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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 други 
мисли към нея.  Ако възприе-
мем една добра мисъл, тя е във 
връзка с други добри мисли, а 
когато се свързваш с лоши ми-
сли, то тогава всички лоши ми-
сли те сполетяват. 
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста. 

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 2

Физиците започват все повече да се 
съмняват дали този свят е реален? И дали 
не е матрица, като в едноименния филм? 
Как се образувала Вселената? Кой я е съз-
дал: природата или разум - някакво все-
могъщо същество, наречено Бог? Дали 
Вселената е безкрайна, или пък има край? 
И като цяло – какво представлява Вселе-
ната: сфера, плоскост или някаква друга 

геометрична фигура?
В търсене на отговорите на тези нераз-

решими въпроси учените строят все по-
фантастични една от друга хипотези. Най-
новата – че живеем в един вид виртуален 
свят – стана особено популярна.

Тази идея винаги е била обсъждана от 
най-великите философи от Платон до Де-
карт.

Успешният филм „Матрицата“ от преди 
десетилетие също помогна тази идея да 
намери място в мислите ни. Според нея 
всекидневния ни живот в действителност 
е симулация, генерирана от мощен компю-
тър.

Сега учените са на път да докажат тази 
теория, според The Telegraph. Проучване-
то, което те са провели използва матема-
тически модели, известни като решетки в 
опит да пресъздадат на теоретично ниво 
симулирана реалност. Според Петър Ми-
ликан от колежа Hertford около тази теория 
обаче има два основни въпроса.

Единият е дали спекулациите около тази 
теория не са в повече и другият е свързан 
с доказателства. „Струва ми се, че доказа-
телствата не са толкова убедителни”, каз-
ва той.

Според дългогодишна теория на мисли-
теля Декарт зъл демон контролира Вселе-
ната, той контрира способността ни да ми-
слим. Според Платон реалността не може 

Компютърна игра на 
свръхцивилизация 
ли е Вселената?

Платон: Това, което хората възприемат за реално, 
всъщност е илюзия 
Декарт: Светът около нас е генериран от зъл демон
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да бъде повече от сенките в пещерата, но обита-
телят на пещерата, който никога не я е напускал 
не може да бъде наясно с това.

Митът за пещерата,

познат още като Алегория за пещерата, Пла-
тоновата пещера и Притчата за пещерата, е але-
гория, използвана от гръцкия философ Платон в 
неговото съчинение „Държавата“. Написан е като 
въображаем диалог между учителя на Платон 
Сократ и брата на Платон Главкон в началото на 
Книга VII.

В диалога Сократ описва група хора, които 
живеят оковани за стената в пещера през целия 
си живот, обърнати с лице към стената. Хората 
наблюдават сенките на стената от неща, минава-
щи пред огъня зад тях и започват да приписват 
форми на тези сенки. Според Сократ сенките са 
най-близкото нещо до реалността, което затвор-
ниците могат да видят. След което той добавя, че 
философът е като затворник, но който е освобо-
ден от пещерата, разбира, че сенките на стената 
не представляват изобщо реалността, тъй като е 
способен да възприеме истинската форма на ре-
алността вместо обикновените сенки, виждани от 
затворниците.

Алегорията е свързана с Платоновата Теория 
за формите, според която формите (или идеите), 
а не материалният променящ се свят, който ни е 
познат чрез усещането, притежават най-висшата 
и фундаментална реалност. Сетивните неща за 
Платон са само сенки на света на идеите. Позна-
нието на формите, т.е. на идеите съставлява ис-
тинско познание. Алегорията на пещерата е опит 
да се обясни мястото на философа в обществото 
и опит за просветление на затворниците.

Матрицата

Сериозен философ, носител на много прес-
тижни награди, професорът в Оксфордския 
университет Ник Бостром призна в интервю, че 
филмът “Матрицата” му е направил такова огро-
мно впечатление, че той за един месец написал 
книга, наречена “Живеем ли в компютърна симу-
лация?”

Ученият твърди, че има 25 процента вероят-
ност нашият свят да е само една матрица – ком-
пютърна симулация на реалността. Философът 
има предвид програма, която симулира съзнани-
ето на един, няколко или на всички хора, на цяло-
то човечество.

- А тази симулация е създадена от така на-
речената постчовешка цивилизация, състо-
яща се от потомците на сегашните хора, но 
вътрешно и външно променени така, че да се 
нарекат хора  е трудно – обяснява Бостром. 
Тези суперсъщества ученият счита за представи-
тели на “истинското човечество.” И смята, че те 
имат необикновени способности – като например 
информационни технологии, придобити в резул-
тат на сливане на мозъка им със суперкомпютри.

- За такъв киборг няма проблем да създаде 
виртуален свят – твърди философът. Той дори 
предполага, защо това им е необходимо с цел да 
проучат собственото си минало.

- Нашите потомци се сблъскват с бели петна в 
историята си и са решили да запълнят празнини-
те, като включат в играта множество симулирани 
хора – нас, съвременното човечество – с увлече-
ние развива своята теория Бостром. 

От публикуването на книгата Бостром са мина-
ли почти десет години. Би трябвало лудите фан-
тазии на философа вече да се забравят. Но не. 
Точно обратното- физиците се заеха със задача-
та да докажат, че компютърната свръхсимулация 
е възможна, а нашият свят е само матрица. 

Проф. Сила Бийн, теоретичен физик в универ-
ситета в Бон в Германия заяви, че тя и група от 
учени са разработили начин да тестват идеята 
дали наистина живеем в матрица и сме заобико-

Зъбчат МеХаниЗъМ 
отПРеди 400 Милиона Години 
откРит на каМчатка 
 
Странната находка е намерена на 230 километра от 
село Тигил. Група археолози от Санкт Петербург откри-
ли вкаменените останки от невероятен механизъм със 
стотици зъбчати цилиндри, които въпреки солидната си 
възраст били в прекрасно състояние. Експертите считат, че възрастта на детайлите на неизвестна-
та машина е около 400 милиона години. Откритите детайли не са се разрушили за толкова дълго 
време може би затова, че се оказали „консервирани“ в едно блато. 
Съвременната наука счита, че човекът се е появил много по-късно, отколкото преди 400 милиона 
години, затова учените предполагат, че вкамененият механизъм не е дело на земляни, а принадле-
жи на представители на извънземни цивилизации, посещавали нашата планета.

лени от паралелен свят. Според нея и колегите й 
- експертите по квантова физика и физика на ви-
соките енергии Зохре Давоуди и Мартин Савидж 
от университета в Бон (Германия) - чрез физич-
ни методи могат да се намерят доказателства за 
това, че ние и видимата от нас Вселена е някакъв 
вид виртуален модел. Това е възможно, защото 
изкуственият свят трябва с нещо да се различава 
от истинския.

- За да оценим самата възможност за симу-
лации, ние използвахме законите на квантовата 
хромодинамика и приетите в нея изчисления – 
обяснява Силас Бийн. – Оказва се, че бързото 
нарастване на мощността и производителнос-
тта на компютрите наистина откриват зашеме-
тяващи перспективи. След 140 години ще бъде 
възможно да се симулира един кубически метър 
всякаква материя, всеки процес в нея. След още 
410 години модел може да стане цялата Вселена. 
Поради това, уверени са физиците, нашите пото-
мци, живеещи в 2422 г., на практика биха могли 
да създадат виртуално нашия съвременен свят, 
и по-специално 2012 г., от своето красиво бъде-
ще.

За своето безумно заключение те дори са на-
мерили засега едно, но много убедително  поред 
тях доказателство. Във виртуалната Вселена, в 

спектъра на космическите лъчи, в определени 
енергии, трябва да има срив. И той съществува в 
този свят, който хората все още считат за реален.

За странния срив се говори в известната във 
физиката теория на Грайзен-Зацепин- Кузмин. 
Тя е ясна само за специалисти. Но за особено 
надарените ще обясним, че става дума за висо-
коенергийни частици, които, взаимодействайки с 
фотоните от фоновото микровълново излъчване, 
в някакъв момент по някаква причина губят енер-
гия. Сякаш умират.

- Странното съвпадение прави впечатление – 
казва другият автор на теорията Зохре Давоуди. 
– Оказва се, че нашата Вселена има край. Като 
че ли ние сме заобиколени от красиви декори. А 
какво има зад тях – не е ясно.

Между другото, ако ние признам, че действи-
телно живеем в една матрица и тя не е измисли-
ца на отегчени учени, то тогава можем да лесно 
да обясним всички аномалии - от НЛО, полтър-
гайсти, духове и пътувания в задгробния свят – 
до ядрения разпад. Всичко свръхестествено е 
само бъгове в тази симулация.

И докато учените се обясняват, философът 
Бостром дава полезен съвет как да не полудеем: 
да продължаваме да живеем по същия начин, 
както и преди. Сякаш нашият свят е истински.

Компютърна игра на 
свръхцивилизация ли е 
Вселената?
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На стр. 7

Златните тоПки
През 1940 година на бъл-

гарско-турската граница – на 
трети граничен пост /тога-
ва връх Кадърица/, служил 
войник от някакво добру-
джанско село. Той залюбил 
дъщерята на най-големия 
кехая в Малко Търново, чи-
ято кошара била някъде по 
границата.

Веднъж дошли на поста 
важни по чин офицери на 
гости на командира. Коман-
дирът взел един войник и с 
ловджийски кучета излезли 
на лов да убият някакъв ди-
веч за гостите. Пуснали ку-
четата. Те вдигнали дивеча 
и като заджавкали, навали-
ли към дългото и полегато 
бърдо, което бръшлянци 
наричат Гръцки гроб. Сетне 
навалили към Братановия 
четарлък, където пазел на 
пусия войникът. Изведнъж 
изскочила сърна. Той стре-
лял и сърната паднала на 
място. В този миг единият му 
крак хлътнал в някаква дуп-
ка – трап. Оттам започнала 
силна въздушна струя да го 
обсипва със сухи листа. Усе-
щала се вентилация, идела 
вихрова струя изпод земята. 
Войникът изтичал и отрязал 
главата на сърната. Окачил 
я на един габър и понеже 
дупката му направила сил-
но впечатление, отишъл да 
види. Гледа – вход към ня-
какво подземие. Направил 
опит и се спуснал в някаква 
стая, в която имало камен-
на маса и върху нея ТРИ 
ЗЛАТНИ ТОПКИ. Погледнал 
встрани: стълби отвеждали 
навътре в подземна гале-
рия. В съседство имало дру-
га стая. Една стена само я 
деляла от стаята със златни-
те топки. Взел той златните 
топки, измъкнал се и закрил 
входа с каменна плоча.

Минало време. Уволнил 
се. Поискал да остане в Мал-
ко Търново, като се ожени за 
дъщерятя на кехаята. Но той 
му заявил, че ако направи 
опит да се ожени за дъщеря 
му, ще го убие. Уплашил се 
войникът. Взел трите златни 
топки и си заминал в своя 
роден край.

Изминали повече от два-
десет години и той чул, че се 
търси съкровище на Вълчан 
войвода. Търсят се подзем-
ни входове. Тогава решил да 
разкрие и своята тайна за 
трите златни топки. Подал 
молба до правителството 
през 1962 година да му се 
разреши да потърси подзем-
ния вход. Било му разреше-
но. Отишъл човекът и с гра-
ничарите търсил, търсил три 
дни мястото и входа на под-
земието, но не могъл да го 
открие. А според иманярски-
те предания то има връзка с 

подземието на Карамлъка и 
Маслен нос. В търсенето на 
входа е участвувал и самият 
бай Иван Ангелов от село 
Бръшлян Малкотърновско, 
който ми разказа това пре-
дание или го има реален ха-
рактер без капка легендар.

ГеМията 
на каРа еМин
Гемията на Кара Емин е 

иманярски знак. Тя се нами-
ра на Маслен нос.

След като султанът под-
разбрал за тайната връзка 
на Кара Емин с Вълчан вой-
вода и решил да му потър-
си сметка, Кара Емин взел 
златното си съкровище и го 
отнесъл на Маслен нос. Там 
го скрил, като за нишан на-
правил Голямата и Малката 
каменни гемии. Парите са 
близо до Голямата гемия. 
Кара Емин изготвил доку-
ментите с описанията им 
и тръгнал да се срещне с 
Вълчан да се изповяда за 
греховете си и да иска да 
остане в дружината му. Ако 
не го приеме войводата, той 
щял да си смени името и 
щял да заживее нелегално в 
Истамбул под друго име. Но 
Вълчан му видял сметката и 
документите за съкровище-
то му прибрал.

Ето какво е записано в 
тях:

На четиридесет крачки от 
гемията на запад има кла-
денче. А на два метра от ге-
мията на изток има ЧЕРЕН 
КАМЪК. Той лежи във вода-
та подобен на бивол. На кла-
денчето водата се слива в 
малко деренце. На половин 
сахат път водата на малкото 
деренце се влива в по-голя-
мо дере – рекичка. Там, къ-
дето се събират двете дере-
та има един ОБЪЛ КАМЪК, 
под него бъкел с махмудии. 
При това дере е манастирът 
„Свети Парашкев“. Той е от 
римско време.

Голямата Гемия е шест 
метра дълга и два метра ши-
рока. Откъм лявата й страна 
е изработен звънец. До нея 
канара, която морето мие. 

До канарата е Малката ге-
мия. Тя е дълга колкото едно 
копие. И при нея има пари 
оставени, но те са малко. 
И от нея вече на шест часа 
път, стигаш до стена върху 
която има изработени шест 
филджана. Но те са във вхо-
да на подземие. Или там е 
скрита тайната на Шейтан 
бурун. Там е и голямото съ-
кровище. Това са знаците на 
„Вълчановата кавалерия”. 
Тя започва от Карамлъка 
и свършва в Маслен нос. В 
това подземие е Чудното 
дърво. По клоните са нака-
цали птички. Върху свода 
на подземието е изработено 
Слънце от злато и диаман-
ти. То струва колкото цялото 
съкровище оставено в пе-
щерата. Това е съкровището 
на Лизимах – тракийски вла-
детел.

едно тайно съкРо-
Вище от софийско
Намира се между селата 

Горна и Долна Малина Со-
фийско в едно доста пусто 
място-пущинак.

Откъде се знае за него ?
Младо българско турче 

отишло да търси работа в 
Германия. Скитал из Ав-
стрия и Белгия и преди да се 
завърне в България, отсед-
нал в някакъв хотел, където 
случайно се запознал с бъл-
гарин-емигрант. Разговаря-
ли се и българинът се зарад-
вал много, че намерил с кого 
да си поговори на български 
и за България. Емигрантът 
имал заведение, богат и за-
можен бил, поканил момче-
то в къщи и като хапнали и 
пийнали, решил да му пове-
ри една тайна. Обяснил му, 
че знае съкровище в Бълга-
рия, което се намира между 
селата Горна и Долна Мали-
на Софийско. Там да отиде 
и потърси голяма широка 
каменна плоча. Отмества я 
и влиза в подземието.

Завърнало се момчето в 
България. Отишъл и открил 
мястото и плочата. Измес-
тил я и открил голямо златно 
съкровище. Но той не знаел, 

че има приспособен капан. А 
това било един мях във вид 
на змия и то така закрепен, 
че настъпиш ли системата, 
мехът те удря и зашеметява. 
Тъй се случило и с момчето. 
Пристъпило то непредпаз-
ливо, мехът моментално го 
ударил и той паднал в нес-
вяст. Лежал половин час. По-
сле се измъкнал изплашен. 
Изместил плочата и закрил 
входа. След време решил 
отново да отиде пак. Дълго 
време за случилото се мом-
чето не споделял с никого. 
Най подир се доверил на 
човек от Сливен, който му 
препоръчал да потърси оп-
итен иманяр, който знае как 
да обезвреди системата на 
капана.

МРаМоРното ПодЗе-
Мие В РаЗГРадско
Един горски стражар като 

обикалял горите на Разград-
ско, случайно се натъкнал 
на надпис върху каменен 
вход от неизвестно до тогава 
подземие. Надписът гласял: 
„Ако искаш да влезеш вътре, 
произнеси на глас магиче-
ските слова написани тук”. 
То било изградено цялото 
от мрамор. Преброил осем 
зали. В една от тях стърча-
ли три фигури. Две мъжки и 
една женска в средата. Те 
изглеждали като прозрачни 
като обвити в лед. Открил 
там и много книги написани 
на стар български език, в 
които била описана истори-
ята на българския народ. В 
книгите имало и сведения 
за сътворението на света и 
рода човешки.

„капан – Везни”
Веднъж двама братя от 

село Сакарци Елховско като 
вървели по запустял горски 
път в мерата на селото, ви-
дели някаква дупка. Около 
отвора на дупката стърчели 
два обли камъка. По-голе-
мият казал на по-малкия да 
стои навън, а той ще влезе 
да провери има ли нещо в 
това подземие. Влязал той и 
гледа цял куп злато. Напъл-

нил набързо торбата си и 
побързал да излезе, но щом 
приближил изхода двата ка-
мъка събрали челата си и 
затворили входа. Братята 
изпаднали в паника и страх. 
Единият стои отвън и пла-
че, другият отвътре. Тогава 
по-малкият брат се сетил и 
казал да отиде и изсипе па-
рите откъдето ги е взел. Пос-
лушал го той. Повърнал се. 
Изсипал жълтиците и като 
се връщал камъните бавно 
се отворили, раздалечили 
се и момъкът излязъл блед 
като платно. Получил стрес 
и наскоро починал. По-мал-
кият брат като видял какво 
станало с брат му и се за-
рекъл никога да не влиза в 
тази проклета пещера. За-
маскирал входа с вършина и 
треви и си заминал.

Но след време той споде-
лил с някакъв голям иманяр 
от Сливен. Разказал и случ-
ката с брат си . Но иманярят 
не се изплашил и започнал 
да го увещава да го заведе 
на мястото. Обещал му, че 
знае как да обезвреди сис-
темата, за да не се затваря 
входа. Ще вляза вътре и ще 
обезвредя капана. Това е 
„Капан – Везни”. И как става 
това? Защо се доближават 
камъните и затвярят входа 
на подземието? Когато вли-
заш камъните винаги стоят 
отдалечени един от друг. 
Входът е свободен, но щом 
отнемеш част от купа със 
злато и тръгнеш навън, рав-
новесието на капана се на-
рушава и входа се затваря. 
А да не се получи това, раз-
равяш купа със златото. Ще 
намериш там ръчка. За нея 
са захванати вериги всички 
намазани с лой. Откачаш 
веригите от ръчката и ка-
мъните лягат неподвижни в 
страни. Така можеш спокой-
но да влизаш и излизаш и да 
измъкнеш цялото съкрови-
ще. Чуло момчето обяснени-
ето и се съгласило да отидат 
двамата като вътре ще влезе 
само сливналията. Момчето 

ПРедГоВоР 
къМ ПъРВото иЗдание
Проф. д-р стоян Радев

Иманярските и хайдушки предания са особен род 
„апокрифна” литература. Тя се разпространява устно и 
писмено, потопена в лоното на приказно-легендарното, 
затова и интересът към нея е изключително голям. В 
преданията се разказва за скрити съкровища в отмина-
ли времена и епохи. За личности и географски обекти, 
селища, реки, царе, хайдути и пътешественици, раз-
бойници и мисионери – търсачи на съкровища и други. 

Любопитната им тайнственост 
често е наситена с фантастич-
ни описания, събуждащи чо-
вешката страст към незнайното 
и загадъчното, а то примамва 
всеки, но най-вече търсачите 
на съкровище и те тръгват да 
търсят следите на онова, кое-
то е ценно и скъпо, потулено 
в прахта на отшумелите бурни 

векове и превратности. И колкото да сме скептично на-
строени към тези предания, те си остават безсмъртни. 
Затова нека проявим благосклонност да ги съхраним и 
документираме за поколенията.

ИВАН БУБАЛОВ НА 80 ГОДИНИ

иМаняРски и ХайдУШки ПРедания



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5Това лято трябва да запо-
чне продажбата на нео-
бикновени генератори за 

производство на евтина енергия. 
А това означава, че обичайната 

ни енергетика, основана на въглеводороди 
и атомни реактори, ще отиде в миналото. За 
какво всички ние трябва да се готвим, разказ-
ва старши научният сътрудник на Института 
за земен магнетизъм, йоносфера и разпрос-
транение на радиовълните към Руската Ака-
демия на науките - кандидатът на физико-ма-
тематическите науки ядреният физик Юрий 
Николаевич Бажутов.

— Юрий Николаевич, вие като замест-
ник-председател на Руския координацио-
нен съвет по студена трансмутация на 
ядрата и организатор на ежегодните кон-
ференции по тази тематика във вашите 
изказвания неведнъж сте заявявали, че 
ние сме на прага на “велика енергийна ре-
волюция”. Обяснете моля, какво имате 
предвид?

- Действително информацията постъпва 
ежедневно. Сега в целия свят тече мощен бум 
във връзка с тези резултати, които получиха 
преди две години в Болоня, Италия, Андреа 
Роси и Серджио Фокарди в областта на студе-
ния ядрен синтез.

Но това е старото наименование, което 
беше дадено от основателите на направле-
нието англо-американците Флайшман и него-
вия ученик Понс. Те 10 години се занимаваха 
плътно с него. И преди около 20 години, на 23 
март 1989 г., организираха прес конференция, 
на която съобщиха, че са получили потреса-
ващи резултати, че е открито ново явление, 
което нарекоха студен ядрен синтез.

Но те сбъркаха с наименованието, защото 
не бяха физици, а още по-малко ядрени фи-
зици. Те бяха професионални електрохимици. 
Затова в прост експеримент получиха в елек-
тролитична клетка изходна топлина, 4 пъти 
превишаваща тази, която вкарваха. Вместо 1 
ват, те получаваха 4 вата пълна мощност.

Това бяха ядрени процеси, които се оказа-
ха толкова непонятни за ядрените физици, че 
те първи се изказаха против това. Откритият 
от учените нов механизъм за получаване на 
енергия напълно противоречеше на тради-
ционния ядрен синтез. В резултат отначало 
имаше голям бум и се очакваше нова енер-
гетика: буквално след няколко години да има 
вече киловати на изхода, а после мегавати. 
При това ядрената енергия е много чиста, 
защото всякакви ядрени продукти се отделят 
значително по-малко, отколкото би трябвало.

не, “духът” беше пуснат от бутилката. И в це-
лия свят хиляди лаборатории започнаха да се 
занимават с това. Но само в около сто от тях 
бяха получени положителни резултати. Дори 
големи ядрени центрове не успяваха да повто-
рят реакцията, така че негативното отношение 
към този проблем оставаше.

В средата на оптимистите 20 години про-
дължаваха изследвания, провеждаха се кон-
ференции. Ние в Русия също започнахме да 
провеждаме руски конференции и аз вече съм 
провел 20 ежегодни руски конференции по 
Студена трансмутация на Ядрата (СТЯ). Ние 

механизъм на това явление и не успяха да 
развият своето откритие. Други изследовате-
ли – Патерсон, Арата и пр. – също не успяха 
да достигнат киловат.

– И сега се появява италианецът Роси. 
Той също ли е ядрен физик?

– Не, той е инженер изобретател. Но той по-
вярва в това направление. В Италия над тази 
тема работеше ученият Пиантели, който събра 
цял колектив от разни университети. И те съв-
местно работеха над много прост механизъм 
на това явление. Той взимаше метален прах, 
например никел, напълваше с него тръбичка, 
изпомпваше оттам въздуха, пускаше водород, 
нагряваше и се получаваше голяма изходна 
енергия. Но все пак не успяваше да достигне 
до киловат, само десетки ватове.

Заслугата на Роси е именно в това, че той 
видя в този механизъм оптимално търговско 
проявление. Той повярва в него дотолкова, 
че уговори жена си да продадат дома си за 2 
милиона евро, които вложи в изследването. 
Покани професора от Болонския университет 
Серджио Фокарди, който преди това работеше 
с Пиантели. И двамата заедно буквално за 3 
години създадоха клетка, която на изхода вече 
даваше 12 киловата енергия.

Преди две години, на 15 януари 2011 г., те 
обявиха за това на пресконференция в Боло-
ня. Сред присъстващите се оказа един инвес-
титор, който така и не си призна кой е и откъде. 
Но той им каза: ако вие направите мегаватна 
инсталация, то аз ще я купя за парите, които 
вие сте похарчили за тези изследвания, т.е. за 
2 милиона. 

Половин година по-късно Роси обяви, че са 
създали такава инсталация и на пресконфе-
ренция на 28 октомври 2011 г. я демонстри-
ра. Този топлогенератор той нарече енергиен 
катализатор - E-cat. Реакторът, голям колкото 
фургон, работи повече от 5 часа в автономен 
режим с изходна мощност 0,5 МВт. При това 
след пуска за неговата работа не беше необ-
ходима никаква външна енергия. Инвестито-

Изобретателят Андреа Роси

Революцията
в енергетиката е 
предвидена
за това лято

Но буквално след два месеца термоядре-
ните специалисти напълно ги разкритикуваха: 
според тях в рамките на стандартните пред-
стави за физиката на ядрения синтез не може 
да има никакъв студен синтез. А главният ар-
гумент беше такъв: ако Флайшман и Понс в ус-
ловията на студен ядрен синтез са получили 
такава изходна енергия, то щеше да има такъв 
поток неутрони, че за тях всичко щеше да при-
ключи със смъртоносна доза радиация.

Но въпреки тази мощна вълна на отхвърля-

имаме мощен потенциал в ядрената физика, 
затова руските учени бяха сред лидерите на 
това движение. А също американци, японци и 
италианци.

Флайшман и Понс бяха подкрепяни от мощ-
на търговска структура – Тойота. Самият То-
шиба им отдели няколко десетки милиона до-
лара и построи в Ница специален център за 
изследване, надявайки се, че те след няколко 
години ще получат търговски вариант. Но, за 
съжаление, те така и не разбраха правилния 
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рът го купи.

След това Роси реши да раз-
работи система за широкия по-
требител и създаде система с 
размер на куфарче, към която се 

свързват външните тръби от системата за ото-
пление. В куфарчето има малка касета с тръ-
бичка с никелов прах и водород – вече готов. 
Трябва просто да се натисне копчето. Систе-
мата се нагрява от акумулатор на батерии и 
после започва да отделя енергия от порядъка 
на 10-20 киловата.

– Т.е., за да заработи това “куфарче”, 
трябва само да се свърже с обикновена 
батерия? 

– Да, акумулатор. Топлогенераторът трябва 
просто да се пусне, а след това той работи сам 
без допълнителна енергия. Миналата година 
Роси заяви, че открива завод във Флорида. 
Американците започнаха активно да го под-
държат, той получи вече и американски патент 
след италианския. След това заявление при 
него се оформи опашка от желаещи да полу-
чат такъв генератор. Той ще струва само 500 
долара с гаранция половин година. А след по-
ловин година идват от фирмата и за 10 долара 
ви сменят касетата.

– Излиза, че човек като заплати едно-
кратно 500 долара, може повече да не хар-
чи нито стотинка за отоплението на це-
лия си дом?

– Точно така. Роси обеща още в края на ми-
налата година да започне да ги продава, но не 
успя. Сега обещава за лятото. Мисля, че до 
края на годината ще ги пусне. Въпрос на месе-
ци е. Неотдавна той заяви, че този мегаватник, 
който получи първият купувач, вече е работил 
8000 часа – 10 месеца. С превишение на мощ-
ността 6 пъти.

– А може ли към това “куфарче” да се 
включат други уреди? Например хладил-
ник?

– Това вече е друга задача. Има всякакви 
преобразуватели, които ще могат да го прео-
бразуват в електричество. Засега принципно е 
решена само топлинната задача.

– Но това означава, че с появата на та-
кава евтина енергия, достъпна за всички, 
обичайните нефт и газ ще се окажат не-
нужни? А в Русия прави ли се нещо в това 
направление?

– Ние нямаме инвеститори. В Русия сме 
свикнали да догонваме другите. Ние имахме 
около 20 независими групи, които работеха 
само на гол ентусиазъм. Т.е. ние получавахме 
пари за едно, а успоредно с това правехме и 
друго.

Занимавахме се с това направление, редов-
но се събирахме на конференции. Всеки месец 
имаше семинар, на който участваха физици и 
химици. Защото в действителност това явле-
ние е на границата на науките. Руските учени 
дадоха на това явление названието “студена 
трансмутация на ядрата”.

Ние не сме толкова богати, като на Запад, 
и нямаме къщи, които да продадем. При тях 
търговците с голям интерес се отнасят към ин-
вестициите в науката. Нашите бизнесмени са 
чисти потребители, не мислят за бъдещето.

Аз писах на “Роснефт” и им обясних, че ко-
гато това направление започне сериозно да 
се развива, техният бизнес ще рухне. И тряб-
ва спешно да търсят замяна. Тогава ще може 
просто да се прехвърлят от единия “влак” на 
другия. Но те не разбират. Седят и чакат. Вла-
гат пари в тръбопроводи, които после ще се 
окажат никому ненужни. Ще претърпят бан-
крут.

А в САЩ сега за този проблем отделят фи-
нансиране Пентагона и министерството на 
енергетиката. И НАСА финансира създаване 
на ракетни двигатели на този принцип. 

– Ако утре при вас дойде инвеститор с 
пари, след колко време може да има реален 
резултат?

– Мисля, че след три години ще го направим. 
Миналата година на инсталация, аналогична 

лунен календар за май 2013 - ІІ част от димитър стояноВ

на Е-cat на Роси, с помощта на ядрена диаг-
ностика ние получихме максимален в света 
изход на неутрони (до 500 000 на сеанс). Тези 
резултати аз представих през юли 2012г. в Ко-
рея на 17-ата Международна конференция по 
СТЯ.

Още по-добри експериментални резултати 
имаме с процеса на стимулацията на СТЯ с 
плазмена електролиза, с която аз работя вече 
повече от 15 години. Тук имаме не само мно-
гократна демонстрация на ядрени продукти на 
СТЯ, но и значителен превишаващ топлинен 
изход, достигащ до 500%.

– А този генератор не е ли опасен при 
използване?

– В действителност този механизъм, макар 
и да е ядрен, е много чист. Атомните централи 
са опасни и заради това, че там се получава 

натрупване на ядрени отпадъци. А моят модел 
за ерзионна катализа не само решава пробле-
мите на енергетиката, но и превръща ядрени-
те отпадъци в стабилни.

Сега ги закопават под земята в специални 
контейнери. Пробваха да ги изведат в космо-
са, но ракетите падаха и беше опасно. Но в 
земята все пак е до време. Може да стане по-
лошо от Чернобил. Атомните централи ще до-
работят своя срок и също ще бъдат закрити, 
когато се появи тази нова енергетика. Затова 
сега все още малко се говори. Но щом на па-
зара се появят генераторите за производство 
на евтина енергия, за тях веднага ще научат 
всички. Във всички случаи този процес вече не 
може да се спре.

– А когато те се появят на пазара, ще 
могат ли да бъдат копирани?

– Роси затова не допуска никого от нашата 
общност на неговите тестове. Той много се 
страхува от конкуренцията и дава информа-
ция много дозирано. При него вече са се за-
писали над един милион души на опашка за 
неговите генератори. 

Наистина винаги има някои нюанси, които 
могат да се укрият. Така че не е лесно да се 
копира. Просто трябва да сме на ниво, за да 
не закупуваме после технологии, а да ги пра-
вим сами – не по-зле, а по-добре.

интервюто взе светлана сметанина
Превод Лусесита
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6 7Дали чудесата, които виждаш в квантовия свят ни показват нашите 
най-големи възможности или ограничеността на нашата наука? 
Възможно ли е спонтанното изцеление от болести, незабавната 

връзка с всеки и всичко и пътуването във времето да са нашето истинско 
наследство във Вселената?
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Божествената 
матрица

Грег 
бРейдън

Той го описал като 
„материална суб-
станция“ от по-

особен вид в сравнение 
с видимите тела, за която 
се предполагало, че съ-
ществува в онези части 
на пространството, които 
са привидно празни. 

В началото на XX век 
някои от най-уважаваните 
научни умове продължа-
вали да използват гръц-
ката терминология, за да 
опишат онова, което из-
пълва празното простран-
ство. За тях етерът бил 
действителна субстан-
ция, консистенция между 
физическата материя и 
чистата енергия. Имен-
но чрез етера вълните 
на светлината се движат 
от една точка до друга в 
това, което иначе се смя-
та за празно простран-
ство. 

Въпреки че неговите 
теории се отнасяли скеп-
тично към нуждата от 
етер във Вселената, са-
мият Айнщайн вярвал, че 
ще бъде открито „нещо“, 
което ще обясни какво 
заема празното прос-
транство, като заявил: 
„Без етер пространство-
то е немислимо.” Според 
него етерът е необходим, 
за да съществуват за-
коните на физиката: „В 
подобно пространство 
(без етер) не само не би 
имало разпространение 
на светлината, но не би 
имало и никаква възмож-
ност за съществуване „по 
стандартите на времето и 
пространството.“ 

От една страна, Айн-
щайн признава възмож-
ността за съществуването 
на етер, но, от друга, пре-
дупреждава, че за него не 
бива да се мисли като за 
енергия в обичайния сми-
съл. „За етера не бива да 
се мисли като за дарен с 
качествените характерис-
тики на предвидима сре-
да, като за съставен от 
части („частици”), които 
могат да бъдат просле-
дени през времето.” Така 

той е описал как благо-
дарение на нестандарт-
ната природа на етера 
съществуването на етера 
все още било съвместимо 
с теориите на Айнщайн. 

Споменаването на ет-
ерното Поле в днешно 
време предизвиква деба-
ти относно съществува-
нето му. То ни кара да си 
припомним най-извест-
ния експеримент, пред-
назначен да докаже или 
отрече съществуването 
на Полето. Но както често 
става с подобни изслед-
вания, опитът повдигнал 
повече въпроси, отколко-
то отговори.

най-Великият
В истоРията
„ПРоВалил се” 
ексПеРиМент
Направен преди по-

вече от 100 години, екс-
периментът носи името 
на учените, които са го 
провели - Майкълсън и 
Морли. Целта била да 
се докаже дали етерът 
съществува. Стреме-
жът бил да се проверят 
резултатите от подобен 
експеримент, проведен 
през 1881 г. - той вдигнал 
много шум сред присъст-
валите в лабораторията 
на Case Western Reserve 
University през 1887 г. 

Майкълсън и Морли 
предположили, че ако 
етерът съществува, това 
трябва да е енергия, коя-
то е навсякъде. И ако това 
е вярно, значи премина-
ването на Земята през 
това Поле в простран-
ството трябва да предиз-
вика движение, което да 
може да бъде измерено. 
Както сме в състояние да 
открием движението на 
въздуха през огромните 
Полета със златна пшени-
ца в равнините на Канзас, 
така трябва да можем да 
открием и „бриза“ на ете-
ра. Майкълсън и Морли 
нарекли това хипотетич-
но явление „етерен вятър 
”. 

Мост между 
времето, 

пространството, 
чудесата и 

вярата

Продължение от бр. 9 да бъде описан като „про-
вал” при доказването на 
съществуването на етер, 
но той доказал, че етер-
ното Поле може и да не 
се държи по начина, по 
който учените очакват. 
Само защото не било от-
крито движение, това не 
означавало, че там няма 
етер. Ако вдигнеш влажен 
пръст над главата си и ус-
тановиш, че няма вятър, 
това не означава, че вя-
търът не съществува - в 
този дух бил изводът, на-
правен през 1887 г. 

Приемайки експери-
мента като доказател-
ство, че етерът не съ-
ществува, нашите учени 
твърдят, че нещата във 
Вселената съществуват 
независимо едно от дру-
го. Те приемат, че това, 
което даден индивид пра-
ви в една част на света, 
няма връзка с останалите 
области и не влияе върху 
никой друг. Експеримен-
тът станал основа за въз-
глед, който имал дълбоко 
влияние върху нашия жи-
вот и върху Земята. Като 
последица от този тип 
мислене ние управлява-
ме нациите, захранваме с 
мощност градовете, тест-
ваме атомни бомби и из-
тощаваме нашите ресур-
си, като вярваме, че това, 
което правим на едно 
място, не влияе на нищо 
друго. Досега сме смята-
ли, че всичко е отделено, 
но новите експерименти 
опровергават това.

 Днес, повече от 100 
години след оригинал-
ния експеримент, новите 
проучвания показват, че 
етер наистина съществу-
ва - той просто не се про-
явява във формата, която 
са очаквали Майкълсън и 
Морли. Вярвайки, че све-
тът трябва да е неподви-
жен и направен от елек-
тричество и магнетизъм, 
точно както другите фор-
ми на енергия, открити в 
средата на 18 в., те тър-
сели етера като стандарт-
на форма на енергия. Но 
етерът не е стандартен. 

През 1986 г. сп. Nature 
публикува доклада „Спе-
циална относителност”. 
В него се описва експе-
римент, проведен от Е. 
В. Силвъртуут, който бил 
спонсориран от амери-
канските ВВС. Той провел 
експеримента от 1887 г., 
но с по-чувствително обо-
рудване и докладвал, че 
наистина е открил дви-
жение на етерното Поле. 
То било свързано с дви-
жението на Земята през 
пространството - точно 
както било предсказано! 
Това показва, че етерът 
съществува, както пред-
сказал Планк през 1944 г. 

Макар че съвременни-
те експерименти продъл-

Пилотът на всеки са-
молет ще се съгласи, че 
ако пътува по посока на 
въздушните атмосферни 
потоци, ще пристигне от 
едно място на друго за 
много по-късо време. Но 
ако пътува срещу пото-
ка, съпротивлението ще е 
много по-голямо. Майкъл-
сън и Морли постулира-
ли, че ако изстрелят лъч 
светлина в две посоки 
едновременно, разликата 
във времето, което ще е 
нужно на всеки лъч, за да 
достигне своята дестина-
ция, трябва да позволи на 
експериментите да откри-
ят наличието и потока на 
етерния вятър. Експери-
ментът бил добра идея, 
но резултатите изненада-
ли всички.

Експеримент 1: Ако 
има етер, Майкълсън и 
Морли вярвали, че лъч 
светлина би пътувал по-
бавно при движението си 
срещу етерните токове 
(А) и по-бързо, ако пътува 
по посока на етерните по-
тоци (В). Експериментът 
бил проведен през 1887 г. 
и не открил етерни пото-
ци. Последиците от тъл-
куването му се спомена-
вали от учените над 100 
години. През 1986 г. сп. 
Nature докладвало резул-
татите от експерименти, 
проведени с по-чувстви-
телно оборудване. Ос-
новното е, че Поле с ха-
рактеристиките на етера 
било открито и то се дър-
жало точно както древни-
те предсказания отпреди 
един век твърдели. 

Оборудването на Май-
кълсън и Морли не от-
крило етерен вятър. От-
кривайки това, на което 
може да се гледа като 
на липса на вятър, в оп-
итите от 1881 г. и 1887 г. 
било направено следно-
то заключение: „Етер не 
съществува.” Майкълсън 
изтълкувал резултатите в 
смисъл, че „хипотезата е 
погрешна”. 

Експериментът може 

жават да показват, че По-
лето е там, можем да бъ-
дем сигурни, че то никога 
вече няма да бъде наре-
чено „етер“. В научните 
кръгове дори спомена-
ването на тази дума пре-
дизвиква употребата на 
прилагателни от типа на 
„псевдонаука” или „глу-
пости”. Както виждаме в 
Глава 2, съществуването 
на Универсално поле от 
енергия, което прониква 
нашия свят, се дефинира 
с различни термини - екс-
периментите, които до-
казват неговото същест-
вуване са толкова нови, 
че тепърва трябва да се 
избере едно определено 
име. Независимо от това 
как избираме да го наре-
чем, там очевидно има 
Нещо. То свързва всич-
ко в нашия свят и отвъд 
него и ни засяга по начи-
ни, които едва сега започ-
ваме да разбираме. Как 
може да е станало това? 
Как може да сме пропус-
нали такъв важен Ключ за 
разбирането на начина, 
по който работи Вселена-
та?

Отговорът на този въ-
прос засяга дебатите меж-
ду най-известните умове 
през последните два века 
- спор, който продължава 
до днес. Всичко се свеж-
да до начина, по който 
виждаме себе си в света 
и нашата интерпретация 
на тази гледна точка. 

Ключът е, че енергия-
та, която свързва всичко 
във Вселената, също е 
част от това, което свърз-
ва. Вместо да мислим за 
Полето като за отделно 
от ежедневната реал-
ност, експериментите ни 
казват, че видимият свят 
води началото си като 
Поле: сякаш одеялото на 
Божествената матрица е 
разпънато равномерно 
през Вселената и тук-там 
се нагъва в скала, дърво, 
растение или човек, кой-
то разпознаваме. Всички 
тези неща са само въл-
нички в Полето и именно 
това изместване в мисле-
нето е Ключът към Сила-
та на Божествената ма-
трица в нашия живот. За 
да го направим, трябва 
да разберем защо днес 
учените гледат на света 
по този начин.

кРатка истоРия 
на фиЗиката: 
РаЗлични ПРаВила 
За РаЗлични 
сВетоВе
Науката е просто ези-

кът, който описва света 
заедно с нашите взаи-
моотношения с него и 
Вселената отвъд. Това е 
само един език. имало е и 
други (например алхимия 
и духовност), използвани 
дълго преди съвремен-
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споделило за намеренията и с жена си. Тя се изплашила 
и се разкрещяла, че няма да го пусне. Не искала и той 
да замине от този свят като брат си. И тъй съкровището в 
мерата на село Сакарци Елховско останало непокътнато.

съкровището на емин Хаскювлията и бунта на ени-
чарите

Документа е пренесен в България от Истанбул в 1903 
година чрез българин – търговец, предоставен му в препис 
от оригинала от турчин, чието потекло било българско на 
име на Кадри бей. Той е наследил документа за съкрови-
щето на Емин Хаскювлията и бунта на еничарите от ДЯДО 
СИ ВЪЛКО – бюлюк баши – еничарин, който участвувал 
в съзаклятието на Исмет Кадри Емин бей на когото бил 
подчинен и послушник.

търговецът разказва
През 1903 година често ходех по търговия в Истанбул. В 

хана, където бях отседнал, дойде при мене веднъж турчин 
на име Кадри бей и ме запита на български – българин ли 
съм. Да – рекох му – българин. А ти? Името ми е турско, 
но потеклото ми е българско. И така се случи, че останах 
да живея в Истанбул.

От дума на дума, Кадри бей изяви желание да ми про-
диктува записките за съкровището на Емин Хаскювлията, 
което се намирало в Хасковската казасъ, Филибе санджак, 
укрито от неговия дядо ВЪЛКО – бюлюк-баши, който слу-
жил при Емин Хаскювлията от 1786 до 1812 година като 
еничарин. Той останал единствения жив съзаклятник, уча-
ствувал при скриването на съкровището, а после забягнал 
преди да бъде разбита кърджалийската войска на Емина 
от Басмаджи баши паша. Той погнал Емин Хаскювлията, 
за да му довери къде е скрил съкровището. Тогава Емин 
хитро му отговорил, че не знае къде е съкровището, защо-
то по време на бунта на еничарите отвлеченото съкрови-
ще той поверил на ТРЕНДАФИЛ И ВЪЛКО – бюлюк-баши. 
Разярен Басмаджи паша хванал Трендафил-бюлюк-ба-
ши и го набил на кол. Вълко успял да избяга и се скрил 
в Истанбул. А когато Вълко навършил четиридесет и пет 
годишна възраст, оженил се, приел монашеството и преди 
да умре, предал оригиналното описание за съкровището 
на бащата на Кадри Бей и му поръчал да намери начин 
да бъде пренесено в България. Нека го търсят , защото е 
събирано с много българска кръв.

Миналата 1904 година се опитах да се свържа с цар 
Фердинанд и да му дам цялото описание, за да се открие 
съкровището в полза на държавата. Той ми отказа, но в 
същото време нареди на негови доверени офицери да го 
търсят, но те не можаха да го открият, защото аз не им 
предоставих цялостното описание.

След време пак ходех по търговски работи и като стоях 
цели шест часа на свиленградската митница, дадох една 
съкратена записка за съкровището на Емина на чиновни-
ка-митничар. Обясних му, че аз съм вече стар и не мога 
да отида да го търся. Пък и не съм западнал и беден чак 
толкова. Имам си пари и ще преживея, затова му го дадох 
и му пожелах халал да му е от мене. Поръчах, ако го на-
мери, да помага на сиромасите, защото за това съкро-
вище много кръв се била проляла.

ната наука 
да възник-
не. Може да 
не са били 
сложни, но 

са вършели работа. Ви-
наги се удивлявам, кога-
то някой попита: Какво 
е било преди науката? 
Знаели ли сме нещо за 
нашия свят? Отговорът 
е: Да! Знаели сме много 
неща за Вселената. 

Онова, което сме зна-
ели, работело толкова 
добре, че осигурявало 
цялата рамка за разбира-
нето на всичко - от про-
изхода на живота до това 
- защо се разболяваме, 
от въпроса - как да дейст-
ваме в тази връзка, до 
това - как да изчислява-
ме циклите на Слънцето, 
Луната и звездите. Това 
знание не е било описано 
с техническия език, с кой-
то сме свикнали днес, но 
е вършело добра работа, 
като е осигурявало полез-
на история за начина, по 
който работят нещата, 
и защо те са такива, ка-
квито са - толкова добра 
всъщност, че цивилиза-
цията съществувала над 
5000 години, без да раз-
чита на науката такава, 
каквато я знаем днес. 

Науката и научната 
ера започват през 1600 г. 
През юли 1687 г. Исак Ню-
тон публикува своя кла-
сически труд Philosophiae 
Naturalis Principia 
Mathematica („Математи-
чески принципи на при-
родната философия”). 

За повече от 200 години 
наблюденията на Нютон 
във връзка с природата 
представлявали основата 
на научната област, нари-
чана сега „класическа фи-
зика”. Заедно с теориите 
на Максуел - за електри-
чеството и магнетизма от 
края на 18 в., и теориите 
на Айнщайн - за относи-
телността от началото на 
19 в., класическата физи-
ка се развива успешно с 
оглед на обясняването на 
широкомащабните неща, 
които виждаме: например 
движението на планетите 
и падането на ябълките 
от дърветата. Тя ни слу-
жела толкова добре, че 
сме успели да изчислим 
орбитите за нашите сате-
лити и дори да изпратим 
човек на Луната. 

В началото на 20 век 
напредъкът в науката 
разкри място в приро-
дата, където законите 
на Нютон като че ли не 
действат: съвсем малкия 
свят на атома. Преди това 
просто не сме притежава-
ли технологията, с чиято 
помощ да надникнем в 
податомния свят или да 
наблюдаваме начина, по 
който се държат частици-
те при раждане на звезда 

в отдалечена галактика. И 
в двете реалии - най-мал-
ката и най-голямата, уче-
ните започнали да виж-
дат неща, които не може-
ли да бъдат обяснени от 
традиционната физика. 
Трябвало да бъде разра-
ботен нов вид физика с 
правила, които могат да 
обяснят изключенията в 
нашия всекидневен свят: 
нещата, които се случват 
в реалията на квантовата 
физика. 

Дефинирането на кван-
товата физика се съдържа 
в нейното име. Quantum 
означава „съставено от 
отделни части количе-
ство от ,,електромагнитна 
енергия” - именно това е 
нещото, от което е напра-
вен нашият свят, сведе-
но до неговата същина. 
Квантовата физика скоро 
открила, че онова, което 
изглежда като солиден и 
твърд свят, всъщност из-
общо не е такова. След-
ващата аналогия може да 
ни помогне да разберем 
защо.

 Когато на екрана се 
прожектира изображе-
ние, ние знаем, че това 
е илюзия. Романтиката 
и трагедиите, които ни 
вълнуват, са резултат от 
много неподвижни сним-
ки, прожектирани много 
бързо една след друга, 
за да се създаде чувство-
то за непрекъснато дви-
жение. Очите ни виждат 
отделните изображения 
кадър по кадър, а мозъ-
кът ни ги слива в това, 
което възприемаме като 
непрекъснато движение. 
Квантовите физици вяр-
ват, че нашият свят ра-
боти по сходен начин. 
Например онова, което 
виждаме като тъчдаун 
или като троен аксел в 
спортната програма, от 
гледна точка на квантова-
та физика е поредица от 
отделни събития, които 
стават много бързо, едно 
след друго. Подобно на 
начина, по който множе-
ството изображения се 
навързват едно с друго и 
карат филма да изглежда 
толкова истински, живо-
тът всъщност се случва 
като кратки избухвания на 
светлина, наричани „кван-
ти”. Квантите на живота 
стават толкова бързо, че 
ако нашият мозък не е 
обучен да работи различ-
но (както при 
някои форми 
на медитация), 
това осреднява 
импулсите, за 
да създаде не-
прекъснатото 
действие, което 
ние наблюдава-
ме като спорт-
ното събитие в 
събота. 

К ва н то вата 

физика е изучаването на 
нещата, които се случват 
в много малкия мащаб от 
силите, които „подчер-
тават” нашия физически 
свят. Разликата между 
начините, по които кван-
товият и ежедневният 
живот като че ли работят, 
е създала две школи на 
мисълта сред учените в 
съвременната физика: 
класическата и кванто-
вата. И всяка от тях има 
свои теории в нейна под-
крепа. Огромното предиз-
викателство е било да 
се свържат тези два на-
чина на мислене в един 
възглед за Вселената - в 
една обединена теория. 
За да се направи това, се 
изисква съществуването 
на нещо, което изпълва 
онова, което смятаме за 
празно пространство. Но 
какво би могло да заема 
това празно простран-
ство?

РеЗЮМе За дълГия 
Път до 
обединената 
теоРия
1687 г. - Физиката на 

Нютон: Исак Нютон пуб-
ликува своите закони на 
движението и дава на-
чалото на съвременна-
та физика. Този възглед 
вижда Вселената като 
масивна механична сис-
тема, където простран-
ството и времето са абсо-
лютни. 

1867 г. - Полевата тео-
рия: Джеймс Клерк Мак-
суел предлага съществу-
ването на сили, което не 
може да бъде обяснено с 
физиката на Нютон. Него-
вите изследвания заедно 
с тези на Майкъл Фара-
дей водят до откриването 
на Вселената като Полета 
от енергия, които си взаи-
модействат. 

1900 г. - Квантова физи-
ка: Макс Планк публику-
ва свята теория за света 
като избухвания на енер-
гия, наречени „кванти”. 
Опитите проведени на 
квантово ниво, показват, 
че материята съществува 
като вероятности и тен-
денции, а не като абсо-
лютни неща, предполага-
щи, че „реалността” може 
да не е толкова реална 
или твърда. 

(Следва)

ИВАН БУБАЛОВ НА 80 ГОДИНИ

иМаняРски 
и ХайдУШки 
ПРедания
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Младата бълГаРка

Животворната ти младост 
нека бъде пълна с радост. 
Красотата изразена 
с обич силна сътворена 
и в росата напоена, 
грей лъчисто озарена! 
Тя изпълва ти сърцето, 
и всеки трепет на лицето! 
Блясъкът в очите твои 
е изпратен от сърните. 
Устните ти все засмени –
са в изгрев напоени! 
Бели бисери отвред 
от морето са дарени! 
Косите твои кадифени 
са в букли наредени, 
с много блясък, с аромат –
той на близки е познат. 
Със стъпки ситни на кошута –
нежна, с хубост си прочута! 
Нека вечно да те има –
в пролет, лято, в есен, зима –
Ти съпруга най-любима! 
В дните, в нощите потайни –
споделяйте си вие тайни. 
Чудни блянове, мечти –
радвай им се, радвай ти! 
Вдъхновителка бъди!

Весела Михайлова 
ангелова 

софия 

ВЕГЕТАРИАНСКА КУХНЯ

Задушена коприва

ПРОДУКТИ: 1/2 кг коприва, 1 глава лук, 4-5 скилид-
ки чесън, З супени лъжици олио, 1 кафена чашка счу-
кани орехови ядки, З супени лъжици брашно, 1 чаена 
лъжичка червен пипер, 3 - 4 яйца, 1 супена лъжица 
нарязан магданоз

Нарязваме лука и чесъна на ситно. Задушаваме в 
олиото сместа и прибавяме копривата - почистена, из-
мита и нарязана на дребно. Продължаваме да заду-
шаваме под похлупак. След десетина минути слагаме 
счуканите орехови ядки и брашното, което предвари-
телно сме препекли на сух тиган и сме размили с 1 ка-
фена чашка топла вода. Посипваме червения пипер 
и като разбъркваме, доливаме 1 чаена чаша топла 
вода. Варим на тих огън, докато копривата напълно 
омекне. Тогава прибавяме яйцата и разбъркваме, до-
като се стегнат. Ястието поднасяме, поръсено с наря-
зания на ситно магданоз.

Гозба „трите китки”
ПРОДУКТИ: по 1 връзка лапад, пресен лук и джо-

джен, 3 супени лъжици ориз, 1 кафена чашка олио, 1 
чаена лъжичка червен пипер, сол

На дъното на тенджера разстиламе половината от 
лапада, нарязан на лентички. Поръсваме 1 супена 
лъжица изчистен, измит и подсушен ориз. Слагаме 
нарязания на ситно пресен лук и го поръсваме с 1 
супена лъжица ориз. Поставяме нарязания на ситно 
джоджен и го поръсваме с 1 супена лъжица ориз. Най-
отгоре слагаме останалия лапад. Наливаме олиото и 
3 чаени чаши хладка вода, посоляваме на вкус и за-

душаваме под похлупак на тих огън, докато зеленчукът 
омекне.

Задушени тиквички с пресен лук и чесън

ПРОДУКТИ: 4 средни по размер тиквички, 1 връзка 
пресен лук, 3-4 стръка пресен чесън (6-7 скилидки че-
сън), 1 супена лъжица нарязан пресен копър, 1 супена 
лъжица нарязан магданоз, 3 супени лъжици олио, 1/2 
чаена лъжичка смлян черен пипер, сол

Остъргваме тиквичките и ги нарязваме на малки пар-
чета. Смесваме ги с нарязания на дребно пресен лук и 
чесън и ги заливаме с вода, която да ги покрие. Приба-
вяме нарязания на ситно копър и магданоз и смеления 
черен пипер. Слагаме сол на вкус, добавяме олиото и 
под похлупак задушаваме на тих огън.

Поднасяме с кисело мляко.
Рецепти на Димитър Мантов

Той имал 
четири жени. 
Обичал най-
много чет-
в ъ р т а т а , 

обсипвал я със скъпи 
дрехи, глезел я с всякак-
ви лакомства, грижел се 
за нея и й давал винаги 
най-доброто.

Обичал много и тре-
тата си жена. Бил много 
горд с нея, държал да я 
показва на всичките си 
приятели, но постоянно 
се страхувал, че тя ще 
избяга от него с някой 
друг мъж.

Имал чувства и към 
втората си жена. Тя била 
дискретна, много търпе-
лива и той й доверявал 
всичките си тайни. Кога-
то имал проблеми, търго-
вецът се съветвал с нея 
и тя винаги намирала из-
ход от трудностите.

Първата му жена била 
негова вярна спътница, 
грижела се за богатство-
то, търговските му дела 
и домакинството. Търго-
вецът обаче не обичал 
първата си жена и макар 
че тя изпитвала към него 
силни чувства, той едва 
я забелязвал.

Един ден търговецът 
се разболял. Разбрал, че 
скоро ще умре. Мислел 
за охолния си живот и 
си казал: «Сега имам че-
тири съпруги, но когато 
умра, ще остана без тях. 
Колко самотен ще бъда!»

Затова попитал чет-
въртата си жена:

- Обичах те повече от 
всички, дарявах те с най-
прекрасни дрехи и се 
грижех непрестанно за 
теб. Сега умирам, ще ме 
придружиш ли в смъртта, 
за да останем заедно?

- Няма начин - отсякла 
четвъртата жена и без 
да каже нещо повече, си 
тръгнала.

Отговорът й се забил 
като остър нож в сърцето 
на търговеца. Натъжен, 
той попитал третата си 
жена:

- Обичах те през целия 
си живот, ще дойдеш ли с 
мен в отвъдното?

- Не - отговорила тя. - 
Животът тук е твърде ху-
бав! Когато умреш, ще се 
омъжа за друг!

Търговецът целият из-
тръпнал от болка. Тогава 
попитал втората си жена:

- Винаги когато съм 
имал нужда от помощ, ти 
си се отзовавала. Сега 
отново се нуждая от теб. 
Когато умра, ще ме пос-
ледваш ли, за да не бъда 
сам?

- Съжалявам, но този 
път не мога да ти помог-
на - отговорила тя. - Мога 
единствено да те изпра-
тя до гроба.

Отговорът сразил тър-
говеца като гръм, след 
който останал безмъл-
вен. Тогава се чул глас:

- Аз ще дойда с теб. 
Ще те последвам, където 
и да отидеш.

Търговецът погле-
днал и видял първата си 
жена. Тя била само кожа 
и кости, сякаш страдала 
от недохранване. Силно 
разстроен, търговецът 
казал:

- Трябваше да се грижа 
по-добре за теб, когато 
имах възможност!

Всъщност всеки от нас 
има четири жени в своя 
живот.

Четвъртата е нашето 
тяло. Без значение кол-
ко усилия полагаме, за 
да изглежда добре и да е 
здраво, то винаги ни на-
пуска, когато умрем.

Третата жена са парите 
ни, професията, положе-
нието ни в обществото. 
Когато умрем, те отиват 
при някой друг.

Втората жена са се-
мейството и приятелите 
ни. Без значение колко 
близки са ни били прижи-
ве, те могат само да ни 
придружат в последния 
ни житейски път - до гро-

ба.
А първата жена е на-

шата душа, която често 
пренебрегваме в стре-
межа си към материал-
но богатство и чувствено 
удоволствие. Тя един-
ствена може да ни пос-
ледва дори и в смъртта. 
Затова е добре да се 

ПРеМиеРа
на 22 май 2013 г. от 
18.00 часа в народ-
но читалище „сла-
вянска беседа”, 
находящо се в гр. 
софия, ул. „Г.с. Ра-
ковски”, ще бъде 
представена най-
новата книга на из-
дателска къща но-
вата цивилизация 
– „с обич и дръз-
новение”, автор 
професор Христо 
карагьозов. книга-
та ще бъде пред-

ставена от акад. атанас Панчев – директор на 
издателска къща „новата цивилизация”, и от 
тодор ялъмов – зам.председател на нГик „Пе-
тър димков”. 

грижим за нея и да зачи-
таме желанията й - сега, 
а не едва когато сме на 
смъртния си одър.

Душата е единствена-
та част от нас, която ще 
ни съпътства винаги.

Из „Скритият дар“ на 
Джериес Авад

Живял някога
богат търговец 


