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В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Година ХІI •  бр. 12 (122) •  1 - 31 декември 2016 г.  • Цена 1. 00 лв. Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ 
ПРЕХОД

АбонАмент зА 2017 Г.
Всички желаещи да се абонират 
за в. "Квантов преход", каталожен 
№618, могат да го направят във 
всички пощенски клонове в стра-
ната.
 Абонамент
за 3 месеца - 3.00 лв.;
за 6 месеца - 6.00 лв.;
за 12 месеца  - 12.00 лв.

За контакт: 0887/081 959 
Е-mail:  kvantov_prehod@dir.bg

Абонамент може да направите 
и в "Доби прес" еооД: 

тел. 02/963-30-81 и 02/963-30-82.

От Редколегията

На стр. 2-3

Каталожен №618

• Тит Флавий Котис се е казвал първият управник
на Филипополис, построил Античния театър

• Неговото име става известно за пръв път сега, 
след като археолозите Мая Мартинова и Николай Шаранков, 

намериха и разчетоха надпис в основата на стълбище 
от IV в. в Античния театър

АРХЕОЛОГИЧЕСКА 
СЕНЗАЦИЯ
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„На човека, който от своите предци 
е първенец в провинцията, също така 
трикратен първожрец на провинция 
Тракия и на градовете в нея, юридиче-
ски представител на метрополията и 
отговорник за строителните работи. 
Който по време на мандата си като 
първи архонт украси с великолепни 
сгради родината. Тит Флавий Котис, 
син на Рескупорис, от трибата (рим-
ска административна единица – б.р.) 
Квирина.

Липсва долно ъгълче и се чете част 
от името на скулптора

„… син на Сострат, наричан още 
Иполион, издигна статуя на своя бла-
годетел поради огромната му благо-
склонност“.

Ще се възстанови 
старото 
геостратегическо 
равновесие. 
евросъюзът ще 
се разпадне, а 
Русия и САЩ ще 
станат гаранти 
на милениума на 
мира, правдата и 
спокойствието

Как ще 
изглежда 
светът през 
2045 г. според 
Пентагона?

На стр. 3

Материали-
зирането на 
събитията  в 
живота ни 
започва на 
квантово ниво

На стр. 4-5

Христо Красин:

Горната 
част от 

надписа бе 
известна 

на учените

На стр. 8

Д-р Джо Диспенза 
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- Г-н Красин, един наш 
мъдрец казва, че религии-
те най-бавно остаряват, но 
и най-дълго остават стари. 
но пък всяка религия  из-
живява и свои спадове, 
и своите ренесанси. Днес 
ислямът е в своя апогей, 
завзема все по-големи те-
ритории. на неговата кон-
сервативност ли се дължи 
това? 

- Едва ли ислямът е в своя 
апогей. Едно вярване става 
пълноценна религия, когато 
привлича със своите идеи, 
със своята пленителност, със 
своята възвишеност… Едва 
ли това се постига с рязане 
на глави. Крайните прояви 
на радикалния ислям при-
низяват тази религия, не я 
развиват - унизяват я. Отблъ-
скват от себе си потенциал-
ните последователи… Това, 
което наблюдаваме днес, 
не е автентичният ислям, за 
това смятам, че тази рели-
гия се намира в застой. Най-
вероятно временно, но в за-
стой. 

- В християнството пък 
има над 3000 деноминации. 
това че човекът винаги 
търси алтернатива, дви-
жение, реформаторство, 
ревизия, какво доказва? 
Слаба вяра или подлагане 
на т.н. категорична истина 
на съмнение?

- Проблемът възниква от 
расовата принадлежност и 
генетичната наследственост. 
Християнството се развива 
сред раси и територии, които 
предразполагат към творче-
ство, а и генетично тези на-
роди са с високи новаторски 
заложби. Пък и съмнението 
винаги е водело към открива-
телство, към доближаване до 
истината…

- Прогнозите са, че през 
2050 година последовате-
лите на исляма ще станат 
2.76, а християните - 2.92 
милиарда, явно е съдено 
двете основни религии  да 
вървят паралелно, въпре-
ки 6-те века преднина за 
християнството. Вероятно, 
двете вероизповедания са 
някакъв балансиращ меха-
низъм за сближаването на 
различни ценности, макар 
че засега е налице повече 
тяхното  раздалечаване…  

- През 20-те години на ми-
налия век Владимир Илич 
Ленин твърди, че религиите 
ще изчезнат след 100 -110 
години, тоест, към 2030 годи-
на. Никога не съм бил лени-
нист, но съм съгласен с него, 
че религиите ще изчезнат. 
Но това, според личното ми 
убеждение,  ще се случи към 
2050-2060 година. Религиите 
ще изчезнат на първо време 
като битови ритуали, праз-
ници и други поклонения на 

битово ниво. Но ще остане 
Предопределението, а то е 
по-скоро усещане за „под-
реденост”, което наистина 
съществува… Това е „нещо-
то”, което бди над теб, под-
режда живота ти, понякога 
те предупреждава за опас-
ности, друг път те тласка 
към тях… Това усещане го 
имаме всички ние, но едни 
го усещат по-силно, други 
по-слабо… Бог, в смисъла, в 
който ни го внушават „масо-
вите” религии, няма. Но има 
„нещо”, има сила която реди 
живота ни… При всеки от нас 
това „нещо” е строго индиви-
дуално. Но ние, най-общо го 
наричаме предопределение. 
В индуските вярвания го на-
ричат „карма”, тоест съдба. 
Темата е обширна… 

- един от най-големите 
познавачи на исляма Саид 
нурси смята, че верско-
то нехайство, верската 
апатия най-вече се пре-
одолява чрез изпитания, 
чрез разбирането на неве-
жеството. Че дори болест-
та е божие благодеяние и 
всемилостиво напътствие. 
В този смисъл всяка една 

В това отношение е особено 
показателна средновековна-
та Инквизиция при христия-
ните. Както и днешните рели-
гиозни размирици сред араб-
ските общества в Африка и 
Арабския полуостров.

 - Има ли човекът моно-
пол над истината, след 
като тя е една, но се интер-
претира в зависимост от 
специфичните възприятия 
на народите и времената? 
тогава и религиите отгова-
рят на тези условия и ни-
коя от тях не може да пре-

Възторзите ще станат повече от сълзите

Ще се възстанови старото геостратегическо
равновесие. евросъюзът ще се разпадне, а 
Русия и САЩ ще станат гаранти на милениума 
на мира, правдата и спокойствието

религия се обновява, макар 
и бавно, чрез неправилните 
си интерпретации на рели-
гиозните догми…

- Ретроградните религии, 
обикновено, за да оправдаят 
престъпленията, които извъ-
ршват с цел обогатяване, 
оправдават антихуманното 
си поведение именно чрез из-
мислени „верски повели”.

- но пък и всички религии 
един ден се реформират, 
т.е. претърпяват еволюция  
или по-скоро се разшиф-
роват в по-голяма дълбо-
чина… не случайно, Рама-
кришна твърди, че всички 
те са единни по дух, изхож-
дат от единен източник и се 
връщат отново в него…

- Не виждам как една рели-
гия може да се реформира. 
Откакто е създадена, Библи-
ята си е Библия. Това се от-
нася и до Корана. Различни 
теолози със сигурност са раз-
вивали какви ли не „идеи”, 
но и в християнството, а и в 
исляма знаем как са приключ-
вали пътя си разни сектанти 
- в огъня или на гилотината... 

тендира за първенство и 
превъзходство…

- Няма как истината да е 
разнолика.Тя може да е раз-
ноцветна в отделни свои ча-
сти, но като цялост е единна. 
Няма как различните човеци 
и различните религии да пре-
тендират за монопол върху 
нея. Защото тя е над всички 
тях и на всички тях, но е една, 
единствена. Всеки опит ис-
тината да бъде присвоена 
обикновено завършва ле-
тално…

По-добре е да се включим в този поток на предопределеното, да бъдем в синхрон 
с неговия ритъм, за да не бъдем изхвърлени извън него

Творбите на Христо Красин са уникално явление в българската литература, затова и са оценени по достойнство от 
много наши литературни специалисти. Между тях са „Среднощен косач“, „8,8 по Рихтер. Сриването на София“,, „Алено-
то дуло“, „Люта вода. Хроника“, „Съкровищата на Вълчан Войвода“ , „Вълчан войвода и златото на Рим“ и др. Предпослед-
ната му, десета по ред  книга - “Коланджа”, бе отличена с първа награда за проза сред 2000 романа в Националния конкурс 
“Голямата книга на малкия град” в Бургас. Всичките му книги са една богата сплав от самородна и самобитна образност, 
психология, социология, мистика… Но те най-вече разкриват много смело и дързостно верните посоки към неизвестно-
то, към хоризонтите на новото време, на новата нравственост и духовност, на новия морал, към спасителния бряг в 
надвременното, непреходното. Христо Красин доказа недвусмислено, че може да влиза в неговите нишки, да надзърта 
в предначертаното и да ни насърчава да участваме в него чрез приемане и смирение. Показва ни и какво трябва да бъде 
истинското изкуство – да бъде брод, път и пътеводител-посредник между световете и реалностите. Да ни води отвъд 
очевидното, да разкрива чудото, тайната, мистерията на живота. С най-новата си книга “Свещеният Коран. Сълзи и 
възторг” Христо Красин отново повдига булото на някои предизвестени за сбъдване тайни, за част от които става 
дума в поредното ми интервю с него.
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- Как да 

разбираме 
постулати-
те – задъ-
л ж и т е л н а 
религия /

ето християнството е на-
ложено с кръв/… то дори 
задължителни избори си е 
вид насилие, камо ли пък 
когато става дума за духов-
ни ценности…

- Няма задължителна ре-
лигия. През вековете раз-
личните вероизповедания 
са се пропагандирали с раз-
лични методи… Но това са 
отживелици, като изключим 
случващото се в момента в 
Арабския свят…насила на-
ложени правила са обикно-
вено мъртво родени, тоест, 
абортирани!

- но пък от друга страна, 
при бог и природата свобо-
дата не се различава от не-
обходимостта, тогава може 
ли и трябва ли религията 
да е демократична?  

- Няма демократична ре-
лигия. Религиите се основа-
ват на поредица от догми. А 
догмата е порядък, който се 
изпълнява задължително. 
Демократично е единстве-
но мисленето, освободено 
от догмите - били те рели-
гиозни или други…

- ето при будизма се до-
пуска многобожието, има 
толерантност към различ-
ните култове, уважава се 
самостоятелния избор. А 
когато го няма, се стига и 
до най-много изкривявания 
и издевателства…

- Така погледнато, приеме-
те, че аз съм будист…

- Със сигурност, обаче, 
има и нещо, което си остава 
несъмнено, това е смире-
нието. Почти всички рели-
гии препоръчват стремеж 
към тази висша ценност и 
един от най-съкровените, 
но най-трудно постижими 
дарове на живота. но то е 
вътрешно познание, а не 
ритуали и канони. затова 
религиите рядко са успява-
ли да отворят тази отворе-
на врата вътре в нас на Ис-
тината. затова са стигали и 
до много грешки…

- Смирението - да! Религи-
озните мъдреци единодушно 
го препоръчват. Препоръчват 
ни го като съвет - да бъдем 
смирени пред онова, което 
ни предстои, което ни е пре-
допределено и което ние не 
можем да променим. В тази 
поръка има дълбок житейски 
смисъл… и много филосо-
фия.

- една от причините за 
многото грешки е сливането 
на религия и държава, как-
то е в шериатските държа-
ви. но пък  е валидно и об-
ратното - когато държавата 
тотално се е еманципирала 

от религията, духовността 
пак замира… тогава?...

-Дълбоко погрешно е 
държавата и религията да са 
едно. Ако дадено вероизпо-
ведание е достатъчно силно, 
ако има убедителни пропо-
ведници, то едва ли духов-
ността в държавата би замря-
ла… Напротив.

- В пророческите ислям-
ски писания /хадиси/ има 
предсказания, че месията 
маади ще дойде да воюва 
с Даджал /Антихрист/, но 
заедно с Исса /Исус/, че 
те ще се срещнат в Сирия 
и ще се разберат кой да 
води войската и за общата 
служба. Че Даджал ще бъде 
убит и ще настъпи мир. И 
това щяло да стане, когато 
от Росан /Иран/ се развеят 
черните знамена…

- От всички ислямски пред-
сказания, единствено моите 
пророчества са верни. Още 
преди месеци уведомих све-
та, че Доналд Тръмп ще бъде 
новият американски прези-
дент - можете да проверите 
във Фейсбук. Заедно с руския  
президент Владимир Пу-
тин те ще смажат Ислямска 
държава не само в Сирия, 
а навсякъде, където я има 
в Арабския полуостров и по 
света. 

новият американски пре-
зидент ще промени тотално 
бандитската външна поли-
тика на САЩ, тя ще се оттег-
ли от Арабската пустиня. 
Арабските държави ще бъдат 
оставени на спокойствие и 
те постепенно ще се възста-
новят. За това решително ще 
помогне и Иран, главно с фи-
нанси за възстановяване на 
района. Сирия ще си остане 
цяла, а янките ще се отте-
глят и от Афганистан…

НАТО ще се оттегли от 
границите на Русия… Ев-
росъюзът ще се разпадне на 
съставните си части… Ще се 
възстанови геостратегиче-
ското равновесие от времето 
на „студената война”, но без 
нова студена война…

Русия и САЩ ще бъдат 
гаранти на Милениума, на 
настъпващия хилядагоди-
шен  мир и спокойствие. 

- Вероятно, божествени-
те послания в бъдеще ще 
стигат и до повече хора, 
за да се прославя творе-
ца повече с дух и сърце, 
със сътворчество, което 
правят някои хора на духа, 
като теб…

- Може да се каже, защо-
то само така възторзите ще 
станат повече от сълзите, 
предизвикани от рационал-
ните, прагматичните земни 
поклонения… И ще се стигне 
до ”религията” на Любовта, 
Мъдростта и Истината, която 
носи пълно освобождение, 
т.е. живот в Бога…

Интервюто взе: 
Лияна Фероли

Как ще изглежда 
светът през 2045 г. 
според Пентагона? 

 Светът ще бъде много различно място през 2045 г. Предсказването на бъдещето е 
изпълнено с предизвикателства, но когато става дума за технологичен напредък и на-
предничаво мислене, експертите от Пентагона са може би най-осведомените хора. 
Агенцията за авангардни отбранителни научноизследователски проекти (DAPRA), 
създадена през 1958 г., стои зад някои от най-големите иновации във военната област, 
пише profit.bg.
Много от тях прескочиха на пазара на цивилната технология. Това включва авангар-
дната роботика, системите за глобално позициониране и интернет. И така какво ще се 
случи през 2045 г.?

Много е вероятно роботите и изкуственият интелект да променят редица индустрии, 
дроновете ще продължат скока си от военния на цивилния пазар, а самоуправляващите 
се коли ще улеснят придвижването до работното място. Но учените от DARPA имат още 
по-големи идеи. Във видеопоредица, заснета миналата година и наречена „Напред към 
бъдещето“, трима учени прогнозираха каква ще бъде реалността след 30 години.

Според невролога и директор на отдел „Биотехнологии“ в DARPA д-р Джъстин Санчес 
човечеството ще може да контролира нещата просто като използва ума си. „Предста-
вям си свят, в който можете да използвате само мислите си, за да контролирате средата 
си. Помислете, че можете да контролирате различни аспекти от дома си, като използва-
те само сигналите към мозъка, или да общувате с приятелите и семейството си, само 
като използвате дейността на невроните от мозъка“, казва Санчес.

Според него DARPA работи по невротехнологии, които могат да помогнат това да се слу-
чи. Вече има някои примери за този вид футуристични пробиви в действие като мозъчни 
импланти, контролиращи протези на ръцете. Само преди седмица DARPA демонстрира 
тази удивителна технология за първи път, благодарение на която мъж с парализиран 
гръбначен стълб реагира при допир. Мозъчни импланти му създали усещането за до-
пир до собствените му ръце. Бъдещето не е свързано само с мозъчни импланти. Много 
други вълнуващи неща могат да променят сградите и други предмети около нас, казва 
Стефани Томпкинс, геолог и директор на отдел „Отбранителни изследвания“ в DARPA.

Според нея хората ще могат да създават неща, които са невероятно солидни, но също 
така и много леки. Помислете си за небостъргач, който използва солидни материали 
като стомана, но същевременно леки като карбонови нишки. Това е просто обяснение 
на прогнозите на Томпкинс, които стават малко по-сложни на молекулярно равнище.

„След 30 години си представям свят, в който дори няма да познаваме материалите, 
които ни заобикалят“. „Мисля, че през 2045 г. ще открием, че имаме много различни от-
ношения с машините около нас“, казва Пам Мелрой, космически инженер и бивш астро-
навт, който сега е заместник директор на отдел „Тактически технологии“ в DARPA. “Мис-
ля, че ще дойде време, когато ще можем да говорим или просто да натиснем бутон“, за 
да взаимодействаме с машина, така че нещата да бъдат свършени по по-интелигентен 
начин, вместо да използваме клавиатури и неразвити системи за разпознаване на гла-
са. Според Мелрой в бъдеще кацането на самолет ще бъде толкова просто, че ще е до-
статъчно пилотът да каже на стюардите: „Подгответе се за кацане“. През 2045 г. пилотът 
може да каже тези три думи и компютърът ще знае поредицата от сложни стъпки, необ-
ходими за извършване на кацането. Възможно е с изкуствения интелект пилотът дори 
да не е необходим. „Светът ни ще бъде пълен с тези примери – да можем да съобщим 
директно намерението ни и да постигнем много сложни резултати, работейки заедно“, 
обяснява Мелрой. 
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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.

Ключовото откритие, 
направено от Дис-
пенза, се заключава в 

това, че мозъкът не отличава 
физическите преживявания 
от душевните. Грубо казано, 
клетките на сивото вещество 
изобщо не отличават реал-
ното, тоест материалното, 
от въображаемото, тоест от 
мислите!

Малцина знаят, че изслед-
ванията на доктора в област-
та на съзнанието и невро-
физиологията са започнали 
с трагичен опит. След като 
Диспенза бил блъснат от 
кола, лекарите му предло-
жили да поставят имплант 
на гръбначния стълб, който 
можел да доведе до болки за 
цял живот. Само така според 
лекарите той можел отново 
да ходи.

Но Диспенза решил да 
хвърли предизвикателство 
на традиционната медици-
на и да възстанови своето 
здраве с помощта на своята 
мисъл. Само след 9 месеца 
терапии Диспенза се изпра-
вил на крака. Това послужи-
ло като импулс за изслед-
ване на възможностите на 
съзнанието.

Първа крачка по този път 
станало общуването с хора, 
преживели опит на „спонтан-
на ремисия“. Това е спонтан-
но и невъзможно от гледна 

точка на медицината изцеле-
ние на човека от тежко забо-
ляване без прилагане на тра-
диционно лечение. При до-
питване Диспенза изяснил, 
че всички хора, преминали 
през подобен опит, били убе-
дени, че мисълта е първична 
спрямо материята и може да 
излекува всякакви заболява-
ния.

невронните мрежи 

Теорията на д-р Диспенза 
твърди, че всеки път, пре-
живявайки някакъв опит, ние 
„активираме“ огромно коли-
чество неврони в мозъка си, 
които на свой ред влияят на 
нашето физическо състоя-
ние. Именно феноменалната 
сила на съзнанието, благо-
дарение на способността 
към концентрация, създава 
така наречените синаптич-
ни връзки – връзките между 
невроните. Повтарящите се 
преживявания (ситуации, 
мисли, чувства) създават 
устойчиви невронни връзки, 
наричани невронни мрежи. 
Всяка мрежа се явява опре-
делен спомен, въз основа на 
който нашето тяло в бъдеще 
реагира на подобни обекти и 
ситуации.

Според Диспенза цялото 
наше минало е „записано“ в 
невроните мрежи на мозъка, 
които формират начина, по 

който възприемаме и усеща-
ме света като цяло и негови 
конкретни обекти в частност. 
По такъв начин само ни се 
струва, че нашите реакции са 
спонтанни. Всъщност повече-
то то тях са програмирани от 
устойчиви невронни връзки.

Всеки обект (стимул) 
активира една или 
друга невронна мре-

жа, която на свой ред преди-
звиква определени химични 
реакции в организма. Тези 
химични реакции ни карат да 
действаме или да се чувства-
ме по определен начин – да 
бягаме или да останем на 
място, да се радваме или да 
се натъжим, да преживеем 
еуфория или да изпаднем в 
апатия и така нататък.

Всичките ни емоционални 
реакции не са повече от ре-
зултат на химични процеси, 
които се дължат на създа-
дените невронни мрежи и 
се основават на миналия ни 
опит. С други думи, в 99% от 
случаите ние възприемаме 
реалността не такава, каква-
то тя се явява, а я интерпре-
тираме въз основа на готови 
образи от миналото.

Основното правило на не-
врофизиологията звучи така: 
нервите, които се използват 
заедно, се съединяват. Това 
означава, че невронните 
мрежи се образуват в резул-
тат на повтаряне и укрепване 

на опитаа. Ако опитът дълго 
време не се възпроизвежда, 
то невронните мрежи се раз-
падат. По такъв начин на-
викът се образува в резултат 
на периодично „натискане“ 
на копчето на една и съща 
невронна мрежа.

Така се формират авто-
матичните реакции и услов-
ните рефлекси – все още не 
сте успели да помислите и 
осъзнаете какво се случва, а 
вашето тяло вече реагира по 
определен начин.

Силата на вниманието 

Само си помислете: наши-
ят характер, нашите навици, 
нашата личност се явяват 
само комплект от устойчиви 
невронни мрежи, които ние 
във всеки момент можем да 
отслабим или укрепим бла-
годарение на осъзнатото 
възприятие на действител-
ността. Концентрирайки вни-
манието осъзнато и избира-
телно за това, което искаме 
да постигнем, ние създаваме 
нови невронни мрежи.

Преди учените смятаха, 
че мозъкът се явява стати-
чен, но изследванията на 
неврофизиолозите показват, 
че абсолютно всеки дори 
най-малък опит предизвиква 
в него хиляди и милиони не-
вронни изменения, които се 
отразяват на организма като 
цяло.

В своята книга „Развийте 
мозъка си: науката за промя-
на на вашето съзнание“ Джо 
Диспенза  задава логичния 
въпрос: ако с нашето мис-
лене предизвикваме в орга-
низма определени негативни 
състояния, то няма ли това 
аномално състояние в край-
на сметка да стане норма?

Диспенза е провел специа-
лен експеримент за потвъ-
рждение на възможностите 
на нашето съзнание. Хората 
от една група в продължение 
на един час всеки ден нати-
скали пружинен механизъм с 
един и същи пръст. В другата 
група трябвало само да си 
представят, че го натискат. В 
резултат пръстите на хората 
от първата група заякнали с 
30%, а на втората – с 22%.

Такова влияние на чи-

сто мислена практика върху 
физическите параметри е 
резултат от работата на не-
вронните мрежи. Така Джо 
Диспенза е доказал, че за 
мозъка и невроните няма 
никаква разлика между реал-
ния и мисления опит.

А това означава, че 
ако отделяме внима-
ние на негативните 

си мисли, нашият мозък ги 
възприема като реалност и 
предизвиква съответни из-
менения в тялото. Например 
болести, страх, депресия, из-
блик на агресия и т.н.

откъде са греблата 

Още един извод от изслед-
ванията на Диспенза се отна-
ся до нашите емоции. Устой-
чивите невронни мрежи фор-
мират неосъзнати модели 
на емоционално поведение, 
тоест склонността към едни 
или други форми на емоци-
онално реагиране. На свой 
ред това води до повтарящ 
се опит в живота.

Ние настъпваме едни и 
същи гребла само защото 
не осъзнаваме причината за 
тяхната поява! А причината 
е проста – всяка емоция се 
„усеща“ вследствие на отде-
лянето на определен набор 
от химични вещества в тяло-
то и нашият организъм про-
сто става в известен смисъл 
„зависим“ от такива химич-
ни съчетания. Осъзнавайки 
тази зависимост именно като 
физиологическа зависимост 
от химичните вещества, ние 
можем да се избавим от нея.

необходим е 
само съзнателен подход 

Диспенза използва в обяс-
ненията си последните по-
стижения на квантовата фи-
зика.

„Защо да чакате някакъв 
специален момент или на-
чалото на Новата година, за 
да започнете кардинално да 
променяте своето мислене 
и живота си към по-добро? 
Просто започнете да го пра-
вите още сега: престанете 
да проявявате често повта-
рящи се ежедневни негатив-
ни моменти от поведението 
си, от които искате да се из-
бавите, например кажете си 
сутрин: „Днес никого няма да 
осъждам“ или „Днес няма да 
хленча и да се оплаквам на 
всички поред“ или „Няма да 
се ядосвам“…“

Старайте се да правите 
нещата в друга поредност, 
например, ако първо сте из-
мивали лицето си, а после 
– зъбите, направете обратно-
то. Или вземете и простете на 
някого. Просто така. Счупете 
обичайните конструкции! И 
ще почувствате необичайни 
и много приятни усещания, 
ще ви хареса, да не говорим 
вече за глобалните процеси 
в тялото и съзнанието, кои-
то ще приведете в действие. 

Материализирането на събитията  в 
живота ни започва на квантово ниво

Д-р Джо Диспенза 
(Joe Dispenza) е 

един от първите, 
започнали да 

изследват 
влия нието на 

съзнанието върху 
реалността от 

научна гледна точка. 
Неговата теория 

за взаимовръзката 
между материята 
и съзнанието му е 

донесла известност 
след излизането 

на документалния 
филм „Ние знаем 

какво прави 
сигналът“
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Ценка Илиева

За елея на душата

Азбучна симфония
Букви - малко са наглед,
но много думи сбират

в своя пъстър словоред.

Те навред са ден и нощ -
с музика една звучат
и даряват свята мощ.

С радост, обич, с дъх на жар
пърхат ли в сърцето, знам - 

носят ми доброто в дар.

Будят всеки Божи ден
тихо с ласкави лъчи

вяра и надежда в мен.

Чудо скрито е във тях
и с омайна чистота

пазят дните ми от грях.

"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

ПИсмо от чИтАтел:
Уважаеми, г-н Панчев!
Абонат съм на в. "Квантов пеход" от дълги години, когато беше с 
другото име "Родово имение".
Благодаря Ви за хубавия вестник.
Изпращам Ви новата си книга "Азбучна симфония", която посве-
тих на юбилейната 1160-а година от създаването на българска-
та азбука.
молбата ми е, ако е възможно поемата за буквите да намери мя-
сто на страниците на вестника, за да стигне до читателите.

с уважение:  Ценка Илиева

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ „П. ДИМКОВ”    

ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ 

по случай 130-та годишнина от рождението на
ПЕТЪР ДИМКОВ – БУДИТЕЛЯТ  ЛЕЧИТЕЛ     

19 декември 2016 г., понеделник, 19 ч.

Участват:  Нешка Робева, Симеон Симеонов, хор „Евера”, Фолкгрупа от 144 СОУ „Народни 
будители”, формация „Рокадка”, Камерен оркестър”Класика” и др. 

Театралната зала, НАТФИЗ, ул. Раковски 108 А
Вход свободен

Започнете да 
п р и в и к в а т е 
да мислите за 
себе си и да 
говорите със 
себе си като с 

най-добрия си приятел.
Изменението на мислене-

то води до дълбоки измене-
ния и във физическото тяло. 
Ако човек се замисли, без-
пристрастно гледайки се от-
страни: Кой съм аз?; Защо се 
чувствам зле?; Защо живея 
така, както не искам?; Какво 
трябва да променя в себе 
си?; Какво именно ми пречи?;  
От какво искам да се избавя? 
…и т.н., и почувства остро 
желание да не реагира, как-
то преди или да не направи 
нещо, както преди, това зна-
чи, че той е преминал през 
процес на „осъзнаване“.

Това е вътрешна еволю-
ция. В този момент той е 
извършил скок. Съответно 
личността започва да се про-
меня, а новата личност има 
нужда от ново тяло. Така 
протичат спонтанните из-
целения: с новото съзнание 
болестта повече не може да 
остане в тялото, тъй като се 
променя цялата биохимия на 
организма (ние променяме 
мислите си, а това променя 
набора химични елементи, 
участващи в процесите, на-
шата вътрешна среда става 
токсична за болестта) и човек 
оздравява.

Зависимото поведение 
(тоест адикция към 
нещо: от видеоигри 

до раздразнителност) може 
да се определи много лесно: 
това е онова нещо, което ви 
е трудно да спрете, когато ис-
кате.

Ако не можете да се отле-
пите от компютъра и навестя-
вате социалната мрежа всеки 
пет минути или разбирате 
например, че раздразнител-
ността пречи на отношенията 
ви, но не можете да преста-
нете да се дразните – значи 
имате зависимост не само на 
ментално ниво, но и на био-
химично (вашето тяло изис-
ква отделяне на хормоните, 
отговорни за даденото състо-
яние).

Доказано е научно, че дей-
ствието на химичните еле-
менти продължава за период 
от 30 секунди до 2 минути и 
ако продължавате да изпит-
вате едно или друго състоя-
ние по-дълго, трябва да сте 
наясно, че през цялото оста-
нало време вие изкуствено го 
поддържате в себе си, про-
вокирайки с мисли циклично 
възбуждане на невронните 

мрежи и повторно изхвърля-
не на нежелателни хормо-
ни, предизвикващи негатив-
ни емоции – тоест вие сами 
поддържате това състояние у 
себе си!

С други думи, вие добро-
волно избирате своето само-
чувствие. Най-добрият съвет 
за такива ситуации: научете 
се да превключвате внимани-
ето си на нещо друго – приро-
да, спорт, гледане на комедия 
и изобщо на всичко, което е 
способно да ви отклони и 
превключи. Рязкото префоку-
сиране на вниманието позво-
лява да се отслаби и потисне 
действието на хормоните, 
отговорни за негативното 
състояние. Тази способност 
се нарича невропластичност.

И колкото по-добре разви-
ете това качество у себе си, 
толкова по-лесно ще ви бъде 
да управлявате своите ре-
акции, което по веригата ще 
доведе до множество изме-
нения във вашето възприятие 
на външния свят и вътрешно-
то ви състояние.Именно този 
процес се нарича еволюция.

Тъй като новите мисли во-
дят до нов избор, новият из-
бор води до ново поведение, 
новото поведение води до 
нов опит, новият опит води до 
нови емоции, които заедно с 
новата информация от окол-
ния свят започват да проме-
нят вашите гени епигенетич-
но (тоест вторично).

А след това тези нови емо-
ции на свой ред започват да 
предизвикват нови мисли и 
така вие развивате самоува-
жение, увереност в себе си 
и т.н. Именно по такъв начин 
можем да усъвършенстваме 
себе си и съответно – своя 
живот.

Депресията също е ярък 
пример за зависимост. Вся-
ко състояние на зависимост 
говори за биохимичен дисба-
ланс в тялото, както и за дис-
баланс в работата на връзка-
та между съзнание–тяло.

Най-голямата грешка на 
хората е в това, че асоции-
рат своите емоции и моде-
ли на поведение със своята 
личност. Така и говорим: „Аз 
съм нервен“, „Аз съм слаб“, 
„Аз съм болен“, „Аз съм не-
щастен“ и т.н. Хората смятат, 
че проявата на определени 
емоции идентифицира тях-
ната личност, затова посто-
янно подсъзнателно се стре-
мят да повтарят схемата на 
реагиране или състоянието 
(например физическата бо-
лест или депресията), сякаш 
убеждавайки се всеки път кои 
са те.

Дори ако самите те силно 
страдат от това! Огромна за-
блуда. Всяко нежелателно 
състояние при желание може 
да се отстрани, а възможно-
стите на всеки човек са огра-
ничени само от неговата фан-
тазия.

И когато искате да измени-
те своя живот, представете си 
ясно какво именно желаете 
да измените, но не изработ-
вайте в ума си „строг план“ за 
начина КАК ИМЕННО ще се 
случи това и за възможността 
за „избор“ на най-добрия за 
вас вариант, който може да се 
окаже съвсем неочакван.

Достатъчно е вътреш-
но да се отпуснете и 
да се опитате да се 

зарадвате от душа на това, 
което още не се е случило, 
но със сигурност ще се случи. 
Знаете ли защо? Защото на 
ниво квантова реалност това 
вече се е случило, при усло-
вие че ясно сте си го пред-
ставили и от душа сте се за-
радвали. Именно от квантово 
ниво започва материализира-
нето на събитията.

Хората са свикнали да се 
радват само на нещо, което 
„могат да пипнат“, което вече 
се е реализирало. Но ние не 
сме свикнали да се доверява-
ме сами на себе си и своите 
способности към съ-творение 
на реалността, макар че пра-
вим това всеки ден и основно 
– на негативна вълна.

Достатъчно е да си спом-
ним колко често се реализи-
рат нашите опасения, макар 
че тези събития също са фор-
мирани от нас, само че без 
контрол… А когато израбо-
тите у себе си способността 
към контрол над мисленето 
и емоциите, започват да се 
случват истински чудеса.

„Най-главният ни навик 
трябва да стане навикът да 
бъдем самите себе си.“

Джо Диспенза

И още Диспенза съветва: 
никога не преставайте да 
се учите. Информацията се 
усвоява най-добре, когато 
човек е удивен. Старайте се 
всеки ден да научавате нещо 
ново – това развива и тре-
нира вашия мозък, създава 
нови невронни връзки, което 
на свой ред може да променя 
и развива вашата способност 
към осъзнато мислене, което 
ще ви помогне да моделирате 
вашата собствена щастлива 
и пълноценна реалност.

Автор: Хермина Тот
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НА ЕВГЕНИй 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОцИОЛОГИя, Д.ИК.Н.

(Продължение от бр. 11)

Историята е полезна 
не защото четем в нея 
Миналото,
 а защото четем в нея 
Бъдещето.

Социокомуникативният процес на формиране 
на етническата общност включва освен обособява-
нето на постоянно и съвместно живеещи в група 
хора, с общ произход, с обща територия, с обща 
традиционна материална и духовна култура, с 
обща религиозно-култова система, но и с общ език 
и разбиране за общностно самосъзнание. В този 
смисъл социокомуникативният процес на форми-
ране на всяка езикова система има две основни ха-
рактеристики – устойчивост и промяна. ѝѝѝна тази 
основа се развива многообразието на човешки 
езици. Учените смятат, че в момента съществуват 
между 6 хил. и 7 хил. езика. Разбира се, не може да 
бъде известен окончателният им брой, защото не-
прекъснато се създават и отмират други. През 2007 
год. беше установено ново неизвестно племе, жи-
веещо в джунглите на Бразилия. Представителите 
на това племе, наречено „метиктире” говорят свой 
специфичен език. Преброяването на езиците ста-
ва трудно и поради факта, че понякога не може да 
се определи дали става въпрос за различни езици 
или за варианти на един и същи език.

Някои учени предполагат, че е възможно до края 
на XXI век близо половината от живите езици днес 
да изчезнат. На социокомуникативната им същност 
се дължи и обстоятелството, че няма единни пра-
вила за функционирането на всички езици. Спор-
но е дори това, че във всички езици в света има 
съществителни глаголи. Шестте възможности за 
подреждане на субекта (С), предлога (П) и обекта 
(О) в главното изречение в отделните езици се осъ-
ществява по най-различен начин. Най-срещаният 
вариант е О – С - П и то главно в примитивните в 
своя социален живот етноси, напр. в някои амазон-
ски етнообщности.

Установяването на общи закономерности, ва-
лидни за всички езикови феномени извън социо-
комуникативния подход е невъзможно. Въз основа 
на своите проучвания върху индианските езици 
американските изследователи Бенджамин Уорф и 
Едуард Сепир създават т. н. лингвистична теория 
на относителността”. Според нея езиците могат да 
бъдат безкрайно отдалечени един от друг.

Преди 140 хил. г. пр. Хр. поредното заледяване 
води до спадане на равнището на океаните и мо-
ретата с около 100 метра. Тогава хората мигрира-
ли от Африка, Европа и Азия в Северна Америка. 
Движели се покрай бреговете и така достигнали за-
падното крайбрежие на Северна и Южна Америка, 
а по леда – и до Караибските острови. По същия 
начин по край бреговете на Западна Европа, после 
през Британските острови до източното крайбре-
жие на Северна Америка. Това са неандерталци-
те. Те били много по-едри от съвременните хора и 
живеели предимно в пещери. Така неандерталците 
по сухозем път достигнали до централна Азия и 
от там в Северна Америка. В централна Азия те 
се свързват с идващите след тях представители на 
хомосапиенса. Техни представители от се заселват 
в Австралия. 

Поне след 50 хил. г. пр. Хр. идва нова вълна от 
хомосапиенси в централна Азия. Така с всяка про-
мяна на климата  се извършват нови и нови раз-
селвания на хора.  Така хората, следвайки главно 
миграцията на животните, се разселили из целия 
свят. Ето защо в генетичен контекст понятието 
„раса” не съществува. м

Хората започват да правят плавателни съдо-
ве и стават мореплаватели. Те се разселват по 
крайбрежията на езера, морета и океани, както и 
в делтите на големите пълноводни реки.  Дори и 
днес повечето хора живеят по крайбрежието на 
континентите или край бреговете на езера и реки. 
Човешките същества следват неизменно този път 
на взаимодействие с природата. Така са се форми-

рали и първите социалнородствени образувания 
– семейството и родът. Така се създава семейно-
родствената община. 

Първите градове (урбанизирани поселения, се-
лища) възникват преди по-малко от 6 хил. години. 
В тези поселища хората се превърнали в обще-
ствени създания, споделяйки опит и информация, 
знания и умения. Така формирали ценности и нор-
ми на поведени. Или накратко казано – те се циви-
лизовали. Но успявали само да овладеят природ-
ната енергия и собствените си сили. Хората взима-
ли от земята най-необходимото. Така хората дълго 
време водили природосъобразен живот и икономи-
ката им изглеждала естествен и справедлив съюз 
с природната среда. Образованието е рядка при-
вилегия. Децата са единственото богатство в се-
мейството. Всяко едно от тях дава своя принос към 
прехраната на семейството. Градовете променят 
човешкия живот и съдба. Селяните стават занаят-
чии и търговци. Стоки и идеи преминават от едни 
ръце в други. Човешката гениалност е, че човек ви-
наги е осъзнавал своята слабост пред природата.

Физическата сила, която природата не е дала на 
хората, те открили чрез опитомяването на живот-
ните. 

Организираният лов и риболов и най- вече зе-
меделието е първата от всички научно-технически 
революции на човечеството. Земеделието се е по-
явило около 10 хил. – 8 хил. год. пр. Хр. То про-
менило връзката на хората с природата. От ловци 
– събирачи те се превърнали в земеделци и усед-
нали животновъди. Земеделието създало условия 
за по-сигурен живот. Хората впрегнали енергията 
на животните и растенията. Така те се адаптирали 
по –успешно към средата, в която живеят. Земе-
делието е все още най-често срещаното занятие 
в света. И сега със земеделие са заети близо от 
половината жители на Земята, като ¾ от тях я об-
работват ръчно.

По-късно човекът открива други източници на 
енергия, също създадени от растенията и живот-
ните от преди 100 млн. години. Това са въглищата, 
газа и петролът, които той се научил да извлича от 
недрата на Земята. Тези залежи от слънчева енер-
гия дали още по-голяма свобода на хората, като 
използват машини за тежкия физически труд.  

Появата на електричеството води до нов етап в 
развитието на научнотехническия революционен 
процес. Само за петдесет години Земята се про-
меня по-радикално от всички човешки поколения 
дотогава, взети заедно.

За последните шестдесет години населението 
на Земята се е увеличило повече от 3 пъти. Вече 
над 2 млрд. хора през втората половина на XX век 
се преселили да живеят в градовете. Напр.  пре-
ди 40 години Шанхай е бил малко рибарски селце. 
Сега той е многомилионен мегаполис. Само за по-
следните 20 години на неговата територия са по-
строени близо 4 хиляди кули и небостъргачи. Още 
стотици такива са в строеж. В днешно време над 
половината от повече от 7-те млрд. население, жи-
вее в градовете. Появиха се т. н. „супер мегаполи-
си”. Ню Йорк е първият от тях. В същото време той 
се намира на 16 –то място по обема на своя иконо-
мически растеж, в сравнение с останалите  супер 
мегаполиси.

С помощта на съвременната научно-техни-
ческата революция обикновените земеделци се 
превръщат в земеделски индустриалци. Все по-
вече машините заменят човека. Един литър нефт 
произвежда енергия колкото 10 души за 24 часа. 
Същевременно, обаче само 3% от съвременните 
земеделци ползват трактори. Въпреки това тяхна-
та продукция е най-голяма. В Съединените амери-
кански щати има 3 млн. фермери. Произведеното 
от тях жито може да изхрани 2 млрд. души. Една 
част от това жито се преработва във фуражи и био-
горива. За земеделие се изразходва 70% от налич-
ната сладка вода. Култивирането на огромни пло-
щи земя води до увеличаването на различни па-
разити. Ползват се пестициди. Те също са продукт 
на нефтено-химическата революция. явява се още 
един проблем. Какво да се прави с излишната про-
дукция от модерното земеделие? От друга страна, 
токсичните пестициди проникват в във въздуха, по-

чвата, растенията, животните, реките, моретата и 
океаните. Навсякъде. Новото земеделие спомага 
да се избегне зависимостта от почвите, сезоните, 
климатичните промени. Торовете също до прина-
сят за повишаването на добива от култивираните 
растения. Развива се селективното производство. 
Разпространяват се за сметка на естествено при-
способилите се растителни видове, такива кои-
то са най-продуктивни и най-лесни за транспорт. 
През миналия век ¾ от сортовете, култивирани от 
хиляди години, са ликвидирани. Ускореното произ-
водство на месо чрез ускорен растеж на животните 
стана водещ метод в съвременното животновъ-
дство. Генномодифицираните растения са друг 
глобален проблем. Същевременно намаляват за-
пасите от сладка вода. Нужни са 100 л. вода за 
производството на 1 кг. картофи, 4 хил. л. вода за 
производството на 1 кг. ориз и 13 хил. л. вода за 1 
кг. говеждо месо.

Разнообразието е заменено със стандартиза-
ция.

В края на XX век се оформи като водеща тен-
денция корпоративният подход в създаването на 
стандарти. Следва се моделът на корпоративната 
култура в начина на живот. 

Живеейки в условията на глобализация и ин-
формационно общество този модел ще бъде уни-
щожителен за хората и пранетата. Той се опира на 
непрекъснатото нарастване на потреблението на 
невъзобновяеми енергоизточници и на разруша-
ването на културните и историческите ценности. 
Утвърждават се условия, които формират потреби-
телски модел на социално поведение, т. н. консу-
мативна култура. До 2020 год. ще бъдат използва-
ни рудни залежи повече, отколкото в цялата ни до-
сегашна история. Само 20% от цялото население 
на планетата използва 80% от тези подземни ре-
сурси. Ако това неразумно използване на тези ре-
сурси продължи с тези темпове, то в края на века 
запасите ще бъдат почти изчерпани. ѝмилиони 
петролни, газови и атомни кораби се произвеждат 
всяка година. Това се налага от глобализиращата 
се икономика. Повечето от стоките изминават хи-
ляди километри от държавата-производител до 
държавата-потребител.

От 1950 год. насам международната търговия се 
е увеличила близо 20 пъти. Вече 90% от търговия-
та се извършва чрез водния транспорт. Всяка годи-
на се превозват над 500 млн. товарни контейнери 
към главните центрове на потребление като напр. 
Дубай. Създават се и изкуствени острови. Дубай 
е беден на природни ресурси, но с парите от не-
фта внася милиони тонове стоки. Няма земеделски 
земи, но може да внася храни. Няма питейна вода, 
но обезсолява океанска вода и строи най-високите 
небостъргачи в света. И дори строи изкуствени ски 
влекове и писти. Градът следва корпоративният 
модел на богатите нации. Днес американската меч-
та се замества с дубайската мечта. Но дали хората 
са разбрали, че  онова, което им дава природата, 
не само разрушава, но е и на привършване.

Климатичните катаклизми в последно време ни 
карат да се замислиме и за състоянието на морета-
та и океаните, които заемат ¾  от планетата. В тях 
живеят различни животински и растителни видове, 
които са все още загадка за нас. От 1950 год. насам 
риболовът е нараснал с над 5 пъти, т. е. от 18 на 
над 100 млн. тона годишно. Близо ¾ от риболов-
ните райони са изчерпани или са пред изчерпване. 
Повече от големите риби са унищожени, защото 
нямат време да се размножават. 

Хората безразсъдно унищожават кръговрата на 
живота, който е подарен от бога и съхранен от хи-
лядите поколения, живели преди нас.

Заради урбанизацията на бреговете и замърся-
ването колониите от бозайници застрашително на-
маляват. Морските птици трябва да прелитат вче 
се по-големи разстояния, за да намерят храна. Ри-
бата е основна храна на един от петима. 

Хората забравят, че ресурсите са ограниче-
ни. Повече от 500 млн. души живеят в пустините 
територии на планетата.  Това е повече от цяло-

КУЛТУРОНОМИЧНИЯТ ПОДХОД 
И КОСМОПЛАНЕТАРНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЯТА

(Следва)
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(Продължение от бр. 11)

Д: Разбирам. Спомена за метални сгради. Из-
ползва ли се дърво в строителството?

Ф: Не, не използваме дърво. Дърветата не са под-
ходящи. Да, те са растения, но използването им в 
строителството не е удачно, защото дървото не е 
достатъчно плътно, за да nоддържа конструкция та. 
Гъвкаво е. Поради гравитацията на Земята дървета-
та тук са подходящи за строителен материал, защото 
еволюцията е изисквала от тях да бъдат много по-
твърди, за да издържат на гравитацията. Гравитаци-
ята на тази планета е едва една-шеста от земната, 
затова дърветата не са плътни. Te също са много 
големи, много обемни. Но в сравнение със земните 
дървета имат по-скоро rъбест строеж. Притежават 
еквивалента на листа и корона. Същес твува и про-
цесът на фотосинтеза, който преобразува слънчева-
та светлина в хранителни вещества, които се използ-
ват от растенията. Това ми напомня  за банановите 
дървета. Те израстват много бързо, но не притежа-
ват необходимата плътност, за да се използват като 
строителен материал.

Д: Имате ли форма на храна, произвеждана от 
дърветата?

Ф: Няма форма на храна, произвеждана от дърве-
тата, за които говорим сега. Но други растения раж-
дат плодове и зеленчуци, както на Земята. Много от 
тези растения са увивни. Те са характерни за плане-
тата. Съществуват обаче разновидности на плодове 
и зеленчуци, внесени от други планети.

Д: Приличат ли те на зеленчуците, отглежданu 
нa Земята?

Ф: Има някои видове, които са подобни. Дома-
тите например имат аналог. Но повечето видове са 
напълно непознати на Земята. Отглежда се широко 
разнообразие от насаждения, защото по-голямата 
част от населението се занимава със земеделие. 
Ние въобще не ядем месо. Това просто не се прави. 
Консумацията на месо се счита за нездравословна, 
затова сме на вегетарианска храна.

Д: Поемате ли течности?
Ф: Да. Съществуват например растения, които 

пускат много хранителен сок. Това е растение, кое-
то няма земен аналог, но течността съответства на 
млякото, получавано от кравите тук. Става дума за 
сок, който се извлича от растение и е много вкусен.

Д: Hо единствените строителни материали, 
които използвате, се добиват от земята?

Ф: Съществува еквивалент на стъклото. Същес-
твуват електрическата жица и проводниците. Има 
проводник, който не е мед, но много добре обслужва 
неговите цели. Медта не се използва на тази плане-
та. Не се среща в такива количества, че да е полезен. 
Медта е полускъпоценен метал и служи единствено 
за декорация.

Д: Разбирам, че използвате електричество. 
Съществува ли тук еквивалент на метала, който 
използвате като проводник?

Ф: Алуминият отново е най-близката аналогия; той 
обаче не е еквивалент. Доближава се до него. Много 
е разпространен. Използва се широко в индустрията 
на нашата планета поради съчетаването на качества 
като леко тегло, ковкост и широко разпространение.

Д: Имате ли мебелировка, както я разбираме 
ние?

Ф:  Това не е подходяща тема. Просто бих искал 
да цензурирам част от материала, който е неудобен 
за превеждане.

(Стори ми се странно, че материал, свързан с 
мебелировката, се нуждае от цензуриране. Не мо-
жех да си представя кое е неудобното в тази обик-
новена тема.)

Д: Хм, чудя се защо е неудобно. Знаеш ли?
Ф: Просто не е удобно за превод.
Д: Не искам да те насилвам. Просто ми е любо-

питно защо мебелировката да е неудобна тема. 
(Без отговор.) 

Но ако нямаш желание да говориш за това, до-
бре.

Ф: Именно. 

(Това изглеждаше странно, но тъй като той не 
желаеше да го обсъжда повече, нямаше как да от-
крия защо информацията е цензурирана. Трябва-
ше да сменя темата.)

Д: Ами забавленията?
Ф: Съществуват игри или техният еквивалент; раз-

кази, песни, декори. Много неща, които изобилстват 
на тази планета.

Д: Значи мислиш, че си пребививал на тази план-
ста в друго съществуване?

(Срещна трудности при формулирането на из-
речението.) 

Ф: Думата “мислиш” малко ме обърква, защото 
това същество (Фил) наистина е обитавало тази пла-
нета няколко пъти в миналото си.

Това е пример за буквалния начин, по който 
обектът e в транс, подсъзнанието му или въобще от-
говарящият приема въпросите ми. Те трябва да са 
съвсем ясни.

Социалната структура на чуждата планета

Д: Имате ли правителство на тази планета?
Ф: Не в смисъла, който влагате в тази дума тук, 

защото до голяма степен всеки се самоуправлява. 
Законите на Земята са неписани и неизказани. Про-
сто всеки знае как да постъпва и как да не постъпва, 
затова липсва еквивалент на политици и законода-
телство. Съществува обаче търговия.

Д: Имате ли водач?
Ф: Няма едноличен водач или нация. Ние сме гло-

бална общност. Съществуват съвети от индивиди, 
които определят политиката. Те се избират чрез все-
общо гласуване, с консенсус от населението.

Д: Това не e ли форма на политика?
Ф: Всъщност не е. Гласуването е един от аспектите 

на политиката тyк на Земята, само една от страните 
на цялостната картина. Докато цялостната картина 
на тази планета е консенсусът. Да. има сьстезател-
ност, но липсва… Опитвам се да измисля как да го 
обясня. Работата или целта е общ стремеж. Няма по-
литически партии. Няма скандали, удари под кръста 
и хвърляне на кал. По своята форма това е консен-
сус, затова в това отношение съществува разлика. 
Разбираш ли?

Д: Опитвам се да разбера тази концепция. За 
определен период от време ли се заемат длъжно-
стите?

Ф: Зависи от длъжността. В някои случаи лицето е 
“на поста си” в буквален и в преносен емисъл, докато 
реши, че е свършило достатъчно работа или поиска 
да прави нещо друго.

Д: Случва ли се понякога да се появят хора, кои-
то искат да отстранят някого от служба, от 
съвета?

Ф: Това се случва много рядко. По същността си то 
е крайно необичайно, но се е случвало.

Д: Значи съветът е този, който управлява пла-
нетата, ако приемем термина “управлява”. Напът-
ства?

Ф: “Управлява” не е точен термин. Да, “напътства” 
е по-подходящо.

Д: Никога ли нямате проблеми с хора, които не 
приемат тези напътствия, така да се каже?

Ф: Несъгласия, с други думи. Нали за това ме пи-
таш? Възможно е да има частно несъгласие. Прави-
лата обаче, неписаните правила на живота гласят, че 
човек не бива да “подкопава системата”, така да се 
каже. Общият консенсус служи на общото благо, за-
това частното несъгласие е равносилно на самораз-
рушение.

Д: Трудно ми е да разбера толкова лесно управля-
еми хopa. При нас има толкова мкого разногласия.

Ф: Тук управлява сърцето, а не главата. Вътреш-
ните замисли имат много по-добра настройка, затова 

ЧЕТИВО С 

ПРОДЪЛ
ЖЕНИЕ

ПАзИтеЛИте нА ГРАДИнАтА 
ДоЛоРеС КенЪн

(Следва)

общото благо се откроява много по-ясно.
Д: Имате лu религия на тази планета?
Ф: Няма такова нещо. Религия и политика не 

съществуват. Няма нужда от тях. Религията и поли-
тиката са били създадени, за да отговорят на опре-
делена потребност. Ако такава потребност отсъс тва, 
отсъстват и те.

Д: Вярвате ли в Създателя или Бога?
Ф: Разбира се. Това е повече от вяра, това е зна-

ние, съзнание. Тя обаче е твърде различна от земно-
то разбиране за религия. В този момент на Земята 
религията е преди всичко политическо явленне. Асо-
циацията е Върховното Същество или познание то 
за Създателя издига религията до нейната извисена 
позиция. Но тя не е по-значима от това дали си репу-
бликанец или демократ.

Д: Искаш да кажеш, че вие сте по-близо до Бога?
Ф: По-близо - не… Никой не е по-близо до Бога. 

Разликата е в неговото познаване.
Д: На способността ви за психична комуникация 

ли се дължи то?
Ф: Тези неща вървят ръка за ръка, но между тях 

липсва причинно-следствена връзка.
Д: Имате ли нещо като училище на тази плане-

та?
Ф: Разбира се. Във всички възрастови групи са 

оформени групи от хора, които искат да учат и те 
изучават много различни неща. Няма разделение с 
оглед възраста. Хората с общи интереси се обу чават 
заедно. Преподавателите могат да идват от други 
планети и системи и имат преподавателска квали-
фикация. Изучават се много различни области като 
чужди култури, история, производствени процеси, 
различни науки.

Д: Задължително ли е образованието? Тук от 
определена възраст нататък е задължително де-
тето да ходи на училище.

Ф: Тази идея ни е абсолютно чужда, защото всеки 
изпитва естественото желание да учи. Това е тяхната 
лична еволюция. Не е нужно да бъде задъл жителна. 
Всеки иска да учи, защото това е растеж, също как-
то и физическия. Образованието се търси и дава с 
готовност. Това се дължи на различния пог лед върху 
образованието; на Земята не гледате на образовани-
ето по същия начин.

Д: И ако някой нe иска да учи, нe e длъжен да го 
прави, така ли?

Ф: Да, не е задължително. Земният еквивалент 
на тази ситуация би бил изборът да се изолираш 
от обществото, да не контактуваш с околните. Това 
наистина е аналогично, защото всеки иска да има 
приятели, да бъде уважаван и харесван. Тук това е 
естествен вроден порив, същото е и на онази плане-
та. Има такива, които не по своя вина имат психиче-
ски недостаrьци, или както бихте се изразили вие, са 
бавноразвиващи се. Този порив не се изявява у тези 
злощастни хора, което както вече казах, те не носят 
вина. Нещата просто стоят така.

Д: Позволява ли ce на тези хора да действат в 
нормалния живот, затваряте ли ги някъде, или…

Ф: Това зависи от степента на увреждането. Оне-
зи, които могат да намерят своята социална ниша,  
се окуражават да го правят. На тези, които за неща-
стие не са способни на това, се осигуряват подслон 
и грижи. Върху това се работи от много, много годи-
ни. Необходими са хиляди години за еволюиране на 
расата чрез естествения подбор, за да се освободи 
населението от такива индивиди.
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ногръцки над-
пис, посветен 
на първия гра-

доначалник на Филипополис 
– Тит Флавий Котис, откри-
ха археолозите в Пловдив. 
ценната находка от 90 годи-
на се намира в десния ъгъл 
на сцената на Античния 
театър. Откритието пред-
ставиха пред журналисти 
кметът Иван Тотев, архео-
логът Мая Мартинова и пре-
подавателят по древногръ-
цки език Николай Шаранков.

Надписът е посветен на 
най-видния гражданин под 
тепетата и е бил поставен 
под неговата статуя. На 
камъка още личат отпечатъ-
ците от стъпалата й. Тит 
Флавий Котис, син на Реску-
порис, е заемал всички важ-
ни длъжности, които съще-
ствуват в един римски град. 
Бил е пожизнен жрец на бог 
Асклепий, както и първож-
рец на императорския култ 
не само за Филипопол, но и 
за цялата провинция Тракия.

Освен това е действал 
като съдебен представи-
тел на града, отговорник по 
строежите и първи архонт 
– градоначалник. В текста е 
указано, че Котис е украсил 
града с великолепни сгра-
ди, сред които и мрамор-
ния Античен театър. Досега 
се смяташе, че театърът е 
построен през 116-117 г. от 
н.е., докато новото откри-
тие покачва леко възрастта 
му с. Излиза, че Античният 
театър е съществувал още 
през 90 г.

Владетелят носи титлата 
Тит Флавий, тъй като импе-
ратор Домициан го е удосто-
ил с римско гражданство. 
Котис и баща му Рескупорис 
са срещани и по-рано имена 
на тракийски царе. „Когато 
римляните завладяват ня-
кой град, те използват мест-
ната аристокрация и я нато-
варват с водещите постове 
в новосъзданената римска 
администрация.

Известно е, че потомците 
на Котис до трети-четвърти 
век са заемали ръководни 
длъжности, тоест по някакъв 
начин тракийските царе са 
запазили своята власт във 
Филипопол“, казва Николай 
Шаранков, който е разчел 
думите. Той допълни, че 
това е най-ранният надпис, 
който дава информация за 
Филополол, за институции-
те в града, създаването на 
Общото събрание на про-
винция Тракия и за водеща-
та роля, която Филипопол 
получава в провинцията по 
времето на император До-
мициан.

Създаденото по това 
време Общо събрание на 
Тракия се е грижило за осъ-
ществяване на култа към 
императора, чрез който се 
изразява лоялност, но също 
така се е грижил за спазва-
нето на правата на градове-
те пред римските власти.

Историята е свързана с 
епичното съперничество 
между два града. През 46 г. е 
учредена провинция Тракия 
и за нейна столица е обявен 
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град Перинт (днес Мармара 
Ереглиси) на брега на Мра-
морно море. Император До-
мициан (81–96 г.) решава, че 
Филипопол, който е разполо-
жен в центъра на провинция-
та, трябва да бъде седалище 
на новосъздаденото събра-
ние, и градът под тепетата 
получава титлата метропо-
лия - град-майка на цялата 
провинция.

Перинт и Филипопол за-
почват яростен спор за над-
мощие. Перинт е старата 
столица, а императорът дава 

повече привилегии на Фи-
липопол, което предизвик-
ва гнева на столичаните от 
Мраморно море. Конфликтът 
е разрешен и двата града 
сключват споразумение на 
сцената на Античния театър 
- издигнати са два паметни-
ка, чиито основи още личат. 
Статуите са изобразявали 
Тракия и Перинт. Шаранков 
предполага, че Тракия е била 
изваяна като жена с житен 
клас в ръка. По този начин 
Филипопол е дал дължимото 
уважение на Перинт и враж-

дава своето имане в полза на 
обществото по този начин да 
заслужи хорското уважение.

Досега бе известна само 
горната част на надписа, из-
чукана върху парче от колона 
в съседство. „Това късноан-
тично стълбище на Античния 
театър не бе проучено. Досе-
тих се, че продължението на 
надписа съвпада по размери 
и се намира върху съседния 
отломък и казах на Мая Мар-
тинова да проучи стълби-
щето. Махнаха пръстта и се 
показа надписът“, разказва 

Шаранков.
Статуята на Котис вероят-

но е била от бронз и е уни-
щожена с настъпването на 
християнството, когато ези-
ческите монументи са пре-
махнати. През IV век над-
писът е бил счупен на две 
и използван за подпора на 
стълбището към сцената на 
Античния театър.  

„Досега знаехме, че Антич-
ният театър е побирал 7 хи-
ляди души. Организирали са 
се гладиаторски борби и са 
се провеждали регионални 
събрания. Сега имаме едно 
невероятно откритие, кое-
то носи богата и интересна 
информация“, заяви кметът 
на Пловдив Иван Тотев. Той 
на шега попита археолозите 
дали може да се счита, че Ко-
тис е изобщо първият кмет на 
града, тъй като преди него са 
управлявали царе. Шаранков 
дипломатично отвърна, че 
може да се търси подобна 
логика, тъй като император 
Домициан по това време е 
дал на Филипопол правото 
да сече монети.

„Надписът, който се състои 
от два фрагмента ще бъде 
демонтиран, слепен и експо-
ниран подобаващо. Заедно 
с други находки той ще бъде 
изложен в пространствата 
под сцената“, съобщи архео-
логът Мая Мартинова.

Текстът гласи:
„На човека, който от 

своите предци е първенец 
в провинцията, също така 
трикратен първожрец на 
провинция Тракия и на гра-
довете в нея, юридически 
представител на метро-
полията и отговорник за 
строителните работи. Кой-
то по време на мандата си 
като първи архонт украси с 
великолепни сгради родина-
та. Тит Флавий Котис, син 
на Рескупорис, от трибата 
(римска административна 
единица – б.р.) Квирина.

Липсва долно ъгълче и се 
чете част от името на скул-
птора

„… син на Сострат, на-
ричан още Иполион, издигна 
статуя на своя благодетел 
поради огромната му благо-
склонност“.

http://plovdivtime.bg

• Тит Флавий Котис се е казвал първият управник
на Филипополис, построил Античния театър

• Неговото име става известно за пръв път сега, 
след като археолозите Мая Мартинова и Николай Шаранков, 

намериха и разчетоха надпис в основата на стълбище 
от IV в. в Античния театър

АРХЕОЛОГИЧЕСКА 
СЕНЗАЦИЯ

Надписът бе открит под източното 
стълбище на сцената

Бронзовата статуя на Котис се е извисявала на сцената заедно с другите 
монументи на видни граждани, императори и богове

дата била потушена.
Първият римски кмет на 

Пловдив със сигурност е бил 
твърде богат човек. „В антич-
ността, когато някой станел 
жрец или първи архонт, той 
организирал мероприятията 
със свои собствени средства. 
Правел тържества, религиоз-
ни процесии, игри, угощения 
и какво ли не с лични пари. 
Котис е бил три мандата гла-
вен жрец на провинция Тра-
кия и на всички градове в нея.

Бил е много богат, за да 
може да си го позволи. Стро-
ежите на Античния театър и 
на другите сгради в Пловдив 
също би трябвало да са за 
негова сметка“, обяснява Ша-
ранков. В древността е било 
споделено разбирането, че 
богатият човек трябва да от-


