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Известният художник и архитект 
Илдар Ханов, заслужил деятел на 
изкуствата на Република Татаристан 
в Руската федерация, създаде при-
чудливо приказен храм на всички ре-
лигии. Той се намира в покрайнините 
на гр. Казан в Старо Аракчино.

Храмът представлява монумент 
на 16 религии, включващ християн-
ство, ислям, юдаизъм, будизъм, зо-
роастризъм, хиндуизъм и други.

Художникът е построил своя храм 

Волжко-камски 
българин създаде храм 
на всички религии

на парцел, останал от родителите му 
в наследство, намиращ се на левия 
бряг на река Волга. Строежът започва 
през недалечната 1994 г. В продълже-
ние на близо двадесет години архи-
тектът успява да сътвори живописен 
архитектурен ансамбъл от ярки, раз-
ноцветни здания и изложбени зали. 

Котраг е вторият син на кан Кубрат. След разпадането на Велика 
България той се заселва заедно с племето котраги на север в 
Поволжието и основава Волжка България

Илдар Ханов - художник и архитект

ВЪРХОВЕ от 
подвизи на 
Тракийска 

бойна слава

На снимката от много далеч се виж-
дат очертанията на кубетата на пра-
вославната църква, на мюсюлман-
ската джамия, вижда се будисткият 
храм, мярка се кубето на синагога-
та, китайската пагода и камбаната 
на католическата църква.

На стр. 2

На стр. 2 

Тракийски династични 
центрове в 

Маджаровското рудно 
поле и древните пътища 
по река Арда На стр. 4-5



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

2 32 КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

ПАмЕТ

В необичайния храм има 
зали на Исус Христос, на 
Буда и зала на майка Тере-
за. Храмът на бъдещето или 
както го е нарекъл самият 
автор – „Единство на душа-
та“, играе единствено роля 
на архитектурен символ на 
евентуалното единство меж-
ду религиите, културата и ци-
вилизациите.

Потомците на хан Ко-
траг - след погрома на Ве-
лика България от хазарите, 
тръгват на север по поре-
чието на река Волга. Сега 
живеят в три републики в 
Руската федерация: Татари-
стан, Чувашия и Башкирия. В 
Татаристан волжко-камските 
българи изповядват ислям – 
приемат го през IХ век от Баг-
дадския халифат като проти-

вовес на Хазарския хаганат, 
който изповядва юдаизъм. 
В момента тече подписка 
до Руската дума, в която се 
настоява Република Татари-
стан да се преименува на 
Република Българистан. В 
нея са се подписали доста 
учени от Казанския универ-
ситет.

В другите две републи-
ки: Чувашия и Башкирия, в  
които живеят потомците на 
Котраговите българи, се из-
повядва главно православно 
християнство, като в Репу-
блика Башкирия има хора, 
които се определят като 
българи, изповядващи юда-
изъм. 

Може би различието в 
религиозните вярвания на 
волжко-камските българи 
вдъхновяват художника Ил-

дар Ханов да създаде този 
уникален „Храм на всички 
религии“. От моите пътеше-
ствия в Руската федерация 
разбрах, че в подножието 
на Памир и Хиндукуш има 
хора, които се определят 
като българи и изповядват бу-
дизъм.

Приживе Илдар Ханов 
обяснява на журналисти, 
дошли да отразят строежа, че 
това е „Вселенски храм“ или 
„Единство на душата“. В него 
естествено няма служби и ри-
туали – той по-скоро е музей 
на Единението на българите 
по света и разнообразните ре-
лигии, в които вярват. Храмът 
се е превърнал в туристиче-
ски обект и всеки, посетил гр. 
Казан, иска да го посети  на 
всяка цена.

От стр. 1 Волжко-камски 
българин създаде храм 
на всички религии

Повод за разговор на тази тема 
е стогодишнината от Първата све-
товна война 1914 – 1918 година и 
касапския Европейски Ньойски до-
говор, който надроби на парчета 
свещената ни земя, подари я на ве-
ковните ни врагове около нас.

Вълнуващи слова днес четем за 
Първата световна война, за хра-
бростта на Втора българска армия 
срещу нашествениците от цял свят 
върху земята на Самуилова Бълга-
рия.

Най-вълнуващите, появили се 
на книжния пазар през 2016 годи-
на са романът „Каймак чалан” на 
Красимир Узунов и „Комитата от 
Дряновския манастир” на Павлина 
Павлова.

Романът на Красимир Узунов ус-
кори процедурата за построяване 
мемориал в Пловдив в прослава на 
Втора Тракийска армия, защото тя 
се прослави в боевете при Дойран, 
Каймак чалан, Завоя на Черна,това 
са върховете увенчани с подвизи и 
бойна слава преди сто години.

 Днес 140 години след слав-
ния поход на генерал Гурко към Сан Стефаново и 
сто години след Дойранската епопея в Пловдив ще 
се строи мемориал на героите загинали в прослава 
името на обединена България. 

 – Къде, на кое място? 
 – На Джендем тепе! 
 – Защо там, а не до Военния клуб в центъ-

ра на световната столица на културата след 2019 
година. 

 – Защото там е извисена осанката на 
Гюро Михайлов – изгорял на поста като часовой в 

банката. 
 – Било е това през ХІХ век, когато е изгорял 

в пламъците на божествения храм на Перущица 
чизмарят Кочо Честименски. Върхът на Кочовата 
слава е по-висок от този на часовия пред банката, 
още по-висок е върхът на пловдивчани при Дойран 
и Каймак чалан. Пред тези върхове на бойна слава 
шапки свалят и коленичат световни столици като 
Лондон!

 Защо славата на часовоя в банката цял век 

и повече засенчва славата на Кочо чизмаря, слава-
та на Одринската и Дойранската епопеи? 

 Новият век, новото време, новата цивили-
зация настоятелно искат по-справедливо подреж-
дане на историята, на върховете на бойната слава, 
на подвизите но войните (бойците) от Пловдивския 
гарнизон, на Втора Тракийска армия…

 Като световна столица на културата, на 
духа, Пловдив следва да покаже едрите зърна от 
пшеницата на тракийския чернозем, а не просе-
ните семенца, семенцата на синапа и то тук, пред 
Военния клуб, пред античния театър, пред разкоп-
ките… 

 Военният клуб в гарнизона е достъпен за 
ветераните от войните и браздите и когато получат 
пенсиите си от пощенската палата и вземат стрък-
че червена роза, те ще я положат там – пред гар-
низонния клуб, пред монумента на славата, пред 
разкопките на орфеевата цивилизация.

 Мястото на банковия часовой от ХІХ век е 
пред сградата на банката на ул.”Райко Даскалов”.

 Обществени стихийни ветрове през минали 
векове са подмятали монумента на часовоя насам-
натам, нагоре-надолу…. Време е управлението на 
града да постави всичко на мястото му, а от върха 
Джендем тепе, дано се сбъдне мечтата на народа 
– там да се извиси духът на Симеон от Златния 
век на България. Симеон велики възседнал 
буйния Буцефал от там, от младежкия хълм да 
призове потомството си от ХХІ-вия век за разумно 
обединение, така, както Спартак това е направил в 
залеза на робската епоха.

 Със силата на словото Съюзът на ветера-
ните от войните и браздите ще убедят потомство-
то, че траки, българи и славяни са в основата на 
човешката цивилизация.

 Ако успешно подредим и покажем върхове-
те и подвизите на дедите пред света, ще обединим 
България в границите на Сан Стефанския мирен 
договор. Със силата на оръжието не успяхме, със 
силата на словото ще го сторим.

 
Дядо Борис Гърнев – ветеранът 

от войната и браздата

04.01.2017 г.

ВЪРХОВЕ от подвизи на 
Тракийска бойна слава

Пловдив отбеляза 110 години от създаването на Съюза на запасните офицери
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В информационния поток, с който ни заливат 
медиите и световната интернет мрежа, е трудно 
да се осмисли и открие същественото  за човека и 
времето. Докато  пътешествията, опознаването на 
други земи и народи,  отключват  сетивност, прово-
кират емоции, създават връзки и  материал, който 
гради  паралелен свят-света на  пътуващия  човек, 
приемащ или не каузи, идеи, промени..

Новата книга на Евелина Тодорова „Кръстопъти 
на времето“,   създава   реалност, която гради мо-
стове  във времето , преоткрива“ уж  познати“ те-
ритории. Талантлив пътеписец, тя разказва вълну-
ващо и достоверно за въпиющата потребност на 
съвременника от общуване.

Четирите  части, могат да се възприемат и като 
четири отделни  книги, обединени  от идеята за 
тържеството на  доброто и красивото в съвре-
менния свят.  Създават по-различни представи 
за Европа и Мала Азия.Освен с  ценна информа-
ция ,писателката преоткрива   с  ума и сърцето си   
държави,градове, исторически и културни обекти,  
личности и събития , белязани от духовното мина-
ло ,но  сериозно засегнати от проблемите  на  по-
литиката и съвременния свят .

Първата част „Небесни хора“,  представлява 
дневник- пътни бележки за  начинанието на първи-
те  33 ентусиасти-поклонници,  по пътя на богоми-
лите/ катари/ , решени  да отдадат почит на све-
щения   дух, прекосявайки  Италия и Франция и 
достигайки  крайната си  цел- трагичната и величе-
ствена крепост, където е била последна битка на 
катарите -  Монсегюр.Този културен „галоп“, както 
го определя авторката, предлага не само преживя-
ванията на участниците, но и ценна, малко извест-
на информация за движението в Средновековието 
на богомилите ,  и как тяхното учение се свързва 
с  това на катарите. Представени са забележител-
ни културно-исторически обекти ,видени и прежи-
вени нетривиално,  и  се е получило интересното 
четиво, което следва ритъма на пътя   и внушава 
посланието да бъдем по-духовни , по-хуманни, по-
цивилизовани.

 Същата идея носят  и   „През  сърцето на Турция 
„ и „Кръстопътят Балкани“. Пътеписът за Турция 
поставя акцента върху  преоткриването на  страна-

та, отворена за света, готова да сподели духовни-
те си ценности. Показателен е епизодът, посветен 
на свещения град  Кония, люлка на учението на 
Мевляна“Руми“ и дервишите. Макар и епизодично 
се  докосваме се до философия ,поразяваща със 
своята дълбочина и хуманност.

 „Кръстопътят Балкани“ представя калейдоскоп 
на познатите балкански страни: Сърбия, Черна 

гора, Босна и Херцеговина и  Албания, но  от глед-
ната точка на съвременния  човек, анализиращ 
общото и различното за  кръстопътните  държави 
. Не са спестени грозните епизоди от недалечното 
исторически минало , удавените в кръв Дубровник, 
Мостар , Сараево, заради устремът  на народа  им 
към свобода и независимост.Посланието се налага 
непринудено : от самите народи ,тук на Балкани-
те, зависи добруването им, да се развиват  в името 
на   доброто и красивото. За съжаление, стремежи, 
които често не са съвпадали  и не съвпадат с  по-
литическите амбиции на управниците!

 „Фрагменти от близо и далеч“ ни връща в далеч-
ното минало на 70-те на ХХ век, в  Полша и Унга-
рия, видени през  очите на 19-годишното романтич-
но момиче..което, пътува за първи път и  бърза да 
сподели преживяното! Интерес ракурс  между ми-
нало и настояще! Четивото се разширява  с пъту-

ванията от първите години на прехо-
да ,в периода  1994-95 години, кога-
то жаждата за нови , непознати земи  
се усещаше  силно. Гърция, Италия, 
Франция, Монако са предпочитаните 
дестинации, като лаконично се раз-
казва за най-впечатляващото: Рим –с 
месата на папата , Гърция с изкачва-
нето на Олимп, Монако с опита да се 
докоснеш до света на богатите, Ница 
– с гостоприемството на французите ..

Стилът   е стегнат и динамичен, 
понякога  се усеща като въздишка и 
възклицание..! Книгата се  чете много 
леко , следва  ритъма на преживява-
нето.

„Кръстопъти на времето“ можем 
да определим като неповторимо при-

ключение на духа, сливане на минало, настояще и 
бъдеще!

 Да й пожелаем успех!

Слово на акад. Атанас Панчев, произнесено 
по повод представяне книгата "Кръстопъти на 

времето" на 25.01.2017 г., в читалище "Петър 
Берон", гр. София

ДА ОТКРИЕШ ДРУГОСТТА 

Съвестта като висша проява на Душата
Казват, че чистата съвест е 

като лотоса, прекрасна и не-
порочна. Когато се проявява в 
човека в пълната си красота, 
той се превръща в прекрасно 
същество, към което отправя 
своя Взор самия Бог.

Съвест, дълг, чест… В наше 
време тези думи почти са из-
лезли от употреба, няма да е 
удивително, ако след време 
хората изобщо забравят тяхно-
то значение. В днешно време 
почти никой не живее спрямо 
тези свои изконни качества, а 
често, дори те са пречка за по-
стигане на набелязаната цел.

Всъщност тези качества 
са най-ценното достояние на 
човешката душа. Някога тези 
думи не са били просто пра-
зен звук, а фундамент, отправ-
на точка, за тези, които са се 
стремили да станат истински 
хора. Смятало се е, че чистата 
съвест е била безценно благо 
за човека.

Достойният човек е честен и 
справедлив, различава отлич-
но доброто от злото, тези му 

качества са верни помощници 
в моментите, когато се налага 
да прави важен избор.

"Къде другаде може да се 
познае човешкото величие,  
ако не в случаите, когато чо-
век избира тежките мъчения 
пред действия противни на 
своята съвест?"

В. Белински

Съвестта е нашият вътре-
шен глас, който отговаря за 
контрола над нашите мисли, 
постъпки, дела. Когато човек 
е изпълнил своя дълг или про-
сто своите задължения, без да 
е нарушил моралните норми, 
той чувства вътрешен покой 
и удовлетворение. А когато 
върви против нея той съжаля-
ва за своите действия, иска му 
се да бе постъпил другояче. 
Тогава се появяват угризени-
ята на съвестта и чувството 
за вина, които започват да го 
безпокоят. Но има и хора, кой-
то изцяло са заглушили гласа 
на своята съвест, те не съжа-

ляват и не изпитват угризе-
ния за постъпките, противни 
на своята душа. Това са хора, 
чиято връзка с душата прак-
тически е прекъсната. Те се 
ръководят изцяло от своето 
животинско начало, където се 
поя вят причиняват страдание, 
смут и хаос. За едни съвестта 
е безценен съветник, а за дру-
ги празен звук.

Достойнството е нашата 
вътрешна увереност в соб-
ствените ни ценности, сво-
еобразно чувство на само-
уважение. Достойнството 
подчертава значимостта на 
личността и не зависи от соци-
алната принадлежност. Обик-
новеният работник може да е 
много по-достоен от големия 
държавник. Човек притежава 
достойнство, което той сами-
ят поддържа и което другите 
уважават. Той може да извъ-
ршва съзнателно добро само 
тогава, когато вярва в него, в 
своята обективна преценка и в 
истинната същност на своето 
същество.

Когато духът в човека 
доминира над плътта, той 
съхранява своите нравстве-
ност и достойнство.

В. Соловьов

Съвестта е едно от най-
удивителните човешки чув-
ства. Образно можем да я 
оприличим с чистия пламък, 
който свети равно и спокойно, 
когато на душата ни е спокой-
но. Всеки е чувал израза: „Чо-
век с чиста съвест“. Това са 
най-достойните хора сред нас. 
Те не само постъпват справед-
ливо, но и се противопоставят 
на несправедливостите. Чест-
та и съвестта са взаимосвъ-
рзани, тъй като съблюдавайки 
правилата на честта, човек 
придобива душевно спокой-
ствие и живее в пълно съгла-
сие със своята съвест.

Трудно можем да си пред-
ставим нравствен човек, който 
не притежава гореспоменати-
те качества. Представете си 
съвестен човек, но безчестен 

и безотговорен или такъв, при-
тежаващ чест и достойнство, 
но безсъвестен. Звучи абсур-
дно нали?

Ако човек не е изпълнил 
свое обещание и като след-
ствие се срамува и разкайва 
за това, то да, този човек има 
съвест. Ако това качество е 
развито, личността просто 
не е способна да постъпи не-
справедливо и жестоко спря-
мо когото и да било.

Да, за да станеш Човек в 
този свят, действително тряб-
ва да притежаваш огромна 
воля и мъжество, да съхраня-
ваш чистотата на своите мис-
ли от калта на това материал-
но блато…

В едно нормално общество 
хората се стремят към тези, 
които имат Чест, Достойнство, 
помагат безвъзмездно на дру-
гите, живеят по законите на 
своята Съвест и реално слу-
жат на духовния свят, игнори-
райки материалните приори-
тети. 

Източник:  АллатРа
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Божидар Чапъров

Към края на второто хилядолетие преди 
новата ера за част от тракийските племена 
стават достояние предимствата на желязото 
пред медта и бронза и започва масовото му 
търсене в планините. Подемът на желязна-
та металургия и нейното разпространение е 
начало на една вътрешна миграция от рав-
нините към местонаходищата на железните 
руди, които траките умело търсят по ментал-
но - физикален /радиестезичен/ път. Рудо-
добивът е по-доходоносен от земеделието и 
животновъдството. Заедно със създаването 
на тези нови металургични центрове, запо-
чва и развитието на първите работилници за 
производство на железни оръдия и оръжия, 
чийто връх достига към средата на I хиля-
долетие преди новата ера. Така възникват 
малки и по-големи селища в планините, би-
ват заселени най-удобните за живот и най-
плодородни части земя, а към тях възникват 
и места за почит към мъртвите, крепости и 
светилища. Освен железодобива и желязо-
производството, преселниците имат отлични 

Тракийски династични центрове
в Маджаровското рудно поле и древните 

пътища по река Арда

условия да развиват скотовъдство и дърводобив, а в отделни райони ви-
ноделие и земеделие. Със зараждането на тези селища продължава да се 
развива и култът на траките към скалите, които дават непознатия метал. 
От скалите те правят своите непристъпни крепости и ограждат дворовете 
си с дебели стени. Из камъка пресъздават календари за отмерване на се-
зоните - храмове на слънцето и  „виното”, скални гробници и погребални 
ниши, винарски камъни и жертвеници. За тях слънцето продължава да е 
велик господар и вечен двигател на живота им. Те естествено и твърдо 
вярват в безсмъртието на човешката душа и освобождаването й чрез из-
гаряне за тях е свещен празник на радост и веселие.

Според проучвания в тракологията, мегалитни паметници са онези гроб-
нични съоръжения в Източните Родопи, Странджа, Сакар и Източна Стара 
планина, които са представени чрез долмените, скалите гробници и ниши. 
След години изследвания се разбра, че мегалитните паметници са част 
от понятието мегалитна култура. “То включва поселищна система и пътна 
мрежа, социална уредба и търговски връзки, политическа организация, 
бит и духовен живот на носителите” (Ал. Фол, 1982).  Към тази култура се 
отнасят и храмовете на слънцето, светилища, ритуалните кромлехи, мен-
хири, жертвеници, винарни, скални релефи и други. Те са от същата епоха 
/ХIV  - VI хил. пр.н.е./, имат пряка връзка с единния култ у траките към 
мъртвите и слънцето и са изградени върху или от големи скали /бел.1/.

Като основна база за проучване на мегалитната култура в Източните 
Родопи ни послужи поселищното развитие, което се основава на една со-
лидно изградена от нас археологическа карта и дългогодишни теренни 
проучвания с археологическия кръжок „Борис Дякович”, основан 1971 го-
дина. Авторът състави първата нумизматична топография за района чрез 
наличните публикации и от инвентарните книги на музеите: гръцки монети 
/от 29 полиса/, тракийски монети /от 21 племена и владетели/, тракийски 
подражания /от 13 вида/, македонски монети /от 8 царе/. Вносните предме-
ти също се нанесоха на карта и се очертаха големите и по-малки селищни 
и религиозни комплекси с пътищата в Родопите и низината на Марица.

Цялата публикация можете да 
проследите в сайта на в. "Квантов 
преход": www.kvantov-prehod.org
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Търговски регисТър
Регирстиране на фирма
Регистраиця по ЗДДС
Промяна в обстоятелствата
Изработка на печати
Фирмени документи

счеТоводно обслужване
Годишно
Месечно
Еднократно
Финансови отчети
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Електронни услуги
Консултации

ТрЗ
Трудово осигуряване
Деклариране на доходи
Изготвяне на декларации
Представяне пред 
Изпълнителна агенция „Главна 
инспекция по труда”

наП
Данъчна защита
Правна защита
Трудово-осигурително право

б б
боко

бизнес
0988/98-04-46
0988/97-68-18

През февруари, колкото и неверо-
ятно да изглежда с натрупания сняг 
през януари,  започва новата земедел-
ска година. Време е да започнем изпъ-
лнение на плановете,  направени през 
зимата.

Какви са прогнозите  за месеца 
според разположението на планетите 
и пътят на Луната през зодиа калните 
съзвездия? Динамичният Меркурий 
ще ни носи много хлад от престоя си 
в Козирог, пък и Юпитер ще го под-
крепя от студената Дева. Много влага 
ще изпращат Венера, Марс и Уран от 
Рибите, а и те ще получават подкре-
па от Сатурн с месечния си престой 
в Скорпион. Малко равновесие ще 
има единствено от горещия Стрелец, 
намиращ се в далечния Плутон.  Ако 
разпределим  очакванията  в дните на 
месеца без 100-процентово предсказ-
ване, се надяваме първият период от 
1 до 7  да е сух с хубави дни с изклю-
чение на дните между 2 и 4, когато се 
очаква по-силен северен вятър. Силна 
буря се очаква около 8-и. От 9 до 16 
хубави свежи дни със студени нощи. 
Дните след 16 ще са с голяма влаж-
ност и много дъжд и сняг по високите 
планини. Вероятно е около 22,23 да 
чуем и първите гръмотевици за годи-
ната. След 25 времето ще се променя 
много рязко с бури и снежни виелици.

Независимо от всичко това  за ме-
сеца ние си имаме конкретни задачи и 
всеки хубав ден дори и час ще ни е от 
полза. На първо място след ритуално-
то зарязване  на св. Трифон започва-
ме истинското обрязване на лозите и 
овошките.Точното време е Низходяща 
Луна в дните „плод“ и „цвят“- от 8 до 
22 февруари, а самите дни се виждат 
в календара. За тези, които са си по-
могнали през лятната резитба, са до-
статъчни.

На второ място  ранното пролетно 

БИОДИНАмИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА фЕВРУАРИ 2017 г.

Лунен календар за месец февруари 2017 г. от Дим. СтояноВ СПРА -

ВО ЧНИК

пръскане  е възможно след това във 
всеки ден от месеца при положителни 
температури.

Обмазването с пастата на Мария 
Тун  при проблеми с времето  може да 
се извърши и през март.

При добри дни през периода на 
Низходяща Луна  можем да започнем 
засаждане на овошки и лози.Ще успе-
ем, ако сме подготвили дупките и кана-
лите през есента, както ви препоръчах. 
Ако засаждаме - задължително  в посо-
чените дни преди от 8 до 22.

Другата много важна дейност, за 
която времето навън не е важно, е се-
итбата на семена за ранни зеленчуци 
- домати, патладжани и пипер. Точното 
време е от 3 часа на 3 февруари до 
18 ч. на 4-ти. Времето е малко, но при  
предварително подготвени семена и 
почва ще успеем - най-добре работим 
с пластични тарелки с 45 гнезда. За 
качеството на семената и технология-
та на подготовката  сме говорили, не 
сме забравили и компоста „златото на 
фермера“(Рудолф Щайнер). За работа 
с купчината имаме 6,5 дни - 8-ми след 
обяд, 27, 5, 6, 7, 24 и 25, а за ползване 
5 и половина дни - 8-ми след обяд, 17, 
13, 14, 15 и 16 - дните са подредени по 
значимост.

При Възходяща Луна събираме 
резници от върби за вкореняване за 
пчелна паша и зелена ограда, ще ги 
засадим през март.

Да повторим и най-важното  за но-
вия начин на разработване на кален-
дара. Защо показваме пътя на Луната 
в астрологическите знаци  и зодиакал-
ни съзвездия? Астрологическите знаци 
се отнасят за хората, тяхното поведе-
ние, дейности, хранене, лечение и оз-
дравителни процедури.

От пътя на Луната през зодиакал-
ните съзвездия и точното време  на 
нашите грижи зависи  развитието на 

растенията и качеството на плодове-
те. Така ние знаем кога и къде да на-
сочим нашата дейност с най-голяма 
ефективност и да изпълняваме важния 
принцип на биодинамичното земеде-
лие “целенасочено и подреждащо“ или 
разтълкувано - на определено място в 
определено време.“ В горепосочената 
таблица виждате, че има среща между 
различни знаци с различни съзвездия, 
но има и съвпади между знак и съзвез-
дие.Единствено нещастни са знакът 
и съзвездието Везни, те никога нямат 
среща и съвпад. 

За да приключим - кое е най- важ-
но? Да използваме когато е възможно 
съвпадът между знак и съзвездие. То-
гава импулсът е най-силен. Например 
на 4 февруари Луната навлиза в зна-
ка на Лъва и излиза от него на 11 в 16 
часа. Астрономически Луната навлиза 
в Съзвездието Лъв на 10 февруари в 
20 часа  и излиза на 13 в 10 часа. Зна-
чи съвпадът между знак и съзвездие е 
от 20 ч. на 10-и до 16 ч. на 11-и, общо 
20 часа. Това време е отбелязано на 
средната отвесна колонка с френската 
буква, Q. Естествено е, че не можем да 
работим през нощта, но времето през 
деня не е малко. Това е най-доброто 
време! Разбира се, че и времето след 
16 часа до 19 часа на 13-и също ще 
го използваме, а Лъв значи „плод“ и 
„зърно“.

Най-добре е да се абонирате за в. 
„Квантов преход“, където се помества 
биодинамичната характеристика еже-
месечно. Пишете и по актуални въпро-
си. Ако имате Календара на Мария Тун 
на български език, четете внимателно 
написаното  пред самите месечни 
бланки  и след тях.

Успешен старт на всички!

"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

В Родопите и имало пет основи големи тра-
кийски пътя: Пътят Пулпудева - Абдера, Пътят 
Маронея - Маказа - Пулпудева, Пътят от Горна 
Места през Чепинската котловина за Маричи-
ната низина, Пътищата по река Арда за Горна 
Места, Пътят по река Въча /публикуван в сбор-

ник Пулпудева/. В настоящото изследване ще се спрем по-
подробно на тракийските пътищата по река Арда, от Одрин /
Едирне/ за Горна Места.   

 

Бележки:
1. Интересът ни към тракийските паметници и култура бе 

положен от дипломната работа „Археологически паметници по 
долината на река Чая” и темата за дисертация „Пътища в Ма-
ричината низина и Родопите през I хил. пр.н.е.” След десетиле-
тия работа през 70-те и 80-те години и одобрения от двата 
института по тракология и археология, готовият том „изчезна” 
и се появи. Тук само посветени и просветлени ще ме разберат. 
Каталогът остана, Невидимият ме спря да го предам. Пътища-
та свързват селища /открити и укрепени/, некрополи /в земята и 
по скалите/, светилища /по върхове и пещери/ и се очертават от 
монетните и вносни находки, по релефа и реките. Сега ще пусна 
в обръщение непубликувани по-важни паметници, без да търся 
отговор „защо са се появили”.
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НА ЕВгЕНИй 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОцИОЛОГИя, Д.ИК.Н.

Не е достатъчно само знание, 
то трябва и да се прилага; 
не е достатъчно да искаш, 
трябва и да действаш.
    Гьоте

КОНцЕПцИЯТА ЗА 
СОцИОКОмУНИКАТИВНАТА СЪщНОСТ 
НА КУЛТУРАТА

В началото на XXI век обликът на съвремен-
ната наука се определя от два основни фактора 
– технологията на свободния достъп до Интер-
нет – World Wide Web (Световната магистрала) 
и социокултурното самоусъвършенстване на 
човека. Според прогнозите на водещи експерти 
XXI век ще бъде векът на „науката за живота”. А 
това означава, че перспективата за усъвършен-
стването на човека и обществото все повече ще 
развива социокомуникативния характер на нау-
ката. тя не може да се разглежда като историче-
ско ограничено и културологично условно явле-
ние, което не е способно към постигане истина-
та за човека. Съвременната наука все повече ще 
се развива на основата на позитивния (полез-
ния, положителния) опит на организацията на 
човешките общности и на съвместния живот на 
множеството хора. Чрез културата на общества-
та науката дава на личността технологии, нор-
ми и образци, сформирани от предшестващите 
поколения. По този начин тя организира в обща 
система реализацията на човешката същност, а 
чрез социализацията на културноисторическите 
ценности научните познания спомагат на човека 
най-добре да формира собствената си кулутура 
на личността. ето защо културата на отделната 
личност в крайна сметка може да се представи 
като резултат от социокомуникативното позна-
ване на социокултурните процеси. Чрез социо-
комуникативното усвояване на знанията човек 
се оказва способен да направи по-пълноценно 
и самодостатъчно своя собствен принос в ця-
лостния обществен живот. Измененията в обще-
ствения живот произлизат в резултат от натру-
паните чрез социокомуникативното познание 
културни образци на отделвите индивиди. ето 
защо в съвременния глобализиран свят, свят на 
информационно-комуникационните и на нано-
технологиите, социокомуникативното познание 
все повече ще има определяща, основополага-
ща роля за реализацията на човека в общество-
то. „Науката за живота” трябва да се разглежда 
като социокомуникативна система от отношенията 
между човека и природата, между човека и обще-
ството, между човека и човека. В основата на тази 
система стоят отношенията „човек – културно-
исторически ценности”. В този смисъл наука-
та, разглеждана като социокомуникативна си-
стема, представлява един от най-старите, най-
основоопределящите и най-сложните компоненти 
на човешката култура. Тя обхваща един разнообра-
зен свят на човешкото познание, което позволява 
на хората да живеят в оптимално динамично равно-
весие /хомоестазис/ или в хармонично взаимодей-
ствие на човека с човека, на човека с обществото 
и на човека с природата. Това е една непрекъснато 
саморазвиваща се, самовъзпроизвеждаща се и са-
моопределяща се отворена /открита/ социокомуни-
кативна сложна система от изследователски дейно-
сти, насочени към социализацията на натрупаните 
знания, към производството на нови знания и към 
опазването и съхраняването на всичките тези зна-
ния. Това е социокомуникативна институционална 
система, включваща най-разнообразни кумулатив-
ни и некумулативни социокомуникативни институ-
ти. Тя организира усилията на стотици хиляди учени 
и изследователи, които дават своите знания, опит и 
творческа енергия на разбирането на законите на 

природата, на обществото и на самия човек. 

Знанието е тясно свързано с устойчивото произ-
водство на човешки блага, с практиките за еколо-
гично използване на природните ресурси и с демо-
кратичното развитие на обществените отношения. 
Голяма част от материалната и духовната култура 
на едно общество, на една държава, на една на-
ция са основани на базата на научните постижения. 
Научният свят винаги е бил важна част от света 
на човека. Ето защо социокомуникативното науч-
но разбиране на природата, на обществото и на 
човешката личност, особено в днешната епоха на 
глобализъм и на информационно-комуникационно 
общество, по същество определя съдържанието 
на вътрешния духовен свят на човека, обхвата на 
неговите знания, умения, идеи, стимули, чувства, 
емоции, динамиката на неговите очаквания, нагла-
си, желания, интереси и потребности.

Всеки индивид представлява сложна биосоциал-
на /социоорганична/ система, работеща чрез вза-
имодействие преди всичко с обществото и с окол-
ната среда. Закономерните (естествените) връзки 
на индивида с околната среда, с обществото и с 
отделните хора, определят неговите истински при-
родни и културни ценности, които са необходими 
на човека за неговото нормално функциониране, 
жизнеспособност и устойчиво развитие. Повечето 
от човешките потребности се удовлетворяват чрез 
съзнателен и творчески труд. Системата на човеш-
ката култура – това е светът на изкуственосъзда-
дените социални смисли (културни и исторически 
ценности), както овеществени (осезаеми, изделия), 
така и неовеществени (неосезаеми, идеи). В най-
широкия смисъл на думата понятието „култура” оз-
начава всичко, което е създадено от съзнателния 
труд (дейност) на човека за разлика от природните 
процеси и явления, които имат, обаче предоопреде-
лящо значение за формирането на устойчиви усло-
вия и среда за човешкото съществуване. Ето защо 
активният трудов процес винаги се осъществява 
при непосредственото участие и целенасоченото 
въздействие на човешкото съзнание, на човешкото 
мислене, на човешката вяра и воля, на човешките 
емоции, стимули и чувства. Наука без вяра и духов-
ност няма. От тук  следва, че културата може да 
се представи като опредметения свят на човешката 
духовност и вяра или като духовния и религиозен 
свят на човешкото опредметено битие. 

Културата е иманентната социална същност на 
човешката дейност. Защото точно културата прави 
анонимния човек -  човек на цивилизацията. 

Системата на културата обединява две основни 
подсистеми – културно-историческо наследство и 
културна дейност. Тя непрекъснато се развива и 
обогатява. Това състояние на културата се предо-
пределя от нейния социокомуникативен характер. 
Системата на културното и историческото наслед-
ство представлява съвкупността от изкуствено 
създадените от целенасочената съзнателна дей-
ност на човека смисли (ценности), които са общовъ-
зприети, общосподелени и общозначими. Те стоят 
в основата на устойчивото социално-икономическо 
развитие на държавата, обществото и нацията. В 
този смисъл може да се каже, че много поколения 
са участвали и участват в изграждането  на гранди-
озния свят на човешката култура. От своя страна 
културната дейност обединява дейността по създа-
ването, опазването, съхраняването и практическо-
то прилагане (усвояване) на културните ценности. 
Всичко, което се създава и използва от човека в 
производството (селскостопанско и индустриал-
но), в транспорта и строителството, всичко, което 
е постигнато от човечеството в правната, полити-
ческата, обществената (социалната) и държавната 
дейност, в религията и изкуството - всичко това при-
надлежи на света на човешката култура.

 Сега на Земята почти не може до се се намери 
такова място, което в една или друга степен да не 
е докоснато от ръката на човека, да не е свърза-
но с неговата духовност и вяра.  Светът на култу-
рата е навсякъде.  Защото човешкият индивид се 
превръща в човешка личност дотолкова, доколкото 
възприема споделения чрез културните и истори-
ческите ценности социален опит на хилядите поко-
ления преди него. Колкото по-висока е степента на 
усвояване от човека на достиженията в културата,  
толкова по-голям може да бъде приносът му в раз-
витието на общочовешката култура, на световната 
цивилизация. 

Основните социокомуникативни функции на кул-
турата се определят като: 

1. Смислообразуваща (сигнификативна);
2. Поддържане на приемствеността;
3. Регулативна;
4. Нормативизираща;
5. целеполагаща;
6. Просветно-образователна;
7. Оценъчна;
8. Транслираща;
9. Иновационна.
Социокомуникативният характер на културата се 

определя от спецификата и структурата на нейна-
та система. Тя се състои от исторически развива-
щи се надбиологични или биосоциални програми 
на човешката дейност, на човешкото поведение, 
на човешкото общуване, които са определящи за 
възпроизводството и измененията на социалния 
живот във всички негови основни проявления. Тези 
социокомуникативни програми на дейността, пове-
дението и общуването, съставляващи корпуса на 
културата, са представени от многообразни различ-
ни форми: знания, умения, навици, норми, идеали, 
образци на дейност и поведение, на идеи, схваща-
ния, представи и хипотези, вярвания и нравствени 
ценности, социални цели и ценностни ориентации 
и др. В своята съвкупност и динамика те образуват 
исторически натрупан социален опит. Социокому-
никативният характер на културата се състои и в 
това, че тя съхранява и опазва, транслира (преда-
ва от поколение на поколение) и генерира програми 
за дейност, поведение и  общуване между хората. 
В живота на обществата тези социокомуникативни 
програми играят същата тази роля, както наслед-
ствената информация (ДНК, РНК) за клетката или 
сложния организъм.  Те обезпечават възпроизвод-
ството на многообразни форми на социален живот, 
на видове дейност, характерни за определен тип 
държава, общество и нация, присъщи на тяхната 
предметна среда (втора природа), на техните соци-
ални връзки и типове личности, т. е. всичко, което 
съставлява реалната тъкан на социалния живот на 
определен етап от развитието на държавата, обще-
ството и нацията в частност, и на световната циви-
лизация в общ смисъл. 

Социокомуникативните програми на дейността, 
поведението и общуването, представени от разно-
образни културни феномени, имат сложна йерар-
хична организация. В тях могат да се отделят три 
равнища. Първото включва реликтовите социоко-
муникативни програми. Това са утвърдили се във 
вековете преди всичко морални норми и разбира-
ния, пророчества и предсказания, божествени от-
кровения и писания. Те живеят в съвременния свят 
и оказват на хората определени въздействия. Хо-
рата често действат несъзнателно в съответствие с 
програмите за своето поведение, които са се уста-
новили още в първобитната епоха и които са загу-
били своята ценност в качеството си на регулатор, 
обезпечаващ успеха на практическите действия. 
Тук могат да се отнесат също суеверията и пред-
расъдъците. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ и 
СОЦИОКОМУНИКАТИВНО 

ЗНАНИЕ 

(Следва)
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(Продължение от бр. 1/2017)

Д: Искаш да кажеш, че никога не е студено както 
в нашите зими?

Ф: Точно така. Разбираш ли, промяната на сезо-
ните на Земята се дължи на наклонената й ос. Точ-
но както тъмната страна на вашата Луна никога не 
се обръща към Земята, така тази планета никога не 
накланя оста си и сезоните на нея не се променят. 
Винаги е приятно или горещо. Ако съотнесем прежи-
вяването със земното, това би бил преходът от топ-
ло или приятно към горещо или много топло. Това е 
просто преход, защото на онази планета такова вре-
ме не се възприема като неприятно. За нуждите на 
превода обаче, трябва да сравня това положение с 
температурните вариации, познати на тази планета. 
Въртенето на тази планета, също както и еволюци-
ята й, е постоянно, затова времето не се променя. 
Няма различни сезони, но има различен климат в 
различните части на планетата. В съответната част 
на планетата обаче климатът не се променя. Тъмна-
та страна е по-непроходима и ненаселена. В голя-
мата си част населението живее в светлата част на 
планетата.

Д: По-студено ли е на тъмната страна?
Ф: Донякъде, но разликата не е драстична. Съще-

ствува вътрешен енергиен източник, който генерира 
топлина за цялата планета.

Д: Значи планетата не разчита единствено на 
слънчевата светлина за нагряване?

Ф: Точно така.
Д: Бил ли си някога на тъмната страна?
Ф: Изследвал съм този район. Растителността е 

много по-гъста. Топографията не е особено различ-
на. Като цяло на планетата липсват планински вери-
ги или екстремни височини.

Д: Чудя се как на тъмната страна могат да ви-
реят растения без слънце.

Ф: Нима на дъното на земните океани няма рас-
тения, които живеят в пълна тъмнина? Значи преце-
дент съществува. Тези растения се хранят с газовете 
в атмосферата. Те не разчитат на светлината за хра-
ненето си, а поемат вещества от п0чвата. Светлина-
та е само един от начините, чрез които функционират 
растенията.

Д: Ами животинският свят на тъмната стра-
на? Различен ли е той?

Ф: Тъмните животни не излизат на светло, защото 
еволюцията им ги е приспособила към тъмнината. В 
това отношение те са различни. Има и животни, кои-
то могат да отиват и да се връщат, да живеят еднакво 
добре и на тъмно, и на светло.

Д: И двете ви луни стоят на небето едновре-
менно?

Ф: Те обикалят. Понякога и двете са в небето ед-
новременно, понякога нито едната от тях.

Д: Ами дъждът? Имате ли нещо подобно, което 
пада от небето?

Ф: Не, не и както на Земята. Дъждът на Земята 
се дължи на гравитацията. Както споменах, нашата 
е една-шеста от земната. На тази планета дъждът 
прилича повече на мъгла, изпълнена с големи кап-
ки. Това е състояние на крайна влажност. Случва се 
по време на промени в посоката на вятъра и други 
подобни явления. Времето е много по-стабилно, но 
все пак се променя. Може да провали един пикник. 
Забавляваме се, имаме ваканции, птици, които да ни 
радват, и мравки.

Д: Тогава имате насекоми. А имате ли реки и 
океани?

Ф: Да. Има реки и големи водни басейни, но не 
толкова както на тази планета. Климатът е много 
по-сух и няма толкова големи водни басейни. На-
саждения обаче могат да се отглеждат през цялата 
година, защото изискват много по-малко влага.

Д: Имате ли дни и нoщu? Тук те сс дължат на 
въртенето нa планетата.

Ф: Отговорът е не, няма смяна на деня в тази 
част на планетата. Почти изпитваме тъга, че това не 
се случва. Едната част винаги е в сумрак, а другата 
– не. Разбираш ли, това се дължи на еволюцията 
на планетата. Тя не е била така травматизираща, 
както земната.

По-късно си спомних за думите му, че очите на 

жителите на тази планета виждали изключително до-
бре в тъмното. Това може би не беше противоречие, 
защото той бе казал също, че народът му е колони-
зирал тази планета, а не се е родил там. Само “мал-
ките хора”, животните и растенията принадлежаха 
към това място. Може би това обясняваше неговата 
тъга, гените му помнеха нощта на родната планета.

енергийният разпределител

Д: Спомена за търговия. Ще ми разкажеш ли по-
вече за това?

Ф: Има търговия между населението на планетата 
и населението на други планети и системи. Някои от 
металите, които се добиват на планетата, са в изо-
билие, а съществува потребност от тях в райони, 
където са оскъдни, и затова се развива търговия в 
минното дело.

Д: Това основното перо в износа ви ли е или не 
използвам точната дума?

Ф: Терминът е съвсем подходящ. Но не изнасяме 
само това. Изнасят се също плодове и зеленчуци.

Д: Какво нямате на планетата и ви се налага да 
внасяте?

Ф: Внасяме някои метали, които се използват в 
строителството и не се срещат на планетата. Вна-
сяме и медицински продукти. Има други системи, в 
които медицинските технологии са достигнали до 
много високо равнище и те изнасят своята “медици-
на” в буквален и в преносен смисъл. Внасят се също 
познания и важни технологии за начина на живот, 
знания за това как да направим живота си по-добър 
и по-лесен.

Д: Какво средство за обмен използвате при вно-
са и износа?

Ф: Парите не съществуват. Има бартерна система. 
Пет паунда руда могат да бъдат разменени за пет па-
унда знания. Това обаче е само пример и не може да 
бъде приеман буквално.

Д: Защото е трудно да измерим знанието?
Ф: Точно така.
Д: Имате лu при тази система проблеми с опи-

ти за измами?
Ф: Това е невъзможно поради открития начин на 

договаряне. Вече разговаряхме за това, че ние сме 
напълно честни. Нивото, което сме достигнали, не 
допуска измамата и притворството, шарлатанството 
и който и да е от тъмните първични инстинкти като 
егоизма или стремежа към лична изгода.

Д: Можех да приема, че тази раса притежава-
ше такива качества, особено като се има предвид 
факта, че те общуваха по телепатичен начин. Но 
хората от други планети, с които се извършваха 
сделки? И те ли бяха на същото високо ниво на раз-
витие?

Ф: В непосредствена близост до планетата, за коя-
то говоря, има еднородност на еволюционното разви-
тие. Както бихте се изразили вие, това е високо раз-
вит квартал от вселената. Имаме взаимоотношения 
и с планети, които нe ca развити до такава степен. 
Но предимство има онзи, който може да прозре из-
мамата. Когато принадлежиш към ниво което е над-
могнало измамата, е много по-лесно да я съзреш. Тя 
е така прозрачна, че всякакви опити са безполезни.

От неговата уста всичко звучеше лесно, логич-
но и разбираемо, въпреки че идеята беше чужда на 
нашия начин на мислене.

Д: Спомена, че имате търговски маршрути и 
използвате кораби, които летят през простран-
ството. Умее ли твоят народ на лети през вре-
мето?

ЧЕТИВО 

СПРОДЪЛ-
ЖЕНИЕ

ПАзИтеЛИте нА ГРАДИнАтА 
ДоЛоРеС КенЪн

(Следва)

Ф: Не е възможно да се пътува през времето. 
Всъщност времето не съществува. Времето е идея, 
а не… (Търси подходящите думи.) съществуващ ма-
териал или функция. То е само идея. Ако може да се 
пцтува през идея, тогава - да, това би било възмож-
но. На нашето ниво обаче още не сме го постигали.

Д: Хората на Земята винаги мислят за пътува-
не в своето минало и бъдеще.

Ф: Това подреждане или разполагане на съби-
тията служи единствено на нуждите нa човешкото 
възприятие. Всичко е едновременно, така чe всичко, 
което се е случвало или ще се случи, всъщност се 
случва. Времето с представа, която хората използ-
ват, за да разберат нещата по-добре или да ги сведат 
до своето ниво.

Д: Много ми e трудно да разбера подобна кон-
цепция, защото нue мислим, че миналите събития 
влияят на настоящите и бъдещите.

Ф: Това е само един от начините за разбиране на 
нещата. Ако действа - добре. Значи обслужва цел-
та си. Ако нещо е неудобно за възприемане, не се 
опитвайте да го възприемате. Останете на удобното 
ниво. Тъй като искате да знаете повече, търсете го и 
то ще ви се разкрие в сънища, в случки от живота ви, 
в хората, които срещате. Определено съществуват 
много идеи, които са чужди на тази планета, но са 
актуални в други райони на галактиката. Истината е 
такава, каквато я направите.

Идеята за едновременно време винаги ме бе тер-
зала, защото беше много трудна за разбиране. За-
това отново насочих разговора към по-всекидневни 
теми.

Д: Щом нямате пари или подобна система, как се 
снабдява c храна и вещи обикновеният човек?

Ф: Всеки прави нещо, за да може да обмени своя-
та полезност. Има толкова много различни неща, 
които могат да бъдат правени. Просто всеки инди-
вид избира какво иска да прави и по този начин се 
създава неговият бартерен потенциaл. Някои се за-
нимават със земеделие, други преподават, лекуват. 
строят. Избираш занятие и вече имаш възможност 
да получиш храна, дрехи, подслон. Това се осъще-
ствява на чисто лична основа. Нямаме пари и затова 
липсват супермаркети и въобще този клон от търго-
вията. Това не съществува на нашата планета. Има 
хора, които отглеждат храна, затова ако искаш хра-
на, отиваш при тях.

Д: Какъв тип дрехи носите на тази планета?
Ф: Общото описание би било тесни - не толкова 

тесни, колкото плътно прилепнали, бляскави, сре-
бристи облекла като гащеризони, но плътно прилеп-
нали, като дълго белъо от една част. То е еластично и 
се разтяга, затова може да се навлича като се разтег-
не деколтето и се навлече през краката и по цялото 
тяло. Материалът е метал, вид метал със сребрист 
блясък. И въпреки това на докосване той е така мек, 
както всяка тъкан тук на Земята.

Д: Не загрява ли твърде много?
Ф: Не, тези дрехи са по-скоро за приличие и укра-

са, отколкото, за да топлят, защото планетата не е 
студена. Както вече казах, по-голямата част от пла-
нетата има умерен климат. Той се различава от зем-
ния, поради разликата в слънчевия спектър. Слънче-
вите лъчи не са така интензивни или по-точно не са 
така осезаеми както на тази планета.
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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.

За нас, българите, един от 
пай-характерните символи е 
осмораменната инсигния - 

СЕМИОТИЧЕН АНАЛИЗ
НА ПРОЕКТА ЗА ЛОГО НА БЪЛГАРСКОТО 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО на ЕС за 2018 г.

представен от Христо Танев – художник, с екип от специалисти 
от ИО „ЗИЕЗИ КАНАЗ“

gsm: 0888 445664; e-mail: hristotanev_43@abv.bg
Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 51

ГАЛЕРИЯ ЗА ИПИ „АЛБА-АВИТОХОЛ“

За нас, българите, един от пай-характерните символи е осмораменната 
инсигния - , състояща се от кръст и диагонали . Тя е застъпена с 
цялостното си многообразие в материалната култура на предците ни от 
Черноморско-Балканския географски район. Този осморен дележ сполучливо е 
наречен от проф. Васил Йончев (1916-1995 г.) „СВЕЩЕН КЛЮЧ-МОДУЛ“. 
Оказа се, че по този модул е изградена както най-древната ФОНЕТИЧНА 
ПИСМЕНОСТ от Балканите, така и сакралната ГЛАГОЛИЧЕСКА АЗБУКА,
сътворена от посветения ни мъдрец КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ!
Същата свещена инсигния можем да открием и в причудливите наши шевици и 
гоблени, които са отражение на ТЕОСОФСКИТЕ ДОКТРИНИ на предците ни 
за ТРИТЕ СВЯТА – БОЖЕСТВЕН, АСТРАЛЕН и ЗЕМЕН!

Наши специалисти, изследващи многообразието на прочутата 
БЪЛГАРСКА ЕЛБЕТИЦА установиха, че случайности няма в огледалните 
форми от ТРИЪГЪЛНИТЕ И РОМБОВИДНИ ПОЛЕТА от този ведически знак. 
В тях е заложена представата за ВЕЧНИЯ КРЪГОВРАТ между НЕВИДИМИЯ и 
ВИДИМ СВЯТ, т.е. между КОСМИЧЕСКИЯ БОГ-СЪЗДАТЕЛ и ВЕЛИКАТА 
ЗЕМНА БОГИНЯ-МАЙКА и ПРИРОДА. Оказа се, че в тези огледални 
измерения в нашата елбетица е отразена РАВНОПОСТАВИМОСТТА и 
ПАРТНЬОРСТВОТО между ДВАТА СВЯТА, олицетворени от МЪЖКОТО и 
ЖЕНСКОТО НАЧАЛО.

Същото послание нагледно можем да открием и в безаналоговата 
БЪЛГАРСКА МАРТЕНИЦА! В нея чрез спирално пресуканите нишки от БЕЛИ 
и ЧЕРВЕНИ ЦВЕТОВЕ можем да открием всеобщото желание за ХАРМОНИЯ 
И СИНХРОН между ДУХА и МАТЕРИЯТА, КОСМОСА и ЗЕМЯТА, 
ЗНАНИЕТО и МОЖЕНЕТО!

В проекта за ЛОГО на БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС 
е вложен вариант за БЪЛГАРСКАТА ЕЛБЕТИЦА. В нея са застъпени като 
отражения нюансите на ЗЕЛЕНИЯ и СВЕТЛОЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ! Този подбор, в 
съчетание с БЕЛИТЕ и ЧЕРВЕНИТЕ ЦВЕТОВЕ не е само да се подчертаят 
цветовете от НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ на България, но и на нещо още по-
важно!

От езотеричните познания, свързани с НАЙ-ТОЧНИЯ, но и НАЙ-
ДРЕВЕН БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР е известно, че на човешкия род му 
предстои необратима ПРОМЯНА В ЛИЧНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОТНОШЕНИЯ след водоразделната 2002 година. Оттогава досега сме в ЕРАТА 
НА ВОДОЛЕЯ, която е белязана със СВЕТЛОЗЕЛЕНИЯ ЦВЯТ на 
ОСЪЗНАТАТА НАДЕЖДА ЗА ДУХОВНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДОСТОЕН 
ЖИВОТ. И както е предречено в Новия завет, очаква се т.нар. „HOMMO 
SAPIENS“ завинаги да се освободи от вменения му вехтозаветен егоизъм и 
мазохизъм. Тази нещастна диагноза, която беше белег на цялата отминала ЕРА 

, 

състояща се от кръст + и диа-
гонали x. Тя е застъпена с ця-
лостното си многообразие в 
материалната култура на пред-
ците ни от Черноморско-Бал-
канския географски район. Този 
осморен дележ сполучливо е 
наречен от проф. Васил Йон-
чев (1916-1995 г.) „СВЕЩЕН 
КЛЮЧ-МОДУЛ“. Оказа се, че 
по този модул е изградена как-
то най-древната ФОНЕТИЧНА 
ПИСМЕНОСТ от Балканите, 
така и сакралната ГЛАГОЛИЧЕ-
СКА АЗБУКА, сътворена от по-
светения ни мъдрец КОНСТАН-
ТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ! Съща-
та свещена инсигния можем да 
открием и в причудливите наши 
шевици и гоблени, които са от-
ражение на ТЕОСОФСКИТЕ 
ДОКТРИНИ на предците ни за 
ТРИТЕ СВяТА – БОЖЕСТВЕН, 
АСТРАЛЕН и ЗЕМЕН!

Наши специалисти, изслед-
ващи многообразието на про-
чутата БЪЛГАРСКА ЕЛБЕТИцА 
установиха, че случайности 
няма в огледалните форми от 
ТРИЪГЪЛНИТЕ И РОМБОВИД-
НИ ПОЛЕТА от този ведически 
знак. В тях е заложена предста-
вата за ВЕЧНИя КРЪГОВРАТ 
между НЕВИДИМИя и ВИДИМ 
СВяТ, т.е. между КОСМИЧЕ-
СКИя БОГ-СЪЗДАТЕЛ и ВЕЛИ-
КАТА ЗЕМНА БОГИНя-МАЙКА 

и ПРИРОДА. Оказа се, че в 
тези огледални измерения в 
нашата елбетица е отразена 
РАВНОПОСТАВИМОСТТА и 
ПАРТНЬОРСТВОТО между 
ДВАТА СВяТА, олицетво-
рени от МЪЖКОТО и ЖЕН-
СКОТО НАЧАЛО.

Същото послание на-
гледно можем да открием и 
в безаналоговата БЪЛГАР-
СКА МАРТЕНИцА! В нея 

ЕЛБЕТИцА. В нея са застъпе-
ни като отражения нюансите 
на ЗЕЛЕНИя и СВЕТЛОЗЕ-
ЛЕНИя цВяТ! Този подбор, в 
съчетание с БЕЛИТЕ и ЧЕР-
ВЕНИТЕ цВЕТОВЕ не е само 
да се подчертаят цветовете 
от НАцИОНАЛНОТО ЗНАМЕ 
на България, но и на нещо 
още по-важно!

От езотеричните познания, 
свързани с НАЙ-ТОЧНИя, но 
и НАЙ-ДРЕВЕН БЪЛГАРСКИ 
КАЛЕНДАР е известно, че на 
човешкия род му предстои не-
обратима ПРОМяНА В ЛИЧ-
НИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ОТНОШЕНИя след водораз-
делната 2002 година. Отто-
гава досега сме в ЕРАТА НА 
ВОДОЛЕя, която е белязана 
със СВЕТЛОЗЕЛЕНИя цВяТ 
на ОСЪЗНАТАТА НАДЕЖДА 
ЗА ДУХОВНА ТРАНСФОР-
МАцИя И ДОСТОЕН ЖИ-
ВОТ. И както е предречено в 
Новия завет, очаква се т.нар. 
„HOMMO SAPIENS“ завинаги 
да се освободи от вменения 
му вехтозаветен егоизъм и 
мазохизъм. Тази нещастна 
диагноза, която беше бе-
лег на цялата отминала ЕРА 
НА РИБИТЕ, както се видя, 
може да бъде наречена ЕРА 

НА „ИЗМИТЕ“ И ИДИОТИЗ-
МИТЕ, както и на пролятата 
ХРИСТОВА И ОБЩОЧОВЕШ-
КА КРЪВ.

Затова тази разновидност 
на БЪЛГАРСКАТА ЕЛБЕТИцА 
можем да възприемем дори и 
на подсъзнателно ниво като 
ИКОНА НА ОСЪЗНАТАТА 
ПРОМяНА! В нея ТРИЕДИН-
СТВОТО В БОЖЕСТВЕНИя, 
АСТРАЛЕН и ЗЕМЕН СВяТ Е 
ПОДЧЕПТАНО и ЗАВЕЩАНО 
от праотците ни. То е и еднак-
во полезно както за БЪЛГА-
РИя и БАЛКАНИТЕ, така и за 
ЕВРОПА и СВЕТА!

ШЕСТДЕСЕТТЕ ЛЪЧА от 
12-те златни петолъчки от ло-
гото на ЕС чрез тази свещена 
БЪЛГАРСКА ИНСИГНИя мо-
жем да преосмислим пак чрез 
безаналоговия ни Календар! 
От него можем да се досе-
тим, че всеки МАЛЪК цИКЪЛ 
от шестдесет години пред-
ставлява СЪЗИДАТЕЛНОТО 
ВРЕМЕ НА ВСЕКИ ЧОВЕШКИ 
ЖИВОТ. ТРИДЕСЕТ И ШЕСТ 
МАЛКИ цИКЪЛА представля-
ват ЕДНА ЕРА от 2160 ГОДИ-
НИ! От времето на ПРЕЧИ-
СТВАЩИя ПОТОП, описан в 
Библията, се оказа, че са от-
минали ШЕСТ ЕРИ. Тяхната 
последователност е свърза-
ла ЖИВОТА, СЛОВОТО, ПЕ-
СЕНТА, ОБРАЗА, ТАНцА и 
ЧИСЛАТА като осъзнати се-
тивности от човека. Към тези 
стъпала от развитието на на-
шата цивилизация на човека 
му предстои да установи, че 
СКОРОСТТА НА ОТМИНАВА-
ЩОТО ВРЕМЕ ИМА РАЗЛИЧ-
НИ ИЗМЕРЕНИя!

Преди 27 века прочутият 
китайски мъдрец Конфуций 
е казал: „ЗНАцИТЕ И СИМ-
ВОЛИТЕ, С КОИТО СЕ ОЛИ-
цЕТВОРяВАТ ХОРАТА И 
ОБЩЕСТВАТА, УПРАВЛяВАТ 
СВЕТА В ДВЕТЕ ПОСОКИ 
НА СЪЗИДАНИЕТО И РАЗ-
РУШЕНИЕТО!“ ТАЗИ ИСТИ-
НА ЕДВА СЕГА СЕ ДОКАЗА, 
ЧЕ Е ВяРНА ОТ НАПРАВЕНИ 
ЕКСПЕРИМЕНТИ В ЛАБОРА-
ТОРНИ УСЛОВИя!

ВРЕМЕ Е и българският 
народ да се подсети, че има 
СЪЗИДАТЕЛНА МИСИя, 
ЗА КОяТО, КАКТО Е ПРЕД-
СКАЗАНО, Е ПОДГОТВяН 
ОТ ХИЛяДОЛЕТИя! ВРЕМЕ 
Е и българските художници 
да преосмислят значението 
на завещания ни СВЕЩЕН 
КЛЮЧ-МОДУЛ и с него да по-
чистят АВГИЕВИТЕ ОБОРИ 
ОТ ХЕРАЛДИЧНИ И СЕМАН-
ТИЧНИ ЗНАКОВО-ГЕРБОВИ 
НЕДОРАЗУМЕНИя! ВРЕМЕ 
Е, както и многобройните ни 
политици и прочие историци 
да се освободят от вменените 
им ХИБРИДНИ ДЕМЕНцИИ 
С ЛЕВИ И ДЕСНИ ОТКЛОНЕ-
НИя, ЗА ДА ПРЕОТКРИяТ 
ТЪРСЕНИя ОТ 22 ВЕКА ПО 
НАШИТЕ СВЕЩЕНИ ЗЕМИ 
КЛЮЧ КЪМ МЪДРОСТТА!

27.12.2016 г.  
Аз казах:

Христо танев

чрез спирално пресуканите 
нишки от БЕЛИ и ЧЕРВЕНИ 
цВЕТОВЕ можем да откри-
ем всеобщото желание за 
ХАРМОНИя И СИНХРОН 
между ДУХА и МАТЕРИяТА, 
КОСМОСА и ЗЕМяТА, ЗНА-
НИЕТО и МОЖЕНЕТО!

В проекта за ЛОГО на 
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДА-
ТЕЛСТВО НА ЕС е вложен 
вариант за БЪЛГАРСКАТА 

СЕмИОТИЧЕН 
АНАЛИЗ
НА ПРОЕКТА ЗА ЛОгО 
НА БЪЛгАРСКОТО 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
на ЕС 
за 2018 г.
представен от Христо танев – 
художник, с екип 
от специалисти 
от ИО „ЗИЕЗИ КАНАЗ“


