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Каталожен №618

По време на празници най-много даваме 
думата на думите. И го правим с особена охота 
и голямо опиянение, с много показност, клишета 
и волнодумства. А това говорене е най-малко 
подходящо за най-съкровените празници, 
какъвто е Денят на народните будители. Защото 
будителят, от миналото или съвремието, не буди 
само поздарямалата ни съвест, свяст, гордост и 
славното ни минало, но най-вече е загрижен да 
открие, съхрани и предаде напред във времето 
скритото, непознатото, индиректното в живота, 
водещо до  разгръщане и осъществяване на 
общочовешките и общозначими идеали. 

Но това не може да стане с думи, които само 
думкат като тъпани  до спукване на тъпънчетата 
ни, които не произлизат от препълнените ни сърца 
и от действената граматика на  любовта, които не 
творят нови реалности с енергията си, както е било 
при нашите деди траките, които са жречествали с 
тях, извършвали са мистерии, чудеса.

И това е било възможно, защото са обитавали 
Дома на думите – Книгата на Живота в нас, 
живели са Живот в Бога, спазвали са Неговите 
закони. Будността за тях е била основа на душата, 
живеене във вътрешната, духовната реалност, 
която ги е подбуждала към действена любов, към 
добро.

Защото само красивите думи, великите идеи не 
водят до промяна, тя идва единствено с действието. 
Защото, само когато действаш, си истински 
жив, осъзнаваш чрез поведение случващото се, 
ползата от него, неговата значимост. Т.е., когато си 
станал буден.

А будният човек е воин на духа, той се бори 
за свободата да бъде са мия себе си, да изрази 
същността си, да избира в какво да вярва или не, 
да следва себе си, а не каквито и да било други 
учения и разбирания. Той има пълен контрол 
върху емоциите, чувствата си, поведението си. 

Той е възкръснал от всеобщия мъртвешки  сън и 
изобщо не му е трудно да бъде жив и способен да 
бъде себе си, защото живее съзнателно, смислено 
и в настоящето. 

Буден  е, защото е в себе си.
Достигнал е плода на духовната свобода, тази, 

която предшества всички останали свободи. Тази, 
която захранва мъдростта, същата, която живее 
в нашата родова памет, само трябва да бъде 
събудена. 

Сега е време отново да събудим тази 
свяст, която е поддържала векове жив нашия 
национален дух и която носи в себе си нашето 
историческо и културно предназначение. За целта 
е нужно не само да си буден от сън и незнание, 
но и за конкретна работа и духовна мисия. Защото 
будността не е просто акт на освобождение, а нови 
духовни скрижали в сърцата и душите, съхранени 
за вечността, събудени  живителни сокове в 
Дървото на Живота - Съзнанието на Бога в нас. 
В тази живителна сила будната духовна свяст е 
много повече от бунт и въстание, тя е онази огнена 
искра, която разпалва свободата на духа и води до 
прилагането на Мъдростта.

Но как да стигнеш до основата на будността си 
в съзнанието? Как да се разруши този дълбок сън, 
в който е попаднал човекът, как да се осъзнае? Как 
да се превърне сънят в будност? 

Пътят е посочен отдавна от духовната мъдрост. 

Като достигнеш до основата - висшето съзнание в 
себе си, до неговите качества.Така се променя и 
отношението ти към света – то става неосъдително, 
неагресивно, непретенциозно, ставаш по-отворен, 
сензитивен. 

Будният човек не се придвижва с карти, а следва 
своя път и то с пълно доверие в силата на  живота 
си, която го води. 

Будността е превръщане в нещо друго, тя е 
трансформиране. 

Вниманието на будния човек е над факта, гледа 
го отгоре, но първо го е видял отстрани, след което 
се издига чрез осъзнаване, разбиране, че може да 
лети, а не да се придвижва с волска каруца.

Будният присъства тотално във всеки един миг. 
Той е това, което е - божествен. И това е неговото 
априорно състояние, което не може да се загуби, 
защото е неговата природа.

Стига да си позволи да си я припомни, да стигне 
до нея и да я приложи на дело.

Лияна Фероли

В Дома на БуДносттА или действената 
ГрАмАтикА на люБоВтА

Религията 
на 

българите и 
произходът 
на тяхното 

име 

Уникален артефакт от Бри-
танския музей, чрез който до-
биваме ясна представа какво 
всъщност представляват на-
шите сакрални знаци: 
в долната част на стрелата 
са Бал и Великата Майка, 
държейки своето дете, което 
е с разперени ръце. Над тях е 
изобразена човешка ръка, а до 
нея ясно се виждат –  слънцето, 
луната и… равнобедреният 
кръст!!!  
Ето ги събрани на едно място 
народните /езическите/ Богове 
и символи!  

Две кърджалийки с награди от Националния литературен 
конкурс „Читалището-светилник на Българското възраждане 

и средище на славянската  култура“, посветен на 160 
години общонародно читалищно дело и Деня на  народните 

будители. Лияна Фероли бе отличена с втора награда в 
раздел „Есе“ в четвърта възрастова група, 

а Маргарита Павлова с поощрителна награда в раздел 
„Поезия“ в същата група.

Маргарита 
Павлова 

Светилници
в Свищов бе първото, а след това 
във лом и Шумен те изгряха… 
Хиляда осемстотин петдесет и шеста беше тя - 
снага издигнаха крилàта. 

Светилник, сочещ ни към светлината, 
просветата, културата и добротата. 
Огнище, гдето сбира се народът, 
традициите да запази, взорът. 

възраждането сгушили в сърцата, 
човеците вървяха все напред. 
Защото знаят, вярват и обичат 
читалището - дом на светлината. 

в Свищов бе първото, а след това 
и в Хасково, и в Кърджали изгряха… 
Снага издигнаха крилàта, 
за да изправят цял един народ. 



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

2 32 КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

ДИСКУСИЯРелигията на българите и 
произходът на тяхното име 

Която и да било нова ре-
лигия (философия, учение), 
колкото различна и само-
битна да изглежда спрямо 
останалите НЕ ИДВА ОТ НИ-
ЩОТО. Колкото различна и 
самобитна да е тя, покълва и 
израства ВЪРХУ СОЛИДНИЯ 
ФУНДАМЕНТ на предхожда-
щите я религии (философии, 
учения). Като тяхно отроче в 
по-малка или по-голяма сте-
пен копира част от идейните 
им послания, символиката, 
ритуалите и т.н., като едни ги 
запазва непокътнати, други 
– в някаква степен модели-
ра (променя както по форма, 
така и по съдържание) и ги 
нагажда според специфика-
та на собствените си нужди, 
а трети – изобщо ги изхвърля 
от употреба – еволюция на 
религиите. Затова езичниците 
твърдели, че КРЪСТОВЕТЕ… 
„те символизират едно нещо 
за християните и друго за 
езичниците“.  

Винаги съм застъпвал схва-
щането, че всички древни и 
днешни религии (философии, 
учения) водят началото си от 
ЕДНА ЕДИНСТВЕНА, ИЗНА-
ЧАЛНА религия (философия, 
учение). 

Кое ми дава основание да 
твърдя това! 

Докато съществуващи-
те днес религии и известна 
малка част от вече изчезна-
лите древни такива „са она-
гледени” за днешните хора 
и могат „да се видят, пипнат, 
опознаят” (свещени книги и /
или/ последователи, съхра-
няващи традициите им), то за 
голямата част от изчезналите 
древни религии нещата не 
стоят по този начин. Ако не 
са имали (или не са запазе-
ни) писмени свидетелства за 
тях, съдържанието им оста-
ва недостатъчно или изобщо 
недостъпно за съвременните 
хора – често за тях „разказват” 
единствено запазените РЕ-
ЛИГИОЗНИ СИМВОЛИ върху 
случайно намерени историче-
ски артефакти и паметници.  

Това, което прави особено 
впечатление,  

от една страна, е: 
1) фактът, че всички те 

(точка, кръг, кръст, триъгъ-
лник, тризъбец, квадрат, пен-
таграм, хексаграм, свастика, 
изображения на точно опре-
делени животни – бик, лъв, 
орел, змия… и много други) в 
преобладаващата си част СА 
ОБЩИ, с еднакво или сходно 
значение за всички древни и 
настоящи религии;  

2) както и факта, че се 
откриват ВЪВ ВСИЧКИ 
ВЪЗМОЖНИ ТОЧКИ НА ЗЕМ-
НОТО КЪЛБО – и в Европа, и 
в Азия, и в Африка, и в Аме-
рика, и в Австралия (не бих се 
учудил, ако ги открият и на Ан-
тарктида). 

3). Наблюдава се изключи-
телна паралелност, както в от-

делни елементи, така и в цели 
сюжети между най-древната 
(известна досега) религия 
– КУЛТА КЪМ БОГИНЯТА 
МАЙКА и останалите извест-
ни религии. Този култ в така 
наречената „до историческа 
ера” присъства в ГЛОБАЛЕН 
мащаб на териториите на 
всички изброени по-горе кон-
тиненти в най-разнообразни 
варианти, но идейното му по-
слание е едно – ДА СЕ ЖИ-
ВЕЕ В ХАРМОНИЯ С ПРИ-
РОДАТА. Ареалът му започва 
да се свива от момента на по-
явяване на древните ранно-
антични цивилизации, които в 
процеса на развитието си зае-
мат все повече от територии-
те му. В Европа той е заличен 
през средновековието вслед-
ствие на окончателната ѝ хри-
стиянизация. В Азия същата 
роля изиграват будизмът и 
ислямът (само в северните – 
„не апетитни” райони на Си-
бир са запазени остатъци от 
него). Емигрантските вълни от 
Европа буквално унищожават 
в Северна Америка индиан-
ските народи – носителите на 
този култ по тези земи. 

Но дори в днешно време 
далечното ехо на този праи-
сторически култ все още се 
съхранява в непокътнати от 
съвременната цивилизация 
трудно достъпни райони като 
Амазония и други изолирани 
(географски и социално) общ-
ности по всички континенти 
на света.  

Многобройни елемен-
ти на този култ присъстват 
в съдържанието на всички 
древни и съвременни, големи 
и малки религии. 

УЧЕНИЕТО НА ИСУС, как-
то и ХРИСТИЯНСТВОТО като 
една от формите му (офици-
алната,) в никакъв случай не 
правят изключение от горе 
описаната традиция. 

Изразявам се по този на-
чин, защото днешната офици-
ална традиция неграмотно и 
сляпо поставя знак за равен-
ство между УЧЕНИЕТО НА 
ИСУС и ХРИСТИЯНСТВОТО, 
което е АБСОЛЮТНО НЕПРА-
ВИЛНО! 

Съвременното християн-
ство е УНИФИЦИРАНАТА 
(римската) ФОРМА на учени-
ето на Исус. 

Но от появата си на бял 
свят това учение при своето 
разпространение се изявява 
под най-разнообразни форми 
в зависимост от религиозните 
традиции по места.  

Най-правилно е тези фор-
ми да бъдат наречени РАННО 
ХРИСТИЯНСКИ,  но в зави-
симост от гледната точка ня-
кои изследователи (най-вече 
църковните историци) раз-
глеждат голяма част от тях 
като не християнски, а като 
ЕРЕСИ (повлияни от учения-
та на Изтока), въпреки част от 

казах, се превежда „езичник”. 
Думата „pagan” се употре-

бява и като българска дума 
– „поганец”, и то най-вече от 
по-старите поколения бълга-
ри по отношение на ТУРЦИТЕ 
– обърнете внимание – ДРУ-
ГОВЕРЦИ, но МОНО-, а не 
ПОЛИ- теисти.  

Още един много силен ар-
гумент – съвременните по-
знавачи на старобългарската 
(славянобъл гарската) литера-
тура и старобългарския език 
отчитат ДВУЯКОТО значение 
на старобългарската дума 
ЯЗИК – тя означава както 
„език”, така и „народ”.  

Така че старобългарските 
думи „язичник” и „язичество” и 
„язический” значат НАРОДЕН, 
произ лизащ от народа (про-
стонароден – хайде от мене 
да мине), а съвременните 
български думи „езичество” и 
„езичник” означават „многобо-
жен”…!!!... защото явно не про-
излизат от старобългарските, 
а от някакъв неизвестен за 
българската наука (по всяка 
вероятност – ПРАбългарски 
или марсиански) език. 

За първи път Духът на 
СЪВРЕМЕННОТО езичество 
(Паганизма) започва да витае 
в Свещените книги на древ-
ните евреи. Там се говори за 
НЕВЕРНИЦИ (друговерци), 
кои то се кланят на Идоли и 
Божества, различни от техния 
ЕДИНСТВЕН БОГ. За Евреите 
неверници са ВСИЧКИ, КОИ-
ТО НЕ ИЗПОВЯДВАТ ЮДАИЗ-
МА (т.е. не юдейска религия).  

По стечение на обстоя-
телствата ИМЕННО КОН-
ТРАСТЪТ между юдейския 
монотеизъм и преобладава-

Едуард Гиббон, "Упадък и падение на Римската империя"/: 
„…Останалата част от огромния идол била разбита на части, 
главата разнасяна из града, а бога изгорен пред мрачните езич-
ници, които го почитали. По-късно, когато храма бил съборен, 
Сократ разказва, че йероглифи под формата на кръстове били 
намерени, гравирани върху камъка. И двете страни предявили пре-
тенции към тях,  като езичниците твърдели, че „те символизи-
рат едно нещо за християните и друго за езичниците“…“  

Това е много важно свидетелство, защото от него разбираме, че 
езичниците /също както християните/ имали кръста за свещен 
символ.  

НИЩО НЕ ИДВА ОТ НИЩОТО! тях, били те и Апостолически 
(основани от Апостолите) спо-
ред критериите на църковния 
канон. 

Съществува и още една 
много важна група форми на 
Христовото учение – ЕЗИЧЕ-
СКОТО (народно-апостоличе-
ско) ХРИСТИЯНСТВО.  

Тук му е мястото да разгле-
дам това голямо недоразуме-
ние при използване на терми-
ните ЕЗИЧНИК и ЕЗИЧЕСТВО 
от страна на съвременната на-
ука, което води до изключител-
на деформация на информа-
цията от древните източници. 

По неизвестно какви осно-
вания според днешните „науч-
ни” схващания под езичество 
се разбира ПОЛИТЕИЗЪМ 
(многобожие). 

Но дали древните автори са 
имали това предвид!? 

В съвременните български, 
руски (и изобщо в т. нар. „сла-
вянски” езици) като абсолютен 
синоним на термина ПОЛИ-
ТЕИЗЪМ се използва думата 
ЕЗИЧЕСТВО (язычество). В 
латински и гръцки със същото 
значение, независимо от на-
личието в двата езика на ду-
мата „polytheismus” се използ-
ва и думата „paganus”. Обаче 
докато думата „polytheismus” 
съвсем точно (буквално) озна-
чава МНОГОБОЖИЕ, то зна-
чението на думата „paganus” 
се размива, като донякъде се 
припокрива с vulgaris (прост, 
обикновен), има и значение на 
„друговерец”. Етимологията 
на думата "пейзан" - (селянин 
на френски) се извежда от ла-
тинското "pagan", което пък на 
съвременен български, както 

щият политеизъм при остана-
лите религии са „основание-
то” европейската наука (и то 
на доста късен етап – епохата 
след Ренесанса) да постави 
знака за равенство между ПО-
ЛИТЕИЗЪМ от една страна и 
ЕЗИЧЕСТВО (ПАГАНИЗЪМ) 
от друга. 

Това „приравняване” на 
термините е особено удоб-
но за фанатизираните късни 
църковни историографи – 
радетели за „чиста история” 
и „нерушимо единство” на 
християнската църква – не-
удобните народни (езически) 
форми на ранното Християн-
ство, които старите църковни 
(канонични!!!) автори описват 
и СЧИТАТ за ХРИСТИЯНСКИ 
(словенство, франкство, мар-
команство и др.) са обявени 
за НЕ християнски, по-точно 
ПРЕД(до) християнски.  

По тази деформирана 
псевдо „юдейска” логика ези-
чески (паганистични) се оказ-
ват всички останали религии, 
с изключение на Юдаизъм, 
ОФИЦИАЛНО Християнство 
и Исляма, понеже критерият е 
МОНО- или ПОЛИ- теизъм. 

Древните римляни делят 
народите и културите им 
(респ. религиите) на два типа: 
„civilis” и „paganus”. 

В представите на древни-
те римляни civilis освен соб-
ствената им, са културите (и 
религиите) на юдеи, елини, 
египтяни и перси, а „paganus” 
са всички други култури и ре-
лигии освен тях. 

какъв е римският 
критерий? 

Римският култ към Боже-
ствата-планети, 
както и юдаизмът 
са ОФИЦИАЛНИ 
ДЪРЖАВНИ РЕ-
ЛИГИИ в Римската 
Империя – Юдей-
ското царство е със 
статут на ФЕДЕРАТ 
(призната от Рим 
държава) в рамки-
те на Империята. 
Египет и Елада 
губят държавност-
та си, но техните 
култури се явяват 
фундамента лни 
за възникването и 
развитието на Рим-
ската цивилизация 
– те ИМАТ ОСОБЕН 
ПРИНОС И ЗАСЛУ-
ГИ при формира-
нето на Римската 
цивилизация (както 
и световната). Пер-

сийската империя е равносто-
ен партньор и опонент на Рим 
с традиции в държавността и 
културата, наравно с римска-
та и останалите изброени.  

Останалите са простона-
родни - „paganus” религии, по-
неже народите, които ги изпо-
вядват (независимо дали са в 
границите на Империята или 
извън нея) нямат ПРИЗНАТА 
ДЪРЖАВНОСТ от страна на 
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Първият кръст е прочутият Хи-Ро, а вторият е ариански.  
Колкото и странно да изглежда до края на втори и началото на трети век 
християните не са ползвали кръста за свой символ.  
Някои съвременни изследователи позитивисти и рационалисти смятат, че 
кръстът не е изначално християнски символ, а е привнесен от езическите религии. 
Те изтъкват 3 основни аргумента: 
1. Ранното християнство не познавало култа към кръста. 
В края на II век християнският апологет Минуций Феликс в съчинението си 
„Октавий"  в спор с тогавашните езичници заявява : "Ние не почитаме кръстове и 
не ги желаем. Вие сте тези които, имайки дървени богове, почитате и древните 
кръстове като принадлежност към вашите богове". 
2. Как е възможно да се допусне, че последователите на пострадалия Бог ще 
започнат да тачат и благославят оръдието, свързано с мъченическата смърт на 
този, когото почитат? 
3. Християните не почитали един кръст , а множество и то с различна форма. 
Това показвало, че няма нищо общо с мита за „Христовото разпятие". 
Изследователи при разкопки в Египет, Вавилон, Индия, Иран, Гърция намират 
изображения на кръст върху много артефакти. В едно древно светилище на остров 
Крит е намерен голям мраморен кръст, датиран от II хил. пр. P. Хр. весталките - 
жрици от храма на богинята Веста в Рим, чиято задача била да поддържат огъня 
неугасващ в храма - носели на шията си четирираменни кръстове. В Мексико през 
XVI век cа намерени кръстове в домовете и храмовете на ацтеките. При откриване 
на Нова Зенландия адм. Кук се удивил от това, че местните забивали върху 
гробовете на умрелите кръстове.
http://nauka.bg/forum

На  колажа от артефакти по-долу: още едни изумителни 
народни /езически/ символи. На първата снимка това е 

соларният кръг до с.Расник, Пернишко; а на втората виждаме 
запазени същите символи, захвърлени най-безпардонно в 

църквата в с.Балша, Софийско. 
Авторите сякаш нарочно са направили върху оброчните 

стълбове /втората снимка/ равнобедрени кръстове по тях, за 
да подчертаят народната духовна култура на народа ни.  

Разбира се тези сакрални символи не се коментират много 
в публичното пространство и въобще рядко им се обръща 

внимание. Обаче са достатъчни, за да можем да твърдим, че 
равнобедреният кръст е народен /езически/ символ, който се 

използва от дълбока древност от хората на Балканите.  

Римската държава и НЯМАТ 
ОСОБЕН ПРИНОС И ЗАСЛУ-
ГИ към римската и световната 
култура. 

В древна Елада културите 
се делят по още по-прост на-
чин – СОБСТВЕНА и всички 
останали, т.е. ВАРВАРСКИ. 
Терминът „paganus” навлиза 
в елиногръцкия език по-късно 
под влияние на латинския. 

По ТЕЗИ КРИТЕРИИ (т.е. 
по логиката на древните авто-
ри) ВСЯКА РЕЛИГИЯ, КОЯТО 
Е ОБЛЕЧЕНА В ДЪРЖАВ-
НОСТ, Е ОФИЦИАЛНА (т.е. 
„civilis”), А ТАЗИ, КОЯТО НЕ Е 
ДЪРЖАВНА - Е НАРОДНА (т.е. 
„paganus”). 

Дълго време в Западна Ев-
ропа битуват две двойни опо-
зиции: 

(1) rusticitas - urbanitas – сел-
ски - градски 

(2) paganus – civilis - просто-
народен - културен. 

По тази логика ВСЯКА ре-
лигия в един момент може 
да бъде „paganus”, а в друг - 
„civilis” и многократно да про-
меня статута си в зависимост 
от статута на народа-носител 
- дали има държавност или 
няма такава, дали придобива 
държавност или я губи! 

В процеса на своето раз-
пространение Учението на 
Исус попада и се развива на 
различна „религиозна почва”. 
От там са и многобройните 
форми на Ранното Христи-
янство – старите религии са 
основата, Учението на Исус – 
надстройката.  

Две са основните направ-
ления (но не единствените), в 
които се развива ОФИЦИАЛ-
НОТО християнство до окон-
чателната канонизация на 
формата и съдържанието му: 

1). ПОД ВЛИЯНИЕ НА МИ-

ТРАИЗМА. 
2). ПОД ВЛИЯНИЕ НА ЮДА-

ИЗМА. 
Като резултат от тези две 

течения се формират двете 
крила в тогавашното офици-
ално Християнство – ПРАВО-
СЛАВНО и АРИАНСКО.  

Като форма те са еднакви, 
различават се по философско 
съдържание – божествена или 
човешка е природата на лич-
ността Исус. 

На местно ниво обаче Уче-
нието на Исус се повлиява и 
от други религии - гностичните 
философски течения в Близ-
кия Изток и Централна Азия 
при арамеите, египетския ми-
стицизъм при коптите, Тракий-
ския Орфизъм на Балканския 
полуостров. 

Докато в християнските те-
чения, повлияни от митраиз-
ма и юдаизма, има повишено 
присъствие предимно от стра-
на на ЗНАТНОТО РИМСКО 
СЪСЛОВИЕ, то в останалите 
преобладава ПРОСТОЛЮДИ-
ЕТО. Тези простолюдни хри-
стиянски общини нагаждат 
Учението на Исус към местни-
те религиозни култове и почти 
напълно запазват формата и 
съдържанието им. 

Войната между православ-
ни и ариани се води по висо-
ките етажи на църковната йе-
рархия. На практика тя се води 
за идейно и властово надмо-
щие между римляни и римля-
ни, а простолюдието просто е 
въвлечено в нея по силата на 
социалните закони.  

След триумфа на Трини-
тарното Православно Христи-
янство църковният клир не е 
преставал с упорството си да 
„избие” от главите на просто-
людието езическите култове, 
но със същото упорство и то 
отказва да го направи. Макар 
да изпълняват ритуалите на 
официалната църква, обикно-

вените християни във 
всички страни по света 
съхраняват и древните 
си ЕЗИЧЕСКИ, т.е. НА-
РОДНИ обичаи. 

На базата на тези обяс-
нения мисля, че всеки може 
правилно да си отговори на 
въпросите: 

1) Християнски символ ли е 
равнораменният кръст? 

2) Защо многократно се по-
явява като такъв?  

3) Християни или (какви) 
езичници са били българите 
и техните владетели до княз 
Борис? 

4) защо „езичника” Омуртаг 
е описан от РОМЕИТЕ като го-
нител на християните? 

Кулиян Блъгар 

Уникална монета от Тракия с върховния Бал /5 в.пр.Хр./

Едно от старите изображения на Господ по нашите земи
Одриски монети с равнобедрени кръстове - от артефакта раз-

бираме, че за предците ни равнобедреният кръст всъщност е 
народен сакрален символ, който е свързан със свещения Бик! 
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СТРАНИцА НА

МАРИАНА 

ПРАМАТАРОВА

Древният култов център Кабиле е познат на 
науката. К. Иречек правилно е локализирал мя-
стото като тракийско селище и го е обозначил 
топографски. Древни гръцки и римски източни-
ци също отбелязват исторически и географски 
съществуването на Кабиле от началото на ІІІ в. 
пр.н.е. Голямото тракийско светилище край Зай-
чи връх, близо до завоя на р.Тунджа, е познато 
под името „Хисарлъка”. На Зайчи връх археоло-
зите откриват останки от каменни сгради с добре  
обработени каменни блокове, а платото е акро-
полът на тракийския град. Върху една от  скалите 
е изсечен релеф на Великата майка на боговете – 
Кибела, която дава наименованието на селището. 

 На ритуалното светилище в скалния релеф се 
забелязва женска фигура в седяща поза, с дълги 
коси, облечена в надиплена дреха, с  вдигната 
лява ръка към гърдите. На коленете й се спира 
лъв, видно от достигналите до наши дни глава и 
една предна  лапа. Това е образът на Кибела – 
майка на боговете и повелителка на природните 
сили, господарката на планините, горите, зверо-
вете и плодородието – главно женско божество, 
символ на съзидателно начало.

Оброчни плочки на Тракийския херос и голям 
релеф на конника  са намерени при разкопките 
в Кабиле и се съхраняват в археологическия му-
зей.  В експозицията на музея може да се види и 
релеф на Трите нимфи, птицата на Зевс – орелът, 
колони, статуи на божества и други артефакти.  
В Тракия релефите на трите нимфи са с разно-
образна иконография. При римляните богините 
са известни като грациите, а при гърците като ха-
рити. Това обикновено са три голи млади жени, 
които танцуват, хванати за ръце или за рамене-
те. Средната от тях е в гръб, а двете са с лице 
към зрителите. Създава се усещане за танцуване 
в кръг. Често в ръцете на нимфите има някакъв 
предмет със символно значение – съд с вода, 
цвете, огледало, житни класове, ябълка, мидена 
черупка и други подобни, означаващи плодоро-
дие, изобилие, благодат, дори са изобразявани с 
факли или канделабъри, което подчертава функ-
цията им на пазителки на светлината, подобно на 
Артемида. Връзката на Зевс и Хера с трите ним-
фи също е известна от много паметници. Нимфи-
те, независимо дали са полски, горски, речни или 
морски са дъщери на Зевс и Хера. Функциите им 
са на покровителки на плодородието, небето и 
светлината.

През  елинистичния период градът се развива 
по терасовидните склонове под акропола, около 
градски площад  с  храмов център, известен като 
Артемида-Хеката Фосфорос и олтар на Аполон. 
През този период  се забелязва тенденцията за 
почитане на двете богини-майки – Кибела и Арте-
мида на светилището на Зайчи връх, като посте-
пенно функциите на Кибела като покровителка на  
природните сили се пренасят  върху Артемида. 

ПАНТЕОНЪТ НА 
БОГОВЕТЕ В КАБИЛЕ

От образите, сечени върху монетите в Кабиле, 
е видно, че през елинистичният период тук се е 
почитала Артемида-Хеката Фосфорос. Вероятно 
тя е била богинята закрилница на града, тъй като 
нейни изображения с факли в ръцете са намере-
ни и на други култови паметници.Артемида,  като 
богиня-покровителка на града е представена  на 
оброчна плочка от ІІІв., възседнала елен.  Култът 
към богинята-майка има съществено влияние по 
Средиземноморието от хилядолетия. Зародил се 
е с различни имена: Кубаба, Кибеле и др., като не 
е известно кога този култ към богинята, повели-
телка на дивата природа, покровителка на  неомъ-
жените жени и девойки и символ на плодородие-
то, се е пренесъл в Ефес, където е бил построен 
най-внушителният храм на Артемида. От поемата 
на Омир научаваме, че тя е от Йония и е богиня 
на дивите животни. Един от символите й е чис-
лото три, което означава, че има троен характер 
– девица, жена и майка. Артемида е закрилница 
на Марсилия, Картаген и градове в предна Азия. 
Наричана е и „царицата-пчела”, от нейния символ 
по ефеските монети. Религиозното песнопение на 
Халимакос, посветено на Артемида, завършва с 
описание на танца на амазонките. Величествени-
ят й храм в Ефес е опожарен през 356г.пр.н.е. и е 
бил най-големият за времето си храм.

Интерес представлява и олтарът на Аполон, 
намерен на агората в Кабиле, който потвържда-
ва култа към това божество, видно от изображе-
нията върху монетните емисии. Закрилникът на 
агората е олицетворявал мощ и благоденствие на 
народа при граждански спорове.   На акропола е 
открита и бронзова статуетка на Аполон. В Тракия 
са известни и релефи с Аполон-конник /с.Ново 
село, Сливенски окръг, което се намира недалече 
от Кабиле/. Тракийският конник е наричан и бог, и 
херой. Обикновено той се представя като конник, 
който се движи спокойно към олтара си с фиала 
в дясната ръка и поводите на коня в лявата, или 

препуска към него, хванал щита и разманал копи-
ето си, готов да го хвърли по някъкво животно – 
глиган, бик, сърна, елен, дива коза, заек. Очевид-
но това е божество, което покровителства лова, 
защото се представя не само по време на лов,но 
и когато носи дивеча, а кучетата го придружават и 
се радват. По-сложни образи в иконографията на 
траките са изобразяването на тракийския конник 
със змията и с придружаващите го прислужници, 
вселдствие на влиянието на гръко-римската епо-
ха. В Кабиле са намерени над 10 оброчни плоч-
ки на главното тракийско божество – конникът 
Херос, а в околността над 30 броя. Открити са и 
фрагменти от плочки на божествата: Немезида, 
Трите нимфи, Асклепий, Хигия, Талесфор, Дио-
нис и др.

В началото на ІІІ в.пр.Хр.при царете Спарток и 
Скосток, Кабиле е столица на тракийската държа-
ва. По средата на ІІІ в.пр.н.е. Кабиле е единствени-
ят град  от вътрешността на Тракия със собствено 
монетосечене. Д. Драганов изследва нумизматич-
ния материал от Кабиле от самото начало на мо-
нетното обращение до кулминацията през ІV-Vв., 
откъдето извлича научна информация за харак-
тера и особеностите на монетната циркулация, за 
типовете монети, циркулиращи в Кабиле, за по-
соката и интензитета на търговските отношения в 
града, за религиозните култове на населението и 
тяхното развитие, за мястото и ролята на Кабиле 
в политическото и икономическото развитие на 
Тракия.В периода ІV-ІІв.пр.н.е. градът има интен-
зивни търговски контакти с егейския свят.  Каби-
ле е разрушен от римляните през 72г.пр.Хр. От ІІ 
в.сл.Хр. градът е един от най-важните римски во-
енни лагери в провинция Тракия. От римския пе-
риод е изградената базилика, градът е доукрепен  
с  допълнителна крепостна стена, жилищни и сто-
пански сгради, кула, имало водопровод  и  римски 
терми. Има многобройни паметници, свидетел-
стващи за религиозния живот на населението в 
Кабиле през римския период – от гръцки надписи 
научаваме за политико-икономическата история 
на града, а именно, че са издигнати статуи от пре-
селници-търговци в чест на Херакъл Агорейски.  
Това също е почитано божество в Тракия. Култът 
към него се свързва с войската, а тук е популя-
рен като покровител на търговията. С култа към 
Херакъл са свързани няколко паметници – олтар, 
статуя, бронзови статуйки, мраморни торсове и 
фрагмент от оброчна плочка.

След приемането на християнството през 313 г. 
Кабиле става епископски център. Градът е окон-
чателно разрушен от аварите в края на ІV в. През 
ХІ-ХІV в. върху руините на античния град съще-
ствува малко средновековно селище.  
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Вече четиринадесет години град Исперих 
е домакин на Есенните музейни четения 
Сборяново, кьдето водещи изследователи, 
археолози и музейни работници 
представят актуални резултати от своите 
проучвания.  
Тазгодишните четения започнаха с най-
новите открития на проф.Тотко Стоянов 
и колектив за Гетската столица Хелис, 
представянето на единадесети том от 
поредицата Есенни музейни четения 
Сборяново *От находката до витрината* 
и изложба вьв фоайето на Историческия 
музей Исперих, посветена на 30 годишните 
проучвания на Хелис. 
  Селищният модел в Древна Тракия през 
Кьсножелязната епоха представиха с 
доклади Иван Христов, Митко Маджаров, 
Даниела Агре, Стела Дончева и др., 
а сьвременната музеология беше 
дискутирана от проф.Вера Бонева, Милена 
Георгиева, Венелина Илиева, Румен 
Липчев и др. 
  В рамките на конференцията беше 
представена книгата *Тракийският град*, 
както и концепция за представително 

П О К А н А 
 

на 13 декември 2016 г. от 18 часа в клуб ереван - Бургас  
Снц Артпиерия ще проведе общо годишно отчетно-изборно 

сьбрание  при следния дневен ред 
1. Годишен отчет на председателя 

2. избор на УС 
3. Предстоящи изяви за 2017 г., сьбиране на чл.внос и др.текущи 

При липса на кворум сьбранието ще се проведе 
на сьщото място един час по-кьсно

от Управителния сьвет

научно издание на бьлгарската музейна 
общност. 
  Участниците в Есенните музейни четения 
посетиха тракийската столица Хелис 
в Историко-археологически резерват 
*Сборяново*, който включва Тракийска 
царска гробница при Свещари, обявена 
през 1985 г. за паметник на световното 
културно наследство и включена в списька 
на ЮНЕСКО, тракийският укрепен град 
от 4в.пр.Хр., гробницата Демир Баба 
теке, изградена вьрху древно тракийско 
светилище с лековити извори и най-
новата туристическа дестинация Културен 
комплекс *Свещоливница* - Свещари. 
  Етнографската кьща в гр.Исперих приятно 
изненада участниците в конференцията 
с поддьржаната си експозиция от дамски 
носии от Лудогорието - Добруджанска, 
Плевенчанска и т.н., тькачен стан, колекция 
от житни култури за образователно-
вьзпитателна работа с младежката 
аудитория, работилница за кошници и 
други предмети от царевична шума, както и 
кулинарен фестивал на царевицата. 

ЕСЕННИ МУЗЕЙНИ ЧЕТЕНИЯ 
СБОРЯНОВО - 2016

Аспарух Вангелов, Клуб за поезия, читалище "Райко Алексиев"

Будители, бранители, 
просветители!

Кои са будителите народни?
Защо се наричат и благородни?
Историята с факти отговаря
с хилядите открито разговаря...

Хиляди, хиляди те са на брой.
Писаха слова, падаха в бой,
основаха държава на духа,
вдигнаха България от праха..

Това са нашите учители,
безбройните ни просветители,
на родната земя бранители,
от робство освободители.

Те опазиха езика ни свещен 
от Бога дори е благословен -
Език свят, на прогреса основен,
признат от всички за световен.

Слава Вам будители, народни!
Вий сте ярки звезди - пътеводни!

"СОЛЕй ТРАНС" ЕООД
Извършва транспортни услуги 
в страната и чужбина

гр. София,ж.к. "Лагера", бл. 50, вх.А, ет.2, 
ап. 6 тел.: 0896/33-33-05; 0878/81-19-28

"КАР ТЕХ КОНСУЛТ" ЕООД
Извършва техническа експертиза на 

превозни средства и техническо обслужване 
и ремонт на автомобили

гр. София, ж.к. "Якубица", №20, 

ет. 3, ап.12 тел.: 0898/46 22 24; 

0885/85-80-52

"КАР ТЕХ КОНСУЛТ" 
ЕООД

Фирма Д енд Д трейд 
ЕООД е на пазара 
от 2008 година. 
Занимава се с 
продажба, монтаж 
и поддръжка на 
климатична техника, 
зареждане и ремонт 
на автоклиматици.

За контакт: 

0888813124;  
0877177877
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НА ЕВГЕНИй 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОЦИОЛОГИЯ, Д.ИК.Н.

Историята е полезна 
не защото четем в нея Ми-
налото,
 а защото четем в нея 
Бъдещето.

ЖИВОТЪТ  се появява на преди 4 млрд. години. 
Човешката популация се е появила преди 6 млн. 
години. Последният общ предшественик на човека 
със шимпанзето е живял преди 8-6 млн. години. От 
него се е появил Ардипитекусът (Ardipithecus), кой-
то освен, че се е живял предимно по дърветата, е 
ходил изправен по земята. И мъжките, и женските 
индивиди вече са имали малки кучешки зъби. Този 
всеяден горски обитател е имал ограничен ареал 
на разпространение – Източна Африка, тъй като 
само в тоя район е имало благоприятни природо-
климатични условия за човешки съществуване. 

С откриването на Ардипитекус рамидус 
(Ardipithecus ramidus) човешката еволюция може 
да се представи в пет етапа:
	Ардипитекус рамидус (Ardipithecus ramidus). 

Появил се е преди 5 млн. години. Горски 
обитатели. Ареал: Източна Африка.;

	Австралопитекус  (Australopithecus). По-
явява се преди 4 млн. години. Предимно 
наземен вид с изправен вървеж. Големи 
дъвкателни зъби. Широка екологична ниша. 
Ареал: Източна Африка.;

	Австралопитекус гари (Australopithecus 
gahri). Появил се е преди 3 млн. години. 
Двукрак вид примат, който е живял постоян-
но на земята. Има Homo – подобни черти, 
най-вече в големината на предните зъби. 
Предкътниците и кътниците му били огром-
ни. Това човешко същество все още не е 
било способно да контролира околната сре-
да. Ареал: Източна и Южна Африка. Пред-
ставителят на този вид се нарича още Ав-
стралопитекус африканус (Australopithecus 
africanus). Пред този период се появяват 
обработените каменни сечива.

	Хомо еректус (Homo erectus). Появил се е 
преди 2 млн. години. Изцяло изправен дре-
вен примат. За първи път  е открит негов ске-
лет през 1891 год. в Индонезия. Има голям 
мозък. Има също зъби и челюст с по-малък 
размер. Установена е широка употреба на 
каменни сечива. Ареал: Старият свят.

	Хомо сапиенс (Homo sapiens). 

Наскоро бяха открити останките на още по-
ранен вариант на Ардипитекус рамидус (ramidus). 
Ардипитекус кардаба (Ardipithecus kardabba) e хро-
новид, който е датиран за периода 5,8 млн. години. 
Фрагментирани бедрени кости от Кения и един за-
бележителен череп от Чад, наречен Sahelantropus 
tchadensis, дават основание да се говори, че чо-
векът се появил още по-рано – преди 7 млн. годи-
ни. 

От материали от различно естество, изследва-
ни с радиометрично датиране, както и чрез дру-
ги съвременни изследователски методи се уста-
новява, че през определени епохи магнитното 
поле на Земята внезапно е променяло посоките 
си. Това може да се разбере и по ориентацията 
на магнитните минерали в някои скали. Смяната 
на посоките на магнитното поле на Земята е во-
дило до изчезването на едни и до появата на 
съвършено нови растителни и животински видо-
ве. Периодът на превръщането на Ардипитекус 
рамидус (Ardipithecus ramidus) в  Австралопитекус  
(Australopithecus) съвпада с една от тези смени на 
полюсите, за която знаем, че е настъпила преди 
4,18 млн. години. Дали смяната на полюсите на на-
шта Планета има връзка с еволюцията на човека 
тепърва науката ще установява? Но факт е, че про-
мяната на климата е необходимото условие, което 
е довело човекът да се опитва да променя среда-
та, която обитава.

С появата на човека се зараждат и развиват из-
вечните човешки отношения: човек – човек; човек 
– общество и човек – природа. Вечната хармония 

на взаимоотношенията между хората не може да 
съществува без вечното равновесие, определящо 
устойчивостта на живота на Земята. Животът на 
човека е само една частица от веригата на безброй 
живи същества следвали еволюцията на живата 
природа в период от 4 млрд. години. Минералите 
и металите са по-стари от Земята. В последствие 
чрез тях човек развива технологичните си възмож-
ности. Вечните въпроси: откъде идваме?; кога се 
е зародил животът?; как сме се създали?; как най-
добре да живеем? и т. н. търсят своите отговори 
в разбирането за необходимостта да разрешаваме 
днешните глобални проблеми, свързани с бъдеще-
то на човечеството. Защото на всички нас е нужен 
един сигурен и справедлив свят. 

От огнената стихия на вулканите се формира ос-
новата на земята.  Вечният огън е вечната истина. 
Примитивните форми на живот могат да се открият 
и сега в горещите извори на дъното на световните 
океани. Това са т. н. „архебактерии”. Всички те се 
хранят с топлината на земята, освен цианобакте-
риите или синьозелените водорасли. Наскоро на-
ционалното управление по въздухоплаване и 
изследване на космическото пространство на 
съединените американски щати  (НАСА) съоб-
щи, че негови  представители са открили на дъното 
на езерото Моно, щата Калифорния бактерия, коя-
то се храни с ...... арсеник. Това доказва съществу-
ването на извънземни форми на живот на Земята. 

В основата на появата на Живота на Земята стои 
способността да се улавя светлината на Слънце-
то и да се осъществява вечният цикъл на живота. 
Тази способност на архебактериите и милиардите 
им потомци са променили съдбата на нашата пла-
нетата. Така се е преобразувала атмосферата. От-
ровните газове като въглеродният двуокис се пре-
работвали от микроорганизмите. Така въглеродът 
бива извлечен от атмосферата и се създават нови 
форми на живот. Така самият живот променя ат-
мосферата. Хранейки се с кислород, растенията 
развиват молекулата на водата и извличат от нея 
необходимият им кислород. Така кислородът по-
паднал в атмосферата. 

Водният Кръговрат на Земята се превръща в 
жизненоутвърждаващ процес на постоянно обнов-
ление. Кръговратът никога не се нарушава, като 
водата никога не променя своето количество. Ма-
кар и променяща своето агрегатно състояние, тя 
се превръща като основен елемент и условие за 
живота на Планетата.

Двигателят на живота е хомеостазисът – опти-
малното динавично равновесие. Неговата най-
съществена характеристика е взаимосвързаност-
та, комуникативността на всички явления и проце-
си в природата и обществото. Всяко нещо е взаим-
носвързано и не може да съществува независимо. 
Затова водата и въздухът, огънят и земната твърд 
влизат като основни компоненти на първите космо-
гонни схващания на човека. Ето защо Природата 
разчита на равновесие, в което живите твари имат 
съществена роля, защото едновременно съще-
ствуват благодарение на други създания. Тази 
хармонична взаимообвързаност и взаимообусло-
веност може лесно да се разруши. Известно е, че 
коралите се раждат от брака на водорасли и ра-
ковини. Така напр. Големият бариерен риф до Ав-
стралия заема над 350 хил. кв. км. площ. Приютил 
е над 1500 вида риби, около 4000 вида мекотели и 
400 вида корали. 

Една екологична катастрофа, причинена от не-
разумните действия на хората, може да предизви-
ка необратими за разрушаването на цялата плане-
та процеси. Сигурността на Планетата зависи от 
спазването на равновесието във взаимодействи-
ето на всички елементи в системата на живата и 
неживата природа. 

Над 4 мрд. години са били необходими, за да се 
създадат дърветата. В еволюцията на растенията 
дърветата са съвършеното творение на природата. 
Те не се подчиняват на гравитацията. Някои от ви-
довете дървета се извисяват на десетки метри ви-
сочина. Наследили са от цианобактериите силата 
да улавят светлинната енергия. След като дървета-
та умират, натрупаната растителна маса се разлага 

и така постепенно се образуват почвите, необходи-
ми за живота. Почвите са фактор за биологичното 
разнообразие. Образува се хумусът, плодородният 
слой, който свързва живота на сушата.

Земята е чудо, а животът – загадка. Живите 
същества винаги  са се обединявали в съвместни 
организационни форми на живот. Така те са осъ-
ществявали хармоничното равновесие на съвмест-
ния живот с природната среда. Семействата (прай-
довете) от животни са обединени от норми на по-
ведение, оцелели и до днес. Някои се адаптират 
към местообитанията си и също – местообитани-
ята към тях. Всичко е взаимосвързано. В голямото 
приключение на живота всяко живо същество има 
точно определена роля. Нищо не е вредно, без-
смислено или безполезно. Всичко е в оптимално 
динамично равновесие. По-късно, наблюдавайки 
естествените процеси и явления, човекът формира 
своите разбирания за живота, за своето светоусе-
щане. Така човек със своето появяване започва да 
се облагодетелства от изумителното наследство, 
създадено от преди 4 млрд. години и завещано от 
великия творец на Живота.

Хомосапиенсът е само на около 200 хил. години, 
а вече е променил лицето на света. Сега той е за-
владял всяка обитаема среда и територии, което 
не е направил нито един друг представител на жи-
вата природа преди него.

След 180 хил. години на лов и събирачество 
благодарение на по-мекия климат, хората запо-
чват да се установяват за по-дълго време на едно 
и също място, като водят уседнал живот. Предпо-
читат да живеят в среда богата на дивеч и диви 
ядливи плодове (семена) и растения и най-вече 
на риба и мекотели. В последно време беше убе-
дително доказано, че първите социални форми на 
цивилизационно развитие са се формирали имен-
но в райони, богати предимно на риба. Така съче-
танието от вода, гори, въздух и плодородна земя 
дало формулата за благоприятната среда за добър 
живот. Появил се праезикът на човечеството.  Този 
въпрос: Как е звучал праезикът на нашите пред-
шественици? е един от най-съществените, който 
определя фундаменталното значение на социал-
ната комуникация за появата на първите форми и 
модели на цивилизация. 

Съществува хипотезата, че такъв език изобщо 
не е имало и че първите символно-знакови соци-
окомуникативни изражения на общуване са били 
примитивни комбинации от жестове и мимики. Тази 
жестово-мимическа реч не  е била, обаче напълно 
безмълвна. Праисторическите рисунки от това вре-
ме показват, че социалните инициации, възпитание 
и култура са се разпространявали и изграждали на 
базата на споделения социален опит чрез и с пев-
ческо-театрализирани и музикално-съпроводени 
обреди, обичаи, ритуали, церемониални празни-
ци, които са се извършвали в първичните форми 
на социокултурни образувания. Наскоро в района 
на Боури-Херто, Етиопия бяха открити следи от 
най-стария датиран досега обред на праистори-
ческия човек. Детски череп, от който след смъртта 
била отстранена плътта, се оказа свидетелство за 
древен обред или ритуал. На възраст между 154 
хил. и 160 хил. години, черепът заедно с още два 
на възрастни индивиди ранен Хомосапиенс (Homo 
sapiens) били открити край с. Херто на п-в Боури. 
Полираната повърхност на детския череп предпо-
лага, че често е бил държан в ръце – една скъпо-
ценна реликва, чийто значение едва ли някога ще 
узнаем. В първоначалните първобитни общности 
(семейни, родови, племенни) са били композирани 
първите звуково-речеви форми на социално общу-
ване на базата на знаково-символно осмисляне. 
Чрез развитието на социални артикулационни уме-
ния се създават отделни слова и фразеологични 
съчетания. В този смисъл с появата на езиковата 
комуникация не е следствие. Езикът е част от си-
стемен компонент на всяка социобиологична чо-
вешка формация – от най-елементарната по своя 
състав и функции етнична група до най-високата 
историческа категория етнична общност – нацията. 

КУлтУРОнОМиЧниЯт ПОДХОД 
и КОСМОПлАнетАРнОтО 
РАЗвитие нА ЗеМЯтА

(Следва)
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(Продължение от бр. 10)

Д: За какво използват те тази енеpгия?
Ф: За много неща – лечение, общуване, спири-

тически сеанси или физически движения. Много 
сензорни възприятия се приемат през енергията на 
ръцете.

Д: Каза „общуване чрез ръцете”. Искаш да ка-
жеш, че мисловната им комуникация се насочва 
чрез ръцете?

Ф: Не. Тя е телепатична по своята природа и се 
излъчва от главата. Дистанционната сетивност оба-
че се постига с помощта на ръцете. Съществува и 
възможността за предвижване на предмети от раз-
стояние, благодарение на насочваната от ръцете 
енергия. Това е проява на движение.

Д: Искаш да кажеш – подобна на левитацията.
Ф: Точно така. Телекинеза.
Д: Осъществява ли се на големи разстояния?
Ф: Постига се най-лесно в непосредствена бли-

зост. Въпреки това с подходяща подготовка и на-
стройка тя може да се осъществи на огромни, дори 
звездни разстояния между планетите.

Д: Каза, че дихателната им система е подобна 
на нашата?

Ф: Точно така. Подобна, но не е еднаква, пора-
ди различния състав на газовете. Белите дробове 
на Земята поемат кислород и отделят въглероден 
диоксид. Цялата физиологическа структура на пла-
нетата е различна поради разликите в атмосферата 
и структурите.

Д: Има ли типът газове, който дишат, еквива-
лент на Земята?

Ф: Хелий, азот, кислород, въглероден диоксид. 
Важното обаче е, че съотношението между тези га-
зове е различно. На Земята има повече хелий, от-
колкото на тази планета. Издишваният газ в този 
момент не е познат на земята. Не съм напълно за-
познат с тази наука, защото това не е изследовател-
ската област, която съм избрал.

Д: Тогава очевиднo земен човек не би могъл да 
диша на тази планета.

Ф: Правилно. Те биха се задушили от липса на 
кислород.

Д: Функционирането на телата им прилича ли 
ни човешкото?

Ф: Да. Налице е поемане на храна, процес на 
храносмилане и отделяне на отпадъците. Има 
възпроиз водителна система. Могат да бъдат откри-
ти много еднотипни функции с човешките тела на 
тази планета днес.

Д: Има ли нещо различно във функционирането 
на тялото?

Ф: Химията на тялото е донякъде различна. Но 
различията не са съществени. Минималните раз-
лики могат да бъдат отдадени на различната ат-
мосфера и на различните комбинации от химични 
елементи на планетите, които естествено се отраз-
яват върху изграждането на човешкото тяло. Зато-
ва има разлика и във физичния строеж на телата. 
Д: Има ли мъжки и женски пол uлu техни съответ-
ствия?

Ф: Съществуват мъжки и женски пол. Това са по-
лови същества. Те се възпроизвеждат за запазва-
не на вида. През недетеродния си етап на разви-
тие или в периода, през който няма бременност, те 
силно си приличат на външен вид поради факта, че 
нямат окосмяване, което тук на земята е най-ярката 
разграничителна черта между половете. Тук съще-
ствата от мъжки пол са по-грапави, което се дължи 
главно на силното окосмяване, липсващо при жен-
ския пол. Така че при пълната липса на окосмяване 
и при двата пола, те твърде много си приличат на 
външен вид, освен при бременност, когато есте-
ствено разликата е очевидна.

Д: Следователно детето се ражда както на 
Земята и израства от бебе.

Ф: Точно така. Ние сме хора и те са хора.
Д: Не е ли по-правилно да се употреби думата 

хуманоиди?
Ф: Все едно е, те приличат на хората. Те принад-

лежат към човешката раса – всички принадлежим 
към нея. Но този тип личности или същества биха 
се откроявали драстично в нашата среда. Бихме 
се ужасили, ако ги видим да се разхождат по ули-
ците на Земята.

Д: Главно заради височината им или…
Ф: Заради височината, маниерите, походката. 

Целият им разум е различен, защото съзнателност-
та на техния вид е толкова високо развита, че в ма-
ниерите и жестовете им липсват защитни механиз-
ми. Тук на Земята сме така привикнали към езика 
на тялото с дефанзивен (защитен) характер, че бих-
ме се почувствали неловко при срещата с личност, 
напълно лишена от защитно телесно поведение.

Д: С други думи те са много открити към хора-
та и вибрациите. Това ли имаш предвид?

Ф: Те са открити един към друг, напълно открити. 
За хората тук биха изглеждали застрашително.

Беше ми доста трудно да разбера тази концеп-
ция. Очевидно те притежаваха психически усет, кой-
то им позволяваше да възприемат истината за вся-
ко нещо. При тях нямаше преструвки и фасади. Във 
взаимоотношенията с подобен тип личности основ-
ното изискване би било абсолютна откровеност. Би 
било немислимо да се скрие каквото и да е. Това би 
ни застрашило, защото не сме свикнали някой да 
знае и най-дълбоките ни мисли. Човешките съще-
ства определено биха възприели такова същество 
като откровена заплаха. Защитните нагласи са били 
вградени в гените ни още от времето на първобит-
ните ни предци. Трудно ще е да отвикнем от тази 
наша характерна черта.

Д: Мисля, че paзбиpaм какво имаш предвид. При-
близително колко дълго живеят тези хуманоиди?

Ф: Средно сто и двадесет години; някои много по-
дълго, други много по-кратко. Болестите все още са 
широко разпространени, макар и не в същата сте-
пен както тук на Земята. Благодарение на процеса 
на естествен подбор расата се е доближила до сво-
ите физически предели по отношение на здраве и 
еволюция.

Д: Наблюдават ли се физически промени във 
външния вид с остаряването на тялото?

Ф: Кожата се сбръчква и хлътва. Намалява коли-
чеството калций в костите. Това е форма на артрит, 
макар и не така остра както тук, защото гравитация-
та на планетата е около шест пъти по малка от зем-
ната. Така че, разбираш, че телесното тегло съвсем 
не е толкова голямо. Но определено се наблюдава 
остаряване.

Д: Спомена за някакви болести, които не са 
били победени. Има ли определени видове, които 
са по-лоши от другите?

Ф: В минало или в сегашно време ми говориш?
Д: И в двете. Има ли сериозни болести, които 

сте успели да победите?
Ф: Имаше една болест, донесена от планета, ко-

ято изследвахме и колонизирахме. Нямахме биоло-
гична защита срещу нея. Това предизвика, меко ка-
зано, ужас. Почти една трета от населението — по-
точно е да се каже една четвърт — една-четвърт от 
населението стана жертва на ужасната смърт пора-
ди непредпазливост и небрежност към детайлите. 
Това ще ни е за урок. Причината беше изолирана. 
Ставаше дума за вирус, който се бе развил на друга 
планета под слънце, което имаше различен светли-
нен спектър или светлинен интензитет. Този вирус 
беше неизвестен, много опасен и силно въздей-
стващ за физическите системи на посетителите. 
Д: Те не биха могли да имат имунитет срещу 
нещо подобно. Вземате ли вече предпазни мерки 
срещу вероятността това да се повтори?

Ф: Да, разбира се! Разбира се!
Д: Спомена, че има болести, които още не сте 

победили?
Ф: Точно така. Повечето от тях се дължат на не-

предпазливост и небрежност към храната и под-
ходящите здравни процедури. Ако човек обръща 
внимание на хранителните си потребности и упраж-
ненията — както бихме казали тук, ако се отнася 
отговорно към здравето си — ще има здравословен 

ЧЕТИВО С 

ПРОДЪЛ
ЖЕНИЕ

пАЗителите нА ГрАДинАтА 
Долорес кенън

(Следва)

живот.
Д: Но при нормални обстоятелства и грижи за 

здравето хората живеят около 120 години?
Ф: Да, това е средната възраст, която достигат.
Д: Имате ли болници, медицина?
Ф: Да. Както винаги все още съществуват боле-

сти и смущения, сривове във функционирането на 
органите и злополуки, независимо от усилията, ко-
ито полагаме, за да ги изкореним. Те налагат необ-
ходимостта от уреди и лекарства за лечението им. 
Д: Използвате ли ваксинация в борбата срещу бо-
лестите?

Ф: Да. Дори подобна на използваната тук на тази 
планета. Инжекциите са груба аналогия. Точното 
предаване е различно, но идеята… с други думи 
инжектирането или внасянето на лекарството в си-
стемата е същото.

Д: Спомена сривове в органите — практикува 
ли се трансплантацията на органи?

Ф: Не, това не се прави. Това е непозната област. 
Не знам дали е възможно технически. Не мисля, че 
е невъзможно от морална гледна точка. Просто не 
се практикува.

Д: А използването на изкуствени органи?
Ф: Има машини, които могат да се включват за 

поддържане на функциите на болен или увреден 
орган. Не съм чувал обаче за трансплантиране или 
имплантиране на машини за тази цел.

Д: Значи имате лекари и медицински сестри?
Ф: Да, техният еквивалент. Това са онези, ко-

ито са избрали професия в тази област и те биха 
могли да бъдат наречени лекари и медицински се-
стри. Те обаче не се ползват с такава почит като 
тук на тази планета. Тук лекарите сякаш са обгъ-
рнати от аура на божественост, която открове-
но липсва на другата планета. Там те се приемат 
като хора, които са избрали тази изследовател-
ска област, имат познания в нея и това е всичко. 
Тъй като общуваха телепатично, запитах дали не 
използват съзнанието и за лечение.

Ф: Да, определено се използва за енергийно ле-
чение, което е един от възможните подходи. То оба-
че не е абсолютният изход. Валидно е колкото вся-
ко друго лечение, но не е единственият начин. Из-
ползва се, когато може да бъде използвано, когато 
би било полезно да бъде използвано. Например не 
би било практично да се опитваме да излекуваме 
наранена ръка чрез психична енергия. Това е при-
мер за неудачно използване на психичната енер-
гия. Еволюцията на тази планета не е достигнала 
до такова равнище, че да е възможно постигане на 
мигновено изцеляване със силата на съзнанието. 
Те просто не са толкова напреднали.

Д: Спомена, че тези хора умират. Какво се случ-
ва тогава?

Ф: Телата се п огребват и така се връщат към ро-
дилата ги земя. Не се балсамират и не се поставят в 
гробници като тук. Голяма чест е да върнеш на пла-
нетата онези вещества, мииерали и елементи, кои-
то си заел за временно ползване. Така тази енергия 
и материали се връщат на планетата, за да бъдат 
използвани отново.

Д: А кремацията?
Ф: Това съществува, може да се направи. В някои 

случаи е желателно. Има болести, които могат да 
се развиват в почвата, и ако човек е станал тяхна 
жертва, този метод се практикува, эа да се избегне 
заразяването на земята.
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Отвориха гроба 
на Исус Христос 
в Ерусалим
Археолози премахнаха мраморната облицовка и за пръв 
път от векове достигнаха до скалата, на която се смята, че 
е било положено тялото на Исус след смъртта му, съобщи 
Асошиейтед прес.

Много историци вярват, че първоначалната пещера, иден-
тифицирана няколко века след смъртта на Исус като негова 
гробница, е унищожена отдавна. Археолози, придружаващи 
реставрационния екип в църквата на Божи гроб в Ерусалим, 
обаче обясниха как са определили с радар, че стените на 
пещерата стоят върху скала и са свързани с нея, зад мра-
морните панели на камерата в центъра на църквата.

"Намереното е удивително", каза археологът Фредрик 
Хийбърт. Мраморната плоча не е премествана от 1550 г. 
Под нея археолозите намериха пласт от отломки. Отстраня-
ването им разкри друга мраморна плоча. Според Хийбърт 
тя е от XII век. На нея е изсечен кръст. Отгоре е сива, но 
отдолу е по-бяла.

Археолозите са работили по време на реставрацията за 
подсилване на едикула - камерата, където се твърди, 
че е погребан и възкръснал Исус, в една от най-старите 
христия нски църкви. Сградата е от XII век, като е построена 
върху останки от IV век. Това е единствената църква, къде-
то практикуват и шестте християнски вероизповедания.

Aрхеолозите се надяват отварянето на гробницата да по-
зволи да се разбере защо майката на император Констан-
тин I - Елена, е избрала и посочила именно това място като 
последното, където е лежало тялото на Спасителя.

Реставрацията е поверена на гръцки специалисти. Те ще 
оставят една част от гроба отворен, така че поклонниците 
да могат да виждат част от варовиковата стена.


