
Мартина ИВАНОВА

Безспорно колкото по-
вече се доближаваме до 
дългоочакваната дата 
21.12.2012, толкова пове-
че въпроси изникват. Как-
во  ни очаква, изправено 
ли е човечеството пред 
катаклизъм, какво ще се 
промени в живота ни. Има 
ли място за страх, или пък 
повод за радост? Ще го 
има ли този живот, такъв, 
какъвто сме свикнали да го 
виждаме, да го преживява-
ме?

Безкрайно много инфор-
мация, предположения и 
догадки се изказаха във 
връзка с тази дата. Оста-
наха по-малко от две сед-
мици до великия момент. 
Веднага искам да отхвърля 
всички тиражирани страхо-
вити сценарии. Краят на 
света се отлага. Това се 
случи още през 1987 го-
дина, когато на колектив-
но свръхсъзнателно ниво 
човечеството взе решение 
за промяна. Това събитие 
е известно в духовната ли-
тература като “хармонич-
на конвергенция”. Според 

предсказанията на индиан-
ците хопи, когите, маорите 
и още един куп комуники-
ращи си по незнайни спо-

соби племена краят на све-
та трябваше да настъпи с 
последното слънцестоене 
през 1999 г. Каква изнена-
да, че това не стана! И те 
го обясняват много про-
сто: “Информацията, която 
имахме ние, идваше от ми-
налото, а промените, които 
настъпват сега със Земята 
и хората, идват от бъде-
щето, то не може да бъде 
прогнозирано”. Хората са 
се променили до такава 
степен, че са сътворили 
нова реалност. И сега ни 
очаква точно тази нова 
реалност.

Но да погледнем и към 
календара на маите – нали 
точно той се цитира на-
всякъде и буди онези стра-
ховити догадки за свърше-
ка на дните. Така нарече-
ното дълго броене, един 
от календарите на маите, 

завещан ни на каменни 
плочи, приключва на 21 
декември 2012 г. Маите са 
известни като майстори 
на времето, едни от онези 
мъдри, посветени съще-
ства, които откакто свят 
светува познават и умело 
работят с информацията 
от Космоса. Те работят с 
едни времеви цикли, кои-
то на нас, съвременните 
хора, свикнали с линейно-
то отброяване, ни е мал-
ко сложно да си ги пред-
ставим. На 21 декември 
всъщност приключва един 
цикъл от 104 хиляди годи-
ни.

Според маите времето 
не се движи по права ли-
ния, то няма начало и край. 
Времето се движи по спи-
рала. И приключвайки този 
цикъл от 104 хиляди годи-
ни, ние навлизаме в след-

ващия цикъл от 104 хиля-
ди години по спиралата. В 
момента приключва една 
ера на материалното. До 
този момент парите, при-
тежанията на вещи, титли, 
власт, консуматорството 
бяха водещата, движещата 
сила в обществото ни. Не е 
случайно и че в следствие 
на това се наблюдава една 
тотален срив в социума, в 
ценностите, в икономиче-
ската и финансова систе-
ма. Това, че забравихме за 
природата, че не я приема-
ме за част от нас, доведе и 
до крайни климатични про-
мени. Изглежда, че Пла-
нетата е изправена пред 
същински колапс, края на 
времето!
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Излиза 2 пъти в месеца

Най-доброто време за 
размишление върху дадена тема е 
вечер в 10 часа, когато повечето 
хора спят. Този час е най-добър 
за размишление върху това, 
което Бог е сътворил.
Всяка вечер или сутрин човек 
трябва да употребява 10-15 
минути за размишление, да си 
отговори на въпросите, защо 
е дошъл на Земята, какъв е 
смисълът на живота и т.н. 
Така той си пробива път и през 
най-непроходимите места и се 
свързва с великото, с мощното в 
Природата.

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!

Започна АБОНАМЕНТЪТ ЗА НОВАТА 2013 г.           
за в. «КВАНТОВ ПРЕХОД»

КАТАЛОЖЕН №618

Има и редакционен абонамент на телефон 
02/962 16 85 или 02/962 16 86.

Целогодишните абонати за 2013 г. 
на в. «КВАНТОВ ПРЕХОД» ще получат подарък - 

книга на ИК «Новата цивилизация».
Краен срок на абонаментната кампания е 

15.12.2012. Цените са непроменени.

Благодарим на нашите абонати и читатели! на стр. 3
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В известен смисъл ние 
наистина живеем в края 
на времето, в епохата 
на смяна на световете. 
Старият свят се руши, 
умира, отива си, за да 
отстъпи място веднага 
на новия свят. Маите го-
ворят за промени в съзна-
нието – за събличане на 
дрехата на материализ-
ма, комерсиализма, за 
възраждане на човешкия 
Дух. В момента навлиза-
ме в следващия цикъл, 
в който планетата ни ще 
бъде управлявана от Ду-
ховната сила на човешко-
то същество, от така наре-
чения наш вътрешен Аз. 
Очаква се от хората да се 
събудят и да осъзнаят кои 
са всъщност, да намерят в 
себе си Твореца, връзка-
та между всички хора, 
връзката с Природата.

За маите последният 
ден от календара – 21 де-
кември 2012г. - означа-
ва край на реалността, 
която познаваме; след 
тази дата Вселената ще 
съществува под съвсем 
различна форма. Kакто 
и други древни цивили-
зации маите са имали 
великолепни познания за 
Космоса, които ние към 
момента сме забравили 
и изгубили. Разбирали са 
също важността на преце-
сията на равноденствията 
– бавното ретроградно 
движение на земния Се-
верен полюс, който опис-
ва въображаем кръг в не-
бето. Последните три зна-
ка от зодиака, през които 
е преминал Северният 
полюс, са във възходящ 
ред – Телец, Овен и Риби, 
а в момента сме в процес 
на преход към четвъртия 
– Водолей. Има съвсем 
обективни доказател-
ства, че древните народи 
са познавали  движението 
на Земята през съответ-
ните епохи, отговарящи 
на определени съзвездия. 

Преди около 4000 го-
дини, по време на Ерата 
на Телеца, в Средизем-
номорския свят е съще-
ствувал култ към бика, 
повлиял изкуството на 
критската и микенската 
цивилизация. Ерата на 
Риби започва в началото 
на християнската епоха и 
Христос привлича на своя 
страна рибарите, които 
били първите разпростра-
нители на неговото уче-
ние на промените.

Сега навлизаме в след-
ващата ера на Водолея и 
сме изправени пред кри-
тична точка в еволюцията 
си. Всички онези земни ре-
зурси, с които така злоупо-
требявахме, сякаш вървят 
към изчерпване. Онази 
илюзия на консуматор-
ското общество сякаш се 
излива от пусто в празно 
и освобождава място за 
нов свеж поток от духов-
на сила, разбирателство 
и единение.

Какво точно ще се слу-
чи в самия ден 21.12.2012? 
Едно уникално събитие в 
рамките на цикъла на пре-
цесията на равноденствия-
та: Земята ще се озове на  
Галактическия екватор. По 
време на зимното слънце-
стоене ще се случи нещо в 
Галактиката ни, космическо 
събитие, което е съвсем 
обективно и научно про-
следимо и доказуемо. Идва 
промяна – това е видимо. 
Маите казват - промени-
те ще се случат, когато в 
Галактически план се под-
редят Централното галак-
тическо слънце, Сириус, 
Плеядите с централната 
им звезда, нашето Слънце, 
Земята и още няколко кос-
мически тела. Това събитие 
се нарича  Галактическо 
подравняване. Всъщност 
според изчисленията на 
астролози този процес за-
почва да се разгръща още 
на 20.12.2012 в 20:12 ч., за 
да достигне върховата си 
точка на 21.12. - всичките 
изброени звездни системи 
в един космически лъч.

Естествено е, че дори 
само в рамките на нашата 
малка Слънчева система 
подобно подреждане и си-
нергизиране на космически 
тела ще породи някакъв 
електромагнитен импулс, 
някаква информационна 
вълна, която ще бъде фо-
кусирано насочена към 
малката ни синя планета. 
Ако приемем, макар мета-
форично, че всичките па-
радигми, убеждения, пове-
дение, ценностна система, 
изобщо начин на действие, 
по който се движи всичко 
на планетата, е един вид 
операционна система, то с 
този електромагнитен им-
пулс при подравняването 
на космическите тела про-
сто ще се смени софтуе-
ра. Операционната систе-
ма ще се измени изцяло. 
 
Подобно подравняване ще 
възникне отново в края на 
следващия цикъл, едва 
след 26 000 години – толко-

ва уникален и неповторим е 
моментът, който всички ние 
сме избрали да преживеем 
в настоящия си живот!

Нашата галактика е в 
крайната точка на едно 
завъртане около Великото 
централно слънце, което е 
на много милиарди години. 
През 2013 г. Галактиката 
диагонално преминава в 
следващия кръг на косми-
ческата спирала. При този 
преход всички слънчеви 
системи, планетите и тех-
ните жители едновременно 
правят първата крачка в 
новия еволюционен цикъл. 
Според маите след този 
ден на Земята ще изгрее 
ново Слънце - ”Шестото 
Слънце”, и ще има “нова 
човешка цивилизация”.  
Земята и цялото човече-
ство се готвят за кванто-
вия скок, неприличащ на 
никой от предходните. 
Във всяко едно от преди-
шните придвижвания на 
планетата в квантовите по-
лета на съзнанието, мате-
рията не е била пригодна 
да премине наравно с кос-
мическото тяло. И животът 
е претърпявал унищоже-
ние. Уникалното е, че този 
път - истински прецедент в 
историята на тази Галакти-
ка - Земята ще премине в 
нов еволюционен цикъл с 
обитателите си, без те да 
претърпят физическо уни-
щожение.

Очаква ли ни апо-
калипсис? ДА. 
Знаете ли какво означа-
ва всъщност думата “апо-
калипсис”? Апокалип-
сис в превод от гръцки 
Αποκάλυψις означава „раз-
криване“, „смъкване на за-
веса“, „откровение“. Откро-
вението и последователно-
то разкриване на потайно-
стите на човешката душа 
започнаха много активно 
да се разгръщат в послед-
ните години. Та погледне-
те само живота си преди 
5, преди 10 години. Нима 
тогава беше възможно да 
четете такава информа-
ция и да не ви сметнат за 
луди? Нима се практикува-
ше йога, медитация, нима 
някой говореше за силата 
на подсъзнанието, за това 
как всички сме творци на 
реалността си? Малко по 
малко древното знание за 
произхода ни, за истински-
те ни умения като човеш-
ки същества започва да се 
разкрива. Все повече и по-
вече се повишава сензитив-
ността на хората, интуиция-
та, умения като телепатия, 
лечение с мисъл, емоция, 
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намерение стават съвсем 
нормални неща от ежедне-
вието ни. Така и трябва да 
бъде. Лека полека, а вече 
даже доста динамично 
повдигаме завесата.

Друг често срещан тер-
мин за случващото се 
с планетата ни е т. нар. 
“Възнесение”. На пръв по-
глед може да звучи доста 
абстрактно за рационалния 
ум, но и това си има съвсем 
точно обяснение. В чисто 
физически план Земята се 
променя. Тя е повишила по 
геофизически данни своите 
вибрации от около 7,6 хер-
ца на около 15 и върви към 
30. От доста години учените 
наблюдават повишаване на 
вибрационните честоти на 
околния ни свят, достигащи 
пика си през 2012 г. Предпо-
лага се, че през декември 
честотата ще се повиши до 
40. За да оцелее в новите 
условия и да е адекватен, 
човекът трябва да научи 
мозъка си да работи на тези 
по-високи честоти.

Днес повечето деца се 
раждат с различна от наша-
та, висока честота на епи-
физата – това са така наре-
чените нови деца, индиго-
ви, кристални – от шестата 
раса. Те са напълно осъзна-
ти за реалността във фини-
те светове, които за повече-
то хора са неразбираеми и 
недостъпни. И поради това, 
че са неразбрани, повече-
то такива деца биват обя-
вявани за шизофренични, 
аутисти, хиперактивни и 
са обект на медикаментоз-
но лечение. Представяте 
ли си – приемаме едни по-
усъвършенствани човешки 
същества за обект на ле-
чение, защото границите 
на познатата ни наука не 
могат да ги разберат!?

Човекът и природата 
(Планетата) научно дока-
зано са абсолютно един-
ни и свързани същества. 
Според духовните учения 
също. Електромагнитната 
честота на Земята (често-
тата на Шуман – 7,8 херца) 
съвпада абсолютно точно с 
честотата на алфа-ритъма 
на човешкия мозък. Този 
ритъм се постига в състоя-
ние на релаксация и меди-
тация. Честотата на Шуман 
обаче се увеличава, забъ-
рзва се и днес вече е стигна-
ла до 15 херца, в които ра-
боти бета-ритъмът на мозъ-
ка – в такава честота сме 
в ежедневната си, съзна-
телна активност. Мозъкът 
е принуден да работи на 
постоянно увеличаващи се 
честоти, което носи сери-

озен дикомфорт на много 
хора. Това увеличение на 
честотите обаче е тепърва 
разгръщащ се процес и тя 
ще стигне до 30 херца и по-
вече, до гама-ритъма, който 
отговаря за интуитивното 
познание, вдъхновението и 
творчеството. За честотата 
на вибрациите на мозъка 
при 50 херца казват, че е 
абсолютно недостижима до 
момента. В тази честота се 
стига до т.нар. от будистите 
просветление.

Да се постигнат и да се 
задържат тези високи често-
ти е доста трудно начина-
ние за повечето хора, които 
са тотално загърбили вся-
какви духовни и медитатив-
ни практики, учения, потъ-
нали в материализъм. Като 
повишава честотата си, 
Земята ни кара да бъдем 
по-будни и по-осъзнати. 
Когато осъзнаваш себе 
си, заобикалящия те свят, 
когато развиваш свърза-
ността си с природата и 
колективното човешко 
съзнание, ти си осъзнат 
и повишаваш честотите 
си на трептене – ставаш 
адекватен за промените в 
света.

Това е процесът на 
Възнесение – Земята по-
вдига вибрациите си, често-
тата на трептенията си, за 
да премине в по-високо из-
мерение на Творението. И 
заедно с нея този път ево-
люираме и се повдигаме 
всички същества, населява-
щи планетата. На тези, кои-
то не са в синхрон с нови-
те вибрации, ще им е мно-
го трудно да се справят с 
прехода от триизмерния 
свят към четири и петиз-
мерния. Това колко са бо-
гати, какви материални 
блага са натрупали, какъв 
статут и обществено по-
ложение имат – всичко 
това няма да има никакво 
значение. Единственото, 
което има значение в но-
вия свят, е дали носиш в 
себе си любов и състра-
дание.

Земята, нашата Майка и 
Дом, също като нас се про-
меня, за да се освободи от 
натрупаните замърсявания 
– не само във физическото 
си тяло, но и на енергийно 
ниво – всички негативни 
мисли и енергии, които чо-
вечеството излъчва. Меха-
низмите са прости – земе-
тресения, вулканични изриг-
вания, всевъзможни бурни 
природни явления. Редом с 
това се случват и катаклиз-
ми в тялото и съзнанието на 
човешките същества. По-

от стр. 1
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Последните оцелели 
индианци от народа Ма-
кучи /macuxíes /, които на-
селявали земите на север 
от Амазонка, разказвали, 
че до 1907 г., те влизали 
в една пещера и вървели 
между тринадесет и пет-
надесет дни, докато стиг-
нат «от другата страна 
на света». Там  живеели 
«големите хора», високи 
между 3 и 3,5 метра. Спо-
ред разказите на индиан-
ците големите хора били 
много добри и трябвало 
да се уважават винаги 
техните напътствия. Ро-
лята, която изпълнявали 
мъжете от народа Ма-
кучи, била да охраняват 
входа на пещерата. Те не 
трябвало да позволяват 
достъп до нея на нито 
едно живо същество.

Силният вятър, кой-
то духал в тунела на пе-
щерата, духал пет дена 
навътре и пет дена навън. 
Когато той започвал да 
духа навътре, мъжете, 
на които било разрешено 
да влязат в подземията, 
започвали да слизат на-
долу по стълбата. Вся-
ко стъпало от нея било 
високо 82 см.  На третия 
ден стигали до края на 
стълбата.  Брояли дните 
по усещането си за глад 
в стомаха и желанието 
за сън. Това е начин, кой-
то изглежда много точен. 
Когато стигали края на 
стъпалата, те загасяли 
факлите си. Продължава-
ли да вървят по коридор, 

осветен от големи като диня 
светлини. Вървели все по-
бързо и по-бързо, а тялото 
им ставало все по-леко. Ми-
навали през пет места, кои-
то били много ясно разгра-
ничени на фона на огромни 
подземни кухини, чийто та-
ван не можело да се види. 
В едната от тези зали има-
ло четири светлини, които 
приличали на слънца. Чо-
век не можел да ги поглед-
не, защото го заслепявали. 
Светлините, макар и да при-
личали на слънца, не били 
толкова високо, колкото 
нашето слънце. В този сек-
тор на подземието растели 
дървета с плодове за ядене 
като орехи, манго, банани и 
други по-малки растения.

Според сравнителното 
описание на индианците за 
местностите и подземията, 
през които преминавали, 
тези площи имали около 
десет квадратни киломе-
тра проходима повърхност, 
върху която виреела рас-
тителност. Другите области 
били недостъпни и опасни, 
там се намирали големи 
скали и врящи потоци. След 
като преминели през тези 
пет големи кухини, трябва-
ло много да внимават и да 
се държат за стените, защо-
то телата им ставали много 
леки и започвали да летят. 
Вятърът, който сега запо-
чвал да духа навън, не бил 
пречка да продължат спу-
скането, но ако те се опит-
вали да тръгнат в обратна 
посока, силното течение мо-
жело да ги повлече в бездъ-

нния тунел. Мъжете много 
внимавали с циклите на 
вятъра.

В седмия или осмия ден 
от прехода те стигали до 
едно място, където всич-
ко летяло.  Вероятно това 
била някаква точка в сре-
дата на земната кора. По-
някога вятърът ставал тол-
кова силен, че трябвало 
да се държат за стените. 
Обикновено преминава-
нето през мястото, където 
липсвала гравитацията, 
продължавало ден и поло-
вина. Но понякога трябвало 
да се прикриват зад камен-
ните первази и железа, ко-
ито били забити в скалите, 
изчаквайки два дни, докато 
вятърът утихне. След това 
продължавали да следват 
пътя, белязан от потоци с 
много студена вода, които 
минавали през пещерата. 
Така стигали до едно го-
лямо и празно простран-
ство, много по-огромно от 
тези, през които били ми-
нали досега. Там имало 
някакви блестящи неща, 
които приличали на пчел-
ни пити и които имали диа-
метър десетина метра. Те 
били разположени върху 
стъбла, високи колкото на 
дърво, но последните живи 
макучи не могли да разка-
жат повече за тях. От този 
момент нататък пътниците 
възвръщали част от тегло-
то на телата си. Оттам за-
почвал другият край на зе-
мята, където всичко било 
малко по-леко, слънцето 
било червено и винаги 
било ден, нямало нощ, ня-
мало звезди и луна. Мъже-
те оставали на това място 
няколко дни, наслажда-
вайки се на близките пла-
жове. През това време те 
видимо започвали да се 
подмладяват. След това се 
връщали с ценен товар. От 
гигантите получавали мно-
го подаръци: големи риби, 
чието месо не се разваля-
ло до два-три месеца, ябъ-
лки с размер на човешка 
глава и грозде със зърна 
като човешки юмрук. Като 
допълнение на всичко при-
добивали и много жизнена 
енергия.

На връщане гигантите 
ги придружавали, помага-
ли им да носят огромната 
тежест. Пътуването в об-
ратна посока започвало с 
попътен вятър, който щял 
да бъде с тях през послед-
ния етап от пътуването, по-
следните три дни и изкач-
ването на стълбите, чиито 

последни останки съще-
ствуват и до днес.

Хората от народа на ма-
кучите вярват, че ако след-
ват съветите, дадени им от 
гигантите, когато един ден 
умрат, ще се родят сред 
тях – под земята. Те казват 
дори, че някои от техните 
хора не са умрели, а на-
право са се трансформи-
рали в гиганти и са остана-
ли вътре. Но е имало едно 
изискване за тези хора – да 
нямат деца тук на земята.

Трагедията за макучите 
дошла през 1907 година. 
Трима британски изсле-
дователи пристигнали от 
името на своята кралица 
и  търсели диаманти. В 
района на народа макучи 
все още могат да бъдат на-
мерени диаманти, въпреки 
че от 1912 година насам 
вече цялата област е раз-
ровена. Когато британ-
ците пристигнали, имало 
достатъчно диаманти, за 
да задоволят кралицата 
и други амбициозни хора, 
които забогатели, използ-
вайки местните жители. По 
това време един от тези, 
които били «оторизирани 
за пътуване до центъра на 
Земята»  извършил ужасно 
и неблагоразумно наруша-
ване на тайната и показал 
на чужденците тайната 
врата към подземията. 
Един от тях изпратил пис-
мо до Нейно величество, 
повтаряйки история като 
тази с малко повече под-
робности.  Пясъците на 
плажовете във вътреш-
ността на пещерата изо-
билствали от диаманти 
и   огромни блокове от ми-
нерали. Трима англичани 
влезли в забранения вход 
към пещерата и никога не 
се завърнали. Вместо тях 
от пещерата излезли ги-
ганти, смъмрили хората от 
народа макучи и завинаги 
им забранили влизането в 
пещерата.

Областта, където живе-
ел народа Макучи, била 
богата на диаманти, но 
бедна на плодове и риба. 
След две години страда-
ние и бедност, въпреки 
забраната, те решили да 
направят опит за нов кон-
такт с гигантите. Вървели с 
надежда два дни, но стиг-
нали до едно място, къде-
то вятърът идвал от дру-
га пещера, за която те не 
знаели по-рано. Старият и 
познат път бил затрупан и 
непроходим. Някои от хо-
рата се върнали веднага, 
но други решили да продъ-
лжат по непознатия тунел. 
Няколко месеца по-късно 
един от тях се върнал и 
казал на останалите, че те 

СВЕТОВНА МЕДИТАЦИЯ на 12.12.12: 
ГЛОБАЛЕН МОМЕНТ НА ЕДИНСТВОТО  

по инициатива на The Master Shift
На 12.12.12 групата the Master Shift моли целия свят 
да бъде част от глобална медитация, където всеки 
може да се фокусира върху позитивни мисли за 
нашата планета и за нас в ЕДИН И СЪЩИ МОМЕНТ.
2 медитации: по 1 за всяко полукълбо. 

Продължителност: 30 минути
Време за медитациите:
Западно полукълбо:
Buenos Aires 11:30 pm ART
Mexico City 8:30 pm CST
New York 9:30 pm EST
Los Angeles 6:30 pm PT
Източно полукълбо:
София 14:30 ч. ЕЕТ
Sydney 11:30 pm EDT
Beijing 8:30 pm CST
Cairo 2:30 pm EET
Paris 1:30 pm CET
London 12:30 pm GMT
Moscow 4:30 pm MSK
New Delhi 6:00 pm IST
Rome 1:30 pm CET

явяват се 
дълго стая-
вани стра-

хове, обиди, гняв, вина, за-
вист, ревност, съмнения, 
депресии – но само за да 
излязат на повърхност-
та и да бъдат изчистени. 
Засилват се и чисто фи-
зическите дискомфорти 
– безсъние, продължител-
но и повтарящо се про-
буждане в малките часо-
ве на нощта, много ярки 
сънища, промени в хра-
ненето, тотална смяна на 
вкусовите предпочитания, 
промени в метаболизма 
– неочаквани и стихийни 
изчиствания – стомашни и 
др., обилни кръвотечения 
(свързани с увеличаване-
то на нивото на силиций 
в тялото), фантомни бол-
ки по цялото тяло и др. 
Еволюция има не само 
на ниво съзнание, на-
шите тела също еволю-
ират. Всичко в нашия свят 
е енергия, включително 
плътните ни тела.

Това обаче не бива да 
ни плаши. Всички велики 
духовни учения казват, че 
буквално сме се редили 
на опашка, за да имаме 
възможността да живе-
ем на тази планета точ-
но по времето на Вели-
кия преход. Защото това 
е най-мощният инстру-
мент за израстване. 

Как да ни бъде по-леко, 
докато тече този Пре-
ход обаче? Много лесно. 
Да спрем за миг, да пре-
станем да се надбягваме 
с времето. Да отделяме 
повече време и любов 
на хората около нас. Да 
съзерцаваме природата. 
Да медитираме. Да спор-
туваме. Да престанем да 
живеем в илюзията, че 
другите хора са нещо по-
велико, или пък по-малко 
от нас. Да бъдем милосъ-
рдни, да си прощаваме, 
като започнем с нас са-
мите. Най-важното е да 
пробудим безусловната 
любов в себе си. Защото 
творческият център, кой-
то ще ръководи живота 
ни в епохата на Водолея, 
е сърцето. Любовта не е 
писателска измислица, 
неуловима метафора, 
Любовта е творческата 
сила, способна да изграж-
да вселени. А ние я прите-
жаваме. Трябва само да я 
пробудим.

Нека използваме вре-
мето си сега не да трупа-
ме пари, слава и постиже-
ния в конкуренция, а да 
инвестираме в духовното 
си развитие, да помагаме, 
да обичаме, да правим 
осъзнати стъпки към лич-
ната си еволюция. Очак-
ва ни истински Златен 
век. Само ако направим 
този избор.

РАЗКАЗИТЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА НАРОДА МАКУЧИ 
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Интервю на Даян Купър
с Друнвало Мелкхизедегкх

ДАЯН: И така, Друнвало… Кои са тези 
„Деца на Новата мечта”, от които си така 
развълнуван?

ДРУНВАЛО: Има 3 различни вида деца, 
които се появяват в света ни днес и които аз 
съм в състояние да различа. Първите, за ко-
ито знам, са така наречените Супер психо 
деца от Китай.  Вторите наричаме Индиго-
вите деца, а третите са наречени Децата 
на СПИН.

Е, третата група е тази, която лично мен 
ме интересува най-много – Децата на СПИН.  
Преди 10 или 11 години в САЩ имаше едно 
бебе, което се роди със СПИН. Направени 
са му тестове при раждането и на 6-месечна 
възраст, като и двата теста потвърждават на-
личие на вируса на СПИН. Тестваха детето 
и година по-късно и то още си беше ХИВ по-
зитивно. След това не го тестваха, докато то 
не навърши 6 години, и изумителното в това 
изследване бяха резултатите, които показа-
ха, че детето въобще не е болно от СПИН! 
Всъщност изследванията показваха, че няма 
дори и следа – каквато и да било! - от съще-
ствувала СПИН или ХИВ инфекция. Оттам 
го заведоха в UCLA  /ЮКЛА –Калифорний-
ския Университет  – известен като една 
от най-престижните и добре финансира-
ни учебни и научни институции в света, 
също с футболния си отбор, но най-вече с 
Центъра за авангардна медицина на името 
на Роналд Рейгън. За ползващите англий-
ски – ето линк: http://www.uclahealth.org/
homepage_med.cfm - бележка на преводача 
ЕРБ/, за да разберат какво става, и тестове-
те, направени там, показаха, че детето не е 
с нормална човешка ДНК. В човешката ДНК 
ние разпознаваме 4 Нуклеинови киселини, 
които се комбинират в групи от по 3 създа-
вайки така 64 различни комбинаторни едини-
ци, които се наричат кодони. Човешката ДНК 
навсякъде по света винаги показва, че 20 от 
тези кодони са включени/активни, а остана-
лите са изключени/неактивни – с изключение 
на 3 от тези последните, които са СТОП и 
СТАРТ кодони  / те са в непостоянно, не-
изяснено и нестатично състояние, т.е. в 
различно време и ситуации се наблюдават 
ту във включено, ту в изключено състояние 
– бел. на преводача ЕРБ/, съвсем като при 
компютрите. Науката винаги досега е пред-
полагала, че тези кодони, които са постоянно 
изключени, са нерелевантни вече програми 
от нашето минало.

Аз пък съм ги смятал за аналог на приложе-
нията в компютрите. Както и да е. Това мом-
ченце имаше 24 включени/активни кодона! – 
с 4 повече от всяко до момента изследвано 
човешко същество. След това започнаха да 

тестват това дете с цел да проверят колко 
силна е имунната му система. Те взеха една 
смъртоносна за клетките доза СПИН-вируси, 
които нанесоха на дъното на тестова стъкле-
на чинийка /чинийка на Петри/ и ги смесиха с 
клетки от детето - и неговите клетки останаха 
съвършено незасегнати. Те продължиха да 
увеличават смъртоносността  /вредността 
и количеството – бележка на преводача 
– ЕРБ/на болестотворната субстанция,  до-
стигайки в края на краищата до 3000 пъти над 
необходимото, за да се инфектира човешко 
същество, но неговите клетки си оставаха 
все така здрави и незаразени. След това за-
почнаха да тестват кръвта му с други вред-
ности – като рак например – и установиха, че 
детето е имунизирано срещу всичко! А след 
това намериха още едно дете, при което тези 
кодони са включени, а после още едно, и още 
едно – и после 10 000, а после 100 000, после 
милион от тях и сега, в този момент, на база 
наблюденията си върху световните данни за 
тестовете на ДНК оттогава досега, специали-
стите и учените от  Калифорнийския Универ-
ситет са изчислили, че към момента 1% от 
населението на планетата ни вече живее с 
точно такава нова конфигурация на своето 
ДНК. Излиза, че това са около 60 милиона 
души, които вече не са човеци според стари-
те критерии.

ДАЯН: Дали този нов тип активация на 
кодоните се установява само в новороде-
ни или скоро родени хора?

ДРУНВАЛО: Ами, повечето са деца, но сега 
те вече започват да откриват също и възраст-
ни с такова ДНК – нещо като теорията за 
ефекта на стотната маймуна /Ефектът на 
стотната маймуна най-достъпно и най-
емоционално е описан от Паулу Куелю като 
куриоз, при който една маймуна на един 
остров почва да мие кореноплодите, с кои-
то се храни, и после това се пренася като 
поведенчески модел върху всички маймуни 
на острова, както и върху тези от съседни-
те острови, без да е налице възможност за 
физически контакт, който да обяснява слу-
чилото се с показване или  имитация – бел. 
на преводача – ЕРБ/. Сега вече най-различни 
хора са „засегнати” от това и то се развива 
наистина бързо. Вижте, процесът започна 
само преди около 5 години, когато почти ни-
кой не е имал това, а сега се разпространява 
– точно като болест /епидемия – бел. на пре-
водача – ЕРБ/. Изглежда като пробив и това 
е само началото.

Една друга част от това е свързана и се 
докосва до изложеното в книгата  „Разбиване 
на Библейския код” – става дума за обработ-
ване на текста на Стария завет /Библията/ на 
иврит през една специална компютърна про-
грама за дешифриране. Ако погледнете на 
164 страница в тази книга ще видите какво 
се случило, когато изследователите изписа-
ли в програмата думата СПИН, за да видят 
какво ще излезе. А именно – когато напра-
вили това, програмата „отговорила”  с раз-
шифровка, съдържаща думи като „ХИВ” /HIV 
– Human Imunnodeficiency Virus – Вирус 
на човешката имунна недостатъчност 
– бел. на преводача – ЕРБ /, „във кръвта”, 
„имунна система”, „смърт” – т.е. всички неща, 
които бихте помислили като асоциации при 
споменаване на думата СПИН, но най-долу, 
в ъгъла, се мъдрело едно изречение, което 
те въобще не разбирали защо е там, и то гла-
сяло „Край на болестите”!  А аз вярвам, че 
точно с това, което се случва сега, си имаме 
работа тук.  Науката заяви, че всъщност вече 
са се появили толкова много хора с такава 
нова, извънземна ДНК, че всъщност учените 
сега вярват, че една нова раса се поражда на 
Земята – и очевидно това са хора, които про-
сто не могат да се разболяват. А сега нека 
ви кажа и това, което е наистина невероятно 
– учените вярват, че това е един специфичен 
емоционален и ментален отговор на тялото – 
нещо като вълна, преминаваща през тялото 
и предизвикваща ДНК-структурата да мути-
ра по определен начин. Аз поработих с Грег 
Брейдън по въпроса, а той е един от първи-
те, които заговориха за това явление – и ние 
вярваме, че има три аспекта/части в прояв-
лението на този феномен:

Първата част е „Съзнание, което вижда 
Единството”. Това е Съзнанието, което виж-
да Цветето на живота. То вижда Всичко, което 
е взаимообвързано и свързано по всякакви 
начини. То не е способно да вижда каквото 
и да е като изолирано, единично, отделено.  

А втората част е „Да си центриран, фоку-
сиран в сърцето – да обичаш”.  

И третото е „Да напуснеш полярността  - 

ДЕЦАТА НА 
НОВАТА МЕЧТА

Това е една невероятна история за деца, родени с ДНК от бъдещето. Много 
от съвременните родители вече са достатъчно пробудени, за да разпозна-
ят и да са свидетели на съществуващите чудеса, проявявани от децата им, 
и след това да ги споделят в по-широко информационно поле, за да подпо-
могнат някак си преодоляването на потисничеството и/или направо депре-
сиите, които окръжаващата действителност оказва и предизвиква у тези 
– вече наистина много на брой – прекрасни същества – само защото липсва 
разбиране на фактите.
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5 СЪНЯТ
Петър Дънов

За да бъде здрав, човек трябва да знае 
кога да ляга и кога да става. Като легнете 
навреме, тяло то ви ще почива, а духът ще 
се учи.

Сънят е физиоастрален живот на земята. 
Яде нето е чисто физически живот на земята.

Работата е умственият живот на земята. 
Само по време на сън човек добива своите 
енергии. Яденето е процес, при който енер-
гиите се турят в действие, а работата е из-
ползване на придобити те вече енергии.

Ще дойде ден, когато човек ще може и без 
сън. Сънят е почивка само за онези, върху 
които ра зумните същества работят. По този 
начин тяхното съзнание ще се повдигне. 
За да дойде до по-висо ко съзнание, човек 
трябва да придобие равнове сие между ума 
и сърцето си. Щом дойде до това равнове-
сие, процесите в неговия организъм ще ста-
ват правилно.

Сънят се е наложил на хората поради 
наруша ване на Божествените закони. Сънят 
и смъртта не са били предвидени.

Колкото по-рано ляга човек, толкова е по-
добре за него. Защо? Които рано лягат, те 
поглъщат всичката събрана прана, т.е. жиз-
нената енергия в атмосферата. Които късно 
лягат, мъчно заспиват, защото за тях няма 
вече нужното количество пра на за органи-
зма им. По-късно от 12 ч вечерта не лягайте. 
Изобщо часовете, определени за лягане са 
20, 22 или 24.

Съвременните хора трябва да лягат вечер 
най-късно в 22 часа и да стават най-късно в 
5 часа. Който иска да живее хигиенично, да 
бъде здрав, трябва да ляга и да става рано.

Злото расте механически, а доброто расте 
ор ганически. Никога не оставяйте една лоша 
мисъл да работи във вашето съзнание.

Вечерно време преди да заспите, прегле-
дайте сметките си и не оставяйте в съзнани-
ето си лоша мисъл да работи, защото тази 
лоша мисъл ще спре вашия прогрес и ще 
напакости и на другите също.

Преди да легнете да спите, ще се събле-
чете и ще кажете: „Господи, благодаря Ти за 
живота и за всичко, което ми даде.“

Светиите спят малко - един-два часа за 
тях са достатъчни, но за обикновените хора 
пет часа сън са достатъчни.

Засега 7 часа сън са необходими за вас. 
И 5 часа сън могат да ви задоволят, но при 
условие да спите непробудно.

За онзи, който знае кога да спи, колко вре-
ме да спи и как да спи, сънят е благослове-
ние. Не мо же ли да спазва известни правила 
при спането, човек спи, без да се ползва от 
съня.

За да бъде човек в хармония с космиче-
ските течения, главата при спане трябва да 
бъде към се вер или към изток.

Прозявката показва, че в известни сили и 
енергии на човека има застой. Прозявката 
като природен процес има предвид да въз-
станови из вестен ред и порядък на нещата. 
При всяка прозявка в човек се влива нова 
енергия.

Вечер, като си ляга, човек трябва да се 
огради добре - къщата си, леглото си, тяло-
то си, както и всички части на организма си. 
Това са правили хората от най-старите вре-
мена, било с молитви, било с песни. Днес 
вие си лягате и казвате фор мулата: „Няма 
Любов като Божията Любов. Само Божията 
Любов е Любов.“

да престанеш да осъждаш света”. 
Доколкото непрекъснато съдим света, квали-

фицирайки го като добър или лош, то ние посто-
янно сме в полярността и поддържаме статус 
на пропадане /честотно – бел. преводача/.  
Аз лично вярвам, че тези хора /с новото ДНК/ 
по някакъв начин успяват да преодоляват  
о/т/съждането  и подържат състояние, в което 
виждат всичко като Едно и изпитват любов. 
Каквото и да извършват във вътрешния си мир, 
те „произвеждат”, излъчват вълнова форма, 
която, показана на екрана на компютъра, из-
глежда почти идентична на ДНК молекулата. 
Така че изследователите смятат, че чрез са-
мото изразяване на живота си, чрез преживя-
ванията си тези хора достигат и идентифи-
цират своята ДНК и така, предизвиквайки ре-
зонанс в нея, променят тези 4 кодона, а това 
им създава имунитет против всички болести.  
Това, което те не знаят – и тук е сега поле-
то на големите проучвания – е, че, добре, 
те имат такъв имунитет, но дали няма и още 
нещо свързано с това? Те биха могли да са 
безсмъртни – кой знае! Може би има и други 
характеристики на мутацията, за които ние не 
можем дори и да мечтаем. Аз често се чудя 
дали например те не са постоянно свързани 
помежду си? Дали някаква форма на телепа-
тия вече не се е появила и не се случва?

ДАЯН: Виждал си някои от тези хора? Те 
достъпни ли са среща и контакт?

ДРУНВАЛО:  /просто виждам как тук 
Друнвало й се усмихва по оня начин, който е 
само негов  – бел. преводача/. Ами-и-и, знам 
за това вече малко повече от две години, аз 
лично се мъча да следвам техния път и мис-
ля, че съм успял да схвана и да практикувам 
добре това, което и те правят. Влязох в Мер-
кабата си и поисках от моето подсъзнание да 
промени кодоните по същия начин и откакто 
направих това  – преди повече от две годи-
ни – аз всъщност не съумявам да се разбо-
лея. Не знам дали съм успял да ги променя, 
или не. Предполагам, че единственият сигу-
рен начин да узная това е да си направя ДНК 
тест. Обаче, това, което знам със сигурност е, 
че през това време съм бил изложен на всич-
ки зарази, които можете да си представите. 
Например, когато някой се разболяваше, аз 
нарочно контактувах и се опитвах да прихва-
на заразата. Опитвах се да се разболея, но 
не усещах нещо да се случва. И ако все пак 
нещо имаше, то траеше не повече от един час 
и след това изчезваше. Интересно е, обаче, 
че много, много рядко такава ДНК мутация се 
наблюдава у Супер психо децата от Китай – 
почти нула. Обаче пък мутацията е открита 

в Русия и САЩ. Изглежда като да има гнез-
дови популации на тази промяна и ако това, 
което ние смятаме, е вярно, то вероятно ста-
ва дума за много специфичен /генетичен – 
бел. преводача/  отговор на това, към което 
са се насочили по-голямата част от хората на 
Новата епоха, и съответно се появява и раз-
вива там, където са тези хора. 

ДАЯН: Мислиш ли, че тези хора преди-
звикват такива промени в ДНК-то си несъ-
знателно?

ДРУНВАЛО: Мисля, че някой първо е 
прокарал пътя – някое дете го е направило 
някъде. След това е заредило алгоритъма 
на промяната в Решетката и сега той е част 
от подсъзнанието на Земята и е достъпен за 
всеки. След като това е станало, мисля, че 
по някакъв начин и други хора са се свърза-
ли с информацията за промяната на подсъ-
знателно ниво – чрез дълбока медитация 
или молитва – и са извършили промяната .  
Една нова раса е родена и това е един от 
най-забележителните феномени, случили се 
някога на планетата ни. Невероятно е, че – 
както изглежда - никой не знае за това до-
сега!

ДАЯН: Ами-и-и,  ти си единственият, 
който аз съм чувала да говори за това.

ДРУНВАЛО: Е, аз проследявам този про-
цес от две години и изчаквах, без да говоря 
за него, защото исках да се уверя, че това 
е истинско, реално. В книгата озаглавена 
„Децата Индиго” е представено мащабно из-
следване на такива деца. Има уебсайтове, 
които може да посетите, ако сте родител на 
такова дете. Там всичко започва с подроб-
но интервю, където описвате какво точно се 
случва с детето ви.  Както съм казвал и пре-
ди – тези деца знаят точно какво чувствате и 
точно какво мислите. Не можете да скриете 
нищо от тях. Това наистина е изумително! Из-
глежда ми същото като някакъв извънземен 
феномен, само дето те не идват при нас на 
Земята с космически кораб – те идват под 
формата на Дух, който пристига лично и се 
включва в еволюционния цикъл на Земята и 
се присъединява към нас. 

Превод: Емил Ботев
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6 7
(Продължение
от предишния брой)

Простонародна рисун-
ка върху камък, намерена 
при Мадара (7 - 8 век) (вж. 
фиг. 3), предлага своео-
бразен вариант на конни-
ка от скалите на Мадара. 
Тук конникът е със шлем и 
с насочено напред дълго 
копие. Копието и огромни-
ят му кръгъл щит, напом-
нящ за слънчевия диск, 
указват неговата соларна 
природа. За съжаление 
гръцкият надпис над кон-
ника е силно повреден и 
не дава никакви гаранции 
за точно разчитане. Един 
възможен прочит на тек-
ста над конника, според 
мен, би могъл да бъде 

проявления на Аша Вахи-
ща – Най-добрата истина, 
една от седемте безсмъ-
ртни същности на Ахура 
Мазда – Небесния цар 
на Мъдростта. Точно по 

Гарван е соларният герой 
на волжките българи, да 
не говорим за соларната 
природа на вавилонския 
бог Мардук и дори на рим-
ския бог на войната Марс. 
Нито пък Мария случай-
но е името на майката на 
Исус Христос, а Мара е 
Луната, най-често майка 
на Слънцето в българска-
та митология. А още по-
абсурдно е да се припис-
ва сръбски патент на вла-
детелската титла „крал”, 
защото тя има западно-
европейски произход и се 
среща често в българския 
фолклор. Според мен, 
„крал” етимологически 
произтича от „цар” (ЧъРъ 
– първи – цар), откъдето 
следват царските имена 
Чарлз, Шарл, Карл, а от 
тях и титлата ”крал”.

Логиката изисква ко-
нят на Героят-Слънце 
също да притежава „ог-
нени” способности, за да 
не бъде изпепелен от ог-
нения си ездач. Затова 
би трябвало да приемем 
„Жарколия” за автентично 
име на кралимарковия кон 
Шарколия. Защото само 
жарко огнен кон може да 
пренесе невредим Си-
явуш през изгарящите 
пламъци на изпитанието, 
описано в „Шах-наме”, 
което той преодолява, за 
да докаже честността си. 
Балх, градът на велика-
ните Кеяниди, столица на 
средноазиатска Балхара 
(Бактрия), е известен още 
като Зариаспа, по името 
на протичащата през него 
река. Зариаспа на аве-
стийски означава „Златен 
кон”, с близки семантич-
ни вариации „Огнен кон”, 
„Слънчев кон”, „Блестящ 
кон”, произтичащи от Зъ 
Ръ – огън много – заря, 
жар, сур, зора, заран и пр. 
в азбучно мотивирания 
език на „Говорещата азбу-
ка”. Прославеният иран-
ски герой-великан Рустам, 
близък аналог на Сиявуш 
(в „Шах-наме” учител на 
младия Сиявуш), язди 
огромен риж (жълто-
червен) кон с тъмни петна 

на име Рахш, символ на 
заранта (разсъмването). 
Суркойон (Сур кон?) се на-
рича конят на легендарен 
герой от киргизкия епос 
„Манас”. Жертвоприноше-
нието на коне при конните 
народи показва почитта 
към бог-конник, как-
то и централно-
то положение 
на „небесния 
кон” в тех-
ния култ. И 
днес бълга-
рите праз-
нуват Кон-
ски Велик-
ден на То-
доровден с 
организиране 
на конни състе-
зания (кушии). 
„Авеста” възхвалява 
душата на коня - Друваспа 
(на кушански Дрооаспо), 
така както възхвалява ду-
шата на бика - Геушурван. 
„Друваспа” се превеж-
да на авестийски „Здрав 
кон”, „Корав кон”. Според 
мен в името се влага пре-
носното значение „Со-
лиден кон”, „Надежден 
кон”, „Сигурен кон” и дори 
„Кон на истината”, на кой-
то може да се разчита и 
който няма да изневери в 
трудна ситуация. Навяр-
но поради това „Авеста” 
говори за Друваспа като 
за епитет на Аша Вахи-
ща – Най-добрата истина 
(Яшт 9. 33 и Яшт 17. 27-
52). В огненото изпитание 
на Сиявуш конят му също 
се явява „Кон на истина-
та”, защото от него зависи 
доказването на правдата 
и спасяването на живота 
на Сиявуш. Християнска-
та иконография обикно-
вено изобразява конете 
в умален мащаб спрямо 
фигурата на ездача-све-
тец, тъй като конете ня-
мат култова стойност за 
християните. Величестве-
ните размери на конете 
от монументалния релеф 
на Мадарския конник и от 
скалните рисунки при Ма-
дара доказват сакралното 
отношение на българите 
както към божествения 

ездач, така и към него-
вия „небесен кон”. Конят 
и ездачът са свързани 
в исполински тандем, 
притежаващ свръхбоже-
ствена мощ, резултат от 
хармонично взаимодей-
ствие на антропоморфни 
и зооморфни божествени 
сили, така характерни за 
скитския религиозен све-
тоглед.

Подобно на Исус Хри-
стос кеянидският принц 
Сиявуш загива, осъден на 
смърт от силните на деня, 
набеден за враг на царя. 
Докато за възнесението 
на Исус Христос се е пи-
сало много, то за небес-
ното въздигане на Сиявуш 
няма директни сведения, 
но то би трябвало да на-
подобява възнесението 

на неговия син Кей Хос-
ров – отмъстил за 

невинната му 
смърт, както 

и несполуч-
ливия опит 
за възне-
сение на 
баща му 
Кей Каус 
(Кей Ка-
вус, Кави 

Уса). Аб-
с о л ю т н о 

идентичният 
полет с колесни-

ца, теглена от два гри-
фона, извършен от „царя 
на царете” Александър, 
става много популярен 
литературен и изобрази-
телен сюжет през Ранното 
Средновековие и чак до 
14 век заема видно място 
в скитската християнска 
живопис. Този изумителен 
случай на открито покло-
нение пред езически цар 
въпреки строгите догми на 
канона, поражда основа-
телни предположения за 
възможно митологическо 
обединяване на „царя на 
царете” Александър и на 
кеянидския принц Сиявуш 
в образа на Скитски Хри-
стос (вж. фиг. 4 – златен 
медалион от 3 век с изо-
бражение на Александър 
Велики на кон, пронизващ 
с копие лъв).

Легендата за възнесе-
нието на Александър III 
Велики (336 – 323 г. пр. 
н.е.) се появява едва през 
6 век, защото до 4 век 
саркофагът с тялото му 
представлява  световна 
забележителност на еги-
петския град Александрия 
и всеки може да го види с 
очите си. Въпреки че при-
живе Александър Велики 
е боготворен от своите 
войници, едва ли би мог-
ло да се мисли, че обоже-
ствяването му се е състо-

БОГ СИЯЕН КОННИК

„КАN ПОЛАОY АГIОС” с 
превод близък до „Кон-
ник много светъл” или 
дори „Конник най-светъл”, 
„Конник светлейши”. При 
условие, че така напра-
веното разчитане е досто-
верно, то явно тук се пра-
ви опит за гръцки превод 
на официалната титла 
на българския владетел 
„кан сюбиги”, означаваща 
„кан сияйно божествен” 
или „кан Сиявуш”, защото 
българските владетели са 
се считали за потомци на 
скитския Герой-Слънце, 
сияйния конник Сиявуш 
(титлата „кан” означава 
“водач”, но и „конник”).

За българските ни пред-
ци слънчево-огненият 
човеко-бог Сиявуш оли-
цетворява най-висшите 
зороастрийски нравстве-
ни ценности. Яхнал своя 
свещен боен кон, той 
е победоносен войн на 
правдата в битката със 
силите на мрака. Огънят и 
правдата са отличителни 

тази причина богатирът 
Сиявуш достига до нас в 
образа на юнака-великан 
Крали Марко, защитник 
на онеправданите в на-
родните приказки и пес-
ни. Името Марко също е 
синоним на „слънце” (вж. 
кн. „Следи от светлина”), 
а прозвището Марко Кра-
левити по-скоро визира 
царски син, какъвто е Си-
явуш. С престъпна ле-
коверност се тиражират 
в публичното простран-
ство лъжливи твърдения, 
изтъкващи за първообраз 
на Крали Марко някой си 
сръбски велможа от 14 
век Марко Мърнявчевич. 
Защото абсурдно е лич-
ност от Средновековие-
то, дори и цар, да заеме 
толкова централно място 
в народния епос, който 
има много по-дълбоки ко-
рени във времето. Марко 
е Слънцето в българския 
фолклор, Мар е слънцето 
и във волжко-българската 
митология, Мардукан – 

Фиг. 3

Фиг. 4
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От стр. 3

могат да влязат. Гигантите били дали съгласието си. Но 
тези, които решавали да влязат веднъж, знаели че няма 
да се върнат никога повече. Такова било правилото, за-
щото гигантите им казали, че след време тяхната тери-
тория ще да бъде завзета от много англичани, които ще 
им навредят. Някои хора отказали да напуснат домовете 
си, други се съгласили да тръгнат и да не се върнат ни-
кога. Няколко години по-късно започнали да пристигат 
златотърсачи, замърсили чистите реки, размътили умо-
вете на онези макучи, които останали отвън. Нашарили 
гърбовете им с камшици, насилили жените им, изроди-
ли расата им. През юни и юли 1946 г. се случило едно 
огромно свличане на земните пластове, което затрупало 
цялото стълбище. Днес могат да се видят само няколко 
стъпала  в  самото начало и една недостъпна пропаст, 
откъдето вятърът духа в различни ритми.

Някои стари макучи, избягали от английския камшик, 
са все още живи. Те отчитат своята възраст, като броят 
месеците на луната. Те не искат напълно да забравят 
изгубения рай. Да не го забравят никога, защото те го 
познавали... И го загубили.

Допълнение:
Сега народът Макучи наброява 19 000 души и населя-

ва планината Рорайма. Те са подложени на изгонване от 
земите си. Бразилските власти и тези на Френска Гвиана 
и Венецуела оказват натиск върху местното население с 
цел да отнемат земите, на които е живяло векове.Това 
са земи пълни с природни богатства, едно от последни-
те кътчета на Земята, запазили чиста природата.

 

Преводач: ALCYONE

яло през 
д а л е ч н и я 
6 век, със 
закъснение 
от около хи-

ляда години след него-
вата смърт, когато на бял 
свят излиза литературно-
то описание на полета му 
към небето. Но кой тога-
ва се явява първообраз 
на обожествения скитски 
Александър, когото почи-
тат българите от времето 
на Хазарската мисия (860 
– 861 г.) на светите братя 
Кирил и Методий и кой-
то повтаря до най-малка 
подробност възнесението 
на легендарните Кеяни-
ди, с колесница, теглена 
от два грифона? Грифо-
ните само потвърждават 
соларната визия на Алек-
сандър в култа, съвпа-
даща с представата за 
Героя-Слънце Сиявуш.

Единственият лигити-
мен наследник на необят-
ното царство, простиращо 
се от Балканите до Индия, 
след смъртта на Алек-
сандър Велики е Алек-
сандър IV Македонски 
(323 – 309 г. пр.н.е.), негов 
син от балхарската (бак-
трийската/ принцеса Рок-
сана. Вж. фиг. 5 – монета 
с изображение на Алек-
сандър IV. Но пълководци-
те на Александър Велики, 
така наречените диадохи, 
не изчакват невръстният 
принц да навърши пълно-
летие и започват войни 
помежду си за разпреде-
ляне на империята. Мал-
кият Александър и майка 
му Роксана са държани 
затворени в крепостта на 
град Амфиполис, нами-
ращ се близо до устието 
на река Струма. В крайна 
сметка, след третата диа-
дохска война се стига до 
споразумение, според ко-
ето след навършване на 
пълнолетие Александър 
IV да бъде обявен за 
единствен владетел на 
империята. Когато обаче 
през 309 г. пр.н.е. този мо-
мент най-после настъпва, 
за да запази властта си, 
македонският военона-
чалник Касандър, опреде-
лен да се грижи за младия 
цар, нарежда на охрани-
теля му Главкиас тайно 
да убие четиринадесет-
годишния Александър и 
майка му Роксана и да 
ги погребе на неизвестно 
място. Така смъртта на 
младия цар задълго оста-
ва забулена в мистика и 
предполагам, подхранва 
световна легенда за него-
вото кеянидско възнесе-
ние. Защото по майчина 
линия Александър IV про-
излиза от рода на бал-
харските (бактрийските) 
царе, потомци на леген-
дарните Кеяниди. В Еги-
пет Александър IV е почи-
тан за фараон и летобро-

енето се води по неговото 
име чак до 305 г., когато 
за фараон на Египет е 
обявен Птолемей I (323 
– 283 г. пр.н.е.). Съдбата 
на младия Александър IV 
повтаря съдбата на не-
говия далечен кеянидски 
предшественик Сиявуш, 
престолонаследник в 
Балх – древната столица 
на арийците. Дори кре-
постта, в която е затворен 
и убит Александър, сил-
но напомня за митичната 
крепост Кангдиз, в която е 
убит Сиявуш. Смъртта на 
Александър IV погребва 
мечтата на човечеството 
за установяване на све-
товно царство на мир и 

разбирателство между 
народите, управлявано 
от кеянидски наследник 
на Александър Велики. 
Между впрочем, изглежда 
това е била заветната цел 
на самия Александър Ве-
лики. 

Царското прозвище 
„Aigos” на Александър IV 
(възможно на гръцки да 
е звучало и като „Егос”), 
въпреки че се правят 
опити да бъде изведено 
от гръцката дума „aiks” - 
коза, според мен има мно-
го повече основания да 
бъде свързано с гръцкото 
понятие „aigle” – блясък, 
великолепие, а защо не 
и с „agios” – свят, свещен, 

светец. „Агиари” е зороа-
стрийската дума за „све-
тилище”. Защото титлата 
„Aigos” на Александър IV 
би трябвало да подхожда 
като за първороден син на 
самия Александър Велики 
и съвсем логично да из-
разява подобаващо свет-
линно значение – сияен, 
светлейши, августейши 
(augustus (лат.) – свещен, 
възвишен, почитан)... как-
вото е името Сиявуш – 
„Сияйно божествен”. След 
6-ти век съвсем естестве-
но избледнелият спомен 
на съвременниците за 
исторически събития от 
преди хиляда години при-
писва сагата за възнесе-

нието на сина Александър 
на още по-легендарния му 
баща Александър Велики, 
действителния “Василе-
ос Василеон”, на гръцки 
„Цар на Царете”. Изобра-
женията на възнасящия 
се Александър Василеос, 
както езически, така и хри-
стиянски, свидетелстват, 
че средновековните ски-
ти-българи отправят към 
Александър надеждите си 
за появата на царски син 
месия, който да възста-
нови справедливостта и 
мира в света, така както 
към Сиявуш (Коледа, Мар-
дукан, Марко, Сур) - боже-
ствения Герой-Слънце, 
отправят очакванията си 
за плодородие и благо-
денствие през годината. 
От Александър човеко-
богът Сиявуш – Скитският 
Христос придобива сла-
вата на „цар на царете”, 
явно задължителна титла 
при тогавашните обсто-
ятелства, защото епите-
ти на Исус Христос също 
са „Началник на земните 
царе”, „Цар на царете”, 
„Господар на господари-
те”. (Вж. фиг. 6 – сребърно 
блюдо от 12 - 13 век от Се-
верна Волжка България, в 
центъра релеф с възнесе-
нието на Александър Ва-
силеос, отстрани митоло-
гични сцени с подвизите 
на младия Сиявуш.)

(Следва)

Фиг. 6
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Стоян СЪРГОЙЧЕВ, 
Торонто, Канада

(Статията е публикувана на 30 октомври 
2012 във Foreign Policy Journal)

В областта на алтернативните енергии 2011 
година ще бъде запомнена със забележител-
ния прогрес по отношение на студения (ядрен) 
синтез, постигнат в Италия и по-определено - 
реакторa на Андреа Роси, известен под наи-
менованието Е-кат реактор, докато 2012 годи-
на ще бъде отбелязана с бавният прогрес при 
възприемането на това откритие от официал-
ните институции.

Студеният ядрен синтез, известен още като 
нискоенергийна ядрена реакция (англ. LENR), 
предлага нов тип безопасна ядрена енергия, 
която ще конкурира използваната понастоя-
щем ядрена енергия, базирана на радиоактив-
ното разпадането на обогатен уран. Предим-
ството на студения синтез е безусловно: липса 
на твърда радиация и радиоактивни отпадъ-
ци, които биха могли да бъдат използвани за 
оръжие; наличие на голямо количество никел 
без необходимост от уранови мини, водещи 
до радиоактивно замърсяване; много по-евти-
ни реактори с малка и голяма мощност; перс-
пективна възможност реактори на базата на 
студен синтез да бъдат изполвани като енер-
гийни източници за космически кораби. Такава 
възможност е дикутирана и на симпозиум на 
НАСА през 2011.

Понастоящем ядрените централи, базира-
ни на верижната реакция на обогатен уран, са 
извънредно скъпи - от порядъка на милиарди 
долари. Цената на ядрената енергия включва 
не само цената на капиталните вложения, но 
и цената на ядреното гориво в която влизат 
разноските за урановите мини, за процеса на 
обогатяване (на уран 235) и за съхранението 
на радиоактивните отпадъци.

Ядрената енергия е комерсиално въведена 
за първи път през 1951. За последните 60 го-
дини количеството на радиоактивните отпадъ-
ци, произведени от всички ядрени реактори на 
Земята, е около 225 000 тона и се увеличава 
с около 12 000 тона за година. Такова концен-
трирано количество на радиоактивни отпадъ-
ци не е съществувало на Земята от времето на 
нейното образуване преди около 4,5 милиарда 
години. В много ядрени централи радиоактив-
ните отпадъци от изполваното ядрено гориво 

Студеният синтез и 
енергийната криза: да 
бъде или да не бъде?

се съхраняват временно в самата централа за 
неопределено време и хората обикновено не 
са осведомени, ако не се случи голяма ядрена 
авария. Голямото радиоактивно замърсяване 
от аварията във Фукушима през 2011 г. стана 
именно от съхраняваните там радиоактивни 
отпадъци.

Възниква въпросът: Защо новата енергия 
на студения синтез е извън полезрението на 
тези, които определят енергийната политика? 
Едната от причините е, че имаме безпреце-
дентен случай на технологичен пробив, който 
е считан за невъзможен от официалната нау-
ка. Това обяснява първоначалното отричане и 
скептицизма на научните институции, следван 
от мълчание в официалната преса. В резултат 
на това икономисти и политици продължават 
стария начин на планиране и използване на 
държавните фондове, без да вземат в пред-
вид новата перспектива. Освен това има и 
друга не по-маловажна причина, обусловена 
от силните финансови интереси, свързани със 
съществуващате досега енергийни източници. 

В днешната епоха на информационен об-
мен технологичен пробив като студения син-
тез не може да остане незабелязан. Скоро 
или късно новото откритие ще се разпростра-
ни глобално, заобикаляйки бюрократичните 
институции. Някои институции очакват това 
да стане, но не са в състояние да спрат инер-
цията в енергийната политика. Така например 
НАСА проведе симпозиум за студения синтез 
през септември 2011 г. в Глен, Изследовател-
ския център, Кливланд, Охайо (един от най-го-
лемите изследователски центрове на НАСА). 
На този симпозиум възможността за осъщест-
вяване на студен синтез беше възприета и пи-
онерните изследвания на Мартин Флешман и 
Станли Понс бяха признати за първи път 22 
години след техните експерименти през 1989 
г. Мартин Флешман доживя да види триумфа 
на технология за студен синтез, реализирана 
от Андреа Росси, и почина на 3 август 2012. 
Въпреки че възможността за реализация на 
студен синтез бе призната за първи път в кон-
ференция на НАСА, това не беше достатъчно, 
за да се разсее скептицизмът в институциите 
на официалната наука. Въпреки това обаче 
някои позитивни реакции последваха. На 16 
септември 2011 г. американският президент 
Барак Обама подписа важно изменение на 
патентния закон, което позволява патентова-
не на нови технологии, включително и такива, 

включващи и студен синтез. Известна практи-
ка е, че заявка за патент може да бъде отказа-
на, ако обяснението или ефектът противоречи 
на официално възприетите физически моде-
ли. Привържениците на студения синтез могат 
да очакват интересни дискусии на предсто-
ящата годишна конференция на Американско-
то ядрено общество, която е насрочена за юни 
2013 г. и е под мотото: “Следваща генерация 
на ядрена енергия: перспектива и предизви-
кателство”. 

Един от куриозите е, че докато изследова-
теската дейност върху студения синтез беше 
лишена от държавно финансиране, милиарди 
долари бяха изразходвани и продължават да 
текат към скъпите суперколайдери с цел да 
се спаси проблематичния Стандартен модел 
в теоретичната физика. Последните експери-
ментални резултати в търсенето на илюзор-
ния Х- бозон донесоха нови разочарования на 
подръжниците на Стандартния модел.

През последните две десетилетия между-
народни научни организации бяха основани 
от учени, които не са съгласни с наложените 
канонизирани модели в теоретичната физика. 
Информационният обмен чрез интернет отво-
ри възможността за нови форми на междуна-
родно сътрудничество. Днес тези учени могат 
да провеждат онлаин симпозиуми и да орга-
низират конференции, където могат да диску-
тират нови идеи. Алиансът (Natural Philosophy 
Alliance), основан през 1988, включва някоко 
хиляди членове от цял свят – учени, инженери 
и изследователи. Друга голяма научна органи-
зация е Обществото за научни изследвания 
(Society for Scientific Exploration),  основано 
през 1989 и издаващо периодичен рефериран 
журнал. Годишна конференция на това науч-
но общество през 2012 г. под мотото Bonfire 
on the Paradigm (Силна критика на автори-
тарно наложени принципи) беше проведена 
през юни 20-23 в Боулдър Колорадо, САЩ. На 
конференцията авторът на тази статия изнесе 
доклад “Теоретично обяснение на студеният 
синтез съгласно базовите структури на мате-
рията – супергравитациона унифицирана те-
ория”. Видеозапис на представения доклад е 
достъпен онлаин. Докладът е подкрепен чрез 
научна публикация поместена във физически-
ят архив http://vixra.org/abs/1112.0043. 

Научните открития днес се сблъскват с нов 
вид препятсвия, несъществуващи преди сто 
години.  Бюрократичните институции на офи-
циалната наука са особено чувствителни по 
отношения на открития, засягащи възприети 
фундаментални становища, а глобални фи-
нансови интереси накланят везните в своя 
полза. Търсенето на изход от глобалната 
енергийната криза ни напомня за прословута-
та фраза на Хамлет от Шекспир: Да бъде или 
да не бъде?

 
Новина: Американският милиардер Сидней 

Кимел подарява 5.5 милиона на Унивирситета 
в Мисури, САЩ, за изследователска дейност, 
включваща студен синтез.


