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Излиза 2 пъти в месеца

Каквото е храната за тяло-
то, това са мислите за душа-
та. Причината за всички ваши 
неприятности в живота ви и 
в домовете ви са вашите ми-
сли, тъй като всяка мисъл е 
център, който привлича дру-
ги мисли към нея. Ако възпри-
емем една добра мисъл, тя е 
във връзка с други добри мисли, 
а когато се свързваш с лоши 
мисли, то тогава всички лоши 
мисли те сполетяват.
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста.

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 3

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО!

Да се движиш 
сякаш в празно 
пространство, 
без препятствия 
и ограничения

Изгревът 
на Духа – 
истинският 
празник

Лияна ФЕРОЛИ

Отново идват празници. 
За квантовите измерения, 
обаче, всеки ден е празник. 
Затова е време вече и ние, 
които сме част от тях, да 
почнем да ги усещаме по 
този начин. Само когато се 
чувстваме малки, конкрет-
ните събития придобиват 
голяма стойност, т.е. ние ги 
уголемяваме, защото под-
ценяваме нашия ръст. Но, 
когато разберем същест-
веното – че сме тук зара-
ди това, от което светът и 
времето се нуждаят, вече 
сме направили достатъчно. 
Тогава ще сме наясно, че 
не ние празнуваме съби-
тията, а те празнуват нас. 
Иначе се загубваш в праз-
ненството и няма как да 
го видиш като свидетел.

  А точно това е начи-
нът нещата да се случват 
покрай теб и ти да ги ре-
гистрираш и едва ли не да 
се чувстваш отговорен това 
да се случва винаги. Този 
начин се изразява и в това 
да нямаш чувството, че ти Рождество Христово. 

Българска икона от XVIII век
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 Лияна 
ФЕРОЛИ 

Ро ж д е с т -
в е н с к и т е 

празници са тези, които  би 
трябвало да приемем като 
наши новорождения. Защото 
Господ се е въплътил в зем-
на форма, за да ни помогне и 
ние да се новородим. Иначе 
какъв щеше да бъде смисъ-
лът на раждането Му, ако не 
ни водеше към мъдростта 
Си, вложена в праз-ни-ци-
те. Та нали в тях е вложена 
Божията мъдрост на светли-
ната, с която Бог ни гледа в 
лицето, по думите на Ваклуш 
Толев. И толкова години вече 
не се е уморил да го прави. 
Какво великотърпение! Но 
дали ние Го гледаме? Или 
само правим ритуално „све-
щенокадене”, „свещенопале-
не”, „свещеноядене”…

Какво ли иска да ни каже 
думата „праз-ник”, откъм как-
во да бъде празен? Едва ли 
имаме време от наистина 
празното празнуване да се 
замислим особено. И пора-
ди тази ни характерност ние, 
българите, тачим повече Ве-
ликден, защото ни е по-лес-
но да умрем, отколкото да се 
родим за новото. Гледайки 
безбройните ни некролози, 
един руски поет добре ни об-
рисува, като каза, че имаме 
тяга към смъртта. Нали с нея 
се свършват страданията, 
болките, конфликтите, хаоса, 
повсеместната лудост… А 
кой, в крайна сметка, предпо-
чита да битува в нея прека-
лено дълго? Пък и избирайки 
я пред трудността да се раж-
даш всеки ден, само утвърж-
даваш паразитния си начин 
на живот в клише, в догма.

Та, новото раждане, новото 

начало, за него става дума. 
За същото това ново, което 
е само добре забравено ста-
ро. Изтокът го нарича пороч-
ния кръг на самсара. Винаги 
започваш оттам, откъдето 
си свършил предишния път. 
Прокобата на биологичната 
ни дуалност, на биоформа-
та, тъпчеща на едно място от 

прекалената си ненаситност 
да трупа презастраховки и 
подсигуровки. Материалният 
ни свят има това свойство 
да се самозатваря, да се 
ограничава, да не би да се 
свърши. Бои се от мисълта 
дори, че може да премине в 
нещо несвойствено, брани си 
границите. Дори с цената на 

Да се родим 
за истинската 
Рождественност

Според човешкия начин на 
възприемане на света всичко, 
което е непознато, се отхвърля 
още преди да се даде възмож-
ност за по-опосредствено и 
детайлно изследване. С настъ-
пването на Новата ера всичко, 
което сега e непознато и не-
обяснимо, ще се прилага от хо-
рата и всеки ще има свободен 
достъп до нови и неизвестни 
за сега технологии. Всичко, ко-
ето е заложено от Източника за 
следващите времена, ще бъде 
приложено, за да се изпълни и 
осъществи до най-малките де-
тайли онзи системен подход в 
Съзиданието, който се излага в 
съзнанието на Творческия про-
ект за тази енергийна сфера. 

С новите технологични про-
екти ще бъдат заети редица 
прекрасни съзнания, които ще 
предадат и осъществят мечта-
та на също толкова прекрасни 
същества от нивата на сътво-
ряващото поле. С настоящото 
сътрудничество между хора и 
съзнания от по-висока степен 
на проявление ще се предоста-
ви на човечеството един нов 
модел на съзнателна и после-
дователна политика на взаимо-

помощ и сътрудничество между 
народите, което ще доведе до 
нови човешки взаимоотноше-
ния между хората. 

Старата парадигма посте-
пенно ще отпадне и на нейно 
място ще се осъществи един 
по-прогресивен и човеколюбив 
модел на взаимоотношения. 
Това ще даде отражение и на 
отношенията на човешките 
същества към природата и Зе-
мята като цяло. Постигането 
на по-тясно сътрудничество с 
всички носещи Живота съзна-
ния ще се прояви в следващото 
поколение, което се изгражда 
от човешкото население в мо-
мента. 

Старите порядки постепен-
но ще отпаднат и на тяхно 
място ще се появят нови, по-
синхронизирани и балансирани 
взаимоотношения. Човешките 
съзнания ще отдадат значимо-
то на Съзнанието, което е воде-
щия фактор и ще засвидетел-
стват своята грижа към всеки 
човек като към себе си. 

С единението на човешките 
полета ще бъде изграден по-
стабилен интегритет от полеви 
структури, населяващи плане-

тата. Новият енергиен портал, 
който се отваря след подрав-
няването, ще стартира единен 
поток от енерго-информаци-
онни емисии, които ще бъдат 
достъпни за всяко съзнание, 
достигнало критичната точка на 
съпоставяне и сливане с постъ-
пващото енергийно лъчение от 
Космоса. 

След като се осъществят 
всички необходими предпо-
ставки, ще бъдат издигнати 
стволове от енергийни полета, 
които да осъществят единно-
то издигане на съзнанията в 
следващото измерение. С това 
ще се създадат и нужните зве-
на за изтегляне и насочване 
на съзнанията. Всеки ще бъде 
освободен според своя изнача-
лен поток да се присъедини към 
постъпателното и хармонира-
що за неговия интензитет поле. 

С това ще бъде даден старт 
на информационното поле, ко-
ето да отрази и осъществи по-
тока, идващ от Централното 
Слънце. След като се настроят 
и прегрупират съзнанията към 
променените вълнови характе-
ристики на Потока от Космоса, 
ще бъде нужно само да се из-

яви желание и за да постави 
началото на новото изтегляне 
на съзнанията към съответ-
стващия им поток. Всеки е осъ-
ществил до известна степен 
своята лична воля и може да се 
излъчи към желаното състоя-
ние на трептене. Новите вълно-
ви полета ще бъдат настроени 
към вашите полета и ще бъде 
невъзможно преориентиране 
на творчески заряди, ако те 
не отговарят на условията за 
преход по спиралата. Това оз-
начава, че всеки се изтегля и 
настройва към онзи коридор, 
който е най-близък за неговия 
диапазон на трептене. Всяко 
едно съзнание е построило до 
момента своята вълнова ха-
рактеристика и няма да бъде 
възможно прескачане от едно 
ниво на друго, ако не отговаря 
на нужните притегателни сили. 

Основното количество 
души ще бъде изтеглено към 
съответствието на своите ре-
зониращи полета и така ще 
се осъществи контакта с на-
талните комплементарни нива 
на съзнание. Става въпрос за 
следващата вълна от прехода, 
която ще бъде непосредствено 

след изтеглянето на човешкото 
енергийно поле и се създадат 
връзки с настройващия енер-
гиен поток. С това се изграждат 
и последователните полета на 
съзнателно изграждащите се 
единици и построяващия модел 
се изтегля и поставя в синхрон 
с Единното Поле от Източника. 
Така се стига до енергиен пре-
ход и след настъпването на 
енергийния поток от Централ-
ното слънце се изграждат и ос-
новните ви съграждащи полета, 
които ще ви позволят да се ин-
тегрирате с новите условия, ко-
ито се подготвят, за да се въве-
дат в нужния момент. След това 
се задържат основните ви поле-
ви характеристики в съзнание-
то на Центъра и се установява 
единен синхронизиращ поток, 
който се изтегля и поставя на-
чалото на следващото Време. 

С това в известна степен да-
дох някои пояснения относно 
техническата страна на преми-
наването на душите през пор-
талите след подравняването, 
което ще стартира потока от 
нови вълнови лъчения, носещи 
интензитета на Централното 
слънце. Това е за сега, което 
бих искал да споделя. Ан

Tanyta

войни, агресия, убийства. И 
защо? Само за да се огради 
с още повече прегради и „бо-
гатства”.

Ето от тези характерни за 
материята свойства, веро-
ятно, трябва да опразваме 
пространството на празника. 
За източния човек е ясно, 
той знае, че тази свещена 

празнота-пълнота е най-са-
кралното пространство. И на 
него не му трябват специални 
поводи да пребивава в него. 
За да освещава ежедневно 
битието си, той си има своите 
ман-три /умствени освобож-
дения/, своята медитация /
мисловно съзерцание/, своя-
та йога /съединяване с Все-
вишния/ и много други подоб-
ни способи.

А пък ние продължава-
ме да „варосваме старите 
гробници”/В.Толев/ с ритуали, 
за чийто смисъл дори не се 
замисляме. Защото пак не си 
правим труда да се върнем 
към корените си, към силата 
на тракийските мистерии, с 
които нашите жреци траки 
са творили своята реал-
ност, синхронизирали са я 
с величието на своя дух.

Днес ние, техните наслед-
ници, също я творим, но със 
своите негативи я правим 
още по-негативна. И сме си 
сътворили един такъв хаос, 
който е на крачка от това да 
срине крехкия ни свят. Какви 
творци само!

И всичкото това – от ле-
ност, апатия, рутинна тради-
ционност, бездушие и без-
действие…   

А само ако беше възможно 
да „умрем” преди смъртта за 
мимолетното, себичното, та 
да не се налага принудител-
ното изчистване… Само така 
можеше да се надяваме, че 
е възможно да се родим и за 
истинската Рождественност. 
И защо не, след като сме 
така добри на мисловните 
проекции. Поне чрез тях мо-
жем всеки ден да умираме 
по малко, за да се доближим 
към Живота. Този, който сме. 
Вечният, неизменният, неиз-
черпаемият.

Какво предстои в най-близко време
(Технически пояснения относно Прехода)

Рождество Христово 
Стенопис от XI-XIII 
в. в пещерния храм 
Каранлик в Кападокия 
(Гьореме, Турция)
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от стр. 1

си извършител на събитията. Тогава забравяш, 
че си материя. Спомняш си, че си чиста ви-
брация на Радостта. Тогава твоето аз се раз-
тваря в голямото и вечно „Съм” и притесненията 
изчезват, всичко става върховно и няма нищо за 
губене и за печелене. Защото си отвъд твоите 
наложени граници. Там, където възприемаш 
твоята неограниченост и разбираш, че никое 
действие не е постижение. Затова, когато хора-
та говорят за своите „успехи” и „постижения”, се 
омаловажават.

Истинското осъзнаване на човечността е да 
знаеш, че си тук, за да служиш, без чувството, 
че си служител. Да даваш, без чувството, че си 
дарител. Да придобиваш мъдрост, без да се счи-
таш за мъдрец. И когато узрееш за това осъз-
наване, да паднеш, подобно на зрял плод. За 

Да се движиш сякаш в празно пространство, без 
препятствия и ограничения

Изгревът на Духа – истинският празник
да направиш квантовия скок на себеотдаването, 
което пък те отвежда в по-високо ниво на духов-
ното пътуване.

Всичко от случващото се е празненство. Само 
суетата не е. Тя е бедност на духа, а бедният дух 
не може да празнува и да се развива.

За осъзнаващия духовното, квантово прос-
транство в себе си, според източната мъдрост,  
няма значение дали „водата” е в Съда, или 
Съдът е във „водата”, защото Разумността 
е във всяка една клетка, във всеки един атом 
и всичко е Едно и Едното е онова, което ти 
вече си. Но когато се стигне и до осъзнаването, 

че всеки атом е център и фокус в разширено-
то Единствено Съзнание, се пробужда Божест-
веността. Именно за тази цел са замислени от 
Природата и праз-ни-ци-те. Енергията Ци да 
се движи сякаш в празно пространство, без 
препятствия и ограничения.

Ако можем да го направим заедно с нея, поне 
на празниците, то със сигурност ще преминем 
и към ежеминутната празничност. Тази, която се 
подхранва от усещането, че ние сме и „чашата” 
и „питието”. И взорът и небето. И окото, и погле-
дът. И реалността, и нейните свидетели.

Вътрешното усещане при хората започва да 
се засилва и всеки човек улавя все по-осезаемо 
идващите от космичното пространство лъче-
ния. Всичко, което до сега е било в границите 
на неуловимия за човешките сетива спектър, 
увеличава своето влияние и хората улавят все 
по-отчетливо влиянията от Космоса. Сега тази 
енергийна вълна започва да се разпростира 
върху хората и усилва все по-ярко изразява-
щия се отклик на земната атмосфера, а с нея 
и катаклизмите по различни точки на планета-
та. Промените се задействат от молекулите на 
частиците, улавящи стигащите до тях енергий-
ни вихри, а с това и завихрящия се момент на 
слънчевото изригване се усеща по-осезаемо. 
След като се изравни и уравновеси налично-
то за момента енергийно поле, всичко това ще 
започне да утихва в атмосферата на Земята, 
а с това и климатичните промени ще се уста-
новят като трайни и не дотам унищожителни 
върху планетата и хората.

 С помощта на своите свръхчувствителни 
енергийни полета вие сте като антени, поема-
щи и разпределящи според нуждата електро-
магнитните излъчвания от космичното про-
странство. Следващите години ще бъдат наси-
тени с енергийно проявяващи се излъчвания и 
ще бъде установено равновесие с помощта на 
настройките на тялото при човешките индиви-
ди, както и върху останалите живеещи на пла-
нетата съзнания ще бъде установено електро-
магнитно лъчение, произхождащо от централ-
ните участъци на вашия планетарен поток. 

С настройването към променливия харак-
тер на лъченията ще бъде установено дина-
мично равновесие на различните части на си-
стемата, наречена човек, и това е с оглед по-
нататъшното му възнесение от човешко съще-
ство с тримерна плътност в следващия етап 
от прехода в неговото поле. С настройването 
на човешките единици се осъществява единен 
подготвителен подход и всяко човешко съще-
ство може да избере как да продължи да се 
развива. Едни са в застой и предпочитат да си 
останат в сегашните условия на изява, защо-
то имат желание да усъвършенстват себе си 
в тази степен на проява на Духа в тримерното 
пространство-време, докато други с трепет и 
нетърпение очакват промяната на условията 
на Живот да ги изтласка напред, в следващото 
ниво на проява, за да продължат да се усъвъ-
ршенстват при вече новите за тях условия, ко-
ито им осигуряват ново поле за изява и хиляди 

нови възможности на Духа. 
С тази електро-магнитна вълна се задей-

стват всички нива на съществуващото в мо-
мента поле и става преобразуване и обединя-
ване на постиженията на човешкия индивид с 
постиженията на Централното ядро и излъче-
ния поток достига до тях, давайки тласък в раз-
витието им. С реализацията на тази монадиче-
ска проява се подсигурява прехода в следва-
щото измерение. 

Земята ще продължи да се променя и нищо 
вече няма да е както преди, макар на пръв по-
глед хората да се улавят в капаните на стра-
ха, всичко ще бъде в нов по-високо честотен 
заряд и те постепенно ще установят, че треп-
тят на следващото ниво на вибрация, което е 
постигнала тяхната система от тела заедно с 
целия земен организъм. С помощта на своите 
извънматрични половинки те ще продължат да 
се развиват, добавяйки нови октави в своите 
ефирни тела. Така с повдигането на вибраци-
онната честота на Земята и човешкото съзна-
ние ще промени своя честотен диапазон. 

Заложбите на монадичните съзнания ще 
продължат да ги тласкат напред в развитието 

им и тази енерго-материална 
структура, излъчвана от честот-
ния им диапазон ще се проявя-
ва все по-стабилно, достигайки 
до съзнателно и последовател-
но преминаващо в полето на 
творчеството им съзнание. 

Енергийната вълна, носеща 
признаците и познанието от по-
висок мащаб, ще осигури тяхно-
то интегриране с абсолютното 
поле на земния организъм във 
вече новата планетарна решет-
ка. 

По този начин изложих в по-
достъпен вид стъпките на пред-
стоящия енергиен преход. С 
наложителния специфитет на 
актуалния енергиен поток вие 
ще продължите построяването 
на следващото ниво на изява 
на своето аналитично съзнание 
след преминаването на основ-
ния етап от предстоящото съби-
тие. След като се съедините с 
основното си звено, трептящо 
на следващото ниво, вие ще 
бъдете в синхрон с излъчващия 

се от Централното слънце поток и ще започ-
нете да осъзнавате в по-голяма степен съпри-
надлежността си към Цялото. 

С това ще приключа изясняването на пред-
стоящите събития. Има много незадоволи-
телно посочени събития, но това се налага от 
невъзможността на вашето съзнание да при-
еме и асимилира частта от прехода, която е 
в чисто технически параметри, и не е нужно 
да бъдат пояснени отделните стъпки от тази 
синхронизираща  ви с Цялото систематична 
вълна. Мисълта ти се отклонява и недостатъ-
чното припокриване между нашите потоци за-
труднява предаването на информационния 
пакет.

Моят съвет към теб е да се опиташ да се 
синхронизираш с абсолютното си поле на из-
ява, за да можем следващия път в по-голям 
синхрон да отразим ясно и стегнато анали-
тичния модел на Великия Преход. За сега ще 
спра дотук, защото онова, което споделих е до-
статъчно за момента. До скоро. Азо

Tanyta

Основни щрихи към 
Великия преход
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Борислав ИВАНОВ

Продължение от
предишния брой

В средноазиатските страни намира широко 
разпространение култът към Нана - майката 
на Героя-Слънце Сиявуш. Думата „нана” на 
български винаги е означавала „майка” /вж. 
„Речник на българския език” от Найден Ге-
ров; предполагам идва от Нъ Нъ – уста да-
вам – на, на-на, нани, нанка, думи свързани 
с кърменето на бебето/. Обожествяването на 
Нана достига до ранг на Велика богиня майка, 
с характерните за трако-фригийската Кибела 
атрибути – държи в ръцете си купа и клонка, 
а понякога два лъва лежат пред нейните кра-
ка. (Вж. фиг. 7 – изображение на божестве-
ната Нана върху златна кушанска монета от 
2-ри век.) Името Нана звучи твърде близко до 
имената на шумерската главна богиня майка 
Нинту, на шумерската богиня Инана, на пер-
сийската Анахита, на римската Юнона, което 
още веднъж очертава мащабите на индои-
ранския /арийски/ езиков ареал. Разбира се, 
Нана не би могла да персонифицира Луната 
/с имена като Мара, Мария, Злата мале и др./ 
в качеството си на майка на Героя-Слънце, за-
щото в ортодоксалния Зороастризъм както Лу-
ната, така и Слънцето са светлинни творения 
на Ахура Мазда и тяхната основна функция е 
да осветляват божествения и нравствения по-
рядък във Вселената. Затова зороастрийска-
та Нана-Анахита, богинята-майка, майката на 
Героя-Слънце Сиявуш, често е изобразявана 
държаща в едната си ръка слънцето, а в дру-
гата луната, като свои собствени атрибути. 
Зороастризмът счита слънцето и луната за 
божества-язати, слънцето е Кхоршед или Хва-
ре Кшаета /при кушаните - Мииро, Миоро/, а 
луната е Мохор или Мах /при кушаните - Мана-
обаго и Мао/. Често рисуват Нана четириръка, 
подобно на бог Шива. Макар много по-рядко, 
„многоръчието” се среща в европейската ико-
нография на богинята-майка, напр. четириръ-
ката римо-тракийска богиня Хеката-Бендида и 
православната Богородица Троеручица.

В българските народни песни понякога ди-
вите, юдите и самодивите по-скоро напомнят 
за ведическите добри божества деви, отколко-
то за зороастрийските дайвове /дайви/ – зли 
духове, слуги на Ангра Майниу - Най-черната 
Мисъл. Но така или иначе, българският мито-
логичен речник определя юдите, дивите и са-
модивите като зли духове. Очевидно авестий-
ската дума „дайва” представлява фонетичен 
първообраз на християнските аналози „дявол” 
и „демон” и показва за пореден път силното 
присъствие на зороастрийски понятия в Хри-
стиянството. Произходът на думата „дайва” би 
могъл да се изведе от Дъ Бъ – зъб голям – 
дъвча, див, отнасящо се за диви зверове, си-
ноним на злото от праисторически времена. 
Всичко това още веднъж затвърждава убеж-
дението, че зороастрийската /арийска/ некни-
жовна цивилизация информационно се осно-
вава върху езика, породен от „Говорещата аз-
бука”, първия универсален звуково-азбучено 
мотивиран език на духовното човечество.

В популярна народна песен от Охридско се 
казва:

Сива, сива Василица, каде си се осивила?

СИЯВУШ – БОГ 
СИЯЕН КОННИК

- Тамо долу на Бел Дунав!
- Што имаше, што немаше?
- Ми имаше златна чаша, 

златна чаша канатица, ми канеше слава 
Божа, слава Божа и Божика. Божик ми е на 
небото, слава му е на земята! Оооооо и в 
година!

Удивително, как народната памет съхранява 
последователността на езиковите преображе-
ния в името на скитския златно-сияен соларен 
бог Млада Бога /Божа/ – Колаксай – Коледа, 
през различните религиозни епохи. Споменът 
за Колаксай – Коледа /Санта Клаус при като-
лиците/ идва от далечните времена на ран-
носкитската култура, описана от Херодот /5 
в. пр.н.е./. В постзороастрийска среда, преди 
покръстването на българите, той вече е Сива 
Бога – Сиявуш /Сияен Бог/. Преходът му към 
християнската църкава /7 – 9 век/ преминава 
през Александър – Василеос /”Василеос” е 
„цар” на гръцки/, за да се слее окончателно с 
образа на Исус Христос в съзнанието на право-
славните българи някъде към 10 век. Този про-
цес на асимилация, разбира се, продължава 
векове и въпреки всичко в Дунавска България 
до ден днешен най-древният скитски езически 
бог на слънцето Коледа /Колаксай/ продължа-
ва да дели празника и датата на слънчевото 
раждане с всемогъщия човекобог Исус Хри-
стос. Свети Василий се чества на първи яну-
ари - първия ден от слънчевия календар. А в 
народния епос героят-закрилник продължава 
да бъде юначният конник-великан от царски 
произход Крали Марко, митологичен приемник 
на кеянидския Герой-Слънце Сиявуш. Същото 
може да се каже за волжко-българския скитски 
зооморфен /с животински образ/ соларен бог-
герой Мардукан Гарван /негови други имена са 
Сабан, Субаш/. През вековете на тотално го-
сподство на книжовните религии Християнство 
и Ислям, споменът за старите слънчеви бого-
ве в народното творчество избледнява. При 
българите, както и при останалите християни, 
се запазва под някаква форма честването на 
стария слънчев бог Коледа /Санта Клаус/, ма-

кар преобразен от християнската доктрина в 
„стареца” Дядо Коледа, представящ слънце-

то в края на годишния жизнен цикъл, сим-
вол на една отмираща езическа епоха. 

По църковния сценарий Дядо Коледа 
съвсем логично би трябвало да остъ-
пи на новия сияен божествен мла-
денец – Исус Христос, сакралната 
дата на слънчевото Рождество, 
но явно този замисъл остава не-
приложим в масовото съзнание 
на българите.

На пръв поглед, „Веда слове-
на” описва поредица от различни 
богове на българите - Сива Бога, 
Вишну, Бела Бога, Коледа, Крали 
Марко, Църна Бога, Млада Бога. 
На своя „личен ден” /празника за 

честване на бога/ съответният бог 
слиза на земята при хората, кои-

то го почитат с обреди и с курбани. 
На Суров-ден Сива Бога слиза в пе-

щерата /езическия храм?/, за да смени 
„църна година” със „сура година”. Сива 

Бога удря със „златна тояга” Църна Бога /
Черния бог/ и го прогонва от земята, защото „е 
веке Сурва година; Сурва година Суров-ден; 
Суров-ден Сурувак-ден”. В песните Суров-ден 
съвпада с Коледов-ден, за което съдим още 
по златните атрибути, несъмнени соларни 
признаци – златната тояга на Сива Бога, злат-
на чаша, златно лице на Коледа, позлатена 
звездна книга, дори майката на Бог Коледа се 
казва Злата мале. Следователно в началото 
на Новата слънчева година /Сурва-година/ 
българският бог Коледа /скитският Колаксай/ 
напълно съответства на ведическото понятие 
Сур /Surya/ – слънце, като се има също пред-
вид тракийското соларно божество Суре-ге-
тес, както и асирийския бог Асур, изобразяван 
като крилат слънчев диск. По начало думите 
„злато” и „слънце” имат общ корен, произти-
чащ от ЗъРъ – светлина много – светъл, заря, 
зора, жълт. Ето защо „сур” е „слънце”, а „зар” 
на скитски означава „злато”. На старобългар-
ски „сърма” също е „злато”, на авестийски 
„zaranya” е „злато”, а „hvar” – “слънце” /с харак-
терния авестийски преход на буквите „с” и „з” 
в „к” и „хв”/. Народните представи обикновено 
сливат ролите на Върховния светлинен бог-
отец и на сина цар-Слънце. Явно Сива Бога в 
качеството на Върховен светлинен бог /ЗъБъ 
– светлина/ е разпоредител на слънчевата ка-
лендарна година, докато Млада Бога Коледа е 
Сурва или Сур /от Суров-ден/, т.е. Слънцето. 
Сива Бога няма четири ръце и не е светлинно 
и полово двойнствен, но навярно е взел нещо 
от образа на индуисткия бог Шива - кушан-
ския Оешо, ако се съди по жезъла /златната 
тояга – сурвака, аналогична на тришулата на 
бог Шива/, по змиите, увити около главата, и 
по властта над календара, природните стихии 
и плодородието. Очевидно във фолклора со-
ларните функции на Сива и на Сурва-Коледа 
се смесват в началото на новата календарна 
година на Суров-ден, Коледов-ден. Да не за-
бравяме, че Сиявуш също съчетава младежки 
слънчев блясък със зряла отговорност за при-
родния и за нравстевния порядък. Сива Бога 
от „Веда словена” демонстрира някои от войн-
ските качества на Сиявуш – язди „бърз кон”, в 
ръката му „люта стрела пламениста”, прогонва 
Черния бог със „златна тояга боздуган”. Име-
то на Бог Коледа съвпада с името на скитския 

Фиг. 7
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митологичен герой, олицетворение на слънце-
то, Колаксай-Скит-Азак, родоначалник на ски-
тите, азите и българите /вж. кн. „Поклонници 
на светлината”/. А присъствието на Бела Бога 
и на Църна Бога /Черния Бог/ в народните пес-
ни показва дуалистично влияние, характерно 
за ведическия, но най-вече за зороастрийския 
религиозен мироглед. В българския фолклор 
и до днес са запазени древни скитско-индо-
ирански следи – оброк, мартеници, сурваки, 
коледуване, лазаруване, русалии /калушари/, 
неравноделни тактове в народните песни и ре-
дица други. Навярно отглас от култа към Сия-
вуш е празникът Сивуйница /Совойница/, по-
знат във Великотърновско и в някои родопски 
села, наподобяващ коледните обичаи.

От „Веда словена” и от други български фол-
клорни извори може да се заключи, че според 
религиозните представи на нашите предци на 
небето властват три главни бога, които според 
своите същностни черти се оказва, че имат 
двойници сред най-висшите зороастрийски 
божества. Главните божества в Зороастризма 
са седемте инкарнации /проявления/ на Ахура 
Мазда, наречени Амеша Спенти - Безсмъртни 
святости. На фиг. 8-2 са показани три от лъчи-
те на розетата от Плиска (8 век) с надписи на 
прозвищата на трима от седемте Амеша Спен-
ти /за надписите върху розетата вж. книгите 
”Безсмъртна птица на вярата”, „Следи от свет-
лина” и „ Поклонници на светлината”/. От ляво 
надясно това са Ахура Мазда – Царстващата 
Мъдрост, олицетворява върховната духовна и 
творческа сила. Негов култов цвят е белият, а 
негово висше творение е човекът. Върху розе-
тата е изписан неговият епитет ТъЧъ – тво-
рец /баща/ човек – творец на човека. Кшатра 
Ваиря – Желаната власт, контролира леенето 
и обработката на металите, затова негов кул-
тов цвят е оранжавият – цветът на разтопения 
метал, цветът на блестящото огнено слънце /
жълто-червен, огнено-златен, риж/. Върху ро-
зетата е представен с надписа РъЩъ – мно-
го искам – желание, надежда. Аша Вахища 
– Най-добрата истина, покровителства огъня. 
Негов култов цвят е червеният. Неговият над-
пис върху розетата гласи  КъБъ ЗъЗъ – ху-
бав съюз – в смисъл на добри порядки, добро 
общество, но също може да означава купи, 
съпруги, визирайки семейството и благата, 
напълно в съзвучие със зороастрийската мак-
сима „Истината е най-доброто благо”. Всебла-
гият и най-светъл бог-творец Ахура Мазда – 
Царстващата Мъдрост, най-точно съответства 
на вечно добрия Бела Бога от фолклорните из-
вори. Сред седемте безсмъртни Амеши Спен-
ти само Кшатра Ваиря /Шахревар/ - Желана-
та власт, е в състояние да обедини в себе си 
качествата на цар-воин, на Герой-Слънце и на 
ковач-металург с вулканична гръмовност, как-
вито в народното съзнание са соларните бо-
гове Хурса и Тракийският конник /Тракийският 
Херос, Тракийският Герой/. При кушаните тези 
функции са разделени между три божества: 
Шахревар – войн, Мииро /или Миоро; очевид-
но идва от Мар, Марко/ – слънце, Атшо /Адшо, 
Аошо/ - бог на металите. Така че Кшатра Ва-

иря най-пълноценно покрива представата за 
Герой-Слънце, което се подкрепя и от солар-
ния знак „+”, първата буква от прозвището му 
Ръ Щъ – много искам – желание, надежда. 
Затова Кшатра Ваиря най-добре представя 
соларната същност на Коледа, Сива Бога, Си-
явуш, Сурва. От своя страна, Аша Вахища – 
Най-добрата истина /Най-добрата правда; но 
също и Арта Вахища – Най-добър порядък/ 
несъмнено олицетворява божествената ис-
тина и божествения порядък, установен от 
Всевишния Бог, както и огнепоклонническата 
вяра, към която средновековните свидетел-
ства причисляват българите. Ето защо бълга-
рите отреждат на Аша Вахища мястото на 
въздаващия справедливост Бог, Бога, Божич, 
Божик, Вишну. Ако надписите от трите лъча на 
розетата на фиг. 8-2 се съпоставят с известна-
та тройка знаци от камъка от Бяла (8 век) на 
фиг. 8-1, лесно се установява принципно сход-
ство между някои букви от двата паметника – 
вж. фиг. 9. Това определено дава основание 
за „разчитане” на трите знака върху камъка от 
Бяла като монограми на Кшатра Ваиря, Ахура 
Мазда и Аша Вахища.

Разбира се, първото нещо, с което могат да 
се сравнят троицата висши богове, са трите 
основни дневни и годишни фази на слънцето, 
отнесени към трите съзнателни възрастови 
етапи в човешкия живот - младежка възраст, 
зряла възраст, старост /в Християнството се 
наричат Син-Отец-Дух/. Кшатра Ваиря /Коле-
да, Млада Бога, Сурва, Сиявуш, Божа, Сива 
Бога/ - блясъкът на изгряващото и на пролет-
ното младо слънце, Аша Вахища /Бога, Божич, 
Божик, Вишну/ – огнените пламъци на дневно-
то и на лятното зряло слънце, и Ахура Мазда /
Бела Бога/ – светлината на залязващото и на 
есенното старо слънце. Абсолютно същата 
схема се наблюдава при египетската триада, 
Хепри – изгряващото слънце, Ра – дневното 
слънце и Атум – залязващото слънце.

Съобразявайки се със слънчевите фази, 

така образуваната зороастрийска триада от 
фиг. 9, Кшатра Ваиря – Желаната власт, Аша 
Вахища – Най-добрата истина и Ахура Маз-
да – Царстващата Мъдрост, едновременно 
се стреми привидно да преповтори извечна-
та божествена семейна тройка – сияен цар 
Син-слънце /с култово число 1/, Велика боги-
ня-майка /най-често луната; с култово число 
2/  и Върховен светлинен Бог-отец /с култово 
число 3; вж. кн. „Поклонници на светлината”/. 
Защото при Кшатра Ваиря – царската власт, 
и при Ахура Мазда – твореца на вселената, 
подобно сравнение не буди съмнение. А при 
„мъжкото” божество Аша Вахища – истината, 
тази теза намира подкрепа в иранската мито-
логия, където женско божество Аши олицетво-
рява късмета, успеха, изобилието, по аналогия 
с Фортуна - римската богиня на съдбата, често 
отъждествявана с Великата богиня-майка, за-
щото е почитана например като Изида Форту-
на и Фортуна Брауро.

За разлика от християнския човекобог Исус 
Христос, скитският човекобог Сиявуш не се 
примирява с неправдите, завладяли финанси-
ализираното книжовно общество, вследствие 
на технологическото несъвършенство на па-
ричните знаци без информационен еквива-
лент, чиято анонимност прикрива престъпни-
ците. Когато „целият свят лежи в лукавия” (1. 
Йоан 5:20), Сиявуш е безкомпромисен воин, 
унищожител на злото и защитник на онеправ-
даните. Пазител на нравствените добродете-
ли, сияйният конник Сиявуш се превръща в 
главен бог на скитските народи от предкнижов-
ната епоха, все още непокварени от корупция-
та в Римо-византийската империя и съхранили 
зороастрийската мечта за изграждане на Зем-
ния Рай – страната на справедливостта и ща-
стието Ариана Вежа.

гр. Бургас, 14.11.2012 г.

Фиг. 8

Фиг. 9
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Станислав МАРАШКИ

Всичко започна от мига, в който актьорът Пе-
тър Иванов кихна в гримьорната, и то точно пре-, и то точно пре- и то точно пре-
ди да излезе на сцената да играе Ромео в пиеса-
та на Уилям Шекспир „Ромео и Жулиета”. После 
гримьорът чевръсто му каза числото 828, сборът 
от чиито цифри даваше числото 18, което пък от 
своя страна съответстваше на осемнадесетата 
буква от азбуката „С”. Осъзнал изведнъж това, 
Петър широко отвори очи:

- Господи, но това е тя! – радостно възкликна 
той.

- Коя бе? – равнодушно запита гримьорът.
- Как коя? Жената, чието име започва със „С” 

и която мисли за мен, докато аз кихам.
- Кой, Софка ли? – ухили се до уши възрас-

тен актьор, бъдещ спектакълен представител на 
рода Монтеки.

- Глупости, Софка! - Софка бе старата ци-
ганка, която бе взела под аренда тоалетната на 
театъра. -  Не е Софка, а Снежанка.

При тези думи всички в гримьорната се спог-
ледаха.

Иванов, обаче, дори не забеляза това. Поне-
сен върху крилете на щастлива еуфория,  той си 
шепнеше в транс „Снежанка, Снежанка...”, докато 
под сръчните пръсти на гримьора той лека-поле-
ка се преобразяваше, превръщайки се от Петър 
в един напълно автентичен Ромео. Но той за жа-
лост вече бе влюбен не в Жулиета, а в Снежанка.

Последва шеметен спектакъл. И в него превъ-
плътеният Ромео вложи най-истинската страст, 
най-дълбокото чувство, което би могло да се из-
рази с думи, жест и мимика. Ала източникът на 
тази страст не беше нито Жулиета, нито колежка-
та от НАТФИЗ Цеца Господинова, превъплътена 
в нейната роля, нито дори свръхпрофесионализ-

мът на Петър Иванов. Причината за нея бе тре-
петната представа за Жулиета като за ледената 
принцеса от Лапландия.

След този ден влакът на Петъривановия живот 
пое своя ход, задвижван от двигателя на мечтите. 
Всяка нощ той съзираше в съня си празничната 
рокля, с която Снежанка щеше да се яви в не-

Това е трогателната исто-
рия за “Ръцете, които се 
молят” на Дюрер, която е 
широко разпространена. Тя 
разказва за това, как Дюрер 
създал творчеството си, ви-
соко оценявайки своя брат, 
който отишъл да работи в 
мините, за да подпомага об-
учението на Албрехт. 

През петнадесети век в 
едно малко село до Нюмер-
берг живеело семейство с 
18 деца. 18! За да може да 
осигурява храна на масата 
за тази тълпа, бащата, гла-
вата на семейството, ковач 
по професия, работил почти 
осемнадесет часа на ден, а 
в квартала успявал да на-
мери всяка друга работа, за 
която се плащало. Въпреки 
привидно безнадеждното 
им състояние, две от децата 
на Албрехт Дюрер Старши 
имали мечта. И двамата ис-
кали да следват таланта си 
в изкуството, но знаели, че 
баща им няма пари, за да 
изпрати който и да е от тях 
в Нюмерберг да учат в Ака-
демията.

След много дълги диску-
сии през нощта в претрупа-
ното си легло двете момче-
та накрая измислили спора-

зумение. Щели да хвърлят 
монета. Този, който загубел, 
щял да слезе долу в близки-
те мини и с печалбите си да 
подкрепя своя брат, докато 
той посещава академията. 
После, когато този, който 
щял да спечели при хвърля-
нето на монетата, свършел 
да учи след четири години, 
щял да подкрепя своя брат 
в академията или с твор-
чеството си или, ако е не-
обходимо, щял да работи в 
мините.

Една утрин след църква 
хвърлили монета. Албрехт 
Дюрер спечелил и отпъту-

вал към Нюмерберг. 
Алберт слязъл в опас-
ните мини и през след-
ващите четири години 
финансирал брат си, 
чиято работа в ака-
демията почти ведна-
га станала сензация. 
Офорното изкуство на 
Албрехт, дърворезби-
те и живописта му с 
маслени бои били да-
леч по-добри от тези 
на неговите профе-
сори и докато дойде 
време да се дипломи-
ра, започнал да пече-
ли значителни суми за 

творбите си.
Когато младият художник 

се завърнал вкъщи, семей-
ство Дрюрер организирало 
празнична вечеря. Накрая 
Албрехт станал от почет-
ното си място начело на 
масата, за да вдигне тост 
за любимия си брат за го-
дините саможертва, които 
му помогнали да осъществи 
амбицията си. Заключител-
ните му думи били:

- А сега, Алберт, мой щаст-
лив братко, сега е твой ред. 
Сега ти можеш да отидеш в 
Нюмерберг да следваш тво-
ята мечта, а аз ще се грижа 

за теб. 
Всички погледи се объ-

рнали в нетърпеливо очак-
ване към далечния край 
на масата, където седял 
Алберт. Сълзи се стекли 
по пребледнялото му лице, 
клатейки наведената си гла-
ва наляво и надясно, докато 
плачел, той повтарял отно-
во и отново:

- Не ...не ...не ...не.
Накрая Алберт станал и 

избърсал сълзите от бузите 
си. Погледнал към масата 
лицата, които обичал, и по-
сле, държейки ръцете си 
близо до дясната си буза, 
нежно казал:

- Не, братко. Не мога да 
отида в Нюмерберг. Прека-
лено късно е за мен. Виж... 
виж какво направиха четири 
години на мините с ръцете 
ми! Кокалчетата на всеки 
пръст са се строшавали 
поне веднъж и напоследък 
страдам толкова силно от 
артрит на дясната си ръка, 
че дори не мога да държа 
чаша, за да отвърна на то-
ста ти, а какво остава да 
правя тънки линии по пер-
гамент или платно с молив 
или с четка. Не, братко, пре-
калено късно е за мен.

По-късно, когато търже-
ството приключило и всич-
ки се разотишли, Албрехт 
отишъл до стаята на брат 
си. Вратата била леко от-
крехната и Албрехт могъл 

да види как Алберт бил ко-
леничил до леглото си и със 
сключени за молитва ръце 
се молел Бог да блогослови 
неговия брат. Албрехт бил 
разтърсен.

Изминали са повече от 
450 години. Досега стоти-
ците шедьоври на Албрехт 
Дюрер: портрети, скици с 
въглен и позлатен молив, 
картини с водни бои, дърво-
резби и медни гравюри се 
намират във всеки голям му-
зей в света, но най-вероятно 
е ние - както повечето хора - 
да знаем само една от твор-
бите на Албрехт Дрюрер. 
Дори е възможно да имаме 
копие на тази негова творба. 

Един ден, за да отдаде 
почит на Алберт за всичко, 
което той бил жертвал, Ал-
брехт Дрюрер старателно 
нарисувал натрошените 
ръце заедно с дланите и 
изтънелите пръсти, про-
тегнати към небето. Той на-
рекъл силната си картина 
само “Ръце”, но почти вед-
нага целият свят отворил 
сърцата си за шедьовъра 
му и преименувал израза на 
любовта му в “Молещите се 
ръце”.

Следващия път, когато ви-
диш копие на „Молещите се 
ръце”, вгледай се по-дълго. 
Нека то да ти напомни, ако 
все още имаш нужда от на-
помняне, че никой, никой 
никога не успява сам!

говия дом в компанията 
на възрастния господин, 
известен в цял свят като 
Дядо Коледа. „Дрън-
дрън!- бе се укорил вед-
нъж той след подобна 
мисъл. – По-полека, Сне-
жанка да не обърне вни-
мание на някой простос-
мъртен, и то пък точно на 
мен!” Размислил, обаче, 
той тутакси се бе изпъл-
нил с надежда.” Добре де, 
ама нали кихнах. И ми се 
падна буквата „С”. Значи 
Снежанка мисли само за 
мен.”

И ето, че настъпи ко-
ледната нощ. От снежна-
та нощ навън в затопле-
ния хол долетя сребър-
ният глас на звънчетата, 
дочу се тихо съскане от 
плазовете на шейна и...

- Добър вечер, млади 
човече! – поздрави благо-
душно старецът. – Знам, 
че чакаш

Снежанка. /Че откъде 
ли знае? Впрочем, той 
нали всичко знае – кое 

дете слушка, кое не слушка.../ Но Снежанка раз-
бра, че нещо много си кихал и си остана в къщи, 
за да не я заразиш. Изпраща ти, обаче, ей този 
подарък.

И белобрадият филантроп му поднесе един 
първокласен хомеопатичен сироп за кашлица, 
производство на „Буарон”.

СНЕЖАНКА В РОЛЯТА НА ЖУЛИЕТА

(Забравеното лекарство)
Ръцете, които се молят

Илюстрация арх.Константин Коцев
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Станислав 
МИХОВ

Хората се съсредоточават 
върху 21.12.2012 г., всеки с 
очакванията си. Тази дата се 
свързва с много събития. Ще 
видим, какво от това ще се 
осъществи. Сега тя е на пра-
га ни. Остават броени дни.  
И така, какво ще се промени? 
Първо, ще има отказване от 
старата реалност. Реалност, в 
която сме били дълги години. 
Промяната означава да се 
откажем от навиците си. Да 
се откажем от това, на което 
са ни учили. Поколения на-
ред са ни учили как се живее 
в това пространство. И из-
веднъж – спрете, това вече го 
няма, има друго. 

Хората си задават въпро-
сите: Как да изоставя всичко, 
което съм? Как да се гмурна в 
новото? Хилядолетия наред 
тази дилема се решава про-
сто. Човек се ражда, трупа 
знания как да живее и уми-
ра. После почва отначало в 
същото тримерно простран-
ство. 

И така, нова дилема. Ще се 
сменя пространството. Как аз 
да приема, че има нови изме-
рения? Те се проявяват след 
няколко дни. Все едно дали 
съм чел книги, правил меди-
тации, танцувал - този ден ще 
се случи. 

Промяната ще се случи и 
аз трябва да я премина, без 
да умирам. Какво е добре да 
направя? 

Тази дата се свързва с мно-
го астрономически събития. 
Няма да ги изброявам. Едно 
прави впечатление, тази дата 
е значима. Дори само ако е в 
мислите на много хора. 

Според математиката 
тази дата може да се на-
рече ИНФЛЕКСНА ТОЧ-
КА, т.е. това е преходно 
място. Тези точки могат да 
бъдат определени като най-
голяма или най-малка стой-
ност. Тоест връх или спад.  
Според ченълингите това 
е върхът на вибрацията на 
тази планета. Планетата и 
ние като един организъм на-
трупваме постепенно вибра-
ция, възбуда или възмож-
ност за промяна, потенциал. 
Този връх досега не е бил 
преодоляван на нашата пла-
нета. Ние дълго време се ка-
терихме. Сега сме на върха. 
Ние ще минем отвъд. Гото-
ви или не, ние сме на върха 
и ни предстои спускане.  
Какво можем да направим?  
Има няколко параметъ-
ра, които ни казват за 
новото пространство.  
Те са:  
1. Съсредоточаване в про-
странството на любовта 
чрез центриране в сърцето.  
2. Каквото си пожела-
ем, това се осъществява.  
Ако разгледаме нещата като 
постоянно повтарящи се си-
туации, то тази височина се 
повтаря на всеки 26000 го-
дини. Тоест това е вълна с 

максимум около 21.12.2012г.  
И така, ние се намираме 
на върха на една гигантска 
вълна, тя се е формирала в 
продължение на 13000 годи-
ни. Преди 13000 е била друга-
та инфлексна точка минимум.  
Какво прави сърфистът, кога-
то е на върха на една вълна? 
Отговорът идва някак от 
само себе си. Спуска се по 
вълната. Когато яхне вълна-
та, сърфистът може да из-
мине огромно разстояние.  
И ние можем да навлезем 

дълбоко в новата реал-
ност. Какво ние да използ-
ваме като сърф, дъска, 
борд, ракета-носител? Това 
са нашите желания и пред-
стави за новата реалност.  
Предлагам да създадем но-
вата реалност. Да измислим 
света, в който ще живеем. 
Нека всеки си представи къде 
ще бъде след прехода. Нека 
напишем, нарисуваме една 
нова реалност. Преходът вече 
е на прага ни. Работата по до-
стигане на точката на прехо-

да вече е извършена . Сега 
ни предстои друга работа.  
Моля ви, не пишете как-
во НЕ искате да се случ-
ва. Това НЕ е реалността.  
Аз обичам стария свят. 
Благодаря за уроците и 
радостите. Благодаря.  
Сега искам промяна. Не 
е нужно старото да уми-
ра. Не е нужно ние да уми-
раме. Нужна е само про-
мяна. Преобразуване на 
пространството. Да създа-
дем нов по-различен свят.  

Нина НИЧЕВА
Човечеството обожава мистериите, суеверията и всичко, 

което поражда силни емоции пред неизвестното или забра-
веното. Датата 21.12.2012 се превърна в мистичната „свеще-
на крава” на Новата епоха, която години наред поражда двете 
мощни енергии – страх и надежда/любов.

Сега е времето на истината, но за да я видим, трябва да 
гледаме света не само с физическите си очи, а и с очите на 
сърцето и на Духа.

Светът наистина е различен, цветовете в невидимата 
реалност сега са по-ярки и искрящи, енергията – могъща и 
нова, парадигмите се променят, старите стават неприложи-
ми, а новите все още сe раждат и оформят. Но вече е времето 
на Новата зора за човечеството и за изгрева на Духа. Така че 
сега е времето страхът да остане в миналото, а надеждата да 
разцъфне и да даде плод, защото семената на Духа вече са 
покълнали и избуяли.

Сега е прекрасно време и всички души, които са тук и сега, 
са направили своя избор преди много цикли, защото подобни 
събития на Земята се случват на относително дълъг пери-
од от време, около 26 000 земни години. Така че ние, които 
сме тук и сега, когато земното време за част от човечеството 
отброява 21.12.2012, знаем защо сме избрали живот точно 
тук и сега. Душите ни знаят и са направили своя избор за-
ради истински духовни мотиви. Защото сега сме участници 
в еволюцията на Духа и в промяната на дуалността – една 
древна и могъща парадигма, която е определяла историче-
ското развитие и събитията на Земята. Сега нещата се про-
менят и придобиват баланс, хармония, равновесие и цялост.  
И всеки човек преминава през това – събира разпръснатите 
фрагменти на душата и на Аза, за да си върне силата и енер-
гията на съзнанието Аз съм.

Аз съм Светлината на Източника.
Аз съм Искрата на Всичко, Което Е.
Аз съм любовта и Присъствието на Този, Който винаги Е.
Аз съм животът, светлината и любовта – през времето и 

пространството. 
Аз съм.
Затова сега е времето да си припомним кои сме и защо 

сме тук. Сега е времето да обединим индивидуалните си 
искри светлина в могъщ пламък и така да прогоним мрака и 
сенките, както и страха от всички клетки на тялото и тяхната 

древна памет.
Сега е времето, когато можем да видим спектъра на Свет-

лината в цялата му красота и многоизмерност. А това ще про-
буди спящите послания в нашата ДНК и ще задвижим истин-
ската си сила на творци, които са богоравни на Създателя. 

Бъдете!
Засилете пламъка на Духа и нека той ви води към Новата 

зора. Тя вече е на хоризонта. Първо ще я видят духовните ни 
очи, а след време тази нова реалност ще се прояви и в света 
на физическата реалност на Земята. И това е така!

Страхът е програма за контрол над ума и тялото и тя е за-
ложена в гените ни в дълбоката древност на човечеството. 
Сега е времето да бъдем свободни от контрола на страха и 
да осъзнаем своята лична сила и значимост.

21.12.2012 е просто дата от календара, който използваме, 
но в духовен аспект това е ден на човешката независимост 
и ново възраждане в Духа, когато много от контролиращите 
програми и импланти се дезактивират и губят силата си.

Сега излизаме от упойката на старите парадигми. Зато-
ва може да усещаме временен дискомфорт, неспокойство, 
страх, тревожност и несигурност – в рамките на 1 – 2 седми-
ци, но това ще отшуми и премине.

 
През този период се събужда нашата ДНК и се активират но-
вите/стари възможности, а това ще се отрази и на физическо-
то тяло. 

Много болести ще бъдат излекувани, телата ни –  под-
младени и заредени с енергия и сила. Психичните ни сетива 
също се пробуждат и активират. Така че временно сякаш ще 
живеем в две реалности и понякога може да губим представа 
кое от тях е истинското и в кое от двете се намираме. След 
време двете измерения ще се слеят и по-високото ще включи 
в себе си по-низшето, като ще позволи на отделните хора да 
реализират избора си на избраното ниво.

Остава възможността за издигане/извисяване и преход на 
по-високото ниво. Но не е осъдителен и изборът да останете 
там, където сте, докато натрупате сила и опит и душата ви 
изпита желанието за промяна и нов избор.

Сега е прекрасно време, времето на новата фаза на древ-
ния експеримент на Сътворението.

Бъдете спокойни, отворете сърцата си за любовта и бъде-
те любовта!

Да сърфираш към 
измеренията Ако кажем, че е по-добър или 

по-лош, ще бъде осъжда-
не. Затова просто различен. 
Да се спуснем от върха със 
сърфа на собствените си же-
лания. Нека да оставим хо-
рата да създадат свои пред-
стави и фантазии. И така, 
ние като едно общество ще 
създадем един различен свят. 
Свят на мир, толерантност 
и просперитет. Заедно, все-
ки със своят идеал за света.  
Нека сърфираме с усмив-
ка и радост от настъпва-
нето на нашите мечти!  
Благодаря.

ПРЕХОДЪТ – Новата зора на човечеството 
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Из т ъ к н а т а т а 
наша кинорежи-
сьорка, поетеса 

и белетристка Мая Вап-
царова е  родена на 7 
юли 1944г. в Банско. 
Завършила е киноре-
жисура в класа на Мак 
Карой и Сабо Ищван в 
Будапеща. Носител е 
на орден “Св.Св. Кирил 
и Методий” І степен. Ав-
торка е на няколко кни-
ги и на повече от 100 
документални и играл-
ни филми, някои от 
които са посветени на 
именития ни поет, като 
“Ти помниш ли”. Де-
бютът й в киното е по-
срещнат с много голям 
интерес на междуна-
родния екран и печели 
„Златен дукат“ на кино-
фестивала в Манхайм. 
Нещо, което по-нататък 
не се е случило с нито 
един български филм. 

Напоследък, обаче, 
племенницата на го-
лемия наш поет Нико-

ла Вапцаров  обръща 
своя творчески и изсле-
дователски взор към 
най-древното минало 
на страната ни и най-
вече към това на Из-
точните Родопи. Зато-
ва при гостуването си 
в Кърджали по покана 
на Регионална библи-
отека „Н.Й.Вапцаров” 
тя представи не само 
новата си книга „Про-
сяци”, но и филма си 
„Надбягване с време-
то”, както и албума си 
„Докосване до сътво-
рението”, оформен с 
нейни текстове и сним-
ки на Евгени Коевски. 
Албумът разказва и 
показва родопските 
свещени мегалити, ми-
стичните скални ниши 
и други неразгадани 
знаци, издълбани по 
скали, тераси, долме-
ни, всички те наподобя-
ващи някаква тайнстве-
на азбука и космически 
карти, точките от които 

и днес намират своите 
съответствия с някои 
съзвездия.

- Госпожо Вапца-
рова, вашата битка 
за миналото сякаш е 
един вид продълже-
ние на Вапцаровата 
вяра в бъдещето…

- Наистина започвам 
тази битка за миналото 
ни, за автентичността 
на нашите родови ко-
рени с предварителна-
та нагласа, че това ще 
ни отведе към бъдеще-
то, което заслужаваме. 
Разбира се, че има и 
връзка с най-важното, 
което е искал да ни 
каже Вапцаров и което 
се съдържа в смисъла 
на думата „вяра“, ма-
кар че основният код 
от едноименното му 
стихотворение още не 
е разгадан от нашето 
съвремие. За някои вя-
рата е религия, за други 
- морал, за трети - про-
ста житейска мъдрост. 
Изобщо константата 
на живота, нашият ду-
ховен отпечатък. Ма-
кар че никой не знае 
какво е точно: чувство 
ли е, състояние ли е. 
Не знам дали някога 
ще разберем какво оз-
начава това усещане, 
което изстрелва чак в 
Космоса. И заради ко-
ето “човекът би влязъл 
във взривна ракета, са-
мичък би търсил в про-
стора далечна плане-
та”.

- Това ли ви изстре-
ля и в толкова далеч-
ното ни минало? А 
може би и болката по 
настоящето? 

- Да, и двете неща. 
Неслучайно, моето лю-
бимо стихотворение от 
Вапцаров е “Епоха”, за-
щото все още е епоха 
на дива жестокост... Но 
във всичко, което е на-
писал Вапцаров, прози-
ра основният въпрос 
– този за “хляба” на 
свободата. И за това, 
че този хляб на духа, 
без който човекът не би 
преживял, ще продъ-
лжава да  захранва чо-
вечността с вярата в 

доброто. Дори и днес... 
Стига да почитаме ми-
налото и да вярваме в 
бъдещето.

- Дори и когато раз-
стрелите на поета 
продължават, ето и 
гробът му бе пору-
ган…

- Това не е случай-
но. Случва се сякаш за 
да ни напомни, че не 
е важно как си умрял, 
къде си погребан, дали 
си убит с един изстрел 
или с два, дали си пад-
нал на лявата или на 
дясната страна. Важно 
е вместо гроб да имаш 
паметник в душите 
на хората. Не случай-
но това се отнася и за 
Исус, и за Левски. Тази 
родова, генетична па-
мет трябва да събудим 
и да я предадем на ид-
ващите поколения.

- Значи Вапцарова-
та борба „за хляб и 
свобода” продължа-
ва под една нова фор-
ма…

- Тя си е все същата, 
за свободата на наши-
те души, само че с раз-
лични средства. Затова 
както и в поезията е 
време социалното и ли-
ричното да си подадат 
ръка, така и миналото и 
бъдещето трябва да го 
направят. Иначе все ще 
стигаме до печалния 
извод на Вапцаров, че 
живеем като в дълбо-
ката бронзова ера. Но 
проблемите не са извън 
нас, те са вътрешни – в 
умовете, сърцата ни, 
в съзнанието ни. За-
това сме преминавали 
и още минаваме през 
толкова изпитания, за 
да се научим да ги пре-
одоляваме.

 - И вашият индиви-
дуален път на търсе-
не на изхода премина-
ва през следите, оста-
вени ни от траките по 
нашите земи?

- Може да се каже и 
така. Чрез филмите си 
аз се опитвам да търся 
разрешението на про-
блемната връзка мина-
ло-настояще-бъдеще 
в дълбоката древност. 

Втасването на„хляба” на духа 
ще зависи от почитта ни към 
миналото и вярата във бъдещето

Древното космическо познание е закодирано в на-
шия духовен отпечатък – вярата в доброто. Само 
трябва да го събудим за нов живот 

За това най-много ще помогне възродената духов-
на памет за славното ни древно минало

С голямо вълнение и 
очакване се отправих 
към изследването на 
тракийската цивилиза-
ция, защото ме вълну-
ваше какво е открила, 
какво са знаели наши-
те пра-прадеди много 
повече от нас, защо-
то имах усещането, че 
това тяхно важно древ-
но познание днес ще 
ни бъде много нужно. 
И вероятно разковни-
чето се крие в това, че 
при траките не е имало 
роби, че всеки един от 
тях е имал някаква своя 
мисия, допринасяща за 
добруването на всички.

- Ехото на миналото, 
разказано от родоп-
ския вятър и родоп-
ското слънце, оживя-
ва във филмите ви 
с особена мистична 
красота и с огромно 
родолюбие. Това ли 
е вашият начин да се 
събуди поизтънялата 
ни духовна памет?

- Радвам се, че сте 
открили такова посла-
ние във филмите ми. 
Наистина това е, което 
ни е липсвало толкова 
дълго време. Може да 
изглежда невероятно, 
но тъкмо тези древ-
ни знания, закодира-
ни върху тракийските 
мегалити, могат да я 
събудят. Пък, кой знае, 
може и да са оставе-
ни с такава цел. За 
да знаем, че точно от-
тук, където живеем, е 
тръгнала човешката 
цивилизация. Че тези 
места са били избра-
ни съзнателно, защо-
то само в тях връзката 
между планетата ни 
и Бога-Слънце нико-
га не може да се на-
руши, затова и човеш-
ката сърдечно-съдова 
система прилича на 
космическия строеж. 
Че Тракия е свещеното 
пространство на духа, 
мостът между небето и 
земята, че тук е духов-
ният център на света.

Интервюто взе: 
Лияна ФEРОЛИ


