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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. 2

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

Съединението, станало факт на 6 септември 
1885 г. е истински празник и триумф на обе-
динения български народ. Такъв, какъвто 

трябва да бъде и днес. Нека на този ден да загъ-
рбим различията и да усетим как в жилите ни тече 
една кръв - българската. Защото само обединени 
ще бъдем силни да се противопоставим на всичко 
онова, което иска да ни разруши. Защото няма нищо 
по-силно и истинско от едно семейство, което като 
сноп съчки устоява на бури и коварства.

Това, което, може би, не се знае много добре, са 
конкретни подробности, имената на някои герои - 
най-активните участници в събитията, защото ше-
стосептемврийският акт е подготвян години наред.

“Обявяване на Съединението”,  худ.А.Жеков

Шест любопитни факти, 
които българите не знаят 
за СЪЕДИНЕНИЕТО
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1. Първият опит за Съедине-
ние между Източна Румелия и 
Княжество България е проведен 

много скоро след Берлинския конгрес от 1878 
г. Още през 1880 г. дейци от двете области, 
сред тях и Стефан Стамболов, съставят Цен-
трален комитет в Сливен за тази цел. Меж-
дународната обстановка изглеждала благо-
приятна - очаквала се война на Балканите 
между Османската империя, от една страна, 

възраст. Този факт е използван от Захарий 
Стоянов, за да осмее човека, стоящ начело 
на Източна Румелия. Това прозвище станало 
популярно сред съвременниците, а по-късно 
заляга завинаги в историческата литература 
чрез Симеон Радев и неговата книга «Стро-
ители на съвременна България». Между 
другото, Захарий Стоянов «изобретява» във 
вестника си и популярния израз «шуро-зетьо-
баджанакизъм», с който осмива управлява-
щата в Пловдив Народна партия.

4. Управляващите в Пловдив знаели или 

Шест любопитни 
факти, които 
българите не знаят
за СЪЕДИНЕНИЕТО

и Гърция и Черна гора, от друга. Още повече 
че министър-председател в Лондон станал 
Уилям Гладстон и не се очаквало противопо-
ставяне от страна на Великобритания. В ан-
глийската столица дори бил изпратен българ-
ски емисар, който да преговаря с известния 
политик. Но война на полуострова не избух-
нала, Гладстон не подкрепил идеята, а срещу 
нея се обявила и Русия и опитът за съедине-
ние пропаднал - за близо 5 г.

2. Захари Стоянов , лидер на Българ-
ския таен централен революционен комитет 
(БТЦРК), подготвящ Съединението през 1885 
г., смятал да го проведе чрез народни акции. 
Опиращ се на своя опит от Априлското въста-
ние, той разчитал на действия чрез чети, кои-
то да излязат в Балкана, да развеят знамето 
и да обявят Съединението. Според него това 
щяло да бъде напълно достатъчно. Настрое-
ните не толкова романтично дейци на БТЦРК 
наложили промени в този план. Все пак по-
добре било да привлекат военните. Именно 
тази идея се реализирала, затова и офицерът 
Данаил Николаев се покрива със славата от 
6 септември.

3. Вторият главен управител на Източна 
Румелия Гаврил Кръстевич, останал в исто-
рията с фразата от 6 септември «И аз съм 
българин», преди това бил наречен с прозви-
щето Треперко паша. Заслужилият книжовник 
и деец от борбата за самостоятелна българ-
ска църква се «сдобива» с това неособено 
уважително име благодарение на Захарий 
Стоянов. В своя вестник «Борба» последни-
ят атакувал без пощада своите политически 
противници. Сред тях е и главният управи-
тел, чиито ръце треперели от преклонната му 

поне подозирали 
в началото на сеп-
тември 1885 г. за 
готвещото се съе-
динение. Някои от 
тях предложили да 
бъдат повикани на 
помощ турски вой-
ски, за да се осуети 
това. Но патриотич-
ните чувства все 
пак надделели над 
страха от загубата 
на властта. Според 
свидетелството на 
главния управител 
Гаврил Кръстевич: 
«Аз знаях какво се 
вършеше за това 
съединение и с времето аз можех да взема 
таквиз мерки, на каквито ми даваше право за-
конът, но предвид на всички злини, които мо-
жеха да сполетят поверената ми област, аз 
се престорих, че не виждах и не слушах.» Не 
е изненадващо, че вечерта на 5 септември 
той спокойно отишъл да си легне вкъщи. Но 
дейците на Съединението на 6 септември го 
качили за присмех на един файтон с девой-
ка (Недялка Шилева, годеницата на Продан 
Тишков - Чардафон Великий), която с изваде-
на сабя в ръка го придружила извън Пловдив.

5. Съединението все пак не е съвсем 
безкръвно, както обикновено се твърди в 
учебниците. Една от четите, тръгнали в на-
чалото на септември 1885 г. към Пловдив, се 
сблъсква по пътя с източнорумелийска воен-
на част.

“Съединена България” - литография на 
Николай Павлович

6. След Освобождението няколко села в 
Родопите, около долината на река Въча, на-
селени с българи-мюсюлмани, отказали да 
признаят източнорумелийската власт. Те об-
разували т. нар. Тъмръшка република, която 
не се подчинявала на Пловдив, не плащала 
данъци и не спазвала законите на областта. 
Управляващите в Източна Румелия много 
лесно можели да смажат това неподчинение 
с военна сила, но оставали непокорните села 
на мира. След 6 септември 1885 г. с Топханен-
ския акт, който официално уредил Съедине-
нието, тази «Тъмръшка република» останала 
в пределите на Османската империя, както и 
Кърджали. Това била териториалната цена, 
която трябвало да се плати за Съединението.

„Берлински конгрес”, художник Антон фон Вернер, 1881 г.

Ръководството на Българския таен 
централен революционен комитет 

(вторият от ляво на дясно – Захарий 
Стоянов).

„Сърбите се молят за мир”, пощенска 
картичка от 1885 г.



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

33 КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

на стр.  5

Най-ценната находката в целия 
свят се намира в България

Вгледай се 
в миналото 
и ще разбе-
реш, къде е 
началото ти и 

накъде си се запътил
Най-сензационната на-

ходка в света е скрита в бан-
ков сейф във Варна. Вместо 
да се проучи и да привлича 
туристи, този феноменален 
артефакт стои потулен и 
забравен. Страхът от при-
знаването му произтича от 
това, че този факт ще пре-
обърне досегашните на-
учни тези за произхода на 
световните цивилизации.

Открива я Петко Дими-
тров на 15 юли 1985 г. на 
около 93 метра дълбочина 
и на 65 километра навътре 
в морето от Варна. Диа-
метър 40 см. Височина 10 
см, отдолу е със седло. Ста-
ва въпрос за много фина из-
работка. Много симетрична. 
Предполага се, че не е от 
глина, а от пясъчник.

Откритите писмени знаци 
върху нея са най-старата 
писменост, която е съще-
ствувала до потопа и се 
срещат в шумерската, еги-
петската, индийската и 
гръцката писменост.

Израелци са предложили 
на проф. Петко Димитров 
да купят находката за 60 
000 долара. „Разбира се, 
че отказах. Това е безценна 
находка“, посочи изследо-
вателят. Става въпрос за 
така наречената чиния на 
Ной.

Най – древната история 
на България започва от вре-
мената на потопа – преди 
около 7500.

Богоизбраният народ е 
живял там където сега се 
намира огромната северна 
плитчина на Черно море, 
както и Азовско море. Той 
е населявал най – плодо-
родните територии, раз-
положени около голямо 
сладководно езеро, където 
днес морето рязко става по 
– дълбоко.

Земите са били напоява-
ни от пълноводните Дунав, 
Днепър, Днестър и Дон и са 
наричани в Библията Едем.

Следите на старата циви-
лизация лежат по дъното на 
Черно море и Варненския 
залив.

Научни експедиции от-
криха там останките на най 
– древните земни градове.

Проф. Петко Димитров, 
ръководител на две експе-
диции по нашия шелф, обя-
ви, че преди 8000 г. старите 
брегове на Черно море са 
били на сушата и на 60 км. 
източно от Варна, където 
са живели прадедите ни и 
откъдето е тръгнала най-
древната цивилизация в 
света.

Оттогава датира мега-
приливът на океанските 
води през Босфора в най-
голямото сладководно езе-
ро.

Нахлуването е със силата 
на 200 Ниагарски водопада, 
припомни своята теза проф. 
Уилям Райън от Колумбий-
ския университет, който е за 
втори път в България и уча-
ства в експедицията.

През 2011г. с научноиз-
следователския кораб “Ака-
демик”  учените успели да 
пробият пясъка, запечатан 
от тинята, нахлула с мощ-
ния поток от световния оке-
ан. Те са намерили по време 
на сондажите част от дърво 
и корени от растителност.

Това потвърждава ра-
ботната хипотеза на проф. 
Петко Димитров, че няко-
гашното сладководно езеро 
е било много под морското 
равнище, измерено спрямо 
световния океан. “Следите 
от Черноморската Атланти-
да трябва да се търсят не 
само по море, а и на сушата” 
дълбоко убеден е ученият.

Първата научна експеди-
ция започва на 1 юли 1985 
г. с руската подводна лодка 
“Аргус”.

Ето какво споделя про-
фесорът:

Хипотезата за потопа се 
избистри през 1984 г., когато 
аз участвах в големия меж-
дународен проект „Атланти-
да“.

Поканиха ме руснаците 
заедно с моя екип от 4-ма 
души. Работихме в Среди-
земно море и Атлантика и 
по-конкретно на подводна 
верига „Подковата“ край Ис-
пания, Португалия и Мароко.

Предполагахме, че долу 
има обекти, създадени от 
човешка ръка. Имах много-
бройни спускове с руската 
подводна лодка „Аргус“ на 
130 метра дълбочина. След 
като се прибрахме насам, 
предложих да се спуснем и 
на дъното на Черно море. 
Руски колега ми предложи 
„Седни и напиши един про-
ект“.

Аз започнах работа и в 
последния ден на 1984 г. на 
Нова година ми се обади и 
ми каза, че проектът е при-

ет и за 1985 г. ми отпускат 
„Аргус“ и кораба „Рифт“ да 
работи под мое ръководство 
в Черно море.

“На 16 юли осъществих-
ме спуск в палеоруслото на 
река Провадийска, която се 
е вливала в тогавашното 
сладководно езеро Черно 
море, прекосявайки целия 
шелф. Там, на старите бре-
гове, аз попаднах на едни 
очертания на дупки на око-
ло 95 метра – това бяха 
два реда, подредени симе-
трично. Беше ясно, че става 
въпрос за дело на човешка 
ръка. След това по-навътре 
вече от старите брегове, 
на около 300-400 метра 
по-навътре, попаднах и на 
т.нар. чиния на Ной.

Учените попадат на стар 
пристан и некропол, намира-
щи се на дъното на морето, 
там където някога е бил бре-
га на езерото.

Проф. Петко Димитров 
казва още:

”Много хора ме питаха за 
тая чиния – и журналисти, 

и изследователи, питаха ме 
кое ме е водило

да я открия, аз казах: „Во-
деше ме Божията ръка”.

Една от работните ми тези 
е, че Ной е живял по нашите 
земи.

Предполагам, че той е жи-
вял именно тук и че корабът 
или Ноевият ковчег се нами-
ра погребан под дебел слой 
пясък по нашето крайбре-
жие. И че раят на Земята е 
бил именно тук.”

Основният помощник на 
професора е един от най-
известните дълбоководни 
изследователи – д-р. Ба-
лард.

Ето обаче какво обясня-
ва П. Димитров:

”Д-р Балард си тръгна, же-
стоко обиден от моите и на-
шите опоненти в България, 
начело с т.нар. проф. Божи-
дар Димитров. Те бяха мно-
го жестоко настроени против 
потопа в Черно море.” Това е 
основната роля която играят 
нашите псевдоисторици – 

да крият истината.
Директорът на Нацио-

налния исторически музей 
Божидар Димитров обаче 
коментира така, това изяв-
ление: „Робърд Балард не 
правеше археологически ек-
спедиции.

На неговия кораб имаше 
екип от 30 отлични специ-
алисти геолози, по нефт и 
газ, но нито един археолог. 
Балард проучваше за газ и 
нефт, без да плати таксата 
за проучване. А един пери-
метър от няколко мили мис-
ля, че струва 14-15 милиона 
долара. А Балард, плащайки 
един милион уж за археоло-
гически разкопки, си проуч-
ваше за газ и нефт десетки 
периметри, без да си плати 
нищо. Нито имаше разреше-
ние от българското прави-
телство, нито от Археологи-
ческия институт и музей към 
БАН. Аз не го изгоних, нямам 
тия правомощия. Просто пи-
сах, че е нарушил законите и 
какво прави действителност. 
И той отиде в Турция, опита 
се да изиграе същия номер, 
че търси Ноевия ковчег, кой-
то никога не е потъвал, че да 
бъде търсен. Турците го из-
гониха не след 2 години, как-
то аз, а след две седмици. 
Тогава турските вестници 
писаха: „Турският Божидар 
Димитров изгони Балард за 
две седмици”.

И така, основната версия, 
която е подкрепена от горе-
споменатите експедиции е, 
че древната цивилизация на 
кимерийците, развила се по 
бреговете до Варна, е в ос-
новата на шумерската култу-
ра на Изток след библейския 
потоп, настъпил около 8000 
г. пр. н. е.

Населението, което оста-
ва по нашите земи, пък е в 
основата на създаването 
на  тракийската култура. 
Твърденията са подкрепени 
със солидни проучвания и 
факти.

Хипотезата е на проф. 
Петко Димитров, ръководи-
тел на “Морска геология и 
археология” в Института по 
океанология към БАН във 
Варна и световноизвестния 
американски учен Уилям 
Райън от лабораторията 
“Ламон Дохърти” на Колум-
бийския университет.

Двамата са подкрепени от 
друго светило – Уолтър Пит-
ман.

Тримата са убедени, че 
библейският потоп всъщ-
ност е бил в Черно море. 
Проф. Димитров доразра-
ботва идеята в книгата си 
“Черно море – Потопът и 
древните митове”.

Твърденията на учените 
са на базата на сравнителен 
анализ на неолитните на-

ходки, открити край Варна и 
Дуранкулак, както и от под-
водните проучвания в усти-
ето на Провадийската река. 
Там бяха открити потънли 
праисторически селища.

Всички тези данни гово-
рят, че по нашите брегове е 
била люлката на цивилиза-
цията, която е колонизирала 
през неолита европейската 
част на Средиземноморието 
и е излязла до бреговете на 
Атлантическия океан.

Данните са от сравните-
лен анализ на открити следи 
и находки по нашите земи и 
по бреговете на Португалия. 
Те свидетелстват, че пресе-
лението е осъществено по 
море с огромни салове и ко-
раби.

Наскоро и варненски 
инженери, които работят 
съвместно с археолози, из-
лязоха с позиция, че Първа-
та цивилизация се родила 
край Варна. Металограф-
ските анализи показали, че 
тук са изработени първите 
сечива, които са извадили 
човека от пещерното му би-
тие. Намерените оръдия на 
труда предхождат със сто-
летия египетските и близко-
източните, смятат инжене-
рите и археолозите, които с 
доказателствата си оборват 
отдавна наложените теории 
за произхода на цивилиза-
цията.

Това се подкрепя и от про-
словутата “чиния на Ной”, 
която проф. Петко Димитров 
открива приекспедиция в 
Черно море на 6 юли 1985 
година. Най-ценни са от-
критите по нея 27 писмени 
знаци, които според специ-
алистите може да се окажат 
най-древната писменост на 
човечеството. Съпоставка 
с писмените находки на шу-
мерите показва сходството 
и близостта между двете ци-
вилизации.

Учените изследвали и 
златните находки от Варнен-
ския халколитен некропол, 
открит през 1972 г. край Вар-
ненското езеро. Това злато 
ПРЕДХОЖДА с близо 3000 
години египетските пирами-
ди и е белег на най-ранната 
цивилизация, развивана по 
нашите земи.

Металографски анализи 
и тук доказват идентичност-
та на златните съкровища 
от Североизточна България 
със суровините и помощ-
ните материали, с които са 
създадени. А от всичко това 
следва, че и първата мета-
лообработка в света се е 
състояла по нашите земи, е 
заключението на специали-
стите.
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Летните културни праз-
ници на Община Малко 
Търново по традиция се 
провеждат през месец 
август от 21 години и се 
отбелязват тържествено 
с богата културна програ-
ма.

Тазгодишното издание 
беше тържествено от-
крито на площад „Пре-
ображение” с пленерите 
по живопис и скулптура 
и концерт-спектакъл на 
тримата тенори от „Уни-
калните гласове” – Борис 
Луков, Веселин Вачев и 
Георги Петров.

В изложбената зала са 
експонирани творби на 
художника Георги Зайков 
и беше представена кни-
гата „Спомени за Зайо” от 
съратници на художника.

Концертите на Ваня 
Костова, Деси Добрева 
и народната певица Ра-
достина Йовкова с етно-
формация „Дива река” са 
музикалните акценти в 
програмата.

На 21.08.2013 г. в чита-
лище „Просвета – 1914” 
беше представен поети-
чен рецитал по стихове 
на поетите от Бургас – 
Мариана Праматарова, 
Калина Вергиева, Евге-
ний Апостолов и поетите 
от Созопол – Таня Са-
рандева и Васил Костов 
озаглавен  „Театър на по-

езията”. Последва пред-
ставяне на книгата „Искри 
от вечността” на Мариана 
Праматарова и мулти-
медийния филм към нея 
– летопис за планина-
та Странджа и Южното 
Черноморие с културни, 
исторически и археологи-

„СТРАНДЖАНСКА  
ПАЛИТРА” – МАЛКО 
ТЪРНОВО 2013

Мариана ПРАМАтАРОВА

тяване фонда на читали-
щето.

С голям интерес жите-
лите и гостите на Малко 
Търново посрещнаха по-
становката „Балкански 

аристократи” на Драма-
тичен театър „Адриана 
Будевска” – Бургас, с уча-
стието на обичаните ак-
тьори Тончо Токмакчиев, 
Стоян Памуков, Димитри-
на Тенева, Валери Ели-
чов, Николай Стоименов 
и др., които публиката 
възнагради с бурни апло-
дисменти.

Държавен куклен те-
атър Бургас представи 
детската пиеса „Принце-
сите и змеят” .

Интересни моменти в 
празничната програма са 
туристическите маршру-
ти до некрополи,  могил-
ния комплекс „Мишкова 
нива” и изворите на река 
Младежка.

Типичната странджан-
ска култура е пресъзда-
дена с възстановки на 
елементи от странджан-
ския бит в етнографски 
къщи, концерти на само-
дейни състави от Мал-
ко Търново и водосвет в 
параклиса „Св. Богороди-
ца”.

чески забележителности, 
легенди, митове, преда-
ния , празници и обичаи, 
които бяха много топло 
приети от местното насе-
ление. Участниците бяха 

поздравени от заместник-
кмета на Община Малко 
Търново и началникът на 
отдел „Култура” – Гинка 
Райкова. Поетите пода-
риха свои книги за обога-
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ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 
ПРЕДЛАГА

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN 

Древната пшеница на фараоните 
открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения 
Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област 
Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. Зе-
мята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана 
последните 25 години и не е натровена с пестициди и други 
химикали. Намира се в самите граници на еко селището от 
родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът 
(Пшеница от Khorasan). Той идва от Египет. („Камут” 
всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната 
му са подобни на тези на пшеницата, но са по-големи. От-
личава се с около 40% по-високо съдържание на протеини 
от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, леснос-
милаем и с приятно сладък маслен вкус. За разлика от други 
зърнени храни той е с ниска степен на окисляване и запазва 
голяма част от високата си хранителна стойност дори и след 
смилане и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, же-
лязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 и В6, както и на 
витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглежда-
не и непретенциозна по отношение на почвата, като може 
да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско 
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от 
наторяването, което кара производителите да не използват 
изкуствени торове. 

Тел. 0877 680528

Лунен календар за септември 2013 - І част от Димитър СТояноВ

Друг знаков за световната и европейската история 
район у нас е Големият остров — Дуранкулак, изве-
стен сред специалистите като “Европейската Троя” и 
“Езерният град”, Там са открити:

- находки от палеолита (над 100 века пр.Хр.)
- селищата на първото най-древно културно, усед-

нало, земеделско и занаятчийско население в Европа 
(54 век пр.Хр.)

- първите каменни градежи в Европа (51 век пр.Хр.)
- най-старото обработено злато в света (50 век 

пр.Хр.)
- първи наченки на писмени знаци в човешката 

история (50-48 век пр.Хр.) предвестник на праистори-
ческата Дунавска протописменост

- най-ранните форми на парично-разменни ценно-
сти (50-48 век пр.Хр.)

- тук е идентифицирана е най-стара фаза (начало 
55-54 век пр.Хр.), наречена Блатница, по древното 
име на днешното село Дуранкулак, на европейската 
неолитна култура Хаманджия

Във варненското езеро е открит комплекс от сели-
ща, още в началото на века от братя Шкорпил. Те са 
унищожени абсолютно целенасочено при “драгиране 
за строителни работи в езерото”.

Северните плитчини на Черно море бяха изслед-
вани подробно и от американски военни експедиции 
веднага след идването на “демокрацията”.

Множеството извадени археологически находки, 
снимките на дъното сканирано със специален ехоса-
ундер, проникващ в дълбочина в грунта на които се 
виждат квадратни и правоъгълни основи на постройки 
и всички останали данни бяха засекретени. Но и без 
тях всяка логика и очевидни факти които не могат да 
се прикрият ни разкриват истината. Например серо-

водорода изпълващ по – дълбоките части на нашето 
море е резултат от гниенето на удавената природа – 
растения, хора и животни населявали някога Едема.

Бреговете на Босфора пасват идеално един в друг 
като пъзел, показвайки къде е бил разломът. Районът 
е сеизмично активен и се намира в непосредствена 
близост до границата между две тектонски плочи – Ев-

роазиатската и Африканската. Водата е достигала до 
ниските части на Стара планина, където могат да се 
видят вкаменелости на морски миди и следи от древ-
ни пристанища.

В земите на днешна България, южна Украйна и 
Крим (Стара Велика и Дунавска България) пощадени-
те от Божия гняв праведници поставят началото на но-
вата цивилизация. Този Богоизбран род произлиза от 
нашия праотец Ной. Едно от главните доказателства 
за това, че ние Българите сме техни преки наследници 
е един стар документ от IV-ти век наречен “анонимен 
римски хронограф”, който се съхранява във библио-
теката на Ватикана. През 354-та година там е записа-
но “ZIEZI EX QUO VULGARES “ – ЗИЕЗИ, ОТ КОЙТО 
ПРОИЗЛИЗАТ БЪЛГАРИТЕ. Зиези е наш баща и внук 
на праотеца Ной.

Най-ценната находката в целия 
свят се намира в България

Чинията на Ной - общ изглед

Златните находки от Варненския халко-
литен некропол, открит през 1972 г. край 

Варненското езеро

От стр.  3
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идеи, идващи 
от древността 

и предхристиянската рели-
гия, а всъщност преди всички 
други религии, са съхранени в 
общия духовен фундамент на 
европейската култура, про-
никвали са и в други  култури 
до степен, че не могат орга-
нически ясно да се откроят. 
Една от причините за това е 
отдалечеността по нашето 
линейно време – измерение и 
приемствеността на тази фи-
лософия от различни  народи 
и цивилизации. Друга основ-
на причина е присвояването 
на идеите от античната гръц-
ка култура и постепенното из-
бледняване на първоизточни-
ка. Ако древните гръцки фи-
лософи все пак тук и там са 
посочвали някой цитат от ор-
фическата философия, то по-
късните автори вече са про-
пускали да означат източника 
и присвоявали тези идеи.

Най-вероятно орфизмът, 
без да твърдим, че идва от ни-
щото и няма своя  основа от 
предшестващи културни пла-
стове,  на този етап от разви-
тието на науката, религията, 
духовните учения е по-точно 
да се твърди, че  е първоос-
новата на философските 
системи на древността и по 
всяка вероятност носи иде-
ите на посветен свише, като 
не се изключват и по-древни 
неизвестни културни влия-
ния. Загадките, които крие 
древността,  дават основания 
да твърдим, че в много отно-
шения древните цивилизации 
са притежавали необясними 
от гледище на съвременност-
та знания, енергийни умения 
и философски прозрения. 
Трябва да признаем, че в 
някои отношения  древните 
цивилизации са имали много 
по-развити умения и способ-
ности, които съвременният 
човек нито притежава, нито 
може да обясни.

орфей е първият пос-
ветен в древността. Това 
можем да твърдим със си-
гурност, поне доколкото не 
познаваме по-древна циви-
лизация с личност, посветена 
в тайнствата и мистериите. 
Митологията разказва в сим-
воли и алегории за живота и 
способностите на този велик 
посветен по нашите земи.

От анализите  на мало-
бройните източници на ин-
формация за Орфей, орфи-
ческата школа и мистериите, 
както и от езотерични източ-
ници, бихме могли да на-
правим следните аналогии с 
Бялото братство и идеите на 
Петър Дънов:

най-древната идея за бо-
жествения произход и бо-
жественото проявление на 
любовта е орфическа. „Мой 
Бог е Любовта” е идея, която 
християнската доктрина пре-
гръща и поставя като основа 
на Библията. „Бог е Любов” 

е и библейски стих, както и 
едно от най-често срещаните 
твърдения в беседите на Учи-
теля. В основата на учението 
на Бялото братство са зале-
гнали три основополагащи 
принципа „Любов”, „Истина”, 
„Мъдрост”. Но първооснова-
та е Любовта, като изражение 
на божествената същност. 
При внимателен прочит на 
беседите на Дънов, ще ви-
дим, че може да се напише 
многотомно издание с мисли, 
съждения и афоризми за Лю-
бовта. Всички философски 
системи говорят за Любовта. 
Божественото в човека е Лю-
бовта, тя е божественото ди-
хание.

Слънце поклонниче-
ството е древна орфическа 
практика, свързана с почи-
тта към Бога на Слънцето 
като върховна творяща сила. 
Обожествяването на небес-
ното светило вероятно се 
свързва с идеята за извън-
земния произход на някои чо-
вешки цивилизации. Самият 
Дънов твърди, че на Слън-
цето има живот и там живеят 
същества, велики посветени. 
В обичаите на древните тра-
ки е заложен култа към слън-
цето, посрещането и изпра-
щането на слънчевите лъчи. 
Траките са имали специал-
но божество Загрей, бог на 
Слънцето, но те са почитали 
и други божества, свързани 
със зората,  Пурмерул – бог 
на огъня и жарта, Балис –  бог 
на светлината и др. Всички 
тези култове имат за основа 
слънце поклонничеството. То 
идва от праисторическите  им 
корени.  Сабазий, чийто про-
изход е от земните недра, се 
съчетава със слънчева жена. 
Цивилизацията на траките 
води началото си  от Ра циви-
лизациите,  съчетана с друга 
цивилизационна вълна. Пра-

българите и тангризмът също 
принадлежат към  Ра цивили-
зацията. 

нестинарството е тра-
кийска практика и част от 
слънце поклонничеството 
и е свързано с култа към 
огъня и жарта.

Този култ се открива и в 
учението на Дънов – посре-
щането на изгрева, знания 
за действието на слънчеви-
те лъчи в различните часови 
пояси и лечебните му сили. 
Дънов твърди, че Слънцето е 
разумно и там живеят високо 
развити същества.

Култът към белите дре-
хи, който е възприет от Дъ-
нов, е орфически. Посвете-
ните траки и нестинарите, са 
се обличали  задължително в 
бели дрехи. Учителя е препо-
ръчвал белия цвят като цвят 
на съвършенството, цвят, 
който символизира постигна-
та хармония.

орфизмът залага на съ-
вършенството като модел 
на човека. Съвършенство-
то обикновено се постига в 
орфическите тайни школи, 
където се осъществяват  раз-
лични практики. Моделът на 
съвършенството орфиците 
откриват във висшите свето-
ве. По същия начин и Бялото 
братство приобщава в своите 
школи за посветени и огла-
шени хора, които решават да 
тръгнат по пътя на съвършен-
ството и се самоограничават 
да работят за хармонията, 
доброто и любовта.

орфей е първият посве-
тен, който използва звука 
за хармонизиране и лече-
ние. Песен, музика и звук 
хармонизират енергийните 
центрове. орфей е първи-
ят лечител със звукова те-
рапия и най-великият поет, 
певец и музикант на древ-
ността. 

За сравнение Дънов отда-
ва изключително значение 
на музиката, звука и хар-
монията, като твърди, че чо-
век, който не може да пее, не 
може да бъде в Школата. 

Траките ценят изключи-
телно златото и то не само 
като благороден метал, но и 
като символ на Слънцето. 
Същите послания можем да 
открием и в учението на Бяло-
то братство. Златото се пре-
поръчва на тези, които са 
постигнали хармонизиране 
на енергиите и са развили  
скъпоценни добродетели у 
себе си.

Траките са познавали два 
вида жертвоприношения – 
кръвни и безкръвни. По вся-
ка вероятност орфическа е 
идеята да се премине към 
безкръвните с цел опазване 
на живота. Вместо кръв се 
проливало вино върху жер-
твен камък. При Дънов при-
зива към вегетарианство 
по хуманни съображения 
доказва близостта на въз-
гледите и ценността на вся-
ка форма на живот.

орфическите мистерии, 
които си остават загадка за 
нашия съвременник, са свър-
зани с цикличността, слънце-
то, плодородието.

Дънов разработва уни-
кална система за духовно и 
физическо развитие – пане-
вритмията, която съчетава 
танца, музиката, символика-
та, енергийното балансиране 
и слънце поклонничеството, 
защото се играе при изгрев.

Словото е безценно в 
стремежа на индивида към 
усъвършенстване. За сло-
вото Дънов е изписал много 
страници. Ще подчертая само 
близостта в осъзнаването на 
специални думи-мантри, кои-
то Учителя нарича формули 
и които целят да хармонизи-

рат енергиите, да дадат за-
щита на човека, да го избавят 
от проблеми и страдания. 
Мантри са използвали и пос-
ветените в орфическата шко-
ла.

Вярата в прераждането, 
която е възприета от източ-
ните духовни учения, но от-
ричана от по-късното христи-
янство, за разлика от ранно 
християнските постулати, е 
тема, застъпена широко в бе-
седите на Беинса Дуно. Без-
спорно  тя е възприета орфи-
ческа  идея за безсмъртие-
то на душата.

Ако имахме достъп до ця-
лата орфическа наука, то би-
хме открили  още много ана-
логии, които  доказват един-
ния, общ корен на истинските 
духовни учения, а не проти-
вопоставянето на идеите.

Ако орфей мечтае да 
обедини 90-те тракийски 
племена и да създаде мо-
гъща и благоденстваща 
Тракия, живееща в мир, 
хармония и духовен по-
дем, то подобна е идеята на 
Дънов – да очертае пътя 
на духа пред българите и 
славяните и тяхната мисия 
– да бъдат духовни водачи 
на народите.

 Та нали по тези земи, къ-
дето е живял Орфей, къде-
то траките са създали една 
богата култура, тук се осъ-
ществява приемственост и 
проникване в духовните и 
културни достижения на на-
родите. Нищо, което е било, 
не изчезва, то остава в па-
метта на земята и гените, как-
то и в паметта на Вселената 
– в Акашевите записи, което 
може би е едно и също, защо-
то „горе и долу” са отразените 
светове..

Цветана КАЧеРИлСКА 

ОРФИЧЕСКИТЕ ИДЕИ НА 
УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

Орфей заобиколен от 
животни (фрагмент 
от римска мозайка).
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Мария АтАНАСОВА

Очаквах новата книга на Ма-
риана Праматарова „Домашно-
то насилие” с нетърпение. Още 

преди издаването и тя говореше по темата 
разпалено и възмутено.Имаше  категорична 
позиция със сериозни морални парадигми и 
често повтаряше, че Законът за защита от 
домашно насилие(ЗЗДН) трябва спешно да 
бъде променен. Възмущаваше се от мудно-
то, неефективно и нехуманно отношение на 
институциите от които зависи решаването 
на проблема. Липсата на превенция в тази 
посока допълнително я безпокоеше, практи-
ката и на адвокат всекидневно я срещаше с 
различните форми на уродливото явление 
наречено„домашно насилие”. Навярно в да-
дени моменти  се е чувствала безпомощна 
да помогне на жертвите, така както и пове-
лява съвестта и професията и.

Книгата се чете на един дъх. Вълнуващо 
и драматично са описани  последиците и 
омагьосания кръг в който попадат търсещи- За домашното 

насилие в упор    
ствие и прилагане на Стокхолмската про-
грама( 2010 г.) и Стратегията за равенство 
между мъжете и жените( 2010- 2015г.)

В книгата умело се преплитат житейски-
те случаи с правния казус. Престъплението 
е налице, но домашното насилие у нас не 
е инкриминирано. При това положение по-
страдалите от физическо, психическо, сек-
суално и икономическо насилие водят дълги 
съдебни дела в търсене на наказателна и 
гражданска отговорност от извършителя. 
„Да бъдеш жертва на домашно насилие у 
нас е срамно, недостойно, непрестижно 
и пагубно.В държава като нашата, където 
липсват механизми за спиране на насилие-
то жертвите водят самотна битка за правата 
си неподкрепени от никого.” Ето я жестока-
та истина. Правните аргументи и факти би 
трябвало да са железни, но те се огъват под 
напора на страшната статистика... и дей-
ствителност.

Тази книга не може да се чете равнодуш-
но. Тук е формулирано както домашното 
насилие, така и формите и проявленията 
му.Формулирана е и правната уредба дей-
стваща към момента, анализирана е докол-
ко тя е ефективна. Създаден е психологи-
чески портрет на домашния насилник, слу-
чаите на рецедив в поведението му, както 
и ефекта на бумеранга, който се връща от-
ново към жертвата. В книгата са обрисувани 
безбройните  жертви на домашно насилие 
от множество психопати, жертвите на из-
нудване от домашен насилник, жертвите на 
домашно насилие пострадали от полицей-
ско бездействие и жертвите на домашно на-
силие пострадали от съда. Когато попитах 

те справедливост.Тук са истинските мотиви 
и морални императиви, които са двигател 
в конкретната работа на Мариана Прама-
тарова с пострадалите деца, жени и мъже. 
Всичко е минало през ума и сърцето и ко-
гато говори и търси истината, когато воюва 
за нея и я поднася на обществото не само 
за размисъл и съпричастие. Тя апелира не 
само спешно да се промени Закона, но и да 
се създаде специализиран съд по ЗЗДН с 
професионално подготвени кадри – съдии 
и прокурори. Да се укрепват центровете за 
превенция и борба с насилието.Цялото об-
щество заедно със семейството и полицията 
да се противопоставят на насилниците. Да 
се създадат кризисни центрове и защитени 
жилища за жертвите на домашно насилие. 
Подробно е описано становището на Евро-
пейския икономически и социален комитет 
относно „Изкореняване на домашното на-
силие над жени”- Брюксел, 2012г. и пре-
поръките и предписанията, които визира. 
Представена е и Конвенцията на Съвета на 
Европа за превенция и борба с насилието 
над жени и домашното насилие – Истанбул 
2011 г. подписана от 20 държави. Разгледа-
ни са обстойно и превантивните мерки на 
Хартата на жените( 2009г.),  Плана за дей-

Мариана Праматарова не се ли страхува да 
се опълчи срещу тези институции тя ме по-
гледна внимателно и каза с цялата си откри-
тост, директност и отговорност :”Не мога да 
не кажа истината. Как иначе бих уважавала 
самата себе си?!”

     Да, книгата е написана вълнуващо, 
достъпно и дори интригуващо. Научният 
стил равностойно е съчетан с художестве-
ния и публицистичния. Адресатът на книга-
та е широкообхватен и представлява инте-
рес както за професионално ангажираните 
с проблема, така и за редовия читател.

   Да благодарим на Издателска къща „Но-
вата цивилизация”, която отново ни подна-
ся книга с перфектно външно и вътрешно 
оформление. Особено външното оформле-
ние респектира и въздейства както с цвето-
вото си решение така и със съотношението 
на композицията текст – фотомонтаж. 
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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».

Всички 
с м е 
роде-

ни с неверо-
ятна и неиз-

мерима мощ – умението 
да осъществяваме това, 
което е в съзнанието ни. 
Или казано с други думи, 
силата на мисълта.

Всичко, което е на Зе-
мята, произлиза от някак-
ва мисъл. Това, което се 
е случило, става сега или 
предстои, също започва 
от там. Мислите стават 
реалност, ако са послед-
вани от действия. Всяка 
мисъл или идея в съзна-
нието ни, обикновено се 
материализира, когато за-
почнем да действаме. 

Най-невероятното е, че 
дори да не правим нищо, 
мисълта пак е материал-
на.

Има моменти, в които 
някой изведнъж се появя-
ва в съзнанието ми. И ско-
ро след това го виждам, 
обажда ми се или просто 
чувам други да говорят за 
него. Случвало ли ви се е?

Като цяло, положи-
телно мислещите 
хора винаги са за-

обиколени от същия тип 
хора и обстоятелства. От 
друга страна, негативно 
настроените се оказват 
в потискаща среда, сред 
песимисти и неприятни 
ситуации. Тези, които по-
стоянно се страхуват и се 
тревожат да не ги ощетят 
с нещо, да не ги наранят, 
са изпитали нещастие-
то да им се случат тези 
неща, от които се пазят. 
Защото се включва ин-
стинктът за самосъхране-
ние. Точно както мислите 
имат силата да променят 
реалността, така и съща-
та тази реалност може да 
окаже влияние върху тях, 
което да създаде нова 
реалност. При положи-
телно настроените хора 
този цикъл засилва до-
брото в техния живот. Ко-
гато се сбъднат хубавите 
им мисли, те се чувстват 
щастливи и окуражени 
да продължават в същия 
дух. Тези, които осъзнават 
силата на мисълта не се 
обезверяват, когато не ви-
дят веднага реализация 
на желанията, мислите и 
идеите си. Вместо това, 
продължават с постоян-
ство и упоритост напред, 
докато не ги осъществят.

От друга страна, 
цикълът ще се окаже по-
рочен за хора, които мис-
лят негативно. Когато ня-
коя песимистична мисъл 
стане реалност, този тип 
хора започват да вярват в 

нея и да продължават да 
се изпълват с натоварва-
ща отрицателна енергия. 
Ето така привличат още 
по-лоши неща в живота 
си. Всичко започва да се 
повтаря, освен ако човек в 
един момент не прекъсне 
порочния кръг и не каже 
„Стоп! Искам да променя 
живота си!”

Погледнете назад в 
житейския си път. 
Когато сте в добро 

настроение или обикнове-
но усещате щастие, как 
са нещата край вас? А хо-
рата? Събитията? И сега 
да видим какво се случва 
от обратната страна на 
монетата, когато се чув-
ствате слаби и безсилни. 
Какво се случва с хората 
наоколо и ситуациите, в 
които попадате? Сега по-
мислете за случаите, ко-
гато очаквате даден ре-

зултат или се съмнявате 
във възможен изход. Не 
се ли случват нещата по 
начина, по който мислите 

за тях и в двата случая?
Връзката между силата 

на мисълта и реалността 
е енергията, която влага-

те. Ще се осъществи това, 
което заема най-голямо 
място в съзнанието ви. 
Особено, ако силно по-
вярвате в него.

Мислите ни имат 
невероятна мощ. 
Именно те ни во-

дят към настоящето. И 
отново те ще ни отведат 
към бъдещето. Така че, 
възползвайте се от тях, 
за да подобрите здравето 
си, взаимоотношенията, 
финансовото си положе-
ние и изобщо качеството 
на живот. 

Във ваши ръце е да на-
чертаете бъдещето си. 
Успех!

 http://misli.newage.bg

Силата на мисълта създава 
нашата реалност


