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Излиза 2 пъти в месеца

„Най-горещите места в 
ада са запазени за онези, 
които са неутрални във 
времена на жестока 
морална криза.“

Данте Алигиери

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 4-5

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД
във всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 
до 15-о число на всеки месец.

Търсете нашия двуседмичник 
за езотерика, философия, 
история, икономика и 
екологичен начин на живот. 
Абонатите на вестника имат 
право на безплатна публикация, 
реклама и съобщение за 
наболели обществени 
теми. Каталожен номер 618. 
Благодарим ви и ви очакваме!

За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

Каталожен №618
В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Интервю на 
Мариана ПРАМАТАРОВА

Наташа Гочева е родена в гр.Бургас. Страстта си към 
фотографията наследява от своя баща - известен фото-
репортер. Работила е дълги години като видеооператор 
в ТВ Микс и Канал 0, гр.Бургас и като фоторепортер във 
вестник“Бургас днес и утре“. Нейни материали са излъ-
чвани по Нова Телевизия и БТВ. Има и филми. От няколко 
години живее и работи във Великобритания. През свобод-
ното си време продължава да снима интересни обекти. 
През м.юни тази година попада в изследователска група 
на научни работници, с които посещава житните кръгове. 
Наташа Гочева беше любезна да отговори на следните 
въпроси:

Пиктограмата, появила си на 25 юни 2013 
година в местността Силбъри Хил

Наташа Гочева за 
житните кръгове
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проф. Димитър  ПАПАзОВ

Беше време... Време на 
така наречения „тотали-
таризъм”. 45 години... Пе-

риод  на ентусиазъм и политически борби след 
Втората световна война, в който се наложи 
Комунистическата партия. Време на строител-
ство на индустриални гиганти и панелки, меч-
тата на обикновения соцтруженик. Време на 
преселение от селото към града. Време, в ко-
ето по конституция всеки можеше и трябваше 
да работи. Време, в което всичко бе държава, 
вярно, малко омесена с партия, но държава, в 
която работата за парчето хляб ти беше осигу-
рена. Време, в което всички бяхме „равни”, е, 
не чак толкова, но все пак нямаше милионе-
ри от заплата. Време, в което политическата 
изява, различна от партийно-държавната, на-
мираше място в кръчмата след някоя и друга 
ракия. Време, в което 35 години от 45-те бяха 
свързани с името на един партиен лидер и 
държавен ръководител. Време, в което се раз-
вяваха червените знамена на Партията-ръко-
водителка и червеното знаме със сърп и чук 
на „Големия брат” – Съветския съюз. Нямаше 
по-близък до Големия брат от нас и той го оце-
няваше – голямото ни производство на малка 
страна намираше пазар в голямата страна, 
която ни отвръщаше с жестове – с някой ко-
раб нефт да ни захрани, като се примолим, че 
ни закъсва производството, който сегашните 
историци казват, че понякога не стигал дори до 
България, а директно отивал за валута „вто-
ро направление”. Вярно, малка страна, малка 
далавера...Е, не можеше да говориш полити-
чески вицове за партията и правителството 
или да пишеш срещу тях. Най-много да на-
пишеш срещу някой партиен деец, който те е 
излъгал и ако е вярно, да го пратят на друга 
работа, защото все пак трябваше да се работи 
нещо. Ред имаше – може би не най-добрия, но 
ред. Ред, дошъл от една велика сила, получи-
ла влияние над половин Европа с 27 милиона 
човешки живота срещу една нечовешка идео-
логия, с която успя да се справи с помощта на 
така наречените тогава „демократични страни”. 
Ред, който колкото повече се отдалечаваше от 
Втората световна война, толкова по-трудно се 
поддържаше, защото светът навлизаше в нова 
фаза, в която и в Източна Европа започваше 
да се чувства либерализацията.  По едно вре-
ме сред народа се чу от екстрасенси, че там, 
при големия брат, ще се появи някой с белег и 
ще има промени. Народът по принцип не вяр-
ва на екстрасенси, но този път промените се 
случиха – първо при Големия брат, после при 
другите „братя”. Идейната вярност се замени 
с икономическа – все по-малко кораби идваха 
от изток и отиваха на запад, докато най-после 
Големият брат каза: ”Стига толкова, всяка коза 
за свой крак”. Започнаха промени от запад на 
изток в Европа – то не бяха нежни или оранже-
ви революции, то не бяха паднали стени, то не 
бяха разрушени желязни завеси... Една след 
друга страните от източния блок се надпревар-
ваха коя да върви по-бързо към промените. И 
у нас закипя – червеният цвят се смени със си-
ния, народът поиска свобода на волеизявата и 
предприемачеството. 45 години стигат... То не 
бяха митинги с развяващи се сини знамена, то 
не бяха мирни походи, то не бяха палатки не 
на планина, а на площад „Александър Невски”. 
„Диктаторът” беше свален, „Партията-ръково-
дителка” извадена от конституцията. Народът 
видя след толкова държава в живота си „светло 
и цветно бъдеще” – започнахме да създаваме 
партии и всички станахме еднолични търговци. 
Дотогава имахме всичко почти като на запад, 
само че много по-скромно и безцветно – сега 
след промените да му мисли Запада...

„Да, ама не” – както казваше един бивш 
телевизионен водещ. Оказа се, че милионер 
не се става толкова лесно, но че и хляб не се 
осигурява вече толкова лесно при демокраци-
ята. Както отпадна „партията-ръководителка” 

БЪЛГАРИЯ – 
ЗАЛОЖНИК 
НА ПРЕХОДА
25 ГОДИНИ СТИГАТ!

от конституцията отпадна и задължението за 
работа - да работиш вече не беше задълже-
ние, а бонус. Свикнали да живеем под сянката 
на Голям брат, започнахме да си търсим нов 
Голям брат. Досегашният беше по-близко, а 
новият се оказа много далече, плюс това го 
интересуваха като променилия се вече и стар 

Голям брат само идеи, от които можеше да се 
получи нещо – т.е. не икономиката да служи 
на политиката, а политиката на икономиката. 
Сгушихме се при един от другите по-стари 
братя, където се бяха приютили и други ситни 
като нас страни, но по-бързи. Демокрацията 
разцъфтя, защото „тоталитарни” не ни искаха 
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при новия по-стар Голям брат. На мястото на 
едната партия-ръководителка се роиха с пре-
тенции да я заместят над 400 партии – сигур-
но по бройки на глава от населението сме на 
челно място в статистиката. Ликвидирахме 
държавните предприятия и станахме Еднолич-
ни търговци - сигурно тук сме пък за книгата на 
Гинес с повечето от милион фирми, кои то вече 
сме и забравили, че някога в сладки мечти за 
богатство сме регистрирали. Е, някои от тези, 
които развяваха знамена и станаха еднолични 
търговци, независимо от цвета им, купиха по 
някое и друго държавно предприятие и осъще-
ствиха колективната мечта за милионерство. 
Другите останаха с мечтата, че ще съберат 
малко пари, за да закрият  някога регистри-
раните фирми и не дават всяка година отче-
ти в данъчното на нула. Някои се упътиха към 
кофите с боклук - но не за да хвърлят излиш-
ното, а да проверят няма ли изхвърлено все 
още нещо годно. Навалицата край кофите на-
маляваше само покрай изборите – на тези 400 
партии им трябваха избиратели. Избирателите 
пък бяха доволни – можеха да си говорят как-
вото искат свободно, да си гласуват за който си 
искат от тези 400 партии, но най-вече за тази, 
която дава най-хубави и най-много кебапчета. 
Само дето въпроса за хляба между раздаване-
то на кебапчета за изборите стана проблем. За 
минималната работна заплата, първенец по 
бройки измежду получаваните заплати, за пен-
сиите пък да не говорим... Лозунгът на новите 
управляващи през прехода: ”По-малко държа-
ва!”- бе изпълнен. Преди държавата беше във 
всичко, сега я няма никъде. Останала е тук-
там колкото не да те облекчи, а да те затрудни 
с някой лиценз. И държавниците като всички 
трябва да се оправдават – видите ли – „пре-
ход”...

Без да иска, България стана заложник 
на прехода. Цели 23 години...Преход, в 
който все чака някой да й нареди като 

едно време нещо. Само че сега няма кой да й 
нарежда, поне идеологически, или да й помог-
не. Лозунгът на новите Големи братя е: ”Помог-
ни си сам!”. Явно, свикнали да изпълняваме 
указания 45 години, трябва вече да започнем 
да мислим как да си помогнем сами. Накъде 
да тръгнем – дали да намалим броя на парти-
ите на глава от населението, дали да връчим 
управлението на държавата на нови, млади, 
израснали в прехода, неопетнени от него обра-
зовани специалисти, избрани с мажоритарен 
вот, дали да съкратим голямата част от всички 
тези „важни” държавни инстанции като почнеш 
от върха и свършиш с общините и с парите от 

хилядите чиновници намалим опашките пред 
кофите за боклук. Може би да си поемем исто-
рическата роля на мост между Изтока и Запада 
– нашите предци са били търсени като хора за 
размяна на стоки и било известно и на Изток, 
и на Запад, че добре са се справяли. Някои от 
новите „Големи братя”, които също не ходят 
„прегърнати” по пътя си, защото всеки си гони 
интереса, все още ни се чудят защо през пре-
хода загърбихме стария руски „Голям брат”, с 
който ни свързват и род, и език, и минало, и 
можехме да сме им полезни – щеше да е добре 
и за стария ”Голям брат”, и за новите „Големи 
братя”, и за нас. Чакаха, чакаха да им помог-
нем да ги свържем, и докато ние сме в преход, 

който от средни граждани станахме бедни, тук-
там и с някой милионер. Средният гражданин 
у нас вече е беден, и то не само на приказки, а 
според европейските статистики. Крайно вре-
ме е да излезем от опашката на статистиката 
– иначе продължаваме да сме заложник на 
прехода. 

Ако през февруари 2013 година бедни-
ят “среден гражданин” излезе на про-
тести, защото преходът го докара до 

мизерия със сметките за ток, топла и студена 
вода и други подобни, през юни и юли на ули-
цата го изкара и собственото му вече израсна-
ло демократично съзнание. Юнските протести 
по улиците предизвикаха извинение на новите 
управляващи, макар и избрани демократично 
от народа на изборите на 12 май 2013 година, 
които си мислеха по стар навик, че могат да 
назначават когото си искат. Въпреки че настъ-
пиха юлските жеги, те не намаляват – стигна се 
до искане на оставка на правителството още от 
втория ден на съставянето му. Парадокс, който 
не се знае как ще завърши – за добро ли, за 
зло ли, защото вътре и в протестите има много 
лидери, които не искат да си отстъпят местата, 
а освен това има и много искания на протести-
ращите, които няма кой да обобщи – и за смет-
ки, и за нов изборен кодекс... Освен това чле-
новете на правителството, отиващи и връща-
щи се от работа като в карцер с охраняваща ги 
полиция поради наличието и на неуправляеми 
демонстриращи, както и народните представи-
тели, надали ще могат да сътворят нещо нор-
мално при този рев под прозорците им, което 
ще доведе без смяна на правилата до избора 
на... същите онези, срещу които демонстран-
тите протестират както през февруари. Много 
се говори за ролята на неправителствените 
организации в тази криза от всички партии – 
но никоя не поема инициативата да предложи 
кръгла маса или някакъв подобен форум, къде-
то наистина в спокойна обстановка да се чуе 
гласа на протестиращите и намеренията на 
управляващите и се реши какво може и какво 
не може в името на доброто на народа.  Явно 
никоя от партиите няма интерес...

видяли, че светът е глобален, започнаха сами 
да се свързват, така че, ако още се бавим, мо-
жем да  построим мост, който да ни остане като 
паметник за спомен на сушата.  

Помним многохилядните митинги със сини 
знамена и излезлите като от едно гърло: „45 
години стигат!”. През следващите години след 
тези викове последваха промени. Променил се 
е и старият „Голям брат”, с който бяхме 45 го-
дини, промениха се и нашите братя от Източна 
Европа, които завършиха прехода и тръгнаха 
по своя път. Останахме в преход само ние. 
Преход, който като че ли няма край. Преход, в 

Лозунгът „45 години стигат” е прескочил бли-
зо четвърт век и отново е на дневен ред, само 
че с друга тема и намалил числото: „25 годи-
ни преход стигат”. Народната енергия се изля 
по площадите. Дали ще продължат сегашните 
управляващи да властват, или ще дойдат нови, 
не е толкова важно – важното е които и да са 
те, да знаят, че лозунгът „25 години преход 
стигат” остава и трябва да работят усилено за 
края на прехода, за да заживее народът нор-
мално като в наистина демократична страна в 
Европейския съюз.
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Наташа, откога е интересът ти по жит-

ните кръгове?

За житните кръгове може да се говори мно-
го, защото те не са от вчера и в невероятно 
красивите им и разнообразни рисунки е за-
кодирана различна интересна информация. 
За първи път разбрах за появата и съществу-
ването на тези феномени преди около 15-16 
години. Тогава те събудиха голям интерес в 
мен с мистичното си появяване, произхода, с 
въпросите как и кой ги прави и най-вече какво 
изобразяват самите рисунки и каква е целта 
им.

Локализирай мястото, където се появя-
ват, както и усещанията си там. 

Вече повече от 25 години житните кръгове /
пиктограми/ се появяват в периода от май до 
септември по мистичен начин в полетата на 
различни места на нашата планета - Канада, 
Африка, Австралия, Русия, Южна Америка, 
Япония, но най-честа е появата им в Англия. 
За този период тук са отброени десетки хиля-
ди сложни геометрични конфигурации. Исто-
рията сочи, че един от първите кръгове е на-
мерен още през 1678 година, но появата им е 
зачестила през 20 век. Този феномен буди го-
лям интерес както сред учени от различни на-
учни сфери, така и от изследователи на НЛО. 
В опитите за разгадаването на пиктограмите, 
предположенията са различни: скептиците 
казват, че те са човешко дело и са правени 
опити да се изгради подобен кръг с помощта 
на дъски, резултатите от които са неуспешни, 
унищожени житни площи с пречупени класо-
ве. Също така има предположения, че те са 
резултат от атмосферен феномен, като завих-
рянето на малко торнадо. 

Какво се наблюдава в момента? Коя е но-
вата фигура? 

Имах уникалната възможност и късмет да 
посетя една от последните пиктограми два 
дни след появяването й на 25 юни 2013 го-
дина в местността Силбъри Хил, провинция 
Уилтшир, Англия. Това е мястото, където се 
появяват житните кръгове в тази страна. Из-
следователите предполагат, че причината е 
величествената могила, която се намира в 
непосредствена близост, както и мегалитният 
колос на Стоунхенж в този район. Самата мо-
гила също буди голям интерес, защото датира 
2600 години преди Христа и е най-голямата 
изкуствена могила в Европа. Тя представля-
ва масивна могила, наподобяваща пирами-
да, сплескана /отрязана/ отгоре с височина 
около 40 метра, заемаща около 5 акра земя. 
Съставена е главно от варовик, глина и чакъл 
и е построена на три етапа в продължение на 
30-40 години, първият който започва в 2600 

год. преди н.е. и я прави съвременник на пи-
рамидите в Египет. Силбъри Хил е завършен 
1000 година преди последното подреждане 
на камъните в Стоунхендж. За целта на по-
строяването и предназначението й все още се 
спори и предполага.

Последното изображение пиктограма, по-
явило се на 25 юни 2013 г., представлява гео-
метричен кръг, в който е разположен пясъчен 
часовник, от двете страни на който има фигу-
ри на 2 риби. Извън кръга има 5 групи линии, 
зачеркнати с по една черта. 

Какво е посланието на фигурата и как я 
тълкуват специалистите? Трябва ли човек 
да е „посветен“, за да разбере посланията?

Според учените всяка група от реските от-
говаря на определена буква. Чете се в посока 
на часовниковата стрелка, а думата започва 
от едната черта, която отговаря на Латинската 
буква А. Получената дума е: „АRISE“ /появя-

От стр.  1

Наташа Гочева за 
житните кръгове

Съвременните изследователи са устано-
вили, че тези изключително красиви рисунки, 
представляващи сложни геометрични фигури, 
са творение на извънземен, Космически раз-
ум и са послания към човечеството, целящи 
предотвратяване на природни катаклизми и 
насоки за спасяването живота на Планетата.
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вам се, надигам се, възниквам, 
възкръсвам, издигам се/ А по-
сланието е: „Времето изтича!“. 
Обикновено кръговете се появя-
ват през нощта за времето от 10-

15 секунди. Създателите използват символи 
- строго геометрични фигури, за да предават 
своите послания. Геометрията е универсална-
та математика на вселената, затова извънзем-
ните използват този метод за общуване. Кон-
тактът става телепатично, задават се въпро-
си, а отговорите се появяват чрез символите 
в пиктограмите.

Нещо интересно, нетипично, свързано с 
усещанията и възприятията на присъства-
щите наблюдава ли се? Силно енергийно ли 
е мястото?

Когато пристигнах на мястото, където се на-
мираше житния кръг и започнах да се разхож-
дам из него, да наблюдавам и снимам, това 
което ми направи впечатление, е, че сякаш 
времето беше спряло. Цареше невероятно 
спокойствие, мир и красота. Целият кръг зае-
маше едно огромно пространство и докато се 
намира човек в него, трудно може да се ори-
ентира къде започва и завършва даден сим-
вол. Целият кръг може да се види добре от 
хеликоптер, ако се изкачи човек на могилата 
или от хълма, който се намира след могилата. 
Житата бяха започнали леко да се изправят, 
но линиите и фигурите ясно личаха. Класове-
те бяха силно наклонени до земята в различ-
на посока в зависимост от това, каква фигура 
изобразяват. На места имаше няколко слоя 
стъбла паднали в различни посоки. Интерес-
ното беше, че класовете не бяха пречупени, 
всеки стрък бе запазен здрав, като прегъва-
нето беше по странен начин на мястото на 
възлите, които дават здравина на стъблото. 
Чувала съм, че на такова място има остатъчна 
радиация, която влияе на електрониката, но 
моят апарат и видеокамера си работеха безу-
пречно. Дори батерията на телефона ми беше 
изтощена напълно, но аз успях да проведа до-
ста дълъг разговор, за голямо мое учудване. 
Реших да се отпусна в медитация и още в са-
мото начало се появи стягане в областта на 
третото око, сякаш някой беше надял обръч 
на главата ми. В една от просеките на фигу-
рите мъж медитираше в легнало положение. 
Ние го заварихме там. От мястото, където се 
намираше той, се чуваше много странен звук, 
който беше на равни интервали и не мога да 
оприлича на нито един от звуците, които съм 
чувала до сега в моя живот. Неговата отдаде-
ност, медитация продължи няколко часа и за 
голямо мое съжаление не успях да разгова-
рям с него, залисана в моето снимане, малко 
преди ние да напуснем това удивително мя-
сто, забелязах неговото отдалечаване.

Местните жители как реагират на жит-
ните кръгове - за тях нещо необичайно ли 
са, или са нещо, с което са свикнали и не му 
отдават значение? Как се отнасят с посе-
тителите, с туристите?

Житните кръгове винаги са предизвиквали 
жив интерес както от изследователите, така и 
от населението. Нивите, където те се появя-
ват, са частна собственост и понякога стопа-
нинът изразява нежелание за посещение от 
заинтересовани хора. В такива случаи се до-
пускат само учените, които изследват новото 
извънземно творение. Имало е случаи загадъ-
чните творци да предадат своето послание на 
територията на военни бази и това е водело 
до съмнения, че именно военните са създа-
телите на тези странни картини, като по този 
начин те изпробвали нови радиационни оръ-
жия. Но тази версия винаги била отхвърляна, 
защото с всяка следваща година кръговете 
ставали все по-съвършени, с много по-сложни 
геометрични фигури. Интересното е, че когато 
човечеството реагира скептично, със съмне-
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ния и критики относно някоя  пиктограма, ско-
ро след тава се появявала нова картина, която 
да опровергае съмненията и отхвърли крити-
ките.

От няколко години всяко лято, през м. юли, 
в Англия се провежда конференция, на която 
се събират учени, изследователи и ентусиасти 
от цял свят, където се споделя опит, научни из-
следвания, представят се нови идеи, показват 

се филми и фотоси, свързани с тези загадъ-
чни феномени - житните кръгове.

Моето лично мнение е, че не е толкова важ-
но да знаем кой е създателят на тези уникал-
ни рисунки, а да разберем какво искат да ни 
кажат чрез тях, и че безспорно съществува 
извънземна цивилизация, която е загрижена 
много повече от нас самите за съдбата на на-
шата планета и всяко живо същество на нея.
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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?

Божествената 
матрица

Грег 
БРейДъН

Със своето изявление 
за интелигентността в 
Творението Планк е опи-
сал енергията на „лъва на 
Айнщайн”. По този начин 
той е запалил пламъка 
на противоречието, който 
днес продължава да твори 
по-интензивно от когато и 
да било преди. В неговия 
център старите идеи за 
онова, от което е направен 
нашият свят (и реалността 
на Вселената), са отлете-
ли през прозореца! Преди 
повече от половин век ба-
щата на квантовата теория 
казва, че всичко е свърза-
но чрез много реална, ма-
кар и неконвенционална, 
енергия. 

СВЪРЗАн КЪМ 
ИЗТоЧнИКА: 
КВАнТоВо 
ЗАПЛИТАнЕ
Тъй като Планк пред-

ложил своите уравнения 
на квантовата физика в 
началото на 20 век, били 
разработени множество 
теории и се провели реди-
ца опити, доказващи това 
понятие. 

Най-малките нива на 
Вселената - атомите и по-
датомните частици - се 
държат като свързани. 
Проблемът е, че учените 
не знаят как и даже дали 
поведението, което се 
наблюдава в такива мал-
ки мащаби, има някакво 
значение за по-големите 
реалности на нашия все-
кидневен живот. Ако има, 
значи откритията пред-
полагат, че изумителните 
технологии на научната 
фантастика скоро могат да 
се превърнат в реалността 
на нашия свят! 

През 2004 г. физиците от 
Германия, Китай и Австрия 
публикуваха доклади, кои-
то звучаха повече като 
фантастика, отколкото 
като научен експеримент. 
В сп. Nature учените обяви-
ха първите документирани 
опити за телепортация до 
отворена дестинация - из-
пращане на квантова ин-
формация за дадена час-

тица (нейното енергийно 
копие) до различни места 
едновременно. Процесът 
е, като „да изпратиш доку-
мент по факса и в хода на 
процеса да разрушиш ори-
гинала. 

Други експерименти 
показаха еднакво невъз-
можно звучащи неща като 
например излъчването 
на частици от едно място 
на друго и билокиране-
то. Колкото и различно да 
звучат различните про-
учвания, те имат нещо 
общо. За да стават тези 
експерименти по начина, 
по който се случват, тряб-
ва да съществува среда 
- трябва да има нещо, за 
да могат частиците да се 
движат през него. И тук 
е онова, което е може би 
най-голямата мистерия на 
съвременността, тъй като 
традиционната физика 
твърди че тази среда не 
съществува. 

През 1997г. научните 
списания публикуваха ре-
зултатите от нещо, което 
според традиционната фи-
зика не би трябвало да се 
е случило Пред повече от 
3400 журналисти, занима-
ващи се с образованието 
хора, учени и инженери в 
над 40 страни било док-
ладвано, че Женевският 
университет в Швейцария 
е провел експеримент за 
това, от което е направен 
нашият свят - частиците 
светлина, наречени фото-
ни. Резултатите продъл-
жават да разклащат осно-
вите на конвенционалната 
мъдрост. 

Учените разцепиха един 
фотон на две отделни час-
тици, като по този начин 
създадоха „близнаци“ с ед-
накви свойства. След това 
чрез оборудване, разра-
ботено специално за екс-
перимента, те изстреляха 
частиците в две противо-
положни посоки. ,,Близ-
наците” бяха поставени в 
специално създадена за 
целта камера - като онези, 
които предават телефон-

Мост между 
времето, 

пространството, 
чудесата и 

вярата

Продължение от бр. 10 чат „квантова ексцентрич-
ност”. 

Връзката между фото-
ните била толкова син-
хронна, че изглеждала 
мигновена. Същото явле-
ние било установено и на 
други места в природата, 
даже в галактики, намира-
щи се на светлинни години 
разстояние. „По принцип 
не би трябвало да има зна-
чение дали разстоянието 
е няколко метра или цяла-
та Вселена”, казва Гизин. 
Защо ли? Какво свързва 
две частици светлина или 
две галактики до такава 
степен, че промяната в 
едната става едновремен-
но при втората? Какво е 
различното тук в сравне-
ние с опитите, правени в 
миналото? 

За да отговорим на този 
въпрос, първо трябва да 
разберем откъде идва 
Божествената матрица. А 
за да стане това, трябва 
да направим крачка на-
зад - до времето, по което 
според западните учени е 
започнал всичко или поне 
Вселената, каквато я по-
знаваме.

ПРоИЗХоДЪТ
нА МАТРИЦАТА
Днешните учени вярват, 

че Вселената е започнала 
съществуването си преди 
13-20 милиарда години с 
масивна експлозия. Макар 
че има противоречиви те-
ории за времето и за това 
дали е имало единични 
или многобройни експло-
зии, съществува общо съ-
гласие за това, че наша-
та Вселена е започнала 
съществуването си преди 
много време с масивно ос-
вобождаване на енергия. 
През 1951 г. астрономът 
Фред Хойл описал тази 
експлозия като „Големия 
взрив” - термин, който все 
още се използва. Изчис-
лено било, че частици от 
секундата преди Големия 
взрив нашата Вселена 
била много по-малка, от-
колкото е днес. Компютър-
ните модели подсказват, 
че тя била малка и свита 
като мъничка топка. Смята 
се, че ако от онова, кое-
то виждаме като Вселена 
днес, се премахне цялото 
„празно” пространство, би 
останала топка с размери-
те на едно зелено грахче! 
Според предлаганото от 
моделите то може и да е 
било малко, но не е било 
студено. Температурата в 
това компактно простран-
ство била 18 милиарда и 
милиони, милиони, мили-
они градуси по Фаренхайт 
- много пъти по-горещо от 
настоящата температура 
на Слънцето. След това 
настъпило охлаждане до 
18 милиарда градуса и се 
родила нашата нова Все-
лена. 

ните разговори на около 
7 мили разстояние, в две 
противоположни посоки. 
Когато всяка от частиците 
достигне своята цел, раз-
стояние от 14 мили отделя 
едната от другата. В края 
на пътя „близнаците ”били 
заставени да „избират” 
между двата маршрута, 
еднакви във всяко едно 
отношение. Онова, което 
прави този експеримент 
толкова интересен е, че 
когато частиците „близна-
ци” достигнали мястото, 
където трябвало да избе-
рат единия или другия път, 
те правели еднакъв избор 
и всеки път преминавали 
по един и същи път. Всеки 
път резултатите били ед-
накви. 

Макар че традицион-
ната мъдрост твърди, че 
„близнаците” са отделни, 
те се държали така, сякаш 
все още са свързани! Фи-
зиците наричат тази мис-
териозна връзка „кванто-
во заплитане” . Водещият 
проекта, Никълъс Гизин, 
обяснява: „Заплетените 
фотони формират един и 
същи обект. Даже когато 
са разделени, при промя-
ната на единия автоматич-
но се променя и другият”. 

В традиционната фи-
зика няма нищо, което да 
обяснява наблюдаваното 
на експериментите. Освен 
това вече има и други по-
добни експерименти. Д-р 
Реймънд Чиао от Универ-
ситета в Калифорния оп-
исва резултатите от же-
невските експерименти 
като „една от големите за-
гадки на квантовата меха-
ника”. Тези връзки са факт 
от природата, доказан с 
опити, но опитайте се да 
ги обясните философски - 
много е трудно . 

Алберт Айнщайн (в ко-
ментар, направен дълго 
преди провеждането на 
тези експерименти), наре-
къл възможността за по-
добни резултати „странно 
действие на разстояние“ 
. Днес физиците ги нари-

Когато вълничките от 
Големия взрив се разпрос-
транили в празнотата на 
съществуващото празно 
пространство, те носели 
със себе си нещо повече 
от топлина и светлина. Те 
избухвали и като Шаблон 
от енергия, който се пре-
върнал в Отпечатък за 
всичко, което е сега и кое-
то може някога да бъде. 
Този Шаблон е спомена-
ван в древните митове 
и митичната мъдрост. С 
имена, вариращи от „мре-
жа” - в Будистките Сутри 
- до „паяжина” на Паяка - 
Прамайка - в традициите 
на индианците хопи, ехото 
на този Шаблон звучи до 
днес. 

Тази Мрежа, или Паяжи-
на от енергия, продължа-
ва да се разширява през 
Космоса - като квантовата 
същност на всички неща, 
включително на нас и на-
шето обкръжение. Тази 
енергия ни свързва с Бо-
жествената матрица. Тази 
„есенция” служи като мно-
гомерно Огледало, което 
отразява онова, което съз-
даваме в своите емоции и 
вярвания обратно към нас, 
като наш свят. (Виж Част 
III.) 

Как можем да сме сигур-
ни, че всичко във Вселена-
та е наистина свързано? 
За да отговорим на този 
въпрос, нека се върнем на 
Големия взрив и на експе-
римента, проведен в Же-
невския университет, кой-
то вече описахме. Колкото 
и различни да изглеждат, 
между тях има неулови-
мо сходство: проучваната 
връзка е налице между 
две неща, които някога са 
били физически свързани. 
В случая с експеримента 
разцепването на фотон 
на две части е създало 
„близнаците“ и това е на-
правено, за да е сигурно, 
че двете части са напъл-
но еднакви. Фактът, че 
фотоните и частиците от 
Големия взрив някога са 
били физически свърза-
ни едни с други, е ключът 
към тяхната свързаност. 
Изглежда, че щом нещо е 
свързано, то си остава за-
винаги свързано, незави-
симо дали това означава 
физическа връзка или не. 

Ключ 4: Щом нещо е 
свързано, то си остава 
завинаги свързано, неза-
висимо дали е свързано 
физически или не. Колкото 
и голяма да ни изглежда 
нашата Вселена днес, не-
зависимо от милиардите 
светлинни години, които 
отнема на светлината на 
най-отдалечените звезди, 
за да стигне до нашите 
очи, някога цялата мате-
рия във Вселената заема-
ла много малко простран-
ство. 

(Следва)
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Спас МАВРОВ

От самото възникване на 
християнството се оф-
ормя един ярък аспект 

на съзнанието - отговорността на субекта пред 
личните му дела на земята, определящи го като 
потърпевш при второто явяване на Господ Хрис-
тос. Под въздействието на страха и наказанието, 
присъщи на юдаизма, християнинът попада под 
емоционалното влияние на възмездието. Този 
аспект е развит от Църквата в крайните му фор-
ми, които сега няма да разглеждаме. Внимание-
то, което Христос отделя на проблема за греха и 
наказанието, изразени главно в израза му, че ще 
дели хората на „овци“ и „кози“, всъщност не се 
отнася пряко за Страшния съд, описан от Йоан 
Богослов в „Откровението“, а до специфичен про-
цес от дейността на Душата след смъртта - кога-
то се намира във финия свят. Разликата в двете 
идеи - на Христос и на Йоан - се отнасят до про-
явата на Душата и до апокалиптични процеси в 
Слънчевата система, засягащи Земята. Послед-
ното, катаклизмите, не са процеси на човешкото 
поведение и съзнание, а природни събития, то-
тално независещи от деянията на хората. Да се 
вменява на човешкото съзнание, че Богът-Отец е 
апокалиптичен садист, е най-малкото невежество 
и цинизъм. Отецът, пращащ Сина си за жертва, 
изпада в деликатна ситуация: Баща ли е, или Дя-
вол? По същество самата презумпция за страшен 
Баща изключва идеята за качествен Творец. Ии-
сус е знаел тези тънки характеристики, затова не 
вменява на Отеца ( Иже си на Небесе ) подобни 
качества.

Така както е знаел и езотеричното съдържание 
на българската дума СЪДБА. Това знание дава 
основание на колобрите от наследствената ли-
ния на ТанГ-Ра -първият истински монотеистичен 
бог на хората, че Иисус е от рода на посветените 
Балгури.

В живота на българите думата СЪДБА има 
изключително значение. С това понятие ние оп-
ределяме всичко, което е извън възможностите 
на човека. Независимо дали се отнася за добро, 
или лошо, хората влагат един смисъл: случило-
то се е извън възможността за осмисляне. И с 
това свое схващане българинът изразява дъл-
боко философско и психологично разбиране за 
„ръководство свише“ в живота на хората. Най-
често за двигател на съдбата се приема Бог или 
негови пратеници, които изпълняват заръките му. 
Тази чисто пространствена презумпция въвежда 
в живота на българите, осмислено и естествено, 
знанието за едновременността на два свята, от 
които единият е висш, недостижим и често нераз-
бираем в действията си. Другият е този, в който в 
момента живеем.

Понятието Съдба определя много специфич-
но ниво на божествено попечителство - събитие, 
което става под контрола на Небето. Според 
Принципа за структурирането на свещените сло-
ва, към които спада и понятието Съдба, думата 
има следното информационно значение:

1. СЪД
1.1. (народно) - съдина, чиния, паница, блюдо...
Съд е всичко, в което може да се вложи нещо, 

да се вмести в него. В този смисъл Съд е пред-
мет, съдържанието на който не се определя, но се 
подразбира, че в него има нещо, съдържа нещо. 
Съд е вместилище на съдържимото - съдържани-
ето.

1.2. съдилище, трибунал
Второто значение на думата съд се отнася до 

правосъдието. Затова българите наричат мяс-
тото, където се доказва правдата, „Съд“, „Съ-
дилище“. Тази изключително голяма разлика от 
първия смисъл на думата е много интересна и 
показателна за дълбокия й социално-морален 
аспект. Веднага прави впечатление разширени-
ето на понятието в това му значение (коренът) 
- като човешка дейност от битов характер.

2. БА
Изключително сакралната българска сричка 

БА разгледахме в книгата „Колобар „. Сега ще се 
върнем за малко отново на основното й значе-
ние: БА е космична, полово неопределена душа, 
слизаща в материята, за да стане КА - проявена 

в материята душа. Определението е пределно 
ясно, но Тангризмът подчертава, че тази душа 
няма пол, тоест тя е андрогенна, не е полово де-
терминирана.

Навлизайки в полето на анртопологията на 
Тангризма, ние уточняваме, че става въпрос за 
изключително сакрален момент - когато душата 
се преструктурира и организира своя материален 
носител - тялото. Така Ба става КА - като изграж-
да свой организъм, в който се вмества и живее 
като животно или човек (жива душа).

Можем да уточним:
1. В употребата на думата Съд-ба има особено 

ниво на осъзнаване - Господ така е отсъдил, Той 
е съдията, Той решава така да е. Следователно 
единството от двете понятия (информациите за 
Съд и Ба) определят една много дълбока и спе-
цифична характеристика на думата.

2. В понятието СЪДБА българското съзнание 
влага идеята за предопределеността на живота 
съобразно качествата на личната ни, духовна Не-
бесна субстанция, известна като Душа.

Или: това, което се случва като неизбежно в 
живота на човека (КА) е защото качествата на съ-
държанието на душата му (БА) е такова. Тогава 
понятието съдба определя две успоредни нива 
на битието - космичното и земното, протичащи в 
единство чрез нашето тяло. Това единство, раз-
бира се, е гъвкаво и подвижно, защото не всичко 
е съдба, следователно не всичко е предопреде-
лено. Съзнанието за предопределеност и свобод-
на воля е присъщо на нашата народопсихология. 
Българинът е волеви, борбен и в същото време 
изконно прекланящ се пред съдбовното, пред ви-
сшата повеля на небето.

Ето великият истински смисъл на думите 
на хунора ИИСАА (Иисус) за времето на 
Страшния съд. Само сковано от страх 

съзнание може да го деформира дотолкова, че 
да го интерпретира като ужаси на битието, про-
изведени нарочно от Твореца, който иначе е ми-
лостив и добър Отец. Или едното не е вярно, или 
това не е Отецът на хората.

Страшният съд е съдът, който душата сама 
провежда над собствения си живот, когато напус-
не тялото и изнесе информацията за начина, по 
който е живяла на земята: в един паралелен свят, 
известен на българите дори само от смисъла на 
тази дума: Душата в нас ще съди Човека в нас 
според делата му. И ще произнася присъдата 
за следващото си прераждане - на предопреде-
лените нови трансформации, за да може тялото 
да изживее своите неетични постъпки. А Господ 
ще наблюдава и ще се намесва там, където има 
данни или стремеж за промяна. Както Синът Му 
направи с добрия разбойник на Голгота.

3. Трето информационно ниво на понятието 
Съдба определя КА като отражение на БА. Ко-
гато КА (умът, АЗ-ът у нас) пропадне дълбоко в 
материалното съзнание и спре да контактува със 
своята БА (духът-душа), тя губи небесния корек-
тор и егото се превръща в ненаситен консуматор. 
Затова съществува заветът на ТанГ-Ра към коло-
бъра: Ти си отражението на света!

Да бъде човек отражение на заобикалящия го 

свят означава да достигне такава чистота в жи-
вота, че да отразява всички външни влияния и то 
така, че хората да съзират в отразяването себе 
си. КА на колобъра се ръководи изцяло от инту-
итивните нагласи на неговата БА, която е в не-
посредствена връзка с духа в него. Всеки човек, 
преосмислил и преодолял влиянието на матери-
ята (КА субстанцията), има потенциал да се прео-
бърне и да тръгне по пътя към собствената си БА.

Ще направим и кратък анализ на думата 
КАРМА според правилата на Тангри-
зма, надявайки се читателят да схване 

разликата в българското понятие СЪДБА и източ-
ното КАРМА.

Ще разделим думата на съставящите я срички, 
които не са случайни, а строго определени и за-
висими една от друга.

1. КА - земна душа. (БА трансформирана в ма-
териална форма).

2. АР - сричката е РА и означава Небесна 
енергия на творяща космична същност (ТанГ-Ра, 
Амон-Ра). Когато се прилага към конкретна дума, 
тя може да се обръща, да става АР. Българите 
означават с нея и човек. Така планината Сокар 
е съставена от СОК и АР, което означава енерги-
ен център на соколите (на сина на ХОР - СОК) и 
Слънчев център (РА) на земята.

3. МА - Вода. Женска същност. Майка. Ражда-
ща материални форми.

Анализът подсказва тълкуванието като: Душа-
та Ка, слязла в материята и намираща се под кон-
трола на Небето (Ра), в планетарните енергийни 
характеристики на материята на възпроизвод-
ството (Ма). Прераждаща се човешка душа под 
контрола на закона на Небето. Ето това означава 
Карма.

И това й значение я определя като коренно раз-
лична от нашето Съдба, която е кардинална - оп-
ределяща качеството на Небесната и доказваща 
Висша намеса в човешкия живот.

Можем да уточним:
Съдба определя предопределеността ни по 

отношение на Небесното качество у нас. Карма 
определя достигнатото от нас лично качество в 
битието като хора. Съдбата включва в себе си 
карма като частен случай, защото собствените й 
качества са плод и на качествата от миналите й 
прераждания - когато пак е била човек.

С всичко казано дотук определихме изкриве-
ната идея за Страшния съд като манипулативно 
деформирана до ниво, когато тя сама противоре-
чи на великото дело на хунора Иисус, достигнал 
ранга Христос. За колобрите това е едно от по-
редните доказателства, че ИИСАА (Иисус) е пра-
теник на Горната земя. Той е съвършеният Коло-
бър. Като при Забулената сова, Той има две очи, 
в които се отразява всичко. Така както в трите Му 
съблазни се отрази цялата сатанинска ложа.

Съдът на БА е Съдът, който ние самите из-
вършваме над себе си. И ако в него има нещо 
страшно, то това е самоосъзнаването на собстве-
ната си духовна деформация. А нима се съдържа 
нещо друго във Великия завет: Душа - душа да не 
поробва и Дух - Духа да не подвежда?!

Съдба - идеята
за Страшния съд
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Извадки от 
книгата на 
д-р Михаела 
ГльОклеР

 

Безброй деца в целия 
свят на възраст меж-
ду три и дванадесет 

години гледат телевизия от 
4 до 6 часа на ден. Какво се 
случва там? Понеже на екра-
на се движат картините, очи-
те на детето могат да останат 
съвсем спокойни. Този факт 
се използва в очните клиники, 
когато след операция на очи-
те на пациента се препоръ-
чва например 5 часа на ден 
да гледа телевизия, понеже 
това е единствената възмож-
ност мускулите на очите да 
се държат напълно спокойни. 
Привеждането в спокойствие 
на мускулатурата е една важ-
на помощ за лечението на 
един опериран мускул. Какви 
са последствията обаче при 
гледането, когато едно дете с 
нормална очна мускулатура 
часове на ред не я упражня-
ва? Но не само това, а когато 
то не може да упражнява и 
изгражда пространственото 
виждане и възприемането на 
цветовете по един диферин-
циран начин? Определени ти-
пични цветове се проецират 
на екрана като съвсем малки 
точки, където чрез перспекти-
ва се получава илюзията за 
пространствена картина. На-
лице е един процес на вижда-
не, който не поощрява разви-
тието на очната организация, 
понеже тя не извършва една 
здравословна, т.е. отговаря-
ща на действителността дей-
ност.

Освен това информацион-
ният поток, който се излива 
от екрана, далеч надхвърля 
възможностите на детето да 
възприеме предлаганото му 
и самостоятелно да го пре-
работи.

То възприема ту едно, ту 
друго и често не може да си 
изгради взаимната връзка 
между възприетите карти-
ни и схванатите изречения. 
Мозъкът се подтиква към 
разкъсано на парчета, асоци-
ативно протичане на мислов-
ния поток.

Мозъкът се формира по-
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници «Хеликон», 
«Ориндж», «Сиела», «Пингвините», «Нанси», «Букспойнт» и «Нова 
епоха», както и от книжните борси «Болид» и «Искър».

вече като инструмент на па-
сивна асоциативна мисловна 
дейност. Той трудно ще бъде 
пригоден към активно соб-
ствено творческо мислене. 
В по-късния си живот един 
така израснал човек ще е 
зависим, необходимите му 
важни информации винаги 
да му бъдат давани отвън; 
той сам няма да е достатъчно 
в състояние, да изгради соб-
ствени идеи и преценки. Той 
изобщо няма да има импулси 
за такава дейност. В противо-
вес обаче силно се развива 
едно мислене, което е кри-
тично наблюдателно и склон-
но да осъжда дадените об-
стоятелства. Защото такова 
мислене се занимава винаги 
само с наличното, а не е про-
дуктивно-творческото. Едно 
творческо мислене може да 
се развие само въз основа на 
собствена активност, внима-
ние и жив интерес към дей-
ствителното обкръжение.

Мускулната система на 
човека има способността да 
функционира много единно. 
Фиксира ли се внимателно 
например с очите една точка, 
забелязва се, че всички оста-
нали мускули на тялото също 

се напрягат и стават непод-
вижни като очните мускули, 
които вцепенено са насочени 
към една точка.

Невъзможно е внима-
телно да се взираме 
през един далеко-

глед и същевременно да ма-
хаме с крак. Този феномен е 
отговорен за това, че децата 
стоят така неподвижно пред 
екрана и не извършват най-
важното, каквото трябва да 
правят децата в годините на 
детското развитие – да се 
движат, да подражават, да 
стават сръчни, да са твор-
чески дейни. След консуми-
рането на телевизионното 
предаване се изпада в едно 
също така неестествено не-
спокойно движение, както 
преди това пред телевизора 
са били в неестествено спо-
койно положение. Не зависи 
от самото съдържание на 
гледаното предаване (дали е 
страшно или не е), а изобщо 
от характера на всяко теле-
визионно предаване, което 
насила води до изключване 
на движенията пред екрана, 
така че след като вече не се 
гледа телевизия, децата из-
вестно време не знаят какво 

да направят със себе си и 
клонят към агресивност, 
смяна на настроението и се 
държат провокиращо. Про-
блематичното или не про-
блематичното съдържание 
на определени предавания 
само засилват или отслабват 
въздействието.

Ние излагаме една поре-
дица от симптоми, присъщи 
на деца, които редовно гле-
дат телевизия. Тях често ги 
срещаме в кабинета на дет-
ския лекар и бихме искали 
да импулсираме родителите 
наново да премислят въздей-
ствието на гледането на теле-
визия в детска възраст.

Редовно гледащи телеви-
зия деца, сравнени с други 
деца правят впечатление, че:

- пристъпват към хората 
без страх и дистанция, но без 
да могат да изградят истин-
ски личен контакт;

- трудно могат да отправят 
един насрещен спокоен по-
глед и вместо това се пулят 
или гримасничат;

- поставят повърхностни 
въпроси, без да имат особен 
интерес към отговора;

- техните отговори също са 
повърхностни или стереотип-
ни;

- интересът им към даден 
предмет не отива много надъ-
лбоко;

- проявата на чувствата им 
е повърхностна и имат склон-
ност към безцеремонност;

- мисленето им протича в 
бързи и готови асоциации.

Поведението на децата 
често изглежда оргинално и 
остроумно за родителите им, 
така че е трудно да се накарат 
да разберат казаното по-горе. 
Описаните в литературата 
въздействия на телевизия-
та върху децата се покриват 
с нашия опит. Най-важните 
разултати са следните:

- Езикът, като възможност 
за лично изразяване остава 
примитивен.

- Способността да се раз-
бере смисълът на прочете-
нето намалява. Чутите думи 
само трудно могат да изгра-
дят собствени представи у 
детето. Много повече се по-

явяват запаметени картини и 
асоциации.

- Чете се малко и се пред-
почитат илюстрирани произ-
ведения, най-често Comics и 
Non-Books.

- Липсва активно преработ-
ване на прочетеното и видя-
ното. Чрез това се нарушава 
способността за концентра-
ция.

- Поощрява се склонността 
към алкохол, медикаменти и 
зависимост от дроги, понеже 
децата свикват да възприе-
мат възбуда и душевни емо-
ции без собствени усилия, 
така да се каже, с натискане 
на копчето.

- Волевото развитие цен-
трално се нарушава, понеже 
децата стоят обездвижени 
пред екрана и не могат да 
действат активно, подража-
вайки, както обикновено. От-
там след консумацията на 
телевизионни предавания се 
стига до агресивно и хаотич-
но разтоварване на събра-
лата се неизползвана актив-
ност.

- Едно ново измерение се 
прибавя към проблема с все 
по-голямото разпростране-
ние на видеокасети с филми 
на ужаса. Много родители ня-
мат понятие какви безсмис-
лия и перверзии консумират 
децата им.

Деца, възпитани без теле-
визия, са най-предпочитаните 
другари в играта и с удовол-
ствие ги канят у други хора, 
защото тогава и собствените 
деца не гледат толкова много 
телевизия.

Ако телевизията като ме-
диум не може да се избегне, 
идеалното е при децата да се 
е стигнало до окончателното 
изграждане на волята и чув-
ствата, следователно около 
13 - 15 години. До рубикона 
на десетата година от живота 
би трябвало във всички слу-
чаи телевизията да е табу, 
да не се гледа. Според ин-
дивидуалните обстоятелства 
може да се прояви известна 
толерантност в периода от 10 
до 15-годишна възраст.

Ако въпреки всичко в дет-
ството се гледат предавания 
или новини, би трябвало ро-
дителите да направят усилие 
видяното да се преработи в 
разговор. Най-малкото, това 
допринася детето, макар и 
по-късно, лично да се зани-
мае с видяното, а не да го 
приеме само пасивно. След 
пубертета всичко изглежда по 
друг начин.

До 16-та година обаче е же-
лателно родителите да знаят 
какво гледат младежите и да 
разговарят с тях за това. След 
това младите хора следва да 
се оставят свободни. Получи-
ли ли са дотогава достатъчно 
други импулси, телевизията 
няма да упражнява върху тях 
прекалено силно влияние и 
те няма да я предпочитат. С 
радиото би трябвало да се 
започне във възрастта, когато 
момчетата започват да кон-
струират радиоапарати. Пре-
ди това те могат евентуално 
да слушат само новините, но 
никога не бива радиото да се 
оставя да изпълнява ролята 
на шумови кулиси.

Телевизия и видео 
в детска възраст


