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В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org

излиза 1 път в месеца

П

Учените по цял свят се
сплотили и свършили огромна изследователска работа, забравяйки разприте по
между си. Около 10 института
по ядрена физика препокрили резултатите си за новата
величина на атома на водорода. Астрофизиците потвърдили и многомерността на
нашето пространство, което
вече било в друго измерение.
Всъщност, това бил и т.н.
квантов преход – частица от
едно енергийно ниво преминава на друго и започва да се
държи като неутронна звезда
– от голяма, става по-малка.
Все едно, че вече живеем на
друга планета, затова всички
закони заработили по друг
начин, а старите останали в
миналото.

КВАНТОВ
ПРЕХОД

абонамент за 2017 г.
Всички желаещи да се абонират
за в. "Квантов преход", каталожен
№618, могат да го направят във
всички пощенски клонове в страната.
Абонамент
за 3 месеца
- 3.00 лв.;
за 6 месеца
- 6.00 лв.;
за 12 месеца
- 12.00 лв.
За контакт: 0887/081 959
Е-mail: kvantov_prehod@dir.bg
Абонамент може да направите
ив
"Доби прес" ЕООД:
тел. 02/963-30-81 и 02/963-30-82.
От Редколегията

Времето от януари до март
2013 г. се изпълва с радикални научни открития в астрономията и астрофизиката.
Немският телескоп Шпицер,
много по-точен от знаменития
Хабъл, открива ултрачервени
Галактики, които са 60 пъти
по-ярки от обикновените.
През декември 2012 г. тези
Галактики не са се виждали, а
през януари 2013 г. са се появили за един ден. Случило се
нещо за един ден, което заставило света да се промени.

ророкуваният
многократно квантов
преход за 2012 година,
все пак, се състоя. Но не
на очакваното видимо
ниво, а първо на атомно, на
вибрационно и кристално.
А сега продължава и в повидимата част на материята.
Отдавна вече е ясно, че
през януари 2013 е приключил 10-годишен небесен процес- експеримент. Атомните
физици забелязали, че едноатомната форма на водорода
- най-разпространеното химично вещество, формиращо
около 75% от масата на Вселената, докато пулсирала,
ту се смалявала, ту отново
възстановявала обичайните
си размери, но после получила нова стойност. Оказало се,
че частицата на водородния
протон се е смалила с 4%.
Покрай това се променило и
всичко друго - скоростта, посоката на въртене, диаметъра му. Това „повлякло” след
себе си промяна на цялата
органика, състояща се изцяло от водород. Променила се
плътността на материята.
След протона се променили и останалите частици, смятаната за неизменна ядрена
физика, придобила съвсем
друг, непознат вид. Действащите до 2013 г. физически
закони изведнъж престанали
да работят, защото плътността на материята намаляла,
казва биофизикът Валентина
Миронова, работила в космически център.

Абонирайте се за вестник

Обикновената електромагнитна скала, представена в
учебниците по физика и в
справочниците, се е увеличила с три октави в инфрачервения диапазон и с три октави в ултравиолетовия, т.е.
очевидни са шест октави повече. Открива ни се материя,
невиждана, непроявявана до
2013 г. А физическите прибори вече я фиксират.
И още нещо - до 2013 г. учените ни плашеха, че нашата
Слънчева система са движи
към Черна дупка. Но колегите
им от Новосибирск казали, че
отиваме непредвидимо към
област със съвършено непознати енергии, а черната
дупка в центъра на нашата
Галактика е изчезнала. Несъзнавайки какво става, учените
засекретяват това откритие.
Два месеца след публикациите си в сайта „Мембрана”
всичко е свалено и закрито.

Квантовият преход –
частица от едно енергийно
ниво преминава на друго
Промяната на водородния атом
води до формирането на съвсем
нови същности,
структури и явления

Сега се смята, че Черната дупка е била врата, през
която сме преминали и тя
се е затворила зад нас. А на
мястото на Черната дупка
се появил друг обект – пулсиращата звезда, не пулсар,
Магнитар /научно откритие от
2014 г./. Тя разпръсквала във
всички посоки течно магнитно
поле, някаква субстанция, но
не плазма, която е разумна и
се състои от два вида гранули
- малки като елементарни частици и големи с размерите
на Земята.
Магнитар първо бил чут
през март 2014 г. в радиодиапазона, а през май бил и видян. Вече сме били готови да
възприемем тази информация. Разбира се, че вече сме
на първите етажи на Тънкия
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ТВОРЧЕСКА БИОГРАФИЯ
НА
МЮМЮН ТАХИРОВ

З

апочнал като учител и редактор в Кърджали, Мюмюн
Тахиров през дългия си
творчески път заема различни длъжности – от редактор и зав. отдел до заместник-главен и главен
редактор на вестник, началник-сектор в Министерството на културата, директор на академичното списание за културна политика „Орфеева
лира”, университетски преподавател.
Мюмюн Тахиров е доктор по философия. Защитил дисертация в Института за философски изследвания на Българската академия на науките.
Понастоящем е преподавател в Университета по
библиотекознание и информационни технологии.
Чете лекции по „Представително управление”,
„Етнодемография и сигурност”, „Аксиология и
национална сигурност”, „Интеркултурна комуникация и сигурност”, „Култура и етика на управлението”, „Политика и религия”, „Комуникационни
стратегически аспекти на сигурността”, „Междукултурно общуване и изкуство”, „Комуникация, информация и семиотика“, „Неолиберално общество и междукултурно общуване“ и пр.
Основните му интереси са в областта на философия на историята, аксиологията, семиотиката,
етнодемографията, интеркултурната комуникация, етиката на управлението, политиката и религията. Занимава се с теоретични и приложни
изследвания в областта на културната и европейската интеграция, културната антропология, културния мениджмънт, комуникация и семиотика,
културно-историческото наследство и етнодемографията и духовните аспекти на сигурността.
Автор е на книгите:
Научни:
Културна интеграция и междуетническо сътрудничество. Изд. ИИИ. С., 2002.
Животът заедно. Изд. „Арго Пъблишиниг, С.,
2006.
Идентичност и толерантност. Философски и
практически въпроси на културната интеграция.
Академично издателство „Проф. Марин Дринов”,
С., 2007.
Към интегрираща идентичност. Академия за европейска култура „Орфеева лира”, С., 2011.
Времена и културно общуване. Университетско
издателство „За буквите – о писменехъ”, С., 2014.
Политико-философски речник (в съавторство).
Университетско издателство „За буквите – о писменехъ”, С., 2015.
Аксиология и сигурност, Университетско издателство „За буквите – о писменехъ”, С., 2015.
Етнодемография и култура на сигурността.
Университетско издателство „За буквите – о писменехъ”. С., 2016.
Под печат е монографията „Асиметрично общество и междукултурно общуване“.
Есеистично-публицистни:
Славеят на Родопите. Изд. „Родопи”, К., 1993.
Стряха с много гнезда. Изд. „Родопи”, К.,1997.
Тревожен оптимизъм. Изд. „Палитра”, К. 1998.
Преминаване. Изд. SPS PRINT, С., 2002.
Ататюрк, България, Балканите”. Изд. SPS
PRINT, С., 2002.
Речник на турските лични имена в България.
Изд. „Наука и изкуство”, С., 2004.
Белетристични:
Земя за обетоване. Изд. „Арго Пъблишиниг, С.,
2005.
Бране на диви пчели. Изд. „Орфеева лира”,
2009.
Когато пътят беше граница. Изд. „Славчо Николов и сие”, Ш. 2011.
Високо, зелено и нежно. Изд. „Светулка 44”, С.,
2013.
Приказки за деня и нощта. Изд. „Орфеева лира”,
2014.
Мюмюн Тахиров е автор на множество (повече
от 95) статии и студии, както и доклади от научни
конференции, публикувани в научни реферирани
издания, периодичния печат и електронните средства за информация. Съставител е на сборниците
„Балкански идентичности”. Част ІV, съставител и
редактор на сборниците „Национално, Балканско,
Европейско – конвергентност и дивергентност”,
„Национално, Балканско, Европейско - тенденции
на равенство и неравенство”, „Национално, Балканско, Европейско – конвергентност и дивергент-

ЗАДЪЛБОЧЕНО
ФИЛОСОФСКОСЕМИОТИЧНО
ИЗСЛЕДВАНЕ
Току-що сте разгърнали новия труд на писателя и философа Мюмюн Тахиров (Тахир)
„Неолиберално общество и
междукултурно общуване“. Той
е продължаване на усилията
на неговия автор в такава интердисциплинарна област като
културата, обвързана с етноса,
нацията, религията, сигурността, аксиологията, семиотиката,
в която той работи през последните десет – петнадесет години.
Самият Мюмюн е особена
фигура на човек, който в найвисока степен носи в и със себе
си това, което в други свои научни изследвания сам нарича и
разработва като „интегрираща
идентичност“. Бих отбелязал
едно от измеренията на тази
интегрираща идентичност - тази
на писател и журналист, който
на определен етап в своя живот
прави дисертация и кариера в
областта на социалните науки и философията. Това, както
отбелязва един друг знаменит
писател и учен, какъвто е Чарлз
Пърси Сноу, са „две култури“,
които трудно се съчетават. Тахир ги съчетава и в съчинението
му няма да видите нито писателят сам по себе си, нито сциентистки ориентирания по модела
на природните науки учен. Затова в текстовете му ще открием и
логическа последователност, но

и художествена асоциативност.
Неговото лично мислене, желание, стремеж е да се намерят,
опишат, използват механизмите
на междукултурно общуване,
които той самият великолепно
владее, изграждайки така своята „интегрираща идентичност“.
Темата за междукултурните
отношения и неолибералният
капитализъм е и философска,
и идеологическа. Става дума за
характера на детерминацията
между отделните сфери на обществото. Тахир говори за концепции, които извеждат напред
икономическия детерминизъм,
както и за такива, които се характеризират с технологически

детерминизъм, но самият той
набляга на ролята на културата
и на културния детерминизъм,
както и на различните практики
и технологии на междукултурно
общуване. Затова и формулира като основно направление
на своето изследване практическата задача да разкрие
механизмите, водещи до нестабилност и хаос във взаимодействието на обществената
система, поставяйки на първо
място сред тези механизми различните форми на междукултурно общуване
Чл. кор. проф. дфн Васил
ПРОДАНОВ

Обществена дейност:
Член на Съюза на българските писатели.
Член на Съюза на българските журналисти.
Доктор хонорис кауза на Института за научни
изследвания „Вектор” – Баку, Азербайджан.
Почетен член на „Общество за фолклор” – Виена.
Председател на Академия за европейска култура „Орфеева лира”.
Инициатор и организатор на Балканска среща
на писателите.
Организатор на Балкански фолклорен фестивал.
Инициатор и организатор на философската
школа в Калугерово.
ност на ценности” др.
Редактор e на книгите на Георги Талев, Силва
Налбантян-Хачерян, проф. дфн Орлин Загоров,
Ахмед Бекир, Любомир Павлов, Дурхан Али, Христо Христов, Павлина Павлова, Георги Майоров,
проф. Евгени Велев и др. Рецензент и редактор
на „Увод в културологията” и „Нова културна стратегия” от проф. дфн. Орлин Загоров и на множество дисертационни трудове и магистърски тези.
Сценарист на филмите „Камбер – художникът”,
„Театър – любов моя” и съсценарист на предаването „От дума на дума”, автор на поредицата „Звукова библиотека”.
Негови научни статии са публикувани в „Научни
трудове” на Университета по библиотекознание
и информационни технологии”, Годишник на СУ
„Св. „Климент Охридски”, Годишник на ЮЗУ „Неофит Рилски”, сп. „Философски алтернативи”, издание на Института за философски изследвания
на БАН, „Научни трудове” на Фондация за Национална и световна сигурност, сб. „Развитие системы высшего образования в сфере культуры: научный образовательный опыт”, г. Орел, Русия. Има
публикувани научни статии и материали с научно-приложен характер във вестниците „Труд”, „24
часа”, „Монитор”, „Нов живот”, „Новинар”, „Репортер ЮГ”, в списанията „Етнорепортер”, „Антимовски хан”, „Понеделник”, „Ново време”, „Отечество”,
„Български страници” и др.

Награди:
Лауреат на Годишната литературна награда на
СБП за 2002 г.
Носител на наградата за публицистика на област Кърджали.
Три пъти е носител на Националната награда
за разказ
„Всички сме деца на майката земя”.
Лауреат на Националната литературна награда „Дядо Йоцо гледа”.
Номиниран за Националната литературна награда „Йордан Йовков”.
Носител на наградата за белетристика „Георги
Братанов”,
Носител на престижната литературна награда
„Николай Хайтов”.
Отличен е със „ЗЛАТНА КНИГА” на Съвета на
европейската научна и културна общност за принос в развитието и популяризираното българската наука и култура.
За публицистична, писателска и научна дейност е награден с най-високото отличие на Съюза на българските журналисти – Грамота и почетна значка „ЗЛАТНОТО ПЕРО”.
Носител на Почетна грамота на Съюза на
българските писатели за принос в развитието на
съвременната българска литература.
Негови отделни творби са превеждани на 8 езика, а две от книгите му са преведени на азербайджански, полски, румънски и сръбски.
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Квантовият преход – частица от едно
енергийно ниво преминава на друго

план, т.е. в „другия свят”. Че честотите и органиката вече са други, а заедно с това и нашите тела
се преобразуват по свой начин. А след май 2014
г. в един момент Магнитар започнал и да свети в
син цвят.
А още през 2005 г. неврофизиолозите открили
в Хипокампа на мозъка отдавна известен участък,
наричан Синьо петно, но без да се знае неговото
предназначение.По странно съвпадение, обаче,
през лятото на 2014 г. то също започнало да свети у всички хора. Хипокампът се проектира върху
точката на живота в човешкия мозък и води човека в Тънъкия план и по-нагоре. Ако присвием очи,
понякога можем да видим това ново органично
тяло, този син цвят как свети, като сребърен ореол над главата, защото пулсира съзвучно с Магнитар. Двете тела били свързани в единна система
и с общ базов ритъм – валс, какъвто е и базовият
ритъм на Вселената, но в различно изпълнени октави. Докато октавата на Синьото петно и Магнитара в центъра на нашата Галактика, работи по
нова тристепенна скала.
Енергийният спектър на новия водород също е
изцяло различен от спектъра на стария водород,
вече е в диапазона на ултрачервения цвят и е по
дълбочинен от инфрачервения цвят. Именно този
диапазон е станал водещ, а ние възприемаме
съвършено други енергийни спектри, за да можем
да издигнем съзнанието си.
Сега ни предстои да опитаме по-масово, че
вече, живеейки в Тънкия свят, всичко е подвластно на мисълта, всичко се материализира с нея, но
когато тя добие нужната концентрация и изискуемото осъзнаване. Иначе бихме материализирали
и своите кошмари, демонични видения и т.н.
В тази връзка започнаха да се проявяват и различни феномени. Досегашното златисто светене
на нашите ореоли става по-меко и нежно, но и
много по-здраво. Друга става и нервната ни система, не виждаме само в трето измерение – имаме
други очи. През последните около 26 000 години
до Прехода сме имали в очите си така нареченото
„сляпо петно” /зрителният нерв, дълбоко в чере-

па/, закривал 3/4 от сферичното ни зрение и непозволяващ да живеем в триизмерното пространство, защото първо е било необходимо да изучим
плътния план. Но сега в “другия свят” сляпото петно в очите вече се разтваря и изчезва, за да виждаме многомерността. Това е забелязано от учени
от всички страни.
Тимусът също се е променил. Сега в сакралния Тимус живее пак Протей /Акаша, изначалната
духовна същност и вечна мислеоснова на Вселената/ - златната структура, въплътена, насищаща
новата ни нервна система, откъдето се пръска по
всички наши нервни канали. Това място активира
също и нашите слънчеви и лунни меридиани, които също са променени. То вече контролира и имунитета ни по нов начин, досега е бил формален,
сега вече Протей следи всяка човешка мисъл, за
да се научим да мислим, преди да помислим, т.е.
– правилно, защото започва да се сбъдва всичко
помислено.
Променя се и действието на Амигдалата, която се намира в областта на Хипокампа, част от
лимбичната система, отговорна за регулиране на
емоциите. Амигдалата, която до прехода беше
“дом на страха” със сигнали “бий” или “бягай”, като
при животните, сега се превключва на осъзнато
възприятие. Тя вече се пренаписва на клетъчно
ниво, със сигнали за осъзнато, разумно възприемане на ситуациите. И това се поема от новата ни
органика. Нашето Висше Аз е дало разрешение за
тази промяна на текущото ни съзнание като част
от божествения подарък за директно, наготово
учене в новото време, за да отговаряме не само
за постъпките, но и за мислите си. Признак за това
разтваряне на старите пакети с невронни записи и
превключване, заедно със съответната ситуация,
към новите, е т.н. псевдо загуба на памет за няколко секунди, през които се изключват старите и
ненужни знания, които са вече голям енергиен баласт, а на тяхно място се появяват нови – т.н. яснознание. Така че псевдо забравянето не е склероза, не е болест, а планетарен преход. И това е
само първият етап.

фино ниво е отговорен новият водород. Протонът
на новия водород мигновено, според идващите
нови небесни повели, пренастройва структурата
на водата, чиято формула беше Н2О, а сега тя се
колебае. Когато мислите ни са спокойни, водата
приема една формула, когато съзнанието ни е
активно, водата приема свойствата на друга формула. И тези бързи промени, в рамките на секунди, променят цялата биохимия, метаболизма на
клетките. Цикълът на Кребс отива в съвсем друга
посока – в неговата енергийна мелница, където
трябва, има отделяне на водород, а където не –
той се поглъща. Но пък фармаколозите вече са
разтревожени, защото препаратите им изведнъж
стават отрова, защото с промяната на водородния протон се променя и симетрията в атомното
ядро, а това води до друго молекулярно вещество.
И тази вълна на промяна в молекулярния строеж
тепърва започва да набира скорост. Ще се стигне
до спиране производството на някои препарати,
което изцяло ще промени статуквото на фармакологията и свързаната с нея икономика. Промененият водород промени и урана. Той вече има
други изотопи и се дели по друг начин, започва да
живее по-малко от пред. Предишният му период
на разпад беше около 235 години, а сега може да
се разпадне и за две години, което се отрази на
атомните станции, намаляват взривовете, намалява радиацията. Затова станциите или трябва да
го презареждат по-често, или да преминат на друг
вид гориво.
Всичко това доказва колко е велик е небесният механизъм на коригиране. Промяната на
един микроскопичен атом – този на водорода, с
маса 1,00794, променя цялата органика на живота, всичките му духовни, обществени структури
и нагласи. И какво по-чудесно и успокояващо от
това явление можем да желаем, щом като всичко
е в ръцете на Този любящ Баща, който е създал
всичко и се грижи за неговото оцеляване и видоизменяне с цел издигане към по-висока степен на
съвършенство?...

Вече е ясно, че за всички промени в прехода на

Лияна Фероли

Единственото основание за нашето съществуване – да не забравяме, че сме Бог
Малко преди да се зададе
днешното време на подреждане на разхвърляните “камъни”,
всичко беше така тотално разбъркано и тънещо в хаос, че не
се виждаше поне тесен процеп
за прокрадването Виделината
на правдивостта и човечността. Не че сега имаме достатъчно доказателства и потвърждения за тази малка промяна, но,
все пак, се прокрадват някои
нотки на подобни съждения. А,
констатацията “все пак”, си е
повече от нищо.
И най-малките и невероятни промени по пътя ни водят в
тази посока. Т.н. апокалиптични последни времена идват с
преподреждането, реорганизацията, ревизията и подлагането на съмнение на досегашните наготово поднесени
“истини”. Това е свързано и с
неизбежната диференциация,
с разслояване, отсяване, отделяне на дивото от питомното. Свързалите се съобразно
принципа на противоположното привличане хора вече много често се разделят, за да си
намерят своите половинки по
душевно и духовно сродство.
Гласът на кръвта в роднинските взаимоотношения се
обезсилва за сметка на този
на духовното родство, който се
засилва.

Преходът е продължаващо сътворяване
с участието и на човека, но изцяло ръководено
от Божествения свят
Всеки се включва в него, според своята лична поносимост и достижимост
Стигнахме до този малък
връх на промените бавно, но
сигурно, систематично и методично от 2012 година, когато
започна т.н. квантов преход, та
до днес, без особено драстични раздрусвания и революции,
защото Бог твори чрез еволюция. Чрез постепенно разгръщане на вложените потенциали на развитие. Е, там където
има натрупани по-тежки енергии и психически нагнетявания, често се стига и до прилагането принципа на “гръмоотвода”, за да се освободят излишествата, задръстванията.
Такива “гръмоотводи” се явяват вулканите, земетръсите,
бурите, болестите, торнадата,
стълкновенията, бежанските
вълни, социалните конфликти,
войните… С разместването и
смяната на пластовете се постига равновесие, издигане на
низшето и слизане на висшето,
с цел взаимен обмен.
Но всички посветени в Мъд-

ростта са категорични, че се
приближаваме към горещата
точка на промяната, а така и
до преживяването на т.н. сакрална революция – новата
степен на осъзнаване на Божествеността в човека, който
изразява общата Божественост. До преместването олтара
на поклонение пред Божеството – от външен, той става
вътрешен – т.н. Книга на Живота в нас. Досега сме писали
в нея несъзнателно, но вече
ще можем и да четем в нея. И
човекът ще познае Божеството в себе си, вложеното му от
Бога Подобие /Дихание/, както
и правото си да бъде единосъщен с Бога. Именно върху
този момент поставя ударението Ваклуш Толев, автор
на Учението на Мъдростта.
И обяснява, че той е бил досега скриван в християнската
доктрина, защото още не сме
били готови да осъзнаем и
понесем отговорността на съпричастността с Бога. Защото,

както ни учи Ваклуш, човекът
не е даденост, а достижимост,
така както и свободата е поносимост. Достигаш толкова, колкото можеш да понесеш и да
отработваш в поведение.
Т.н. “еволюционен стрес”,
играещ ролята на “бутало”, на
принудително развитие, каквото е и всяка една криза, също
помага да се приспособим към
бързо променящите се условия на живот и труд. Към повсеместната трансформация на
всички структурни и духовни
нива, за да можем да преминем през торнадото на енергийните промени.Но с усещането, че преходът е продължаващо сътворяване с участието
и на човека, но изцяло ръководено от Божествения свят.
А в неговия план е предвидено всяко едно случване
до най-малките подробности,
без това, обаче, да се схваща
като ограничение на човешката воля, защото тя още не е

съвършена. Неслучайно, Учителя Бейнса Дуно припомня,
че волята ни започва да се
проявява само когато, като ни
обидят, можем да простим. И
когато осъзнаем, че навсякъде
и във всичко сме ръководени
от Разумната сила, от Бога, че
всичко случващо се накрая се
превръща в добро. Че само
тогава можем да заживеем в
мир, приемане, неосъждане.
Дори да преживяваме изпитанията във вътрешен покой. Да
се доверяваме на това, което
изпитваме, да знаем, че то ни
води към добиване на нужния
ни опит. И най-важното – към
това да не забравяме, че ние
сме Бог, Който чрез нас преживява определен опит в материалната плоскост. И да си
напомняме ежедневно, ежеминутно, че това е единственото
основание за нашето съществуване.
Лияна Фероли

КВАНТОВ
ПРЕХОД
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С книга
на плажа
Лятната инициатива на община Бургас
и регионална библиотека Пейо Яворов
за трета поредна година сьбра водещи
бьлгарски издателства в Експо център
Флора. Четиринадесет от най-популярните издателства в страната, сред които
и Издателска къща Новата цивилизация,
взеха участие в любимото изложение на
читателите. Тази година изданието имаше
фестивален характер и богата културна
програма.
Изложението беше открито на 19-ти
юли с изпълнения на мариачите от испанския оркестър Ла Туна от университета в
Мадрид, Испания, които дадоха невероятен емоционален старт на инициативата
с въодушевените си песни, танци и серенади.
На 22-ри юли посетители, гости и
участници във фестивала се насла-

диха на Концерт за две Марии и едно пиано с участието на Мария Силвестър и Мария Каракушева.
В рамките на фестивала свои книги представиха Милен Русков, Йордан Радичков, Недялко Славов и други
български автори, сред които и проф. Евгений Сачев
с лекцията си по темата „Българите са в основата на
човешката цивилизация”. Книгата на проф. Е. Сачев е
издадена от ИК „Новата цивилизация” и и за момента

е изчерпана, но под печат е второ, допьлнено издание.
Някои от авторите се радваха на изключителен читателски интерес, а Мариана Праматарова дълго раздаваше книги с автографи на своите почитатели в шатрата на ИК „Новата цивилизация” в морската градина
на Бургас. Книгите на Новата цивилизация може да бьдат закупени и онлайн от сайта на издателската къща и
вестник „Квантов преход” Квантов преход

Моменти от рецитала
на Мариана Праматарова в София
С голям интерес от
страна на почитателите
на поезията се очакваше
гостуването на поетесата
Мариана Праматарова в
София. Дори горещото
време и отпускарския
сезон не попречиха
на срещата в салона
на кино „Влайков”,
където поетесата
представи рецитал от
стихотворения, включени
в трите й лирични книги
със съпровод на пиано.
Срещата е организирана
от Издателска къща
„Новата цивилизация”,
а специална изненада
за Мариана и публиката
беше композиторът
Андрей Дреников, който
изпълни за пръв път пред
публика нови български
песни, композирани от
него по стихотворения на
Мариана Праматарова.
Квантов преход
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Лунен календар за месец август 2017 г. от Дим. Стоянов

Пътят към разрухата
Джеймс Рикардс

Биодинамична характеристика на август 2017 г.
Обща тенденция за сух и
топъл месец. Светлина от Неп
тун от Водолей, Венера в Близнаци и топлина от Меркурий и
Марс от горещия Лъв. Слънце
на 11 август. Такъв период обаче ни дава надежда за много
качествени плодове. След 18
до края очакваме спокойни и
нормални дни.
Какви са най-важните ни
задачи този месец: на първо
място е време за събиране на
семена от различни растения.
Технологията ви е вече позната - Възходяща Луна и импулс
на съответното растение - прочистваме, просушаваме, пакетираме и надписваме. Да се из-

бягват неблагоприятните дни от
календара.
Първи опити за присаждане
на плодни растения от спяща
пъпка - околиране - дните на
Овена 13 след обяд и 14. Предварителна подготовка на подложката, работим чисто и бързо
- сутрин и вечер по хладно.
Биодинамичният компостен
препарат 506 от глухарче в чаша
от кора на явор - 15 август от 10
до 15 часа - приготвяме и полагаме в земята.
Не случайно наричаме август
месец за компоста - много подходящи дни за работа с купчината и първите дни като начало на
есенното подхранване, залагане

на готов компост в лехите от старата купчина. Най-доброто е, че
имаме двойни дни - 24, 25, 26 и
27. За работа с новата купчина
- 7 дни (отбелязани са в календара със зелено - освен „двойните“).
Още една интересна характеристика за месеца. Много неблагоприятни цели 5 дни - който има
посевните дни по Мария Тун да
гледа внимателно. Ненавсякъде
са отбелязани прекъснатите линии, както и на 8 август „Корен“
до 8 часа. Цвят от 18. Ясно е, че
от 8 до 18 часа на този ден времето не е подходящо за работа
в градината, така и на 21 август
паузата е от 8 до 23 ч.

Тревожна камбана бие сред глобалните елити. Знаците за предстояща световна финансова криза вече са съвсем видими. Този път обаче те
имат план как да защитят себе си: да натрупат колкото може повече
парични средства, докато това е възможно, а след това, когато кризата удари, да „замразят“ глобалната финансова система.
От 2014 г. насам международните парични агенции предупреждават определен кръг от финансови министри, банкери и частни инвестиционни фондове, че финансовата политика на САЩ ще доведе всички до
ръба на пропастта.
Както Рикардс показва в своята плашеща, но основана на педантични изследвания книга, правителствата по целия свят нямат никакви
угризения да заговорничат срещу собствените си граждани. Те ще са
натрупали достатъчно твърди активи, когато фондовите борси затворят, банкоматите престанат да отпускат пари, фондовете в паричните пазари бъдат замразени, а банките откажат да изплащат в
брой.
Ако искате да сте подготвени за предстоящите рискове, ще ви трябва брилянтният анализ на Рикардс, основан върху отличното познаване
на световната финансова система. В нея той разкрива тайните усилия
на глобалните елити да скрият от инвеститорите настъпващата катастрофа.
Откъс от „Смъртта на парите“
Сценарият с вражеския хедж фонд Хедж фондът е идеалното прикритие за една разузнавателна операция. Злонамереният валутен търговец
няма нужда да разрушава физически една система, за да осъществи нападение. Ако вражеският трейдър основе юридическо лице от рода на хедж
фонд, той ще има възможност да открие сметки при големи клирингови
къщи и да започне обичайна търговия. Тя може да продължи с години,
докато извършващият я субект стане спяща клетка на капиталовите пазари. С времето клиринговите брокери ще започнат да гледат на него
като на първокласен клиент, който им осигурява огромни комисиони, и
да му отпускат по-големи кредитни линии. Хедж фондовете освен това
са и класически организации, разчитащи на събирането на данни, които постоянно се стремят към информационно преимущество. Методите
на работа, които използват разузнавателните служби и хедж фондовете,
за да събират информация, са сходни. Посещаването на професионални
конференции на високо равнище е един от начините за изграждане на
експертна мрежа и добиране до поверителна информация за нови продукти и изобретения. Инвестирането в една компания предоставя на инвеститора достъп до управлението. Към подобен достъп се стремят както
фондовите търговци, така и агентите на разузнаването. За хедж фондовете целта е да придобият търговско преимущество – например по-ранно
запознаване с нов продукт, който ще се отрази върху цените на акциите.
За разузнавачите целта е да имат изпреварваща информация за технологични разработки, които ще повлияят върху относителната икономическа мощ на конкурентните държави. Спящият хедж фонд може да изгради близки връзки с много брокери по цял свят, така че покупателната
му способност да надхвърля стотици пъти неговия капитал, когато бъдат
взети под внимание всички кредитни линии и номиналната стойност на
дериватите. По нареждане на вражеското финансово командване мрежата на фонда може да възприеме злонамерено поведение. Могат да завалят инструкции да се продават определени акции, например на „Епъл“,
„Гугъл“ или други широко известни компании, което да има съкрушително въздействие върху участниците на пазара. Възможно е да започне
бавно понижаване на цените, което да набере инерция, докато се превърне в пълномащабна пазарна паника. Веригата може да бъде прекъсната
аварийно, но предложенията за продажба няма да намалеят. Телевизионните бизнес канали ще раздухват темата и паниката ще се разраства.
За вражеските трейдъри не съществува „утре“. Те не се безпокоят, че
ще трябва да платят за сделките си след няколко дни, нито как ще им се
отразят загубите вследствие на корекцията на пазара. Техният капитал
може дори вече да е поел обратно към банките в Пекин или Москва, докато клиринговите брокери, опериращи със заявките, дори не подозират
за това. Капиталовите пазари са донякъде защитени срещу рисковете от
еднодневен кредит, но не е измислена ефикасна защита срещу загубите,
които могат да възникнат за един-единствен ден. Китайски или руски
хедж фондове под прикритие биха могли да се възползват от тази слабост, като злоупотребят с доверието и кредита, изграждани в продължение на години. Злонамерената атака няма причина да се ограничи само с
паричните пазари. Докато нейните изпълнители продават акции, те биха
могли да купят пут опции или да реализират къси продажби чрез суап с
дилър, за да усилят тенденцията за масови продажби. Злоумишленият
клиент по този начин действа по подобие на вирус, който заразява работното място на дилъра и го принуждава да работи за увеличаване на хаоса.
Друг начин да се задълбочи неразборията е атаката да се започне в момент, когато пазарите вече вървят надолу по някакви други причини. Нападателите могат да изчакат такъв ден, когато главните борсови индекси
са паднали вече с 2%, и след това да атакуват с цел да сринат пазарите с
още поне 20%. Това би могло да предизвика катастрофа, сравнима с големия двудневен срив от 1929 г., белязал началото на Голямата депресия.
Извършителите на финансовата атака могат да използват също и психологически методи, за да увеличат нейната ефективност. Това включва публикуване на фалшиви новини и пускане на слухове. Истории от типа на
тази, че председателят на Фед е бил отвлечен или че изтъкнат финансист
е получил инфаркт, могат да дадат резултат. Достатъчно ефикасно е да
се разпространи вест, че някоя водеща банка е затворила врати или че
мениджърът на някой хедж фонд се е самоубил. След тях ще последват
слухове, че големите борси не обработват заявките за продажба поради
„технически трудности“, оставяйки клиентите с огромни загуби. За да
звучат правдоподобно, слуховете ще са съчинени така, че да имитират
реални събития от близкото минало. Основните медии ще подхванат
тези истории и ще помогнат за масовото разпространение на сценарии,
всяващи паника.
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в
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Етимологикум,
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която
е
съставена
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област. Днес
е приета
хипотезата, полуостров)
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Мала
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се е намирала
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Пафлагония
е балканска
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на Македония
селището
Загора
реката
Загорска
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Азия. Понтът,
Обаче върху
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е
вж. Фиг. 21:библейската Палестина, Арабия, Персия и др. области, в които е
понтийска
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Днес
е
приета
хипотезата,
че
Пафлагония
се
е
намира
балканска
област,
съседна
на
Македония
и
Тракия
вж.
Фиг.
21:
споменат топонимът Загора.

Азия. ОбачеКападокия
върху картата
на Иероним, която е съставена по Евсевий, Паф
на Балканския полуостров се споменава у Помпей Трог (Libri VII, 3),
балканска
съседна
намакедонския
Македония
Тракия
вж. Фиг.
21:
който област,
пише, че след
Тесалия
цари Филип
преминал
в Кападокия,
завоювал

Географска локализации на топонима Загора и
етнонима Загорци (Загори)
Закономерен е въпросът: що щат славянобългарски имена Загорци и
Загора в Палестина, Арабия, в Понта (Мала Азия?), в Персия, в Скития? И
дали става дума за един и същ град и за едно е също племе? Или за случайни
съвпадения на имена?
Ако вярваме на приетите от днешните историци локализации на
гореизброените земи – недоумението е логично. Но внимателната проверка
показва, че тези локализации никак не се припокриват с представите за
значенията на горните хороними (и не само на хоронимите, но и на останалите
топоними) на античните древните автори, които са ги употребявали. А ако
трябва да сме по-точни, анализът на текстовете на антични автори води
до следния извод: тези текстове описват изключително балкански събития
и реалности, съответно всички (не част – а именно всички!) топоними,
споменавани в тези текстове (включително и тези, които се тълкуват от късни
коментатори като азиатски - в днешния смисъл на думата Азия, африкански
- в днешния смисъл на името Африка), в действителност имат отношение
само и само към Балканския полуостров, и най-вече към южната му и югозападна част (днешна Албания, Епир, Тесалия, Македония, Тракия). Именно
в тази част на Балканския полуостров античните и средновековни автори са
локализирали земите, наричани от тях Скития, Сарматия, Арабия, Понта,
Палестина, Сирия, Юдея и пр.)
Например Евстатий отбелязва като съседни на племето Загорци (Загори)
племената Гелони, Меланхлени („чернодрешковци“) и Агатирси. Същите
племена според Клавдий Птоломей в Европейска Сарматия, а според

я, и я присъединил към Македония 4. Тази Кападокия е отбелязана като съседна на
България страна в скандинавски варианти на географски описания на Исидор 5 (фиг.
24 и фиг. 25)

3

вж. моята статия: „За Зевс – бог Живе, Орфей, пръстена от Езерово и античната българска книжнина“,
в сборника на материали от Първата конференция „Историческо наследство на Стара Загора, Тракия и
Балканите“, гр. Стара Загора, 2015.
4 Фиг. 21 Пафлагония върху картата на свети Йероним, балканска област.
По-късни коментатори се опитват да „обяснят“ появата на името Кападокия в този контекст, като го
променят
Халкидика („било
погрешно
разчетено“)
– типичен
пример на балканска
волно обръщение с
Фиг. 21наПафлагония
върху
картата
на свети
Йероним,
първоизточниците от някои историци, когато текстът по някакви причини не ги устройва.
област.
5
Исидор (IX, II, col.330).

1

Херодот, Книга втора, 99.

2
Ям, 21
Яма
(а не латинизираното
като
старобалканска
име на планина
Фиг.
Пафлагония
върху картатаХемус)
на свети
Йероним,
област.

на Балканския полуостров се споменава в литературата чак до 19 век
включително.
(Следва)

КВАНТОВ
ПРЕХОД

7

Черноморската цивилизация

Продължение от бр. 7

явява: „Твърде малко знаят учените за ония неща,
които са запазили народите, а най-вече за българския народ и особено за тракийското му коляно, което е най-многобройното сред българите... остатък
от преселилите се на Балканите първи, още много
от преди дохождането на елините“.

ца
Й
Страни
ЕНИ
ВГ
НА Е В,
Е
САЧ

. д- р
проф ик.н.
, д.

по социология

5. Йоан Български и хелиоцентричната теория за строежа на нашата галактика

Понеже името на тези хора е било престижно,
През 1993 г. акад. Кирил Серафимов в личен раздошлите от Африка, данайци си го присвояват.
говор с д-р Борис Комитов от Института по астроноОмир в „Илиада“ („Ιλιάς“; 760 г. пр. Р. Хр.), Шестнамия на Българската академия на науките е сподедесета песен. Патроклия пише: “Зевсе додонски,
4. Цар Тервел – спасителят на Европа
лил за откриването на уникален документ от 1382 г.
царю пеласгийски (болтването от мен, бел. мой),
От него става ясно, че неизвестен български монах
живеещ далеко, властно царуващ в студена ДодоВсички български царе са се борили за възста- от един манастир край гр. Велико Търново в свой
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каза войската ахейска, също и днеска те моля, ти ната римска империя за принадлежащи на Бълга- пр. Р. Хр. от Клавдий Птоломей (на гр.: „Κλαύδιος
пак изпълни ми молбата: сам ще остана при моите рия и са стремели да възстановят своя български Πτολεμαίος“, на лат.: „Claudius Ptolemaeus“, известен
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са въведени в историческата наука като научни потурския ятаган, един българин, един божи служител
нятия. Те са изкуствени. Произлизат от античното
въстава срещу догмата. Той достига до изводи, коиназвание на главния град на империята – „Византо след време научно ще бъдат обосновани от Исак
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дядо
Кубрат,
и
както
ският
астроном
от
времето
на
Ренесанса,
църковен
безспорно
доказателство,
че
българският
владетел
Тервел
е
бил
християнин,
както
неговия
колкото и употребата на понятията „тракология“ и
неговия баща Аспарух.
юрист и медик Николай Коперник (на лат.: „Nicolaus
„македонология“.
дядо Кубрат, и както неговия баща Аспарух.
Copernicus Torinensis“, на полски: „Mikołaj Kopernik“,
По разпореждане на руския император Никона немски: „Nikolaus Kopernikus“; писал главно на
лай I чрез Одринския мирен договор от 14 (по
латински), който живял в провинция Кралска Прустар стил от 2) септември 1829 г. между Руската
сия (част от територията на Полша) написва епои Османската империя се създава съвременната
халния си труд „За въртенето на небесните сфери“
гръцка държава. И не само тя. Договорът налага
едва 126 г. след нашия монах. Въпреки това, той
автономия на Гърция, Сърбия и Дунавските княжесе счита и сега за първият Ренесансов учен, който
ства – Влахия и Молдова, под османски сюзеренипредлага хелиоцентричната система. Трактатът на
тет и руска закрила. Да не се забравя, че Влахия и
Йоан Български от 1382 г., в който се обосновава
Молдова са били княжества в състава на българХелиоцентричната теория се съхранява в библиоската средновековна държава и техните князе са се
теката на Ватикана.
наричали ….. войводи! Впрочем, според писмените
При археологични разкопки гр. Силистра, Реизточници, до създаването на днешна Гърция през
публика България през 1968 г. е открит каменен
1829 г. управителите на Атина и Коринт също носят
Изображение на владетеля Тервел,
слънчев часовник с образа на Орфей. Това е найтази средновековна българска титла! Преди 1829 г.
реконструирано от оловния печат,
забележителният и най-големият по размери камесамостоятелна гръцка държава изобщо не е същекойто се пази във Вашингтонския музей.
нен слънчев часовник от Римската епоха, открит в
ствувала. Източната римска империя не е Гърция.
Шлемът на цар Тервел е еднакъв с парадните
България и в Долнодунавските земи. Находката се
По данни на Страбон гърците са потомци на данайшлемове
датира от II - III вв.
ците, които са се обособили като самостоятелна
на гетските владетели
(Следва)
племенна група на базата на търговско-икономическа консолидация. Сърбите също са се обособили
по подобие на гърците на социална основа като
Издателска къща
етно-социална общност в рамките на СвещенаОсновател: акад. Атанас Панчев
„Новата цивилизация” ЕООД,
та Римска империя. Гърците чрез колонизиране
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ЗНАКЪТ “IYI” - символът на
свещеното учение на Бог Ра

Ас. Надежда Томова – докторант към
катедра „Архивно-документално наследство и
културономия“- УНИБИТ
През месец април тази година на провеждания
за 3-ти пореден път Международен форум
„Българският дух в Европа през вековете“ във
град Велики Преслав е периода 21 – 23 април
представих своето изследване на тема „Орелът
като древнобългарски символ“. В него посочих,
че орелът винаги е бил свързван със царствената
същност на българските владетели.

Фиг. 5 Златен пръстен от град Болград в
Бившата Волжка България (сега Република
Татарстан)
В символните си означения орелът винаги
е изобразяван с разперени крила, които
представляват свещения знак „Y“. Това е свещеният знак на Бога на Сътворението, Бога на
Животворната Светлина, или накратко казано,
Бога на Слънцето или Бог Ра – главният Бог на
древните Българи. Нещо повече! Двуглавият
орел с разперени крила изпълнява функциите на
символа - свещеният знак „Y“ . По този начин още
по-убедително изразява ипостасът на главния
Бог на нашите предци.

Фиг. 2 Изображение на
колобър със знака IYI от
тракийското
светилище
„Раюв камък“, Еленски Балкан.

Знакът “IYI”, както е известно е твърде много
разпространен, не само по отношение на
историко-географски ареал, но и по отношение
на времевия период. Символът се среща върху
строителни каменни блокове, върху мегалити
(древно скално светилище „Марков камък“, Рила
планина (Фиг.1); Скално светилище „Раюв камък“
- Еленски Балкан (Фиг. 2); върху керамични
съдове от ранната бронзова епоха (Фиг. 3); върху
етруски керамични и бронзови съдове (Фиг. 4);
върху златни и сребърни накити от ранното
до късното средновековие (Фиг. 5). Нещо повече – този знак “IYI” е най-разпространен на
територии, които са изконно български и са
свързани с ранния произход на древните
българи. Освен основното предположение, че
той олицетворява предполагаем върховен бог на
древните българи „Тангра“, някои изследователи
смятат, че той представлява свещеното число на
прабългарите седем. Този символ се възприема
дори за гербов знак на владетелската династия
Дуло. Съществуват и редица други представи за
значението на “IYI.
И до ден днешен изображения на този знак
продължават да се срещат върху обредни
хлябове, свързани с традиционните национални
празници на българите. Този символ е толкова
добре запазен в паметта на българите, че е
бил използван от тях известен период от време
след покръстването им наравно с православния
християнски кръст.

Фиг.3 Съд със знака “IYI” от музея в гр.
Нова Загора, ранна Бронзова епоха.
Фиг. 1 Разновидност на IYI върху скала в
района на светилището „Марков камък“,
Рила планина.
В подкрепа на тази си теза, образът на
двуглавият орел следва да бъде разгледан в
хронологичен и исторически порядък. Ще добавим
още, че орелът е династичен символ на царете
Георги I Тертер (1280г. – 1292 г.); Иван Шишман
(1371г. – 1395 г.); Иван Александър (1331г. – 1371
г.). Този символ се среща и по дърворезбите на
олтарите на българските църкви и манастири.
Във всички християнски църкви скулптираното
изображение на орела е разположен на централно място на амвона. Върху разперените криле на
орела се поставят свещените христянски книги,
когато се извършват богослужения. В християнството орелът символизира духовните висини.
Той е знак на Свети Йоан Богослов – създател на
Евангелията и на Апокалипсиса.
През Х в. пр. Р. Хр. В Източната Римска Империя
двуглавият орел се появява като символ на
Христовите думи: „Кесаревото - кесарю, Божието
- Богу“.
Като продължение на моето изследване
по темата установих, че представяният в
многобройни изследвания, като знак на бог Тангра
символ “IYI” отразява всъщност свещеното учение
на най-древния бог на българите. Това означава,
че сакралното значение на “IYI” не е знак на бог
Тангра, защото такъв бог не съществува. “IYI” е
символ на божественото учение на бог Ра. Това е
първото познато в света монотеистично божество.

“IYI” е бил разпространен и в района на Северен
Кавказ, където по-късно се формират тюркските
племенни общности. Едно от тези племена е огузкото племе „Кайъ“. То е било част от племенния
съюз „Бозок“. Тотемният знак на това племе е “IYI”.
Езикът на племето „Кайъ“ има особено значение
за Северен Кавказ, защото през периода от 10в.
-19 в. става „lingua franca“ („Език на франките“
или основен език, на който са общували различни
племенни общности в Северен Кавказ) за този
регион. Преди да се настанят в Северен Кавказ
предците на това племе са живеели в Централна

Азия, близо до историко – геогравската област
Балх (днешен Северен Афганистан). По-късно
„Кайъ“ се преселва в Северозападна Мала Азия
и след подкрепа на богомилите, живеещи в
югоизточната част на Балканския полуостров, се
установяват трайно в този регион. С възникването
на мюсюлманството като системна религия,
племето „Кайъ“ поставя началото на Османската
Империя.
Следователно знакът “IYI” е бил символ на
свещеното учение на бог Ра, който стои в основата
на т. нар. „Аврамови религии“. Свещените писания на християни, будисти, мюсюлмани са създадени на базата на това древно космологично,
езотерично и философско-етично по своята
същност древно учение.

Фиг. 4 Етруска урна, украсена с IYI, свастики
и други символи, Ватикански музей.
*Етруските са пеласгийски народ и преди
да колонизират части от Апенинския
полуостров, са обитавали Балканите.
Дори ортодоксалните евреи, който не признават Новия Завет използват акронима „Танах“. С
него се идентифицира т. нар. „Еврейска Библия“.
На практика това е оригиналното съдържание
на старозаветните писания. Въз основа на Стария
Завет стои и древното учение на бог Ра. Акронимът
е базиран на основните букви от иврит на всяка от
трите части: ТОРА - което означава „закон“. Нарича се още „хумаш“, означаваща „петте“ или „петте
книги на Моисей“, а на български Петокнижие. На
гръцки е наречена „pentateuch”. Тората е често
споменавана като закона за евреите. НЕВИИМ означава „пророци“. Този термин се асоциира с
всичко, свързано с пророците. КЕТУВИМ - означава
„писания“ или „агиография“. С други думи „Танах“
или „Танакх“ + „Ра“ образува словоформата
„ТаНакРа“ или „ТАНГРА“ – Божественото учение за
свещените закони, историята на сътровението и
за космогоничните познания, както и за бъдещето
на ЧОВЕЧЕСТВОТО. Това философско – етично,
и езотеричнио учение – „Тангра“ означава
„Божественото учение на Ра“.
В заключение бих могла да кажа, че така
обобщените и изложени дотук факти за
значението на знакът “IYI” са едно категорично и
безспорно доказателство за ролята и значението
на древните българи, за формирането на първите
в света знания за човешкия род, за произхода и
формирането на различните езици и култури, на
технологичните и научни познаия т.е за поставяне
началото на ЦЯЛАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.

ИК „НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” • НОВИ КНИГИ
Вероника Трайчева Здравкова, или както всички я наричаха Верчето или Вери, е родена на 2 декември 1991 г. в град Никопол в семейството на
Надя и Трайчо Трайкови. Има сестра – Мирослава, която е с шест години по-голяма от нея.
През 2010 г. завършва средно образование в родния си град Никопол. През същата година е приета
да учи специалност „Публична администрация”
във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 2014 г. завършва бакалавър,
след което записва магистратура и започва работа
в мебелна къща „Явор” във Велико Търново.
Не успява да завърши образованието си, тъй като на 28 февруари
2015 г., докато се прибира от работа, е нападната и пребита до смърт
на пътеката, която води от гарата до Южния пътен възел, в близост
до апартамента ѝ във Велико Търново.
През краткия си живот Вероника участва в различни училищни
проекти, а през 2010 г. печели първо място за област Плевен в конкурс за есе, организиран от политическа партия. Наградата е пътуване до Брюксел и посещение на Европейския парламент.

СТИХОСБИРКА
– АЛБУМ НА
ВЕРОНИКА
ЗДРАВКОВА
Цена 7 лв.

Издателска къща “Новата цивилизация”

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.

