободрява и 
дава сила“, разказва Латинка 
Малковска – секретар на НЧ 
„Изгрев“ в с. Триград, която 
познава миналото и тради-
циите в родопското село, а и 
самата тя е любителка на ле-
чебната билка.

Едно малко семенце е на-
мерило своето благоприятно 
място тук, по варовиковите 
склонове на връх Мурсалица, 
издигащ се на 1400 м надмор-
ска височина. То дало живот 
на мурсалския чай, съчетал в 
себе си енергийната мощ на 

фОРУм 

ЗДРАВЕ

Как да си направим 
ароматна аптека у дома

Родопите.
Любен Ушев е първият, 

който започва да отглежда 
култивирано мурсалския чай. 
В началото, преди близо 15 
години, насадил само някол-
ко семенца, а днес чаената 
му плантация – подредена и 
чиста, се простира на площ 
от близо 20 декара в село 
Триград. „Правя го за здраве-
то и дълголетието на хората 
не само в България, а и в це-
лия свят“, казва производите-
лят.

Страстта си към мурсал-
ския чай наследил от баща 
си, който обикалял склоно-
вете на Мурсалица и дирел 
лечебната билка. След това 
я продавал по панаирите в 
Устово, в Пловдив… „С чая 
ни отгледа,  защото бяхме се-
дем деца“, спомня си Ушев. 
Сега той предава бащиното 
наследство на синовете и 
внуците си.

Най-новата му плантация 
днес е на място, наречено 
„Конски зъб“. За да пригоди 
хълмчето за засаждане на 
мурсалски чай, Любен Ушев 
и семейството му влагат мно-
го труд, но пък резултатите не 
закъсняват. „Тук беше само 
хвойни и голи скали. Над 70 

самосвала пръст съм до-
карал. Исках да докажа, че 
може от нищо да стане нещо. 
Направихме тераси, засяхме 
го и ето - реколтата е нали-
це. Радвам се, че постигнах 
нещо хубаво за селото“, за-
явява с гордост 72-годишният 
мъж, който с прибирането на 
реколтата осигурява препи-
тание на десетки триградча-
ни.

 „За г-н Ушев мога да кажа, 
че е много трудолюбив. В 
своя та дейност той вложи 
много труд, а днес жъне успе-
ха“, твърди Латинка Малков-
ска и започва разказа си за 
чаените плантации, които са 
в близост до естествените на-
ходища, по сипеите, по три-
градските скали – там, където 
почвата е богата на варовик. 
„Когато повее вятърът в на-
шата планина, усещаме ми-
риса на мащерка, на здравец, 
на смола, вълшебния аромат 
на мурсалския чай. Ако ня-
кой реши да направи герб на 
Триград, наред с пещерата 
Дяволското гърло и скалите, 
в него трябва да присъства 
и стрък мурсалски чай“, по-
сочва секретарят на триград-
ското читалище.

За доказаните лечебни ка-

чества на чая, за съдържа-
щите се в него 22 елемента 
от Менделеевата таблица, 
за аромата и енергийната му 
мощ знаят хора от целия свят 
– Русия, Словакия, Испания, 
Германия, Англия, Америка... 

Хората казват, че 
мурсалският чай е 

поникнал там, къде-
то са падали сълзи-
те на Орфей, дока-
то търсел своята 
любима Евридика. 

Едно малко семенце 
съчетава в себе си 
енергийната мощ на Родопите

Той помага при белодробни, 
бъбречни, простудни забо-
лявания, успокоява нервната 
система, действа тонизира-
що и имуностимулиращо. На-
речен е „родопската виагра“.

Самият производител пие 
от лечебната билка вече 70 
години. „Аз съм бивш ми-
ньор, повече от 7 години съм 
работил в Герзовица, само с 
уран. На 72 години съм и съм 
здрав, благодарение на този 
чай“, казва Ушев.

 Дългогодишният труд на 
Любен Ушев и неговото се-
мейство са възнаградени 
със славата по целия свят, с 
благодарността на стотици 
хиляди хора, намерили своя 
лек с мурсалския чай, с пре-
стижните награди, които за-
служено са връчени на про-
изводителя.

http://www.mursalskitea.com

Гpaдинcĸи чaй или Caлвия. Mнoгo 
ĸoзмeтични пpoдyĸти вĸлючвaт гpaдинcĸи чaй 
пopaди aнтиceптичнитe и aнтиoĸcидaнтнитe 
мy cвoйcтвa, ĸoитo мoгaт дa пoмoгнaт в 
бopбaтa cpeщy пpeждeвpeмeннoтo cтapeeнe. 
Caлвиятa cъщo ce изпoлзвa ĸaтo ecтecтвeнo 

cpeдcтвo зa лeчeниe нa тpeвoжнocт и yмopa, ĸaĸтo и зa ycилвaнe 
нa пaмeттa. Ocвeн дa ги дoбaвят ĸъм cocoвe, итaлиaнцитe 
пъpжaт лиcтaтa в мacлo, дoĸaтo cтaнaт xpyпĸaви, и ги xaпвaт 
ĸaтo пиĸaнтнo пpeдяcтиe. (He бъpĸaйтe гpaдинcĸият чaй c 
poднинaтa мy Caлвия дивинopyм - пcиxoaĸтивнo pacтeниe, 
ĸoeтo ce изпoлзвa xилядoлeтия нapeд oт шaмaнитe в Meĸcиĸo, 
пopaди cвoeтo cилнo въздeйcтвиe нa cъзнaниeтo.)

Kopиaндъp - нeизмeннa чacт oт 
мeĸcиĸaнcĸитe и aзиaтcĸи яcтия. 
Hapичaн e oщe „ĸитaйcĸи мaгдaнoз”. B 
Бългapия тpaдициoннo ce изпoлзвaт ceмeнaтa 
мy, нo ceгa гoвopим зa зeлeнитe мy лиcтa cъc 
cилeн apoмaт, ĸoйтo зa „нaчинaeщитe” e чecтo 

oтблъcĸвaщ. Kopиaндъpът или Cилaнтpo пoмaгa нa тялoтo дa 
ce ocвoбoди oт тeжĸитe мeтaли. Toй ce cвъpзвa c живaĸ, oлoвo 
и дpyги тoĸcични тeжĸи мeтaли и ги извличa oт тъĸaнитe. Лecнo 
pacтe и e „чepeшĸaтa” нa вcяĸo иcтинcĸo ĸъpи.

Koпъpът нe e caмo зa тapaтop и 
зa ĸиceли ĸpacтaвичĸи! Toвa e чyдeceн 
изтoчниĸ нa aнтиoĸcидaнти ĸaтo бeтa-
ĸapoтин и e дoĸaзaнo cpeдcтвo зa избaвянe 
oт xълцaнeтo (cмeceтe eднa чaeнa лъжичĸa 
ĸoпъp c чaшa вpялa вoдa, пpeцeдeтe лиcтaтa 

и бaвнo изпийтe тeчнocттa). Дoбъp изтoчниĸ e нa ĸaлций, a 
ceмeнaтa мy пoмaгaт зa oтcлaбвaнe.

Мeнтaта e бoгaт изтoчниĸ нa витaмин 
A, пoдoбpявa xpaнocмилaнeтo, пoмaгa 
пpи гaдeнe, глaвoбoлиe, pecпиpaтopни 
зaбoлявaния, acтмa и ĸoжни възпaлeния. 
Taзи билĸa pacтe бъpзo и ce нyждae oт мнoгo 
пpocтpaнcтвo. Moжe дa я oтглeждaтe в caĸcия, 

ĸaтo лecнo ce зaxвaщa oт cтpъĸчe, пoтoпeнo във вoдa.
Дaли щe взeмeтe гoтoви pacтeния oт пaзapa или caми щe 

cи ги пocaдитe, вaшaтa apoмaтнa aптeĸa щe внece cвeжecт в 
дoмa, щe paзнooбpaзи мeнютo ви и щe ce гpижи eжeднeвнo зa 
здpaвeтo ви. 

http://doctiming.bg/
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