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Излиза 2 пъти в месеца

Еволюционният преход, през които в момента
преминава цялата Вселена, повишава нейните честоти.
Светлината се излъчва на порции (кванти),
енергията на които е право пропорционална
на честотата на вълната.
Всеки човек излъчва своя светлина, в невидимия спектър, която зависи от информацията, 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, състраданието и духовното възвисяване. Тогава планетарните 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 всестранната еволюция, всестранният духовен
напредък, който увеличава в човешката душа
не само светлината, но и любовта.
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аите са оставили очевидни доказателства за своята мъдрост,
за своето високо еволюционно
ниво като единно общество. Те са разполагали със знания, които са им дали
възможност да предричат времето, в което живеем сега, и са ни оставили серия
от послания и инструменти, за да можем
да преодолеем предстоящите промени.
Научили са се да виждат живота посредством числата, използвали са времето, за да влязат в синхрон със Земята,
Слънчевата система и галактиката. Това
им позволило да разполагат с много жизнена енергия и да постигнат високи нива

на съзнание, които им помогнали да видят реалността цялостно.
Разполагаме с предсказанията им за
промените в поведението на хората в
края на този цикъл и начина на действие,
който да улесни или затрудни пътя ни
към следващото стъпало в еволюцията колективния разум.
Второто предсказание на маите ни
уведомява, че поведението на цялото човечество ще се промени много
бързо след слънчевото затъмнение
през 1999 г.
През 1999 г. видяхме как в небето се
очерта огнен кръг. Това бе затъмнение,

безпрецедентно в историята поради Космическия кръст, изграден от почти всичките планети в Слънчевата система, в
центъра на който стоеше Земята. Сянката, която Луната проектира върху Земята, премина през Косово, после през
Близкия Изток, през Иран и Ирак и после
се отправи към Пакистан и Индия, предричайки години на конфликти и войни.
Преди разсъмване нощта е най-тъмна.
Маите ни уверяват, че след това затъмнение хората лесно ще губят контрол
над емоциите си, ще изгубят своя вътрешен мир, толерантност и способност да
избягват конфликтите. Оттогава живеем
в епоха на промени, която ни прехвърля
в една Нова ера. Краят на времената е
една епоха на конфликти и големи поуки,
на войни, разделение и колективно безумие, което ще генерира наведнъж процеси на деструкция и еволюция.
Второто предсказание посочва, че
енергията от центъра на галактиката
ще се увеличи и ще повиши вибрациите на цялата Вселена, за да ни поведе към една по-висока перфектност.
Това ще предизвика физически промени
в Слънцето и Земята и психически промени в човека, в неговото поведение,
в начина му на мислене и усещане. Ще
се трансформира моделът на икономическата и социална система, редът и
правосъдието. Ще се променят религиозните вярвания и ценностната система.
Човекът ще се изправи пред своите страхове, за да ги преодолее и така да се синхронизира с ритмите на планетата и Вселената. Хората ще могат да видят своята
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тъмна страна, да разберат кога грешат. Това е
първата стъпка към промяна на отношенията
между тях, за да постигнат единство и колективно осъзнаване. Ще се увеличат причините,
които ни разделят, и тези, които ни обединяват.
Ще нараснат агресията, омразата, сблъсъците заради идеология, религия, морални модели, национализъм. Вследствие на това повече хора ще започнат да търсят вътрешен
мир, ще се учат да контролират емоциите си,
да проявяват повече уважение, толерантност,
разбиране и единство. Ще се появят хора с
голямо количество вътрешна енергия, хора
с екстрасензорни способности. Но ще има и

практика без никаква цензура, без морални
задръжки, за да може всеки свободно да се
покаже такъв, какъвто е.
Според второто предсказание, ако болшинството хора променят поведението си
и се синхронизират с планетата, ще се неутрализират драстичните последствия от
смяната на цикъла, описани в следващите
предсказания. Трябва да бъдем осъзнати,
защото човек винаги сам избира съдбата си,
още повече в тази епоха. Предсказанията са
само предупреждения, за да осъзнаем, че е
нужно да променим посоката си, за да предотвратим сбъдването на тези пророчества.
Първото предсказание на маите казва, че на всеки 5125 години Централното
слънце на галактиката изпраща един лъч
от светлина с огромно количество енергия, за да синхронизира със себе си всичко

тече по-бързо, ходът на събитията се ускорява, подобно на нашето тяло, което влиза в
хармония с най-високите вибрации на Земята. По-трудно ни е да запомняме дати и обикновени събития, което се дължи на намаляването на магнитното поле на Земята. Много от
нещата, които по-рано ни интересуваха, сега
губят своя смисъл. Желаем драстична промяна, без да ни интересуват последиците. Искаме да се променят ценностите и вярванията
ни. Намираме повече смелост да взимаме
решения, които преди ни затрудняваха. Проекти за живота ни, които сме осъществявали
с години, се разпадат и променят. Търсим
своето истинско аз, за да бъдем щастливи.
Пресрещаме своите най-големи страхове и
мъки. Започваме да се виждаме по един поразличен начин. Професии, от които не бяхме
щастливи и практикувахме заради парите, са
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измамници, които
ще се възползват от отчаянието на другите.
М а и т е
предрекоха,
че през 1999
г. ще започне епоха на
тъмнина
- един етап
на
бързи
промени,
нужни
за
обновяване на геол о гич н ите ,
социалните
и човешките
процеси.
В
края на цикъла всеки ще
отсъди сам себе
си, когато влезе в
Големия салон на
огледалата, за да
изпита всичко, което
е направил през живота
си. Ще бъде класифициран според качествата, които
е развил, начина си на поведение
ден след ден, отношението си към другите и
планетата. И всичко ще си дойде на мястото.
Тези, които съхранят хармонията, ще разберат, че случващото се е процес на еволюция във Всемира. Но ще има и такива,
които поради страх и неразбиране ще обвиняват другите или Бог за това, което се случва.
Ще се генерират ситуации на разрушение,
смърт и страдание, но това ще даде място
на солидарност и уважение към другите, на
единство с планетата и Космоса. Това означава, че адът и раят ще се покажат в едно
и също време и всеки от нас ще живее в
едното или в другото в зависимост от своя
собствен избор на поведение - мъдростта да
приема с разбиране случващото се, или невежеството, което ни учи чрез страданието.
Това са две неразделими сили – едната представлява разбиране за това, че във Вселената всичко се променя, еволюира, а другата е
насочена към материалното и захранва само
егоизма. В епохата на Промяна на времената ще разполагаме с всички възможности, на

съществуващо - планети,
звезди, живи същества повеждайки ги към една
по-висша
хармония.
Краят на този цикъл
ще доведе невиждани
промени на Земята.
Промените в Слънцето не само ще променят Земята, но и
ще трансформират
човешките взаимоотношения. Хората
ще се обединят и ще
напредват в еволюцията на материята
и съзнанието като
едно същество.
Сега учените доказват, че нашето Слънце
променя поведението
си, по-активно е и максимумът на активността
му надвишава средните
величини. Доказано е, че
има физически и динамични
промени на Земята - намалено
електромагнитно поле - защитната обвивка, която ни предпазва от
енергията, получавана от Слънцето.
Вибрационната честота на Земята, резонансът на Шуман, се е повишила драстично.
Тя измерва електромагнитните вълни, тоест
количеството електрически заряд в йоносферата. Стойността от 7,8 херца се считаше за
постоянна, така че всички военни комуникации бяха базирани на това число. Въпреки
това от 1992 г. тя започна да се увеличава
и днес е 11,5 херца. Според учените това се
дължи на промяната на климата, на увеличението на температурите.
Планетата ни е изградена от материя с
кристална структура като на кварца, която
вибрира и пулсира в определен ритъм. Отразявайки тези трептения, йоносферата бива
засегната от слънчевата радиация. Увеличението на вибрациите на Земята влияе на
материята като цяло. Човешките клетки, които също вибрират в определена честота, се
опитват да се синхронизират с новия ритъм
на вибрация, да постигнат баланс с планетата. Те форсират човека, предизвиквайки все
по-интензивни емоционални състояния, изменят възприятията и мислите ни, променят
нашето поведение. Чувстваме, че времето

оставени настрана. Нестабилните връзки и
отношения са принудени да се променят заради страданието, което носят, и ако не успеят, приключват окончателно. Понякога се чувстваме извън реалността, дистанцираме се
от това, което се случва около нас, полагаме
усилия, за да заспим. Когато заспим, имаме
интензивни и ясни сънища и на другия ден се
събуждаме напрегнати и физически изтощени. Това са примери за големите промени в
нас и около нас, в икономиката, политиката и
климата на Земята.
Второто предсказание предрича, че всичко това ще се случи в края на цикъла, в който живеем сега, и с най-голяма сила след
слънчевото затъмнение през 1999 година.
Тези промени ще изчерпят ниските вибрации,
предизвикани от страха и страданието. Цялата синхронизирана Вселена ще се стабилизира в една вибрация от много по-висока
хармония. Моментът на преход може да бъде
лесен или труден, зависи от нашите решения
- това е посланието на маите в техните предсказания.
Промяната на времената е част от процесите на Вселената. Хората винаги са господари на своята съдба и в края на един период и
началото на друг могат да решат да променят
своето поведение. Чрез своите решения можем да засилим разрушенията или да потърсим път, които да улесни промяната. Ако поголямата част от човечеството реши да влезе
в синхрон с природата, ще напреднем бързо,
за да променим нашето общество. Този път
ще направи излишни поуките, които трябва
да получим от катаклизмите, описани в следващите предсказания, и без трагедии ще ни
поведе към една нова ера. Промяната на времето може да бъде лесна, ако се срещнем с
нас самите, ако си помогнем едни на други.
Това е начинът да предотвратим следващите
тъмни предсказания.

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
Автор: Фернандо Малкун
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азахме вече, че вие
съществувате с определена цел. Чия цел?
Мислили ли сте някога за
това? Чия цел сте вие?
Вие имате предназначение, защото всички страни
на съзнанието са взаимносвързани. Нито една от
тях не съществува извън
системата; те всички са част
от цялото. Това е целта, към
която искаме да се стремите. Същностите на тялото,
в което живеете, и енергията, която отделяте, са част
от един ход на развитие,
за който може да се каже,
че е целеви за вашето личностно търсене в живота.
Но каква цел давате вие в
добавка към цялото? Можете ли да си представите, че
някой друг използва вашата цел и израства от това?
Една енергия, за която вие
не знаете, че съществува?
Тази вселена е преплетена по такъв начин, че

прилича
на домино.
Всички страни на съзнанието са се събрали в нея,
за да си въздействат, защото това е единственият
начин съзнанието в системата да усети себе си.
В някоя друга система или
различно
структурирана
вселена е възможно всеки
определен вид съзнание да
бъде напълно свободен. С
други думи, възможно е да
бъдете самостоятелни и да
не служите на ничии цели.
Това не важи за тази вселена.
Има много различни
вселени и теми. Както сто
цента правят един долар,
така различните сборове от
вселени правят нещо, което
е сбор от енергии. В крайна сметка ще започнете да

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

усещате и осъзнавате, че
има цели системи на съществуване, които нямат нищо
общо със съществуването, което вие водите. Тази
система е създадена като
зона на свободна воля, в
рамките на която всичко
се преплита и е

взаимосвързано
с всичко останало.
Има други видове зони,
които може би също могат
да се нарекат зони на свободна воля, където всяко
нещо е независимо от всичко останало. Тук, на Земята, всичко е преплетено с
всичко останало. В една
система, където всичко е
независимо, има много поголямо пространство. Или
нека кажем, че се усеща
много по-голямо пространство, а не че го има. Една
такава вселена всъщност
може да бъде много помалка от тази вселена, но
понеже не действа под напрежение, възможно е усещането за пространство да
е по-голямо.

- Какви са религиите на предшестващите
раси?
- Бих казал, че хиперборейците са живели в условия без култове към божествата. Видимо се числят
към високо интелектуално ниво. Вербални комуникации с божественото
проявление, на което са
резултат. Носят ценности-

Вашата цел е да носите
информация и носейки я, да
давате достъп до нея на други чрез честотата. Когато ви
разказваме някаква история,
накрая вие ставате носители
на информация. Информацията е светлина; светлината е информация. Колкото
по-информирани ставате,
в толкова по-голяма степен
променяте честотата си.

Вие сте
електромагнитни
същества и
излъчвате към
всички останали
това, което
представлявате.
Така както можете да разпознаете някой в страха, можете да разпознаете някой и
в щастието, и да започнете да
се учите как да използвате тялото си в съзвучие с това разпознаване.
Вашата задача е да носите
информация и да развиете
способностите си до възможно най-високото за човешкия
вид стъпало. Когато направи-

те на божествените семена.
Богът на Вечното начало е
техен мощен покровител.
Безспорно са свързани с божествени същности от повисоко ниво на еволюцията.
Може да се каже, че лемурийците носят повече
кодове на разслоение и отдалечаване от Божественото начало. До Атлантида се
получава разпад на високоенергийни същности. Важен

те това, неизбежно ще повлияете на хиляди други.
Може да мислите, че професията ви не е много престижна, да кажем, че сте
сервитьор. Не забравяйте, че нещата не са това,
което изглеждат отвън, и
всеки, с когото влизате в
контакт, се влияе от вашата вибрация. Някои от вас
може известно време да
бъдат на много нискоквалифицирана работа или
да се грижат само за децата си, или пък просто да
упражняват професия, която едва ли ще им отвори
пътя към славата. И все
пак ще настъпи един период от време, в който ще
трябва да усвоите цялата
тази информация, която
наистина е революционна.
Трябва да намерите място
в живота си, да намерите
място в историята на своя
свят, като живеете с нея,
възприемате я и свиквате
с нея. Когато вече можете
стабилно да поддържате
честотата на информацията, без да се колебаете нагоре и надолу в чувствата
си, защото не знаете кои
сте - тогава ще получите
задача. Тя ще ви бъде поставена и ще бъде част от
вашата програма. Това е
вашият личен подробен
план или график на действията за този живот.
Много от вас вече знаят
своята програма и какво
направление ще получат.
Всеки от вас знае своя
план в най-дълбоката част
на своята същност. Това,
което ви пречи, е логическото мислене, което ви
казва, че нямате дарбата
за този план или че не можете да го изпълните. Ако
изпаднете в състояние на
медитация, ще видите образа на своята самоличност и своята действителност, и следващата стъпка
от вашата задача ще е
ден за ден. Медитацията
е състояние на общуване;

етап е възникването на
висши божествени покровители за съществата от
земен произход. Възниква
монотиезма и дуализма с
действащи богове. Оформя
се РА-цивилизационната
вълна на Боговете на
Слънцето – АМОН-РА
и ТАНГ-РА. Семиотиката е ясна. Религиозните
принципи допринасят за
разделяне на религиозни

това не е начин да отидеш
някъде и да се изгубиш.
Медитацията е начин да
получиш информация и да
отидеш на място, което те
зарежда с енергия.
Вие ще се заемете със
своята цел и повече от вероятно е тя да бъде свързана
с въвеждането на честотата
- с нейното пренасяне, разпространение, необходимите обяснения за използването й за лекуване на други и
установяването й за цялата
човешка раса. Когато всеки
от вас може да носи честотата на информацията, без
да се побърква, и на всеки
може да се разчита, че ще
бъде последователен, ще
можете да установите честотата на планетата. Тази
честота се усеща. Тя не
може да бъде проследена
точно, но може да се усети
и се усеща в момента. Ето
защо започна тази усилена кампания за промяна на
честотата. Ще наблюдавате
по-силен честотен контрол
навсякъде около себе си, но
сега ще можете да го познавате в истинската му същност.
Ще установите, че всяко
едно нещо във вашия живот ви е подготвяло стъпка
по стъпка за това, което ще
правите. Може би някога сте
били водач на група скаути
и сте се научили как да работите с малки деца. Може
би в друг момент от живота
си сте работили в ресторант
и сте се научили как да работите с храната и да обслужвате клиенти. На различните си работни места
сте изградили определени
страни от действителността, така че по-късно, когато
ще трябва да учите тези групи от хора как да надмогнат
себе си, ще имате представа откъде са те.
Контакт с
плеядианците:
Барбара Марчиняк
Из „Вестителите на
зората”, 1992 г.

Телепатичен
разговор със
Зихара Зетрон –
звездно-метеорен
индивид от пето
измерение
общества. Това са високо
развити Цивилизации на
Слънчевите ритми.
Цветана Качерилска,
e-mail: anarilska@mail.bg
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Символите на маите

Според количеството енергия, получена от
Слънцето, всеки ден е различен, енергията се движи по различен начин и предизвиква различни усещания, състояния на ума и духа. Това, което отличава един ден от друг, е положението на Слънцето
и Луната. Количеството енергия, което те изпращат
на Земята, създава различни вибрации и природни
процеси. По този начин всеки ден звучи по различен
начин, претворявайки се в песен за цялата Вселена.
Ако човек долавя тази мелодия, той влиза в синхрон
с нея и с всичко съществуващо, намира своето щастие и може да постигне върховни състояния на разума, чувствата и духа, като телепатия, лечебни способности, способност да вижда във времето.
Когато маите разбрали това, решили да пресъздадат в символи усещанията, качествата и вибрациите, присъщи на отделните дни. Различните светове,
създадени от всеки отделен ден и число, те изобразили в 20 символа. Символите имат незабавен
ефект върху мисленето и усещанията на човека, позволяват му да подреди своя вътрешен и
външен свят.
Символизирането на дните позволява лесно да се
визуализират качествата на деня, в който се намираме, и на тези, които предстоят. Това позволява на
човек да взима бързи решения, да знае предварител-

Фиг. 1

страдание. Символът, избран от вас, е най-полезният
за този момент от живота ви, но може и да бъде променен, ако се променят вашите емоции и мисли в резултат от задълбочаване върху символа.
Открийте отново своя знак в една от следващите
три фигури - фиг.3, фиг.4 и фиг.5. Ще намерите друг
ключ за вашия сегашен живот, което ще ви помогне
да разгадаете своето бъдеще.
Първата група символи, фиг.3, са свързани с
първите седем числа. Тук са всички знаци, които показват първия етап от развитието на човека, началото на приключението в лабиринта на живота. Етап, в
който изпитваме усещанията за защита, атака, секс емоциите, които трябва да се научим да контролираме. В този етап се отварят за пръв път очите на ума.
Втората група от свещени символи, фиг.4, отговаря на числата от 8 до 14. Те представляват втория
етап от развитието на човека - времето за умствено
развитие, пътя на еволюция на съзнанието. Това е
моментът да се срещнем със своя висш аз, да разпознаем нерационалната страна на Универсума, да
изпитаме връзките си с другите, да уважаваме, разбираме, да не съдим, да чувстваме връзката си със
Земята и с Бог.
Третата група символи, фиг.5, свързана с числата
от 15 до 20, представя последната стъпка на човешката еволюция, колективния и слънчев разум, единството на съзнанието. Това е моментът за слушане
на мелодията на Земята, за спокойствие, за единственото време, което съществува - настоящето.
Всеки свещен слънчев символ се свързва с човека, който го е избрал, носи послание за момента,
в който се намира човека, осветява вътрешното му
търсене, помагайки му да разбере момента на промяна, в който живее, да го предскаже.
Номер едно представя единството, Дракона. Символизира началото, създаването, насочва мислите
към себе си. Това е денят на водата. Две символизира полярността, представя двете сили, които създават енергията, духа, жизнения цикъл, момента за
контролиране на характера. Това е денят на въздуха.
Три е ритъмът, представя сгъстяването на светлина-

денят на смъртта. Седем е разбиране на пределите,
мярката, която ни позволява да опознаем Вселената
чрез циклите й. Това е моментът да контролираме
себе си и да спрем да контролираме другите. Това
е денят на ръката. Осем представлява музикалната
октава, живота, който се преражда, любовта. Това
е моментът да открием безусловната любов. Това
е денят на зайчето. Девет е магическото число на
времето, периодичността. Това е моментът за плащане на дълговете. Това е денят на дъжда. Десет
представлява появата на животните, емоционалния
живот, вярност, преданост, точност. Това е моментът
за контролиране на сексуалността. Това е денят на
кучето. Единадесет е символ на нестабилността, която позволява промяна, началото на по-високо интелигентен живот, на артиста, комика, момента на съзидателност и творчество. Това е денят на маймуната.

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 2
но какъв ще бъде определен ден през следващата
година, да предскаже всяка промяна. Календарът се
превръща в оракул за предсказване на живота.
Маите изобразили качества и усещания върху
двадесет изображения. Това са двадесетте свещени слънчеви знака. Всеки от тях представя едно
състояние на духа. Когато се задълбочавали се над
тях, те постигали състояния на висока вътрешна
енергия, синхронизирайки се с природата.
На фиг.1 са показани двадесетте свещени слънчеви символа на маите. Изберете своя – този, който
ви допада и с който се идентифицирате. Този символ съдържа послание от маите за вас. Запомнете
го. Ще ви дадем ключ, за да го интерпретирате. Това
е възможност да предскажете собствения си живот и да се превърнете като маите в един небесен
пътник. Разбирането ще ви даде сила да потърсите
своя вътрешен мир, ще ви припомни вашата връзка
с Универсума и забравената мъдрост. Това е портата, която може да ви отведе до вашето тяло от
светлина. Колкото повече хора се научат да използват своето шесто чувство, толкова по-лесна ще бъде
смяната на времената за всички ни.
Тъй като вибрацията на всеки отделен ден зависи от енергията на Слънцето и отразената от Луната,
позициите, в които се намират тези небесни тела, са
много важни. Маите решили да сложат на всеки символ определен цвят, сочещ неговата кардинална насока. На всеки един от 20-те свещени слънчеви знака отговаря и една позиция, която показва неговата
връзка със Слънчевата енергия.
На фиг.2 намерете символа, който си бяхте избрали. Червените символи представляват момента на
раждане на вътрешната светлина - изток. Черните
символи представляват момент на трансформацията на светлината - запад. Белите символи представят момента на пречистване на светлината - север.
Жълтите символи са моментът на разширяване на
светлината - юг.
Освен цветовете, на всеки символ съответства
едно число, което представя движението на Вселената. Тук ще започнете да отваряте вратата към своя
вътрешен свят, към безкрайността, към новото хилядолетие и към друго измерение, което ще ни помогне да преодолеем предсказанията за разрушение и
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та в материя, момента за търсене на баланс и мир.
Това е денят на тъмнината. Четири е моментът на израстване на семената, на растенията, които изникват
от земята, моментът за преодоляване на расизма.
Това е денят на царевицата. Пет представя появата
на автономност, индивидуалността, която е необходима, преди да се излезе на пътя към единството.
Моментът за преодоляване на негативизма. Това е
денят на змията. Шест представя циклите, равновесието и неравновесието, момента за разбиране, че
животът е повече опитност, отколкото край. Това е

Дванадесет представя появата на човешкия разум,
комплексна стабилност, момента на неосъждане и
уважение. Това е денят на човека. Тринадесет представя контрол над инстинктите, началото на висшия
аз, небесния пътник. Това е моментът да изискаме
уважение. Това е денят на тръстиката. Четиринадесет е появата на магьосника, ясновидеца, този,
който притежава магически способности, по-високо
ниво на индивидуално съзнание. Това е моментът
да се обединим с другите. Това е денят на ягуара.
Петнадесет символизира връзката на всички умове,
колективното съзнание на планетата, момента да
благодарим за всичко, което имаме. Това е денят на
орела. Шестнадесет представя връзката и контакта
с галактическия разум, момента за контрол над космическата сила. Това е денят на бухала. Седемнадесет символизира синхрона на човешката интелигентност с тази на планетата, момента за разкриване на
лидерството. Това е денят на Земята. Осемнадесет
символизира пречистването, Големия огледален салон, вътрешната трансформация, осъзнаване, момента за оценяване на чистотата на мислите. Това
е денят на ножа. Деветнадесет представя бурята в
момента на промяна - слънцето, облака, гръмотевицата; момента да повярваме в своята мисия. Това е
денят на бурята. Двадесет символизира слънчевия
разум, мъдростта, цялата галактика и възможността
да създадем нов цикъл, но на по-високо и хармонично ниво. Сега е моментът да служим на другите. Това
е денят на господаря, благородника.
Това е основата на знанието на маите. Помнете
своя слънчев знак, работете с него всекидневно и
това ще ви отвори много врати.
Фернандо Малкун
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ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ

Биодинамична характеристика
на месец май 2012 г.
През този месец навлизаме в активната и много
важна част на годината.
Това е период, който ще
ни помогне по-добре да
тълкуваме КАЛЕНДАРА и
да си доказваме на практика неговата същност, да
влезем в добър контакт с
природните ритми и да усетим тяхното въздействие.
Изискването към стопаните е повече да мислим и
да работим в градината с
желание и с много любов.
Всички усетихме ефекта
от феномена „Рижа Луна”
с драматичните промени
на времето в малки интервали. Ще напомня, че той
продължава цял лунен месец, от 21 април до 20 май.
Особено застудяване се
очаква на 11, 12, и 13 май,
когато ще властват „ЛЕДЕНИТЕ СВЕТИИ”. Да се
надяваме, че това не се
отнася за всички райони на
България.
За резките промени ще
допринесе и противоположното
разположение
на планетите и борбата
между техните различни
импулси. Силното водно
въздействие идва от Уран,
подкрепен до 8-ми от Меркурий. Студеният земен
елемент идва от Венера и
Сатурн. Трудна е задачата
на Марс и Плутон да противопоставят топлинното
въздействие от Лъв и Стрелец. В края на месеца има
ново групиране с увеличаване на земния хладен импулс, когато към Венера и
Сатурн се присъединяват
Юпитер и Меркурий.
Друг важен момент в
градината е ваденето на
биологичните препарати.
Престояли една година,
те са заредени с енергия
и ще ни помогнат за добър
контакт с космоса. Точно-

то време за изваждане и
съхраняване в специални
маркирани сандъчета е от
16 до 20 май, по време на
възходяща луна.
Последната възможност
за присаждане на калем за
тези стопани, които не са
успели през април, е от 9
май от 2 ч. до 11 май в 4
ч.; от 13 май от 12 ч. до 14
май, 14 ч.; от 18 май, 12ч.,
до 20 май, 11ч.
Картофи за консумация
трябва да се сеят след 8
май, след затопляне на
земята – точното време е
земно съзвездие с коренов
импулс. Помните разликата, нали - картофи за семе
сеем в топлинни съзвездия
при възходяща луна.
През м. май започва и
косенето на ливадите - винаги в дни цвят-светлина,
при възходяща луна.
При поява на колорадски бръмбар по картофите и акара Вароа при пчелите, ги защитаваме чрез
събиране, изгаряне и динамизиране на пепелта и
поръсване на лехите и кошерите. Точното време е
20 май, от 12 ч. до 24 ч.; от
21 май, 16 ч., до 23 май, 12
ч. Регулбирането на голите
охлюви, освен с панички
бира, след дъжд става по
същия начин от 25 май, 20
ч., до 27 май, 11ч.
След цъфтежа пръскането на овошките е много
важна дейност за защита
на плодовете и листната
маса. За семковите – спираме медните препарати
и за защита от брашнеста
мана работим с колоидна
сяра 1:400. При костилковите - редуваме сярата
с медни препарати. Винаги динамизираме подготвения разтвор и тогава
пръскаме. При израснали
10-12 см ластари започва-

ме защита на лозите. Пак
редуваме препаратите, като
внимаваме със сярата, като
пръскаме само сутрин рано

или вечер, при по-хладни
дни (има опасност от
слънчев пригор), винаги
в топлинни зодии - Лъв,
Овен и Стрелец.
Точното време за вкореняване на резници от
дървета, лози и храсти е
от 9 май, 2 ч., до 11 май, 5
ч., и от 18 май, 12 ч., до 20
май, 12 ч.
Успешна подмяна на
старите пчелни майки
можем да направим от 5
май, 20 ч., до 7 май, 00
часа.
През месеца имаме
много дни, подходящи
за работа с компостната
купчина. Два дни са за наторяване от есенната купчина - 1 и 5 май, и цели
13 за подготовка на нова
купчина - по значимост: 5,
14, 22, 24, 3, 4, 11, 12, 13,
23, 25, 30, 31. Подреждаме пластовете, оросяваме при нужда, поставяме
препаратите (ако имаме
такива), покриваме и след
2-3 размествания през годината, ще имаме готов
компост за есенното торене.
В края на месеца за-

почва и прибирането на
първата плодна и кореноплодна реколта от фермата за череши и ягоди.
Точното време за прибиране на ароматните и вкусни плодове е възходяща
луна, дни плод, с топлинен импулс от Стрелец и
Овен, особено когато ще ги
съхраняваме за по-дълго
време. По изключение, по
време на Лъв и низходяща
луна, но само за бърза консумация - 27, 28 и 29 май.
Кореноплодни - репички,
само в дни „корен” със
земен импулс, при низходяща луна пред Дева. По
изключение - пред Телец и
Козирог.
И така, през май ни
предстои много работа, но
затова пък важна и разнообразна.
УСПЕХ НА ВСИЧКИ
ТРУДОЛЮБИВИ ХОРА!

Димитър СТОЯНОВ,
биодинамичен фермер
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сторията на маите, разкрита от съвременните
учени, датира от 600 г.
пр. Xр. В планината Албан са
намерени огромни дялани камъни с първите писмени знаци на маите – цифрите, с танцуващи фигури и дати. Но истинското развитие на маите реално започва 300
години след Xристос. Тогава те започват да
регистрират и изучават галактиката. След
почти 600 години на интензивна строителна дейност и мащабни научни изследвания,
през 830 г. сл. Хр., маите внезапно изчезват
загадъчно. Изоставят всичко - непокътнати
къщи, градовете, храмовете си.
Около 200 години след изоставянето им
някои от градовете са погълнати от джунглата, а други са заселени отново. През 949 г.
сл. Xр. вождът на толтеките на име Кетцалкоатл, означаващо Перната змия от светлина, повежда своя народ на юг, бягайки от
нашествието на чичимеките от север, които
разрушили столицата им Тула. Толтеките се
заселват в някои от изоставените градове на
маите и живеят там до 1350 г. сл. Хр., но никога не достигат тяхното ниво на развитие.
През 1500 г., когато идват испанските
конквистадори, голяма част от градовете са
покрити от джунглата и до 1700 г. малкото
останало от тях вече не съществува.
От изследванията на останките от градовете им, от изучаването на датите и числата, гравирани върху стените, от техния точен календар и свещени книги и текстове, са
разшифровани знанията на маите и мистериозното им послание към нас за опасност
и надежда.
Единството на народа на маите можем да
усетим от тяхната архитектура. Те строяли
по план, перфектно проектиран с детайлите,
и по технология, която със сигурност е изгубена във времето. Били толкова напреднали, че имали серийно производство. Всички повтарящи се елементи в техните палати
били произвеждани серийно с невероятна
прецизност чрез шаблони и калъпи. Каменни скулптури, релефи върху камък и рисунки
украсявали палатите. Върху големи дялани
камъни маите разказвали за живота на своите владетели. Върху стените описвали важни колективни събития.
Маите построили впечатляващо количество градове и монументи. Живеели като
гърците в градове-държави. Населението
обитавало сламени къщички край дворците
на своите владетели и жреци. Пирамидите
били предназначени за божествата - стълби,
които повдигат към небесата, храмове, които се занимават със същността на всичко
съществуващо.
Покривите на своите сгради и площадите
маите използвали за събиране на дъждовната вода, която канализирали към огромни
колективни депозити. Тези депозити се наричали „чултунес”, „чак” - есенция от дъжда,
около която са се обединявали всички.
Докато строяли своите пирамиди и обсерватории, маите открили система за изучаване, регистриране и систематизиране на
естествените процеси, за да опознаят Вселената. Астрономията им била хиляди години по-напреднала от тази на съвременниците им. Техните най-висши жреци ежедневно
регистрирали движенията на Слънцето, Луната и другите планети и звезди. Открили,
че към Слънчевата система периодично се
изпраща лъч от светлина от центъра на галактиката. Построяват градове като Тулум,
заобиколени от стени, които им служат не за
отбрана, а като отправни точки, свързани с
изгряването на Слънцето и планетите.
В математиката древните маи също били
много напреднали. Откриват нулата 500 години преди арабите. Системата им е двадесетична - броят са от 20 до 20. Това е система, основана на числото две - една бинарна
прогресивна система. Една математическа
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Земите на маите включвали части
от Южно Мексико, п-в Юкатан,
северната част на Гватемала,
Белиз, Хондурас и Ел Салвадор
мозъка си в сравнение с нас? Или са
имали много високи нива на витална
енергия след дълги процеси на пречистване? Може би са използвали
мантри - свещени думи, повтаряни
ритмично на мистични церемонии
- за повишаване на колективното
съзнание в момент на единство и
постигане на особена осъзнатост?
Къде са отишли техните жреци,
астрономи и математици? Дали не
са можели да отворят портал към
друго пространство, към друго време, друго измерение, паралелно на
нашето, но по-възвишено? Знаем, че
много древни пророци, както казва
Библията, отваряйки тази врата, са
се превърнали в брилянтна сфера от
светлина и са изоставили съзнателно този свят. И какъв фатален цикъл
са разкрили чрез Слънцето и числата си? Защо прекъсват календара си
точно сега, в нашата епоха, която е
близо до смяната на хилядолетието? Може би са искали да привлекат
вниманието ни към тези дати?

Господарите
на времето
система, която е в хармония с Вселената - същото, което използва природата при
делението на клетките. Имат най-точния
календар, създаден от антична цивилизация, която е хиляди години по-напред от
своите съвременници. Календар, който служи за синхронизация на земните, лунните и
слънчевите цикли с Вселената.
Макар да не го използвали, маите познавали колелото. Доказателство са кръглите
обръчи за игрите с топка. Може би не им
е било необходимо? Със сигурност са използвали различна от нашата технология.
Да вярваме, че всичко има нужда от колела,
за да се движи, е като да мислим, че космонавтите имат нужда от велосипеди, за да се
приземят върху повърхността на планетата,
която посещават.
Маите били много напреднали и в начина,
по който обработвали земята и прибирали
реколтата. Построили т. нар. „петен” - мрежа
от напоителни канали. НАСА ги открива от
сателит чрез инфрачервени лъчи.
Изкуството на древните маи е много красиво. Релефите и скулптурите от камък имат
една класическа елегантност. Деликатните
керамични фигури на техните владетели,
жреци, занаятчии са като снимки на епохата. Те са най-важните документи за техния
начин на живот и обичаи, чрез които можем
да достигнем до разума и сърцето им.
По-голямата част от народа на маите изчезва, без да остави никакви следи. Изоставили са градовете, храмовете и къщите си,
сякаш в онзи момент времето е било спряло.
Само по откритите останки можем да съдим
за тяхното всекидневие. От очевидните доказателства за тяхната мъдрост и знания
можем да гадаем защо и как са го направили. Много са въпросите, които се пораждат.
Дали не са използвали по-голям процент от

МИРОГЛЕДЪТ НА МАИТЕ
Маите открили, че животът във Вселената
е процес на вечна еволюция, цикли, които
водят към различни възможности за усъвършенстване. Това е, което са оставили написано в своите свещени книги и писания,
върху барелефите по стените и каменните
надписи, в символичното разположение на
постройките си. И това е, което ни казват
със своите предсказания.
а маите този цикъл е започнал с откритата проява на Духа, който произлиза от Хунаб-Ку - техния единствен бог, който е навсякъде и се въплътява
в материята, в Земята и във водата. През
различните цикли, получавайки светлината на Слънцето, този Дух еволюира, излиза
сам от себе си, започва да се репродуцира, въплъщава се и пониква върху Земята
с всичката растителност. С времето постига
автономност и независимост в движенията
си, раждайки се в едно създание, плъзгащо се по земната повърхност. След това за
първи път усеща емоции, умира и отново
се ражда, превръща се в бозайник, научава
се на взаимоотношения с другите, което поражда чувства и емоции. Престава да лази
и се изправя на крайниците си. Тогава се
ражда мислещ и интелигентен, разбирайки
циклите на природата, живота, смъртта, разума, мисълта, способен да види красотата
на живота посредством циклите. Еволюира
и чрез собствено съзнателно усилие намира своето висше съзнание, постига възможността да погледне през мрака и разбира
смисъла на живота. Обединява разума с
интуицията, свързва се с висшето колективно съзнание, обединява се с всички индивидуалности. Това поражда хармонични взаимоотношения - краят на страданието. Обе-
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динен с разума на планетата,
влиза в контакт с други галактически разуми, може да види
всички животи, които е живял,
минава през прехода на времето и разумът му се превръща в слънце.
И последно се трансформира в един галактически разум, който по собствено желание
може да премине по целия цикъл, но в едно
по-високо ниво, по-перфектно и по-близо
до Хунаб-Ку.
Така маите виждали Универсума - като
процес към съвършенство. Затова разбирали, че всички цивилизации имат начало
и край. Това е тяхното послание. Техните
предсказания са само предупреждение, за
да можем като индивиди да взимаме съзнателни решения, използвайки откритите от
тях инструменти, за да еволюираме, да се
променим и да избегнем грозящата ни катастрофа.
Водени от своята висока жизнена енергия, от числата и календарите, маите могли
да предсказват времената, в които живеем
сега. Те открили, че животът се проявява в
природата чрез цикли, основно причинени
от получената енергия. Енергията, светлината и топлината от Слънцето и Луната
пораждат кръговрата на еволюцията, израстването, съзнанието, живота на всичко
съществуващо в Слънчевата система.
Усещането за мир и синхрон с всичко
живо увеличава жизнената енергия, отваря съзнанието и позволява да се види
реалността по един по-цялостен начин.
Умът работи с много високи нива на енергия, използва двете полукълба, влизайки в
контакт с други умове по телепатичен начин. Така се свързват в мрежа, образувайки
единен колективен разум, едно хармонично
единство, в което няма негативни чувства
като омраза и материализъм.
Като много други култури, маите открили,
че най-важното в живота е повдигането
на нивото на жизнената енергия. Маите я
наричали „поа”. Това е същата енергия, която индусите наричат прана, а китайците - чи.
Това е енергията, която движи тялото, емоциите, мислите, водейки ума към по-високи
вибрации, уважение към всичко съществуващо, мир, хармония. Притежавайки високи
нива на жизнена енергия, маите достигали
до особена чувствителност, необикновени
състояния на съзнанието, сетивност извън
познатото. Развили способността да виждат в други времена и да навлизат в други
измерения и пространства. Така създали
своите послания, отваряйки вратата, която
води човешкия род към следващото стъпало на еволюция.
За маите животът представлявал вечен
процес на усъвършенстване. Понятието им
за време не било фаталистично, насочено
към смъртта и страха за окончателен край.
Смъртта е само един момент на преминаване в друго състояние, друг курс на учение,
а не край на живота. Животът е вечен, той
никога не свършва. Животът е ритъм, процес на повторения, където всичко се ражда, живее, умира и отново се ражда - вечно
развитие по различни начини, еволюция на
материята и съзнанието. Вярвали в прераждането - напредък на енергията като
форма на духа в един процес на постоянно усъвършенстване. С всеки живот се
раждаме, за да научим нещо ново, нещо
различно. Наричали прераждането „КапутСихил”, което значи „Завръщане за изпитване, експеримент на живота”, разбиране
на живота, придобиване на нов опит и на
повече мъдрост и съвършенство.
Според маите всяко човешко същество е съставено от три части - физическо тяло, астрална форма и дух, който
дава живота. Физическото тяло наричали
„Уидил-Лил”, което значи „съществуващ в
постоянна вибрация”. Астралната обвивка,

душата, наричали „Пиксан” - форма на Аза, шаблонът на материята във вибрация,
това, което поддържа физическото тяло.
Душата съдържа и духа, но са две различни части. Духа наричали „Инхан”, което значи „Слънчевото Аз”, нещо, което се усъвършенства вечно. Маите се виждали като
същества от вибрираща енергия, която зависи от Слънцето. Тялото ни не е нищо друго, а кондензирана светлина, а болестите
- ниски вибрации, нарушения в енергиите.
Смъртта е само преобразяване на Пиксан душата, което дава възможност да се роди
ново Аз, в което ще се прероди отново Инхан - Духът.
Човекът се преражда много пъти в различни животи, различни тела, места и време. Някои животи са щастливи с повече
късмет, за да се научи човек да управлява
изобилието. Други са трудни - за да изпита
недоимъка и бедността и така да разбере,
че най-важното е животът.
Маите считали, че всичко съществуващо е
част от тях самите. Това била основната им
идея. Усещането за единство с намиращото
се наоколо пораждало една особена чувствителност към всичко, уважение и зачитане, което водело към общото благо. Този
мироглед увеличил интуицията им, улеснил
телепатичната връзка между тях, постигането на колективен разум и хармония, което е целта на Универсума. По същия начин,
днес ние, хората, ако виждаме и чувстваме всичко наоколо като част от нас самите,
можем да улесним процеса на обновление,
да намали сблъсъците и процесите на разрушение.
За маите бог Хунаб-Ку е един гигантски
организъм, огромен разум, който съдържа
в себе си всички хора. Там всичко е живо,
свързано, и е неразделна част от цялото.
Хунаб-Ку е изворът на енергия, тоталната
информация в Универсума. Той пулсира
и предава информация, озарява безкрайността от центъра на галактиката, координира всичко така, както сърцето координира
цялото човешко тяло. Хунаб-Ку се проявява
под формата на вълни - вълни от информация, светлина и енергия, звук, вълни от
мисъл и любов. Това живо същество, което
съдържа всичко, расте, разгръща се, ражда слънца, звезди, планети, живи същества
със сърца и разум, които чувстват и мислят. Сред тези същества са жените, мъжете, децата - създания от светлина, които
са бъдещи слънца. Тези живи същества на
различни нива на развитие, по-големи или
по-малки, съдържат в себе си други още
по-малки и така последователно, всички са
живи и свързани помежду си.

М

аите се настройвали на различни
етапи с природните ритми. По този
начин използвали Слънцето за
увеличаване на жизнената си енергия и
за постигане на състояния на единство на
съзнанието.
Първият етап е много интимен, чувства
се с биенето на сърцето, което променя
ритъма си, когато сме будни или заспали.
Количеството енергия, получена от Слънцето, поражда основния ритъм в човека - през

деня получаваме енергия в изобилие, през
нощта много малко - само отразената от Луната. На езика на маите Кин означава ден,
основната мерна единица за време, свързана със Слънцето, върху която се основават
всички останали мерни единици. Един ден
и едно число са едно и също нещо. Според
количеството енергия, получена от Слънцето, всеки ден е различен, енергията се движи по различен начин и предизвиква различни усещания, състояния на ума и духа.
Двадесет последователни дни формирали един Уинал - един месец. Всеки Уинал имал собствено име - 18 имена или различни вибрации, които се повтарят в цикли
безкрайно.
Осемнадесет Уинала от по 20 дни съставяли годината на маите - Тун. Необходима мярка, за да се предсказват смените на
сезоните, които засягат техния живот, различните дейности, времето за сеитба и за
прибиране на реколтата. За една година
или Тун планетата се завърта на 360° около
Слънцето. Затова всеки градус бил еквивалентен на един Кин, един ден, и така тяхната година е имала 360 Кина. Но слънчевата година има 365 дни. Затова маите добавяли пет допълнителни дни, наречени
Уайеб, които използвали да се пречистят и
да посрещнат идването на новата година.
вадесет Туна създавали един Катун - нова мерна единица - 7200
Кина или около 19,7 астрономически години. Тази съразмерност служела
за точното определяне позициите на планетите, когато отразяват към Земята по найдобрия начин светлината на Слънцето.
Двадесет Катуна създават един Бактун
- 400 Туна, или 394 астрономически години, 144 000 Кина или дни. Това е мярка,
която се появява в Библията, в Апокалипсис. В глава 7, стих 4 се казва: „И чух броя
на отбелязаните с печат: сто четирийсет и
четири хиляди...” Това е основната мерна
единица за време на маите за цялата галактика - цикълът, който позволява да се усети
движението на Слънчевата система около
Централното слънце.
13 Бактуна измервали големия цикъл на
Слънчевата система в нейната обиколка
през Галактиката. Времето между появата
на два синхронизиращи лъча е 13 бактуна
- 5200 Туна, които са 5125 години по 365
дни. Наричали го Голямото колело на 13те бактуна - период, през който Слънчевата
система създава една галактическа песен,
потенциалното време, нужно на една цивилизация да се развие и достигне кулминацията си. Това е основата, върху която са
създадени предсказанията на маите. Сега
се намираме в последния Катун - последните 20 години от този период, 1992-2012
г. Това е Времето на безвремие, момент на
еволюция и промени, което се обяснява в
първото предсказание. През 1999 г. влязохме в последните 13 години на този период,
на прага на навлизането ни в галактическата светлина.

Д
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ИЗКУСТВО, КУЛТУРА

К

нигата „Златен фонд на българската наука” (С., „Архимед”, 2011) със
съставител Ерика Лазарова е едно
уникално произведение, представящо по
нов и неочакван начин българската наука. Оживява ЖИВЯНАТА ИСТОРИЯ, споделена във видеоинтервюта с изтъкнати
учени, които разказват откровено и без
автоцензура за своето детство и кариерно
израстване, за ценностите в семейството
и в обществото, за ролята на идеологемите в близкото минало и за трудностите на
прехода. Много важно е, че се говори за
етиката в науката и за българската научна политика, за ролята на съвременните
комуникации за индивидуалното професионално израстване и за учените като
личности, които имат своите успехи, но и
трудности в пътя си към тях.

относно житейската равносметка на различните поколения!), Петя Василева, Петър Кендеров, член кор. Аксиния Джурова,
Милена Цанева, чл. кор. Емилия Пернишка, Йордан Йорданов, видните ни хирурзи
проф. Дамян Дамянов и проф. Александър
Чирков, проф. Надежда Драгова, проф. Д.
Христов, проф. Ивайло Знеполски, проф.
Никола Георгиев, проф. Александър Федотов, проф. Емилия Стайчева, проф.
Клементина Иванова, проф. Валерия Фол.
Добри попадения са интервютата с найдобрия методолог на преподаването на
италиански за чужденци проф. Катерин
Катеринов от Университета в Перуджа,
с преподаващия в Рим проф. Красимир
Станчев и със световноизвестния физик и
голям дарител за българските каузи проф.
Минко Балкански, живеещ в Париж.
о най-съществено е, че за първи път не артисти, медийни или
чалга-звезди са в центъра на общественото внимание, а се дава думата
на българските учени и се чува техният
глас по всички важни за българското
развитие въпроси.
Защото, трябва да
признаем, напълно незаслужено, те
твърде рядко застават в светлината на прожекторите и се броят на пръсти
печатните издания, които търсят мнението
на водещите представители на научната
област у нас. Именно в този смисъл книгата „Златен фонд на българската наука”
е пионерско начинание, което се надяваме да има своето продължение в близкото
бъдеще, представяйки нови лица и поколения български учени.
Книгата представя отделните индивидуалности в родната наука, но и дава интригуваща представа за развитието на отделни области на научното познание у нас
чрез преки авторски свидетелства. И
най-важното: става дума за използване на
оригиналната методология на т. нар. устна история на науката, която дава възможност на самите създатели на науката
чрез своите разкази да творят историята,
създавайки уникални его-документи (Аздокументи), илюстриращи достоверно и
автентично научните процеси. Това е още
един реален принос на авторския колектив, правещ крачка в една досега познавателно неусвоена територия у нас. Затова
няма да е пресилено да се каже, че става
дума за една книга, която беше необходима и ще се чете с интерес и от специалисти, и от всички любознателни читатели,
които се интересуват от личностите-създатели на международния авторитет на
българската наука.

Н

ТОВА УНИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ
БЕШЕ НЕОБХОДИМО
Всъщност книгата представлява завършващ първият етап от едноименното
изследване, финансирано от фонда за
научни изследвани към МОМН и представя есенцията на 57 видеоинтервюта документални филми с продължителност
от два до четири часа. Заслужава да се
отбележи специално, че те са правени не
от солиден екип със задължителния персонал, каквато е световната практика, а
всяко видеоинтервю е реализирано само
от двама души – интервюиращия и оператора. Затова е особено ценно, че са постигнати забележителни резултати чрез
осъществяване на подчертано откровени
и некортуазни разговори.
Както отбелязва доц. д-р Ерика Лазарова, основната задача на проекта „Златен
фонд на българската наука. Личностни
и социални детерминанти в творческия
процес на видни учени” е да представи „реалистично-достоверно духовния портрет
на съвременния български учен... И да се
портретира паралелно и самата епоха,
откърмила го и създала го като личност,
която той оценява в разговорите, докато
прави равносметка за изминалия си житейски и професионален път.
В документалната поредица от видеоинтервюта (всяко с продължителност между
120 и 240 минути) с изтъкнати учени от
Българската академия на науките и от водещите висши учебни заведения в страната се представя реалното богатство
на научната мисъл у нас, както и пътят на
някои от най-изтъкнатите изследователи
и преподаватели, наложили се в чужбина.
Целта е създаване на най-модерен видеоархив, който ще бъде достъпен за учени,
студенти и за всички, които се интересуват от историята на българската наука и
култура.
Акцентът при всеки един от интервюираните водещи професионалисти с крупни научни приноси е поставен върху личностния му профил, социалния статус на
учения, неговия мисловен свят, научните
му постижения, граждански позиции и човешки равносметки.
Отделните интервюта са интересни и
като пример на нарочно търсено многогласие на професионални интереси, тем-

пераменти, политически пристрастия.
Както читателят ще забележи, има и много
„сини”, и много „червени”, „жълти” и т.н. интервюирани, представящи цялата реална пъстрота на политическия спектър у
нас. И това е един от силните моменти на
документалността, понеже запечатва достоверно идеали и принципи, умонастроения и предубеждения. За да се получи панорамна и полифонична картина на българския научен живот и на обществените
настроения в тяхната контрастност, но и
диалогичност”.
т текста в книгата ясно проличава,
че самите интервюирани учени
отлично съзнават значението на
онова, което споделят, и оценяват дадената им възможност да говорят не просто
за собствения си път в науката, но и за
проблемите на научното ни развитие. Не
случайно често на преден план застават
въпросите за съдбата на научните институции и за българската научна политика,
пречупени през призмата на личния изстрадан опит на дадения творец. В този
контекст трябва да се отбележи, че са интервюирани представители на почти всички науки, сред които изпъкват имената на
академиците Александър Попов и Александър Петров, Благовест Сендов, Васил
Гюзелев, Дочи Ексерова, Иван Юхновски,
Кирил Боянов, Кирил Василев (интервюиран е и синът му проф. Николай Василев,
което дава много провокации за размисъл
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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 музиката.
Вход – свободен

