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Излиза всеки понеделник

Жителите на Земята, включително нейната мате-
рия и седемте астрални нива, изживяват в момента 
период на благодат, започнал на 14 юни 1988 годи-
на, когато за пръв път в този Космически ден Земята 
затвори своята духовна верига с Източника (Бога, 
Богинята, Всичко, което е). По време на това 40-го-
дишно отваряне, което ще продължи до 2028 година, 
земната вибрация ще се увеличи хилядократно в 
нова четириизмерна реалност.
Планетата Земя се отвори за ново ниво, което на-
ричаме Четвъртото измерение, по време на Хармо-
ничното сливане на 15-16 август 1987 година. На 14 
юни 1988 година нивото на Създателя (енергията на 
Бащата, Махатма) частично вкорени на Земята Два-
надесети лъч (Златната духовна светлина), давайки 
възможност на цялото човечество и Земята да полу-
чат земна връзка с Източника на този Космически 
ден за пръв път в историята на Земята. Вкореня-
ването стана напълно осезаемо на 26 януари 1991 
година, когато новата ситуация позволи на Махатма 
(енергията на Източника) да вкорени монадичната, 
или духовна, енергия на Земята и нейните царства 
за пръв път в тяхната история.
Прекрасните, по-осъзнати жители на Земята, които 
бяха объркани и травматизирани от тежката, ограни-
чаваща структура на третото измерение, се пробуди-
ха и осъзнаха, че представляват нещо много повече 
от тази тленна физическа структура, чиито емоци-
онални и физически тела изглежда призовават за 
промяна, особено онези, които съдържат по-голяма 
Светлина и съзнание. 

Из „Махатма”, 1987 г.

СТР. 5

дроб.
Наблюдават се и про-

мени в мастно-киселинния 
състав на биологичните 
мембрани.

Есенциалните мастни 
киселини имат две основ-
ни метаболитни функции – 
те са важна съставна част 
на клетъчната мембрана 
и прекурсори на ейкозано-

роза, кожни проблеми и др. 
Ескимосите, чиято диета 
е много богата на омега-3 
полиненаситени кисели-
ни, много рядко страдат от 
сърдечно-съдови, ставни 
и кожни проблеми. Ниска-
та смъртност от сърдеч-

ни заболявания при тях, 
за разлика от Европа и 
Америка, предизвикала 
в началото на миналия 
век повишения интерес 
към омега-3 киселините.              

идите – хормоноподобни 
вещества с важни функции 
в организма.

Ролята на тези киселини 
е доказана и недостигът 
им се свързва с по-високия 
риск от сърдечно-съдови 
заболявания, атероскле-

Аз търся и намирам,
Аз намирам и се изумявам,

Аз се изумявам и се смирявам,
Аз се смирявам и осъзнавам:

Аз съм съзнание! Аз съм светлина!

Покана
Саша Тодорова

има удоволствието да ви покани на поредната си

ИЗЛоЖБа

ноВИЯТ коСМИЧЕСкИ ДЕн
Откриването е на 11.11.2011 г., от 18.30 ч., в 
сградата на Rainbow Plaza (ул. „Атанас дуков” №29, 
кв. „Лозенец” – близо до болница „Токуда”).
Експозицията е отворена до 30.11.2011 г., всеки 
ден от 10 ч. до 20 ч.

МАСИ И ВЛАСТ АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИ

Eсе ХVІІ от 
поредицата 

на Елиас 
КАНЕТИ за 
характера 
на масите

СТР. 2-6

Приемът на мазни-
ни с храната се 
е променил зна-

чително през последните 
десетилетия. Ние приема-
ме много повече насите-
ни мазнини от животински 
и растителен произход, 
съдържащи омега-6 маст-
ни киселини, докато при-
емът на омега-3 полине-
наситени мастни киселини 
(каквито се съдържат в 
рибата) е намалял с около 
80% през последните 100 
години. Поради промени 
в начина ни на хранене 
през последните десети-
летия по-голямата част от 
нас страдат от недостиг на 
омега-3 киселини в орга-
низма си. Симптомите на 
дефицит на есенциални 
мастни киселини включват:

•	 недостатъчен рас-
теж,

•	 нарушени функции 
на имунната система,

•	 дерматози, суха и 
чуплива коса,

•	 нарушена репро-
дуктивна функция, пре-
ждевременни раждания,

•	 нарушени функции 
на бъбреците и черния 
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е трябвало да се откаже, страхувайки се от 
тежки наказания. Повечето хора не могат да 
устоят на убийство, което е безопасно, разре-
шено, препоръчано и споделено с много съу-
частници. Към това трябва да се прибави, че 
страхът от смъртта, която заплашва всички 
хора и мисълта за която винаги живее у тях в 
най-различни форми, дори когато вниманието 
не е съсредоточено непрекъснато върху нея, 
превръща в необходимост едно прехвърляне 
на смъртта върху другите. Образуването на 
насъсканата маса задоволява тази потреб-
ност.

Това начинание е толкова лесно осъществи-
мо и се разиграва така мигновено, че трябва 
да се бърза, за да се стигне навреме. В бързи-
ната, възбудата и увереността на такава маса 
има нещо зловещо. Това е въодушевление на 
слепци, които са най-слепи, когато внезапно 
повярват, че са прогледнали. Масата тръгва 
към жертва и екзекуция, за да се отърве не-
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МАСИ И ВЛАСТ

Насъсканата маса се образува в името на 
някаква бързо достижима цел. Тя й е извест-
на, точно обозначена и близка. Настървената 
маса има за цел да убива и знае кого иска да 
убие. С несравнима решителност се хвърля 
към тази цел – невъзможно е да бъде излъгана 
в нея. Достатъчно е целта да се оповести,

достатъчно е да се разпространи 
кой трябва да бъде погубен, за да се 
образува маса.

Концентрацията върху убиване е от особен 
вид и по интензивност не може да бъде над-
мината. Всеки иска да вземе участие, всеки за-
махва. За да може да нанесе удар, всеки се 
стреми да е най-близко до жертвата. Ако не 
може да я улучи, иска да види как ще бъде улу-
чена от другите. Всички ръце сякаш са на едно 
и също същество. Все пак ръцете, които улуч-
ват, имат по-голямата стойност и тежест. Цел-
та е всичко. Жертвата е целта, но тя е също и 
точката на най-голямата плътност – тя съсре-
доточава в себе си действията на всички. Цел 
и плътност съвпадат.

Важна причина за стремителното 
нарастване на насъсканата маса е 
безопасността на начинанието.

Безопасно е, защото превъзходството от 
страна на масата е колосално. Жертвата не 

може да им стори нищо. Мъчи се да бяга или 
е пленена. Не може да отвръща на ударите, 
в своята безпомощност тя е само жертва. Но 
е обречена на гибел. Съдбата й е предопре-
делена, никой не се страхува, че ще понесе 
наказание за смъртта й. Разрешеното убий-
ство замества всички убийства, от които човек 

АКТУАЛНИЯТ КАНЕТИНасъскани 
маси Eсе ХVІІ от поредицата на Елиас 

КАНЕТИ за характера на масите

Силвио Гезел
1916 г.

След въвеждането на 
Свободните пари молбите 
за помощ за безработица 
внезапно спряха и моите 
помощници и аз нямаме 
какво да правим. Парите 
вече отиваха за търсене 
на блага, а благата са ра-
бота, наемане на работа. 
Всеки, притежаващ Сво-
бодни пари, неизменно се 
стреми да се освободи от 
тях, било чрез купуване на 
стоки или чрез инвестира-
не в ново предприятие, 
било чрез даване на заем 
на други, които са в със-
тояние да ги употребят. 
Става така, че в предлага-
нето на Свободни пари не 
могат да се намесят не-
мислими обстоятелства, 
лични или политически 
съображения, нито пада-

СТР. 6

КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

не на лихвения процент, 
нито дори пълно изчез-
ване на лихвата и печал-
бата. Дори и когато пред-
положим, че търговската 
покупка е повлякла след 
себе си загуба вместо пе-
чалба, Свободните пари 
са точно в същото кри-
тично положение, както 
и другите стоки - те също 
се предлагат за размяна 
и тяхната продажба дори 
носи загуба.

Всеки, притежаващ Сво-
бодни пари, е принуден да 
се отърве от тях, незави-
симо дали това означава 
загуба или печалба. Сво-
бодните пари управляват: 
те не търпят отлагане, 
те счупват всички окови. 
Спекулантът или финан-
систът, който при нападе-
ние или защита се опитва 
да спъва обращението на 
парите, е повален от тях. 

Със силата на взрив те 
разпръскват всички скла-
дове на пари - от храни-
лищата на големите банки 
до скромните касички на 
някое конярче - освобож-
давайки себе си и втур-
вайки се на пазара. Оттук 
и названието „Свободни 
пари”. Всеки продава бла-
га срещу Свободни пари и 
веднага може отново да си 
купи блага. Покупката на 
блага означава продаване 
на блага, а продажбата на 
блага означава наемане 
на работа.

Свободните пари са 
вградили търсенето, тър-
сенето е продажба, а про-
дажбата е работа.

Паричната реформа 
е автоматична 
осигуровка срещу 
безработицата,

не официална осигуровка, 
изкуствено поддържана 
от държавата и работо-
дателите, а естествена 
осигуровка, присъща на 
разделянето на труда. За-
щото трудът произвежда 
блага, а благата винаги се 
стремят да се разменят за 
блага. Чрез намесата на 
златото размяната е била 
принудена да плаща да-
нък на две допълнителни 
власти - лихвата и желани-
ето за печалба, чрез които 
тя е била спъвана. Раз-
мяната на благата е била 
обусловена от лихвата и 
печалбата. Ако размяна-
та не резултирала в лихва 
или печалба, тя вървяла 
към застой, защото пари-
те, средството за размя-
на, били скривани.

Със Свободните пари 
такива условия са абсо-
лютно невъзможни. Сво-
бодните пари са гладен 
лъв, търсещ кого да по-
гълне; те сграбчват сто-
ките, а стоките са заетост, 
тъй като не правят разли-
ка дали купувам стока или 
направо наемам работ-
ник. Търговецът, от когото 
купувам блага, ще търси 
да попълни запасите си и 
да се освободи от парите 
си, поръчвайки нови блага 
от производителя.

Абсурдно проста осигу-
ровка срещу безработица, 

просто абсурдно бюро по 
труда! Всяка банкнота на 
Свободните пари, пусната 
в обръщение от държава-
та, е заместител на молба 
за наемане на работа, все-
ки хиляда от тези банкноти 
са заместител на трудо-
ва размяна. Всеки, който 
продава блага и в замяна 
получава пари, незабавно 
ще купи блага отново за 
себе си или заради някого, 
комуто дължи пари. Така 
всеки купува такова коли-
чество от блага, колкото 
продава, и всеки продава 
същото количество, което 
купува. Няма помещение 
за излишъците; точното 
количество от произве-
дени блага е продадено. 
При такива условия как 
може да се случи криза, 
свръхпроизводство и без-
работица? Такива явления 
са възможни само когато 
хората купуват по-малко 
блага, отколкото самите те 
произвеждат*.

Какво ставаше преди? 
Търговецът трябваше да 
плаща лихва върху своя 
капитал, така че правеше 
покупки на блага в зави-
симост от изискванията на 
лихвата. Ако положението 

Застрахователна 
служба при 
безработица

СТР. 7
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му материя. Прилича на 
взрив, но получен по хими-
чен път. Дава възможност 
за съединяването на два и 
повече елемента, взаимо-
действали бурно. Те преди-
звикват експлозия, отделя 
се топлина. Получава се 
въглероден диоксид, а на 
места - кислород. Носят се 
из въздуха приличащи на 

- Вярна ли е теорията за 
Големия взрив и възник-
ването на Вселената?

- Вселената се заражда 
от вещества в космиче-
ското пространство, в чи-
ито състав влизат калций, 
карбонати, силициев окис, 
самородно желязо, както 
и вещество с характерна 
съединяваща структурата 

мехурчета полиструктурни 
съединения, създава се 
нова атмосфера, нажежена 
в началото, с горещи повъ-
рхностни частици, които си 
взаимодействат. Катализа-
тор са горещите изпарения. 
На тази основа се заражда 
Великото творение.

- Какво се постига с 
мантрата ОМ?

- Мантрата ОМ съединя-
ва с Всемира. В нея са ви-
брациите на Космоса. Дава 
се за ежедневна работа на 
посветени. Важно е да се 
знае, че тя се повтаря по 

няколко пъти на ден в ед-
наква тоналност, но да не 
се прекалява с нея. Слива 
се с вибрациите на вселен-
ския звук.

- Има ли Божествена 
намеса при създаването 
на азбуката от Кирил и 
Методий?

- За буквите вече ти ка-
зах. Написани са буквите с 
перо, но са от светлината. 
Прави се чрез тях пренос 
на символи, от далечно по-
текло са те. Даряват ви те 
с енергиен баланс, на ум-
ствения свят влияят. Три 

от знаците в нея са Боже-
ствени символи. Напълно 
са известни на науката като 
символи на Светото писа-
ние, дало тълкувание на 
Абсолюта. Тези божестве-
ни символи са заключени в 
буквата Б, в малката носов-
ка и в ятовата гласна. Баро-
метър за словото ви е мал-
ката носовка, после се на-
режда ятовата гласна. Под 
диктовката на Светия Дух е 
написана азбуката ви.

Цветана КачеРИлСКа
e-mail: anarilska@mail.bg

Телепатичен разговор със зихара 
зетрон – звездно-метеорен индивид 
от пето измерение

Тъй като вие сте общество с контроли-
рана честота, способността на хората 
да създават технологии е ограничена. В 

едно общество с по-слаб контрол, което може 
да стигне по-далеч или има повече възможности 
за пътуване в космоса и по-голям обмен меж-
ду системите, техническият прогрес е направо 
смайващ и извисяващ. Много придобивки и вли-
яния извън тази планета са били премълчавани. 
Разбира се, планетата е получавала известно 
количество информация по най-различни начи-
ни и създадената в резултат на това техника е 
променяла значително начина на живот.

Една от промените в начина на живот, настъ-
пила през този век, е появата на киното. Фил-

КОНТАКТЬОРСТВО

Нови дълбоки граници

ХологРафСки 
поСТановки
мовата индустрия донесе на тази планета един 
съвсем нов начин за въздействие върху мисле-
нето. Както на Земята има филмова индустрия, 
в космоса има такива, които имат холографска 
индустрия. Те правят холографски постановки 
- драми, които изглеждат съвсем като истински 
- и ги внасят чрез коридори във вашата действи-
телност. Тъй като тези космически същества 
съществуват от стотици хиляди години, а често-
тите на човечеството са контролирани, не им е 
никак трудно да замажат очите на човешките 
същества.

Холографските постановки са използвани на 
Земята за манипулиране и контрол на съзнани-
ето и за превръщане на информацията в дезин-
формация - такава, която носи ограничено коли-
чество знания. Според нас тези, които използват 
холографски постановки, не винаги се стремят 
да донесат светлина, информация или извися-
ване на хората. Те имат задни мисли, макар че 
ги представят за светлина.

Холографските изживявания, особено 
наблюденията на небето, са замислени 
така, че да влияят на голяма група от 

хора едновременно. Много, макар че не всички 
от наблюдаваните НЛО, са били холографски 
постановки. Имало е холографски постановки 
на един индивид, направени по най-различни 
начини и предавани едновременно в много раз-
лични култури. Ето защо много от религиозните 
системи на Земята са подобни в различни кра-
ища на света, между които не е имало физиче-
ски контакт.

Холографските постановки изглеждат точ-
но като триизмерната действителност. Те са 
създадени събития, произведени и внесени 
във вашата действителност, така че да изглеж-
дат като част от едно продължително действие. 
Те се използват, за да влияят на съзнанието на 
наблюдаващите, и са много трудни за разпо-
знаване. Ще натрупате много опит в следва-

щите няколко години, когато в Близкия изток и 
други райони на тази планета много извънзем-
на дейност ще се разпространи с пълна сила и 
ще бъде отразена в пресата. Някои от големите 
събития ще бъдат много истински, но някои от 
тях ще бъдат постановки, замислени така, че 

да тласнат съзнанието на хората 
към единен световен ред,

за да бъдете контролирани.
Холографските постановки имат енергийни 

полета и

могат да бъдат измерени 
радиестезично.

Радиестезичните пръчки се движат по раз-
личен начин в тях, защото енергийните полета 

са нееднородни и вибрират с невероятна ско-
рост. Можете да влезете в тях и да участвате 
в тях. Хората могат да бъдат част от тях и да 
се кълнат, че те са действителни. Но това са 
дирижирани събития, създадени, за да влияят 
върху съзнанието на хората. Холографските 
постановки не се създават за информация,

те се правят за контрол.

Те са просто една страна от съществуваща-
та технология.

Действителностите могат да бъдат произве-
дени и внесени точно като филми. Филмите, 
телевизията и така нататък са вашият начин 
да създавате действителности. Има други, 
много развити същества, които умело създа-
ват толкова „истински” действителности, че не 
можете да усетите разликата. Те са като лъчи. 
Точно както се прожектират светлинните лъчи 
в мрака, холографските постановки се прожек-
тират през коридори. Необходима е огромна 
енергия, защото процесът включва сливане на 
измеренията. Тази технология не съществува 
в третото измерение, съществува в други из-
мерения, и се налага измеримо сливане.

Каква е разликата между измерения-
та? Защо едно измерение е важно за 
друго? Защото всяко измерение има 

много различен ритъм на вибриране или 
начин на движение на молекулите. За тези 
холографски постановки трябват места, къде-
то измеренията вече са се слели, защото те 
трябва да минат през другите измерения, за 
да влязат тук.

Човечеството е било сляпо и са му връзва-
ли очите отново и отново, поради недоразви-
тите спирали ДНК, в които не може да се влее 
информация. Семейството на светлината е 
тук, за да промени всичко това. Вие сте тук, 
за да донесете една нова честота на пла-
нетата и да я задържите в телата си, за да 
може останалата част от планетата да ви-
брира със същата честота. Тази честота ще 
разруши структурите, базирани върху двойна-
та спирала ДНК на тази планета. Това не може 
да се предотврати; време е да еволюирате. 
Земята е готова да премине през необходимо-
то за тази еволюция.

Контакт с плеядианците:
Барбара МаРчИНяК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

Съществата, които живеят в съзвездието Севе-
рен кръст, известно още и с името Лебед, се наричат 
звездно-метеорни индивиди. Те са в петото измере-
ние и черпят информация направо от Вселенските за-
писи. Връзката с един от тези представители, който 
се нарича Зихара Зетрон, е осъществена чрез теле-
патичен контакт.
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МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ. 

Химичен състав: CaCO3, 
съдържа примеси от манган (Mn), 
желязо (Fe2+), магнезий (Mg), ко-
балт (Co), цинк (Zn), стронций 
(Sr), барий (Ba), олово (Pb), TR. 
Твърдост: 3. Блясък: стъклен. 
Името идва от латински език - 
калкс (довеждам до прах чрез 
нагряване). От край време е бил 
използван за производство на вар. 
Цветът е разнообразен и в зависи-
мост от примесите може да бъде 
прозрачен, просветляващ, безцве-
тен и бял.

Това е един от най-
разпространените минерали на 
нашата планета Земя. Среща се 
във вид на плътни и зърнести агре-
гати (варовици, мрамори), образу-
ва огромно количество кристални 
форми до прозрачната бяла раз-
новидност - „исландски шпат”, 
през който всичко изглежда раз-
двоено заради особената ромбое-
дрична форма на кристалите. Има 
го заедно с арагонита в състава 
на сталактитите и сталагмитите 
в пещерите; в перлите, седефа и 
коралите в дълбините на морето; 
намират го в пясъка на пустините, 
оцветен в бежово-розово като „каменни рози”. 
Среща се във вид на огромни планински маси-
ви и като отделни правилни призматични кри-
стали с големи размери. В САЩ (Ню Мексико) 
е намерен кристал с тегло около 30 тона. В 
Русия (Сибир) намират кристали от „исланд-
ски шпат” с размери до няколко метра.

Калцитът като мек материал има широко 
приложение за външна облицовка на сгради, в 
металургията - като добавка при производство 

 Галит - каменна сол 
(вляво), и ислански 
шпат (вдясно). Зад 

исландския шпат 
надписът се вижда 

раздвоен

на метали. В оптиката използват исландски 
шпат. В състава на мраморния оникс намира 
приложение от плочки за вътрешна облицовка 
на стените, до малки вази и кутийки и други 
дребни изделия като дръжки за прибори, под-
ставки за свещници, топки за масаж, яйца и 
др. Калцитът не се използва в бижутерията 
заради ниската твърдост (3), но предмети от 
него във вид на малки пластики могат да кра-
сят всеки дом, създавайки спокойствие с ме-

калЦиТ
ките нежни нюанси на синьо, зелено, жълто 
и розово. Използван е като облицовка за 
вътрешна украса още в древен Египет, Асирия 
и Вавилон.

Кристали на калцит с особена пирамидална 
форма заедно с планински кристал се използ-
ват за медитация. Исландски шпат, поставен 
върху седмата чакра, засилва духовността, 
религиозността,

открива канал 
към космическия разум

и помага за правилен избор при решаване на 
проблемите. Като талисман помага за преодо-
ляване на стреса и последствията от постоян-
но нервно натоварване. Като амулет пази от 
външна негативна намеса.

В древната китайска медицина използва-
ли белия калцит във вид на прах за сваляне 
на температура, при проблеми със стома-
ха, за лекуване на гнойни рани, а оцветен в 
жълто - при болести, свързани с третата ча-
кра. Съвременните литотерапевти смятат, че 
въздействието на калцита зависи от неговото 
оцветяване и на практика помага при широк 
спектър болести.

Находища на калцит има почти навсякъде 
с разнообразно оцветяване и различни име-
на според региона. Най-големите находища 
на исландски шпат са в Русия (Сибир) и в 
Исландия, където е намерен за пръв път и от-
там идва името му.

В България калцитът има много широко раз-
пространение, като най-красивите кристали и 
друзи се срещат в Бургаските медни мини и в 
Маданските и Лъкинските оловно-цинкови на-
ходища.

лидия СТаРИКОВа
Из „Камъни за нашите души”

http://gwydir.demon.co.uk/jo/minerals/calcite.htm

http://www.gemstone-magic.com/gem-calcite.html

http://www.thecrystalrockstore.com/crystal/calcite.html

р. кальцит; а. calcite, calc spar;
н. kalzit, kalkspat; ф.calcite;и. calcita.
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EКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ

Димитър СТоЯноВ,
Биодинамичен фермер

Нашият организъм не може 
да ги синтезира, те се наба-
вят с храната.

Мазните риби са идеален 
източник на омега-3 кисели-
ни.

АНА препоръчва да се 
консумира риба минимум 2 
пъти седмично. Ненасите-
ните киселини обаче са не-
стабилни и се разлагат по 
време на термичната обра-
ботка на рибата – пържене 
или печене.

Това са някои от при-
чините редица фирми да 
разработят и да предлагат 
рибено масло като добав-
ка към храната. На българ-
ския пазар вече има доста 
продукти, съдържащи оме-
га-3. Най-общо те се делят 
на натурални и химично 
променени – с повишено 
съдържание на омега-3. 
Натуралните рибени масла 
имат максимум 38% оме-
га-3 полиненаситени маст-
ни киселини (толкова, колко-
то се съдържат и в рибата) и 
висока стабилност.

Друго важно изискване 
при избор на омега-3 про-
дукти е те да са високо пре-
чистени от замърсителите 
на околната среда, които 
рибите акумулират. Това е 
от изключителна важност, 
ако те ще се приемат от 
малки деца или бременни и 
кърмещи жени. На българ-
ския пазар такава марка с 
доказана чистота и стабил-
ност е серията „Ескимо” на 
шведската фирма „Карди-
нова”. Техните продукти 
„Ескимо-3” и „Ескимо-кидс” 
са известни от десетилетия 
на европейския пазар и на-
ложиха нов стандарт за ка-
чество.

В кои случаи омега-3 биха 
били подходяща добавка 
към вашия хранителен ре-
жим?

Омега-3 традиционно се 
използват за:

•	 превенция на 
сърдечно-съдови проблеми 

оТ СТР. 1

като атеросклероза,
•	 намаляват риска от 

аритмия и внезапна сърдеч-
на смърт,

•	 подобряват липид-
ния баланс на организма,

•	 подобряват реоло-
гичните свойства на кръвта.

Редица проучванията по-
казват, че комбинацията на 
стабилно рибено масло, 
каквото е „Ескимо-3”, с про-
дукти за понижаване на хо-
лестерола дава по-добри 
резултати, отколкото поот-
делно. Наблюдава се значи-
телно намаление на нивата 
на триглицеридите, важен 
рисков фактор за ИБС, a 
т.нар. „добър холестерол” 
(HDL), който е отговорен за 
премахване на холестеро-
ла от кръвоносните съдове 
и транспортирането му до 
черния дроб, се повишава.

При хора с високо кръвно 
налягане след няколкоме-
сечен прием на натурални 
омега-3 продукти кръвното 
се понижава, а при тези с 
нормално кръвно налягане 
остава непроменено.

Натуралнитe рибени мас-
ла имат и позитивен ефект 
при хора с ревматоиден ар-
трит – намаляват сутреш-
ната скованост и болките в 
ставите.

Недостигът на омега-3 
се свързва и с някои кожни 
проблеми като суха кожа, 
атопичен дерматит, псориа-
зис, както и с по-чести про-
яви на ментални проблеми 
(нервни разстройства, де-
пресии).

Оmega-3 мастните кисе-
лини подпомагат и процеси-
те на изгаряне на мазнини в 
тялото, тъй като регулират 
метаболизма. Затова хора 
с наднормено тегло, които 
приемат омега-3, могат да 
очакват понижение на теле-
сното тегло, вследствие на 
нормализиране на обмяна-
та.

При жените в менопауза, 
които са на хормонална те-
рапия, се наблюдава пови-

шаване на триглицеридите. 
Ето защо омега-3 са подхо-
дяща добавка към диетата 
им. Освен това има вече 
доста научни данни, че оме-
га-3 намаляват риска от рак 
на гърдата (a при мъжете - 
на простатата).

Според някой изследва-
ния, от допълнителен при-
ем на омега-3 се нуждаят и 

бременните. Така се нама-
лява рискът от постродилна 
депресия, тъй като нивата 
на DHA намаляват значи-
телно по време на бремен-
ността. Приемът на омега-3 
по време на бременността 
намалява риска от пре-
ждевременно раждане, 
удължава се износването и 
теглото на новороденото е 
по-голямо. Освен това тези 
киселини са важни за разви-
тието на мозъка и зрението 
на детето, което в периода 
на бременността ги получа-
ва от майката, а след раж-
дането – с кърмата.

Приемът на омега-3 с 
храната или под формата 
на добавки е много полезен 
за физическото и интелек-
туалното развитие на де-
цата. На българския пазар 
„Ескимо-кидс” е продуктът 
на база омега-3, разрабо-
тен специално за деца и 
съобразен с техните нужди. 
Освен омега-3, той съдържа 
още омега-6 и омега-9 ПМК, 
витамин Е и витамин Д, 
важни за израстването на 
детския организъм, за за-
силване на защитните сили 
на организма, както и за 

интелектуалното развитие 
на децата. Проучвания при 
деца, приемали дневната 
доза „Ескимо-кидс”, показ-
ва значително подобряване 
на способностите за кон-
центрация, запаметяване и 
решаване на задачи. В този 
смисъл то е особено подхо-
дящо и за деца с ADHD.

Омега-3 имат благопри-
ятен ефект и при деца с 
чести инфекции на горните 
дихателни пътища и отити, 
при деца със суха кожа и 
дерматити, при деца с аст-
ма.

Дали ще увеличите кон-
сумацията на риби като 
сaрдина, сьoмга, треска, 
скумрия, или ще изберете 
подходяща добавка към 
храната от най-близката 
аптека, каквито са натурал-
ните продукти от Швеция 
„Ескимо-3” и „Ескимо-кидс” – 
изборът е ваш, но при всич-
ки положения приемът на 
омега-3 е необходим, за да 
бъдем по-жизнени и здрави 
и да намалим риска от ре-
дица заболявания или да се 
справим по-лесно с тях.

http://www.helsonbg.com/
why_omega3.html

ЛУНЕН КАЛЕНДАР
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надейно и като че ли завинаги от смъртта, от-
редена за всички, които са част от нея. Онова, 
което в действителност става, е пълна проти-
воположност на надеждите им. В резултат на 
екзекуцията (но едва след нея) те повече от 
всякога се страхуват от смъртта. Масата се 
разпада и се разпръсва по начин, който при-
лича на бягство. Колкото по-издигната е била 
жертвата, толкова по-голям е техният страх. 
Те могат да останат заедно само ако серия по-
добни събития следват много бързо едно след 
друго.

Насъсканата маса съществува много от-
давна, тя е издънка от най-старата динамична 
единица, която е известна на хората - ловна-
та орда. За ордите, които са малобройни и в 
много отношения се различават от масите, по-
късно ще говорим с подробности.

Сред видовете смърт, които се налагат на 
отделни индивиди от някоя орда или от някой 
народ, могат да се различат две главни форми: 
едната е прокуждането. Човекът се оставя 
там, където е беззащитен и изложен на диви-
те животни, или там, където ще умре от глад. 
Хората, част от които е бил преди, не бива да 
имат вече нищо общо с него – те не бива да 
го подслоняват или да му дават храна. Всяко 
общуване с него ги вини и опетнява. Самотата 
в нейната най-сурова форма е най-страшното 
наказание – отделянето от свойствената среда 
е мъчение, което са успявали да превъзмог-
нат само малцина, особено при примитивните 
обществени отношения. Една разновидност 
на това изолиране е предаването в ръцете на 
врага. То се възприема като особено страшно 
и унизително, особено когато се касае за мъже 
и не става по време на бой.

Другата форма е колективното убиване. 
Извеждат осъдения на полето и го убиват с 
камъни. Всеки взима участие в убиването; 
улучен от камъните, хвърляни от всички, ви-
новният се строполява. Никой не е избран за 
палач, убива цялата общност. Камъните пред-
ставляват общността, те са белегът на нейна-
та присъда, на нейното дело. Дори там, където 
убиването с камъни не се прилага, тази склон-
ност към колективно убийство съществува. 
Смъртта чрез изгаряне не е по-различна. 
Огънят действа вместо множеството, което е 
пожелало смъртта на осъдения. Пламъците 
обхващат жертвата от всички страни, би могло 
да се каже, че отвсякъде я нападат и убиват. В 
религиите, в които фигурира преизподнята, се 
прибавя още нещо: колективното убиване чрез 
огъня – символ на масите, се свързва с идея-
та за прокуждане в пъкъла, предоставяне на 
враговете в ада. Пламъците на преизподнята 
се издигат към земята и прибират полагащи-
ят им се еретик. Обсипването на някои жертви 
с дъжд от стрели, както и разстрелването на 
някой осъден на смърт от войници, се извъ-
ршва от екзекутираща група, която е избрана 
и е част от цялата общност. При заравянето на 
хора в мравуняци, обичай, известен в Африка 
и другаде, това тягостно дело се предоставя 
на мравките, които заместват многобройната 
маса.

Всички форми на публичната екзекуция са 
свързани с древната практика на колективното 
убийство. Истинският палач е масата, събрана 
около ешафода. Тя одобрява спектакъла – об-
ладана от страстна възбуда, се стича отдалеч, 
за да гледа всичко от начало до край. Тя не 
допуска жертвата да й се изплъзне. Вестта 
за осъждането на Христос е свързано с този 
процес, с неговата същност. Онова „Разпни 

го!” отеква от масата. Тя е истински активната, 
в други времена тя сама би се погрижила за 
всичко и би убила с камъни Христос. Съдът, 
който обикновено води заседанията си пред 
ограничен брой хора, замества голямото мно-
жество, което по-късно присъства на екзекуци-
ята. Смъртната присъда, произнесена в името 
на правото и звучаща абстрактно и недействи-
телно, става истинска, когато се изпълни пред 
множеството. Защото всъщност правосъдие 
се раздава в името на множеството и с пу-
бличността на правосъдието се има предвид 
масата.

Средновековието извършва своите екзеку-
ции с помпозен блясък и те протичат колкото 
е възможно по-бавно. Случва се жертвата да 
отправя към зрителите назидателни речи. Тя 
е загрижена за съдбата им, те не трябва да й 
подражават. Тя им показва докъде се стига с 
такъв начин на живот. Те се чувстват немал-
ко поласкани от нейната загриженост. Оказва 
й се последно благоволение още веднъж да 
стои като равна сред тях – един добър човек 
като тях, който заедно с тях отрича и осъжда 
предишния си живот. Разкаянието на злодеи и 
неверници пред лицето на смъртта, към кое-
то духовниците се стремят с всички средства, 
има освен изтърканото съображение за спасе-
нието на душите им и този смисъл: то трябва 
да преобрази насъсканата маса чрез пред-
чувствие за бъдеща празнична маса. Всеки 
трябва да чувства, че е подкрепен в своята 
добродетелност, и да вярва в наградата, която 
го очаква в отвъдното.

По време на революция екзекуциите про-
тичат по-бързо. Парижкият съдия-изпълнител 
Самсон е горд от това, че на неговите помощ-
ници не е нужна повече от „минута за човек”. 
Трескавото състояние на масата в такова вре-
ме до голяма степен се дължи на това, че без-
брой екзекуции следват бързо една след дру-
га. За масата е важно палачът да покаже гла-
вата на обезглавения. Само това и нищо друго 
донася мига на разтоварването. На когото и да 
е принадлежала главата, той вече е повален; в 
краткия миг, когато се втренчва в масите, това 
е глава като главите на останалите хора. Дори 
да е стояла върху раменете на крал, чрез свет-
кавичния процес на повалянето пред очите на 
всички тя е приравнена с главите на другите. 
Масата, която тук се състои от глави, вторачи-
ли очи, изпитва чувство за равенство в мига, 
в който тази глава също се вторачи в нея. Кол-
кото по-могъщ е бил екзекутираният, колкото 

по-голяма е била дистанцията, която по-рано 
ги е деляла, толкова по-голяма е възбудата 
на нейното разтоварване. Ако е бил крал или 
друг владетел от подобен ранг, този обрат при-
бавя още по-голямо удовлетворение. Правото 
на кърваво правораздаване, което толкова 
дълго се е падало нему, сега вече е упражне-
но върху него. Убиват го онези, които по-рано 
той е убивал. Значението на този обрат не е за 
подценяване - налице е една форма на маса-
та, която се образува само чрез обрат.

Въздействието на главата, която държат 
пред множеството, в никакъв случай не се из-
черпва с разтоварването. Докато с чудовищна 
сила я разпознават като една от техните, до-
като тя, така да се каже, пада сред тях и не 
струва повече от тях, докато тя по такъв начин 
се изравнява с тях, всеки вижда себе си в нея. 
Отсечената глава е и опасност. Масата е над-
никнала в мъртвите й очи толкова алчно, че 
вече не може да се откъсне от нея. Тъй като 
тази глава принадлежи на масата, самата тя е 
ранена от нейната смърт: заболяла и залиня-
ла по мистериозен начин, масата започва да 
се разпада. Тя се разпада поради бягството си 
от нея.

Разпадането на насъсканата маса, получи-
ла жертвата си, е изключително бързо. Тази 
зависимост е добре известна на застрашени 
владетели. Те подхвърлят на масата някоя 
жертва, за да спрат нейното нарастване. Мно-
го политически екзекуции са били извършени 
само с тази цел. От друга страна, говорители-
те на радикалните партии често изобщо не са 
наясно, че с постигането на целта – публич-
ната екзекуция на някой опасен враг – повече 
навреждат на себе си, отколкото на вражеска-
та партия. След подобна екзекуция може да се 
случи масата на техните привърженици да се 
отдръпне и дълго време или никога вече да не 
достигне предишната си многобройност...

Отвращението от колективното убийство 
носи клеймо с днешна дата. То не бива да 
се надценява. И днес всеки взима участие в 
публични екзекуции чрез вестника. Само че, 
както всичко друго, и това е станало много 
по-удобно. Човек си стои на спокойствие в 
къщи и сред стотиците подробности може да 
се спре на онези, които особено го възбуж-
дат. Чрез одобрение се присъединява се към 
извършеното едва когато всичко е отшумяло 
и ни най-малко чувство за вина, породено от 
мисълта за съучастие, не помрачава наслаж-
дението му. Той не е отговорен за нищо: нито 
за присъдата, нито за свидетеля, нито за не-
говия репортаж, нито за вестника, който е от-
печатал репортажа. Но знае за извършеното 
повече, отколкото в предишни времена, тъй 
като тогава е трябвало да върви, да стои с 
часове и в крайна сметка е виждал съвсем 
малко. В читателите на вестници се е съхра-
нила насъскана маса. Макар и укротена, тя е 
още по-безотговорна поради дистанцията на 
времето, би могло да се каже, че те са нейна-
та най-подла и същевременно най-стабилна 
форма. Тъй като дори не е нужно да се съби-
ра, тя избягва момента на разпадането, а да 
разнообрази битието й се грижи всекидневно 
издаваният вестник.

Подготвил за печат:
Цветан аНДРееВ
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правеше невъзможно за 
него да добави лихвата 
към продажната цена на 
стоките, той оставяше про-
дуктите на работниците 
недокоснати и по-нататък 
прекъсваше работа чрез 
спиране на продажбите. 
Няма ли лихва, няма пари; 
няма ли пари, няма размя-
на на стоки; няма ли раз-
мяна, няма заетост.

Лихвата е била необхо-
димо условие за обраще-
нието на парите, от която е 
зависела заетостта. Сама-
та Райхсбанка никога не е 
издавала пари без лихва, 
даже във времена, когато 
според всеобщо призна-
ние, пазарът на пари е 
бил оскъден - и това въ-
преки факта, че съгласно 
нейната харта, главната 
задача на Райхсбанката е 
да нагажда паричното об-
ращение към нуждите на 
пазара. (Не упреквам Рай-
хсбанката; даже бог би бил 
безсилен, ако е обвързан с 
неудобно рамкираните ре-
гулации на хартата).

Днес обращението на 
парите е престанало да 
бъде обусловено. Пари-
те означават продажба на 
блага, независимо какъв 
е резултатът. Пари - про-
дажба на блага - заетост 
- пари. При всички възмож-
ни обстоятелства веригата 
е затворена.

Разбира се, търговецът 
трябвало да има на ум пе-
чалбата; продажната цена 
е трябвало да надминава 
цената за купуване. Това 
е естествено, неизбежно 
и освен това напълно оп-
равдано условие за всяка 
търговска дейност. А цена-
та, платена на търговеца 
или вписана като дълг към 
сметката му, във всеки слу-
чай е известна и неизмен-
на величина (освен при 
продажби с посредник), 
докато продажната цена 
била лотария и търговията 
като цяло наподобявала 
игрална маса в Монте Кар-
ло. Защото между купува-
нето и продаването има 
интервал от време, през 
което пазарът може да се 
промени.

Преди да направи по-
купка търговецът оглеж-
дал състоянието на паза-
ра, изгледите за търговия 
и вътрешната и външната 
политика. Ако преценявал, 
че другите споделят вя-
рата му в общото вдигане 
на цените като неизбежно, 

той бързал да купува, така 
че да участва в очаквано-
то вдигане с колкото е въз-
можно по-голям запас от 
блага. Ако не грешал, ако 
имал много вярващи дру-
гари, така че мнозина да 
купуват, тогава самият той 
имал достатъчен довод 
очакваното да се случи, 
а именно, вдигане на це-
ните, без значение какъв 
е доводът, върху който се 
основава очакването. За-
щото е ясно, че ако всеки 
вярва в идването на висо-
ки цени, тогава всеки, при-

парични резерви зависело 
от вярата!

Свободните пари тряб-
ваше да заменят всичко 
това. Сега парите не чакат 
да бъдат питани от вярата 
или настроението на при-
тежателите им. Те команд-
ват, те правят поръчки спо-
ред собственото си съгла-
сие. Но тъкмо защото вя-
рата е отстранена от тър-
говията, защото вярата, 
надеждата и любовта към 
печалбата вече не влияят 
върху обращението на па-
рите, търсенето е регули-
руемо. Меркантилните на-
дежди и страхове сега са 
просто лична работа без 
никакъв ефект върху паза-

Разбира се, сега този 
възглед не е важен. Как-
то притежателят на пари 
вярва, че парите изгарят в 
джоба му и е принуден да 
ги размени, така работни-
кът е заставен от нетрай-
ната си работна сила (коя-
то не може да се складира) 
да търси купувач за нея, 
колкото може по-бързо. 
Така че притежателят на 
пари вече не чака търпе-
ливо притежателя на бла-
га (работника) да дойде и 
да го намери. Той се нади-
га по-рано, оглежда се за 
него и отива да го срещ-
не насред пътя. Но, ако и 
двамата се търсят един 
друг, те ще се срещнат 

вора им, което е трудът.
Свободните пари са 

заменили официалната 
осигуровка с автоматична 
застраховка срещу безра-
ботица. Свободните пари 
са станали автоматично 
бюро по труда и аз и мо-
ите 100 000 служители се 
оказваме на улицата. По 
ирония на съдбата само 
безработните в кралство-
то сега са служители в за-
страхователната служба 
срещу безработицата.

Превод от английски:
Георги е. аНДРееВ

*Разбира се, Свободни-
те пари не гарантират на 
отделния производител 
да разполага с производ-
ството си; те защитават 
само общността като 
цяло. Ако някой произвеж-
да лоши стоки, или иска 
твърде висока цена, или 
произвежда слепешком, 
без да се интересува от 
нуждите на пазара, Сво-
бодните пари няма да му 
помагат да разполага с 
продукцията си. Терминът 
„неограничени продажби”, 
който повторно се използ-
ва тук, се отнася само до 
общността; след въвежда-
нето на Свободните пари 
нито претенциите за лих-
ва, нито „хармонията на 
пазара” могат да възпре-
пятстват освобождаване-
то от стоките. Всеки ще 
бъде заставян да купува 
незабавно точно толкова, 
колкото е продал; а когато 
всеки е под тази принуда, 
няма да има свръхпроиз-
водство. Ако някой няма 
нужда от повече блага, той 
ще може да спре да работи 
или ще заема излишните 
си пари на други, които се 
нуждаят от повече блага, 
отколкото в момента са 
продали. Ако има конкурен-
ция между някои стоки (за-
харно цвекло, чугун, уроци 
по танц) тяхната цена ще 
пада; и ако продукцията и 
при ниската цена не се за-
плаща, всеки ще знае какво 
да прави.

КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

Застрахователна 
служба при 
безработица
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тежаващ парични резерви, 
ще купува, а когато всички 
парични резерви са вло-
жени за покупки, цените 
трябва да се вдигнат.

Този случай дава дока-
зателство, че който вярва, 
ще бъде спасен.

Разбира се, вярно било 
и обратното, когато имало 
обща вяра в падането на 
цените. Когато търгове-
цът вярвал, че неговият 
другар-търговец мисли, че 
цените биха спаднали, той 
се опитвал да се освободи 
от запасите си от стоки, 
от една страна чрез фор-
сиране на продажбата им, 
ако е нужно, чрез намаля-
ване на цената, а от друга 
страна, чрез отлагане на 
поръчките си до по-спо-
коен момент. Но тъй като 
неговите вярващи друга-
ри действали по същия 
начин, това отново била 
единствената причина за 
предизвикване на същото 
нещо, от което се страху-
ват. Тази вяра трябвало 
да направи от тях глупаци. 
Защото при златния стан-
дарт става това, в което 
хората вярват. Вярата ца-
рува над всичко. Вярата 
в идването на по-високи 
или по-ниски цени била 
съвсем достатъчна да на-
прави тази вяра действи-
телност. Вярата, настро-
ението, времето съоб-
щавало решително дали 
са или не са предложени 
пари в замяна на стоката, 
дали работниците са иг-
рали футбол през нощна-
та смяна или извънредно. 
Предлагането на всички 

ра. Трудът и търсенето на 
блага вече не са влачени 
по петите на произволна 
сила (парите); вече не са 
подчинени на волята на 
притежателя на пари, тъй 
като сега парите са самото 
търсене.

Често се считало за 
нещо естествено работни-
ците да излизат в очаква-
не на пари, т.е. на работа. 
Само по изключение пари-
те излизали в очакване на 
работа. Парите заставяли 
стоките, работата да ид-
ват при тях. Не се надига-
ли протести против това 
нарушаване на принципа 
за равни права; всеки то-
лерирал привилегията на 
парите - навярно защото 
се предполагало, че при-
вилегията е неразривно 
свързана с паричната сис-
тема. Работниците и при-
тежателите на блага си на-
вличали тежка ежедневна 
загуба чрез отлагане на 
покупките, докато парите 
произвеждали лихва за по-
тенциалния купувач. Така 
че естествено и неизбеж-
но е, щом купувачите си 
стоят в къщи, търговците 
да излязат да ги намерят 
и да ги подтикнат лично да 
купуват.

по-скоро и по-сигурно, от-
колкото ако само единият 
е нащрек. Животинското 
царство би било в жалко 
положение, ако женските 
се опитват да се скрият от 
мъжкарите. Как може пъп-
чивият жабок в изкустве-
ното езеро да намери еша 
си, ако тя не долази извън 
калта на призива му?

Преди притежателят на 
пари е печелил чрез кри-
ене от притежателя на 
блага, защото продължи-
телността на търсенето 
правило последния по-по-
слушен. В своя халат и че-
хли за спалнята притежа-
телят на пари изглеждал 
като че ли работникът или 
продавачът на блага са 
смутили дрямката му. Ето 
как купувачът е срещал 
продавача!

Сега при всички обстоя-
телства парите излизат 
така да търсят стоки. Из-
веднъж парите са станали 
гладни. Тяхното лекарство 
за глада е направило бърз 
и остър ловния им ин-
стинкт. Наистина, те не ти-
чат след благата, тъй като 
благата не се прокрадват 
извън погледа; те не мо-
гат да го направят. Двете 
се срещат по средата на 
пътя. А ако парите не на-
мерят стоки за купуване, 
те не чакат, докато шансът 
хвърли в краката им това, 
което искат; вместо това 
те търсят стоките при из-



К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 
8 8

Многообразната програма на 14-тото изда-
ние на Есенните литературни празници, орга-
низирани от Община Бургас, разчупи установе-
ните клишета. Интересни заглавия се вписаха 
в литературния афиш и предизвикаха фурор в 
културната общественост 
на морския град.

На 5 октомври в Култу-
рен център „Морско ка-
зино” беше представена 
новата книга на Мариана 
Праматарова „Градове, 
храмове, колоси” – ре-
зултат от 30-годишните 
изследвания и пътувания 
на авторката по различни 
краища на света. Книгата 
представи акад. Атанас 
Панчев, като в дискусия-
та се включиха Евгений 
Апостолов – председа-
тел на сдружение „Артпи-
ерия”, и краеведът–изсле-
довател Иван Бубалов. В 
атмосферата на древните градове, храмове 
и колоси присъстващите бяха въведени с из-
пълнения на санскрит, непозната „Аве Мария” 
(германска класика) и италиански ренесансо-
ви мелодии, изпети от божественото сопра-
но Радостина Крантева. Авторката поздрави 
дошлите на премиерата с импресия от цикъла 
„Стихове по пътя”, включващ стихотворенията 
„Малта”, „Тасос”, „Венеция”, „Щрихи от Виена” 
и др.

Мариана Праматарова – дългогодишен 
журналист, поет, публицист, общественик и 
пътешественик–изследовател, получи поз-

дравления и огромни букети цветя от зам.-об-
ластния управител Златина Дукова, от изпъл-
няващата длъжността кмет на Община Бургас 
– Йорданка Ананиева, от писатели, музиканти, 
артисти и много почитатели. Мнението на при-

състващите беше, че това е една 
вълнуваща проява, много естети-
чески поднесена и предназначена 
за ценители.

Книгата „Градове, храмове, ко-
лоси” беше определена като едно 
рядко явление, което се родее с 
малко известните и позабравени 
пътеписи от Средновековието, в 
частност - френ-
ските пътеписи за 
Балканите от ХV-
ХІХ в.,съставени от 
проф. Бистра Цве-
ткова.

Иван Бубалов – 
поет, изследовател, 
литератор и краев-
ед, представи своя-

та книга „Иманярски и хайдушки 
предания” – резултат от дълго-
годишните му търсения. Книгата 
разбуни духовете в литературен 
Бургас със странджанските пре-
дания, а авторът й за първи път 
представи пред общественост-
та портрет на легендарния Вълчан войвода, 
рисуван по спомени и документи от бурга-
ския художник Йордан Ангелов. Предговорът 
на книгата е написан от проф.д-р Стоян Ра-
дев и проф.д-р Тодор Балкански. Авторовото 
присъствие в книгата е живо, а сладкодумно 

разказаните предания на специфичния „има-
нярски език” правят четивото увлекателно и 
експресивно.

Професор Марияна Парзулова – препода-
вател, езиковед и изследовател, разкри нови 
факти от живота на булгарите и българите в 
Кримския полуостров. Книгата й „Булгарите и 
българите в Крим” беше представена от проф. 
Тодор Балкански, който я нарече „езикова ар-
хеология, тежък научен труд”. Авторката е 
търсила българските следи в Крим, пропъту-
вала е хиляди километри, изследвала е топо-
нимите, езика и хората. Срещнала е труднос-

ти, които е описала, но трудът й 
си заслужава положените уси-
лия – националността булгари 
вече е официално включена в 
Русия, а книгите й по тази тема, 
считана за табу до 1988г., вече 
са достояние на световните 
библиотеки. Сред интересните 
открития на Парзулова са, че 
булгарите са се заселили на 
Кримския полуостров, идвайки 
от Странджа планина (района 
на Малко Търново), и фактът, 
че бащата на Ленин е от нацио-
налността булгар (по данни от 
паспорта на Владимир Илич).

И тримата автори – Прамата-
рова, Бубалов и Парзулова, са пътешестве-
ници-изследователи, писатели, които правят 
достояние на широката общественост зна-
чителните си открития, споделят своя опит и 
преживяното, като го поднасят на читателите 
по най-добрия начин.

КУЛТУРА, 
ИЗКУСТВО

Книгите на Мариана Праматарова, Иван Бубалов и 
проф. Марияна Парзулова – нови акценти в есенната

Мариана Праматарова 
и Иван Бубалов

Елка Василева поднася 
цветя от името на кмета 

на община Бургас

Проф. Марияна 
Парзулова

Със зам.-областния 
управител Златина 

Дукова


