
Земята и небето плуват в твоето сияние, 
Господи, когато се извършва чудото в 
нощта. Земята и небето от сияние пре-

ливат и сияние си предават. Звездите образу-
ват светещи кръстове в небето, а Земята носи 
в ръце Твоята светлина. Човешкият поток е 
керван от светлина, Твоята светлина, Господи. 
Хората и очите плуват сред светлината, коя-
то се изразява на фона на мрака. В морето от 
тъмнина – река от светлина. Очите и ръцете си 
предават светлината на Твоето възкресение. 
Възкресението избликва от храма и свети.

Текстовете от Свещеното Писание оживяват 
и потичат като светлина в свещите, заедно с 
тях изтичат от храма, пърхат като пеперудени 
криле, удрят се в камбаните и ги събуждат за 
божествения звън, думите и листите им като 
светлина и звук в камбанната мелодия трептят. 
Твоята възкръснала кръв тече в светлината 
на свещите и изтича от храма чрез човешки-
те ръце, като потир сълзяща светлина е всяка 
свещ, човешките ръце са внимателни безкрай-
но да не разлеят светлината като вода от чаша. 

Храмът е опасан в кръг течаща светлина. 
Радостта на светлината е неописуема дори от 
струящите водопади на камбанния звън. С при-
движването на реката в нощта се разкрива, че 
всеки един от човешкото множество е точка от 
светлина, вселен ангел. На земята и небето – 
множества от светещи тела. Реката от светлина 
се разсейва на точки от светлина. Всяка плът 
през тази нощ възкръсва в светлината. Жи-
вотът разкрива своето нетление, същността си 
от светлина. Доброто е в предаващата се свет-
лина през тази нощ, от ръка в ръка се плъзга, 
просветва светлината, пламъчето на милост-
та. Христос се ражда между очите и ръцете, в 
светлините отново – в мига на приплъзващата 
се светлина, в мига на течението и от ръка в 
ръка. Човешката плът възкръсва в светлината, 
когато я предава на ближния. 

Възкресението е милост и като милост в 
светлината се предава на света. Свет-
лината на Възкресението осиява камба-

ните с кристална яснота. Като кристали светли-
на звънът се сипе. Ангелските хорове са отраз-

ени в камбаните и гласовете. Очите и 
свещите се изявяват, а плътта потъва 
и се разтваря в мрака. Светлината из-
явява нетлението на плътта. Плътта 
потъва, лъчението остава, очите и 
свещите са побрали цялата същност 
на Духа като сияние, в тях е Възкресе-
нието. Гласовете плуват като безплъ-
тни ангели в ефира. Небесната ра-
дост се носи върху тях сякаш върху 
крилете на Святия Дух. Във въздуха 
плуват текстове от Свещеното Писа-
ние. Благодатта на храма се излъчва 
в света чрез светлината на свещите, 
които потичат към човешките домове, 
като керван от светлина в човешкото 
битие. 

Година VІІІ •  брой 38 (6) • 16 - 31 март 2012 г. •  Цена 0.70 лв.

www. kvantov-prehod.org

61
8

В
 к

ат
ал

ог
а 

на
 Р

П
на

ш
ия

т 
но

м
ер

 е

Излиза 2 пъти в месеца

СТР. 5

Еволюционният преход, през които в момента 
преминава цялата Вселена, повишава нейни-
те честоти.
Светлината се излъчва на порции (кванти), 
енергията на които е право пропорционална 
на честотата на вълната.
Всеки човек излъчва своя светлина, в неви-
димия спектър, която зависи от информаци-
ята, знанията, които е добил в предишните 
си животи. По време на прехода Земята и 
създанията върху нея, под въздействието на 
високочестотно гама лъчение, ще получат 
много нова информация, в резултат на което 
светлината и честотата на материята и на 
живите същества ще нарасне. Промяната е 
на квантово ниво.
Ако хората пожелаят, може да осъществят и 
морален прогрес, като поставят на върха на 
ценностната си система любовта, състрада-
нието и духовното възвисяване. Тогава плане-
тарните катаклизми, съпровождащи прехода, 
ще са много по-малко, защото природните 
бедствия се пораждат от енергията на гнева, 
егоизма и омразата на земните жители.
Смисълът на човешкия живот е именно все-
странната еволюция, всестранният духовен 
напредък, който увеличава в човешката душа 
не само светлината, но и любовта.
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Първото пророче-
ство говори за края 
на страха. Казва, 

че нашият свят, основан 
върху омраза и матери-
ализъм, ще завърши в 
събота, 22-ри декември 
2012 г.

До този ден човечеството 
трябва да избере - да изчез-
не като биологичен вид, за-
плашващ да разруши пла-
нетата си, или да еволюира 
към хармонично интегрира-
не с цялата Вселена, раз-
бирайки, че всичко е живо и 
съзнателно, че сме част от 
това всичко и че можем да 
съществуваме в една Нова 
ера на светлината. Първо-
то пророчество казва, че от 
1999 г. ни остават само 13 
години, за да реализираме 
промените в съзнанието си, 
да се отклоним от пътя на 
самоунищожение, по който 
напредваме, и да се инте-
грираме с всичко съществу-
ващо.

Според маите 
нашето Слънце, 
което наричали 
Кинич-Ахау, е 
живо и диша-
що същество. В 
точно опреде-
лено време то 
се синхронизира с огромния 
организъм, в който живее. 
Получавайки лъчи от свет-
лина от центъра на галак-
тиката, то започва да свети 
по-интензивно, предизвик-
вайки върху повърхността 
си това, което нашите учени 
наричат слънчеви изриг-
вания и промени в магнит-
ното поле. Маите казват, 
че това се случва на всеки 
5125 години, че Земята ще 
бъде засегната от промени-
те в Слънцето, ще промени 
своята ос на въртене и това 
ще предизвика огромни ка-
таклизми. Според маите 
космическите процеси са 
циклични и никога не се про-
менят. Това, което се проме-
ня, е човешкото съзнание и 
то винаги се намира в про-
цес на самоусъвършенства-
не. Въз основа на своите на-
блюдения маите предричат, 
че от началната дата на тях-
ната цивилизация - 4 Ахау 8 
Кумку, което ще рече 3113 г. 
пр. Xр. - 5125 години в бъде-
щето, което се пада в събо-
та, 22-ри декември 2012 г., 
Слънцето ще получи си-
лен синхронизиращ лъч 
от центъра на галактиката, 
ще промени своята поляр-
ност и ще излъчи огромна 
радиационна вълна.

Затова човечеството 
трябва да бъде подготвено 
да премине през вратата, 
която ни оставиха маите, 
трансформирайки сегашна-
та цивилизация, основана 
на страха, в една много по-
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висока вибрация на хармо-
ния. Само индивидуално 
може да се премине през 
вратата, за да се предотвра-
ти големият катаклизъм, от 
който ще пострада плане-
тата, за да даде началото 
на Новата ера, един Шести 
слънчев цикъл.

Маите казвали, че тях-
ната цивилизация е пета-
та, осветена от Слънцето, 
Кинич-Ахау - Петият голям 
слънчев цикъл. Преди това 
на Земята са съществували 
други четири цивилизации, 
които са били разрушени от 
огромни природни бедствия. 
Маите вярвали, че всяка 
цивилизация е само една 
малка стъпка напредък в 
развитието на колективното 
съзнание на човечеството. 
Последната цивилизация 

преди маите била уни-
щожена от голямо на-
воднение, като оста-
нали малко оцелели. 
Познаването на тези 
универсални цикли 
ще позволи на много 
хора да се подготвят 
за предстоящото и 
благодарение на това 
да запазят на плане-
тата човешката раса. 
Промяната на време-
ната ни позволява да 
се издигнем още едно 
стъпало в еволюция-
та на съзнанието, да 
се насочим към една 
нова цивилизация, 
която ще прояви по-
голяма хармония и 
разбиране към всички 

човешки същества.

ВРЕМЕТО НА 
БЕЗВРЕМИЕ

Период от 20 години маите 
наричат Катун. Според тех-
ния календар, последният 
Катун на Големия слънчев 
цикъл от 5125 години за-
почва 1992 и свършва 2012 
г. Първото пророчество го-
вори за Времето на безвре-
мие – последният Катун, 
последните 20 години, на 
Големия слънчев цикъл от 
5125 години, тоест, за пери-
ода между 1992 и 2012 г. 
През това време слънчеви-
те изригвания ще зачестят 
и ще станат по-интензивни. 
От 1992 г. човечеството на-
влиза в последния период 

на големи промени. Нашето 
хищническото поведение 
на злоупотреба и разхище-
ние ще допринесе за тези 
промени. Първото предска-
зание казва, че това ще се 
случи, за да ни помогне да 
разберем как функциони-
ра Вселената, да издигнем 
съзнанието си над матери-
ализма и да се освободим 
от страданието. Свещената 
книга на маите Чилам Ба-
лам казва, че в 13 Ахау в 
края на последния Катун ще 
има разрушени градове, ще 
има време, в което ще сме 
потопени в тъмнина, и след 
това Слънчевите хора ще 
ни донесат знак за бъдеще-
то. Ще се събуди Земята от 
север и запад, Светлината 
ще дойде.

Според първото пред-
сказание, 7 години след 
началото на последния 
Катун, което означава 1999 
година, ще започне епоха 
на тъмнина, която ще ни 
изправи срещу собственото 
ни поведение. Споменават, 
че думите на техните жреци 
ще бъдат чути от нас и ще ни 
послужат като напътствие 
да се събудим. Те наричат 
тази епоха Големия салон 
на огледалата. Това е епо-
ха на промени, поставящи 
човека сам срещу себе си, 
за да влезе в големия салон 
на огледалата и да се огле-
да, да гледа и да анализира 
своето отношение към себе 
си и към другите, към приро-
дата и към планетата, къде-
то живее. Епоха, в която ця-

лото човечество, със съзна-
телното решение на всеки 
от нас, реши да се промени, 
да елиминира страха и лип-
сата на уважение във всич-
ките ни отношения.

Началото на епохата на 
мрака ще бъде маркирано 
от слънчево затъмнение, 
което ще съвпадне с едно 
небивало досега подрежда-
не на планетите. Предричат, 
че това ще се случи на 11-ти 
август 1999 г., сряда. Тази 
година беше една от най-
раздвижените през послед-
ните 5125 години. Беше на-
чалото на Кауак - свещеното 
число 19, което предвещава 
буря и бедствия, голямата 
трансформация, предше-
стваща промяната на вре-
мената. От тази дата – в 
календара на маите тя е 13 
Ахау 8 Кауак - започват да 
текат последните 13 годи-
ни. Това е последният шанс 
на нашата цивилизация да 
реализира промените към 
едно духовно възраждане и 
една нова златна планетар-
на ера.

За маите абсолютно всич-
ко е числа, и времето на 
тринадесетте свещени чис-
ла започва от август 1999 г. 
След това слънчево затъ-
мнение природните сили ще 
действат като катализатор 
в една серия от ускорени 
промени до такава степен, 
че човекът ще се види без-
силен да ги задържи. Си-
гурността ни и технологии-

На СТР. 4-5

Маите са оставили за нас, сегашните жители 
на планетата Земя, едно послание, записано 
върху камък, което съдържа седем предска-

зания. Едната част от посланието е тревожно пред-
упреждение, а другата е за надежда. Първата част ни 
предупреждава какво би могло да се случи във време-
ната, в които живеем. Втората ни напътства за про-
мените, които да извършим в себе си, за да подтикнем 
човечеството към една Нова ера - ерата на жената, на 
майката, ерата на чувствителността.

Всички ние по един или друг начин чувстваме, че за-

почваме да живеем във времената на Апокалипсиса. 
Всички сме засегнати от войните - война за петрол, 
война за мир. Все по-често изригват вулканите. Замъ-
рсяването на околната среда взима застрашителни 
размери. Разрушихме озоновия слой, който ни защита-
ва от слънчевата радиация. Отровили сме планетата 
с отпадъците си. Грубо опустошаваме природните 
ресурси, водата, въздуха. Климатът се променя, тем-
пературите се повишават, ледовете се топят. В це-
лия свят стават големи наводнения, огромни торнада 
поставят в опасност Флорида и гигантски урагани 
унищожават Централна Америка. Заплашва ни и хаос в 
информатиката. Бедността, генерирана от икономи-
ческия хаос, се чувства в почти всички държави. Всички 
търсим отговори и сигурен път за времето, в което 
живеем. С проблемите, пред които се изправяме все-
кидневно, разбираме, че не живеем в хармония.

Много религии са създали предсказания за случващо-
то се. Библията казва, че когато всичко това стане в 
едно и също време, наближава времето на Апокалипси-
са. Маите са знаели, че това ще се случи точно в тези 
времена и са ни оставили напътствия, така че всеки 
от нас индивидуално да спомогне за навлизането на 
човечеството в Галактическото зазоряване, в една 
нова ера, в която няма да има хаос и разрушения. Оста-
вили са ни седем пророчества, в които описват своите 
виждания в бъдещето - нашето настояще. Базирани са 
върху техните научни и религиозни изследвания, върху 
функционирането на Вселената.

Седемте предсказания на маите
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Когато обичате себе си и Земята и знае-
те, че сте тук, за да промените опреде-
ленията и същността и да премахнете 

ограниченията на човечеството, вие излъчва-
те точно това. Живеете живота си, отдаде-
ни на тази цел. Ако ни запитате колко време 
трябва да посвещавате на това, ще ви отгово-
рим: „Много е просто: цялото си време.” Цяло-
то. Това не е нещо, за което се притеснявате 
- това е нещо, което просто сте. Вие го живе-
ете - това е вашето божествено начало. Ще 
установите, че когато живеете светлината си, 
ще привличате към себе си други, които биха 
искали да живеят живота си по същия начин, 
и броят ви ще нараства непрекъснато.

Когато се отдадете и кажете: „Дух, искам да 
работя за теб. Постави ми задача и ми по-
кажи какво мога да направя. Дай ми възмож-
ност да живея своята светлина, да кажа 
своята истина и да разпространя тази 
светлина из света”, Духът ще ви постави за-
дача. Бъдете наясно какво сте готови да на-
правите и сключете договор с Духа. Кажете му 
какво искате в замяна. Духът ще ви позволи 
да преговаряте и да съставите договора така, 
както искате, стига да служите на самите себе 
си и за извисяване на своята вибрация. Кога-
то служите на самите себе си и сте отдадени 
на личностното си развитие и промяна, из-
висявате всички наоколо. Това е истинската 
служба. Никому не служите, ако се правите на 
мъченик и обяснявате: „Аз ще ви спася.” Ис-
тинската служба означава сами да си върши-
те работата и да живеете по такъв начин, че 
всеки, с когото влизате в досег, да бъде по-
влиян от вашето пътуване.

Няма нищо лошо в това да се опънете мал-
ко на Духа и да кажете: „Виж какво, омръзна 
ми. Попитах и съм готов да го направя. Искам 
ускорение.” Ако искате ускорение, кажете го 
съвсем ясно, бъдете готови да поемете на-
пред и бъдете открити в четенето на симво-
лите, които ще получавате. Когато някоя кни-
га падне от полицата, прочетете я. Когато се 
появи възможност да отидете някъде, не каз-
вайте: „Съжалявам, не мога да си го позволя.” 
Направете го. Ако на пътя ви се появи човек и 
сте заявили, че искате връзка, но човекът не 
изглежда подходящ, въпреки това го направе-
те. Вие действате без логика и може би това е 
начинът, по който Духът ви предоставя разру-
шаващи закономерностите фактори. Ако сте 
наясно и общувате във всяка ситуация, може 
да имате голям напредък.

Вие всички мислите твърде много за това, 
какво ще излезе и как ще изглеждат външно 
нещата. Това е важно да се осъзнае. Така че, 
когато поискате ускорение, бъдете готови да 
поемете рискове, които биха взривили ло-
гичното ви мислене. Логичното мислене ще 
се възмущава и ще се съпротивлява с всич-
ки сили на някои от тези неща, защото се 
страхува. Щом се чуете да казвате: „Не мога 
да направя това” или „Това е напълно без-
смислено”, заслушайте се. Това са ключови 
думи. Просто си кажете: „Аз съм направляван 
от божествена сила. Смятам да постигна 
ускорение. Смятам да работя за извисява-
не и ще поема този риск. Това ми се струва 
правилно, макар и безсмислено, така че ще 
се реша.” Ако обаче не ви се струва правилно 
и изглежда безсмислено, не го правете. Дове-
рете се на интуицията си.

В момента тече отсяване - отсяване на из-
браните. Какво означава да си „избран”? Тези, 
които разбират, когато говорим, и тези, които 
чуват звученето на своята вътрешна песен, са 
избраните. Това, че сте избрани, не означава 
автоматически, че ще се издигнете в йерар-
хията и ще изпълните задълженията, които 
трябва да бъдат изпълнени. Кой ви избира? 
Вие се избирате сами. Вие не сте членове на 
някакъв елитен клуб и все пак, от друга стра-

години да стане въпрос за носителите на свет-
лината. Разберете, че това е част от плана. 
Всички вие трябва да имате ясна престава 
за това как искате да бъде построена вашата 
действителност. Това не означава, че няма да 
сте гъвкави; това просто означава, че работи-
те с яснота. Вие казвате: „До всички мои вода-
чи и всички, които ми помагат в пътя ми на 
развитие на Земята: Аз смятам да постиг-
на успех. Смятам винаги да бъда сигурен във 
всичко, което правя. Смятам да получа лю-
бов и да дам любов във всичко, което правя. 
Смятам да се забавлявам и благополучието 
ми да бъде осигурено според нуждите ми. 
Смятам да не се привързвам прекалено към 
материалните блага.”

Макар че вие трябва да си свършите 
работата, за да се развиете, има мно-
го извънпланетарни и нефизически 

същности, които са готови да работят с вас. 
Трябва само да ги извикате на помощ. Когато 
го правите, винаги заявявайте ясно, че тази 
помощ трябва да дойде от Светлината. Тряб-
ва да тежите на мястото си и да бъдете осъ-
знати. На тази планета се приема, че ако един 
човек е интелигентен, то той е духовно осъ-
знат. Това е абсолютно невярно! Някой може 
да бъде блестящ учен и да разбере как да 
надхвърли човешките закони и все пак да не 
работи с честотата на светлината или често-
тата на любовта. Внимавайте с това и бъдете 
наясно относно помощта, която искате.

Споменахме многократно, че 

честотата на светлината носи 
информация.

Честотата на любовта носи съзидател-
ност, както и уважение и връзка с всичко 
създадено. Честотата на любовта без често-
тата на светлината може да бъде много осака-
тяваща. Ако смятате, че честотата на любовта 
идва от нещо извън вас, а не от нещо вътре 
във вас, ще направите това, което е правено 
на тази планета много, много пъти: ще бого-
творите някой, който разпространява честота-
та на любовта, сякаш е светец.

Идеалният вариант е да носите 
честотата на светлината и 
информацията - да станете 
информирани - и да я 
съчетаете с честотата на 
любовта.

Това ще ви позволи да се почувствате част 
от всичко създадено, да не го осъждате и да 
не се страхувате от него, а просто да видите 
божественото и съвършеното в него по пътя 
му на развитие, което ще му позволи да научи 
всяко съзнание на изживяното от него.

Контакт с плеядианците:
Барбара МАРЧИНяК

КОНТАКТЬОРСТВО „Вселената е съставена от арогантност и от алтруизъм. Да се опитваш да 
промениш това, е равно на самоубийство.”

на, сте точно това. Членството в този клуб е 
доброволно и всички вие, които сте решили 
кои ще бъдете и защо, ще дойдете тук. Не мо-
жем да ви кажем достатъчно силно, че „сме-
лост” ще се превърне във фамилно име за 
всеки един от вас.

Има много хора, чийто закодирани програ-
ми очакват да чуят вашия глас. Така че, вие - 
избраните, сте подложени на отсяване в този 
момент. Подбират ви по смелостта ви. Ако не 
можете да наберете смелост сега, не сме мно-
го сигурни, че ще наберете смелост по-късно.

Всички вие сте дошли на тази планета с 
определена задача и тази задача е на една 
ръка разстояние. Сега е моментът. Десетиле-
тието на промяната вече започна и докато ус-
воявате и осъзнавате значението на тази про-
мяна, тя ще преобрази живота на всички вас. 
Промяната означава да се откажете от много 
неща, да се разделите с много неща и да при-
емете други, защото ще вярвате. Вяра е ду-
мата, която всички вие с удоволствие бихте 
приели за своя фамилия и въпреки това вяра 
е нещо, което всички ще твърдите, че нямате.

Какво означава да вярваш? Това означава 
да знаеш вътрешно, че мислите ти създават 
твоя свят - просто да бъдеш убеден с боже-
ствено безгрижие, че ако си помислиш нещо, 
то става, то е. Това е темата, която отново и 
отново се опитваме да ви представим, във 
всяко измерение и с всевъзможни изразни 
средства, така че в някой момент съвсем ско-
ро вие ще я разберете. Щом я разберете и за-
почнете да я живеете, ще започнете да про-
меняте живота си.

Непрекъснато ясно подчертаваме, че 
моментът да се вдигнете е сега. Това 
не означава непременно, че времето 

ви изтича. Това означава, че времето започва 
да ви притиска и ако не действате, може да 
стане неприятно. Както казахме, в момента 
тече отсяване на избраните. Вие самите сте 
избрани, следователно, ако не започнете да 
изпълнявате програмата, която сте си съста-
вили, до известна степен времето ви ще изте-
че. Имате още няколко години преди нещата 
да се завъртят и объркат така, че ако по това 
време вече не живеете живота си според ис-
тинската същност на светлината, към която 
доброволно сте се присъединили, може би ще 
бъде твърде късно. С други думи, ако отлага-
те непрекъснато, ще бъдете отнесени от тече-
нието на приливната вълна, която ще дойде 
– даже, може би, буквално.

Независимо какво е начинанието, в което 
ще участвате, то е част от вашата програма 
или план, за да можете да се развивате. А 
развивайки се, вие влияете върху развитие-
то на планетата. Всичко, което правите, е за 
собственото ви развитие. Осъзнавайки кои 
са хората и какво е това място, започвате да 
отваряте нови пътища за другите. Ще устано-
вите, че събития, които никога не сте си пред-
ставяли, по някакъв начин ще се случат пред 
вас. Това са неща, които са отвъд вашето раз-
биране – „постановки”, както ние ги нарича-
ме, или възможности, за които никога не сте 
се сещали. Тогава ще разберете, че живеете 
своята светлина и го правите смело.

Има голям шанс през следващите няколко 

Отговорността да носиш светлината

ЛичНоСТНоТо 
РазвиТие
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4 5те, които сме 
създали около 
нас, ще започ-

нат да отслабват. Вече не 
можем да научим нищо ново 
от тази цивилизация, от со-
циалната форма, в която 
сме организирани. Нашето 
вътрешно развитие се нуж-
дае от едно по-добро място, 
друг тип поведение, повече 
уважение в отношенията ни.

Също като маите, съвре-
менните учени казват, че 
слънчевото затъмнение от 
август 1999 г. е било много 
специално. Този ден Земята 
беше в позиция най-близо 
до Слънцето, Луната - в по-
зиция най-отдалечена от Зе-
мята и затова, когато заста-
на между Земята и Слънце-
то, не успя да го засенчи из-
цяло, а само централно. От 
Земята можехме да видим 
един огнен пръстен. Освен 
това през нощта на същия 
ден кометата Суифт-Тътъл 
предизвика хиляди свет-
линни искри, един истински 
дъжд от звезди. Това бяха т. 
нар. Персеиди - малки мете-
ори, които, навлизайки в ат-
мосферата, се виждат като 
хиляди звезди.

Всички планети се нами-
раха в позиция Космически 
кръст със Земята. Пред Зе-
мята - Луната, закривайки 
Слънцето, Марс - отдясно, 
Юпитер и Сатурн - отляво, 
Уран и Нептун - отзад. Ве-
нера беше почти в позиция 
- една седмица по-късно, 
на 18 август, застана точно 
зад Слънцето. Също както и 
Меркурий. Тогава Луната се 
беше преместила надясно, 
образувайки линия с Марс. 
Всички планети, с изключе-
ние на Плутон, от момента 
на затъмнението, през сед-
мицата от 11 до 18 август, 
бяха перфектно подравне-
ни, формирайки Космически 
кръст с център Земята.

Интересното е, че в този 
Космически кръст зоди-
акалните знаци, заети от 
планетите, са Лъв - Лъвът, 
Скорпион - Орелът, Водо-
лей – Човекът, и Телец - 
Бикът. Това са символите 
на четиримата евангелисти, 
четиримата ангели пазите-
ли на трона, за които говори 
свети Йоан в Апокалипсиса: 
„Първото животно прилича-
ше на лъв, второто животно 
- на теле, третото животно 
имаше лице като на човек, а 
четвъртото животно прили-
чаше на хвърчащ орел.” По 
тези причини това слънчево 
затъмнение е от голямо зна-
чение.

За античните култури 
слънчевите затъмнения са 
били символ на промяна в 
естествения ред на нещата. 
Освен това сянката, която 
е проектирала Луната при 
затъмнението, наречена ум-
бра, изминава една много 
мистериозна траектория. Тя 

пресича Европа точно над 
Балканите, през Косово, по-
сле минава през Близкия Из-
ток - Иран и Ирак, след кое-
то се отправя към Пакистан 
и Индия. Това означава, 
че тъмнината минава през 
всички места на конфликти 
- още едно предупреждение 
от маите да се осъзнаем за 
потенциалните опасности, 
причинени от нашите мисли 
на омраза и разделение.

Културата, науката, рели-
гията и изкуството на маите 
били основани на връзката 
им със Слънцето. Вярвали, 
че само чрез Слънцето мо-
гат да имат връзка с Хунаб-
Ку, бог, който е навсякъде, 
техният единствен бог. За 
маите Хунаб-Ку представ-
лявал един гигантски ор-
ганизъм, който съдържа 
всичко и всички ни в своята 
вътрешност. Неговото сърце 
и ум се намират в центъра 
на галактиката и само по-
средством Слънцето те 
биха могли да комуникират 
и духовно да се насочват 
към него. От това следва и 
основният им интерес към 
Слънцето - Кинич Ахау. 
Знаели, че ако нещо се слу-
чи със Слънцето, това ще 
се отрази веднага на живота 
им, и че той е единственият 
път да достигнат небето, по-
висшите светове - Хунаб-Ку.

Маите построили своите 
прекрасни градове, места 
за церемонии и пирамиди 
в Южно Мексико, на полу-
остров Юкатан, в Хондурас 
и Гватемала. Там оставили 
своите записки, гравирани 
върху камък, за времето, за 
Слънцето, Луната, Венера 
и за Пътя, за да може чове-
чеството да се развива към 
светлината на една Нова 

ера, а не към материализъм 
и саморазрушение.

Мая произлиза от „Маяб” 
и означава „място на Земя-
та, наречено Юкатан”. За 
индусите „майа” означава 
илюзия. За тях всичко, което 
се променя, е илюзия. Оно-
ва, което остава вечно, е 
духът. Мая също така озна-
чава ум, магия, майка. Мая 
и Мария са една и съща 
дума. Интересно е, че май-
ката на Буда се е казвала 
Мая, а на Исус - Мария. На-
шият месец май носи името 
си в чест на римската боги-
ня Мая, богиня на пролетта, 
на процъфтяването. В езо-
теричната философия мая 
представлява един ум, кой-
то се освобождава от тяло-
то, за да се движи на големи 
разстояния в пълно съзна-
ние. Това последно значе-
ние може би има някакво 
отношение към изчезването 
на почти цялото население 
на маите в периода около 
830 г. сл.Xр. Някои казват, че 
са изчезнали по собствено 
желание, съзнателно, изо-
ставяйки своите градове и 
къщи в самия апогей на ци-
вилизацията си.

Първото предсказание 
маите направили благода-
рение на изучаването на 
Слънцето, което в продъ-
лжение на 1200 години им 
позволило да открият, че 
цялата Слънчева система 
се движи, че във Вселена-
та има цикли - повтарящи 
се периоди от време, които 
започват и свършват като 
деня и нощта. Открили, че 
нашата Слънчева систе-
ма се върти по елипса и се 
приближава и отдалечава 
от центъра на галактиката. 
Това означава, че Слънцето 

и всички планети се движат 
в цикли, свързани с Хунаб 
Ку - централната светлина 
на галактиката. Изчислили, 
че тази елипса, тази пълна 
обиколка, този цикъл, който 
реализира Слънчевата си-
стема, продължава 25 625 
години. Този цикъл можем 
да наречем Галактическо 
денонощие. Когато обикол-
ката стигне до средата, след 
12 800 години, се намираме 
по-близо до галактическия 
център, до светлината, осве-
тени в галактическия ден. В 
другата част на обиколката, 
останалите 12 800 години, 
Слънчевата система се от-
далечава все повече от цен-
тралната светлина, навлиза 
в сянката, в галактическа-
та нощ. В галактиката има 
ден и нощ, също както на 
нашата планета, но в много 
по-голям мащаб. Всеки ден 
и всяка нощ продължават 
по 12 800 години. Маите от-
крили, че всеки голям цикъл 
съдържа в себе си по-малки 
цикли, които имат същите 
характеристики като голе-
мите цикли.

ГАЛАКТИ-
ЧЕСКОТО 
дЕНОНОщИЕ

Галактическото дено-
нощие от 25 625 години е 
разделено на пет цикъла 
по 5125 години. Първият 
цикъл е Галактическото 
утро, когато Слънчевата 
система току-що е излязла 
от тъмнината, за да влезе в 
светлината. Това е един пе-
риод на съгласие. Вторият 
цикъл е по средата на деня 

години, Централното га-
лактическо слънце излъ-
чва един много интен-
зивен лъч, осветявайки 
цялата Вселена. Чрез него 
се синхронизират всички 
планети и слънца. Това е 
ритъмът на сърцето на га-
лактиката, пулсиращо на 
всеки 5125 години. Това 
бляскаво сияние е периодът 
на преход, маркиращ края 
на един цикъл и началото 
на друг и продължаващ 20 
години. Сега се намираме в 
така нареченото Време на 
безвремие - един момент 
на интензивна еволюция в 
кратък срок, в който се случ-
ват много бързи промени, за 
да ни дадат импулс към нов 
етап на еволюция като ин-
дивиди и като общество.

Първото пророчество 
говори за един ритъм, 
за ред, който съществу-
ва във Вселената. Маите 
били могъщ народ, прите-
жавали много знания, което 
им позволило да се наричат 
Господари на времето. Зна-
ели, че всички планети се 
движат, без да променят ор-
битите си.

Първото предсказание 
говори за синхронизиращ 
лъч от светлина, който 
проблясва всеки 5125 го-
дини и засяга движението 
на Слънцето. През декем-
ври 1996 г. сателитът СОХО, 
изпратен от НАСА да из-
следва Слънцето, се среща 
с една изненада - Слънцето 
вече няма полюси, превъ-
рнало се е в едно хомогенно 
магнитно поле. През януари 
1997 г. голямо слънчево из-
ригване причинява огромна 
радиация и унищожава са-
телита Теле Стар 401. През 
декември 1997 г. НАСА от-

от стр. 2 - Обедът на галактиката, 
когато централното Слънце 
е много силно, един етап на 
развитие, кулминиращ със 
своето най-голямо изразява-
не. Третият цикъл е Следо-
бедът, когато започва да се 
усеща по-малко светлина. 
След това идва четвъртият 
цикъл - Свечеряване, което 
преминава в нощ, когато се 
реализира едно осъзнаване 
на всичко постигнато. И най-
накрая заключението - пети-
ят цикъл - дълбоката нощ, 
която ще даде началото на 
едно ново утро с други пет 
цикъла, и така до безкрай.

Първото предсказание 
ни казва, че от 1999 година 
Слънчевата система започ-
на да излиза от последния 
от тези цикли. Намираме се 
в зазоряването на галакти-
ката, излизайки от тъмнина-
та и точно преди да влезем 
в галактическия ден.

В края и в началото на 
тези цикли, на всеки 5125 
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Светлината на храма се разраства в звездовидни по-
тоци към света. Душите пробуждат своята светли-
на и възкръсват в тебе, Господи. Всяко сияние през 

тази нощ идва от тебе, Господи, и ти стоиш в центъра на 
всяка душа, сияеш в светлинни пулсации от нея. 

Душата е също свещ, Възкресението е нейният пламък. 
Христос е светлината на спасението в тяхната сърцевина, 
Христос е звездата на душата. Възкресението превръща 
душата в звезда, Спасителю, свети в нас, свети и ни осве-
щавай. Възкресението спуска ангелско битие на земята. 
В сиянието на свещите душата се издига и познава Бога. 
Възкресението е истинското ни битие. Светлината излъчва 
божественото нетление в света. Човешките сърца през тази 
нощ са кристали светлина и любов. Като нежен огнен вихър 
в тази нощ светлината на Възкресението преминава през 
света и вятърът на тъмнината не може да я угаси, хвърляйки 
своите потоци въздух към нея. Домовете на човека осъмват 
осветени от Възкресението, от благодатта на светлината, на 
храма и се превръщат в храмове. Небесният град се спуска 
през тази нощ на земята, а земният град се събужда в не-
бето, домовете на човешкото се събуждат осветени в небе-

то. Всяка свещ е малък ангел, който човекът носи в ръце. 
Светлината отвън съответствува на светлината отвътре. 
Светлината отвън запалва светлината отвътре. Светлина-
та отвътре запалва светлината отвън. Човекът се превръ-
ща в песен на небето през тази нощ. 

Музика и светлина отвъд плътта е новото битие. 
Плътта усеща само светлината през тази нощ. В 
лъчаща светлина се съзерцават и преливат едни 

в други, преминават едни в други очите. През очите си хо-
рата се излъчват едни в други и в Бога. Очите и ръцете на 
светлината – всичко друго разтваря нощта. Само те остават 
във Възкресението. Възкресението е сияние. В съзвездия, 
в звездни мъглявини се превръщат възкръсналите души. 
Прелива светлината на Възкресението като поток между 
звездите и душите. 

Милостта на Възкресението е безкрайна и преминава 
през всичко със своето лъчение. Любовта на Бога излъчва 
Възкресението в нас. Любовта на Бога превръща човека в 
светлина.

Ралица ВЛАдОВА

оТ СТР. 1

крива, че от 
центъра на 
галактиката 
изтичат го-
леми количе-

ства енергия. Оттогава маг-
нитното поле на Земята - се-
рия от силови линии около 
планетата, действащи като 
магнит - се е отклонило и на-
малило силата си от 4 гауса 
през 1996 г. на 1,5 гауса през 
1999 г. Гаус е мярка за сила 
на квадратен сантиметър от 
повърхност. Сега тази стой-
ност се приближава към ну-
лата. Това е много опасно. 
Направени са изследвания с 
космонавти извън магнитно-
то поле на Земята, изключ-
вайки изкуственото магнит-
но поле, генерирано от тех-
ните кораби. Открили са, че 
първо се увеличава агресив-
ността, а след това хората 
губят разсъдъка си. Това оз-
начава, че магнитната сила 
има отношение към съзна-
нието и разсъдъка. Когато 
тя изчезне, хората обезумя-
ват. Човечеството използва 
технологии, за да създава 
магнитно поле. Освен това 

всички ние имаме свое соб-
ствено магнитно поле. Само 
трябва да се научим да го ак-
тивираме съзнателно. Това 
може да се направи по раз-
лични начини. Един от тях е 
чрез медитация и дишане. 
Трябва да се подготвим.

Намаляването на силата 
на земното магнитно поле 
през последните години е 
причинило объркване на 
мигриращите птици, които 

използват магнитните линии 
за ориентация и губят посо-
ката си. Същото се случва и 
с китовете, които се губят и 
излизат на брега.

През последните две сед-
мици на септември 1994 
г. имаше силни колебания 
на магнитното поле, кое-
то попречи на самолетите 
да използват приборите за 
автоматично приземяване. 
Положението се нормали-

зира през октомври. Но през 
юли, август, септември и ок-
томври 1996 г. се регистрира 
една много по-голяма и дълга 
аномалия. Южният полюс 
практически се премести на 
17 градуса за един ден. След 
това се върна в старото си 
положение, принуждавайки 
самолетните компании да 
пренапечатат своите карти. 
Летището „О‘Хара” в Чикаго, 
например, се е преместило от 

2 на 1,5 градуса.
Променя се и честотата 

на вибрациите, или „ре-
зонансът на Шуман” - 
сърдечният ритъм на Земя-
та. От 7,8 херца през 1997 
г. той се е повишил на 11,5 
херца през 1999 г. Планета-
та се разтърсва. 

Нашите учени знаят за 
какво точно става въпрос 
и са съгласни с това, ко-
ето са изнамерили маите 

преди много години. Хиляди 
жреци, учени и математици 
на маите са се занимавали 
с измерване, регистрация 
и изучаване на слънчевите 
цикли и на всички звезди и 
планети. Преди 1200 годи-
ни те били толкова напред-
нали, че определили раз-
стоянието, което изминава 
Земята около Слънцето. 
Изчисленията им са толкова 
точни, че днес НАСА нами-
ра само сантиметри разли-
ка. Пресметнали, че Земята 
обикаля около Слънцето за 
365,2420 дни. Сега годината 
по Гринуич е 365,2422 дни 
- една невероятна разлика 
от 17 секунди и 28 милисе-
кунди годишно. Измервали 
и годината на планетата Ве-
нера и установили, че е 584 
дни. Днес НАСА я изчислява 
583,92 дни. Знаели точните 
моменти на смяна на сезо-
ните, точките на равноден-
ствие и превърнали своята 
наука в един спектакъл от 
светлина и сянка, един па-
метник на тяхното знание.

Намираме се в периода 
Време на безвремие и като 
индивиди трябва да вземем 
решение, което ще засегне 
всички ни. Ако продължим 
в негативна посока на ом-
раза едни към други, с уни-
щожаване на природата, 
страх и егоизъм, отиваме 
към унищожение, хаос и 
ще изчезнем от планетата 
като биологичен вид. Ако се 
осъзнаем и си дадем смет-
ка, че всички сме част от 
един гигантски организъм, 
че трябва да се зачитаме и 
уважаваме едни други, да се 
погрижим за майката Земя и 
да се заемем с почистването 
й, ще пораснем позитивно. 
Природата, нашето Слънце, 
галактиката очакват нашето 
решение! От нас зависи как 
ще протече промяната на 
времената - дали ще е етап 
на болка и разрушение или 
напротив, ще сме единни 
и с позитивно съзнание ще 
се насочим към следващия 
еволюционен етап.

Текстът е по субтитрите на 
филма

„Седемте предсказания на 
маите”

на Аркобаке ХАуС и 
Фернандо МАЛКуН

1999 г., Мексико
Превод: Palma, kolibka.com

Източник: http://kolibka.
com/2.html
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За средноазиатските и за скитските наро-

ди Сиявуш освен с ореола на легендарен 
царски син, покровител и защитник на 

правдата, е увенчан с блясъка на соларен бог, 
родеещ се с индуисткия огнен бог Махасена и 
с волжко-българския тангристки бог Субаш /Са-
бан – Мардукан - Карга/. Но Сиявуш принадлежи 
към ново поколение богове, той е земен царски 
син човекобог, подобно на Буда и на Исус. Буда 
също е царски син. На Исус Христос се припис-
ва произход от библейския цар Давидов род, а 
когато го разпъват, на кръста римляните поста-
вят табела с надпис „цар на юдеите” /оттам идва 
сакралната абревиатура ИНЦИ – Исус от Наза-
рет, цар на иудеите/. Така че през 7 век надали 
има по-подходящ от сияйния конник Сиявуш за 
божествен спасител на скито-зороастрийския 
свят, Скитски Христос, последна надежда на 
зороастрийските народи, особено след падане 
на Персия под арабско владичество през 651 г. 
/аЙ чъРъ - небесен цар, Христос, Ахура, Кури-
ос (гр.)/. И тъй като Сиявуш се ражда и израст-
ва в зороастрийска среда, а не в юдейска или 
в индуистка, без съмнение негов бог-повелител 
ще бъде Ахура Мазда – Царстващата Мъдрост. 
Разбира се, иконографската представа за чове-
кобога Сиявуш - Скитския Христос, съвсем не се 
оформя с еднократен акт, а в резултат на про-
дължителен духовен синтез.

За божество-великан, почитано през 7 век от 
жителите на предкавказкия „великолепен град” 
Варачан /Баланджар, Булкар-балк/ в „страна-
та на хуните”, научаваме от разказа на армен-
ския летописец Мойсей Каганкатваци /Мовсес 
Каланкатуаци/ (между 7 и 10 век) в книгата му 
„История на страната Алуанк (Кавказка Алба-
ния, Агвания)”. Мойсей Каганкатваци описва 
покръстването на варачаните и на техния велик 
княз Алп-Илитвер /Илитуер/ по време на мисия-
та на агванския епископ Израел през 682 година. 
Няма никакво съмнение, че „хуните” от Варачан 
са всъщност кавказките българи хоногури /оно-
гури/, които първи отблъскват арабските пълчи-
ща, опитващи се да нахлуят в Скития през Дер-
бентския проход. Затова арабите наричат всички 
българи „бурджани”, по името на град Варачан /
предполагам името му идва от „врата”, каквото 
е едно от названията на Дербентския проход; 
подобно на името на днешния български град 
Враца/. Арменската география от 7 век „Ашхара-
цуйц” посочва, че на север от Дербентския про-
ход живеят „хоните” в „техния град Варачан” и в 
други градове „като него”. Според „Ашхарацуйц” 
тези градове се намират в обширната страна 
„Велика Азия”, чиито граници, дадени пак там, 
съвпадат с географските очертания на Велика 
България, известна от документалните извори. 
От разказа на Мойсей Каганкатваци става ясно, 
че варачаните почитат бог Куара, бог на гръмоте-
виците и на светкавиците, съвпадащ с добре по-
знатия волжко-български бог Кубар, но централ-
но място в тяхната религия заема идола на огро-
мен бог - „колосален богатир” Тангри-кан, когото 
„персите наричат Ашандиат” /на някои места е 
записан като Аспандиат/ и на когото принасят 
в жертва коне на огнени клади. Поданиците на 
великия княз Алп-Илитвер, също както българи-
те от Дунавска България по това време, прина-
сят жертви на огъня и на водата, покланят се на 
слънцето, на луната и на някакъв „бог на пъти-
щата”. Пребивавайки в двореца на „благоверния 
и богочестив” княз Алп-Илитвер, „святият” епис-
коп Израел става свидетел на „адско зрелище”, 
каквото според него са жертвоприношенията, 
конните състезания и военните игри, танците и 
всенародното веселие по време на празничен 
събор на езичниците от Варачан, съвпадащ с 
описаните в „Джагфар тарихи” тържества по 
време на празника на алп Субаш, в началото на 
есента, след прибиране на реколтата. Епископ 
Израел заповядва да изгорят огромния свещен 
дъб, посветен на „скверния идол” Ашандиат, а от 
изсечените дървета на свещената гора нарежда 

да направят „прекрасен кръст”. Езичниците вяр-
ват, че исполинският свещен дъб с „пищна коро-
на”, посветен на бог Ашандиат, е „спасител на 
боговете, дарител на живот и на всички блага”. 
Очевидно епитетите на божеството Ашандиат 
съвпадат с тези на бог Субаш /Сабан-Мардукан-
Карга/ - митологичен герой - спасител на богове 
и хора, бог на светлината, на плодородието и 
на изобилието. Фактът, че местното население 
нарича божеството Ашандиат с името Тангри-
кан, а не само Тангра, който е върховен бог в 
тангризма, може би се дължи на желанието в 
Тангри-кан да се вложи различен смисъл от този 
на Тангра. Тук под „Тангри-кан” би трябвало да се 
разбира „Небесен кон” или дори „Божествен кон-
ник”, защото още в Шумер, а по-късно в Персия, 
думата „дингир” /тенгери/ служи за универсално 
понятие за бог. Предполагам „дингир” идва от Тъ 
аЙ(Нъ) ГРъ – баща небе земя – баща на все-
лената, тъй като под „небе-земя” древните шу-
мери са разбирали понятието „вселена”. „Кан” се 
извежда от КъУНъ – юзда, кон, конник, водач. 
Китайските документални източници осведомя-
ват за широко разпространен култ към „небес-
ните коне” сред народите на Средна Азия през 
„кангюйско-кушанския” период (3 в. пр.н.е. – 1 в.). 
От друга страна, името Ашан-диат /Аспан-диат/ 
би могло да носи „светлинен” смисъл, подобно 
на Субаш /Сабан-Мардукан-Карга/. В българска-
та история царското име Азан /Асен/ съответства 
на Саин-Сабин-Звиница-Сабанша, със значение 
„светъл”, „сияен” /вж. стат. „Царско име”/. А „deus” 
е фундаментална дума за „бог”, получена от Тъ 
аЙ – баща небе – небесен баща. Така прочитът 
на Ашан-диат като „Сияен бог” изглежда буквал-
но идентичен с името на Сиявуш – „Сияен бог”. 
Двузначността и дори тризначността в името на 

бога не би трябвало да ни смущава, защото как-
то е известно, многозначната семантика, зало-
жена в съкровените древнобългарски символи, 
засилва тяхната сакралност /вж. кн. „Прабългар-
ска съдбовност”/.

Покръстването на жителите на град Ва-
рачан се извършва с нечувано насилие, 
достигащо до религиозни изстъпления. 

По кръстовищата на страната епископ Израел 
заповядва да бъдат изгорени на клади жреците, 
несъгласни да се отрекат от старата вяра. Кой 
обаче е великият княз Алп-Илитвер, предприел 
съдбоносната стъпка да покръсти българите хо-
ногури от Предкавказието. Никой не оспорва, че 
авторът на хрониката използва за име на княза 
неговата титла „алп-ил-тебер” – велик княз, явно 
идваща от тюркското „ел-тебер” – княз, емир, 
и също от грузинското „мтебер” – княз, принц. 
Мойсей Каганкатваци дори изрично отбелязва, 
че Алп-Илитвер е удостоен в сан „илитуерство” 
от хазарския хаган, при което получава за жена 
една от дъщерите на хагана. Това означава, че 
Алп-Илитвер официално се ползва със статут на 
хазарски васален владетел на Велика Азия – Ве-
лика България, попаднала под хазарско господ-
ство след военното поражение на българите от 
хазарите. От историята се знае, че именно такъв 
хазарски васал през 682 г. е Бат-Боян (род. 617 г., 
653-683 г.), най-големият син и наследник на кан 
Кубрат (593–653 г.) на престола на Велика Бълга-
рия. Бат-Боян разбива арабите при град Саркел 
през 654 г., за което получава прозвището Халиб 
Илятбир, означаващо на хазаро-тюркски „По-
бедител ел-тебер” или „Велик княз победител”. 
Според „Джагфар тарихи”, Бат-Боян приема 
християнската вяра през 682 година, съвпадаща 
с годината на описаните от Мойсей Каганкатва-
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СиЯвУШ – БоГ  
СиЯеН КоННиК

Първа част

Фиг. 6. „Огненият” Сиявуш – Скитският Христос, в образа на героя Спентодата, 
се сражава със силите на злото, представени в образа на хищен звяр. Сцена върху 

златна кана от Наги Сент Миклош от 9 век. 
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ци събития по покръстването на 
варачанските хоногури от епископ 
Израел. Без съмнение, Великият 
княз Алп-Илитвер всъщност е кан 
Бат-Боян – Халиб Илятбир, хазар-

ски васален владетел на останките от Кубратова 
Велика България, след нейното разпадане. От 
„Джагфар тарихи” научаваме, че има още един 
известен български княз, който се сражава с на-
хлуващите араби при Кавказ, това е най-големи-
ят син на кан Аспарух (род. 634, 677–692 г.) кан 
Аяр Бурджански (719-727 г.) /или Авар Бурджан-
ски/. Името Аяр /Авар/ най-вероятно се дължи на 
аварски произход на майка му /вж. стат. „Царско 
име”/. Кан Аспарух изрично определя Аяр Бур-
джански да бъде съвладетел на Дунавска Бъл-
гария, заедно с по-малкия си брат кан Тервел 
(692-719 г.), за да не възникне между тях спор за 
престола /вж. „Джагфар тарихи”/. Докато кан Тер-
вел царува в Плиска, Аяр Бурджански изпълнява 
по-важна мисия, той заминава начело на войска 
да се сражава срещу нахлуващите през Кавказ 
арабски пълчища, застрашаващи Скития и цяла 
Европа. Изворите потвърждават, че българи и 
хазари през този период живеят в мир, нещо по-
вече, сключват военен съюз за отбрана срещу 
арабската инвазия. След смъртта на кан Тервел, 
кан Аяр Бурджански заема мястото му на прес-
тола в столицата Плиска и е записан в „Имен-
ника” на Дунавско-българските канове под името 
Товирем. Изненадващо близкото звучение на 
името Товирем с титлата „тебер” - „мтебер”, по-
твърждава, че Аяр Бурджански също се прочува 
с тюрко-хазарска титла „ел-тебер”, получена за 
победите му над арабите при Кавказ. Ако се за-
дълбочим малко повече, ще видим в „алп-тебер” 
директна тюркска транскрипция на българското 
БъЛъ Тъ МъиРъ - велик баща син – Бала-
мир, Владимир, най-често срещаното име-титла 
на първородния владетелски син при българите 
/вж. статията „Царско име” от кн. „Поклонници 
на светлината”/. Защото „Владимир” просто оз-
начава „владетелски син”, „велик принц”, „велик 
княз” или „алп-тебер”. Преходът от буквения звук 
„б” в „м” е много често срещано езиково явление, 
и до днес на някои места в Предкавказието на-
ричат българите „малкари”. Ето защо Бат-Боян 
- Халиб Илятбир, влиза в скитския епос с името 
Будимир, близък вариант на името Владимир. 
Няма нищо чудно в това, че за арабите, нахлува-
щи през Кавказ, българите са бурджани, т.е. ва-
рачани, защото крепостта на „прекрасния град” 
Варачан първа се изправя срещу тях след пре-
минаване на Кавказ по пътя към вътрешността 
на Скития. В персийски извори българите също 
са известни като варачани. В „История на стра-
ната Алуанк” Мойсей Каганкатваци отбелязва, 
че „великият княз на хуните” Алп-Илитвер „бил 
прославен в пределите на три страни”, имайки 
навярно предвид България, Хазария и Византия, 
които напълно съвпадат с географския ареал, в 
който прославя името си победителят над ара-
бите кан Бат-Боян – Халиб Илятбир – Будимир. 
Обаче жестокостта, с която Алп-Илитвер – Бат-
Боян, и агванският епископ Израел покръстват 
езическото население на Предкавказ, едва ли 
допринася за утвърждаване на християнството 
по тези земи. Нищо чудно, че малко преди да 
умре, Бат-Боян се връща към старата си вяра и 
е погребан като езичник в гр. Киев. 

Кан Аяр Бурджански – Товирем, най-вероятно 
взима дейно участие в историческия разгром на 
арабските армии от българите при обсадата на 
Константинопол от арабите през 718 г. В послед-
ната си битка срещу арабите през 727 г. кан Аяр 
Бурджански получава парализа и загива. Кан 
Тервел приема християнската вяра и християн-
ското име Теоктист, църквата го канонизира за 
светец под името св. Тривелий Теоктист. И до-
като историята отдава на кесаря Тервел заслу-
жена почит на „спасител на Европа”, то името 
на неговия по-голям брат кан Аяр Бурджански – 
Товирем, сражавал се до последния си дъх сре-
щу арабските нашественици, потъва в забрава 
през вековете. Колко влиятелен е бил Аяр Бур-
джански – Товирем, сред българите, показва от-
делният династически клон на дунавско българ-
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ските владетели, който започва от него. Но този 
династически род не е Дуло, защото се предава 
по женска линия от старшата му дъщеря Бозок, 
омъжена за Уран от рода Вокил, и от нейната 
дъщеря Зухра, омъжена за Урус от рода Бугу /
Угаин/. Най-малката дъщеря Чакчак на кан Аяр 
Бурджански се омъжва за кан Сулаби (700–727 
г.), внука на Бат-Боян (род. 617 г., 653-683 г.) на 
скитския престол в Батавил, столицата на Чер-
на България /вж. „Джагфар тарихи” и кн. „Неуни-
щожимата история”/. Което означава, че руските 
князе, волжко-българските царе и някои хазарски 
хагани също са потомци на кан Аяр Бурджански.

Зороастрийците считат огъня за „най-кра-
сивото тяло на бога”. В зороастризма 
„огънят” или „огнената същност” на Ахура 

Мазда се олицетворява от божеството Аша Ва-
хишта – „Най-добрата истина”. Според мен, име-
то Аша Вахишта би могло да се преведе също 
„Божествената истина” или дори „Бог на истина-
та”, защото етимологически следва от авестий-
ските „asha” – „истина” и „bakha” - „бог”. Зоро-
астрийското божество Аша Вахишта - огнената 
същност на Ахура Мазда, в нравствен смисъл 
се възприема за „Бог на истината” /„Бог на пра-
вдата”/, тъй като любовта към истината е тази, 
която разпалва пламъка на вярата в човешката 
душа. Затова „Истината е най-доброто благо” за 
огнепоклонниците зороастрийци. Защитникът 
на правдата Сиявуш се представя в образа на 
Махасена, син на огнената същност на Шива /
Шива е Оешо на кушански език/, а Аша Вахища 
– „Най-добрата истина” олицетворява огнената 
същност на Ахура Мазда. Тогава варачанският 
бог-великан Ашан-диат /някъде записан Аспан-
диат/ също може да бъде причислен към групата 
на „огнените” богове, ако разчетем името му във 
вида „Аша(н) – диат” - „Бог на истината”. За цен-
тралното положение на истината в ценностната 
система на българите най-красноречиво говори 
надписът на кан Пресиян (836-852 г.) при Филипи 
от 837 г. „Ако някой говори истината – Бог вижда. 
И ако някой лъже – Бог вижда”. Дали обаче фи-
гурата на идола „колосален богатир” Ашандиат 
доближава до иконографската представа за кон-
ника Сиявуш в образа на бога на войната Маха-
сена, син на огнената същност на Шива, изсечен 
върху скалите на Мадара. Да не забравяме, че 
от кушано-индуисткия бог Махасена от 2 век в 
Средна Азия до Мадарския конник и до идола 
Тангри-кан - Ашандиат от хоногурския град Ва-
рачан при Кавказ от 7 век, ни делят 5 века и хи-
ляди километри разстояние. А през тези векове, 
в Средна Азия и в Предкавказ, политическото и 
културно влияние на Персийската империя на-
лага за доминиращ Върховен бог Ахура Мазда. 
Това доказват намерените монети на хунски вла-
детели от тази епоха, копиращи знаците на пер-
сийската държавност. И тъй като Ахура Мазда е 
всевишният бог на легендарния богатир Сиявуш, 
следователно в края на 7 век божеството Тангри-
кан – Ашандиат, на прикавказките българи хо-
ногури, начело с княз Алп-Илитвер – Бат-Боян – 
Халиб Илятбир, не би трябвало да се различава 
съществено от Мадарския конник на българите 
от Дунавска България, начело на които стои кан 
Аспарух, брат на Бат-Боян. Навярно арменски-
ят летописец Мойсей Каганкатваци подчертава 
върховенството на Ахура Мазда в култа на ва-
рачанските българи, посочвайки „персийското” 
име Ашандиан /Аспандиат/ на идола им Тангри-
кан. Във вида си „Аспандиат” името на Тангри-
кан определено дава информация за „конната” 
същност на божеството, защото на персийски 

„аспа” означава кон, а „ашвамедха” са известни 
древноиндийски ритуали с жертвоприношения 
на коне. 

Персийското име Аспандиат на божеството 
Тангри-кан, напомня много за древноиранския 
легендарен герой Спентодата /Спанддат, Исфен-
диад, Исфандиар/, ,„бронзовотелия” Спентодата, 
роден в ризница /броня/ и поради това неуязвим 
за обикновени оръжия, воин-защитник на нрав-
ствената вяра, името на когото на авестийски 
означава „Създаден от благочестието” /навярно 
идва от зъБъ НъТъ ТъТъ – светлина давам 
създавам; тук отново наблюдаваме случай на 
припокриване в лексикален и в нравствен сми-
съл на понятията „чист(светъл)-честен-истина”/. 
В „Шах-наме” Спентодата е главен предводител 
на иранците срещу нашествието на туранците - 
вж. фиг. 6 - сцена върху златна кана от Наги Сент 
Миклош от 9 век. „Огненият” Сиявуш – Скитският 
Христос, в образа на героя Спентодата, се сра-
жава със силите на злото, представени в образа 
на хищен звяр. Спентодата язди крилат лъв с чо-
вешко лице, характерен фантастичен персонаж 
в зороастрийската изобразителна традиция.

Пространното житие на Константин Фило-
соф (826–869 г.) описва случай по време 
на Хазарската мисия (860–861 г.), когато 

светецът отсича с трийсет и три удара на брад-
вата огромен свещен дъб, под който езичниците 
принасяли жертви на божество с име Алексан-
дър. Няма съмнение, че този епизод от 9 век е 
заимстван от летописа на Мойсей Каганкатваци, 
отразяващ покръстването на варачанските бъл-
гари на княз Алп-Илитвер през 7 век. Действието 
и в двата случая се развива в Хазария, в земите 
на бившата Стара Велика България, в които и 
през 9 век продължава да живее значително на 
брой българско население. Именно затова Кон-
стантинополските управници изпращат там све-
тите братя Кирил и Методий /Банджа и Баксан/, 
за да покръстят след два века повторно своите 
сънародници. Явно покръстителската акция на 
агванския епископ Израел през 682 г. не е довела 
до очаквания резултат и старият култ е останал 
непокътнат сред много от българите. Регионал-
ното съвпадение на местонахождението на све-
щения дъб, унищожен от епископ Израел през 
682 г., и на свещения дъб, отсечен от св. Кирил 
през 860-861 г., навежда на извода, че през из-
миналите два века името на почитаното божест-
во Тангри-кан - Ашандиат се е придвижило към 
римо-византийската ономастична форма Алек-
сандър, което го прави значително по-лесно за 
асимилиране от настъпващата в Скития Христи-
янска църква. И наистина, чак до 13-14 век кар-
тинният сюжет за възнесението на Александър 
на колесница, теглена от два грифона, присъст-
ва често върху християнски паметници от Ски-
тия, включително и върху стенописи на храмове. 
Така че Скитският Христос не си отива извед-
нъж от умовете на вярващите, той просто бива 
погълнат, присвоен и постепенно омаловажен 
до пълна забрава от господстващата книжовна 
римо-византийска християнска църква, каквато е 
съдбата на много други езически божества. По-
твърждение на подобни мисли откриваме на фиг. 
7 – миниатюра от златното Преславско съкрови-
ще от 9 век показва въздигащия се към небето 
Александър – Скитския Христос, с божествен 
ореол и с царски одежди, върху колесница, те-
глена от два грифона.

На СТР. 8
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Когато в началото на 4 век 
Ранното Средновековие на-
стъпва в Европа, Митра и 

Сабазий са вече забравени богове на отминали 
епохи, а на религиозния небосклон изгрява звез-
дата на богочовеците Буда, Исус, Мани - едно-
лични месии и духовни пастири на човечеството. 
Ето защо на Скитския Христос Сиявуш съвсем 
не приляга сходство с архаичните чисто небесни 
богове Митра и Сабазий, най-малко поради не-
говата човешка биография на принц герой-мъ-
ченик. Но победоносният войн Сиявуш не може 
да се приравни с Буда и с Исус, а още по-малко 
с добрия бог Ахура Мазда или с пророка Зороа-
стър, защото всичките те не познават оръжието. 
Защитник на потъпканата правда, предводител 
на армиите на истината срещу силите на злото, 
по-скоро той би могъл да постигне универсал-
на идентичност чрез славата на някой светов-
но прочут цар на царете, а няма по-подходящ 
от Александър Велики (336–323 г. пр.н.е.) за 
тази роля, неговото име също се отличава със 
„светлинна” семантика и означава „най-блес-
тящ мъж”, получено от латинската дума „luxus” 
за „светлина”, „блясък”. Александър Велики е 
родом от бившата персийска провинция Скудра 
на Балканите, включваща Тракия и Македония /
персите наричат траките „саки парадрая” - скити 
зад морето/, което указва неговия скитски про-
изход /легендарният праотец на азите българи - 
Азак (Иджик) и на скитите - Скит са тъждествени 
в документалните извори/. Александър не само 
се облича в персийски дрехи, главна цел на него-
вия поход към Персия и Индия по всичко изглеж-
да е да завладее Бактрия /Балхара/ със столица 
град Балх - древната столица на ариите, „люл-
ката на царете”, града на легендарните Кеяниди 
и на пророка Зороастър. Там той се оженва за 
Роксана и основава елинистично-книжовно цар-
ство в Средна Азия, с изключителен принос за 
възникване на кушанската книжовност - първата 
скитска книжовност, на езика на която са изсече-
ни каменните надписи на Дунавско-българските 
канове. В следващите епохи от Балх води на-
чалото си скитската партска династия на Арша-
кидите (225 г. пр.н.е. – 226 г.). Според античния 
историк Страбон, Аршакидите произхождат от 
Балх, столица на Бактрия /Балхара/ и имат ге-
неалогична връзка с династията на кушаните, 
които също биват наричани понякога Аршакиди. 
Ал-Бируни твърди, че Ашканите /Аршакидите/ 
произлизат от Ашан /Аршан/ - син на Кей-Хо-
сров, син на Сиявуш. Партите владеят земите на 
Персийската империя на юг от Кавказ и Каспий-
ско море. Арменската история „Ашхарацуйц” от 
7 век, счита Бахл за равнозначно име на арийска 
Партия, а в Армения партите направо ги смятат 
за българи. През 1-3 век Балх е столица на Ве-
ликата скитска Кушанска империя, включваща 
цяла средноазиатска Скития и Северна Индия. 
Към края на 4 век там установяват господството 
си белите хуни ефталити /тюркизирани скити/. 
Арийската и зороастрийската люлка Балх про-
дължава да бъде политически и духовен център 
на света до превземането на града през 565 г. от 
нахлуващите от североизток тюрки, които успя-
ват да разделят езиково, политически и верски 
Скития и цяла Евразия. Поначало зороастрий-
ците ненавиждат Александър Велики, защото 
той унищожава техни храмове и убива жреци на 
вярата. Но световната слава на завоевателя е 
толкова голяма и незалязваща, че векове след 
смъртта му, иранската традиция започва да го 
причислява към персийските царе от династия-
та на Ахеменидите. Разбира се, само младият 
енергичен цар, по аналогия с младото слънце 
бог Коледа, може да зареди с оптимизъм очак-
ванията на хората за по-добро бъдеще. Затова 
митологичните герои по принцип са млади хора 
в разцвета на силите си. Царят на царете Алек-
сандър също умира млад, на върха на славата 
си.

В зората на Ранното Средновековие вър-
ховен бог на скито-българските езиче-
ски владетелски родове е Ахура Мазда, 

останалата голяма част от населението почита 
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за върховен бог Шива или Тангра. През 7-8 век 
надигащата се ислямска вълна заплашва да 
залее и да раздели Скития. Скитският Христос, 
човекобогът Сиявуш, по подобие на триединния 
Исус при християните, се опитва да обедини в 
себе си черти на коренните индоирански рели-
гии на скитите – на зороастрийската и на шива-
истката религии, а също така черти на отдавна 
навлезлите елинистки духовни влияния, но също 
елементи от тангристкия култ на тюркизираните 
скити. И то в изострената религиозна обстановка 
от края на 7 век, когато сред населението уско-
рено навлизат християнството и исляма. Всичко 
това принуждава легендарния кеянидски принц 
Сиявуш в ролята на човекобог да слее в себе 
си исполинските фигури на спасителя Саошянт 
- сина на Зороастър, на непобедимия войн Маха-
сена - огнения син на Шива, на неуязвимия герой 
Спентодата – защитник на вярата, на гарвана 
Мардукан-Карга - тангристкия герой-спасител на 
слънцето, на възнесения на небето от грифони 

цар на царете Алексан-
дър. Разбира се, Сия-
вуш не успява да изпъл-
ни непосилната задача 
да запази интегритета 
на Скития чрез вярата в 
общ бог. Единствената 
причина за провала на 
мисията му се състои в 
изостаналата книжов-
на култура на скитски-
те народи, а оттам в 
невъзможността да се 
създаде общо инфор-
мационно пространство 
за обща книжовна ре-
лигия и за обща парич-
на система в Скития. 
Ето защо, Сиявуш не 
е в състояние да спре 
агресивно нахлулите в 
духовния и в политиче-
ски свят на скитите кни-
жовни религии будизъм, 
християнство и ислям, 
проводници на чужди 
имперски интереси. 
Подложена на безми-
лостно държавно, вер-
ско и езиково разцепле-
ние, през следващите 
няколко века на Скития 
предстои напълно да 
изчезне от географските 
карти на съвремието.

Засега може само 
да се предполага 
някаква родстве-

на връзка на династията на Средноазиатските 
Сиявушиди с потеклото на Дунавско-българските 
владетели от дохристиянската епоха, най-малко-
то защото те са потомци на кан Кубрат /Кроват, 
Курт, ЧъРъ БъТъ – цар голям баща/ (593–653 г.) 
от рода Дуло, чиято майка е принцеса от извес-
тен царски род от град Кюнград в Хорезам - стра-
ната на царете Сиявушиди. Но със сигурност 
може да се твърди, че както всички останали 
царе по света, българските канове лигитимират 
властта си с божественото си излъчване. Това се 
вижда от официалната им титла „кан сю-биги”, 
означаваща „кан сияйно божествен” или дори 
„кан сияен бог”, а защо не и „кан Сиявуш”.

Борислав Иванов Иванов
гр. Бургас,

29.11.2011 г. 

СиЯвУШ – БоГ 
СиЯеН КоННиК

Първа част

Фиг. 7. Миниатюра от златното Преславско съкровище от 9 
век показва въздигащия се към небето Александър – Скитския 
Христос, с божествен ореол и с царски одежди, върху колесни-
ца, теглена от два грифона.

  Покана
На 2 май (сряда) от 18 часа в читалище „Славянска беседа” (ул. Раковски, 
№127) ще се проведе представяне на „Алманах – стихове и проза” – 2 част, 
на Клуба за поезия и музика „Св. София, Вяра, Надежда и Любов”, издател 
ИК „Новата цивилизация”. Хор „Сияние” при читалище „Райко Алексиев” 
ще аранжира с кратки музикални импресии литературната програма.
Каним всички, които проявяват интерес към художественото слово и му-
зиката. 

Вход – свободен


