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 е Уважаеми читатели!
КВАНТОВ ПРЕХОД 
- национален седмичник,   е 
правоприемник на в. “Родово 
имение”. 
ОТИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Има и редакционен абонамент на 
тел.: 02/962 16 85 или 02/962 16 
86. Поради промяна в името на 
вестника и обема му предлагаме 
на  читателите си с целогодишен 
абонамент книга от ИК “Новата 
цивилизация” по избор.
За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 
Е-mail:  kvantov_prehod@dir.bg
На горепосочените телефони и 
e-mail обявете номера на своята 
квитанция за абонамент.

Каталожен №618

СТР. 2

Лидерът на „Обще-
ство Път на Мъдростта” 
Ваклуш Толев много-
кратно е правил задъл-
бочени анализи на на-
шата история, на наро-
допсихологията ни и на 
нашите видни личности. 
Васил Левски, според 
него, е бил предопре-
делен да се превърне 
в един национален път 
и в едно мирово съзна-
ние. Самите цифри на 
раждането и смъртта 
му (1837-1873) говорят 
за това. Последните 
цифри от тях имат сбор 
10. Това означава пъл-
нокръвен живот, белег 
на служение без себе 
си, жертвоготовност. А 
с единицата се озна-

На 18 юли се навършват 174 години от рождението на Васил Левски

Левски донесе идеята 
за революционност 
в душата на човека

чава Великият разум, 
символът на единени-
ето с Бога, говори и за 
Божи пратеник с мисия.

Левски е носител на 
съдбовното предназна-
чение, което изключва 
страха от опита, не-
успеха, смъртта. Той 
идва като пътника-бу-
дител, за да се слее с 
пътя, да го освети и да 
благослови тръгналите 
след него, по думите на 
Ваклуш.

Апостолът беше но-
сител и на познанието, 
че материята възкръс-
ва, затова пожертва 
преходното в името на 
вечното. Затова се пре-
даде сам и каза: „Аз 

съм и няма никой друг!” 
Той знаеше също, че 
за бъдещето се воюва. 
Първо с идеята за въ-
трешната, а после и за 
външната свобода. За-
това дойде с мисията 
да събуди в нацията 
копнеж за свобода. 
Но не за такава, като 
днешната – свободия, 
изпълнена с мании, 
догми, пристрастия, 
идеологеми, митоло-
геми, а за пълната 
със святост свобода. 
Свобода от минало, 
от страх, от карма, от 
тотеми, от смърт. Сво-
бода от всичко, което 

Всяко лечение започва с изчистване на 
мислите и усъвършенстване към по-добро

В основата на здравето е доброто състояние на хипофизата

СТР. 4
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От стр. 1

БЪЛГАРСКИ ДУХ

1811 година е знаменателна за бойна-
та история на българите. След 400 годи-
ни робство се създава самостоятелен от-
ряд към руската армия под наименование 
Българска земска войска. Източниците 
не показват точна дата. Но по-важното 
е, че в състава му влизат над 400 души. 
Това са наши емигранти във Влашко, 
Молдова и Южна Русия, избягали по вре-
ме на размириците в Османската импе-
рия в края на XVIII и началото на XIX век. 
Формированието има собствено команд-
ване, знаме и печат като самостоятелна 
войскова единица.

сковава ума, сърцето, 
въображението. Така 
както природата знае 
да се освобождава от 
празноти и създава ка-
таклизми, за да се „хи-
гиенизира” за еволю-
ционен растеж, така и 
човекът трябва да се 
освобождава от опека-
та на остарялото ми-
слене, от социалното 
подчинение и от власт-
та на институциите, за-
щото институцията е 
само една преходност, 
която обслужва свеще-
ния човек, по думите на 
Толев.

Само така, чрез едно 
вътрешно Самокръще-
ние, както направи Лев-
ски, човек ще извърши 
вътрешната еволюция 
в съзнанието си. А ис-

тинската, пълната сво-
бода е възможна само 
в Бога, тоест в осъзна-
ването на Бога у нас. 
И сега идва този ден 
да се изяви Човешката 
божественост, казва То-
лев.

Васил Левски е носи-
тел и на голямото тайн-
ство за възкръсването 
след извървяната Гол-
гота без страх и стра-
дание. Носител е и на 
познанието, че промя-
ната започва отвътре, 
че няма Бог, гробници 
и истински революции 
вън от нас. Затова на 
Апостола не му трябва 
гроб и предател. И без 
тях си е свършил ми-
сията. Евтиният бунт, 
който се нарича рево-
люция отвън и с наси-

лие, е силата на незна-
нието. Този бунт тръгва 
от неравновесието, за 
да задълбочи проце-
са на неравенството, 
скрито зад булото на 
лъжи, маски и фалш. И 
Левски донесе точно 
тази идея за револю-
ционност в душата на 
човека, която се за-
хранва от енергията на 
знанието и именно тя е 
културата на бъдеща-
та Божественост, която 
се постига не чрез вяра 
и догми, а с будност и 
отговорност. И с едно 
Самокръщение, какво-
то направи Левски. И с 
каквото сам си извоюва 
основание за възкресе-
ние.

Лияна ФЕРоЛИ

Софроний го моли да вземе под скиптър-
на опека българите и във връзка с това да 
разреши изграждането на българска бойна 
формация. Руското главно командване ус-
тановява преки контакти с него и така за 
първи път българите се възприемат като 
партньори и се признават за самостояте-
лен политически субект.

В Руско-турската война 1806-1812 г. от-
рядът участва изключително активно, осо-
бено в Дунавската кампания на генерал-
фелдмаршал Кутузов. Българите се отли-
чават особено след щурма на Силистра. 
Войната свършва, след като Кутузов об-
кръжава главните турски сили при Русе, 
които капитулират. След подписването 
на Букурещкия мирен договор на 29 май 
1812 г. руснаците затвърдяват присъеди-
няването на Бесарабия и Западна Грузия. 
Отрядът е разпуснат. Обаче след набе-
зите на Наполеон срещу Русия се налага 
повторно събиране на Българската земска 
войска. Но веднага след победата на Русия 
отрядът отново е разформирован.

Независимо от комплексните цели на 
войната и нейните твърде условни, слаби 
резултати за интересите на българското 
население Земската войска има своето 
важно, бих казал психологическо гвардей-
ско значение. Тези будни всеотдайни наши 

сънародници стават символично пионери 
на българското опълчение, едни от дедите 
на славната ни пехота. 200-годишнината 
на тяхната Земска войска заслужава тези 
скромни думи и поклона ни до земи!

Тодор БакъРджИЕВ, Русе

Левски донесе идеята 
за революционност 
в душата на човека

ПИОНЕРИ НА 
БЪЛГАРСКОТО 
ОПЪЛЧЕНИЕ

За появата на тази своеобразна българ-
ска дружина голяма заслуга имат Георги 
Мамарчев и Софроний Врачански. В специ-
ално послание до цар Александър Първи 

Ваклуш Толев

 Софроний 
Врачански
(1739-1813)

Печат на Българска земска войска, 1810 г. 
Експонат на Национален исторически музей
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„СВОБОДНИ ПАРИ”

Силвио ГЕзЕЛ
1916 г.

С въвеждането на Свободните пари ние, 
касиерите, бяхме помилвани. Бяха 
правени пророчества, че ние трябва 

да бъдем поразени от работа и бързане, че ви-
наги трябва да бъдем кратки в нашите сметки 
и т.н. Но какво стана в действителност? Като 
начало, работното време намаля и няма дос-
татъчно работа. Вместо десет часа сега работя 
шест. По-нататък, броят на чиновниците посте-
пенно намаля, старият чиновник бе пенсиони-
ран, а младият - уволнен. Но дори и това не 
беше достатъчно: повечето банкови учрежде-
ния сега са затворени.

Развитието наистина може да бъде предви-
дено, но банките бяха съвсем здраво убедени 
в своята незаменимост! Менителните полици и 
чекове, които често биваха ежедневният хляб 
на касиерите, почти изчезнаха. Според офици-
алните съобщения на Националната парична 
служба, сега парите в обръщение не възлизат 
и на една трета от предишната ни емисия. Това 
е така, защото сегашните пари циркулират три 
пъти по-бързо от старите пари. Сега някаква 
си стотна част от предишните суми минават 
през ръцете на банкерите. Парите остават в 
движение на пазара, в ръцете на купувачите, 
търговците, производителите. Те непрекъснато 
минават от ръка на ръка и нямат време да се 
натрупват в банките. Парите вече не са пейка, 
на която производителят може да почива след 
умората от продажбата на благата си и да чака 
лениво, докато личните нужди го предупредят 
да пусне в оборот парите си. Сега основната 
точка за размяна са самите стоки - разбира се, 
не стоката, която някой произвежда, а онова, 
произведено от другите. Държателят на пари е 
преследван и каран да бърза от своето прите-
жание, точно както преди производителят е бил 
преследван и каран да бърза от своите стоки, 
докато ги прехвърли на някой друг. От какво 
произлизат думата „банка” или „банкер”? Не ид-
ват ли от пейката, върху която държателят на 
пари е седял и почивал, докато държателите 
на блага се щурат наоколо обезпокоени? Със 
Свободните пари държателите на пари са тези, 
които се щурат наоколо обезпокоени, а прода-
вачите на блага са, които седят на пейките.

И отново, обръщението на парите става тол-
кова бързо и всеки толкова бърза да плати, че 
менителни полици вече не се изискват и са за-
местени с готови пари.

Нито пък някой се нуждае от 
резерви от пари – 

редовността на паричното обръщение ги пра-
ви излишни. Живата непрекъснато действаща 
пружина е заела мястото на стагниращия ре-
зервоар.

Тези парични резерви са съблазнили хората 
в най-голямата лудост на века, а именно - чека. 
Да, аз, касиерът, съм този, който прокламира, 
че чекът е отвратителна лудост! Използването 
на парите е да се правят плащания, а златото 
е било предложено като най-удобно мислимо 
средство за плащане, но тогава защо не се 
използва като такова? Защо позволяваме на 
чековете да заемат мястото на готовите пари, 

щом готовите пари посрещат всички изисква-
ния, докато златото е било превъзнасяно, че го 
прави? Сравнен с готовите пари, чекът е излиш-
но тежък инструмент за плащане. То е свързано 
със спазването на различни формалности, то 
трябва да бъде скривано на известни места, а 
сигурността на плащане зависи от платежос-
пособността на приносителя и на банката. Все 
още се предполага, че чековете отбелязват 
прогреса. Надявали са се, че нещата ще стиг-
нат чак дотам, че англичанинът ще плаща с чек 
таксата за файтон. Като че ли е за чест и полза 
на кочияша! Образцовият чек, поне за получа-
теля, са сигурните пари, тъй като този чек може 
да бъде изплатен във всеки магазин или уч-
реждение, това не е свързано с формалности, 
а сигурността му никога не е под въпрос. Ние 
сме толкова горди със златните си пари и тол-
кова убедени, че с чека сме достигнали върха 
на съвършенството, та сме слепи за противо-
речието, което лежи в употребата му. Златото 
си е злато за обща употреба, затова гледаме на 
чека като на заместител. Ние изглеждаме като 
човек, който тръгва на разходка със старо пал-
то и нов чадър и не отворя новия чадър, за да 
не го намокри. Така че той го крие под палтото. 
Никой няма скрупули да мушне цял пакет от че-
кове на нас, касиерите, и ние да сме способни 
да намерим общата сума само с отбелязване 
на отделните суми в дълга колона и да ги събе-
рем. Отвратителна работа, в сравнение с която 
броенето на пари е детска игра. Трябва само 
да се преброят парите, тъй като те всичките са 
еднакви по стойност.

Освен това чековете трябва да бъдат 
изплащани между различните бан-
ки и всеки отделен чек да е сложен в 

своето чекмедже. А след това изчисляването 

на лихвата! В края на всяко тримесечие тряб-
ва да се направи сметка за всеки влязъл оп-
ределен чек. И това се нарича прогрес! Каква 
абсурдност! Неудобството на златните пари и 
нередовността на обръщението правят банко-
вите сметки необходими, а те на свой ред из-
дават чекове, но това обстоятелство, вместо 
да бъде разглеждано като сериозна пречка за 
златните пари, се счита за нещо, предизвиква-
що гордост!

А освен чековете онези тежки торби със 
злато, сребро, мед и никел и книжни пари в 
сделката! Единадесет различни вида монети: 
1, 2, 5, 10, 20 марки, 1, 2, 5, 10, 20, 50 пфенин-
га! За малка размяна само за една марка шест 
различни монети от три различни метала! 
Стотици чекове, единадесет различни монети 
и десет различни вида книжни пари!

Със Свободните пари имам само ня-
колко стойности и няма чекове. И 
всичко е светло и чисто и винаги ново. 

Моите касови сметки, които преди ми отнема-
ха цял час, сега свършват за няколко минути!

Питал съм се как да се отнасям с обезце-
няването на касовия ми баланс. Нещата са 
доста прости. В края на седмицата, в събота, 
в четири часа, преброявам парите в касата, 
изчислявам обезценяването за седмицата и я 

включвам в разходите. В част-
ните банки тази сума се прех-
върля върху общите разходи, 
които се покриват от намаля-
ването на лихвата върху де-
позитите. В обществената съ-

кровищница загубата е само номинална, тъй 
като държавата печели от обезценяването на 
общото обръщение.

Разгледано от гледна точка на касиерската 
техника, в Свободните пари няма нищо неиз-
годно. Най-доброто доказателство за това е 
фактът, че девет от всеки десет касиери тряб-
ва да станат излишни.

Превод от английски:
Георги Е. аНдРЕЕВ

КАСИЕРЪТ
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Лили ПЕТРоВа

Известният наш минералотерапевт и писа-
тел Иван Митев е член на СБП, на Нацио-
налната асоциация за съхранение на ми-

нералното разнообразие и на Националния клуб 
на лапидарите. Притежава една от най-богатите 
колекции от минерали в България. Автор е на ня-
колко белетристични книги, сред които сборниците 
с разкази „Герб”, „Тя ще дойде всеки миг”, „Подзем-
ната река”, „Паяк в колба”, „Играта”, номинирана за 
наградата на Фондация ВИК. Книгата ни напомня, 
че човекът е играещо същество, което в повечето 
случаи обича да преиграва. Но и това не е случай-
но, защото в крайна сметка води до болка и пре-
чистване. Затова трябва да играем играта на ра-
достта от живота, а не другата - на лъжата и мани-
пулацията. И ако го поискаме, то не е невъзможно, 
защото природата винаги откликва на това, което 
искаме.

В съавторство 
със съпругата си 
Гергана Митева из-
дават сборника с 
научно-популярни 
очерци „Как леку-
ват минералите” 
(2000), Енциклопе-
дия на лечебните 
минерали” (2001), 
„Минералотера-
пия” (2009). А през 
месец май излезе 
от печат и най-
новата им книга 
„100% здраве с 
вода и кристали”.

Тези дни Иван и 
Гергана Митеви ще 
участват за четири 

дни в Световната конференция по минералотера-
пия на тема „Въздействие на опала върху човешкия 
организъм” в Париж. Поканени са на нея от Немска-
та академия по минералотерапия, защото са един-
ствените в Източна Европа, които работят с нея. На 
конференцията ще бъдат демонстрирани различни 
свойства на минералите, ще бъде обменен опит в 
лечението със скъпоценни камъни. Индийски мъ-
дреци ще покажат различни видове шива лингами 
– свещени камъни от техните храмове, а китайски 
лечители ще споделят работата си със звездния 
сапфир, най-добрия минерал за нервната систе-
ма. На конференцията, разказва Митев, ще бъдат 
представени и новите постижения на научните ин-
ститути в Германия в областта на минералотерапи-
ята, включително и т.нар. енергийни лъчи и овали 
от различни минерали, които лекуват чрез промя-
на на вибрационния спектър на човешките органи. 
Всички проблеми, казва Митев, идват от нарушено-
то качество на човешката енергия, вследствие на 
променените вибрационни чистоти на определе-
ни вътрешни органи или жлези. А в основата на 
здравето е доброто състояние на хипофизата, 
за което е знаел Авицена още преди 1000 години. 
Затова измисля да й въздейства чрез т. нар. нефри-
тена възглавничка, която представлява обработе-
на по особен начин нефритена плочка. Тя и днес е 
най-доброто природно средство за регулиране на 
кръвното налягане.

Подобаващо внимание на конференцията ще 
бъде отделено и на най-новото чудо в науката за 
лечение с минералите - ултралита. Той отделя 
златни йони и превръща водата, в която е поста-
вен, в лечебно средство с мощен ефект. Златни-
те йони се считат за лекарството на 21 век. В ЕС 
златото е регистрирано като хранителна добавка и 
е публична тайна, че богатите го консумират, като 
го влагат в различни храни, под форма на люспи, 
раздробени с нанотехнологии. В най-известните 
ресторанти в Европа предлагат салати със злато. 
Също така ще има лекции, посветени на везде-
същата хималайска сол, която се добива само на 

едно място в света, в кариерата Салт Ранге в Па-
кистан. Но поради голямото й търсене в момента, 
тя е най-фалшифицираният продукт, като вместо 
нея се предлага цветна каменна сол. А в истинска-
та хималайска сол се съдържат над 80 вида хи-
мически елементи, достъчно е да поръсиш с нея 
една филия сутрин, за да възстанови организмът 
ти всичко, което е загубил в резултат на стреса.

Като участници в конференцията, Иван и Гер-
гана Митеви ще разкажат за българските 
опали. Те притежават най-голямата опалена 

колекция - 262 разновидности, събирани над 20 го-
дини. Опалът е един от малкото минерали, които 
нямат кристална решетка и имат огромна енергия. 
Той активира работата на мозъка, активира волята 
и паметта. Опалът е и най-големият антидепресант.

Българските минералотерапевти ще разкажат и 
за срещата си с Майка Мира, която още приживе 
е призната за свят човек. Преди месец те я посе-
щават в замъка Шаумбург край Ламбург на Лаан в 
Германия, където живее. Присъстващите на ауди-
енцията с нея, повечето дипломати и видни лично-
сти, получават даршан, благословия. Много труд-
но било да се стигне до Майка Мира, записването 
ставало с месеци напред. Но след срещата си с 
нея човек чувства, че е разбрал всичко в живота. А 
след нейното докосване усеща, че си е пилял жи-
вота, хабил е думи и действия, че не е давал доста-
тъчно. И решава да бъде себе си.

За извършването на така необходимите днес ду-
ховни преобразования особено много ще ни помог-
нат и минералите, защото те са най-чистият източ-

ник на вибрации, т.е. на информация. Предстои ни 
да осъзнаем, че това, което наричаме ад и рай, 
всъщност са енергийно-информационни слое-
ве с различна плътност над нас. И че тези, които 
не са се развивали в духовен план, с умирането на 
физическото тяло се прераждат отново в човешки 
същества с по-нисък потенциал на усещания, кое-
то всъщност е мъчителното. Но ако приживе човек 
е следвал неуморно своята пътека за изчистване 
на мислите си и за усъвършенстване към по-добро, 
след смъртта душата му се движи много леко и с 
огромна скорост като светещо синьо кълбо. И това 
продължава до момента, в който реши отново да 
се прероди.

Иван Митев е имал уникалната възможност 
да се докосне до един от загадъчните ма-
гически кристални черепи. Този случай му 

се удава преди две години на конференцията под 
наслов „Кристалните черепи и бъдещето на чове-
чеството” в Мюнхен. Мистичният череп се съхраня-
вал в частна колекция в Щатите. Когато положиш 
ръката си върху теменната му част, споделя Митев, 
започваш да сънуваш наяве, да виждаш неща, кои-
то си длъжен да опишеш. Тогава човек разбира, че 
не приема дори една хилядна от информацията, 
която му се дава, за да бъде щастлив. Долавя, че 
животът и щастието нямат нищо общо с това, 
което е около нас. Вижда енергията, душата си из-
вън себе си като синьо кълбо. Разбира, че времето, 
употребено в страх, е изгубено време, както и това, 
че няма смърт.

Този кристален череп бил изработен от 5,400 кг. 
чист планински кристал. Подобни на него досега са 
известни само осем. Твърди се, че са 13 и са поне 
на 20 000 години. По тях няма и следа от обработ-
ка с какъвто и да е инструмент. Според вярванията 
на маите, когато се съберат всичките тринайсет 
черепа, човечеството ще получи информация, 
която ще преобърне неговите представи за жи-
вота.

Отскоро семейство Митеви се сдобиха с череп 
от минерала „Косите на Венера”. Той е бил донесен 
от Южна Америка от един махараджа от Шри Лан-
ка. Следил изявите на семейството от 10 години, 
им позволява да го ползват известно време. Мине-
ралът, от който е направен черепа, „Венерини коси”, 
е планински кристал със златисти игли в него. А 
тъкмо той е използван от най-дълбока древност 
за връзка с космоса. Египтяните са го поставяли 
върху челата на мъртвите, за да ги води в задгроб-

ния живот. А гърците отправя-
ли молитвите си към боговете, 
държейки го в ръка, за да бъ-
дат чути по-добре. Тибетските 
монаси го използват при ме-
дитация. Направените от него 
южноамерикански черепи са 
изследвани от Франк Дорланд 
в лаборатория на „Хюлет Па-
кард” в САЩ. Установява се, че 
планинският кристал прите-
жава способността да слива 
съзнанието с подсъзнание-
то. С негова помощ се получа-
ват отговорите на въпросите, 
които са ни занимавали цял 
живот. Това може да стане на-
сън или като прозрение наяве.

Лили ПЕТРоВа

Всяко лечение започва 
с изчистване на мислите 
и усъвършенстване
към по-добро

В основата на здравето е доброто състояние на хипофизата

Иван Митев с черепа

Майка Мира

Хималайска сол от Пакистан, 
http://www.zoya.bg/

Хималайска розова сол на 
кристали, http://www.zoya.bg/
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Минералотерапевтът Иван Митев се 
занимава вече 20 години с научна ми-
нералотерапия и с изучаване на хиля-

долетния опит в тази посока. Запознат е и с тех-
нологията за приготвяне на минерални елек-
сири за преодоляване на много здравословни 
проблеми. В най-новата си книга „100% здраве 
с вода и кристали” представя информационно-
то въздействие на водата с минерали, което ще 
донесе здраве и радост на много хора.

Възможностите на водата да подрежда мо-
лекулите си по определен начин, казва Иван 
Митев, под въздействието на вибрационно 
(морфично) поле са установени още през 997 г. 
от Абу Рейхан Бируни, един от големите енцик-
лопедисти на Средния изток по онова време. 
Съвременната наука от своя страна установи, 
че вода, подложена под въздействието на ин-
формационното поле, което създават някои ми-
нерали, притежава несравнимо с никое друго 
по мощност лечебно въздействие. То може за 
миг да преобрази физическия и емоционалния 
статус на всеки човек. Но основният съвет е 
да се започне с контролирането и пречист-
ването на мислите, което е едно от най-труд-
ните неща на този свят. Най-краткият път обаче 
за коригиране на променените ни вибрационни 
честоти, довели до болестотворна промяна на 
целия ни химизъм, в т.ч и този на кръвта, е чрез 
структурирана с минерали вода. Това е един от 
най-ефикасните начини за възвръщане на до-
брата физическа и психологическа кондиция.

Много е важно да се внимава с избора на ми-
нералите, съветва Митев. Цветът на доста от 
предлаганите в момента в България се интен-
зифицира с цианиди, които се отлагат в стукту-
рата на минерала. В тази област у нас се ви-
хрят много шарлатани, което причинява и много 
опасни последствия. Страната ни е удавена 
от ментета. За да имат лечебно действие, ми-
нералите трябва да отговарят на определени 
условия, да са сертифицирани в лаборатории, 
но в България такива няма. Минералите, които 
Иван Митев предлага за лечебни цели, са ми-
нали през лабораториите на Немския институт 
за контрол на терапевтичните средства. Всеки 
един от тях е маркиран със специален знак в 
документа за доставянето му.

Някои от предложенията 
за лечение с минерали
на Иван Митев:

- късче самородно, природно сребро от 
Хартенщайн със 100% чистота, без милиграм 
какъвто и да е друг примес се поставя във вода, 
която след определено време се превръща в 
структурирана, светена. Тя предпазва от вся-
какви външни негативни въздействия и пре-
махва придобитото вече по различни начини 

напрежение.
- Със структурираната с огнен опал вода 

се постига радост от живота, ентусиазъм, весе-
ло настроение, прилив на идеи и сили за осъ-
ществяването им. Защитава се аурата, създава 
се хармоничен енергиен баланс в жилището. 

- С ахатовата плочка се въдейства за защи-
та, стабилност, закрила, духовно съсре-
доточаване, елиминиране на магнитни 
интервенции от всякакъв характер. 
Подпомага се храносмилането. 
Влияе добре върху отделителна-
та и половата система. Засилва 
кръвообращението, подобрява 
състоянието на кожата и очите, 
подпомага регенерацията на це-
лия организъм, както и растежа 
при децата.

- С вода, структурираната с 
диамант - най-силния от всички 
познати до днес близо 4000 минера-
ла – се постига освобождаване от при-
теснения, справяне с всякакви конфликти и 
проблеми, очистване на вътрешните органи и 
кръвоносните съдове. Подпомага работата на 
мозъка, нервите, на всички жлези, бързо въз-
становява организма. Диамантът е най-добрият 
минерал за постигане на яснота на съзнанието.

- С гранатов кристал се структурира вода, с 
която се въздейства за усилване на съпротиви-
телните сили, на волята, смелостта. Преодоля-
ват се кризи, умора, слабост, изтощение. Под-
помага сексуалността, потентността, мускулна-
та сила, обмяната на веществата, кръвообра-
щението и оросяването, качеството на кръвта. 
Засилва се имунната система.

- Нефритената възглавничка на авицена е 
най-доброто средство за мигновено повлиява-
не върху кръвното налягане. Използването й 
задължително се комбинира с клиноптилолит, 
който вече се предлага с търговското име кли-
новит. Но той трябва да бъде термично обрабо-
тен при точно определена температура. В про-
тивен случай порите, в които се намират кали-
евите и натриевите йони, губят проходимостта 
си или пък се разрушават.

- С късче терциерен кехлибар се приготвя 
най-старото лекарство на планетата - еликсир, 
който се използва при всякакви дихателни про-
блеми, включително при астма, алергии, чести 
инфекции на гърлото и т.н. Действието му е по-
знато отпреди 6000 години. Като имуностиму-
латор няма равен на себе си.

- клиновитът е обявен за минерал на 20-ти 
век заради граничещите му с вълшебство ка-
чества. С него се йонизира вода, която може да 
се пие от всеки. Изчиства токсините, повлиява 
благоприятно нервната, отделителната и хра-
носмилателната система. Осигурява нормален 
сън, премахва потенето, треперенето и всякак-
ви други последствия от наличието на подсъз-
нателно напрежение. Регулира количеството 
на свободните радикали в организма.

- Плочката от лабрадор е най-доброто сред-
ство при проблеми на костната система, артрит, 
шипове, ставни заболявания, невралгични бол-
ки, радикулит, дископатия, изтръпване на край-
ниците, болки в мускулите, нарушено кръвооб-
ращение. За болки в кръста се масажира осно-

вата на опашната кост. За три дни 
болката изчезва. Този масаж 

дори увеличава човешкия 
ръст с няколко сантиме-

тра.
- зелената родопска 

глина е изключително 
ефикасно средство при 
трудноподдаващи се 
на лечение с медика-
менти кожни проблеми 
– алергии, акне, екземи, 

псориазис и други подоб-
ни. Способства за бързо 

възстановяване на косата.
- С плочката от планински 

кристал за очи при правилно полз-
ване при различни очни проблеми може да се 
подобри зрението.

- С южноамериканския минерал „очите на 
андите” бързо и трайно се елиминира напрег-
натост, главоболие, проблеми с равновесието.

- Розовият кварц за деца е най-добрият ми-
нерал за въздействие при напрегната нервна 
система в детска възраст.

- Необработеният розов кварц служи за 
елиминиране на екранно облъчване. Задължи-
телен за тези, които ползват компютър в дома 
или работата.

- Малкият кристален череп от Рио Гранде 
до Сул, Бразилия, се използва за развиване на 
интуицията и получаване отговори на въпроси, 
които ни интересуват. Той е и най-доброто сред-
ство за защита на дома от зли помисли и магии, 
отрицателни магнитни интервенции.

- Енергийният лъч от минерал служи за 
възстановяване на хармоничното движение на 
енергията по тялото. Неговият вид се определя 
индивидуално. Практикуваната с него терапия 
по 7 минути на ден за кратко време повлиява 
изключително добре върху проблеми на сър-
цето, панкреаса, щитовидната жлеза и много 
други.

- Енергийната пръчица от сардоникс регу-
лира енергията в организма и ускорява оздра-
вителните процеси. Взета в ръката, тя започва 
да трепти с определена честота. При контакт с 
тялото в посочените зони импулсите й активи-
рат работата на хипофизата, която въздейства 
върху състоянието на всички останали жлези, а 
чрез тях и на вътрешните органи, нервната сис-
тема и химическия състав на кръвта.

- за болки в коленете може да се използва 
шива лингам и орегонски базалт. Причината 
може да е нарушеният алкално-киселинен ба-
ланс на организма.

Работата на хипофизата се 
активира със сардоникс

Необработеният розов кварц елиминира екранното облъчване

Розов кварц

Необработен 
розов кварц

Сардоникс

Планински 
кристал
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ва, да се мери с добро-
то. Да се иска прошка. 
Това са духовните меха-
низми.

За лечение на онко-
болни: Взема се поне 
една година мед, сме-
сен с билката слез, 
стрита на прах, ако е 
суха, или смляна, ако е 
прясно откъсната. При-
ема се от 3 до 5 пъти на 
ден на гладно. Да се пие 
на ден по 1 чаена чаша 
сок от бъз. Да се взема 
отвара от корени на коп-
рива и чай от свирчо-
вина. Поотделно да се 
пият, да не се смесват. 
Поне една година да се 
пие шипково вино, ши-
пков чай. Да се намали 
теглото. Болният да се 
постави на диета. Пове-
че пресни сокове да пие, 
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- Химиотерапия и 
лъчетерапия. Имат ли 
алтернатива?

- Напълно да се из-
ключат от лечението. 
Те са убийствени за ва-
шето физическо и фино 
тяло, те поразяват и 
убиват.

Животът трябва да се 
постави на друга осно-
ва, тогава ще има подо-
брение. На основата на 
положителна нагласа 
към света. Отрицание-
то е болест. Повече се 
разболявате от негати-
визъм. Носите отрица-
нието в себе си и то ви 
убива. Да се утвържда-

задоЧНИ РЕПоРТажИ оТ 
СъзВЕздИЕТо СЕВЕРЕН КРЪСТ
зихара зетрон отговаря на въпросите

МАСИ И ВЛАСТ АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ

Край арената се образуват двойно за-
творени маси. Тази забележителна 
особеност дава възможност за едно из-

следване върху тях.
Отвън арената се откроява добре. Обик-

новено се вижда отдалеч. Всеки знае къде е, 
колко място заема. Тя винаги присъства дори 
когато човек не мисли за нея. Викове, идващи 
от арената, стигат надалеч. Ако пък е и откри-
та, отзвук от царящото край нея оживление се 
носи из града, който я обгражда. Но колкото 
и възбуждащи да са тези известия, безпре-
пятствен приток към арената не е възможен. 
Броят на местата е ограничен. Разположени 
са така, че хората да не са много притиснати 
един о друг. Трябва да им е удобно. Трябва да 
виждат добре от своите места, без да си пре-
чат.

Гледана откъм града, арената е ограден от 
безжизнена стена. Отвътре край нея се из-
гражда стена от хора. Всички присъстващи об-
ръщат гръб на града. Те са се освободили от 
структурата, от стените, от улиците му. Докато 

вълнува самия него. Тяхната явна възбуда по-
вишава неговата собствена.

Масите, които така сами се излагат на 
показ, представляват затворен пръс-
тен от очаровани лица, застанали 

едно над друго, който е особено хомогенен. 
Той обхваща и съдържа всичко онова, което 

се разиграва долу. Никой не се стреми да се 
откъсне от него.

Всяка празнина в този пръстен би могла да 
напомни за разпадане, за предстоящо раз-
пръсване. Празнина обаче там няма.

Тези маси са затворени отвън и в самите 
себе си – следователно те са двойно затворе-
ни.

Подготвил за печат:
Цветан аНдРЕЕВ

по-малко храна. Масло 
– може, по чаша мляко 
- може, жълтък - непре-
менно. Напълно да се 
изключи месото, токсич-
но е. Да се пие преваре-
на вода на гладно. На 
седем дни веднъж да се 
прави клизма. Пречист-
ване с вода да се прави 
на всеки осем дни: един 
ден да се пие само пре-
варена вода. Подобре-
ние ще има.

- Египетският сим-
вол „анх”. какво още 
не знаем за него?

- Символ на древни 
тайни практики. Разгра-
ничение между света на 
вечното и преходното. 
Извън този символ той 
е поставен като знак за 
съвършенство на иде-
ята. Предполага се, че 
е символ на степента 
на владеене на духов-
ни практики. Символ на 
превъзходството. Бо-
жествен ключ за прак-

тикуване на духовни 
обреди. Ползвал се е 
от висшите служители 
на властта по силата на 
висшеволие. Само анх 
ключът дава предим-
ство и възможност за 
поставяне на Божест-
вен печат.

- камъните от Ика в 
Перу какъв произход 
имат?

- Датировката им е 
на повече от 5 милиона 
години. Дело на циви-
лизация от земно-кос-
мически тип, напредна-
ла в научната област. 
Наименованието и се 
пази в известен смисъл 
в древните артефакти – 
„шанти”. Произхождат от 
древно племе на местни 
туземци, съвкупявали 
се с планетяни от из-
вънземна цивилизация 
от Слънчевата систе-
ма. Принадлежат към 
Поларианската раса, 

известна с древната си 
мъдрост и поставила 
изображения върху ка-
мъните - информация за 
събития и факти, харак-
терни за техния напре-
дък. Носят послания за 
човечеството на мили-
они години. Ползвана е 
рисунката като универ-
сален знаков символ, 
разбираем без превод. 
Сътрудничеството и 
сътворчеството между 
две цивилизации е факт, 
независимо от коя пла-
нета идва високоразви-
тата цивилизация, за да 
предаде знания на зем-
ните жители от извън-
земен разум. Използва 
се инструментариум за 
преки комуникативни 
внушения. Напълно да 
се изостави идеята за 
самота във Вселената.

Цветана каЧЕРИЛСка
e-mail: anarilska@mail.bg

Eсе ІХ от поредицата на Елиас 
КАНЕТИ  за характера на масите

МАСИТЕ КАТО ПРЪСТЕН

дат онова, което се разиграва долу. Но в ре-
зултат масите седят едни срещу други. Всеки 
вижда хиляди хора и глави. Докато той е там, 
и те всички са там. Той вижда, че онова, което 
довежда него до възбуда, възбужда и тях. Те 
стоят на известно разстояние от него – разми-
ват се детайлите, които обикновено ги разли-
чават един от друг и ги превръщат в индивиди. 
Всички те си заприличват, държат се еднакво. 
Той забелязва у тях само онова, което сега 

КОНТАКТЬОРСТВО

Най-новите 
книги на 
издателство 
„Иван Д. 
Венев” може 
да намерите в 
книжарницата 
в село Лозен, 
София – 1151, 
ул. „Прогоно” 
№ 18, или да 
ги поръчате на 
телефон: 02/992 
68 95.

стоят край арената, те нехаят за онова, което 
става в града. Те скъсват взаимоотношенията 
си с него, скъсват с правилата, с навиците си. 
Съществуването им като огромно множество 
им е осигурило определено време, обеща-
на им е възбуда – но при едно много важно, 
задължително условие: масите трябва да се 
разтоварват навътре.

Редовете около арената са разположени 
амфитеатрално, за да могат всички да виж-
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 РАЗКРИВАНЕ 
НА ИСТОРИЯТА

ДНК носи кодираната програма, тъй 
като този генетичен материал и неговите 
спирали са направени от светлинно закоди-
рани влакна - малки, фини нишки, които но-
сят информация точно както го правят влак-
новите оптически системи. Стълбът от свет-
лина, който използвате, за да се включите и 
да внесете информация в тялото си, също се 
състои от светлинно закодирани влакна. Тези 
светлинно закодирани влакна носят огромно 
количество данни и информация и вашето 
тяло е изпълнено с тях. Когато се съберат на 
едно място и се подредят по определен на-
чин, светлинно закодираните влакна взаимо-
действат и отделят информация, която дава 
обяснение на историята, която те носят.

Светлинно закодираните влакна във ваше-
то тяло са като огромна библиотека - библио-
тека, която е толкова голяма, че съдържа ис-
торията на вашата вселена. В историята на 
Земята е имало много различни видове, кои-
то са живели тук. Вие си мислите, че чове-
чеството се е зародило на тази планета. Чо-
вешките същества са били поставени тук. На 
хората им предстои голям шок, защото скоро 
ще открият скелетите на едни много различ-
ни същества. Някои от тях вече бяха открити, 
главно в Южна Америка, но това попадна или 
само на страниците на жълтата преса и бе 
прието за измишльотина, или пък старателно 
бе пазено в тайна. Когато човешкото съзна-
ние се издигне до честотата на приемник и 
нервната система на масовото мислене бъде 
настроена така, че да може да настъпи смя-
на на парадигмата, Земята сама ще разкрие 
своите тайни чрез най-различни средства, 
като промени във времето и земята, психич-
ни открития и така нататък. Вие ще извадите 
на повърхността една съвсем нова история.

задачата, която стои пред вас, е съз-
нателно да се стремите, да налагате и да 
предизвикате еволюцията на своето дНк. 
Налагането, предизвикването и желанието 
за това не са нещо лесно, тъй като трябва да 
преминете през много самоличности. Исто-
рическият поглед към вашето многоизмерно 
съществуване, или същност, или душа показ-
ва, че сте били най-различни личности и ня-
кои от тези изживявания са били болезнени. 
Били са трудни и са представлявали предиз-
викателство.

Сега е моментът да преминете през пре-
дизвикателствата и да разкриете история-
та, която е във вашето тяло, като позволи-
те на светлинно закодираните влакна да 
се съберат и да образуват нови спирали и 
като приемете това, което ще ви донесе тази 
нова информация чрез вашето ДНК. Тя не ви-
наги ще бъде разбираема за логическото ви 
мислене. Ще разберете, че вашето логическо 
мислене има своето място, функция и значе-
ние, но то не е вашата самоличност. Логиче-
ското мислене се прилага прекалено много 
от повечето хора. То се претоварва и с него 
се злоупотребява, а когато използвате пре-
калено много и злоупотребявате с логическо-
то мислене, създавате напрежение в тялото 
си. Не винаги е необходимо да разбирате по 
логичен начин това, което изживявате. На-
блюдавайте себе си, не губете чувството си 
за хумор в нито един момент и никога не за-
бравяйте, че се развивате.

Ще преживеете много неща, защото ще из-
качвате една стълба на самоличността, коя-
то е изградена от вашата система от чакри. 
Чакрите са енергийни информационни цен-
трове, настройвани в различни животи, ко-
гато сте действали или сте се изразявали в 

КОНТАКТЬОРСТВО

вътре във вас, но нямало логичен начин да 
стигнете до нея. Така че, как сега да намери-
те информацията? Тя сама ще ви се разкрие. 
Такъв е процесът. Няма нужда да я търсите, 
защото това, което ще се разкрие, е ваше-
то наследство и това кои сте. когато ваше-
то дНк започне да образува нови нишки, 
тези нови нишки ще се разпространят по 
нервната система на тялото, която в мо-
мента се развива, и спомените ще нахлуят 
в съзнанието ви. Трябва да работите, за да 
развиете тази нервна система, да привлечете 
светлина в тялото си, да набавите кислород 
на системата си, да се научите как да се спра-
вяте с ускоряващата се енергия и да предиз-
викате повече идеи и преживявания в тялото 
си. Когато този процес започне да израства 
и да се подхранва във вашето тяло, просто 

Светлинно закодираните 
влакна съдържат 
историята на вселената
една или друга област. Задължително е да 
откриете своята самоличност в следващите 
няколко години.

Светлинно закодираните влакна са ин-
струмент на светлината, част от светли-
ната и нейно изражение. Тези светлинно за-
кодирани влакна съществуват под формата 
на фини, нишковидни власинки във вашите 
клетки, а извън тялото ви също съществуват 
съответни на тях светлинно закодирани влак-
на. Светлинно закодираните влакна са носи-
тели на Езика на светлината, който е носител 
на историята за това, кои сте вие. Преди тези 
светлинно закодирани влакна не са можели 
да дойдат на планетата, тъй като имало за-
мърсяване, създадено от отбора на мрака, и 
то им пречело да влязат.

Светлинно закодираните влакна са като 
светлинни лъчи, които съдържат един гео-
метричен език. Те идват при вас от една кос-
мическа база данни и съдържат информация. 
Много от вас са на етапа, в който тялото ви 
няма нужда да бъде лекувано. Вие имате 
нужда от спонтанно образувание - един при-
саден орган, поставен във вашето тяло, за 
да ви учи. Именно това предстои да се случи 
през следващите няколко години.

Някои хора на тази планета, особено тези, 
които работят с кристали, ще се научат да 
изпълват и да задействат други тела с тези 
влакна. При хората, които желаят това из-
живяване, влакната ще бъдат задействани в 
техните тела, за да им дадат веднага инфор-
мация и знания. Образованието ще се разви-
ва именно в тази посока. Ще има същества, 
които ще ви съдействат за всичко. Ще трябва 
да сте в състояние да забележите тези съ-
щества и да забележите съществуването на 
други реалности около вас.

Когато информацията в светлинно закоди-
раните влакна била разпиляна, библиотеките 
не били изгорени - просто всички книги били 
издърпани от полиците и оставени в центъра 
на стаята. Представете си, че влизате в стая 
с размерите на гигантски стадион и всички 
книги или цялата информация, с която е била 
пълна, е издърпана от полиците и оставена 
в средата на пода. Как можете да намерите 
нещо, освен по случайност? Тъй като хората 
никога не са вярвали в реда на случайности-
те, никога не са следвали вътрешния си ред.

Информацията от влакната си останала 

го наблюдавайте, тъй като ще искате да раз-
берете как да влезете в досег с него. Да се 
занимавате непрекъснато с драмите си е като 
да препрочитате една книга отново и отново 
и да не позволявате на цялата информация 
в другите книги да стигне до вас. Има нещо 
повече: една цяла история.

Тази история е свързана с цялата ви душа. 
Като членове на Семейството на светлината 
вие сте съгласни да съхранявате във физи-
ческите си тела съзнанието за всичките си 
съществувания. Съгласявате се да приеме-
те това, което сте направили, и ролите, които 
сте изпълнявали във всички тези съществу-
вания, и след това да навлезете в различни 
действителности и да ги променяте според 
принципите на вашето съглашение като пред-
ставители на Семейството на светлината. 
Разбира се, в рамките на това съглашение, 
вие имате право на свободна воля.

Тройната спирала ви води до центъра на 
чувствата. Центърът на чувствата е емоция, а

емоцията е вашият път или мост, или 
билет към духовния ви аз.

когато хората отричат духовния си аз, те 
не могат да навлязат в духовните сфери. 
Христос е казал: „Познай себе си.” Познайте 
себе си. Това е същото. Посланието е било 
изпратено на планетата отдавна, но то било 
изопачено, така че хората не можели да раз-
берат колко велики всъщност са и че просто 
трябва да се преработят.

Работата винаги е вътрешна. Когато искате 
да разберете как да предизвикате промяна на 
планетата, ние винаги ви казваме да работите 
върху себе си. Развивайте се. Излезте извън 
границите на Аза. Научете се да бъдете мно-
гоизмерни, да присъствате в астралния свят 
и да пътувате извън физическото тяло. Прес-
танете да определяте тялото като свършва-
що „дотук”, както ви насърчава обществото, 
за да можете да бъдете контролирани. В една 
зона на свободна воля контролът е част от иг-
рата, защото някой иска да държи нещата в 
свои ръце.

контакт с плеядианците:
Барбара МаРЧИНяк
Из „Вестителите на зората”, 1992 г.
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КУЛТУРА, 
ИЗКУСТВО

От 117 песни ор-
ганизаторите на 
конкурса допус-

наха 96 предложения. На 
журито се падна тежката 
задача да избере 12 от 
тях, които да участват на 
фестивала. Две от песни-
те обаче получиха една-
къв брой точки и така тази 
година 13 изпълнения 
продължават напред.

В състава на подбор-
ната комисия влязоха 
именитият български из-
пълнител Георги Христов, 
председател, и членове 
Мариана Попова, Йор-
дан Георгиев, Константин 
Цеков, Гергана Турийска, 
Иван Кутиков, Руслан Ка-
рагьозов, Тони Димитро-
ва и заместник-кметът на 
Община Бургас Йорданка 
Ананиева.

Ето песните, участни-
ци на финалния концерт, 
който ще се проведе на 
30 юли в Летния театър на 
Бургас:

01. „Жива вода” – изп. 
Ива Ралчева (музика и 
аранжимент Емилиян 
Владев, текст Анелия 
Дойчева)

02. „Много причини има” 
- Роси Кирилова (музика 
и текст Роси Кирилова, 
аранжимент Пламен Ве-
линов)

03. „Ша-ла-ла” - Искрен 
Пецов (музика и текст Ис-
крен Пецов, аранжимент 
Искрен Пецов и „Латино 
партизани”)

04. „Ваш да бъда” - Ге-
орги Дюлгеров (музика 
Георги Дюлгеров, аранжи-
мент Светослав Лобошки, 
текст Живко Колев)

05. „Завръщане” - Пла-
мен Ставрев (музика Ге-
орги Анастасов, аранжи-
мент Дени Драганов, текст 
Живко Колев)

06. „Следи по пясъка” - 
Александър Байчев (музи-
ка и аранжимент Стамен 
Янев, текст Николай Пеев)

07. „Ще продължа” - Да-
мян Попов (музика и аран-
жимент Калин Димитров, 
текст Емил Дилчев и Да-
мян Попов)

08. „Островът на любо-
вта” - Кристина Димитро-
ва (музика и аранжимент 
Светослав Лобошки, текст 
Ивъ & Петров)

09. „Теб сънувам, море” 
- Маргарита Хранова и 
Денислав Новев (музика 
Милен Македонски, текст 
Владимир Михайлов)

10. „В някой друг живот” 
- Галя Ичеренска (музика и 
аранжимент Георги Ралев, 
текст Пейо Пантелеев)

Людмила Михайлова и Мариана 
Праматарова – нов творчески тандем 
сред финалистите на конкурса
„БуРГАС И МОРЕТО” 2011

Людмила Михайлова - 
античен театър, Пловдив, 

лято 2005

Людмила 
Михайлова
завършва със златен медал 
Средно музикално училище - гр. 
Бургас, в класа по виолончело 
на Жасмина Чернева. През 
1995 г. завършва Националната 
музикална академия - София 
със специалности виолончело 
при проф. Здравко Йорданов 
и оперно пеене при доц. Сили 
Бръчкова. Веднага постъпва 
като солистка в Бургаската 
опера, където изпълнява 
централни сопранови партии – 
Виолета от операта „Травиата” 
на Верди, Джилда от „Риголето” 
на Верди, Дона Ана от „Дон Жуан” на Моцарт, Памина 
от „Вълшебната флейта” на Моцарт, Фиорделиджи 
от „Така правят всички” на Моцарт, Лучия от „Лучия 
ди Ламермур” на Доницети, Микаела от „Кармен” на 
Бизе, Татяна от „Евгени Онегин” на Чайковски, Мими 
от „Бохеми” на Пучини, Нанета от „Фалстаф” на 
Верди, Графиня и Сузана от „Сватбата на Фигаро” на 
Моцарт, Розина от „Севилския бръснар” на Росини и 
др. В репертоара й влизат също ораториални творби 
от Вивалди, Й.С.Бах, Перголези, Моцарт, Брамс, 

11. „Преди да свърши 
любовта” - Димитър Ата-
насов (музика и аранжи-
мент Димитър Атанасов, 

МАРИАНА 
ПРАМАТАРОВА
Творческа биография:

книги: 
1. „Магьосница” – поезия, 
„Защита”, София, 1994 г.
2. „В паяжината” – поезия, 
издателско ателие „АБ”, 
София, 1999 г.
3. „Музикална въртележка” – 
музикални миниатюри, детски 
песни и музикални приказки по текст на Мариана 
Праматарова, музика на Огняна Георгиева и партитури 
на Мариана Игнатова, 1996 г.
4. „Празник в детската градина” - сценарии за празници 
и развлечения, „Понтика принт”, Бургас, 1994 г.
5. „Английски език в предучилищна възраст” – в 
помощ на родители и учители.
6. „Искри от вечността” – публицистика, мултимедия 
(книга за Странджа и Южното Черноморие с филм 
към нея), ИК „Новата цивилизация”, София, 2008 г.
7. „Бургаски музи по света” – избрани интервюта, 
коментари и творчески портрети на известни артисти 
от Бургас от различни сфери на изкуството, които 
живеят основно в чужбина (Р. Кабаиванска, Кичка 

Бодурова, Елжана Попова, Михаил Гецов, Георги 
Дюлгеров, м-ро Георги Димитров, Недялко Йорданов, 
Владимир Гоев и др.) - публицистика, ИК „Новата 
цивилизация”, София, 2009 г.

Участия на финал в национални конкурси:
1. Национален конкурс за детска песен „Сладкопойна 
чучулига” – Бургас, 1996 и 1997 г. с песните „Шаро” 
и „Рожден ден”, текст Мариана Праматарова, 
музика Маргарита Михайлова, аранжимент Руслан 
Карагьозов.
2. Разкази на Мариана Праматарова са отпечатани в 
сборниците на І-вия и ІІ-рия Национален конкурс за 
разказ „Йордан Йовков” – Добрич, 1997 и 1998 г., изд. 
„Сагитариус”, Добрич.
3. Участия в национални научни конференции 
„България в световната култура и история” община 
Варна 2008, 2009 г.

Автор на много публикации в регионални, 
национални, периодични седмичници, ежедневници 
и специализирани научно-методически списания и 
вестници.
Дългогодишен телевизионен журналист – репортер в 
новини, автор и водещ на културно-информационни 
програми („Арт мозайка” по тв „Микс”- Бургас, 
„Бургаски музи” по тв „Скат” - Бургас), гл.редактор 
на новини в канал 0 и с излъчвани материали в 
национален ефир: бТВ, Канал 1, Нова тв и др.

К.Орф и др., както и оперети.
Участва в майсторски клас на 
Александрина Милчева (1996), 
специализира пеене при проф. 
Федора Барбиери в Австрия (1997-
1998). Има множество гастроли 
в Испания, Франция, Австрия, 
Германия, Швейцария, Холандия.
Двукратно печели наградата 
на Федора Барбиери за най-
добро представяне на оперен 
певец на Международната 
„Тиролска певческа академия” 
– Австрия (1997-1998). Участва 
в Международния фестивал 
„Софийски музикални седмици” 
2006г., където изпълнява 
Констанца от оп. „Отвличане 
от сарая” - Моцарт. Носителка 
е на награди от конкурси за 
виолончелисти в Провадия, 
Бургас и Кюстендил.

Получава признание и като композитор. Нейни 
творби са отличени на национални срещи на млади 
композитори; на Международния фестивал „To 
Round The World With Hearts” в Токио, Япония - със 
Специалната награда; на Националния конкурс 
за композитори в Провадия - с III награда. Участва 
в записи на „Метаморфози” от Лазар Николов - CD 
съвместно със своя учител проф. Здравко Йорданов, 
а като сопран - в „Немски реквием” от Брамс за БНТ 
под диригенството на Георги Димитров.

текст Бистра Александро-
ва)

12. „Да посрещнем 
деня” - Мина Пенкова (му-

зика и аранжимент Люд-
мила Михайлова, текст 
Мариана Праматарова)

13. „Слънцето в теб” - 

група „Попърс” (музика Ра-
дослав Славчев, аранжи-
мент група „Попърс”, текст 
Ненчо Балабанов)


