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15 млн. по 
света говорят 
български, в 
САЩ го признаха 
за официален

Различните генетични изслед-
вания на българите досега даваха 
взаимно противоречащи си резул-
тати и не успяваха да убедят в до-
стоверността си. Макар последните 
проучвания да сочат, че над 20% 
от българските мъже са потомци на 
местно население на Балканите от-
преди 8000 години, неясната методо-
логия на изследванията, както и тер-
минологичната бъркотия с понятията 
„прабългари”, „славяни”, „траки”, че и 
най-новото –  „особени славяни”  – не 
помагаше на любознателния бълга-
рин да бъде сигурен в произхода на 
гените си. Не на последно място е 
фактът, че тези изследвания стига-
ха до нас чрез родните медии, които 
обикновено компенсират отсъствие-

то на качествена журналистика със 
сензацио нни и повърхностни мате-
риали, не ни помагаше особено да 
им се доверим.

За разлика от досега, данните 
от това изследване черпим от са-
мия извор без посредничеството 
на родните СМИ. Изследването е 
направено със съвременна техно-
логия и методика от българо-ита-
лиански научен колектив. Изпъкват 
имената на директора на Института 
по експериментална морфология и 
антропология проф. Йордан Йор-
данов и директора на Института по 
микробиология при БАН акад. Ангел 
Гълъбов. Статията е публикувана в 
реномирана научна онлайн плат-
форма и е преминала научна ре-

дакция (Peer reviewed); може да се 
види тук: Y-Chromosome Diversity in 
Modern Bulgarians: New Clues about 
Their Ancestry

Моят подход ще бъде да пре-
веда най-важните пасажи от на-
учната статия и да оставя самите 
автори на изследването да говорят. 
А те имат да кажат изключително 
важни неща.

За да спестя на читателите, кои-
то нямат времето и възможността 
да проследят тежкия на места на-
учен жаргон, първо ще изброя на-
кратко най-съществените изводи 
от изследването, а след това ще 
дам и своя превод на основните 
моменти:

Карта с разпро-
странението на 
хаплогрупа E-V13

ДНК анализ показа безусловно: 
Българите са „чиста“ нация 
почти без чужди гени! 
От 10 000 години са на Балканите

Българският език в глобален 
мащаб се разпространява с 
бързи темпове, казва доц. д-р 
Ана Кочева от Института за 
български език към БАН. Бро-
ят на българските училища 
по света също се увеличава 
бързо. „Прави впечатление, и 
това посочват и от Държавната 
агенция за българите в чужби-
на, а и ние в контакт с нашите 
общности установяваме, че 
българските училища навсякъ-
де по света се множат и то в 
много бърза прогресия.  Дали 
ще са под формата на неделни 
или някаква друга - това няма 
никакво значение, но като че 
ли има нов импулс за ребъл-
гаризация. Там, където има 
смесени бракове, ситуацията 
с българския език е много по-
сложна, защото в семейства, 
в които майката е българка, 
езикът като че ли се поддържа 
по-добре. Там, където ситуа-
цията е обратна, той се губи 
много по-бързо“, добави доц. 
Кочева.
Специалистът допълни, че 
в езика ни се наблюдава и 
възраждане на диалектите и 
интересът към тях. 
Доц. Ана Калчева посочи, че 
българският е признат за офи-
циален в американски щати 
като Илинойс, където в област 
Кук например данъч ната ад-
министрация работи на него, 
успоредно с английския.
Изследването, проведено от 
БАН, се казва „Българският 
език на ново място по света”.
В източната част на САЩ учени 
организират конгреси, на които 
официалните езици са българ-
ски и английски. Имаме толко-
ва изследователи там, че могат 
да си позволят такъв лукс, раз-
каза досегашният ректор на МУ 
в София акад. Ваньо Митев.
Родните езиковеди са катего-
рични, че зад граница българ-
ският се разпространява с 
бързи темпове - не само в изгу-
бени от страната ни територии 
след Междусъюзническата, 
Първата и Втората световна 
война, но в държави от Новия 
свят, и не само. 

Източник:  агенция "Фокус"    На стр.  4
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АРХЕОЛОГИЯ  
НА  
ДУХОВНОСТТА
Ние, българите, отново ще сме в основата 
на новата епоха и ще преведем своите 
вечни приказки, без които няма бит и 
култура, на езика на новото време

Защото в нашите гени, пътуващи 
в душите ни, има познание, че загубата на 
наследствеността означава загуба 
на живота и на планетата

Само трябва да свържем старата 
си веществена култура 
с прастария си фолклор
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Когато целият ни човешки свят все повече затъ-
ва и потъва в духовното блато на вегетацията, един 
голям българин води своята борба и тази на сво-
ите съратници и поддръжници за изплуването, за 
възкресяването на нашата древна мъдрост, коя-
то би могла да преведе залиняващата цивили-
зация към спасителните брегове. Прави го вече 
двайсетина години и не се отказва, продължава на-
пред с все по-голям оптимизъм, знаейки, че, където 
е текло, пак ще тече… Както е било в Тракийската 
Атлантида…

Доста хора ще се досетят, че става дума за 
проф. Йордан Детев. Роден е неслучай-
но в Пловдив, древното Поречие, родило 

първата световна цивилизация. И въпреки че пъту-
ва по цял свят, винаги се връща в този средищен 
културен център. Той е човек и на науката, на тео-
рията, но и на прилагането на познанията в живота. 
На единението между слово и действие. Изключи-
телно отворен за света в цялата му многоизмер-
ност и многоспектърност. Редактор, издател, писа-
тел, режисьор, композитор, сценарист, изследова-
тел на културното наследство и новите технологии 
във виртуалната култура. Главен редактор и изда-
тел е на сп. “Виртуална култура”. Преподава нови 
технологии в Софийския университет (магистърска 
програма „Виртуална култура”) и в Академията за 
музикални, танцови и изобразителни изкуства (АМ-
ТИИ), Пловдив. Докторант по Философия на култу-
рата - „Виртуална платформа и делиберативна де-
мокрация“. Основател и управител на Институт за 
виртуална култура, приемник на Българско обще-
ство за мултимедийно изкуство и Лаборатория за 
компютърна музика. Екс-главен  редактор на спи-
сание „Клуб Орфей”. Работи на доброволни начала 
и за осъществяването на българския идеал и обе-
динението на българите по света в независимата 
БЪЛГАРСКА МРЕЖА / DG МЕДИЯ / „ПАМЕТТА НА 
БЪЛГАРИТЕ“ в сътрудничество с БАН, Синдиката 
на българските учители и Асоциацията на българ-
ските училища в чужбина, чийто създател и главен 
редактор е Николай Увалиев. Много важно за него 
е създаването на информационна мрежа за раз-
витие и популяризиране културното наследство на 
Балканите и повишаването стойността (валориза-
цията) на културните ресурси с помощта на инфор-
мационни и комуникационни технологии. Но недо-
умява как така в 21 век в европейския портал за 
култура Еurоpеаnа са представени 20 милиона 
колекции, но България я няма. 

     Вярва не толкова на думите, колкото на ези-
ка на артефактите. Харесва праисторията, заради 
баща му, проф. Петър Детев, разработил универ-
сален метод за датиране на паметниците от 6200 
г. пр. Хр. до началото на новата ера. Чрез наследе-
ните и описани от него археологически проучвания 
получава общ поглед върху праисторията в Тракия 
– родината на могилната култура, най-старата 
устойчива култура в Европа. Така проследява 
нейното възникване, бурно развитие *впоследствие 
разпространено в Централните Балкани*, нейния 
апогей в края на каменно-медната и началото на 
бронзовата епоха. Дописва, анализира оставеното 
от баща си, дообогатява го с последните възмож-
ности на модерните апаратури, с новите методики 
- модерната генетика, уникалния метод на проф. 
Детев за датиране на праисторически паметници, 
георадарни и GPS/LRS изследвания на поведени-
ето на тектоничните плочи, предизвикали парадок-
салния катаклизъм и превърнали митично езеро 
в днешното Черно море. Съставя цялостна кар-
тина на етно-културния комплекс, възникнал 
в нашите земи от седмото хилядолетие пр. Хр.  
и управлявал разбирателството и прогреса за 
много дълго време.  Така продължава делото на 
своя баща, археолога Петър Детев, обходил, разко-
пал и проучил 350 праисторически обекта (селищни 

- Г-н Детев, новите свето-
ве винаги са се раждали на 
ново или преобразено място 
с нови енергии, с нови посве-
щения в Духа. В този смисъл, 
вероятно, ще има и нова Ат-
лантида, нов Йерусалим, но 
базисът завинаги ще си оста-
не Тракийската Атлантида…

- “Тракийската Атлантида” 
е един опит да се разкаже за 
една изчезнала цивилизация 
и за доказателствата, че тя се 
е състояла тук, на Балканите, 
когато акваторията на Черно 
море е погълнала огромна част 
от нея. Тя е един български 
опит да се заговори за нашата 
история, нашата духовна кул-
тура и е базирана на оцелели 
артефакти, а не на гола лите-
ратура, опитваща се да обсеби 
чужда история. 

- Знае се за гибелта на Чет-
въртата Коренна раса, за коя-
то Платон научава от Солон, 
че когато потъва Атлантида, 
излизат нови земи, за да има 
къде да отидат оцелелите от 
бедствията. Нямате ли усе-

щането, че и сега се задава 
такъв сценарий? 

- Не се интересувам особе-
но от древногръцката фило-
софия, защото тя няма собст-
вен опит, а описва случилото 
се около нея. Ако това е било 
една чиста и свята филосо-
фия, тогава защо е позволила 
подобно присвояване на чужди 
постижения и защо злорадства 
над гибелта на тази автохтонна 
индоевропейска раса, оказа-
ла се люлка на европейската 
култура хиляди години преди 
прочутия и втръснал на всички 
„елинизъм“?

- Има версия, че атлантите 
не си отиват, заради прегре-
шения и Божие наказание, 

но има и такава, че някои от 
тях, владеещи подземните 
предели на Земята, подпо-
магали или пречели за ре-
ализирането на прехода на 
Земята в четвъртото измере-
ние. Така или иначе, тайните 
познания и на атлантите, и 
на траките, вероятно, са за-
пазени и ще послужат на хо-
рата, когато времето за това 
се изпълни…

- Последните открития за чо-
вешкия геном и революцията в 
ДНК- анализите ясно показват, 
че линията на наследственост-
та не може да бъде погубена, 
защото това означава да бъде 
погубена цялата планета и 
природата, съществуваща на 
нея. Притчите за Ноевия ков-

и надгробни могили, пещери, светилища), датирал 
ги според откритите по повърхността им керамични 
фрагменти, но не успял  да публикува откритията 
си в обобщаващ, фундаментален труд. Но негови-
ят син Йордан Детев успява да го направи в петте 
си книги, наричани Петокнижието на българския 
род. 

В памет на баща си създава “Международна 
фондация за българско наследство проф. 
Петър Детев”. Нейното мото е да бъдем 

част от паметта на земите ни. А нейните цели - да 
съхранява българското духовно наследство и то да 
се представя в света, да популяризира изкуството 
и културата в новите виртуални среди и в модерни 
електронни форми, да се усвояват нови традици-
онни умения. Да е инкубатор на проекти, подпома-
гащи културно-просветния и образователен обмен 
у нас и по света. Да осигурява творческа среда за 
общуване чрез културни продукции. Да подпомага 
развитието на талантите и уменията, знанията за 
уникалните черти на българското наследство. От 

9 до 14 май Фондацията проведе в СУ Деветия 
международен филмов фестивал за наследство 
в категориите “Изкуство”, “Културно наслед-
ство”, “Традиции” и “Образование”. Фондацията 
има богата дейност: Организира конкурси в област-
та на културната ни история, отразяващи я в про-
заични, поетични книги, изложби, музикални спек-
такли и др. Нейният ежегоден форум “Български 
дни на наследство” подържа верига от арт-клубове, 
ежегоден филмов фестивал за българско наслед-
ство, Музикален филмов фестивал в памет на Ни-
колай  Гяуров, ежегоден “Открит урок по история”,  
Международна лятна академия за опознаване на 
България, фестивал “Български дни на наслед-
ството” в Чикаго, подържа електронното списание 
“Българско наследство”. Учредява награди за из-
следвания в областта на българското наследство. 
Участва в международни образователни, културни 
и фестивални програми, сътрудничества, проекти, 
свързани с целите на Фондацията. И всичко в името 
на това да свърши вече вакханалията на незна-
нието и това да не знаем своя произход, своите 
наследствени характеристики, за да заживеем с 
чувството, че сме част от паметта на земите ни. 
    Проф.Йордан Детев е автор на научна и художе-
ствена литература, филми, музика, мултимедийни 
презентации, теоретични разработки и оригинални 
софтуерни системи. Носител е на множество меж-
дународни и национални награди. 

Автор е на книжната поредица „Тракийска-
та Атлантида“ в пет части /”Прародината 
на траките”, ч.1; “Хората”, ч.2; “Земята на 

Орфей”,ч.3; „Краят на Тракийската Атлантида“, 
ч.4; “От къде започва историята на Европа”, ч.5/. В 

Девети международен филмов фестивал на “Международна 
фондация за българско наследство проф. Петър Детев” 

Йордан Детев, Петокнижието на българския род, 
същинската древна мъдрост на Тракийската Атлантида, 
потънала в Черно море

Или как да свърши вакханалията на незнанието и да 
заживеем с чувството, че сме част от паметта на земите ни
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първата част става ясно, че 7000-го-
дишната ни праистория е по-
добрата част от съществуването 
на българския народ, че нашата 
прародина е била в Поречието на 

древната и велика река Хеброс /Марица/. Че имен-
но Хеброс, проточила снага между всеизвестния 
Нил и неговия северен антипод Дунав, е родила 
култура по-ранна от познатите в Египет и Ме-
сопотамия и дала живот на по-късната Дунавска 
праистория по пътя й към Европа. Огнище на тази 
култура са Мала Азия/Анатолия/ и Стара Тракия, 
които в миналото са били общ географски район, 
в който културата Марица е имала самостоятелно, 
високо и оригинално свое присъствие и именно в 
Стара Тракия се е намирала прародината на наши-
те предци – траките. А огромна част от населява-
щите тези земи никога не са ги напускали, нито 
пък са пристигали в тях. Още от ранния неолит те 
са били коренно, автохтонно население, превърна-
ло този район в райско кътче, в обетованата земя. 
Затова древната мъдрост е същинската исто-
рия на човечеството и цивилизацията ни, казва 
Й.Детев. 

Първите книги от поредицата разглеждат 
тази култура като материални и духовни 
постижения на населението, религиозна-

та символика на култовите предмети, изкуството, 
обществено-социалната организация, държавност-
та и идеологическата доктрина, доминирали дълго 
време без аналози с останалия познат древен свят. 
В тези първи части от Петокнижието на българския 
род става ясно, че цялото минало на човечество-
то, от първите стъпки до наши дни, са заровени в 
този географски район. Третата част от поредицата 
“Тракийската Атлантида” говори за първичната за-
кваска на тайнствената тракийска мистериалност, 
за най-древните учения на тракийските жреци, 
какъвто е бил и Орфей, за директното и конкрет-

но общуване с всички живи твари, с цялата при-
рода. Предстои ни да открием, твърди Й.Детев, как 
и защо пред музикалните чудатости на Орфей се е 
прехласвало всичко живо, как с ритуални диало-
зи с жертвени животни се е пазело единството 
между човека и природата.

Четвъртата част на поредицата разказва в 
романизован жанр как световният истори-
чески проект “Глобално наследство” про-

никва в Космоса чрез непозната технология и пред-
ставя природното, духовното и културно наследство 
на Земята. По време на този проект се стига и до 
откриването на Атлантида. Следи от нея се откри-
ват в могилната култура на Балканите (Тракия), в 
светилищата, археоастрономията и металургията в 
Родопите, а некрологът й - Варненският халколитен 
некропол, представя тайните за древните учения и 
археометрията, използвана от праисторическите 
жреци в мистериите и прочутите ритуални златни 
погребения. В тази четвърта част авторът сумира 
изследванията си и стига до епохалният извод, че 
е открил най-сетне дълго търсения Стар свят, 
описан от Платон като Атлантида, а от Библия-
та като “Светът преди Потопа. И тази най-стара 
праисторическа култура сама е открила, наложила 
елементите, превърнали я в първата световна ци-
вилизация чрез нейната изначална духовност, ми-
стериите на ритуалния хляб, на най-старото вино 
и живата вода, чрез първото злато и медта, прото-
писмеността и изкуствата. Успява да убеди в това 
и много наши археолози, специалисти, че тук по 
нашите земи лежи най-стария културен пласт, 
изпреварил останалия свят с над 1500 години, 
който в началото на бронзовата епоха внезапно 
обеднява. Следва странно вторично подивяване, 
продължило с векове и издълбало пропаст между 
чудната архаична цивилизация и задаващата се 
нова античност. 

    В петата част на поредицата, научната моно-

графия „Откъде започва историята на Европа“, 
Й.Детев отново възкресява изчезналия в резултат 
на Всемирния потоп, бушувал край нашето край-
брежие „безследно“ в началото на бронзовата епо-
ха Стар свят. Сумира, съпоставя проучванията на 
наши и световни експерти, обследва важни за раз-
витието на технологиите неолитни и енеолитни ар-
тефакти у нас, изпреварвали с 1200 години техните 
аналози по света, за да докаже съществуването на 
потопената в днешното Черно море Атлантида. 

Красиво и страшно е да си представим по 
какви останки ходим днес, какво е погре-
бало Черно море, поглъщайки територия 

по-голяма от днешна България, че тези праисто-
рически знаци и днес са пред очите ни, пръснати 
по музеите, по иманярските колекции, по терени и 
под солените води на Черно море. Удивителните 
находки от Мулдава и Яса тепе, Варненския некро-
пол, както и много други… Но пак е трудно да ви-
дим с други очи онаследените стари схващания, да 
се разделим с личната си легендата и да я открием 
в реалността. За да я върнем пред очите на всички. 
Така както Петър и Йордан Детеви успяха да възро-
дят нашата духовност, да я изпълнят с живота на  
реалните артефкати, със свещенодействията на 
тракийските мисти-жреци. 

Но, все пак, несъмнено предстои възкресеното 
ни от Петър и Йордан Детеви  древно и славно ми-
нало да засияе с пълната си сила, в цялото си вели-
чие и това да промени изцяло историята на света.

чег са за наивници. Нима може 
някой да повярва, че ако затво-
риш на едно място сред океана 
котка и мишка, вълк и агне и т.н. 
любими продукти, те биха оце-
лели? Гените пътуват по друг 
начин - из нашите души.

- Тъй като за Бога всички 
са живи и няма мъртви, веро-
ятно, нашите далечни деди, 
траките, също ще доприне-
сат по някакъв неведом за 
нас начин за раждането на 
новия цикъл на развитие?

- Не съм сведущ в теориите 
за т.н. коренни и подкоренни 
раси. Но и без тях знам, че от-
ново българите ще сме в осно-
вата на новата епоха, отново 
ние ще посочим на света как да 
преведе своите вечни приказки 
на езика на новото време. За-
щото без тях няма да има бит 
и култура.

- Съзряло ли и вече чо-
вечеството да пренапише 
своята история, и в част-
ност ние българите да ос-
ъзнаем своите прадревни 
корени, да заявим смело, 
че част от Атлантида е “по-
тънала” в Стара Тракия, че  
трите оцелели от Потопа ат-
лантски “скрижали” са моги-
лите в Тракия, мистериите в 
Родопите и златните артефа-
кти от погребалните дарове 
от Варненския некропол?

- Човечеството, само за себе 
си, на никого нищо не е забра-
нявало. Забраните си ги из-
даваме ние. А как и кога биха 
узрели българите да престанат 
да сричат чужди истории зави-
си от самите нас, от способнос-
тта ни да разчетем древната си 
писменост, да съберем на едно 
място култовите ни сцени и да 
им вдъхнем духовността, коя-
то са носили, когато свържем 

старата си веществена култура 
с прастария си фолклор и по-
кажем на света извечния бля-
сък на вещерки и самодиви, на 
кукери и нестинари, тези без-
смъртни образи на народния 
гений, ведно с уникалната ни 
народностна култура.

- Дали пък разгадаването 
на древната мистериална 
система на траките, подър-
жаща единството дух-душа-
тяло, няма да бъде разков-
ничето, което ще приобщи 
човека към неговия Първо-
източник? А оттам и да полу-
чи “билета” за “пътуване” в 
по-висшите светове?

- Нашите сегашни учени 
продължават да игнорират на-
пълно археологията на духо-
вността, заради нейното друго, 
синонимно име – история на 
религията. Как тогава ще раз-
берем артефакти от първични-
те пластове на европейската 
пра-религия, чийто създатели 
сме? Докога ще прикриваме 
факта, че съществуваме в две 
културни системи – християн-
ската (официална) и фолклор-
ната (маргинализирана). „Всяка 
от тях има свои особености, из-
искващи адекватен научен под-
ход“ (казва М. Шнитер, в „Юрис-
дикция In optima forma“. Днес 
в света се приема, че хората 
трябва да бъдат оставени да 
организират сами своето мест-
но (локално) съществуване и 
наред с това да мислят глобал-
но, защото всички сме деца на 
Всевишния.

- Вече се досещаме, че мис-
тичното, мистериалното, кон-
тактът с по-висшите светове, 
освобождават от тленното, 
посвещават в духа, освеща-
ват материята, правят чове-
ка свидетел и участник на 
безсмъртието. А излиза, че 

в древността това е било по-
познато, може би защото не е 
резултат от цивилизационни, 
а от природни, културни съп-
рикосновения?... Та нали ци-
вилизацията е предметност, 
технологичност, а културата 
- усвоена духовност...

- Човек е закърмен и отглеж-
дан в цикличното време. В него 
гради представата си за света 
и за своето място в него. Сам 
част от природата, той не е бил 
в състояние да създава арте-
факти, т.е. технологии, които 
поставят маркери в циклично-
то (вечното, възобновяемото) 
време. Появата на подобни 
технологични маркери създава 
представата за линейното вре-
ме (календара и часовниците). 
Доминиращата в дадена епоха 
технология, е Главен маркер, 
с който вече имаме разделяне 
на старо и ново време, стара и 
нова епоха. Те не са се измер-
вали с минути и секунди, а със 
стар и нов стандарт в бита и 
ежедневието. Но завъртането 
на времето с крачка напред е 
пораждало културни и духовни 
криза. Старите представи вече 
не работят в техните форми, в 
старото им съдържание дори 
се стига до конфликти. Днес 
живеем точно в такова врене...

- Днес, както за Атлантида, 
така и за всяко друго нещо, се 
търсят различни хипотези, 
защото искаме да си обясним 
света чрез ограничения си 
сетивен опит… Дори науката 
робува на такива възгледи, 
тогава какво можем да очак-
ваме?

- Днес отдавна вече не раз-
читаме само на собствените си 
сетива. Дори нещо повече, с из-
ненада установяваме, че в на-
шите сетива са скрити способ-
ности за нови усещания. Това 

е едно много окуражаващо 
откритие, защото означава, че 
имаме рецептори да дочакаме 
своите небесни братя и да усе-
тим и дори разберем техните 
послания. Става все по-ясно, 
че е НЕВЪЗМОЖНО да сме 
сами във Вселената.

- Щом като пътят към ця-
лостното преустройство пре-
минава през тясната врата 
на Истината за вечността и 
единосъщието ни с нашия 
Творец, вероятно човекът 
още дълго ще е това, което 
не може да бъде, защото не 
може да събуди Бога в себе 
си. А траките, познаващи и 
владеещи  еманациите на 
Бога-Слово, са живеели в 
едно „развременяване” на 
вечността, в континуума вре-
ме-пространство, т.е. в без-
граничния свят. Но един ден, 
навярно, духът им, който жи-
вее и в нас, ще ни помогне за 
осъзнаването на тази извеч-
на реалност…

- Винаги е било по-важно не 
в какво вярваш, а КАК вярваш. 
Аз вярвам в теорията на от-
носителността и бях истински 
щастлив, когато се убедих, че 
реагираме на т. нар. гравита-
ционни вълни, които наскоро 
откриха и като физическо явле-
ние.

 - Тъй като Духът движи ис-
торията, навярно е трябвало 
и ние българите да преминем 
през многото си изпитания, в 
това число и неповторимата 
ни стара история дотолкова 
да надвишава сегашното ни 
жалко самочувствие като на-
род, че дори да не искаме да 
си я спомняме. Но явно по-
добното се освобождава от 
подобно и отричането ще ни 
освободи от отрицанието…

- Мисля, че е по-точно да 
твърдим, че светът (историята) 
се управлява от Въображение-
то. И си пожелавам ние, бъл-
гарите, да го покажем в пъл-
ния му блясък. Няма сила или 
власт, която да победи Въо б-
ражението. И разбира се, то е 
еманация на Духа...

- Но пък, може би, когато 
си спомним славното мина-
ло, дало толкова много на 
света, вече ще знаем, че зад 
всяка историческа фактоло-
гия се крият духовни истини, 
идеи, принципи, разкриващи 
тайните на мирозданието, на 
нашето духовно битие… И 
най-вече, че точната мярка 
за памет чрез преживян опит 
е много дълъг процес и не 
можем да я имаме, когато си 
поискаме и не сме готови за 
нея…

- Някога не разбрахме много, 
много, защо академик Лихачов 
ни нарече „държава на Духа“. 
Сега, с течение на времето, 
когато осъзнаваме, ден подир 
ден, какво са ни отнели, скри-
ли, унищожили, сякаш почва-
ме да разбираме колко голям 
е бил нашият принос. Учени 
и археолози вече прегърнаха 
единствено възможната хипо-
теза, че Европа е била заселе-
на през Балканите, а не през 
Гибралтар. А проф. Петър Де-
тев навремето бе единственият 
учен, който доказваше, че ние 
сме автохтонно население и че 
басейнът на Марица и Мала 
Азия, които са били сухопът-
но свързани, са нашата пра-
родина. Казваше, но кой ли го 
слушаше. Това ме принуди да 
зарежа кариера и облаги, и да 
тръгна по неговия път...
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● Изследвани са различи-

ята в Y-хромозомите на 808 
български мъже;

● В генофонда на българи-
те преобладават характерни за 
европейците хаплогрупи;

● 40% от днешните бълга-
ри принадлежат към хапло-
групите E-V13 и  I-M423, които 
най-вероятно са възникнали в 
нашата прародина на Балкани-
те и оттук са били разпростра-
нени в цяла Европа от нашите 
предци при тяхната демограф-
ска експанзия  след овладява-
нето на земеделието;

● За българите са харак-
терни  автохтонни, почти енде-
мични, редки и уникални”генни 
комбинации (Българският ген?)

Карта с разпространение-
то на хаплогрупа*
●  Българите заемат меж-

динно място между източно-
европейските и средиземно-
морските популации и са много 
далеч от тюркските народи – 
едва 1.5% от българите носят 
генетични маркери, характерни 
за тюрките.

●  Противно на широко раз-
пространените и лишени от 
всякакво основание (антибъ-
лгарски) тези, че българите са 
„смесен народ” и „който не е 
минал оттук, той не е оставил 
гените си”, резултатите от това 
изследване убедително показ-
ват, че българският народ е из-
ключително хомогенен в гене-
тичен план. 

Изследователите, занима-
ващи се с истинската българ-
ска история, отдавна твърдят 
това на базата на консерватиз-
ма и устойчивостта на българ-
ския език, на духовната и ма-
териална култура на народа 
ни. Един „смесен” народ не би 
могъл да съхрани език и оби-
чаи в продължение на толкова 
хилядолетия. За това е нужна 
чиста кръв, която дедите ни са 
пазили ревностно. Днес вече 
имаме научното потвърждение 
на тези изводи и отровната за-
блуда, че българите са мелези, 
поема по пътя към небитието. 
Време е да поискаме официа-
л но извинение (а защо не и 
съдебна отговорност) от всич-
ките поръчкови „учени”, на кои-
то десетилетия наред плащах-
ме заплати, за да ни лъжат, че 
сме: тюрки, номади, мелези, а 
в по-ново време и иранци. Най-
старият европейски народ, 
създателят на съвременна-
та цивилизация преглъщаше 
твърде дълго тези унижения, 
но всяка лъжа има край…

Превод на откъси от ори-
гиналната публикация
„За да дефинираме по-

добре структурата и произхо-
да на генофонда на българ-
ските мъже, ние разгледахме 
различията в Y-хромозомата 
на 808 българи. Установих-
ме, че генетичният фонд на 
Y-хромозомата у съвременни-
те българи се представлява 
предимно от западно-евразий-
ски хаплогрупи (около  40% 
принадлежат къмхаплогрупите 
E-V13  и I-M423 и 20% – към 
R-M17 ). Хаплогрупите, раз-
пространени в Близкия изток 

(J и G) и в Югозападна Азия 
(R-L23 *), се срещат в честоти 
съответно от 19% и 5%. Хапло-
групите C, N и Q, характерни за 
алтайски и централноазиатски 
тюркски популации, се срещат 
в пренебрежима честота от 
само 1.5%. Анализите на ос-
новните компоненти дава на 
българите място сред европей-
ските народи, генетично далеч 
от тюркскоезичните групи от 
централна Азия и популации 
от югозападна Азия. В рамките 
на страната генетичните вари-
ации са обособени в западна, 
централна и източна България, 
което сочи, че Стара планина 
не е била преграда за при-
движването на хора. Анализът 
на генетичното потекло дава 
следните интересни резултати:

●  L23    от края на ледни-
ковия период;

●  Хаплогрупа E-V13 има 
мезолитна (ок. 10 000 г. пр. 
Хр., б.м.) възраст в България;

●  Хаплогрупа J-M241 ве-
роятно отразява неолитната 
експанзия в западна посока 
на най-ранните земеделски 
общества по Черноморието. 

Като цяло, в светлината 
на последните исторически 
изследвания, които показват 
значителен прабългарски ге-
нетичен принос в съвремен-
ните българи, нашите данни 
показват, че общо наслед-
ство по мъжка линия между 
прабългарите и алтайски/
централноазиатски тюркско-
езични групи или не е съще-
ствувало, или е било прене-
брежимо малко.”

ропа. Тя е последвана от две 
подгрупи на J-M172, а именно 
J-M241 и J-M530 (Средиземно-
морска/Егейска), наблюдавани 
с честота от 3.8% и2.4%  ре-
спективно. Останалите хапло-
групи са с  честота по-малко от 
2%.

Тези открития показват, че 
съвременният български ге-
нофонд е ПОДЧЕРТАНО ХО-
МОГЕНЕН, а Стара планина 
вероятно не е представлявала 
сериозна преграда пред гене-
тичния обмен.”

„Схематичното представяне 
на спектъра на подгрупите в 
хаплогрупа I-M423 се характе-
ризира със звездовидна фор-
ма с център – най-често сре-
щания хаплотип, характерен за 
всички балкански популации.

Топологията на хаплогруп-
ната мрежа съответства на 
предишни заключения, че 
ХАПЛОГРУПА I-M423 Е ГЕ-
НЕТИЧНО НАСЛЕДСТВО ОТ 
ЛОВЦИТЕ И СЪБИРАЧИТЕ, 
ОБИТАВАЛИ БАЛКАНИТЕ 
ПРЕЗ МЕЗОЛИТА И ТЯХНАТА 
ЕКСПАНЗИЯ СЛЕД ОВЛАДЯ-
ВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО. 

СТРУВА СИ ДА СЕ ОТБЕЛЕ-
ЖИ, ЧЕ БЪЛГАРСКИТЕ ПРО-
БИ СА РАЗПРЪСНАТИ ПО 

ЦЕЛИЯ СПЕКТЪР 
И ПРИНАДЛЕЖАТ 
КЪМ РАЗРАСНА-
ЛИ СЕ ВПОСЛЕД-
СТВИЕ, РЕДКИ И 
УНИКАЛНИ ХА-
ПЛОТИПОВЕ. ТОВА 
РАЗНООБРАЗИЕ Е 
ЛЕСНО ОБЯСНИ-
МО С ОГЛЕД НА 
ГОЛЯМАТА ДРЕВ-
НОСТ НА I-M423 В 
БЪЛГАРИЯ.“

Карта с разпро-
странението  на ха-
плогрупа I-M423

„ И з к л юч ва й к и 
босненските хърва-
ти и македонските 
гърци, за които стан-
дартната грешка е 
твърде голяма, най-
старите образци на 
E-V13 на Балканите, 

датиращи от времето на ме-
золита, се срещат в проби от 
ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ (9.3±3 
хиляди г.) Тази стойност, коя-
то се припокрива с тази, ре-
гистрирана в Турция (10.6±3 
хиляди г.), показва, че E-V13 
ВЕЧЕ Е БИЛА НАЛИЦЕ (ОС-
ВЕН АКО НЕ Е ВЪЗНИКНАЛА) 
ПРЕЗ МЕЗОЛИТА В ЗАПАД-
НА БЪЛГАРИЯ, ОТКЪДЕТО Е 
ПРЕТЪР ПЯЛА ЕКСПАНЗИЯ 
ЗАЕДНО С ПРЕХОДА КЪМ ЗЕ-
МЕДЕЛИЕ.”

"International Journal of Legal 
Medecine"

* „ХаплоГрупите“, които се обо-
значават формално с букви от 

латинската азбука, представят 
клоните на родословното дърво на 
човечеството. Хората, причислени 
към една и съща хаплогрупа, са по-

томци  на един и същ прародител

ДНК анализ показа безусловно: 
Българите са „чиста“ нация 
почти без чужди гени! 
От 10 000 години са на Балканите

Методология
„Проведохме анализ на 

генотипа на 808 ДНК проби 
от български мъже без род-
нински връзки помежду им. 
Всички дадоха информира-
но съгласие и предоставиха 
лична генеалогическа ин-
формация преди събирането 
на пробите. В изследването 
бяха включени само лица с 
бащи от български произход.”

„В съответствие с едно 
задълбочено антропологиче-
ско проучване на българите 
класифицирахме пробите 
според предишното (преди 
1999 г.) административно де-
ление на страната. Така, на 
база информацията за род-
ното място на бащата, 739 от 
пробите бяха по категоричен 
начин причислени към една 
от деветте области на Бълга-
рия, а именно: Бургас (N = 
45), Хасково (N = 41), Ловеч 
(N = 62), Монтана (N = 80), 
Пловдив(N = 159), Разград (N 
= 21), гр. София (N = 59), Со-
фия област (N = 257), Варна 
(N = 15).”

„От генетична гледна точ-
ка, последните анализи на 
митохондриална ДНК, както 
и анализите на автозомите, 
хромозомните вариации на 
съвременните българи попа-
дат между източноевропей-
ските и средиземноморските 
популации. В частност, почти 
целият фонд от митохондри-
ална ДНК на българите има 
западно-евразийски произ-
ход и включва отличителни 
генетични маркери от всички-
те европейски популационни 
вълни от късно-палеолитната 
колонизация на Европа до 
по-скорошната „неолитиза-
ция” на Европа (която,  раз-
бира се, започва от нашите 
земи, б.м.)”

Резултати и дискусия
„Най-разпространените ха-

плогрупи сред българите са 
I-M423 (20.2%) и E-V13 (18.1%). 
Те представляват АВТОХТОН-
НИТЕ И ПОЧТИ ЕНДЕМИЧ-
НИ подгрупи I-P37 и E-M78 в 
югоизточна Европа. На трето 
място е общата евразийска 
хаплогрупа R-M17,  която се 
среща при 17.5% от българите, 
от които 42,9% принадлежат 
към специфичната за Европа 
подгрупа R-M458. Хаплогрупа 
R-L23, източният клон на за-
падно-евразийската хаплогру-
па R-M269 присъства в гене-
тичното наследство по бащина 
линия на 5,2% от българите 
(…) На следващо място е Hg 
I-M253 (4.3%), която е харктер-
на за индивиди от северна Ев-

От стр. 1
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Започваме един месец с надежда за по-добри условия за работа от м. май. Лунният месец е с 
пълен период на Низходяща Луна от 6 до 21 и разделен за Възходяща Луна  от 1 до 5 и от 21 
до 30  юни. При добри климатични условия ще можем спокойно да извършим всички дейности 
по  засаждането, работа и прибиране на готовата продукция. Да се надяваме и на повече слънце 
през дните на светлинните съзвездия, за да можем да приберем качествено сено.
Единадесет благоприятни дни имаме за довършване на компостната купчина. До края на месеца 
трябва да сме готови, за да можем да ползваме компоста през есента. Напомням на колегите, 
които ползват ЕМ организми, че е необходимо добро навлажняване на всички съставки и покри-
ване с тъмна материя за предпазване от слънцето - да има „шапка”.
След тежкия и за пчеларите м. май очакваме добри дни за центрофугиране на събрания от пче-
лите мед още в началото на юни. Това в никакъв случай да не се прави през водните съзвездия. 
Грижата за пчелите майки само в дните на светлина.
От 23 ч. на 17 юни до 11 ч. на 20 успешно изпепеляваме поповите прасета и веднага поръсваме 
района с получената пепел, за да сме спокойни по-нататък. Добре ще бъде да открием и гнезда-
та със снесените яйца и да ги унищожим.
Това е месецът с най-много неблагоприятни дни, но все пак е необходима и почивка - 3,6,7,  до 
17 ч., 27 и 28 до 16 ч.
Трудно е да се даде по-точна характеристика, но очакваме през първите 15 дни  „по-намръщено” 
време, а в края с нормална влага и температура за сезона. След 16 юни очакваме по-бързо по-
добряване  с повече топлина. След 26 ще очакваме повече свежест и прохлада, възможни са 
вятър и влага и веднага след това подобряване с нормални за юни условия.
Успех на всички!

БИОДИНАмИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА м. юНИ 2016 Г.

Лунен календар за месец юни 2016 г. 
от Димитър СТОяНОВ

СПРА -

ВО ЧНИК

Настоящата 2016 година е 7524 
година по Българския календар

През 1976 г. ЮНЕСКО обявява древнобългарския календар 
за най-точния в света. Древното българско летоброене 
предлагало същото просто правило и за високосния 366-и 
ден. 

Прабългарският календар е слънчев. Годината е започвала 
в най-късия ден (зимното слънцестоене, около 21 декември). 
Този ден не е участвал в никой месец, не е включен и в никоя 
седмица. Той е бил самостоятелна календарна единица – ну-
лев ден, Ени-Алем. Сега се нарича Енин ден или Eднажден. 
Останалите 364 дни от обикновената (невисокосна) година 
се разпределяли в четири еднакви тримесечия (сезона) по 
91 дни или 13 седмици. Това е позволявало годината, както 
и всеки сезон, да започват винаги в неделя – първия ден от 
прабългарската седмица. 

Първият месец от всеки сезон има 31 дни, останалите два 
– по 30. Всяка четвърта година (като се изключат някои коре-
кции, за които ще стане дума по-късно) е високосна – от 366 
дни. Тя се различава от обикновената единствено по това, че 
след шестия месец съдържа втори нулев ден (Ени-Джитем). 
Както в китайския календар, годините са групирани в два-
надесетгодишни и шестдесетгодишни цикли. Всяка година 
в дванадесетгодишния цикъл, който е свързан с периода на 
обикаляне на Юпитер около Слънцето (11,86 години) и носи 
името на някакво животно. 

Източник: utre

ЕНЬОВДЕН – 
ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ И ПРИРОДАТА
По случай празника Еньовден ви каним на туристически 
поход по “Aлея на билките” - любимия маршрут на големия 
български Лечител и Будител  Петър Димков 

26 юни, неделя, 2016 г. 

Програмата: 
І част – туристически поход по маркираната пътека “Aлея на 
билките” с  мисли на Петър Димков за здравословен живот.
8,00 ч. Княжево – сборен пункт посл. спирка трамвай № 5. 
(градинката)
8, 30 – 12, 30 ч. Поход по маршрута: Княжево (градинката на 
посл.спирка тр.№ 5) – покрай Златни мостове - х. Момина скала 
(естрадата)

ІІ част – Фолклорна програма – естрадата на хижа Момина 
скала.
13 –13,15 – 13,30 Еньовден – най-мистичният ден на годината – 
kратко слово 
13,30 – 15 ч Възстановка на стари народни обичаи (провиране под 
арка от 77 1/2 билки, „медена питка”, ръсене с „мълчана вода” и 
др.)
15 – 16 ч - 60 мин - народни песни и танци, изпълняват фолклорни 
групи от ученици; масово хоро на поляната 
15 – 16 ч - Викторини, конкурс за най-красив венец и букет, 
рисунка на цветя.
Билкари ще демонстрират билки и обясняват вълшебните им 
свойства.

ПРИЗОВАВАМЕ ВЪВ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАДОВЕ И 
СЕЛА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ ПОДОБНИ ПРАЗНИЦИ.

За справки: Тодор Ялъмов - координатор 
GSM 0895 719 755, todor099@abv.bg 

Боряна Баракова, секретар на Комитета GSM 0882 255 759   

Ани Янкова 0888 002 822 
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Д ок лад 

на френ-
ски уче-
ни недву-

смислено доказва 
вредата от ГМО хра-
ните. Според изсле-
дователите модифи-
цираните храни не 
само са вредни за 
организма, но и опас-
ни за живота на хора-
та и животните, които 
се хранят с тях.

В световно признато 
научно списание за 
храна и токсикология 

за първи път бе публикуван 
научен труд от парижки уни-
верситет, който доказва, че 
генетично модифицираните 
храни (ГМО храните) са из-
ключително вредни. Френски-
те учени почти две години са 
провеждали експерименти 
върху животни и ГМО цареви-
ца, за да защитят хипотезата 
си.

Проучването установило, 
че плъховете хранени с ГМО 
царевица, която се продава 
от американската компания 
Монсанто, заболели от тумор 
и други болести, които включ-
ват увреждане на бъбреците 
и черния дроб. Около 35% от 

тумора при женските мишки 
се появил през втората годи-
на от живота. При човека това 
би било между 35 и 40 години, 
каза директорът на Центъра 
за изследване на генетично 
инженерство Жоел Спирокс.

Установено е, че плъхове-
те, които са хранени с ГМО 
царевица, умрели преди оне-
зи, когато не са били хранени 
с него. Този вид царевица е 
създаден да бъде устойчив 
на Монсанто пестициди за 
унищожаване на плевелите, 
а плъховете били хранени с 
дози, които напълно отгова-
рят на стандартното количе-
ство храна, което се дава на 
животните.

Средната продължител-
ност на живота при плъховете 
е три години, а досегашните 
изследвания се основават 
на експериментите, които 
продължавали три месе-

ца. При плъхове, хранени с 
ГМО американска царевица, 
смъртността се е удвоила, а 
увреждането на черния дроб 
е пет пъти повишен спрямо 
средното.

Френското правителство 
обяви, че е потърсило допъл-
нителни проверки на резулта-
тите и при потвърждение ще 
поискат от ЕК спешна забра-
на на вноса на ГМО царевица 
в ЕС.

Руски учени, направили  
експеримент в института на 
Руската академия на науките, 
стигат до извода, че плъхове-
те, които са били хранени с 
ГМО храни след четвъртото 
възпроизвеждане на потом-
ство стават стерилни. Още 
в средата на 90-те е устано-
вено, че ГМО храните имат 
опасно влияние на човешките 
гени, но производителите на 
подобни храни удобно игно-

рираха този факт две десети-
летия.

В заключение руските уче-
ни иронично подхвърлят, че 
„ГМО храните ще спрат све-
товния глад и то съвсем ло-
гично – защото повече няма 
да има хора.“

ГМО храните се появиха на 
световните пазари в средата 
на осемдесетте години на 20 
век, без предварително да бъ-
дат публикувани качествени 
експертни проучвания за вре-
дата и отрицателните после-
дици от такива видове храни. 
Американската корпорация 
„Монсанто“, най-големият 
производител на ГМО царе-
вица, обясни необходимостта 
от генетично модифицирани 
храни като оправдание за „на-
маляване на глада в Африка“, 
а същата „мантра“ използва и 
американският политически и 
корпоративен елит.

ИСТИНАТА ЗА ГмО ХРАНИТЕ: ВОДЯТ ДО ТУмОРИ И РАК

За жителите на САЩ около 70 на сто от пре-
работените храни, които се консумират еже-
дневно, всъщност съдържат генетично моди-

фицирани (ГМ) съставки. От значение ли е това? 
Да! Проучванията показват силна връзка между 
ГМ-храни и рак. Време е да се запознаете с тях.
Привържениците на ГМ-храни твърдят, че тези 
„нови храни“ са безопасни, но те всъщност са 
подкрепени с малко или никакви доказателства, 
с изключение на аргумента, че ГМ-храни са „по 
същество еквивалентни“ на немодифицираните 
храни, така че те могат да се разглеждат като 
толкова безопасни, колкото последните. В също-
то време, проучвания, показващи, меко казано, 
неблагоприятните ефекти на ГМ-храни върху 
здравето на човека често са спирани още преди 
тяхното приключване. Не е чудно, че много хора 
са изненадани от ужасяващите констатации за 
ГМ-храните.

ГМ-храни и хранителен дефицит

Процесът ГМ-храните често води до нарушаване на функци-
ониращи гени в генетично модифициран организъм. С други 
думи, докато ГМ-домат може да изглежда като „истински“, то в 
действителност може да бъде съвсем различно вещество и с 
различна хранителна стойност от първоначалния си вид, за-
щото гените в доматите са променени.
В действителност, съществуващите няколко проучвания, които 
анализират ГМ-храни, които вече са на пазара, са установили, 
че тези модифицирани храни са със значително по-ниска хра-
нителна стойност в сравнение с не-ГМ-храни. Това означава, 
че в дългосрочен план консумацията на основно ГМ-храни в 
нечия диета може да доведе до хранителни дефицити. И ко-
гато става дума за рак, хранителните дефицити са смятани за 
основен фактор.

ГМ-храни и токсични гени

При проучването на ГМ-соя е установено, че ген, вкаран в со-
ята, за да я направи толерантна към хербициди, спонтанно се 
прехвърля от соята в ДНК на чревните бактерии в човешките 
индивиди. Това означава, че дори ако субектите спрат да ядат 
ГМ-соя, бактериите в червата им ще продължат да произвеж-
дат хербицид-толерантен протеин в телата им.
Всъщност, имало е много съобщения за селскостопански жи-

ГМО храните ще спрат 
световния глад и то 
съвсем логично – защото 
повече няма да има хора

вотни, умиращи от консумация на ГМ-култури с вмъкват ген 
Bacillus-Thuringiensis за производство на пестициди.
В първото по рода си публикувано проучване относно дългос-
рочните ефекти от консумацията на ГМ-храни, Джил-Ерик 
Сералини (от Университета в Кан) и неговият екип установили, 
че плъхове развиват огромни тумори и имат широко разпро-
странено увреждане на органите и в крайна сметка са почина-
ли преждевременно след поглъщането на GM-царевица със 
следи от химическа тор (известна като Roundup), често  използ-
вана при ГМ-културите.

ГМ-култури и селскостопански химикали

Проектирани да бъдат толерантни към по-големи количества 
от хербициди и други селскостопански химикали, ГМ-културите 
всъщност дават възможност на повече от тези химикали да 
бъдат използвани за увеличаване на добивите. Изследване 
установява, че фермите, отглеждащи ГМ-соя (известни като 
Roundup Ready соя), действително  използват от 2 до 5 пъти 
повече хербициди (т.е. Roundup), отколкото ферми, използващи 
традиционната борба с плевелите.
Количеството на селскостопанските химикали, използвани при 
отглеждането на ГМ култури е достатъчно, за да отрови човек. 
И не е изненадващо, че земеделски химикали като хербициди 
и пестициди могат директно да причинят рак, ако не и смърт.

(NaturalNews)

Учени, които 
открили, че ГМО 
крие опасности 
за здравето, 
били незабавно 
уволнени, а 
екипът им 
разпуснат
Въпреки че едва получил 
медийно внимание, известен 
британски биохимик, който 
през далечната 1998 разо-
бличи шокиращата истина, 
как генетично модифици-
раните организми (ГМО) 
причиняват увреждане на 
органите, вреда при репро-
дуктивността, храносмила-
телна дисфункция, наруше-
на имунна система и рак, 
измежду многото заболява-
ния, бил веднага уволнен. 
Екипът от изследователи, 
който му асистирал, бил 
уволнен от поста си за 24 
часа, след като откритията 
били публикувани
Арпад Пусцай, който е 
смятан за един от най-
уважаваните и добре об-
учени биохимици, ръководи 
от три години насам екип 
от изследователи от шот-
ландския престижен Роует 
рисърч институт (РРИ) в 
изучаването на здравните 
ефекти от един нов ГМ кар-
тоф, съдържащ токсина Bt. 
За изненада на мнозина, 
екипът открил, в противо-
речие на индустриалната 
реторика, че Bt картофът бил 
отговорен за причиняването 
на сериозни здравни увреж-
дания на опитните плъхове 
– факт, който беше предаден 
на медиите без опасения за 
общественото здраве.
Но вместо да бъдат похва-
лени за тяхната искрена 
оценка за този генетично 
подправен картоф, Пусцай 
и неговите колеги били на-
казани от индустрия, обе-
зпечена с държавни органи, 
включващи британския 
министър-председател Тони 
Блеър, чийто офис бил раз-
крит, че тайно се е свързал 
с РРИ само часове, след 
като Пусцай и неговият екип 
оповестили резултатите от 
тяхното проучване в теле-
визията. За да си кажем ис-
тината, Пусцай веднага бил 
уволнен, а неговият екип бил 
освободен.
Това, което ясно се откроява 
е, че модерната наука труд-
но може да бъде определена 
като независима, търсеща 
истината, „златния стандарт” 
на интерпретиране и раз-
биране на реалността, ко-
ято много хора възприемат 
грешно. 
Истината за ГМО-та е така-
ва, че продуктите са неадек-
ватно тествани за безопас-
ност в най-добрия случай,  и 
смъртоносни – в най-лошия. 
Но този факт остава забу-
лен в лъжа, благодарение 
на корпоративната про-ГМО 
култура на преобладаваща-
та наука. 
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живеят на 
ръба - поне 

когато става дума за финан-
сово планиране. Приблизи-
телно 62% от жителите на 
САЩ имат по-малко от 1000 
долара депозит, а 21% дори 
нямат спестовни сметки, 
според ново проучване на 
Google, проведено този ме-
сец за GOBankingRates.

На практика повечето от 
хората без спестявания не 
могат да посрещнат риска от 
извънредни разходи и тряб-
ва да разчитат на приятели 
и роднини за непредвидени 

харчове.
За средностатистическо-

то домакинство в САЩ дори 
ремонтът на автомобила 
би представлявал сериозно 
предизвикателство.

Изправени пред извъ-
нредна ситуация американ-
ците събират пари чрез на-
маляване на разходите, за-
еми от роднини и приятели 
или с помощта на кредитни 
карти.

Сред тези, които са имали 
по-големи спестявания пре-
ди 2008 г., 57% са използва-
ли част от парите или всич-
ките, за да покриват разхо-
дите си по време на Голя-
мата рецесия. Това сочи пък 
проучване на Федералния 
резерв на САЩ. Разбира се 
и нулевите лихви на Фед не 
стимулират спестовността.

Съществуват обаче значи-
телни разлики в спестовните 

нагласи на различните поко-
ления. Делът на хората във 
възрастовата група 35-54 
г. без спестени пари е 31%. 
Почти толкова са и родените 
през последните 30 години, 
които искат или не могат да 
пестят.

В същото време размерът 
на дълга на средностатисти-
ческия американец е нарас-
нал от 160 долара на човек 
през 1952 г., до 10 600 дола-

ра в средата на тази година.
Данните на NerdWallet по-

казват, че средната сума на 
задълженията по кредит-
ни карти е 15 706 долара. 
Средният ипотечен дълг е 
156 333 долара. А студенти-
те в САЩ дължат средно по 
32 953 долара.

В търсене на евтино фи-
нансиране американските 
домакинства често стават 
жертва на измами.

Империите се провалят, когато загубят финан-
совата си сила. Така е от древността до наши дни. 
Финансовата сила на една империя се крие в това, 
че благодарение на големия пазар и контрола върху 
търговските пътища тя може да взима заеми в соб-
ствената си валута.

Суверенът, който печата пари, използвани от дру-
гите, получава лост за намаляване на дълговата те-
жест и за стимулиране на икономиката. Историята 
обаче показва, че това никога не свършва добре. 
Дали пък САЩ няма да са голямото изключение?

В древния Рим сеченето на монети се е извършва-
ло в храма на Юнона Монета – оттам произхожда 
наименованието на металните пари. С разрастването 
на империята били отворени и други монетни дворо-
ве. В тях на практика са се печатали парите на цяла 
Европа.

От I век пр. Хр. основната сребърна монета и во-
дещо разплащателно средство в Римската империя е 
републиканският денар. При пускането си в обръще-
ние той се е състоял от най-чистата възможна проба 
сребро. По времето на император Нерон, през 54 г. 
сл. Хр., съдържанието на метала вече е 94%. През 
100-ната година е 85%, през 220 г. е 43%, а през 244 г. 
пада до 0.05% и денарите са извадени от обращение, 
тъй като никой вече не е искал да търгува с тях.

Процесът на обезценяване на парите, наречен 
още инфлация, се дължи на постоянните разходи 
за войни, които обаче с увеличаване на вътрешните 
междуособици - времената на т. нар. войнишки импе-
ратори и със засилването на варварските нашествия 
от един момент нататък вече не могат да се подкре-
пят от реа лната икономика. На практика империята 
стартира „печатане“ на необезпечени пари.

Да се прехвърлим в Китай. Китайците първи из-
мислят книжните пари. Причината за издаването им 
е проста. Икономиката на азиатската империя стра-
да от остър недостиг на метали. Животът на медните 
пари е къс, заради бързата им корозия и те са твърде 
скъпи, а железните монети се оказват твърде лесни 
за фалшифициране, което поражда силен инфлаци-
онен натиск. По онова време хартията се произвеж-
да в специални работилници от кората на черниче-
ви дървета и цената ѝ е много висока. На практика 
хартията се превръща в китайското злато. Освен това 
развитието на калиграфията и печатните преси по-
зволяват издаване на защитени от фалшифициране 
пари. Така през XI век, банка в Съчуан започва да из-
дава книжни пари в замяна на железни монети.

Проблемите в Китай започват след монголското 
нашествие. Внукът на Чингис хан Кубилай хан обе-
динява страната, но за да финансира военните си 
операции почва да печата книжни пари в огромни 
количества. От дневниците на Марко Поло научава-
ме, че ханът „всяка година прави такова голямо ко-
личество от тези пари, което не му струва нищо, че 
то вероятно е равно по размер на всички съкровища 
на света.”

На практика бързо развиващата се китайска ико-
номика се оказва способна да поема за продължи-
телен период от време огромния паричен поток. 
Хартията се превръща в пътища, крепости, цели 
нови градове.

В същото време цените на земеделската продук-
ция рязко нарастват и в момента, в които икономиче-
ският възход достига зенита си, страната се изправя 
пред хиперинфлация. Следват глад, селски бунтове 
и продължителен икономически застой, може би най-
дългият в човешката история, който превръща Китай 
в лесна плячка за английския империализъм.

Малко повече от век преди първата Опиумна Вой-
на между Британската империя и Китай, Джон Лоу 
осъществява парична реформа във Франция, която 
остава в историята като най-голямата пирамида, рух-
вала някога. След смъртта на Луи XIV Франция е най-
могъщата империя в Европа и се намира в катастро-
фално състояние. Заради войните, водени от Краля 
Слънце, 56% от всички държавни приходи отиват за 
лихви по дълговете на държавата с общ размер над 3 
милиарда ливри. Сума еквивалента на външния дълг 
на САЩ в момента, който е 18.5 трилиона долара.

Близък съветник и приятел на регента херцог Фи-
лип Орлеански, Лоу отваря Банк Женерал през 1719 
г. Банката с позволението на регента започва да печа-
та банкноти, гарантирани от държавата. За да ги по-
пуляризира, Лоу отпуска и евтини кредити с тях. Лих-
вите падат до 4%, от 25-30% преди това. Банкнотите 
станали много популярни. Леки, удобни за носене и 
издадени с благословията на самия регент Филип Ор-
леански.

Изобилието от пари скоро съживило икономиката. 
Инфлационните очаквания довели до бум на търго-
вията. Лоу се възползвал от това, за да финансира 
френската монархия. Основал нова компания „Миси-
сипи”. Всеки, който искал да си купи акции на компа-
нията, трябвало да представи държавни облигации. 
Тези облигации се купували с книжни пари, които пък 
банката на Лоу печатала. Основният актив на “Миси-
сипи” бил щатът Луизиана – най-голямата френска 
колония на територията на съвременните САЩ.

Оказало се, че въпросният актив всъщност е огро-
мен пасив. В Луизиана липсвали ценните по онова 
време природни ресурси, а голяма част от площта на 
щата била заета от блата и не ставала за земеделие 
и живеене.

Джон Лоу обещавал 40% дивидент в близкото 
бъдеще на инвеститорите. Прогнозирал постъпления 
от 90 милиона ливри. Парите не били проблем, тъй 
като той си ги печатал сам. В началото на 1720 година 
бил стигнат върхът в цените на акциите на “Мисиси-
пи”. Балонът се спукал, след като втората експеди-
ция за колонизиране на Луизиана завършила с пълен 
провал. Оказало се, че парите на Лоу нямат никакво 
покритие и че стойността им не може да бъде поета 
от френската икономика.

Идва ред на Германия в началото на XX век. Стра-
ната е загубила Първата световна война. Версайски-

ят договор налага на победените репарации с такива 
размери, че няма как да бъдат изплатени. Капиталът 
изтичат постоянно по плащанията на този дълг от 
Ваймарската република. Съответно цената на марка-
та се срива, тъй като германската икономика работи 
по същество за растежа на Франция и Британската 
империя. През 1923 г. един американски долар стру-
ва 4.2 трилиона марки.

С германския въпрос се заема международен ко-
митет начело с Чарлз Дауес. Този комитет разработва 
специален план по силата на който Германия получа-
ва около 200 000 000 долара външен заем, намалени 
са и ежегодните репарационни плащания. Прекрате-
на е окупацията на Рур. Освен това над германска-
та икономика е установен строг финансов контрол. 
Кризата обаче е преодоляна чак от нацистите, кои-
то на практика национализират банките и големите 
предприятия в страната и използват вътрешния дълг, 
който не смятат да платят, за да стимулират икономи-
ческия растеж.

И така стигаме до САЩ. В момента външният дълг 
на най-голямата икономика в света е по-голям от 
брутния ѝ вътрешен продукт. Сумата от 18.5 трилио-
на долара реално е толкова голяма, че дори лихвите 
няма как да се плащат без емитиране на нови задъ-
лжения. Само за ден, в който президентът на САЩ 
Барак Обама подписа указа за вдигане на лимита на 
дълга от досегашните 18 трлн. долара, сумата скочи 
с 339 млрд. долара.

От 1913 г. насам доларът е загубил 96% от стой-
ността си. А през последните няколко години огромна 
част от водещите американски компании работят за 
растежа на китайската икономика. Критично важният 
въпрос за бъдещето на долара и световната финан-
сова система е кога обемът на доларите в обращение 
ще надхвърли капацитета на потребителския пазар 
в САЩ, който е най-големият в света, да поддържа 
стойността на валутата.

Американците живеят на ръба на фалита
Приблизително 62% от жителите на САЩ имат по-малко от 1000 долара депозит, 
а 21% дори нямат спестовни сметки

Кога ще падне доларът?
От 1913 г. насам 
щатската валута е загубила 
96% от стойността си
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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.

Н и й л 
Д о н а л д 
Уолш полу-
чи световно 
признание със 

серията си от над 20 книги 
„Разговори с Бога“, преве-
дена на 37 езика. В интер-
вю по БНТ той сподели, че 
точно когато се почувствал 
най-съкрушен след преживя-
ните от него жестоки удари в 
живота му, довели го до пре-
питание чрез клошарство, 
той се обърнал към Бог за 
помощ и чул гласа Му, почув-
ствал любящото Му присъ-
ствие и това го променило 
завинаги. Бог винаги чува 
молбите ни, каза Уолш, но 
отговаря най-вече на тези, 
които ни доближават до на-
шата същност, защото Бог 
преживява живота си чрез 
нас. А когато ние разберем 
това, вече не се гневим на 
нищо, не се сърдим, а само 
благославяме случващото 
ни се. Започва едно мис-
лене, съобразено с ума на 
Бога. Прегръщаме всичко 
в живота ни, включително и 
болестите, безпаричието и 
др., с разбиране и приемане 
и така то изчезва, а това, на 
което се съпротивляваме, 
остава в живота ни. Отива-
ме дори отвъд приемането – 
ставаме благодарни за всич-
ко, било то добро или зло, 
било то „смъртта”. Защото 
смърт няма, ние живеем веч-
но, тя е за тези, които живеят 
предимно в тялото си. Но за 
тази цел е нужно да разбе-
рем смисъла на живота и не-
говата вечност, да даваме  и 
правим най-доброто, на кое-
то сме способни. Така създа-
ваме друга енергетика, ста-
ват чудеса и това променя 
към добро и нашия живот, и 
този на света. И не е задъл-
жително да стигнем до това 
осъзнаване по пътя на стра-

данията, както се случи с 
мен, просто е нужно желание 
да стигнем до по-високото 
място по пътя ни към Бога..

Но в това ни придвижване 
напред най-голямото препят-
ствие е страхът, казва Уолш 
в своите книги. Страхът ни 
от живота и смъртта е най-
големият проблем на цялата 
планета, обхваща абсолютно 
всичко в живота ни. Страхът 
е просто една изявена по-
требност. Основава се на 
това, че се нуждаем от нещо, 
на това, че няма да можем 

Бог винаги чува молбите ни, но отговаря най-вече 
на тези, които ни доближават до нашата същност

Преобразяването в живота ни 
идва, когато започнем 
да се отдалечаваме от страха 
по пътя на духовността

Световно известният автор на 
бестселъра „Разговори с Бога“, 
лектор и вдъхновител на милио-
ни хора по цял свят Нийл Доналд 
Уолш пристигна за първи път в 
България. На 27 и 28 май в София, в 
Интер Експо Център, ще има него-
ва беседа и уъркшоп  под формата 
на дискусия и директни съвети за 
приложение на неговата мъдрост, 
най-вече по темата „Изобилието и 
Успехът - от Мечта до Реалност“, 
споделят организаторите на визи-
тата му. 

да имаме нещо, от което се 
нуждаем. Но, осъзнавайки, 
че не се нуждаем от нищо, 
преставаме и да се страху-
ваме. Че ако не се страху-
ваме да умрем, няма да се 
страхуваме и да живеем, ако 
не се нуждаем от сегашния 
си вид живот, от тази му кон-
кретна физическа форма, 
няма да се страхуваме да 
го загубим. Затова духов-
ните учители са обитавали 
пространството на пълното 
безстрашие. Затова е важно 
да знаем от какво се нужда-

ем – не от пари, коли, къщи, 
от придаване на значимост 
с чужда любов, за да полу-
чим покой, радост, щастие. 
Но когато разберем, че те 
не идват отвън, а източникът 
им е вътре в нас, че всичко 
произтича от нас, създава 
се от нас, няма да изпитва-
ме уплаха, страхът изчезва. 
Сдобиваме се с твърдост, 
стабилност, чувствителност, 
вглъбеност. Не трябва да 
мислим, че се нуждаят от 
нас, иначе ще изпитваме 
страх, че щe загубим близ-

ките си, а да разберем, че 
страховете са недействител-
ни, измислици, че дори и да 
се сбъднат, няма да има ни-
какво значение, дори и все 
още да сме тук или вече да 
ни няма. Преобразяването 
в живота ни идва, когато за-
почнем да се отдалечаваме 
от страха по пътя на духов-
ността. Тогава започваме да 
го лекуваме и трансформи-
раме, така променяме и себе 
си, и света към по-добро.  

Но има и един друг 
„страх”, той е като приклю-
чение, възбуда, готовност 
за въодушевление от самия 
живот, който дава енергия за 
излекуването на обикнове-
ния страх. Защото животът е 
една информация за самия 
процес на живота. И ако я 
разчетем добре, животът се 
превръща в голямо удовол-
ствие, каквото винаги е бил 
предназначен да бъде.

Лияна Фероли

Провокирано от
"Разговори с Бога" - 
Нийл Доналд Уолш

"Бог никога не се е отделял от нас и ние само си 
мислим, че съществуваме отделно от Него.
Това е всеобща грешка. Както и тази, че си въобра-
зяваме, че съществуваме отделно един от друг. И 
така, открил съм, че най-бързият начин „да наме-
рим Бога", е да се открием взаимно. Да спрем да се 
крием един от друг. И, разбира се, да спрем да се 
крием от самите себе си.
А най-бързият начин да спрем да се крием, е да го-
ворим истината. На всекиго. И винаги."

Нуждата съществува - (илюзия). Не е вярно.
Хората вярват в това, защото не са срещнали или на-
мерили това, което им е нужно. Когато имаш уникал-
ния шанс да срещнеш точно този, който те допълва, 
да го усетиш, ти разбираш, че нямаш нужда от нищо 
друго. Приемаш го като нещо, което ти е донесло ща-
стие и започваш да си създаваш необходимите ус-
ловия, за да се чувстваш "лек" и щастлив...
Неуспехът съществува - (илюзия). Не е вярно.
Докато вярваш в това, никога няма да успееш. Сами-
ят факт, че си успял да откриеш точния човек в цяла-
та вселена от изобилие, е успех, който ти помага да 
бъдеш това, което си и да се справяш с житейските 
проблеми. (Е, не винаги от първи път...) Научваш се 
първо да овладяваш тялото си. После да обуздаваш 
чувствата си. И започваш да се тренираш да имаш 
готовност да откликваш на всеки порив на обекта на 
емоцията си...

Недостигът съществува - (илюзия). Глупости.
Няма недостиг... по принцип... в природата... Стига да 
намериш начин и възможност да откриеш това, кое-
то търсиш...
Изискването съществува - (илюзия)
Просто трябва да приемеш човека такъв, какъвто е 
и ще бъдеш щастлив... Ако непрекъснато поставяш 
изисквания спрямо себе си, усещанията си, хората 
около теб, това ще те прави недоволен, защото по 
принцип винаги може да стане по-добре... И в стре-
межа си към перфекционизъм ще пропуснеш да се 
радваш на малките почувствани неща...

Присъдата съществува - (илюзия)
Когато направиш нещо грозно и непочтено, изпит-
ваш угризения, естествено и... очакваш присъда... Но 
това, всъщност, зависи от гледната точка и кой може 
да прецени дали е правилно някое действие или не... 
Тогава има ли някой право да съди другия, след като 
всеки е несъвършен и може да сгреши?...
Ограничеността от условия съществува - (илю-
зия)
Сами си налагаме ограничения, съобразявайки се с 
разни обществени норми, които всъщност всеки по 
един или друг начин нарушава... Няма никакви огра-
ничения!


