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„На 3-и март 1878 година, след векове страдания и саможертвени осво-
бодителни акции, най-сетне на политическата карта на Европа е възста-
новена държавата с име България. Това е големият взрив, при който се 
създава една държава, на която й беше писано да преживее век на победи и 
разочарования, на триумфи и трагедии. Нашите мъченици не са тръгнали 
да се бият,  защото са толкова гладни и жадни, колкото за да възстановят 
историческото величие на България“, коментира проф. Пантев. По повод 
мненията за завоевателните интереси на Русия в тази война, Пантев комен-
тира: „Не разбирам защо трябва да приемаме безусловно, че Русия е длъжна 
да освободи българите. Този път Русия воюва и за вяра. Да се избави един 
християнски народ, който лежи в темелите не само на православната, 
но и на европейскатата цивилизация. В това отношение можем да кажем 
дори, че Русия вършеше една велика европейска освободителна мисия.

проф. Андрей Пантев

С войната през 19 век Русия върши велика 
европейска осВобоДителнА мисия
По време на Руско-турската война 
от 19 век, Русия воюва и за ВяРАтА, 
наред с всички други мотиви,
които обаче са второстепенни 
Дошли са руснаците и първото, което 
са направили, е да създадат българска 
армия и библиотека. Кой зАВоеВАтел 
съзДАВА АРмия и библиотеКА?!

Кой ни освободи от турско робство – 
американците или руснаците?

Честит празник, българи - 3 март 1878 г.! 
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Днес повечето от съвременниците ни зна-
ят може би две неща за 3 март – първо, че 
това е денят на Освобождението на Бълга-

рия и второ, че всяка година го отбелязваме като 
национален празник. Има обаче и един друг по-
глед за този ден – и той е, че това е датата, която 
бележи началото на новото. България получава 
възможността да започне отново и да се доближи 
до Европа. Мнението е на декана на Историческия 
факултет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ доц. Пламен Митев. Известният историк 
припомня, че мечтата на българина и преди двеста 
години, описана в ръкопис на Софроний Врачан-
ски, е била „и ние българите да бъдем като другите 
европейски народи“.

малко известни исторически факти, 
свързани с 3-и март:

на 3 март Цар осво-
бодител се възкач-
ва престола. Под-
писването на Сан-
стефанския прели-
минарен договор на 
19 февруари/3 март 
1878 г. е осъществе-
но като своеобразен 
подарък от страна 
на руската диплома-
ция към император 
Александър II, който 
се възкачва на пре-
стола на 19 февруа-

ри 1855 г., а през 1861 г. на същата дата подписва 
декрета за отмяна на крепостното право. 

У нас той е известен като Цар Освободител. 
Преговорите по сключването на договора 
започват на 1/13 февруари в главната квар-
тира на руската армия в Одрин, като от 12 
февруари се водят в Сан Стефано. Русия е 
представена от Николай Игнатиев и Алек-
сандър Нелидов, а Турция от Савфет паша 
и Садък паша. Заседанията се провеждат 
два пъти дневно, като всеки пункт, по кой-
то се постига договаряне, е потвърждаван 
с подписите на двете страни. За основа на 
преговорите служи проект, разработен от 
Н. Игнатиев, чиито основни положения са 
одобрени от императора Александър II. На 
войниците са раздадени по 100 патрона и 
всички очакват или да се обяви краят на во-
йната, или да се издаде заповед за навли-
зане в Цариград. Напрежението нараства и 
след дълги часове на очакване едва около 
17 ч сред официалните лица настъпва раз-
движване, а над тълпата местни жители, 
наблюдаващи с любопитство случващото 
се, се разнася вестта за подписания мирен 
договор.

В сан стефано спират руските войски

В къщата на семейството на Симеоноглу в Сан 
Стефано е подписан мирният договор. Сан Сте-
фано днес е квартал в Истанбул, разположен е на 
Мраморно море, на около 10 километра западно 
от историческия център на турския мегаполис. До 
преди бързото разрастване на Истанбул през 70-
те години на ХХ в. Йешилкьой е малко рибарско 
селище. Сан Стефано е населеният пункт, при кой-
то руснаците спират настъплението си по време 
на Руско-турската война (1877-1878) и е мястото, 
където Русия и Османската империя подписват на 
19 февруари (стар стил)/3 март (нов стил) Сансте-
фанския мирен договор. През 1912 г., по време на 
Балканската война, хиляди войници се разболяват 
от холера и са доведени в Сан Стефано. Около 
3000 от тях умират и са погребани близо до га-
рата. В началото на ХХ век селото има предимно 
християнско население – гърци и арменци, което 

се изселва в Гърция след Гръцко-турската война 
(1919-1922). Селото получава настоящото си име 
Йешилкьой (Зелено село) през 1926 г. съгласно то-
гавашното законодателство, изискващо всеки на-
селен пункт в Турция да има турско име.

Ген. обручев подготвил
плана на бойните действия
Предварителният план на ру-
ското командване за войната 
срещу Турция е разработен от 
ген. Николай Обручев (1830-
1904), който е представител 
на по-младото поколение вис-
ши офицери, подкрепящи ре-
формите на император Алек-

сандър. През лятото на 1876 г. по поръчение на во-
енния министър ген. Обручев изготвя 4 записки до 
императора, в които обосновава основните идеи 
за една бъдеща война с Турция. За да се избегнат 
продължителни и кръвопролитни сражения в рай-
она на Североизточна България (където се нами-
рали четирите най-мощни укрепителни съоръже-
ния на турската отбрана – Силистра, Русе, Шумен 
и Варна), се предвиждало в началото на бойните 
действия да се предприеме демонстративно настъ-
пление през Добруджа, което трябвало да заблуди 
турското командване, че руската армия ще насочи 
ударите си към Източна България. Цялата кампа-
ния, разчитаща на изненадата и бързото настъпле-
ние, можела да завърши за около 3 до 4 месеца. 
За съжаление княз Горчаков, който се колебаел и 
се опитвал да ограничи военните ангажименти на 
Русия, коригирал плана на ген. Обручев, огранича-
вайки зоната на бойните действия само до Стара 
планина, надявайки се, че след първите си неуспе-
хи Портата бързо ще склони да преговаря. В резул-
тат на интриги пък самият ген. Обручев не получил 
назначение като началник-щаб на Дунавската ар-
мия и до края на войната бил само неофициален 
военен съветник на императора.

Паренсов разузнавач № 1 на короната

Полковник Пьотър Па-
ренсов (1843-1914) е 
един от ръководителите 
на руското военно разуз-
наване на Балканите по 
време на Освободител-
ната война. През есента 
на 1876 г. е изпратен с 
разузнавателна мисия 
на Балканите. Основ-
ната му задача била да 
събере информация за 
състоянието на турски-
те крепости в Северна 
България и да подгот-
ви агентурна мрежа от доверени лица измежду 
местното население. Преоблечен като цивилен и 
с чужд паспорт, Паренсов успял да се промъкне в 
русенската крепост и да получи ценни сведения за 
отбранителните съоръжения на града. По-късно с 
помощта на Евлоги Георгиев създал нелегални ка-
нали за набиране и прехвърляне на разузнавател-
ни данни за дислокацията на турските части. Сред 
една от най-успешните операции на руското разуз-
наване е и въвеждането в заблуда на турското ко-
мандване за мястото, където руската армия пред-
виждала да осъществи форсирането на р. Дунав. 
След Освобождението той става военен министър 
на Княжество България в правителствата на Тодор 
Бурмов и на митрополит Климент. Има сериозен 
принос за организирането на българската войска 
в редовна армия, а не в милиция, както предвиж-
дат клаузите на Берлинския договор. Полага гри-
жи за попълването на армията с опитни кадри, за 
нейното въоръжаване и за подготовката на млади 
български офицери.

Пръв вдига самарското знаме ген. столетов

Добре известно е, че Самарското знаме (превъ-
рнало се в един от символите на българското опъ-
лчение и на българската бойна слава) е изработе-
но по инициатива на жителите на гр. Самара като 
израз на тяхната морална подкрепа за справедли-
вата борба на българите. То е трицветно (червено, 
бяло и синьо), като червената и синята ивица са 
широки по 40 см, а бялата (средната) – 60 см. И 
от двете страни в средата са вшити златни кръсто-
ве. На лицевата страна е избродиран образът на 
Иверската света Богородица, а на обратната стра-
на се намират ликовете на светите Кирил и Мето-
дий. Бродерията на знамето е дело на монахини 
от Самарския манастир, а живописните работи са 
изпълнени от художника Симаков. Към дръжката 
на знамето са прикачени две червени и две сини 
ленти, като на едната червена лента е изписа-
но: „Самара – Болгарскому народу вь 1876 году“. 
Върху една от сините ленти има надпис: „Да вос-
креснеть Богь и разтучаться враги его“. Тържестве-
ното връчване на знамето става на специална це-
ремония на 6 май 1877 г. в лагера на българското 
опълчение. Знамето е издигнато от ген. Столетов 
и е връчено на унтерофицер Антон Марченко от ІІІ 
опълченска дружина.

Цветя в одрин 
за белия 
генерал

Генерал-майор 
Михаил Скобе-
лев (1843-1882) 
е сред най-
п о п ул я р н и те 
герои на Ру-
ск о - т урск ата 
освободителна 
война. През 
март 1877 г. е 
привлечен на 
разпореждане 
на главноко-
мандващия на 
Дунавската ар-
мия великия княз Николай Николаевич. Включва 
се активно в битката за Плевен, когато си спечел-
ва и прозвището Белия генерал. Ръководените от 
него части допринасят съществено за успешната 
обсада на Плевен, в боевете при Шипка-Шейново, 
както и за устремното настъпление към Одрин и 
Цариград. Освен безспорните си качества на во-
еначалник ген. Михаил Скобелев притежавал и 
умението да печели доверието на своите войници 
и подчинени, заради което бил сред най-обичаните 
руски генерали. Военният кореспондент В. Неми-
рович-Данченко разказва как при придвижването 
на отряда на ген. Скобелев от Одрин към Чатал-
джа в едно село по пътя свитата му била спряна от 
група жени, които му поднесли „невиждано хубав 
букет от свежи цветя, каквито в околностите няма-
ло“, защото войските запазили честта им.

Капитан Петко войвода

Капитан Петко Киряков (1844-1900) е един от много-
то български войводи, действали в тила на турската 
армия и дали своя принос за окончателната победа 
над Високата порта. Първата си чета Петко войвода 
събира още през 1861 г. През 1866 г. е в Италия, 
където се среща с Гарибалди. Участва в Критското 
въстание (1866-1869 г.), по-късно създава дружи-
на, начело на която действа в Източните Родопи и 
Беломорска Тракия. Дружината на Петко войвода 
има най-голямата заслуга при потушаване на ме-
тежа, организиран от английския наемник Сенклер 
(февр.-март 1878 г.). След паническото бягство на 
Сюлейман паша от Одрин остатъци от неговата раз-
бита армия са привлечени от Сенклер с цел обосо-
бяването на Родопите като самостоятелна област 

Началото на новото
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3ПАмЕТ извън пределите на бъдещото 
българско княжество. В знак на 
благодарност за оказаната помощ 
руското правителство награждава 
през 1879 г. Петко Киряков с офи-
церски чин (капитан) и с голямо 

имение в Киевска губерния, което той продава, за 
да се завърне в родината. Включва се в защитата на 
Съединението (1885 г.), но по-късно става жертва на 
политическите борби в Княжеството.

на берлинския конгрес решенията се взимат 
без българия

Решенията на свикания в Берлин международен 
конгрес (1/13 юни-1/13 юли 1878 г.) се вземат един-
ствено от шестте велики сили: Англия, Австро-Ун-
гария, Германия, Италия, Русия и Франция. Както е 
известно, заседанията се ръководят от германския 
канцлер Ото фон Бисмарк. Любопитно е да се от-
бележи, че екзарх Антим (свален от поста си и за-

На 12 /24 април 1877 годи-
на в Кишинев е издаден 
Манифест на император 
Александър ІІ, с който 
Русия обявява война на 
Османската империя. Бой-
ните действия освен на 
Балканите се водят и в 
Кавказ.  

боен състав на армиите: 
Главнокомандаващ на 
Руската армия е император 
Александър ІІ

За целта на войната е създа-
дена Действаща Руска ар-
мия, която в началото на юни 
има 276 000 войника. Коман-
дир е великият княз Николай 
Николаевич. Съсредоточават 
се на левия бряг на река Ду-
нав, като основното им ядро е 
в района на Зимнич.
Румъния има около 56 000 во-
йници. На военните сили на 
Сърбия и Черна гора е отре-
дена спомагателна роля във 
войната. Съставът и задачите 
им са определени съобразно 
с това разбиране.
Дейно участие вземат 12 400 
български опълченци и хиля-
ди помощници от местното 
население. Самостоятелна-
та българска доброволческа 
част в руската армия е създа-
дена по предложение на гене-
рал Р. М. Фадеев с подкрепа-
та на Българското централно 
благотворително общество. 
Командир на българското 
опълчение е генерал Н. Г. 
Столетов. 

Сборните турски военни сили 
имат в началото на месец 
юни 281 000 войника на Бал-
канския полуостров. От тях 
190 000 за преки действия 
срещу Руската армия. Коман-
дир е Абдул Хамид ІІ. Осман-
ците има голямото предим-
ство от изградените преди 
войната крепости ,особенно 
добре укрепени по поречие-
то на река Дунав и в Северна 
България.
Разполагат и с пълен контрол 
в Черно море и патрулни ко-
раби по река Дунав. В хода на 
войната Турция съсредоточа-
ва на територията на Бълга-
рия значими   военни сили.

15 април 1877 - Военните 
действия започват със за-
блуда на противника. Руската 
армия създава усещане у ос-
манското главно командване, 

че основните руски сили ще 
бъдат стоварени в Добруджа. 
На 15 юни /27 юни главната 
руска армия начело с генерал 
М. И. Драгомиров извършват 
десант на река Дунав при 
Зимнич - Свищов. Създаден е 
сигурен и траен плацдарм за 
развръщане на основните ру-
ски сили на българска земя.

20 април 1877 - Целта на из-
ток е да се блокират основни 
османски сили, базирани в 
Четириъгълника Русе-Сили-
стра-Шумен-Варна, където 
има добре укрепени  крепости 
със  значими турски войски и 
да се разкъса връзката им с 
турската армия в Плевен.

25 юни 1977 - Предният от-
ред след кратки, но ожесто-
чени боеве освобождава 
Търново, преминава Стара 
планина, води тежки боеве 
при Стара Загора и Нова За-
гора на 18 и 19 юли с части от 
корпуса на Сюлейман паша. 
На 20 юли Предният отред е 
разформирован и е включен 
в новосъздадения Южен от-
ред на генерал Ф. Ф. Радецки. 

30 юни 1877 - В отговор на 
руското развръщане, Осман-
ското главно командване 
прехвърля силната групиров-

ка на Сюлейман паша от Чер-
на гора срещу Предния отряд. 
Същият, заедно с Българско-
то опълчение, е принуден да 
се изтегли и укрепи на пози-
ция в Шипченския проход.

9-11 август 1877 - Орлов-
ският и Брянският полк и 5 
опълченски дружини водят 
ожесточени боеве на Шип-
ченския проход, които се 
оказват съдбоносни за во-
йната. Западният отред за-
едно с румънските войски 
влиза в Никопол на4 юли и 
предприема атаки за превзе-
мането на Плевен на 8 и 18 
юли, 30-31 август, не постига 
успех, но успява да блокира 
в града многобройната и до-
бре въоръжена турска армия 
и така я изключва от участие 
в военните действия. Други 
части на Западния отред на 
1 септември достига линията 
Лом - Берковица.  

28 ноември 1877 - След дал-
новидна тактика на руските 
бойни части, турската армия 
на Осман паша, която някол-
ко месеца одържа Плевен, 
е принудена да капитулира. 
Османското правителство 
предлага първото примирие, 
но след отказа му да приеме 
условията, войната продъ-

лжава.
23 декември - руските войски 
продължават успешните си 
действия, сломяват упорита-
та съпротива на турските за-
щитници и влизат в София. 
Следва разгром на Вейсал 
паша в сражението при Шип-
ка - Шейново на 27-28 декем-
ври. 

1 януари 1878 - Дунавската 
армия започва общо настъ-
пление. В 3-дневни бойни 
действия при Пловдив на 3-5 
януари армията на Сюлейман 
паша е отблъсната от направ-
лението Пловдив - Одрин към 
Родопите. Одрин пада без 
бой на 8 януари и се уста-
новява примирие. Турските 
войски търпят поражение и 
в Кавказ. Османското прави-
телство иска мир. 

19 февруари/3 март 1878 - 
подписан е Санстефанският 
мирен договор, чрез който 
се признава освобождаване-
то на всички български земи, 
но договорът се счита пред-
варителен и скоро свиканият 
Берлински конгрес го заменя 
с Берлинския договор. 

13 юни 1878 - Берлинският 
конгрес намалява влияние-
то на Русия върху Балкани-

те. Това означава подялба 
на България и болезнено 
разпокъсване на нейния на-
род. Участват шестте велики 
сили Великобритания, Ав-
стро-Унгария, Русия, Фран-
ция, Германия и Италия. По 
силата на Берлинския дого-
вор българските територии 
са разделени на три части 
- Княжество България, Из-
точна Румелия и Македония.  

13 юли 1878 - Според Бер-
линския договор Княжеството 
има право да изработи Кон-
ституция, да има собствено 
правителство и войска. Но 
новата българска държава се 
поставя във васална зависи-
мост от Османската империя 
и се задължава да й плаща 
ежегоден данък. Източна Ру-
мелия няма посочените пра-
ва, управлява се от главен 
управител, назначаван от Ви-
соката порта и одобряван от 
Великите сили с петгодишен 
мандат. Македония остава 
зависима под юристдикцията 
на султана. 

Уикипедия,
Е`изданията 

История
на България, 

Провославието, 
znam.bg 

точен в Мала Азия по решение на Високата порта 
още на 14 април 1877 г.) още преди началото на 
конгреса отправя молба към руското правителство 
за изпращане в Берлин и на български делегат, 
но лично канцлерът княз Горчаков отхвърля тази 
молба, поради което в германската столица има 
представители на Румъния, Гърция, Черна гора и 
Сърбия. Така България остава без представител на 
този съдбоносен конгрес.

Дългочаканата от българите руско-турска война 1877-78

Подписването на Санстефанския мирен договор, 3 март (19 февруари ст. ст.) 1878 г.
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Чрез единството на 
живота и на двете 
му полярности 
настъпва пробуждане, 
разкриване, 
използване на 
вътрешния ни 
потенциал. и това, 
което ни е изглеждало 
чудовищно, се 
превръща в 
божествено

„Не бъди побеждаван от зло-
то, но побеждавай злото с до-
бро.” (Рим. 12:20)

„И доброто е за добро, и злото 
е за добро.”    

Учителя Петър Дънов
„Обидата записвай на вода, а 

благодеянието – на мед...”
Митрополит 
Антоний Сурожки   
                                      

На 26 февруари отбеля-
захме празника Сирни 
Заговезни, наричан още 

Прошки, Поклади, Ората, Ора-
дие, Стрельница, който е винаги 
в неделя и седем седмици преди 
Великден. 

* * *
Цялата обредност на Сирни 

Заговезни символизира и раз-
играва победата на пролетта над 
зимата, на доброто и вечното над 
злото и преходното. Това проли-
чава най-вече в разиграването 
на смъртта и възкресението чрез 
изгаряне на зооморфно чучело, 
в ритуалното заораване и при 
обредното изкъпване в река на 
маскарадните персонажи.

Тези вярвания имат единен 
и много древен, дълбоко мисти-
чен произход, който говори за 
единното човешко родство и се 
срещат в различни краища на 
света. Описани са в “Златната 
клонка” на Джеймс Фрейзър и ни 
отвеждат далече в началото на 
човешката цивилизация, според 
нейните изследователи, първо 
зародена от митичните хипербо-
рейци, етиопци и колхи в Африка, 
а после пренесена на север към 
Мароко, на изток към Египет, а 
оттам по море към нашите земи. 
През това велико преселение на 
народите последователите на 
първите носители на знанието и 
мъдростта, в това число и наши-
те прототраки, са построили сво-
ите паметници за поколенията. 
Подобни съоръжения, построени 
по астрономически архитектурен 
план, се намират и край с. Татул 
в Родопите, и до Малко Търново 
в Странджа, където се намира 
гробницата на богинята Бастет  
край с. Уругри, днес Българи.

Великата и могъща Бастет – 
общата Майка на човешкия род, 
е стигнала със свитата си до на-
шата Странджа, защото е знае-
ла, че това място, чието име от 
старобългарския корен “стран”, 
означава отстранена, затворена 
територия, защитено и закри-
то пространство, подходящо да 
се скрие нещо ценно - познани-
ето за Майката на света. И че 
то няма да бъде засегнато от 
Потопа.И наистина там и днес се 
виждат единствените сред окол-
ните територии предпотопни ви-
дове дървета.

В близост да мястото, избра-

но, за нейния пристан, е и Са-
кар планина, носеща името на 
древния бог на мъртвите Сокар, 
смятан за покровител на заная-
тите, рудодобива, металообра-
ботването, с каквито се славел 
този район. И днес Странджа е 
опасана с множество подземни 
галерии и шахти.Сокар е отъ-
ждествяван и с бога озирис 
на плодородието, подземния 
свят и възкресението. Из-
вестен е и като синкретичния 
бог Сокар-Озирис, чийто праз-
ник е свързан с кръговрата на 
слънцето към пролетта, симво-
лизира възкресението и обнов-
лението на природната сила, 
преминаването от мрака към 
светлина. Затова сокар, не-
бесният ястреб, имал за очи 
слънцето и луната.

Той властвал над централ-
ната Пета част на подземния 
свят, в която ставало преоб-
разяването на тленната мате-
рия на покойника в нетленна.В 
египетските текстове той се 
описва като пълен с вода тунел, 
водещ на запад към Сфинкса-
пазител на странната елиптич-
на камера, в която стои Сокар, 
изобразен като човек с глава 
на сокол. Понякога е увенча-
ван и с черен коничен символ. 
Вероятно,Човекът-птица и 
днес стои в своите мистични 
владения и охранява вра-
тата-портал към отвъдния 
свят на истинската транс-
формация. И чака да се изпъ-
лни времето за откриването 
на тази тайна за свързването 
и пътуването между различни-
те светове. Неговият скиптър 
е сходен с  носения от Бастет 
жъзъл-кадуцей, символ на 
могъществото и на трансфор-
мацията, символ на мира, но 
и на воденето на душите към 
ада и извикването им оттам, 
използван също и за владеене 
и възкресяване на човешката 
материя. Той ни връща и към 
прастария корен на българския 
народ, бил в най-различни и 
много отдалечени едни от други 
земи, към жезъла на бакхус, 
завършващ с шишарковидна 
форма, такава е и формата 
на хипофизата, третото око. 
Бил е обвиван с бръшлян или 
лозови пръчки, олицетворява-
щи преплетените змии-дракони 

на двата енергийни канала в чо-
века /Ида и Пингала/ Идентичен 
е и с жезъла на Озирис, египет-
ския бог на подземния свят, на 
който в средата се изобразява 
издигащата се по централния 
енергиен канал /Сушумна/ Кун-
далини, както и на жезъла на 
месопотамския бог Мардук, но и 
на жезъла на кан Аспарух. Кое-
то доказва, че това са все едни 
и същи символи на един и същи 
народ – българският.

бастет също е имала два 
аспекта, според египетската 
митология – богиня е на Луна-
та, наричана Бубастет, Ба-Пеф, 
Баби, Баха, Баст, Бат, Бата, 
Беси, Баха, но и дъщеря на зо-
рата, богиня на Светлината, 
изобразявана е като жена с ко-
тешка глава. Нейният символ е 
“Светлина в мрака”. Тази, която 
вижда в тъмното. Нейната същ-
ност ни напомня преди празника 
на прошката – Сирни Заговезни, 
че в нашата дуалистична все-
лена не може без полярности, 
конфликти, без антагонизъм и 
антагонисти. за да могат те да 
се състезават, да се уравнове-
сяват и така да бъдат двигате-
ли на еволюцията.

Не случайно в приказката 
“Спящата красавица” е заложе-
на една двойна женска иници-
ация. Девойката чрез редица 
изпитания стига до сексуалнта 
инициация -  омъжва се, ражда  
дете,  наклеветена е, вълшебен 
помощник  я  спасява, намерена  
от  съпруга  си,  се  възцарява  и 
преживява втората си, жреческа 
инициация. Но злодеят, било то 
мащеха  или  свекърва, макар и 
победен и прогонен, отново се 
появява другаде, за да покаже, 
че архетипните образи на Вели-
ката майка са свързани в една 
цялост. Така те доказват, че по-
лярностите винаги променят 
света в съгласие с Божия план. 
Че те са наши чудесни учители. 
И че по-голямата част от уро-
ците в земното училище усво-
яваме по линия на отрицател-
ния опит, а по-малката – по ли-
ния на положителния. И двата 
се допускат, за да бъдат сравне-
ни, да бъдат един другиму фон 
за различаване, по-добре да 
ги разбираме, особено когато 
сме объркани. Затова великите 
учители са съветвали ученици-

те си да не се противят на т.н. 
“зло”, да му благодарят, защо-
то то е техният таен приятел, 
който, като изявява съзнателно 
дисхармонията на ума, сърцето 
и волята, им показва как да от-
работят  слабостите си и да ги 
превръщат в качества. 

Така постъпва и доброто, 
когато надмогва “злото”, не го 
заклеймява, а се опитва да го 
разбере, да излекува “рани-
те” му от мрак със любов, така 
както светлината осветява и 
поглъща мрака. Чрез интегра-
ция, а не чрез нихилизъм, отхвъ-
рляне, неприемане. Защото 
съвършенството на душата 
не е в утвърждаване само на 
Христовия Аз и отричането на 
неговия „Антихрист”/егото/, 
а в съвършената хармония и 
равновесие между тези две 
страни на една и съща приро-
да. За да може да се върви към 
една безкрайна еволюция, по 
думите на Елисавета Зангелми, 
която описва в своя книга еги-
петската система за лечение и 
мъдрост чрез живата енергия на 
Светлина, чрез една вътрешна 
алхимия на енергийно изви-
сяване, която в новото време 
ще става все по-актуална.

Много често Учителя Петър 
Дънов е напомнял, че нашата 
истинска реалност е в един-
ството на живота. И това, че, 
разделяйки мислено, въобра-
жаемо реалността, ние не я 
правим по-малко единна и зна-
чима. Но, за да я почувстваме 
такава, е нужно да заживеем в 
единствения реален свят на 
светлината, да разберем, че 
сянката е толкова реална, кол-
кото и тъмнината, която не е 
нищо друго, освен отсъствие 
на светлина. В Библията се 
казва, че тъмнината не можа да 
обхване светлината, но обрат-
ното не само че е възможно, но 
и е наложително, макар и доста 
трудно. Особено по време на 
пост, когато изкушенията са по-
големи. За това пък и победите 
са по-удовлетворяващи. Голя-
мо постижение е, когато успе-
ем да избегнем всяка мисъл 
и чувство, които позволяват 
на тъмнината да навлезе в 
съзнанието ни. 

Това може да стане с помощ-
та на духовната любов, която е 
божествена и неизменна. Само 
с нея може да се обича Цялото, 
всичките му части. Да обичаме 
всички същества и да усетим 
единството на живота като един-
ствената реалност. Това означа-
ва да постиш с душата си /Псалм 
68:11/. Да смиряваш душата си с 
пост“/Псалм 69:10/. А смирение-
то пред Бога, внася мир и про-
светление.Но, ако „съюзът”  за 
единение не е сключен на фино 
ниво, никакво земно обединява-
не не може да свърши работа и 
ще бъде само едно механично и 
парадно събиране, подобно на 
познатото ни добре идеологи-
ческо манифестиране на едино-
мислие.

Истинското обединение в 
духовен план се обяснява до-

ста добре в индуизма. Там то 
е един по-висш етап на еволю-
ция и е познато под названието 
Шиваратри.  Празнува се през 
месеца Мага /обикновено в края 
на февруари или началото на 
март/. Отново съвпада с  христи-
янските пости и е символична 
среща на Шива с Шакти, която 
олицетворява пробуждането на 
съзнанието на физическо ниво 
и обединяването му с шакти-
енергията, В този процес „ра-
три”, „тъмната нощ на душа-
та“, състоянието точно преди 
просветление, се слива със 
сияйния изгрев. Шиваратри се 
счита за най-свещения ден за 
санясите /пътуващите монаси/. 

В празника на най-тъмната 
нощ през годината, Шива се 
жени за Парвати, дъщеря на 
Хималайте. В деня на сватбата 
той пристига, яздещ бивол, по-
крит със свещена пепел и обвит 
в змии. В сватбения ритуал уча-
стват и много страшни демони и 
духове, които символизират ин-
стинктите и животинската при-
рода, но контролирани от Шива. 
Но в момента на брачното съе-
динение между Шива и Парвати 
всички тези същества се транс-
формират в прекрасни създания 
с красиви лица и дрехи. Превръ-
щат се в символи на интуицията. 
И сватбата продължава с много 
чудеса, радост и веселие, след 
което Шива и Парвати отиват 
на хималайския връх Кайлаш, 
който символизира седмата Ко-
ронна чакра, Сахасрара. Там те 
се прегръщат и сливат в боже-
ствения екстаз на космичното 
съзнание. След консумирането 
на брака им, Шива и Шакти се 
спускат отново в измерението 
на дуалността, за да го одухот-
ворят. Но бидейки едно цяло, те 
вече се проявяват в света като 
двама, за да бъдат пример как 
този процес се случва във все-
ки един, който изживява духов-
но пробуждане и след това се 
връща с просветлено съзнание, 
за да работи за хората и за све-
та. 

Макар и да възприемаме 
Шива и Шакти като двама, те, 
всъщност, са допълващите се 
аспекти на Единия. Те са скри-
ти присъщи един на друг, така 
както блясъкът и слънцето имат 
една обща блажена взаимност и 
духовна връзка. А също и едно 
осъзнаване на единството 
чрез дуалността. Без това осъ-
знаване енергията би била раз-
пиляна, безпътна, безпомощна, 
безсилна, нецеленасочена. Но, 
обединени чрез съзнание, Шива, 
мъжкият принцип, намиращ се 
отвъд всички действия и проме-
ни, и Шакти, женският принцип, 
вечната еволюция чрез дей-
ствие, могат да извършат чуде-
са.  Позитивният полюс, който 
поставя началата и инициира, 
се съединява с негативния 
полюс, който  трансмитира, 
креативно предава и манифе-
стира полученото. Подтикът 
на Шива се превръща от Шак-
ти в действие. 

Това единение, отдавна опо-
вестено от мъдреците, сега се 
установи и от науката. Вече се 
знае, че материята, съзнание-
то и енергията са едно цяло. 
Ядрото на атома, основната 
съставна единица на материя-
та, заредена със статичен, по-
зитивен заряд на енергията, се 

Да благотвориш и да постиш с душата си означава да обичаш всички същества и да усещаш единството на живота като единствената реалност

материята, съзнанието 
и енергията са едно цяло

Прабългарската 
принцеса Бастет
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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
Бизнес планове
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

Вече сме в месеца, от кой-
то започва истинският старт 
на земеделската година. 
Предстоят ни няколко важни 
задачи, определящи целого-
дишния ни успех. При добре 
планирини задачи, предвари-
телна подготовка и с помощта 
на календара вярвам, че ще 
успеем.

Тревожни са климатичните 
очаквания през целия месец, 
поради което е важен всеки 
ден и час.

В общи линии прохладно до 
студено, влажно плюс много 
вятър. През една планетите 
са във водни съзвездия. Мал-
ки надежди имаме от Марс в 
Овен и от горещия Меркурий 
едва в края на март. От Дева-
та очакваме студ, дано не е 
силен и постоянен.

Още от 1-и март ще ни 
покаже прищевките си. Тен-
денция за валежи от дъжд и 
сняг  в планините около 5-и. 
Между  6-и  и 14-и се надява-

БИОДИНАмИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА мАРТ 2017 г.

лунен календар за месец март 2017 г. от Дим. стояноВ СПРА -

ВО ЧНИК

ме на по-благоприятни про-
летни дни. Около 16, 17  март 
- отново застудяване с дъжд 
и сняг. Най-студени ще са 
дните около 20-22, а до 29 по-
нормално, но бързо променя-
що се със силен вятър. След 
30-и - пролет.

Независимо от всичко 
това ние си имаме задачи да 
изпъл няваме. До 7-и в дните 
на възходяща Луна довър-
шваме сеитбата на семената 
и подготовка на дупки и ка-
нали за лози. Веднага от 7-и 
март, началото на Низходяща 
Луна режем лозите и овош-
ките и в благоприятните дни 
- садим. С пръскането, обмаз-
ване с пастата и оформяне 
на чашите ще имаме малко 
отдих с овошките.

Ще намерим време и за 
пчелите. Правим преглед и 
при нужда - подхранваме. 
Можем да им помогнем, като 
вкореним отрязаните върбо-
ви резници за прашец в дни-

те на Близнаци и Везни, а за 
медоносна паша - в Лъв и 
Стрелец. Препоръчетелно е 
за прегледа да изберем хубав 
ден със светлинен импулс 
(Близнаци, Везни и Водолей).

Достатъчни са дните за 
работа с компостната купчи-
на и използване на готовия 
компост. Дните са подредени 
по значимост и в мартенската 
динамика е достатъчно да из-
ползваме първите.

За подготовка на нова куп-
чина - 4, 5, 6, 31, 7, 23, 24, 26. 
Използване  на готов комлост 
- 12, 17 преди обяд, 13, 14, 
15. От работа в градината из-
ключваме 3, 18 и 30.

Пролетното равноден-
ствие настъпва с навлизане 
на Слънцето в знака на Овен 
на 20-и в 12,30 часа. Да не 
пропуснем хубавия празник 
- Първа пролет. Последната 
неделя настройваме часовни-
ците по лятното време.

Успех на всички!

балансира от 
динамичната, не-
гативна сила на 
полето, т.е Шива 
и Шакти се обе-

диняват. И това се отнася, както 
за микрокосмичния атом, така 
също и за макрокосмоса, които 
се поддържат заедно от мрежо-
ви енергийни полета. В сферата 
на човешката психика, единени-
ето на Шива и Шакти е дълбоко 
вкоренен архетип за личната ин-
теграция, която се постига чрез 
различни техники на осъзнаване. 
С помощта на тантра, например,  
се преминава към едно по-богато 
ниво на съществуване, като се 
интегрират живеещите във всеки 
човек мъжки и женски принципи. 
Изучава се тъмната територия 
на несъзнаваното, разпознават 
се и се осъзнават нашите неов-
ладени страсти, насилствени-
те импулси и нерационалните 
фантазии, които се подтикват от 
ежедневието и обкръжаващата 
ни среда. Но тази инстинктивна 
част от нас не се отхвърля или 
отрича, а се трансформира 
чрез обединяване на противо-
положностите -  позитивни-
те и негативните, женското и 
мъжкото, Шива и Шакти. Тогава 
настъпва пробуждане, разкрива-
не на неизползвания и неоткрит 
потенциал от нашата вътреш-
на същност. Така това, което 
ни е изглеждало чудовищно, се 
превръща в божествено. Затова 
на Изток , за разлика от нашия 
западен свят, се обожествяват и 
„чудовищата”, защото се знае, че 
всичко е Едно.

Но тъй като световете се пре-
ливат един в друг, подобно на 
измеренията, и на нас ни пред-
стои да научим, че Шива, веч-
ната способност на осъзнаване, 
непроменящата се, неподвижна 
искра на божественото в нас, е 
неразривно свързана с Шакти, 
която ни насочва към откриване 
на това божествено съзнание 
чрез средствата на умовете и 
телата. Че блаженото единение 
с Абсолюта на духовен план се 
осъществява чрез осъзнаване 
на Първичния образ, в който 
индивидуалното съзнание се 
разтваря в божественото. А 
в него няма нито чистота, нито 
нечистота, нито потвърждение, 
нито отхвърляне, а само състоя-
ние на свръхсъзнателно отноше-
ние, което е отвъд  дуалността 
и разделянето. Има едно разби-
ране, че физическото сливане 
става психическо, духовно еди-
нение на ниво висше трансце-
дентално съзнание. Че мъжът и 
жената, макар и водени от стра-
сти и невежество, се превръщат 
в трансцеденталните Шива и 
Шакти, необусловени и свобод-

ни. Че всичко по пътя им води до 
осмисляне целта на живота. До 
кулминацията на най-висшето 
изживяване на освобождение 
и пълна хармония с космоса. 
Дори и това  да се случи в по-
следния миг на земния живот. Но 
във всички случай – никой не си 
тръгва „оттук” неосъмнал. неза-
висимо кога се случва, в тази 
кулминация човекът разбира, 
че не може да бъде щастлив 
само с външни достижения, за 
което днес свидетелстват повсе-
местната умора, недоволствата, 
финансовите раздори, стачки-
те, войните, политическите кон-
фликти. 

А когато се пробуди обеди-
няващото в нас всичко и всеки 
съзнание, вече няма да има 
страх от т.нар. зло, особено от 
това в нас самите, от препят-
ствията на егото, от нисшата ни 
природа. И ще гледаме на него 
като на благословено изпитание, 
необходимо на човека, за да 
пресече собствения си провал, 
да го спаси чрез духовно преоб-
разяване. А на тъмнината ще се 
гледа като на път към Светлина-
та, към Бога. Ще има и осъзнава-
не, че без “злото” щеше да има 
втвърдяване и огромен застой. 
И животът в Целостта нямаше 
да бъде възможен, защото тя се 
крепи на двата полюса, без кои-
то нямаше да има стремеж към 
хармония, към баланс.Че само 
на пръв поглед доброто изглеж-
да крехко, задето не се брани, а 
злото – жилаво, защото е агре-
сивно и организирано.

Ето защо, преди Деня на про-
шката е добре да си припомним 
думите на апостол Павел: „Не 
бъди побеждаван от злото, но 
побеждавай злото с добро” (Рим. 
12:20). И продължава: „Ако за 
раната въздадеш с рана, то 
тогава ще има двама ране-
ни, вместо един. И злото ще 
се удвои, вместо да се прекра-
ти... Обидата, нанесена заради 
обида, не само не унищожава 
злото, което вече е извършено, 
но го усилва. В който е имало 
достатъчно зло, за да нанесе 
обида, ще се намери още пове-
че, за да отговори на взаимната 
обида. Така се появява цяла ве-
рига обиди. И затова трябва да 
вършим обратното: да прощава-
ме на враждуващия против нас. 
не може да държиш дълго го-
ряща жар над главата си и да 
не почувстваш горещина. така 
и най-упоритият няма да оста-
не дълго безчувствен, ако му 
благотвориш.”

Лияна Фероли
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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

Вторият пласт обхваща настоящите, съвремен-
ните социокомуникативни програми. Тези програ-
ми за дейност, поведение и общуване осигуряват 
сегашното възпроизводство на един или друг тип 
държава, общество и нация. Третото равнище обе-
динява културните феномени, образуващи бъде-
щите социокомуникативни програми. Тях ги гене-
рира културата за сметка на вътрешното оперира-
не на знаковите системи. Те обхващат: изработе-
ните от науката теоретични знания, предизвикава-
щи преобразования на техниката и технологиите в 
последващите етапи от развитието на различните 
форми и модели на човешката цивилизация; иде-
али, представи и схващания, които все още не са 
станали господстваща идеология; нови нравствени 
принципи, разработвани в сферата на философ-
ско-етичните учения и често изпреварващи свое-
то време и т. н. Тези бъдещи социокомуникативни 
програми са предпоставка, необходимо условие за 
изменение на съществуващите форми и модели 
на социален живот. Колкото по-динамично е обще-
ството, толкова по-голямо значение придобива 
това равнище на културно творчество, адресирано 
към бъдещето. В съвременните общества неговата 
динамика до голяма степен осигурява дейността 
на особен социален слой от хора – творческата ин-
телигенция, която по своето социокомуникативно 
предназначение е длъжна постоянно да генерира 
културна иновация. Многообразните културни фе-
номени на всички равнища на културата, независи-
мо от тяхната динамичност и относителна самосто-
ятелност, са организирани в цялостна социокому-
никативна система. Техните системообразуващи 
фактори се проявяват като самодостатъчни осно-
вания за всяко исторически определено културно 
образувание. Те са представени от светогледните 
универсалии (културни категории), които в своето 
взаимодействие и свързване `формират цялост-
ния обобщен образ на човешкия свят. Светоглед-
ните универсалии са категории, които акумулират 
исторически натрупания социален опит и в систе-
мата на които човек от определена култура оценя-
ва, осмисля и преживява света. Със социокомуни-
кативните категориални структури, обезпечаващи 
рубрификацията и систематизацията на човешкия 
опит, отдавна се занимава философията. Тя, оба-
че ги изследва в специфичен вид, като пределно 
общи понятия. В реалните проявления на култур-
ните процеси и явления, те се изразяват не само 
като форми и модели на рационалното мислене, но 
и като схематизми, определящи човешкото възпри-
ятие на света, неговото разбиране и преживяване. 

Могат да се обособят две основни групи кул-
турни универсалии от социокомуникативен тип. 
Към първия се отнасят категориите, които фикси-
рат най-общите, атрибутивните характеристики 
на обектите, включващи се в човешката дейност. 
Те отразяват още качествата на базисните струк-
тури на човешкото съзнание и имат универсален 
характер, доколкото всички обекти (природни и со-
циални), в това число и знакови обекти на мисле-
нето, могат да станат предмет на осъзнато човеш-
ко действие. Техните атрибутивни характеристики 
се фиксират в категориите пространство, време, 
движение, вещи, отношения, количество, качество, 

мярка, съдържание, причинност, случайност, не-
обходимост и т. н.  Заедно с тях в историческото 
развитие на културата се формират и функциони-
рат особен тип категории, посредством които се из-
разяват определенията на човека като: субект на 
човешката дейност; структури на човешките отно-
шения; структури на човешкото общуване; взаимо-
действие на човека с природата; взаимодействие 
на човека с обществото; отношението на човека 
към целите и ценностите на социалния живот и 
др. Тази втора група универсалии от социокомуни-
кативен тип включва категориите: „човек”, „обще-
ство”, „съзнание”, „добро”, „зло”, „красота”, „вяра”, 
„надежда”, „дълг”, „съвест”, „справедливост”, „сво-
бода” и т. н. Тези категории фиксират в най-обща 
форма исторически натрупания опит на включения 
индивид в системата на социалните отношения и 
комуникация. Между представените две основни 
групи културни универсалии от социокомуника-
тивен тип винаги има взаимна корелация, която 
изразява връзката между субект-обектните и су-
бект-субектните отношения в човешката дейност. 
Затова културни универсалии възникват, развиват 
се и функционират като цялостна система, където 
всеки елемент пряко или косвено е свързан с оста-
налите. В системата на културните универсалии 
са изразени най-общите представи за основните 
компоненти и страни на човешката дейност, за мя-
стото на човека в света, за социалните отношения, 
за духовния живот и ценности на човешкия свят, за 
природата и организацията на културните обекти и 
т. н. Те могат да бъдат представени и като фунда-
ментални програми, които предопределят свързва-
нето, възпроизводството и вариациите на цялото 
многообразие на конкретните форми и видове на 
поведение и дейност, характерни за определен тип 
социална организация. В светогледните културни 
универсалии може да се отдели своеобразен ин-
вариант, някакво абстрактно всеобщо съдържание, 
свойствено на различните типове култура и обра-
зуващо фундаменталните структури на човешкото 
съзнание. В този съдържателен слой не съществу-
ва в чист вид сам по себе си. Той винаги е свързан 
със специфични смисли (културни ценности), 
присъщи на културата на исторически определе-
ния тип общество, държава и нация, които отраз-
яват особеностите на способите на общуване  и на 
дейност на хората, съхраняването и предаването 
на социален опит, приети в дадена културна ска-
ла на ценностите. Именно тези смисли (културни 
ценности) характеризират националните и етни-
ческите особености (специфики) на всяка култура, 
свойствени за нейното разбиране за пространство 
и време, за добро и зло, за живота и смъртта, за 
отношението към природата и обществото, за из-
куството и вярата и т. н . Те определят спецификата 
не само на далечните, но и на родствените култури. 
За човека сформирането на съответстваща култу-
ра, смислите на нейните светогледни универсалии 
често се възприемат като нещо разбиращо се само 
по себе си, като презумпция, в съответствие с ко-
ито той изгражда своя живот и които той често не 
осъзнава като фундаментални основания. Смис-
лите на културните универсалии, образуващи със 
своите връзки категориалния модел на света, се 
откриват във всички области на културата от един 
или друг исторически тип – в обикновения тип, във 
феномените на нравственото съзнание, във фило-
софията, в религията, в художественото усвояване 
на света, в политическата култура и т. н. 

Преобразуването на обществото и на съответния 
тип (модел, форма) на цивилизационно развитие 
винаги предполага изменение на фундаментални 
жизнени смисли, утвърдени в културните универ-
салии. Реформирането или преструктурирането 
на обществото винаги е свързано с революция в 
ума, с критика на по-ранните господстващи свето-
гледни ориентации и създаването на нови ценно-

сти. Никакви структурни, фундаментални социални 
промени не са възможни, ако няма съответстващи 
трайни изменения в културата. В качеството си 
на социален индивид човек се явява творение на 
културата. Той се развива като обществено актив-
на личност само въз основа на усвоявания чрез 
транслацията на културата социален опит. Самият 
процес на такова усвояване е социокомуникативен 
по своя характер и се осъществява в качеството 
на социализация, обучение и възпитание. В този 
сложен социокомуникативен процес се извършва 
още стиковка на биологическите програми, харак-
теризиращи наследствената индивидуалност на 
личността, и надбиологическите програми за об-
щуване, поведение и деятелност, съставляващи 
един вид социална наследственост. По този начин 
човек създава нови образци, норми, идеи, вярва-
ния, представи, визии и т. н., които е необходимо 
да съответстват на социалните нагласи, очаква-
ния, интереси и потребности. Така те се включват 
активно в културната дейност и участват в програ-
мирането на дейността на другите хора. По този 
начин индивидуалният опит се превръща в социа-
лен. Социокомуникативната същност на културата 
отразява индивидуалния опит като социален. Тя 
затвърдява този опит и го запазва за бъдещите по-
коления. Ето защо само творческата социокомуни-
кативна активност на личността може да превърне 
човекът като творение на културата, като творец 
на самата култура. 

Социокомуникативната концепция на култу-
рата е много широка по своя обхват и по своето 
съдържание. Тя обхваща основно безкраен набор 
от най-разнообразни   факти, явления и процеси, 
свързани с човешката дейност и нейните резулта-
ти. Многообразната система на съвременната кул-
тура в зависимост от целите на дейността е прието 
да се подразделя на две големи и тясно свързани 
области - материална и духовна култура. Явлени-
ята на човешкото съзнание, на психиката (мисле-
не, знания, оценки, воля, чувства, преживявания и 
т.н.) се отнасят към света на идеалните вещи, на 
идеалното, на духовното. Съзнанието, духовност-
та - са важни, но само едни от свойствата на една 
твърде сложна биосоциална система, каквато е 
човекът. Обезпечаването на жизнеспособността на 
човека е необходимо условие за съществуването 
на съзнание, мислене и душевност. Осигуряването 
на необходимите утилитарни условия за съществу-
ването на човека е важен приоритет за развитие на 
материалната култура. С други думи, човек тряб-
ва да бъде материално осигурен, за да може да 
проявява своите способности при производството 
на идеални, духовни вещи. Материалният живот 
на хората - това е областта на човешката дейност, 
която е свързана с производството на предмети, 
вещи, обезпечаващи самоусъвършенстването и 
жизнеспособността на човека и удовлетворяваща 
първоначалните потребности на хората (по от-
ношение на храната, дрехите, жилището и др.). В 
хода на човешката история в продължение на мно-
го поколения е създаден светът на материалната 
култура. Особено контрастиращо той се проявява 
в градската среда. Съставните елементи на мате-
риалната култура - сгради, улици, заводи, транс-
порт, общинска инфраструктура, институции, на 
всекидневния живот, учреждения за снабдяване с 
хранителни продукти, с дрехи и т.н. Всички те се 
явяват  важни показатели за характера и степента 
на развитие на обществото. По останките от мате-
риална култура археолозите могат да определят 
точно етапите на историческото развитие, ори-
гиналността на отминали общества, на форми и 
модели на цивилизации, на държави и народи, на 
етнически и на етнографски групи.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ и 
СОЦИОКОМУНИКАТИВНО 

ЗНАНИЕ 

(Следва)

(Продължение от бр. 2/2017)
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(Продължение от бр. 2/2017)
Д: Значи облеклото не служи за защита от ат-

мосферните условия?
Ф: Облеклото служи за защита от атмосферните ус-

ловия, но слънчевата светлина е само един от техните 
аспекти. Вятърът носи из въздуха частици, които при 
удар могат да наранят незащитеното човешко тяло. Те 
са различни – скални, стъклени частици и други. По-
ради ниската гравитация, те не падат на земята така 
лесно, както на тази планета и затова лесно се носят 
от вятъра. Имат ефекта на снаряди.

Д: По естествен начин ли се появяват във въздуха 
тези частици?

Ф: Някои да, други се създават при инциденти.
Д: А лицето? Покрито ли е то по някакъв начин?
Ф: Съществуват маски за извънредни случаи. Обик-

новено тези дрехи се носят във всекидневието. При 
навлизане в буря се добавя допълнителна защита.

Д: Как се отразява това на дишането на хората? 
Не се ли вдишват тези частици?

Ф: Само по изключение. Обикновено дишането не е 
по-трудно, отколкото на тази планета. Ако тук попадне-
те в буря от прах, няма ли да имате проблеми с диша-
нето? Отговорът е "да" и същото важи и там.

Д: Стори ми се, че искаш да кажеш, че частиците 
винаги са във въздуха.

Ф: Не по-често, отколкото има бури от прах тук.
Д: Разбирам. Носите ли нещо на краката си, на-

пример ботуши или обувки?
Ф: Да, има облекло за извънредни случаи, но това 

зависи от конкретния вкус на личността и средата, в 
която се намира. Напълно приемливо е да се разхож-
даш в собствената си къща без никакви обувки. На 
обществени места е прието краката да са обути.

Д: Еднакво ли ce обличат мъжете и жените?
Ф: Да, обличат се по много подобен начин.
Д: Имаш ли име, с което бихме могли да те на-

ричаме, с което си бил наричан на онази планета?
Ф: В този момент не бих искал да се назовавам по 

някакъв начин. Има фрази, които се прикрепят към 
индивида и отразяват неговото равнище на усъвър-
шенстване и лични постижения. Но обикновено не 
чувстваме необходимост да слагаме етикет на всичко, 
включително и имена, както постъпвате тук.

Д: Знаеш ли името нa тази планета?
Ф: Тъй като общуването е телепатично би било 

невъзможно да го преведа в еквивалентната звукова 
енергия. Тази концепция е доста странна за разбира-
не. На Земята сме така привикнали да имаме имена и 
етикети за всяко нещо. Трудно е да възприемем място, 
където имената не са необходими.

Д: Тази планета разположена лu e в система или 
галактика, която познаваме и на Земята?

Ф: Намира се в съзвездието Сириус. Самата не-
бесна област е била наблюдавана, но не и нейните 
граници. Физически граници липсват. Има — преводът 
не е правилен, но само така може да бъде разбран — 
политически граници или по-точно духовни граници на 
влияние. Това се дължи на йерархията от духовни све-
тове, която е почти непозната на Земята в настоящия 
момент.

Д: В района на съзвездието Cupuуc лu ce извършва 
по-голямата част от търговията?

Ф: То просто е близо до онова, което от земна глед-
на точка бихме могли да наречем оживено място. Има 
много търговски маршрути, които се простират до дру-
ги галактики и вселени. Сириус обаче е най-близката 
населена система.

Д: Значи това е едно оm най-оживените места?
Ф: Не, не е правилно да се каже, че това е едно от 

най-оживените места защото има много по-оживени 
райони. Но този е най-близо до планетата Земя. Оттам 
обаче тази активност не може да бъде наблюдавана.

Забележете отново стремежа към пълна точност, 
който се наблюдава в отговорите му. Той се запази по 
време на всичките ни сеанси.

Д: Не може ли Земята да приеме радиовълни или 
нещо подобно, които да регистрират тази актив-
ност?

Ф: Има някои по-малко напреднали планети, отда-
лечени дори от Сириус, които могат да бъдат регистри-
рани. Не е особено вероятно, но е възможно. Кому-
никациите, осъществявани между планетите на това 
ниво са далеч по-напреднали от всичко, което тази 
планета е в състояние да възприеме чрез машини на 
този етап. Възможен е подем в знанията на Земята, 
който да позволи приемането на комуникацията и то с 
много силни сигнали.

Д: Учените на Земята се опитват да уловят зна-
ци на живот като слушат радиовълните.

Ф: Те се опитват да уловят сигнали от живота, такъв, 
какъвто го познават те, или на нивото, на което те се 
намират. Ако знаеха как да се опитат и да уловят сиг-
нали от ниво, много по-високо от тяхното, вероятно 
биха били приятно изненадани. Биха се изумили, ако 
научат дори малка част от онова, което наистина се 
случва.

Д: Искаш да кажеш, че не познават начин, пo кой-
то да общуват на това ниво?

Ф: Не в настоящия момент, но напредък има. Про-
блемът на науката на тази планета е, че тя е затворена 
за всяка идея, чужда на онова, което се наблюдава на 
Земята. С други думи съществува само онова, което 
може да бъде възприето с наличните към този момент 
апаратури.

Д: Тогава тези сигнали, ако това е подходяща-
та дума, не могат да бъдат възприети от нашата 
техника?

Ф: Точно така. Затова и приемате, че те не съще-
ствуват. Това е спънка за учените на тази планета.

Д: Поне доближават ли се до разкритията съвре-
менните методи чрез използване на радиовълни?

Ф: Никога не могат да стигнат до тях чрез съвремен-
ната технология, защото не става дума за същия тип 
радиовълни.

Д: Можеш ли да ми посочиш някакъв еквивалент, 
за да разбера как се осъществява общуването?

Ф: При общуването се използват естествени сили 
като гама-лъчите или космичните лъчи. Така природ-
ните явления се използват, вместо да се създават, как-
то постъпват днес учените на тази планета. Разбираш 
ли?

Д: Смътно. Значи тe трябва да намерят начини 
за улавяне и превеждане на тези лъчи?

Ф: На този етап учените могат да откриват тези 
съществуващи в природата лъчи в естественото им 
състояние. Например, когато настройвате радиото 
между станциите, има смущения. Тези смущения са 
породени от космическия радиационен фон. Учени-
те не са в състояние да открояват сигналите в това 
естествено протичащо явление, познато като косми-
ческа радиация. Текущите комуникации използват 
гама-лъчи, рентгенови лъчи — този диапазон или този 
cпектър на радиация. Затова за да ги приемете тук на 
Земята, апаратурата трябва да откроява комуникаци-
ите в този спектър на енергията.

Д: Дори да ги разкрият ще могат ли да ги разбе-
рат? Имам предвид като глас ли ще прозвучат?

Ф: Трудно е да се каже, защото това е като да се 
опитваме да предскажем oтговора на задача, която 
още не е решена. Независимо дали ще успеят да го 

ЧЕТИВО 

СПРОДЪЛ-
ЖЕНИЕ

ПАЗИТЕЛИТЕ НА гРАДИНАТА 
ДолоРес Кенън

(Следва)

разберат, или не, твърде всроятно е това да не е съща-
та форма на комуникация като земната реч.

Д: Ако го чуят ще го разпознаят ли като комуни-
кация?

Ф: Със сигурност. Този шум не e като фон. Той се 
различава много от естествено появяващия се шум. 
Няма съмнение, че би бил възприет като форма на 
интелигентна комуникация. В него ще има повтарящи 
се характеристики. Друг е въпросът дали те ще бъдат 
разбрани.

Д: Прилича ли на морзов код?
Ф: Тук не е налице преднамерено эамаскиране на 

информацията. (какъвто е буквалният превод и значе-
ние на думата “код”.) Това просто е формата на кому-
никация, използвана в този район на галактиката. Не е 
нужно да замаскираме комуникацията. Ако в този миг 
тя стигне до ушите ти эвукът, който ще чуеш, ще е като 
от тонове, множество тонове. (Фил се насочи към по-
знанията си по електроника, за да се опита да обясни 
и илюстрира мисълта си.) Тук в момента се използва 
подобен тип комуникация, наречена променливо кон-
тролиране на честотата, ПКЧ, което представлява мо-
дулиране на фиксиран тон и комуникация чрез проме-
няне на честотата му, тоест променливо контролиране 
на честотата.

Д: Тогава е като звук, издаван от машина или ком-
пютър?

Ф: Би могъл да се разглежда така, но няма да е 
съвсем точна. Липсва еквивалент. В съвременните на-
чини на комуникация, които съществуват на тази пла-
нета, няма такъв звук. Но има някои, които могат да се 
използват като аналогия, и както казах, такъв е ПКЧ.

По-късно, кагато Фил се събуди, каза, че в пред-
ставите му звуците приличали по-скоро на музикал-
ни акорди, отколкото на един-единствен тон. Един 
акорд, в който различните ноти са с променлива че-
стота и настройка.

Д: Мислиш лu, че някой някога е чул тези звуци и 
не е разбрал какво означават?

Ф: На Земята липсва оборудване, което да може да 
ги приеме. Може би на други планети това се е случ-
вало, но не и тук.

Д: Значи ще трябва да бъде изобретено нещо 
ново?

Ф: Да, ново за тази планета. Докато завършвах тази 
книга, попаднах на статия във вестник, която загатва-
ше, че учените може би се насочват в правилната по-
сока, изследвайки микровълновия спектър:

Планират се масирани усилия за търсене на живот 
в космическото пространство

Планира се най-амбициозният и задълбочен опит, 
който някога е правен, за изследване на космическото 
пространство за сигнали, макар че един от експертите 
се опасява, че хората не са достатъчно интелигентни 
да разберат сигналите, дори ако ги чуят. “Когато бъде 
завършен към края на века, проектът ще започне да 
търси извънземни сигнали – каза Джил Тартър от Ка-
лифорнийския университет, Бъркли, на годишната сре-
ща на Американската асоциация за научен напредък. 
Това са първите стъпки на мащабно изследване на 
микровълновата система в търсене на свидетелства 
за изкуствено създаден сигнал. 

(Статията е публикувана на 29 май 1986 г.)

По пътя на самосъвършенството - 
в здраве и дълголетие

ДА УПрАвлявАМЕ рЕАлносттА! 

Всички желаещи да положат системен труд и усилия 
да открият себе си по пътя на съвършенството,  да 

заповядат на духоВНИя пИКНИК от 20 до 30 юни 
на Черешовата градина в с. опицвет, Костинброд.

За контакт: Божидар Даскалов
тел. 0884 862 576
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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.

„тъй като новите 
технологии 

заменят човешкия 
труд, въпросът 
за бъдещето е 
как най-добре 
да се осигури 
икономическа 

сигурност за 
всички”, 

Робърт Райх

Идеалът на комуниз-
ма е безкласово об-
щество, в което на-

емният труд не съществува. 
Той е базиран на идеите на 
Томас Мор, Томазо Кампа-
нела, Жан-Жак Русо, Едуард 
Бернщайн. По всичко изглеж-
да, че такова бъдеще очаква 
света, но то няма да настъпи 
в резултат на бунт на изтер-
заните, потиснати работници, 
както си е представял Карл 
Маркс, а вследствие на тех-
нологичната революция.

В съвременното общество 
с все по-голяма тежест стои 
въпросът - ако роботите и 
интелигентните машини за-
плашват да направят пове-
чето работни места излишни, 
как хората ще изкарват пари?

Единственото решение, 
предложено до момента, е 
„универсален основен до-
ход” - еднаква сума, плаща-
на на всички, независимо от 
това какво положение заемат 
в обществото. Това е една 
от малкото идеи, които имат 
подкрепа както от либерта-
рианската десница, така и от 
социалната левица.

Във Франция Беноа Амон 
се очертава като изненадващ 
кандидат на социалистите за 
първия кръг от президент-
ските избори през април. Той 
има радикална програма, 
която включва такъв пред-
вижда универсален основен 
доход, финансиран частично 
от нов данък върху промиш-

лените роботи.
Национални или местни 

правителства в други страни 
като Финландия, Холандия, 
Канада, Шотландия и Брази-
лия вече преценяват как по-
добна реформа може да се 
въведе на практика.

През миналата година 
Швейцария отхвърли на ре-
ферендум приемането на 
универсален основен доход, 
но с уговорката, че все още 
е рано за подобна стъпка, 
която изглежда неизбежна в 
бъдеще.

Финландия обаче е държа-
вата най-напреднала по този 
път. На 1 януари започна 
двугодишен пробен процес 
за изплащане на 2000 без-
работни финландци месечно 
безусловно възнаграждение 
от 560 евро.

Най-малкото, твърдят 
застъпниците за идеята, ос-
новният доход може да за-
мени  обезщетенията за без-
работица, предлагани в мо-

мента в много от развитите 
икономики.

В своя най-амбициозен 
вариант идеята за „универ-
сален основен доход” на 
практика постига комунисти-
ческата утопия - работата 
вече няма да определя живо-
та на хората и вместо това те 
ще трябва да намират про-
дуктивни причини за съще-
ствуването си в доброволен 
стремеж към усъвършен-
стване или в съзидателните 
изкуства.

„Има един цял нов набор 
от технологии, които сега 
влизат в действие и хората 
ще трябва да се адаптират 
по някакъв начин”, коменти-
ра Антъни Пейнтър, дирек-
тор на Центъра за действие 
и проучване в Кралското 
общество на изкуствата в 
Лондон, който през декември 
публикува резултатите от из-
следване за идеята за „уни-
версален основен доход”.

„основният доход про-

сто им дава някакъв шанс,” 
посочва той. 

Ако масовата безработица 
и страховете от технологията 
са модерни тенденции, кон-
цепцията за всеобщ доход 
датира от векове.

Още през 1516 г. в своята 
книга „Утопия” английският 
философ и държавник Томас 
Мор си представя идеалната 
република, където частната 
собственост е премахната 
и всички получават базисно 
възнаграждение.

Мор обаче пише за пред-
индустриално общество, 
където селското стопанство 
е в основата на икономиката. 
Нещата са по-сложни днес.

Вследствие на технологиите: 
БЕЗКЛАСОВОТО общество 
е най-вероятното БЪДЕщЕ!

Покана
На 16.03.2017 г. (четвъртък) 
от 16.00 часа в салона на 
читалище "Доктор Петър 
х. Берон - 1925" (гр. София, 
ул. "Янко Сакъзов" №17, до 
Кукления театър) 
ще бъде представена най-
новата книга 
на ИК "Новата 
цивилизация" 

ВЪЗХОД И ПАДЕНИЕ - 
с автор аспарух П. вангелов

Книгата ще  представи акад. Атанас Панчев - 
издател на в. "Квантов преход"  

и директор на ИК "Новата цивилизация".

Всички, които са почитатели на българската поезия, 
са добре дошли!

Вход свободен!

Проучване от декември на 
OFCE, мозъчен тръст по ико-
номика, свързан с универси-
тет в Париж, констатира, че 
за да бъде сигурно, че никой 
няма да загуби от премахва-
не на съществуващите пол-
зи, универсалният доход за 
френските граждани трябва 
да започва от 785 евро на 
месец.

За да стане това възмож-
но, Франция ще трябва да 
планира допълнителни бюд-
жетни разходи в размер на 
480 милиарда евро или 22% 
от брутния вътрешен про-
дукт, което е практически 
невъзможно за реализиране.

„Ако голям брой хора из-
берат да не работят или да 
работят по-малко, тогава 
откъде ще идват парите за 
финансиране на доходите 
им?” пита Чарлз Виполшч, 
професор по икономика в ин-
ститут в Женева.

Но привържениците на 
идеята за универсален до-
ход твърдят, че ще има много 
възможности за внасяне на 
изменения в събирането на 
данъци в новата икономика.

„Тъй като новите техноло-
гии заменят човешкия труд, 
въпросът за бъдещето е как 
най-добре да се осигури 
икономическа сигурност за 
всички”, смята икономистът 
и бивш министър на труда в 
САЩ Робърт Райх. „Универ-
салният основен доход почти 
сигурно ще бъде част от от-
говора.”

Източник: AFP, БГНЕС 


