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Каталожен №618

В хроника от ХII в. има сведение, че 
братята Петър и Асен, като вдигнали 
успешно въстание и възродили българ-
ското царство през 1185 г., през следва-
щата по инициатива на епископ Василий 
решили да ознаменуват 200-годишнина-
та от идването на учениците на Кирил и 
Методий в България. Това станало през 
април 1186 г.    

След тържествената служба в черк-
вата “Св. Димитър” излезли на площада 
пред нея и там пред многохилядния на-
род се чели слова на Климент Охридски 
и Константин Преславски. В арменски 
летопис от 1813 г. има сведения, че на 22 
май 1803 г. В Шумен гагаузи (православ-
ни християни туркоезичници) са органи-
зирали тържество за братята Кирил и 
Методий, защото е била 340-годишнина 
от Моравската им мисия и се смята, че 
тогава е създадена славянската азбука 
(през 863 г.). 

Същинското начало на празнуване-
то става през Възраждането. На 11 май 
1851 г. в епархийското училище "Св. св. 
Кирил и Методий" в Пловдив по иници-
атива на Найден Геров се организира 

празник-честване в прослава на славян-
ските първоучители. През 1857 г. такъв 
празник се провежда в черквата “Св. 
Стефан” в Цариград, въпреки опитите на 
гръцката патриаршия да го осуети.    

През 1858 г. отново има честване в 
Пловдив, което се ознаменува с търже-
ствена служба в черквата “Св. Богори-
дица”. След нея Йоаким Груев произна-
ся слово. Тогава за първи път девойки 
обкичват ликовете на братята Кирил и 
Методий с пролетни цветя, след това с 
тях се организира спонтанно шествие по 
пловдивските улици. Празникът придо-
бива голяма популярност. 

След обявяването на Екзархията през 
1870 г., Антим I го утвърждава като офи-
циален църковен празник на 11 май и 
оттогава той започва да се чества във 
всички градове и села от устието на Ду-
нав до Бяло море, и от Черно море до 
Охридското езеро. 

След Освобождението в Княжеството 
честването на делото на братята Кирил 
и Методий се обявява за училищен праз-
ник, който да се провежда на 11 май. 

След 1890 г. се организират шествия, 

предвождани от училищните оркестри. 
Същото се прави и в Източна Руме-

лия преди Съединението. В Македония 
и Одринска Тракия на Грегорианския ка-
лендар и празникът официално започва 
да се чества на 24 май. 

Църквата обаче продължава да го 
отбелязва на 11 май, а отделно почита 
Кирил на 14 февруари и Методий на 6 
април, когато са починали. 

След Втората национална катастро-
фа вследствие на решенията на Ньой-
ския договор се появява остра необхо-
димост да се поддър жа българският 
дух на народа и воин ството. Като едно 
от средствата за тази цел се използва 
празникът на светите просветители. 
Заслуга за това имат Стоян Михайлов-
ски, който написва текста за химна на 
солунските братя, а композиторът Па-
найот Пипков - музиката. Думите “Върви 
народе възродени, към светли бъднини 
върви” се приемат не само като стре-
меж към образование и наука, но и като 
напомняне, че националният идеал 
още е жив и неговото осъществяване 
не е забравено.       Източник:  24chasa.bg

1 май - Ден на труда
На 1-и май 1886 година 
американските работници 
организират стачка с 
изисквания за 8-часов 
работен ден. Стачката 
и придружаващата 
демонстрация завършва 
с ожесточени сблъсъци с 
полицията. 

3 Май - Международен ден 
на свободата на печата
През 1993 г. Общото 
събрание на ООН обявява 
3 май като Световен 
ден на свободата на 
печата (World Press 
Freedom Day). Това 
решение е резултат от 
Генералната конференция 
на ЮНЕСКО, която в 
резолюция 1991 г. "относно 
насърчаване на свободата 
на печата в света" 
признава, че свободната, 
плуралистична и 
независима преса е 
основен елемент на всяко 
демократично общество. 

6 Май - Гергьовден
Гергьовден, или Денят 
на Свети Георги - един 
от най-важните и най-
красивите празници през 
пролетта. В народа 
той е свързан със 
селското стопанство 
(Джордж на гръцки 
означава "земеделец"), 
с животновъдството 
и по-общо с пролетта 
и обновяването на 
природата. В България Св. 
Георги се смята за воин, 
защитник и покровител на 
овчарите и добитъка им. 

18 май - Международен 
ден на музеите

24 май - Ден на 
Българската просвета, 
култура и славянската 
писменост
Всяка година на 24 май във 
всички славянски страни 
тържествено прославяват 
създателите на 
славянската азбука Кирил 
и Методий - словенски 
учители. 

Денят на покровителите на 
Европа св. св. Кирил и Методий 
се е чествал у нас 
още през Средновековието 

Честване на 24-ти май - Св. Св. Кирил и 
Методий, 30-те години на ХХ век
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ЧИТАТЕЛЯ

Великденският Празник 
тази година за мен бе 
с особено значение и 
затова размислите ми се 
оформиха в седем знакови 
идеи, свързани пряко с 
Възраждането на цялата 
Природа, като моята 
съкровена надежда е да 
работим за Възраждането на 
България чрез съживяване 
на изконната българска 
КУЛТУРА.

1. Столицата на нашата 
Родина е единствената 
столица, назована с 
името на Иисус Христос 
(Прамъдрост Божия, 
на която са посветени, 
доколкото ми е известно, 
и храмовете в Киев и 
Истанбул). Не забравяйте 
обилния дъжд, излял се над 
града в съботната вечер 
преди Възкресението и 
спрял точно 10 минути преди 
полунощ. Какъв прекрасен 
знак на вътрешното 
пречистване!

2. Когато малкото дете 
изписва на кирилица думата 
„вода” с горно и долно 
ченгелче (вoga), на латиница 
всеки човек от западните 
страни ще я прочете като... 
„Бога”. Помислете и сами 
си отговорете: на кой език 
Творецът, Създателят на 
Вселените, присъстващ 
навсякъде, включително 
в междуатомните 
пространства, е закодирал 
по този необикновен начин 
името си (с което най-често 
бива назован от хората) в 
течността, която поддържа 
Живота? В нашия роден 
свещен език, послужил като 
основа и на руския език...

3. На Великден ние честваме 
историческия Христос, 
ала не са малцина хората, 
които усещат интуитивно 
и са убедени, че Христос е 
Вселенски жив Дух, Богът-
Син (единосъщ с Бога-Отец), 
всемогъщ и присъстващ 
навсякъде в Природата 
и в сърцето на всеки жив 
човек. Луи Арагон (гениален 
френски поет, комунист) е 
казал: „Бог е и в този, който 
Го отрича” и е написал 
философско-историческия 
роман „Страстната 
седмица”.

4. Както доказва 
незабравимият и 
непрежалимият ни поет-
изследовател Никола 
Гигов от Смолян, възродил 
и съхранил в 73 книги 
орфизма, легендарният 
Орфей е предсказал 
раждането на Спасителя 
(13 века преди Него) и 
е подготвил посяването 
в Родопа-планина на 
християнската вяра от 
апостолите Павел и Петър, 
както и от апостол Лука. 
През 414 г. мисионерът 
от Рим епископ Никита 
Ремесиански (чиито 6 
книги и една поема за 
покръстването на бесите 
вероятно се съхраняват във 
Ватикана) е покръстил това 
единствено жреческо племе 
от 90-те племена на траките, 
като е превел на техния език 
богослужебните книги, които 
вероятно са пренесени при 
коптите в Древен Египет... 
Така Християнството е 
естественото продължение 
на Орфизма. Затова и върху 
иконите на Орфей е бил 
изобразяван и Утешителят, 
Спасителят, Учителят 
Христос.

5. Съвременният философ 
от Холандия Хари Салман 
(на български са преведени 
неговите книги „Изцелението 
на Европа”, „Невидимият 
град – духовна биография 
на руския народ” и „Европа 
– континент с глобална 
мисия (илюстрована 
духовна биография на 
Европа)”, който почти всяка 
година от 1997 насам идва 
в България и се среща с 

много приятели, сподели 
с нас през 2001 г. една 
удивително точна идея:
Човек се ражда и 
преминава през три етапа 
на развитие: физически 
до 21-та си година, 
душевно до 42-та си 
година и духовно до 63-та 
си година. Европа е живо 
същество и при нея една 
човешка година е равна 
на един век. Така преди 
42 века от Древна Тракия 
и Елада е започнало 
физическото изграждане 
на Европа в днешните й 
граници. Чрез Христос-
Спасителя е започнало 
изграждането на душата 
на континента, а от 
началото на 20 век е 
подготвено от идеите 
на Всемирното Бяло 
Братство изграждането 
на духа на Европа. Така 
че през следващите 2100 
години ние трябва да 
работим за изпълнението 
на тази историческа 
задача.

6. Родена съм през 1939 г. 
и израснах през периода 
на атеизма, като преживях 
немалко сътресения 
(отвратена от лицемерие 
и насилие във всякакъв 
вид), без да губя обаче 
вътрешната си вяра в 
добротата на хората и 
искреното приятелство и 
с неизменна си нагласа 
да се занимавам с поезия, 
наука и философия. 
От студентските ми 
години нося в душата и 
ума си въпроса: „Защо 
с религиозна тематика 
е свързано цялото 
западноевропейско 
изкуство: музика; поезия и 
литература; изобразително 
изкуство, скулптура и 
архитектура?” Не мога да 
не спомена само трима от 
неизброимото мнозинство 
творци: Бах, Виктор 
Юго и Рубенс. Идеята 
на Хари Салман даде 
отговор на този въпрос: 
Чрез индивидуалното 
творчество на 
боговдъхновените души 
Творецът е обработвал 
душата на Европа...

7. Никола Гигов бе 
споменал още през 

2001 г. в една своя среща с 
Поетическата ни работилница 
„Св. София, Вяра, Надежда и 
Любов” за тайнствата според 
орфизма: съпружеството 
между Човека и Космоса; 
Любовта; Дарбата; Смъртта. 
Тук трябва да споделя нещо 
съкровено поверимо. През 
последните три години 
само с най-близки приятели 
споделям преживяванията 
си, които са свързани със 
Светия Граал. Ала поривът ми 
отвътре напира да ги споделя 
с повече интересуващи се 
непознати за мен „приятели”, 
тъй като са свързани с 
бъднините на народа ни...

Интересът ми към богомилите 
и тяхното учение се пробуди 
преди 23 години с едно 
избликнало на Витоша 
стихотворение, от което ще 
цитирам само 3 от 12-те 
куплета:

Божествени скрижали
на своя род дарили,
а той не ви пожали,
пресвети богомили.

Все благото за други
за други отредили,
не дирите заслуги –
души на богомили.

В метежно смразно време,
в бури замълнили, 
съдбовното ви бреме
е Дух на богомили.

За сгъстено време се родиха 
четири брошурки: „Блян за 
богомилите по пътя към себе 
си”, „Блян за Левски по пътя 
към приятелите”, „Блян за 
Първоучителите в пътя към 
Истината” и „Блян за Орфей 
в пътя към Светлината”, 
включени и във Виртуалната 
духовна библиотека www.
spiralata.net.

От 2007 година досега 
преведох и издадох 
книгата на Мишел Муние 
„Катарското богомилско 
християнство – основа на 
нашите култури, основа на 
нашата история (в светлината 
на западноевропейските 
и славянските народни 
приказки)”, която също е 
включена във Виртуалната 
духовна библиотека www.
spiralata.net.
...На кладите са изгорени 

хиляди богомили, катари 
и албигойци..., но зная, 
че съм била един от 
тримата богомили, 
които са се спуснали от 
Монсегюр в пещерата 
с многозначителното 
име „Сенчест бряг”, за 
да съхранят духовния 
Свети Граал чрез така 
наречения вълчи ритуал 
(за преминаване от земно 
измерение в небесно). Не 
бива да забравяме само два 
факта от така наречената 
„вълча следа” в нашата 
дълговековна история, които 
са доказателство, че вълкът 
е пазител пред портата за 
това преминаване. В краката 
на коня на Мадарския конник 
е легнал вълк, а не куче. 
Боян Мага се е превръщал 
често във вълк... Изводът 
е неизбежен: тази чаша 
има духовна структура и 
е заложена в сърцето на 
човека...

Благодарна съм на съдбата 
си и на постоянната 
подкрепа (осъществявана 
в безброй идеи и 
задачи, долавяни чрез 
постоянното ми общуване с 
многобройните ми приятели) 
от всемогъщия Висш 
Невидим Свят, наричан 
с най-различни имена: 
Божествена йерархия, 
Великата среда или просто 
БОГА), без която не бих 
могла да осъществя това, 
което е вече сторено. 
Не е случайност, че ми 
идват идеи за вътрешния 
смисъл на отделните думи, 
като например: хрумвам 
(Христос дава ум вам), 
което често става в земното 
ни съществуване. Затова, 
хрумне ли ми някаква 
идея, веднага се втурвам 
да я реализирам с всички 
възможни за мига начини и 
средства...

Мечтая все повече и повече 
наши сънародници да 
усетят в сърцата и душите 
си Божествения импулс 
да посветят ум, чувства и 
дела на Възраждането и 
съхраняването на изконните 
ценности на нашата 
българска култура.

моята съкровена надежда е да 
работим за Възраждането на 
България чрез съживяване на 

изконната българска КУЛТУРА

Невяна Константинова 
Керемедчиева
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Аржентински-
ят писател, есе-
ист, поет, прево-
дач и културолог 
Хорхе Франсиско 
Исидоро Луис 
Борхес Асеведо е 
един от най-из-
тъкнатите юж-
ноамерикански 
автори на XX век. 
Безспорен май-
стор на перото, 
изтъкнат фило-

соф, забележителен ерудит-енциклопедист. Две 
десетилетия е бил и директор на Националната 
библиотека в Буенос Айрес и почти го сполетява 
съдбата на неговия предшественик Пол Грусак, 
писател, историк и критик, бил на този пост 
преди него за 40 години, последните две от кои-
то със загубено зрение. Борхес също в края на 
своето 20-годишно директорстване е почти на-
пълно сляп. 

Затова, може би, са му любими “мъгливите 
вечери с книгите и мрака”, “мъглицата упо-
рита и сияйна, смаляваща всичко в едно 

и дебнещата сред зората “предана и смътна 
светлина”. Както и метафората за  света, “блед 
като пепел, стихнала, неясна”, на съня или на за-
брава прилична. Не е страшно за мен срутване-
то и лутането в моя  “мрак безок”, казва Борхес в 
“Творецът”/”Поема за даровете”/, защото Бог, “ве-
дно с нощта и книгите, ми подарява” и техния нек-
тар, “който моята ръка разтваря”. Защото в “биб-
лиотеките на сънищата” и на глъбините “очи без 
светлина” долавят откъслеците от зорите. Затова 
и буден, си представям Рая като “библиотека без 
начало и край”, като нещо  несвършващо, като 
градина с разклоняващи се пътеки, в която са въз-
можни в духовен и интелектуален план срещите 
на всички явления. А самата книга си представя 
като “Божествен лабиринт”, точка на пресичане 
на времето с вечността. Дори разглежда текста 
като свят, а света като единна книга, която трябва 
да се чете и тълкува. Затова за него битието, ми-
тът, действителността, художествената реалност, 
пространството, времето, историята и културата са 
единно Цяло.

Главната философска тема, обединяваща твор-
чеството на Борхес, е единството на всичко същест-
вуващо, между природата и духа, между отделните 
хора, между реката на времето и всяка капка в нея, 
между миналото и настоящето… Има такова място 
във Вселената, казва той, където всички явления 
съществуват едновременно във времето и прос-
транството, затова за него единството е най-вър-
ховният дар на Небето и “реалност неоспорвана”. 
И смисълът на поезията вижда тъкмо в това - да 
приобщава към непрекъснато възраждащата 
се вечност. Културата пък вижда като роден дом, 
като пролетно разцъфнал зелен остров на вечност-
та, която си представя и като “бездънните дълбини 
на роза”, възраждаща се от ефирната пепел чрез 
изкуството на алхимията.

Самият той носи това единство между радост и 
тъга, между вяра и съмнение… Често се съмнява 
дали са важни символите на думите, щом времето 
е река и “отминават нашите лица като вода”? Щом 
като и “будуването е друг сън”?... Затова определя 
поезията и като “печално злато”,  “ведно и нища, 
и безсмъртна”, и като “зелена вечност, възвръща-
ща се зора или залез, като острова на Одисей или 
“река безконечна и единосъща”, която протича и 
остава” – огледало, разкриващо собственото ти 
лице.

Но понякога, според Борхес,  “цялото разноез-
ичие на Вавилон” трябва “да премине от свечеря-
ване в нощ”. Особено самозабравилите се Слова 
за нещата, нареждани безспир с гълчава, с упраж-
нения по тщеславие и словесна еквилибристика. 
Въпреки че зад тях остава неназовимото, тягата на 
сянката им, простряна към неясни граници… Така 

както и сътвореният от прах и време човек, дори и 
оживен от  демонията-вихър на тангото,  става ми-
ражно минало, но някак си безсмъртно… А, може 
би, получава така и най-добрата съдба – напра-
вена от пепел забрава. 

Въпреки тези тъжни констатации, обаче, Борхес 
има надежда, че  истинската поезия, като тази на 
Уолт Уитман, успява да съчетае в рими “живота 
с блясъка му”. Че другото пробуждане - смъртта, 
ни предлага време и памет тя да не бъде повече 
потребна. И Раят, и Адът, да могат да бъдат наме-
рени в неосезаемото и вечно - мимолетното Сега 
- бездна от светлини и мрак, взаимно търсещи се. 

За да може Вечността в кратките форми на не-
щата отново да се въплъщава във време. И все-
мирното Сега да “тече откъм забравата в забрава”. 
Та нали още нищо не знаем за себе си и за нещата 
и чий инструмент са те. Не се знае и “кой лък ще е 
отправил някога стрелата” на живота и “коя е целта 
му сред висините”.

Неизбежността на неидващото откровение е 
може би естетическият факт…

Книгите учат на онова, което учи съзнанието 
на всеки човек и цялата Вселена

Незабравими мисли 
на Хорхе Луис Борхес:

“Не мога да спя, докато съм заобиколен от кни-
ги.”

“Нещата, които се казват в литературата, са 
все едни и същи. Важен е начинът, по който са 
казани.”

“Недей да говориш, освен ако не можеш да 
подоб риш тишината.”

“Писането не е нищо друго освен водена меч-
та.”

“Когато писателите умрат, те се превръщат 
в книги, което все пак не е чак толкова лошо пре-
раждане.”

Китайският император Шъ-хуан Ди е загра-
дил с крепостна стена империята си, защото е 

знаел, че тя е трошлива, и е унищожил книгите, 
защото е разбирал, че са били свещени, сиреч 
книги, учещи на онова, което учи цялата Вселена 
или съзнанието на всеки човек. Палежът на кни-
гохранителниците и съграждането на стената 
навярно са действия, които по някакъв начин се 
унищожават.

“Времето е съставката, от която съм напра-
вен. Времето е река, която ме пречиства, но аз 
съм реката. То е тигър, който ме унищожава, но 
аз съм тигърът. То е огън, който ме поглъща, но 
аз съм огънят!”

“Не съм сигурен, че аз съществувам. Аз съм 
всички поети, които съм чел, всички хора, които 
съм срещал, всички жени, които съм обичал, всич-
ки градове, които съм посетил.”

“Външният свят - формите, температурите, 
Луната - е един език, който сме забравили ние, 
хората, или едва го сричаме…”

“Всички форми имат своята добродетел в са-
мите себе си, а не в някакво предполагаемо „съ-
държание“.”

Тъкмо защото е написал “Светът като воля и 
представа”, Шопенхауер е знаел много добре, че 
да бъдеш мислител е толкова илюзорно, колкото 
и да бъдеш болник или ненавиждан, и че той е бил 
друго нещо, дълбоко. Друго нещо: волята, неясни-
ят корен на Парол, нещото, което е бил Суифт.

“Музиката, състоянията на щастие, митоло-
гията, лицата, изваяни от времето, някои здра-
чавания и някои места искат да ни кажат нещо 
или нещо са казали, което не е трябвало да из-
губим, или са на път да ни кажат нещо; тази не-
избежност на едно откровение, което не идва, е 
може би естетическият факт”.

“Трябва да разменим очите си и да упражнява-
ме една възвишена астрономия в безкрайността 
на сърцата си, за които Бог е поискал да умре… 
Ако виждаме Млечния път, то е защото същест-
вува истински в нашите души.“

Подготви и подбра: Лияна Фероли

По повод на

23 април - 

Световен ден 

на книгата и 

авторското право
Или възражда се всичко в несвършващите библиотеки на 
сънищата и на глъбините чрез изкуството на алхимията

Стана традиция през месец 
април Велико Търново да бъде 
домакин на Международното 
туристическо изложение „Кул-
турен туризъм”. Тази година из-
ложението се проведе за 14-ти 
път на 6, 7 и 8 април в излож-
бени зали Рафаел Михайлов. 
Културни и туристически орга-
низации от цялата страна уча-
стваха във форума и предста-
виха своите продукти и услуги. 
В рамките на изложението се 
проведе международен фил-
мов фестивал и книжен базар 
„Фоайе на книгата с автограф” 
с участието на 20 български 
издателства, сред които и из-
дателска къща „Новата циви-
лизация”, която представи кни-
гите на Мариана Праматарова 
„Искри от вечността”, „Градове, 
храмове, колоси” и „Културно-
историческото наследство и 
новите медии - трансформации 
и модерности”, както и филмът 
й за исихастките манастири в 

България „Корени на духовност-
та” в информационно-библио-
течен център „Славейче” пред 
многобройна публика.

Ретроспективна изложба „Ця-
лото познание в една книга”, 
издание на Българска енцикло-
педия, изложбата Луксът на 19 
в. на РИМ-Бургас и изложбата 
от художествено-документално 
наследство на Българската ака-
демия на науките „Българският 
принос към културно-историче-
ското многообразие на обедине-
на Европа” съпътстваха събити-
ето.

Третата научна конферен-
ция с международно участие 
„Културно-историческо наслед-
ство - опазване, представяне, 
дигитализация” се проведе в 
ритуалната зала на община Ве-
лико Търново и Народно чита-
лище „Надежда - 1868” на 6 и 
7 април и в нея участваха уче-
ни и изследователи от различ-
ни университети. Организатори 

на конференцията са ИМИ при 
БАН, НА на БАН, Великотърнов-
ският клон на съюза на учените 
в България, Царевград Търнов 
и  община Велико Търново. Кон-
ференцията завърши с Кръгла 
маса, посветена на 140-годиш-
нина от Руско-турската освобо-
дителна война.

На сцената на Народно чита-
лище „Надежда - 1869” с богата 
фолклорна програма и дефиле 
на дамски фолклорни костю-
ми бяха връчени наградите на 
МТИ „Културен туризъм” 2017 г. 
В същата сграда са се провели 
най-важните Народни събрания 
на България и сцената е ползва-
на за театрални постановки по-
вече от 100 години. Участниците 
в културните събития посетиха 
аудио-визуалния спектакъл „Ца-
ревград Търнов - Звук и свет-
лина”, 2017 и се насладиха на 
празничната атмосфера в старо-
престолния град.

Квантов преход

Калейдоскоп от престижни културни 
прояви във Велико Търново
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В древните китайски хроники за най-ранната 
българска държава се споменава във връзка 
с голямата битка, станала на 22. октомври 

2137 г. пр. Р. Хр. между българите и китайците. 
Древните българи, както е известно са създатели 

на най-стария календар в света. Той и сега е при-
знат от учените като най-точния календар от всички 
известни до момента календари. От няколко годи-
ни със специално решение на Общото събрание 
на Организацията на обединените нации (ООН) е 
създадена специализирана комисия, която да пред-
ложи обединяването на Грегорианския и на Юли-
янския календари на базата на древнобългарския 
календар. 

Българската държава била разположена на тери-
торията на днешен Централен Сибир, който в древ-
ността се е наричал „Тартария“. Селищата им често 
били нападани от организирани грабителски отря-
ди на китайски и други племена, които населявали 
териториите на юг от Тартария. Нашите предци с 
помощта на своя календар с голяма точност уста-
новили, че на този ден (22. октомври 2137 г. пр. Р. 
Хр.) предстои слънчево затъмнение. Българските 

пълководци приложили такава военна тактика, при 
която използвали слънчевото затъмнение като свое 
предимство. С настъпването на слънчевото затъ-
мнение българските войни нападнали уплашените 
от природното явление китайци и постигнали пълна 
и съкрушителна победа над своя враг. 

За да спрат набезите на китайските племена, 
българските владетели започнали да изграждат 
така нар. „Велика китайска стена“. Под тяхно ръко-
водство китайските селяни били организирани за 
построяването на стената. Затова, че българските 
владетели са в основата на построяването на сте-
ната има редица доказателства. Най-важното дока-
зателство е, че в автентичната част от стената бой-
ните зъбери са обърнати на юг, а не на север. При 
така наречените „реконструкции“ и „възстановки“ на 
стената, тези зъбери се обръщат в противоположна 
посока. 

По този начин се цели да се даде спекулативно 
доказателство, че стената е изграждана за защита 
на несъществуваща китайска държава. Ето защо 
можем смело да твърдим, че Великата китайска 
стена е резултат от държавната политика на нашите 
предци. 

Според епископа на Павѝя (на итал.: „Pavìa“ е ита-
лиански град и община в областта Ломбардия, на р. 
Тичино) Магнус Феликс Енодий (457 г. - 521 г.) това 
било първата държава на българите и тя просъще-
ствувала до около 1650 г. пр. Р. Хр. - 1600 г. пр. Р. Хр. 

След битката, според китайските писмени изво-
ри, бил свикан съветът на общо-племенния съюз на 
българите, на който се взима решението начело на 
държавата да бъде избран Сам (Шан). Той е про-
изхождал от племето „бол“ и за това държавата е 
наречена „Болхар“. Според китайските хронисти 
българската владетелска титла е „оян“, която дума 
отразява китайското произношение на древната 
българска титла „баян“. 

След избора на българския владетел Сам (Шам) 
от племето „бол“ древните българи започнали да се 
наричат „болгари“. Според древни китайски хроники 
„болгари“ означавало „черноглави“ или „произхож-
дащи от вълка“ хора. Същевременно, названието 

„болгари“ имало и значението на знаещи, можещи, 
мъдри господари. За тотемните вярвания, че бълга-
рите произхождат от вълка, имаме писмени сведе-
ния и за други наши предци, като гети, кимерийци и 
други. По името на българския владетел Сам (Шам), 
древните българи започнали да бъдат наричани 
„самнити“. Като самнити те са се разселили в Ев-
ропа. Това са същите самнити, които някои автори 
считат за италийско племе. Италийските самнити 

Националният форум „Българският дух в Европа през ве-
ковете” за втора поредна година се проведе в гр. Велики Пре-
слав. Организатори на събитието са Фондация „Български 
Център Просветление”, Община Велики Преслав, Археоло-
гически музей Велики Преслав, НПО „Обединени българи за 
устойчив свят”, Народно читалище Велики Преслав и НПО 
Център по интердисциплинарно обучение - Академия на ми-
стериите Мадара.

Целта на форума бе да осветли приноса на траките-бълга-
рите за духовното развитие и възхода на Европа през различ-
ни епохи от нейното развитие. 

Темите на форума, който се проведе от 21 до 23 април 
2017 г., бяха разделени в 4 панела 

- Челе ди Булгерия - година по-късно;
- Българите в основата на човешката цивилизация;
- От Орфизма и Тангризма до Християнството и Исихазма 
- България - история и съвременност.

На 21 април участниците в програмата разгледаха архео-
логически комплекс Велики Преслав, направиха кратък поход 
до Кръглата църква/Златната църква и манастира „Патлей-
на”, където е погребан цар Борис Първи Покръстител, откри-
ха художествената изложба на Антония Дуенде „Сакрални 
преплитания” в Археологическия музей, посетиха изложбата 
на Лили Димкова по повод на 85-годишнината й в галерията 
на общината и изгледаха документалния филм „Въздигане” 
на реж.Теодора Петрова за издигането на паметника на кан 
Алцек в град Челе ди Булгерия - Италия, като свои преживя-
вания по реализирането на идеята за паметника и филма за 
него споделиха с публиката кметът на Община Велики Пре-

слав д-р Александър Горчев, Йорданка Хаджийска и проф.
Дамян Попхристов.

На 22 април в зала Тържествена на Община Велики Пре-
слав конференцията беше открита от кмета на града и свои 
презентации представиха проф. Дамян Попхристов, акад.
Атанас Панчев, проф. Евгени Сачев, Надежда Томова, Боян 
Аспарухов, Георги Майсторски, Ради Панайотов, Здравко Ко-
вачев, Стефан Серафимов, Златин Димитров Маринков и др. 

В къща за гости „Болярски стан” беше проведена работил-
ница за здраве - презентиране и продажба на характерни за 
региона храни и специалитети с еко продукти и участието на 
танцови и песенни фолклорни състави от областта, а вечерта 
в читалището се представиха с концертна програма женски 
хор „Сладкопойна чучулига” от гр. Шумен и други ансамбли. 
Голям интерес от страна на публиката предизвика докумен-
талният филм на Боян Аспарухов „Цивилизацията”.

Неделните презентации продължиха на следващия ден в 
читалището с доклади на Иван Момчев, Мариана Прамата-
рова, Тодор Ялъмов, проф. Живко Желев и др. Проф. Дамян 
Попхристов представи ексклузивно интервю с потомка на 
българската княгиня Олга, която сподели интересни факти, 
осветляващи родовата ни памет. 

Прожекцията на научно-документалния филм „Корени на 
духовността” на Мариана Праматарова потопи присъстващи-
те в духовните светилища на България и постави финал на 
форума.

За желаещите да посетят култовите комплекси Мадара и 
Кирика домакините бяха осигурили местен екскурзовод. 

Квантов преход 

Докторант Златин Димитров 
Маринков – Университет по 

библиотекознание и информационни 
технологии, гр. София

КОГА Е СЪЗДАДЕНА 
БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА?

На стр. 8

Мариана Праматарова
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Очакваме много промен-
лив и динамичен месец, неза-
висимо че планетита остават  
в  едни съзвездия. Надежди-
те за топлина не са големи, 
тъй като още на 15 Мерку-
рий излиза от топлия Овен и 
единствените импулси идват 
от  далечния Плутон в  Стре-
леца. Двата топлинни три-
тона на 9 и 31 май ще дадат 
отражение само в конкрет-
ните дни. Марс и Юпитер ще 
ни пращат постоянен хлад от 
Телец и Дева.

Като добавим предвижда-
ните от френски специалисти  
резки студове на 11, 12 и 13 
- дните на ледени светии, за-
почва да ни прилича на току 
що преминалия  април.

Ние обаче си имаме зада-
чи и  за да ги изпълняваме 
трябва да бъдем динамични 
и активни.

За подготовка на новата 
компостна купчина трябва да 
извадим от земята /ако не сме 
го направили/ компостните 
препарати  и да ги поставим 
на определените места. На 

БИОДИНАмИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА мАй 2017 г.

Лунен календар за месец май 2017 г. от Дим. СтояноВ

19 май от 19 до 20 часа био-
динамиците приготвят и окач-
ват на определените места 
препарат 502 - чаша от кора 
на бреза пълна с бял равнец.
Времето е малко, но през май 
има сокодвижение  и чашата 
се прави бързо.

Пчеларите също имаме 
важни задачи. На първо мя-
сто от 5 ч. на 25-и и до 12 ч. 
на 27-и можем да решим про-
блемите с акара вароа, чрез 
изпепеляване. Подобна тех-
нология има в календара от 
2016 год.

На второ място имаме мно-
го подходящ период за  при-
зводство на пчели-майки и 
отводки  от силни семейства 
- 00 ч. на 1 май, до 2 ч. на 2 
май и от 13 ч. на 27 май - до 
10 ч. на 29 май.

Напомням на всички, осо-
бено на пчеларите от Дел-
чево - Македония, че не е 
благоприятно отварянето на 
кошерите  по време, когато 
Луната е пред водни съзвез-
дия - Риби, Рак и Скорпион.

Препоръчвам на всички из-

ползването на  биологичния 
препарат ЕМ пчели и Байкал 
ЕМ-1 за обработка на семей-
ството пролет и есен.

За компостната купчина 
и работа със самия компост 
имаме достатъчно дни и как-
то е особено благоприятно 
дни с  двойно значение, в кои-
то можем и да залагаме и да  
използваме готовия компост 
- 1, 6, 7, 8, 9 и 10  май и още  
осем дни за нова купчина.

За качествено семе кар-
тофи за 2018 год. най-
подходящи са дните на Овена 
от 14 ч. на 29 - до 4 ч. на 25 
май.

С надежда очакваме  хуба-
ви дни и първата плодна ре-
колта  от ягоди, череши и ма-
лини, но за да имаме и късни 
череши, около 20 май трябва 
да поставим жълтите летли-
ви плоскости  за черешовата 
муха.

Всички неблагоприятни дни 
са отбелязани в календара.

Успех!

e-mail: boko_business@abv.bg
facebook.bg: Боко Бизнес

Офис 1: гр. София
ж.к. Хаджи Димитър,
ул. Венко Наков, 
бл. 129 А, партер
Тел. 0988 980 446;  
 0883 549 003

Офис 2: гр. София
ж.к. Студентски град
ул. Проф. Христо 
Данов №21
(пред блок 34)
Тел. 0988 990 924

Аптека РтфАРмА
гр. София, ул. Пирин No 54

тел. 0886 553355

безПЛАтно зА ПАЦИентА:
- измерване на кръвно налягане

- консултация за лекарствено лечение
- консултация медицинска козметика

РАботИ С нзоК - протоколи и 
безплатни карти за лоялни клиенти!

САмо ПРез меСеЦА нАмАЛенИя нА:
 -  на слънцезащитни продукти Avene, Nux, Uriage -20%

-  на хранителнидобавки Solgar -10%

б б
Боко

Бизнес

СИГУРНИЯТ БИЗНЕС ПАРТНЪОР!

СчетоводСтво
- годишно и месечно
- изготвяне на финансови  
 отчети и бизнес   
 планове
- електронни услуги

търговСки региСтър
- регирстиране на фирма
- промяна в    
 обстоятелства
- фирмени документи

трЗ
- трудово осигуряване
- деклариране на доходи
- изготвяне
 на декларации

НАП
-  консултации
-  данъчна защита
-  правна защита
-  трудово-осигурително 
 право

ем ДИ ПАРтнЪРС ооД:

-строителство
- ремонтни дейности

- саниране
- демонтаж стари постройки

- вертикални планировки
- поддръжка и абонамент на новоизградени и 

съществуващи сгради, магазини и др.

София, ул. медникарска No1
тел. 0886 44 34 44

e-mail: mdpartners@abv.bg
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НА ЕВгЕНИй 

САЧЕВ, ПРОФ. Д-Р

ПО СОЦИОЛОГИЯ, Д.ИК.Н.

Всяка наука се характеризира със свои специфич-
ни черти на когнитивна активност. Отделните науки 
се различават по предмета на своето познание, сред-
ствата и методите,  формите на резултатите, систе-
мите на ценностите, идеалите, методологичните по-
становки, стиловете на мислене, които функционират 
в дадено научно направление и определят отношени-
ето на учените  и към процеса на познание, и към со-
циокултурния фон на науката.  

Съвкупността от такива ценностни системи, идеа-
ли, методологични постановки, стилове на мислене, 
присъщи на отделните науки и на техните комплекси, 
понякога се наричат научна култура, напр. култура на 
хуманитарното познание, култура на естественонауч-
ното познание, култура на техническото знание и т. н.   
Природата на научната култура до голяма степен се 
определя и от проблемите на организацията на на-
уката, и от проблемите, свързани с отношенията „на-
ука – общество”. Това са и въпросите, отнасящи се до 
моралната отговорност на учените, до особеностите 
на “етиката на науката”, до съотношението на науката 
и идеологията, до науката и правото, до особеностите 
на организацията на научните школи и управлението 
на научните изследвания и т. н. Най-контрастни са 
тези различия на “научните култури”, които характери-
зират отношенията между културите на хуманитарни-
те и природонаучните познания.  

Широко разпространение е получила представата 
за “двете култури” в науката – природонаучна култу-
ра и хуманитарна култура. Английският историк и пи-
сател Ч. П. Сноу е написал книга за “двете култури”, 
които съществуват в съвременното индустриално и 
постиндустриално общество – естественонаучна и 
хуманитарна култура. [1]. Той изразява съжаление 
за огромната пропаст, която се наблюдава между тях 
и с всяка изминала година расте. Учените, които са 
се посветили на изучаване на хуманитарните и глоба 
клонове на знанието, все повече и повече не се раз-
бират помежду си. Според Сноу, това е много опасна 
тенденция, която заплашва с унищожаване на цялата 
човешка култура. 

Въпреки прекалената  категоричност и спорност 
на някои твърдения на Сноу, като цяло, не може да 
не се съглася с наличието на проблеми и с оценката 
на тяхното значение. Всъщност, съществуват големи 
различия между естествените науки и обществените 
и хуманитарните науки.

Всъщност, съществуват немалки различия между 
природонаучните и хуманитарните познания. Есте-
ствознанието е ориентирано към повтарящото се, 
към общото и универсалното, към абстрактното, към 
хуманитарното познание – към конкретното и уникал-
ното, неповторимото.,   Физически науки е фокусирана 
върху повтарящи се, общи и универсални, абстрак-
тни и човешкото познание - към специалното, спец-
ифичното и уникалното и неповторимото. Целта на 
естествознанието е да опише и обясни своя обект, да 
ограничи своята зависимост от олществено-истори-
ческите фактори и да изрази познания по отношение 
на вечни принципи на живота, да изрази не само ка-
чествен, но и количествените характеристики на кон-
кретния обект. Целта на хуманитарните науки е преди 
всичко да определят своя обект, да намерят начини 
за конкретно-исторически, личностно преживяване, 
тълкуване и съдържателно разбиране на обекта на 
познание, на отношението си към него и т. н. През 
1960 - 1970-те години. в масовото съзнание, в мла-
дежките, предимно студентски среди тези различия 
бяха разисквани под формата на различни диспути, 
семинари и конференции.

В проблема, породен от Ч. Сноу, има два аспекта. 
Първият е свързан със закономерностите на взаимо-
действието между науката и изкуството, а вторият - с  
проблема за единството на науката.

На първо място художественотворческите и науч-
но-рационалните начини за отразяване на света не се 
изключват взаимно. Ученият е длъжен да притежава 

способността не само да концептуално и понятийно 
творчество, но и да има изящен художественотвор-
чески вкус. [2] От своя страна изкуството е свързано 
с религиозните представи и убеждения на автора, на 
твореца.. Дори даже той да не свързва преднамерено, 
пряко своята творба с религиозните предпочитания 
на твореца, то обществената среда, в която човек се 
развива оказва силно, в повечето случаи определящо 
въздействие, върху неговото творчество, независимо 
от отношението му към определена религиозна тема-
тика. По този начин дух, душа и разум се въплътяват 
в единно завършено цяло, което вдъхновява твореца,  
развива неговото творческо въображение и в крайна 
сметка стои в основата на неговото творческо мисле-
не, в успеха на неговите научни достижения. За мно-
го учени научното творчество се превръща в някакъв 
вид изкуство. В различните направления, дори и в 
много абстрактните областта на физическите и мате-
матическите науки, когнитивната активност съдържа 
художествено-образни моменти. Ето защо, понякога 
справедливо се говори за “поезията на науката.” От 
друга страна, художникът, деятелят в областта на кул-
турата и изкуството не твори произволни, а типични 
художествени образи на изкуството, предполагащи 
процес на обобщаване, на познание на действител-
ността. По този начин, познавателният момент, орга-
нично присъщ на изкуството, се явява въплътен в про-
изводството на творчески способ  за образно прежи-
вяване на света. Интуицията и логиката, са свойстве-
ни както за науката, така и за изкуството. В системата 
на духовната култура, науката, изкуството и вярата не 
се изключват взаимно, а се допълват помежду си, тъй 
като самоусъвършенстването на човека е висша цел 
по пътя на цялостната хармонизация на личността и 
постигане на пълнота на човешкото светоусещане. 
Вторият аспект на дадения проблем е свързан с един-
ството на науката. Науката, разглеждана като слож-
носъставно и единно цяло, е многообразно и много-
гранично и заедно с това системно образувание, всич-
ки отделни компоненти на което (конкретните научни 
направления), са много тясно свързани. 

Между различните науки има постоянно взаимо-
действие. Развитието на науката изисква взаимно 
обхващане, обмен на идеи между различни, дори на 
пръв поглед далечни области на знанието. Напри-
мер, през ХХ век. Биологията получи мощен тласък 
в своето развитие, именно в резултат от прилагането 
на математически, физични и химични методи на из-
следване. В същото това време, придобитите биоло-
гични знания помагат на инженерните и технолозите 
да  създават нови видове автоматични устройства и 
да проектират нови поколения роботизирана техника. 
Единството на науката се определя в крайна сметка 
от материалното единство на света. 

Естественонаучните методи на познанието все по-
вече се използва в социалните и хуманитарните на-
уки. Например, в историческите проучвания, те дават 
добра основа за уточняване датите на историческите 
събития, разкриват нови възможности за бърз анализ 
на редица източници, събития, факти и др. Така те да-
ват възможност на археолозите да възстановят, напр. 
значението на астрономичните знания в ежедневи-
ето на хората от различни епохи, култури, етноси, в 
различна природно-географската среда, да опреде-
лят закономерностите на историческото развитие на 
астрономията (археоастрономия). Без използването 
на методите на естествените науки биха били невъ-
зможни изключителните постиженията на съвремен-
ната наука за произхода на човека, на обществото, 
на държавата и на нацията. Новите  перспективи на 
взаимно обогатяване на естественонаучните и на ху-
манитарните знания се откриват със създаването на 
най-новата, съвременната теория на социокомуника-
тивната самоорганизация – теорията на синергетич-
ната самодостатъчност. 

Една от всеобщите, най-универсалните законо-
мерности в историческото развитие на науката е диа-

лектическото единство на диференциацията и инте-
грацията в науката. Образуването на нови научни на-
правления, на отделни отрасли на науката, особено 
с образуването на интегриращите отрасли на наука-
та (кибернетика, теория на системите, информатика 
(компютърни науки), синергетика и т.н.), се съчетава 
с взаимния обмен на методи, принципи, понятия и т.н. 
Науката като цяло става все по-сложна единна систе-
ма с богато вътрешно разделение, което съхранява 
качественото своеобразие (идентичност) на всяка 
отделна наука. По такъв начин, не конфронтацията 
на различните “култури в науката”, а тяхното едино-
действие, взаимнообусловеност, взаимообвързаност, 
взаимоопределеност и в крайна сметка  изучаването 
на тяхната социокомуникативна същност се явяват 
водещите (приоритетни) закономерните тенденции в 
съвременното познание.  

ЗНАНИЕТО – СЪщНОСТ, КРИТЕРИИ, 
ВИДОВЕ, ОСНОВНИ НАУЧНИ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Знанието е селективна, систематизирана (подреде-
на по определен начин), получена чрез използването 
на специални методи (способи) и оформена в съот-
ветствие с някакви критерии (норми) информация, 
социалнозначима, общопризната (общоприета) и об-
щосподелена от конкретни социални обекти, които са 
обединени в дадено общество, държава и нация или 
в специални социалнополитически образувания (обе-
динения, съюзи.) от по-висок ранг. 

В зависимост от избраните критерии знанието 
може да се подраздели на:

1. обикновено. това е знанието на всекид-
невния живот;

2. Специализирано. то обединява научното, 
религиозното и менталното знание. тук спада и т. 
н. „препокриващо” знание, което се изгражда на 
границата на практическото и професионалното 
знание на различните социобиологични общно-
сти и групи. До известна степен то пряко се отнася 
до формирането на уменията. 

Някои изследователи считат, че има и личностно 
знание. Според тях структурите на личностното зна-
ние присъстват под формата на различни модифи-
кации и в научното знание. Тези учени конструктивно 
се стремят да преодолеят идеята за деперсонифици-
раната представа за научното знание. Те отделят от 
структурата на ориентировачната и познавателната 
активност на човека явни (рационално оформени) и 
неявни (латентни) компоненти, които са преимуще-
ствено от личностен характер и се откриват в: сен-
зомоторните навици, възприятията, използването на 
езика, методите на диагностиката и на експеримен-
тирането, актовете на научното творчество и др. Тези 
явни и неявни компоненти се усвояват от човека при 
практическите действия, в съвместната научна рабо-
та и служат като основание за неговата целенасоче-
на активност. В науката явното знание те представят 
като интерперсонално знание, т. е. това знание, кое-
то се съдържа в понятията и теориите, а неявното – 
съответно като личностно знание, което се съдържа 
в изкуството да се експериментира, в теоретичните 
навици на учените и техните пристрастия, умения, на-
вици и убеждения. Неявното знание не допуска пълна 
експликация и се транслира чрез непосредствено, 
пряко обучение на по-опитните учени по време на на-
учното търсене и по време на личните контакти между 
учените в процеса на съвместна работа, сътрудниче-
ство и партнъорство.  

1. Сноу Ч. Две кулътуры, М., 1973.
2. Фейнберг Е. Л. Две кулътуры. Интуиция и логи-

ка в искусстве и науке. М., 1992. 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ и 
СОЦИОКОМУНИКАТИВНО 

ЗНАНИЕ 

(Следва)

(Продължение от бр. 3/2017)
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ЧЕТИВО С 

ПРОДЪЛ
ЖЕНИЕ

(Продължението можете 
да проследите на сайта 

https://drive.google.com/file/d/0Bz05XsmK0ip-RVE3X3BXVWhIYjQ/view 

(Продължение от бр. 4/2017)

Д: В сграда ли работиш?
Ф: Да, има отделен район. Ниско, кръгло поме-

щение с издигнат - замисля се за превода - олтар, 
който е в идеалния център на вихрушката. Защо-
то на планетата съществува вихрушка от енергии. 
Просто трябва да си във вихрушката и да насочваш 
енергията към онези индивиди, които нскат да я 
използват. Това е предназначението и на кръглата 
форма - да не наклонява към нито една посока.

Д: Опитвам се да си представя това. Седиш 
или стоиш в тази цеитрална част?

Ф: Има издигнат олтар и свещеникът - замисля 
се за превода - застава в центъра на вихрушката и 
насочва енерrията към индивидите, които искат да 
я получат.

Д: Използвате ли физически средства при тази 
дейност - машина, пулт или нeщo подобно?

Ф: Да, има помощни инструменти. Те са кристал-
ни или са изградени главно от кристали или криста-
лоподобни материали. Работата обаче е по-скоро 
мисловна, отколкото физическа по своя характер.

Д: Ще можеш ли да нарисуваш част от инстру-
ментите, когато се събудиш?

Ф: Мога да нарисувам груба скица на олтара. На 
този етап обаче не би било редно да се опитвам 
да преведа в рисунка нещата, които имат характер 
на инструменти. Създадох у Фил постхипнотичното 
внушение, че ще може да нарисува работното си 
място.

Д: Всеки ден ли ходиш да работиш на това мя-
сто?

Ф: В някои случаи е необходимо да се работи в 
продължение на дълги периоди от време, а в дру-
ги не е необходимо. Тоест всичко зависи от потре-
блението. Има и други като мен в други вихрушки 
от същия тип, които биха могли да ми окажат по-
мощ.

Д: Помислих си, че тази работа навярно тряб-
ва да се върши постоянно.

Ф: Не е точно така, защото постоянният пре-
стой във вихрушката не би бил здравословен за 
разпределителя, защото това би причинило бързо 
износване на индивида или остаряване.

Д: Дълга подготовка ли се изисква, за да се на-

учиш да правиш това?
Ф: Много… (Дълга пауза – трудно му беше да на-

мери думата.)
Д: Учене?
Ф: Морал в неговата най-чиста форма, за да 

може енергията да бъде възможно най-чиста. За-
щото разпределителят би могъл да помрачи енер-
гията, ако не притежава високи морални доброде-
телн, Това е еквивалентен превод. Липсва му нещо 
от гледна точка на широта на възприятието. Въпре-
ки това става ясно, че разпределителите трябва 
да притежават абсолютни добродетели. Чиракува 
се при майстор-учител. Тези, които проявят големи 
способности, се открояват още в ранна възраст и… 
(Отново срещаше трудности с думите.) се изпитват 
и наблюдават за… годност. Голяма чест е да издъ-
ржиш, защото режимът е много строг и тежък.

Д: Дългo време ли е необходимо за обучекиет-
по?

Ф: По-голямата част от младостта и ранната зре-
лост, еквивалент на завършването на училнще и 
университет.

Д: Трябваше ли да живееш някъде, за да научиш 
тези неща?

Ф: Останах вкъщи при семейството си. Училище-
то обаче беше разположено в централизиран рай-
он. Считаме, че за да стане индивидът завършена 
личност, той трябва да получи познания по въпро-
сите на домакинството и храненето от своите роди-
тели и да бъде отгледан със своите братя и сестри. 
Подобно е и разбирането на Земята в момента.

Д: Помислих, че може би е трябвало да напус-
неш семейството си и да отидеш другаде.

ПАЗИТЕЛИТЕ НА гРАДИНАТА 
ДоЛоРеС КенЪн

Ф: Не е така. Тогава не бих получил здравослов-
ното иэрастване на характера, което се възпитава 
у дома.

Д: Харесваше ли ти този тип работа?
Ф: Да, тя беше много удовлетворяваща, защото 

при изпращането на енергията човек трябва да се 
настрои на една вълна с получателя и затова може 
да установи с него психично или телепатично об-
щуване. Така той получава благодарност и споделя 
енергията по телепатичен път.

Д: Складирахте ли някъде тази енергия, за да 
я усилите? Или просто я изпращахте директно?

Ф: Не, не се нуждаехме от това, защото Вселе-
ната разполага с неизчерпаеми запаси от енергия. 
Както и на тази планета енергията от вътрешността 
на планетата и извън нея. Всичко е въпрос на ка-
нализиране на енергийните потоци към желаните 
райони.

Д: Необходими са само определен тип хора, ко-
ито знаят как да я използват и насочват?

Ф: Точно така.
Д: Какво правеше по времето, през което не се 

занимаваше с това?
Ф: Участвах със семейството си в много интерес-

ни и удовлетворяващи начинания. Също както на 
Земята ние имаме семеен живот и ни е необходимо 
врсме, през косто да бъдем с теэи, които обичаме.

Д: Как умря на тази планета?
Ф: Смъртта ми беше причинена от досега с енер-

гиите. Фиэическият живот на разпределителя е 
по-къс поради интсизитета на енергиитс. Аэ обаче 
съзнавах това още преди да приема тази отговор-
ност и не смятам, че цената беше висока эа служ-
бата ми.

Този разказ эа живота на чуждата планета несъ-
мнено ще се стори скучен и вял на поколението, 
привикнало да бъде бомбардирано от научна фан-
тастика. Но за мен именно това му придава досто-
верност. Фил е обикновен млад мъж, израснал с 
“Междузвездни войни” и други подобнн филми и те-
левиэионни шоу програми. Със сигурност в разказа 
му эа планетата имаше достатъчно плодотворна 
информация и ако беше склонен на това, той мо-
жеше да създаде интригуваща фантастика. Вместо 
това той, изrлежда, бе живял нормално съществу-
ване както всеки средностатистически земен човек, 
като се изключат по-високо развитите морални и 
умствени възможности. За мен именно това при-
дава на разказа му истинност и правдоподобност. 
Подсъзнанието му не се опитваше да ме впечатли 
по никакъв начин, то просто въэстановяваше спо-
мените си.    КРАЙ

Древната астронавтска теория, според която човешката еволюция се дължи на извънземните, се потвърждава от млад мъж, 
подложен на хипнотична регресия. Той разбира, че е на Земята за пръв път, и разкрива историята за произхода на земния живот. 
Всичките му предишни съществувания са били в други светове и други измерения. При по-нататъшното изследване открива, 
че връзката му с извънземните не е прекратена. Този случай разкрива мотивите за днешните контакти между НЛО и хората, 
надеждите и очакванията на нашите създатели за тяхната градина. Описани са планетарни цивилизации, техните градове, 
технологии и стремежи. Читателят получава ярки впечатления за живота в четири- и петизмерните светове.
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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.

са обитавали  територията на днешните области „Кампания“, 
„Апулия“, „Молизе“, „Горен Абруцо“ и „Долна Лукания“. Те са го-
ворили т. нар. „оски“ език, влизащ в клона на индоевропейските 
езици, и който има древнобългарски произход. Самнитите са се 
делили на четири групи: „каудини“, „ирпини“, „пентри“ и „каричи-
ни“, занимавали са се с лов и овцевъдство. Територията, заема-
на от тяхната конфедерация, която по устройство е идентична 
с тази на древните българи постепенно се разширила. Когато 
границите и достигнали до „Лациум“ и района на Неапол, сам-
нитите се сблъскват с римляните. В следствие на този сблъсък 
започват ожесточена борба с тях (т.нар. „три самнитски войни“), 
които добре са описани в римската историография. 

Войните продължили цели три века. Накрая самнитите биват 
победени и интегрирани от Рим. Самнитите са организирали 
ритуални боеве от гладиаторски тип, които според някои по-
късно били заимствани от римляните. Мнозина от известните 
гладиатори са били самнити. Родствената връзка между глади-
атора Спартак и самнитите е вероятно тази, на която се дължи 
масовата подкрепа на гладиаторския бунт от страна на самни-
тите. 

В областта „Ломбардия“ българите на владетеля  Алцек 
(Брата на Кан Аспарух) не случайно идват на тези територии, 
които населяват и създават градовете „Sepinum“ („Сепино“), 
„Bovianum“ („Бояно“) и „Изерния“ в регион „Молизе“. И до днес 
топонимите в тази италианска област са свързани с българите 

От стр. 4

от VІІ в. на Кан Алцек. Названията на р. Тичино в 
италианската област Ломбардия и старото име на 
р. Ка̀мчия (в античността на латински: „Panisus“, 
„Панисус“, старо име „Тича“) имат един и същи ези-
ков произход.

Сателитните снимки от Космоса, направени 
през периода от 1985 г. до 1988 г., в района на 
Азия, където на огромна територия е била разпо-
ложена ранната българска държава, е установено 
наличието на архитектурни текстури от 16 града, 
21 крепости и множество други селища. Сред тях 
е тайнственият град „Арноим“, който всъщност е 
бил свещеният български град. В този град са се 
намирали множество храмове, където се изучава-
ло свещенното учение на бог Ра, наричано Та-Нак-
Ра, известно още като Тангра, Танакх или Стария 
Завет.

За ранното основаване на българската държа-
ва 14 хил. г. пр. Р. Хр. пишат световноизвестните 

историци, като френският Луи Керден, руският акад. Дмитрий 
Лихачов, унгарският Золтан Куни и редица други учени. За 
създаването на българската държава 14 хил. г. пр. Р. Хр. се 
споменава  в „Сказанието на Заратустра“, датиращо от VII/VI в. 
пр. Р. Хр., както и в „Хроника от сътворението на света до наши 
дни“, написана от патриарх Никифор І през 810 г.

Твърдението, че най-ранната българска държава е създа-
дена 14 хил. г. пр. Р. Хр. може и да се оспорва от някои исто-
рици, но никой не е отрекъл факта, че през 2137 г. пр. Р. Хр. 
българска държава наистина е съществувала на територията 
на Централна Азия. Този факт е бил известен още през 1680 г., 
когато летописецът Бахши Иман написва сборника „Джагфар 
тарихъ“ („Историята на Джагфар“). Нещо повече - преди него 
в хрониката „Хон китабъ“ („Книга за хуните“) на Кул Гали този 
факт намира своето потвърждение. Дълг на днешните и бъде-
щите изследователи на историята на българската държава е 
да открият още доказателства, че тя е най-ранно създадената 
държава в света!

Ето защо в заключение правя предложение на този отгово-
рен научен форум да организираме официално отбелязването 
през м. октомври на настоящата година  4154 г. от създаването 
на българска държава!

КОГА Е 
СЪЗДАДЕНА 
БЪЛГАРСКАТА 
ДЪРЖАВА?


