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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 3 

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

“Идеалите, които ме тласкат на-
пред по пътя, тези, даващи ми ви-
наги кураж да се изправя срещу 
предизвикателствата на живота, 
са истина, доброта и красота. Без 
връзка с хора, споделящи подоб-
ни мисли, без хора, изпълнени с 
любов и интерес към това, което 
вършат, животът би бил пуст и 
празен. Обикновените материал-
ни неща, имоти, предмети, богат-
ство, лукс – те за мен са истински-
те достойни за презрение.

“Красотата на живота не се крие 
в успеха, а в креативността на 
индивида, творчеството, чув-
ствителността, извисяването на 
личността, докато плявата като 
мнозинство остава заблудена в 
своите общи мисли и чувства.”

Алберт Айнщайн

Кеазим Исинов - Гроздобер 

1 октомври 
е празник 
на мнозина 

От Световен ден на 
музиката, през ден на 
възрастните хора, на ар-
хитектите, празник на за-
крилата на Пресвета Бого-
родица, ден на вегетариан-
ците до първи учебен ден 
за студентите – 1 октомври 
е празник на мнозина.

БИОДИНАмИЧНА  
ХАРАКТЕРИСТИКА 
на м. ОКТОмВРИ 
2013 г.

на стр. 5

ИСИХАЗмЪТ 
КАТО КУЛТУРНА 
ТРАДИЦИЯ
ПО БЪЛГАРСКОТО 
ЧЕРНОмОРИЕ

на стр. 4



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

2 332 КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

Проф. Димитър ПАПАзоВ

На 26 юли 1887 година в Мо-
сква, столицата на Руската импе-
рия, излиза първият учебник по 

международния език Есперанто. Автор е пол-
ският лекар-окултист д-р Лудвиг Лазар Замен-
хоф. Той е поредният планов език, създаден 
през последните няколко века. Езикът бързо 
набира привърженици и скоро измества попу-
лярния до тогава ”волапюк”. Последователите 
му са очаровани от  логиката му и лекотата, 
с която може да бъде изучаван, и много ско-
ро броят на адептите му нараства извънредно 
много. За разлика от другите езици есперан-
то още от самото си начало е съпроводен от 
идеология, създадена от автора му, която през 
последната четвърт на 19 век се дооформя, 
придобива организационни форми, стабилен 
международен характер и продължава да се 
развива в началото на 20 век теоретически и 
практически от автора и последователите му. 

В последната четвърт на 19 век, след завъ-
ршване на обучението на Петър Дънов в Съе-
динените американски  щати, започват да се 
очертават основните постулати на негово-
то учение. Още при появата им те намират 
привърженици, които горещо ги прегръщат и 
са готови да работят за тяхното превръщане 
в реалност. В началото на 20 век при Петър 
Дънов те са вече  изкристализирали в една 
цялостна философия за живота в идеален и 
социален аспект теоретически. Авторът им 
като личност ги защитава в обществото още 
в първите две десетилетия на 20  век  и явно 
започва да мисли за оформянето на някакъв 
организационен кръг от свои съмишленици.

Независимо че на пръв поглед двете обще-
ствени  течения теоретично и териториално 
са далече едно от друго, между тях има много 
общи неща, което животът практически го до-
казва през десетилетията – в „Изгрева”, къде-
то са привържениците на Петър Дънов, много 
често се чува есперантска реч, а на световни-
те есперантски конгреси дори през 80-те годи-
ни на миналия век често се явяваха чужденци 
в бели дрехи, които говореха за привържени-
ците на Беинса Дуно в техните страни. Заслу-
жава си да  се направи опит да се видят при-
ликите между философията на Лудвиг Лазар 
Заменхоф и учението на Петър Дънов, както 
естествено и някои отлики, които са резултат 
от това, че са насочени към различни обще-
ствени групи.

Международният език Есперанто е създа-
ден да обслужва предимно езиковата сфера, 
която пронизва целия човешки живот и улес-
нява контактите между народите, което ще 
доведе до още по-бързо усъвършенстване на 
човечеството като цяло. Учението на Петър 
Дънов е философия на индивида, оттам на 
националните и международни общности, и 
като краен резултат на човечеството. Методи-
те и способите за решаването на тези благо-
родни задачи са различни, но крайната цел е 
една – усъвършенстване на човечеството.

И в едната, и в другата философия има 
Бог. Той е един за всеки индивид конкретно. 
Л. Л. Заменхоф в своята декларация за „хо-
маранизма”, публикувана през 1906 година, 
твърди, че Бог е онази висша „неразбираема 
сила”, коята владее над света, но всички  ре-
лигии трябва да се уважават. Петър Дънов из-
хожда в учението си от християнската религия 
за Бог, но в редица от беседите си говори с 
голямо уважение и за другите религии, които 
усъвършенстват човека. Заменхоф твърди, че 
независимо от това, че всеки има своя рели-
гия, Бог е един, и в бъдеще ще има само една 
религия. Подобно нещо може да се срещне и 
в беседите на Петър Дънов, който говори за 
християнския Бог. 

Друга характерна черта за двете философ-
ски течения е, че и двете се обявяват опреде-
лено срещу войната  и насилието. Формите на 
тази борба обаче са различни. Според Л. Л. 
Заменхоф войните се появяват,защото хора-

та не могат да се разбират на един общ език. 
Страдал още като дете в един мултинациона-
лен квартал в полския град Бялисток, в който 
децата се биели поради това, че не можели 
да си разберат езика, той от малък замечтава 
да създаде общ език, чрез който хората да за-
почнат да се разбират помежду си и войните 
да изчезнат. Създал го, той не го оставя само 
на езиковите специалисти, но го представя 
на привържениците му и за разбирателство 
и избягване на войната. Учението на Беинса 
Дуно се обявява по принцип срещу насилието. 
Петър Дънов е против още срещу Междусъюз-
ническата война и Първата световна война и 
е потърпевш – интерниран от Фердинанд - а 
по-късно и срещу Втората световна война, 
твърдейки още в началото и, когато хитлерист-
ките войски напредвали успешно на Изток, че 
Хитлер ще изгуби войната.

Друга идея, която се среща и в двете фило-
софии, е идеята за равенството. При Замен-
хоф това е идея за равенство между езици-
те, което води до равенство между народите, 
защото  те ще общуват на един неутрален 
международен език. При Петър Дънов ра-
венството между хората води до равенство 
между народи, държави, религии. Неслучайно 
той настоява Петър Пампоров да посети све-
товния есперантски конгрес през 1929 година 
в Будапеща, в който всички са равни с един 
общ международен език независимо от мал-
ка или голяма страна идват, където той изнася 
лекция с голям успех и след това е канен като 
лектор в различни страни. Тази равнопоставе-
ност води до лекции в прибалтийските стра-
ни, където Пампоров преподава есперанто и 
проповядва учението на Учителя, създавайки 
там групи на Бялото братство, във Франция и 
в други страни повече от десетилетие. В бесе-
дите на Беинса Дуно определено се говори, че 
различните религии и народности не са пречка 

за възприемането на учението. Това обаче при 
него и привържениците му не е само теорети-
чен постулат. Типичен практически  пример за 
равенство между народите, които независимо 
от своята религия трябва да се уважават и за-
щитават при тежки обстоятелства, е защитата 
от страна на Учителя и привържениците му на 
евреите през Втората световна война. За това 
кой какво е направил за спасяването им е пи-
сано  и казано много. Очертан е приносът и 
на Димитър Пешев като политик в онова тежко 
време, и на БКП, която е водила въоръжена 
борба срещу тогавашната власт и е обединя-
вала в тяхна защита народните маси. Разбира 
се, много е писано и за ролята на Цар Борис 
3, който като върховен главнокомандуващ има 
последната дума да се изпълни заповедта му 
или да се отмени. За да се стигне до отмяна от 
Цар Борис на собствената му заповед факто-
рите са много – и мнението и съпротивлението 
на „русофилския” му народ, както се оплаквал 
той на Хитлер, когато е бил притискан за из-
пращането на български войски на Източния 
фронт, и съпротивата на комунистите, и защи-
тата на евреите от опозиционните български 
политици. Българската история за съжаление 
обаче според мен незаслужено пропуска още 
един фактор, който в последния момент се 
оказва решаващ за съдбата на българските 
евреи – да не бъдат изпращани в лагерите на 
смъртта. Той е свързан с привържениците на 
учението на Беинса Дуно на видни държавни 
постове по онова време и със самия Петър 
Дънов в дните на тяхното заминаване. Ако 
неговите последователи не са изтичали при 
него да му кажат какво следва след няколко 
дни с евреите, ако той не е включил феноме-
налните си способности да разбере в коя от 
резиденциите си се е скрил царя, ако не е из-
пратил неговия съветник, обитавал също и 
„Изгрева”, да го намери и му предаде лично 
от него, че ако не спаси българските евреи, от 
него и от династията му и следа няма да оста-
не, Цар Борис 3 надали би повикал шофьора 
си да тръгнат веднага за София, където, вли-
зайки в кабинета на министъра на вътрешните 
работи, взема своята заповед  за депортиране 
на българските евреи и я скъсва пред смаяния 
поглед на министър Габровски. Ако цялата 
тази драма в продължение на няколко дни не 
се е разиграла и не е въздействал последният 
фактор върху царя, 50000 евреи щяха да от-
идат в пещите на Освиенциум и тази година 
нямаше да честваме като единствена страна 
в света по време на Втората световна война 
70-годишнината от спасяването на български-
те евреи.

Като по-висша форма на взаимоотношения 
паралелно с равенството при Заменхоф се го-
вори и за „равенство и  братство” между на-
родите. При Петър Дънов братството, както и 
цялата му теория, е братство между опреде-
лени лица, които споделят учението му – не 
случайно помежду си участниците в съборите 
и в „Изгрева” са се обръщали един към друг с 
наименованията „брат” и „сестра”.

В двете философии има още една съще-
ствена прилика, показана пряко или косвено 

ПРИЛИКИ И ОТЛИКИ ВЪВ 
ФИЛОСОФИЯТА НА ЛУДВИГ 
ЗАмЕНХОФ, СЪЗДАТЕЛ НА 
мЕЖДУНАРОДНИЯ ЕЗИК 
ЕСПЕРАНТО, И УЧЕНИЕТО 
НА БЕИНСА ДУНО

 д-р Лудвиг Лазар Заменхоф
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– отношението към славянството 
и Русия. Неслучайно Л. Л. Замен-
хоф издава своя първи учебник 
по Есперанто в Москва на руски 
език. Това е ярък показател за от-

ношението му по-скоро към руския народ, като 
се има предвид, че е роден и живял в Руска-
та империя, в която по онова време е бил и 
неговият роден полски град Бялисток, и не би 
трябвало да  е имал благосклонно отношение 
към руския език. Той не  издава учебника във 
Франция, Германия или Англия, където по оно-
ва време е бил интелектуалният елит на Ев-
ропа и света, а в изостаналата за времето си 
Руска империя. Развивайки философската си 
система през 1901 година – „хилелизмът” –той 
я изпраща на евентуалните си бъдещи съмиш-
леници от еврейско потекло не на родния им 
или някой друг език, а именно на руски език.  
По-късно той определя в свое писмо руския 
език като предпочитан и дори роден, въпре-
ки че е с еврейски корени и живее в днешна 
Полша. В самата Полша той намира съще-
ствена опора за есперантското движение, ко-
ето става традиция за тази страна, която и до 
днес е една от страните с най-добре развито 
есперантско движение в света. Неслучайно 
международният език Есперанто се ражда и 
в славянска страна –Полша – тогава била в 
рамките на Руската империя.  Петър Дънов 
споменава славянството и Русия многократно 
в беседите си като доброто бъдеще на света и 
то в моменти, когато България като държава е 
била в противоположния лагер на Русия и по-
голямата част от славянските страни.

Най-важната прилика обаче в мнението и 
живота на създателите на двете философии 
е в отношението и на двете големи личности 
към собствените им философски творения, 
което показва висшия им морал, безкорист-
ност и всеотдайност. И двамата в определен 
момент заявяват, че нямат претенции за ав-
торство към онова, което са създали и което 
е събрало достатъчно много последователи, 
предоставяйки го на тях за по-нататъшно раз-
витие и усъвършенстване. На един от светов-
ните есперантски конгреси пред участници от 
десетки страни по света Л. Л. Заменхоф заявя-
ва, че той като създател е само инициатор на 
езика и го предоставя на обществото за полз-
ване и развитие.  Беинса Дуно в една от бесе-
дите си говори за наименованието на своето 
учение, което някои наричат „дъновизъм”. Той 

определено не приема това наименование на 
Всемирното бяло братство и казва, че учение-
то е на всички, което е заявка за творческото 
му развитие от следващите поколения негови 
последователи.

В края на месец юли се навършиха 126 го-
дини от появата на международния език еспе-
ранто и началото на есперантското движение. 
Поредният събор на привържениците на Бе-
инса Дуно през 2013 година се провежда по-
вече от век след оформянето на постулатите 
на учението му. През изминалите десетилетия 
основателите и на двете философски школи и 
техните последователи преживяха много неща 
в борбата им за развитие в името на добро-
то на човечството. Блъгарското есперантско 
движение, започнало бурен разцвет по време 
на правителството на Александър Стаамбо-
лийски в началото на 20-те години на миналия 
век, след 9 юни 1923 година спряло развитие-
то си. Било отново в подем в края на 20-те и 
началото на 30-те години, свързано с левите 
сили, след 19-майския преврат 1934 година 
то отново е в застой и е забранено по време 
на Втората световна война. Поело дъх след 
приключването и, при култа към личността за 
пореден път то е забранено до края на 50-те 
години. Въпреки всичките трудности  и препят-
ствия неговите провърженици вървят упорито 
напред и през 80-те години на 20 век то достига 
своя апогей. Не е било по-лесно развитието му 
и в международен мащаб паралелно на разви-
тието на българското есперантско движение. 
Въпреки това обаче есперантското движение 
постигна определени успехи. През 1954 година 
в Монтевидео и през 1985 година в София на 
Генералната асамблея на ЮНЕСКО бяха при-
ети резолюции в подкрепа на международния 
език и движението. Това позволи през послед-
ните десетилетия да се започне факултативно 
преподаване на есперанто в училищата и по-
благосклонно приемане от страните-членки. 
През 80-те години България отново даде тон в 
това отношение като една от първите страни, в 
която то бе въведено с решение на Министер-
ството на просветата за факултативно обуче-
ние, преподавано и в Софийския университет. 
Изпълни се предсказанието на Беинса Дуно, 
че българите имат специална духовна мисия 
на този свят. Не по-малко трудности  и перипе-
тии преживяха през изминалия век авторът и 
привържениците на учението на Петър Дънов 
у нас. Заплашван и интерниран през първите 

десетилетия на 20 век по време на войните, 
създателят на учението заедно с неговите най-
близки привърженици създава форми на обе-
динението им – събори, лагери, комуни – до-
като се стигне до „Изгрева”. Създава се едно 
голямо обществено движение, работещо ак-
тивно за нова култура на човечеството, нами-
ращо добър прием освен в България и в при-
балтийските страни, Русия, Франция и по све-
та, за което голям принос има и есперантското 
движение в края на 20-те и през 30-те години 
на миналия век. В средата на 30-те години то 
е в своя апогей на „Изгрева”. То оцелява и по 
време на двете световни войни, но след ид-
ването на култа към личността и тоталитариз-
ма за съжаление дейността му е прекъсната. 
След началото на политическите промени в 
края на 80-те години привържениците му отно-
во се активизират, което показват и многолюд-
ните събори на 7-те Рилски езера.  

Въпреки някои различия във възгледите на 
последователите му необходимо е да се из-
работи програма за неговото по-нататъшно 
развитие по подобие на тази на международ-
ното есперантско движение с оглед настъпи-
лите промени след настъпването на 21 век в 
настоящия материален и духовен свят, изхож-
дайки от  съвременното му състояние. Нужно 
е да се подновят връзките с привържениците 
му по света, където ги има,  и със сродни ор-
ганизации като японската Оомото, към която 
Учителят се е отнасял с голямо уважение, и 
днес ползваща активно есперанто като език. 
В тази връзка есперанто може да се ползва 
активно както в миналото за разпространение 
на учението и в други страни. По подобие на 
есперантското движение и учението на Беинса 
Дуно може да се предложи за включване в све-
товната културна съкровищница на ЮНЕСКО 
като нематериално културно наследство или 
под друга форма, освободено от религиозна-
та си страна, тъй като там има и други рели-
гии, което ще бъде още един български при-
нос в духовната сфера на човечеството. Това 
ще спомогне както за разпространението му, 
така и за въвеждането му в образователните 
учреждения. Там то може да стане достояние 
на младите хора, които чрез изучаването му 
да се възпитават да работят в обществото в 
името на доброто и върху своето собствено ду-
ховно усъвършенстване като носители на нова 
култура.  

Освен всичко изброено 
дотук 1 октомври е още 
Ден  на последователите 
на културата на хранене, 
изключваща животински 
продукти от менюто, е уч-
реден през 1977 година 
с решение на световния 
конгрес на вегетарианци-
те във Великобритания по 
инициатива на Северноа-
мериканската организация 
на вегетарианците.

Международният ден 
на музиката пък се отбе-
лязва за първи път през 
1974 година по решение 
на Международния съвет 
по музика към ЮНЕСКО. 
През 1980 година по по-
вод 700-годишнината от 
рождението на Йоан Куку-
зел, 1 октомври е обявен 
за празник на българските 
музиканти и певци.

Освен това 1 октомври 
е Международният ден на 
възрастните хора. 

Чества се и Световният 
ден на архитектурата.

И не на последно място 
всяка година на 1 октом-
ври се чества закрилата на 
Пресвета Богородица.

В повечето славянски 
езици думата «покров» 
означава едновременно 
«покривало» и «защита». 
Празникът възниквнал 
през X век, за да се поче-
те явяването на Божията 
Майка в Константинопол. 
Това необикновено знаме-
ние е станало в първата 
половина на Х век, в края 
на живота на св. Андрей 
Юродиви († ок. 936 г.). В 
църквата във Влахерна, 
близо до градските порти 
по време на нощно бде-
ние, няколко души видели 
Богородица, съпровожда-

на от св. Йоан Кръстител, 
св. Йоан Богослов и други 
светци. Тя тръгнала към 
центъра на храма, коле-
ничила и дълго време ос-
танала в молитва с лице 
обляно в сълзи. После сва-
лила покривалото (покро-
ва) си и го простряла над 
хората в знак на защита. 
По това време жителите 
на града били заплашени 
от варварско нашествие; 
след явяването опасност-
та отминала и градът бил 
спасен от кръвопролития и 
страдания.

Празникът Покров на Бо-
жията Майка се извършва 
само в славянските стра-
ни - вероятно защото св. 
Андрей бил славянин по 
произход. В Руската църк-
ва празникът е установен 
около XII век. В Константи-
нопол макар и да не праз-
нували този празник, но 
възпоменавали видението 

1 октомври е празник на мнозина
на св. Андрей. Във Вла-
хернската църква имало 
икона на Божията Майка в 
този вид, както Тя се явила 
на св. Андрей.

На 1 октомври 910 г. са-
рацините (араби) нахлули 
в пределите на Византий-
ската империя и я подло-
жили на тежко изпитание. 
Император по това време 
бил Лъв Мъдри (886-911).

Свети Андрей Юродиви 
с ученика си Епифаний се 
намирал по това време на 
всенощно бдение в цари-
градската църква Влахер-
на, където се пазела като 
скъпоценна реликва една 
от одеждите на света Бого-
родица.

Било събота срещу не-
деля. Черквата била пълна 
с народ.

През нощта по време 
на всенощното бдение св. 
Андрей насочил погледа 
си нагоре и видял св. Бо-

городица във въздуха. Тя 
била обкръжена от про-
роци, апостоли и ангели. 
Със своя омофор покри-
вала богомолния народ и 
се молела за него на своя 
божествен Син.

Развълнуван от глед-
ката, св. Андрей запитал 
тихо ученика си:

- Виждаш ли, брате, как 
света Богородица се моли?

Епифаний отговорил:
- Виждам, отче свети, и 

се ужасявам!
Това видение на два-

мата подвижници станало 
известно на богомолците 
в храма, а след това и на 
целия град.

По молитвите и покрови-
телството на света Богоро-
дица арабите били прого-
нени от страната. А Църк-
вата учредила празника 
«Покров Богородичен».

от стр.  1
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Мариана ПРАМАТАРоВА

Понятието „исихазъм” произлиза от гръцки 
и означава спокойствие, безмълвие, тишина. 
Като течение представлява клон на право-
славното християнство и се е зародило във 
Византия. Там исихасти са били наричани мо-
насите, които прекарвали живота си в усамоте-
ние и усилени молитви. Според учението „иси-
хазъм”, с молитви и вглъбяване, аскетизъм и 
уединение се достига до състояние, в което 
може да се съзерцава божествената светли-
на. За целта монасите били специално обуче-
ни в метода на концентрацията и постоянната 
молитва. Използвали т.нар.”исихастка практи-
ка”, при която тялото и дишането се задържат 
в едно положение и се повтаря непрекъснато 

да са били костите на Григорий Синаит, за ко-
гото се знае, че е бил погребан в манастира. А 
руините на отбранителната кула, вероятно са 
от кулата, която е била подарена на обителта 
от българския цар Иван Александър.

Като учители на българския исихазъм се со-
чат Свети Теодосий Търновски, Свети Ромил 
Видински, Патриарх Евтимий и Митрополит 
Киприян. Малко известен е фактът, че българ-
ският цар Иван Александър въвежда исихаз-
ма като официална религия, както и че през 
Средновековието исихазмът бързо се разпро-
странил в целия православен свят – църквите 
във Византия, България и Сърбия са исихаст-
ки, а благодарение на българския аристократ 
Киприян Цамблак – митрополит Киевски, Ли-
товски, Московски , се разпространява в цяла 

на средновековна България, в които до 15-ти 
век са се създавали образци на българската 
иконография, сборници, евангелия и светски 
произведения. По- известни манастири в този 
регион са „Христос Акрополит”, „Свети Влас”, 
„Богородица Агиосориписа”, „Света Троица”, 
„Свети Андрей”, „Свети Илия”, „Свети Георги” 
и др., които по всяка вероятност са изиграли 
важна роля за разпространението на офици-
алната доктрина – исихазма.

  Същата функция вероятно са имали ма-
настирите и църквите в Созопол и островите 
край Созопол. Видно от документите за мана-
стира „Свети Иван Предтеча” на едноименния 
остров, в индикт 1 от месец август 1555 годи-
на, Вселенският патриарх Дионисий пише до 
митрополитите на Черно море – на Анхиало, 

ИСИХАЗмЪТ КАТО КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ
ПО БЪЛГАРСКОТО ЧЕРНОмОРИЕ

Исусовата молитва. Най-виден представител 
на исихазма във Византия е богословът Григо-
рий Палама, който в книгите си твърди, че иси-
хазмът е самата същност на православното 
християнство. Негов ученик е Григорий Сина-
ит, чието име се свързва с появата на исихазма 
по българските земи. Мощното разпростране-
ние на исихазма става през 13-14 век в Света 
гора и други големи манастири. Българският 
цар Иван Александър подкрепя исихазма и с 
негова помощ и благословия Григорий Синаит 
основава в планината Странджа, в областта 
Парория манастир. Този манастир привлича 
монаси от Сърбия, Византия и България, кои-
то практикуват исихазма и обучени вече, след 
като се върнели в родните си места основа-
вали манастири. В Парорийския манастир се 
е учил и видният български книжовник Свети 
Теодосий Търновски. Спорно е точното место-
нахождение на манастира /някои твърдят, че 
е край с.Заберново, други, че е край с.Голямо 
Буково в Странджа/, но историкът Атанас Ора-
чев смята, че го е открил. Според него името 
на манастира е „Света Богородица” и се нами-
ра в странджанското село Воден, югоизточно 
от Болярово. Проучвайки жития на исихастки 
светци, църковни документи и други писмени 
източници, Орачев твърди, че е локализирал 
мястото по сигурен маркер – Парорийски-
ят манастир е бил построен върху пещера, в 
която Синаит се усамотявал за медитация и  
съвпаденията по топографски, демографски, 
архитектурни и житийни хроники поразително 
се припокриват  с откритията при с.Воден.

Късносредновековен път, река, пещера на 
две нива, руини с отбранителна кула , мана-
стирски комплекс с три лаври, ниши за меди-
тация, гробни ниши, останки от еднокорабна 
базилика с овални колони и други артефак-
ти подсказват на историка, че манастирски-
ят комплекс е граден на етапи. Според него, 
напълно възможно е в някоя от гробните ниши 

Русия. Киприян Цамблак е ученик на Синаит и 
възпитаник на Парорийския манастир.

По българското Черноморие монасите иси-
хасти са основали десетки манастири. Трие-
динството земя-въздух-море е спомогнало за 
духовното издигане на монасите и пълното им 
отдаване на Бог. Те обитавали скалните мана-
стири и пещери и изградили цели манастир-
ски комплекси с монашески килии, църкви, 
параклиси, гробници. Скални манастири, оби-
тавани от исихасти са открити в района на 
Калиакра, между реките Провадийска и Суха 
река, естествената Калугеровска пещера, Шу-
менското плато. Активно действащи манасти-
ри с религиозен и културен живот са обслуж-
вали богомолци до 17-18 век. Към периода 
на българския исихазъм се отнася и скалния  
„Аладжа манастир” , край гр.Варна, който ни 
дава ясна представа за общежитийния живот 
с вкопаните във варовиковата скала килии за 
монасите, трапезария, изографисан параклис 
и прилежащите към комплекса катакомби. 

Според В.Гюзелев „Синаитовата обител в 
Парория и Килифаревския манастир на Тео-
досий Търновски помогнали за разпростра-
нението на исихазма сред монашеството.” В 
Еминска Стара планина през 1349г. е имало 
много манастири, параклиси и скитове, в които 
са пребивавали  видните исихасти  Теодосий 
Търновски и Ромил Видински и др. Като най-
значително културно средище в Еминска Ста-
ра планина се сочи царският и патриаршески 
манастир „Свети Никола”, удостоен с царската 
грамота на Иван Александър, с която на  този 
манастир е дадена пълна автономия и непри-
косновеност.

 През 1369 г. деспот Добротица получава от 
българския цар Иван Александър Причерно-
морската област с крепостите Варна, Козяк 
и Емона. В района на Несебър, Влас  и нос 
Емине са процъфтявали множество манасти-
ри и църкви с важно значение за културата 

Созопол и Месемврия, Варна и Агатопол, че 
им се препраща писмо от „почтените йеро-
монаси и духовници, аскетиращи в почтения 
и свят манастир на честния и славен профет 
Предтеча, намиращ се до Созопол.”

  Знае се, че през Средновековието и по-
точно 1304г. българският цар Светослав Тер-
тер превзема черноморските градове Созопол 
и Ахтопол и стига до Резово. След като раз-
бива византийската армия Светослав Тертер 
връща острова „Свети Иван” на българите. В 
църквата на остров „Свети Иван” Светослав 
Тертер се венчава за царица Теодора. Бли-
зостта на острова със средището на исихазма 
– Парорийския манастир в планината Стран-
джа, предполага, че и манастирският комплекс 
на остров „Св.Иван” е бил обитаван от монаси 
исихасти.

  От Парорийския манастир в Странджа пла-
нина  исихазмът се разпространява по цялото 
Черноморско крайбрежие, стига до Русия, и в 
средата на ХІV в. се превръща в официална 
религия и философия на България, Византия 
и Сърбия.
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С., 1994г.,стр.107-109
2. Праматарова, М., „Искри от вечността”, 
С., 2008г., стр.24,44-45
3. Тотешев, А., „Манастирите на Несебър” 
в: „Известия на националния исторически 
музей”, т.ІХ, С., 1992г., стр.89
4. „Уникален исихастки манастир 
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интердисциплинарен екип” в: „Радио Фокус”, 
30.04.2012 г.  

Манастир до с. Воден Аладжа Манастир остров „Св. Иван”  
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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 октомври 2013 - І част от Димитър СТояноВ

Отново е есен. Отново е месец октомври – 
най-важният за земеделците, през който ще 
отчетем резултатите от нашия труд и ще зат-
ворим страниците на една трудна година. Ще 
приключим, за да започнем планирането на  
следващата – през зимните месеци.

Какво ни вещаят планетите и импулсите от 
съзвездията? Студени нощи до 7-и от Слънце-
то и Меркурйй, които се намират пред хладна-
та Дева. Топли дни, тъй като Плутон действа 
от Стрелец, а Марс – от Лъв. Точното време 
за пълно узряване на гроздето. Дъжд може да 
очакваме втората десетдневка от Уран в Риби 
и Венера в Скорпион.

За прибиране на плодната  реколта, пре-
работка и съхранение са подходящи дните на 
„плод“ и „цвят“ по време на възходяща Луна. 
Всичко прибрано, преработено и съхранено 

през тези дни ще запази своето качество през 
цялата зима. 

На всички освободени площи разхвърляме 
компост, разхвърляме и сеем смески с бобо-
ви култури за зелено торене, които използва-
ме като зелена маса през пролетта, както и 
за подхранване на почвата, така и за зеления 
пласт в компостните етажи.

Още в началото на месеца – 02.10., имаме 
ден за подхранване на плодовите дървета с 
готов компост – 2/3 от нужното количество за  
годината. Правим поливане за разтваряне на 
компоста, разбъркваме с мотика и след по-
пиване мулчираме с 8-10 см слама. През зи-
мата от дъжда и топящия се сняг ще дадем 
на корените всичко необходимо за пролетния 
растеж и плододаване. Останалата третинка  
допълваме след ранното пролетно пръскане. 

На младите лози, засадени по новия начин, в 
тръбите сипваме по 1 литър течен тор от ко-
прива или черен оман, разреден с 10 л вода.

За довършване на новата компостна купчина 
има достатъчно дни, но най-силни са 15,13,14 
и 16 – по реда на изписването. Да побързаме,  
докато има зелена маса от листата на дърве-
тата.

За засаждане на нови дървета и лози пре-
поръчваме ранната пролет, но дупките и кана-
лите да са готови и да престоят отворени през 
зимата с дренажа и тръбата за поливане плюс 
една кофа непрегорял компост. Дупките са с 
размери  100/100/80 см, а каналите – 80/60 см.

Резултатното приключане на октомври ще 
ни даде право на спокойна и плодотворна по-
чивка през зимата.

Успех на всички!   

БИОДИНАмИЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА НА м. ОКТОмВРИ 2013 г.
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6 7
започва 
същественото 
изпълнение 
на проекта 
„Устойчиво 
управление и 
устройство на ПП 
Странджа”
Започва най-важната част 

от изпълнението на проекта 
„Устойчиво управление и 
устройство на ПП „Стран-
джа”, финансиран по Опе-
ративна програма «Околна 
среда 2007 – 2013 г.». Про-
ектът е с продължителност 
2.5 години и ще приключи 
в края на 2014 г. Работата 
по него е започнала преди 
година – време, през което 
са извършени необходими-
те проучвания и проектира-
не на всяка от планираните 
дейности. Това обяви на 
пресконференция инж. Сте-
фан Златаров, директор на 
Дирекция  Природен парк 
„Странджа”. Той представи 
пред журналистите и част 
от екипа, работещ по про-
екта - Мария Патронова - ко-
ординатор, Милен Рашков 
- експерт консервационни 
дейности и  Катя Димитрова 
– финансист.

„Водени от грижата да 
съхраним най-уникалния 
район на България, ние си 
поставихме амбициозната 
цел за кратко време да раз-
решим някои от наболели-
те проблеми, натрупвани 
десетки години. Съвсем до 
скоро почти цялата терито-
рия на Странджа беше гра-
нична зона. При създаване-
то си дирекцията на природ-
ния парк не завари никаква 
готова туристическа инфра-
структура, не са били пола-
гани и достатъчно  грижи за 
запазване на биологичното 
разнообразие в планината. 
Почти всичко, което  е на-
правено в тази връзка на 
територията на парка, е из-
градено през последните 17 
години. Наша е отговорност-
та по опазване и възстано-
вяване на уникалната при-
рода, имаме и отговорности 
към  културно-историческо-
то наследство на Стран-
джа. Това богато природ-
но и културно наследство 
трябва да стане   достъпно 
за хората, като изградим по-
сетителска инфраструктура  
по най-високи европейски 
стандарти, чрез която да 
повишим интереса към при-
родосъобразния туризъм и 
да помогнем за икономиче-
ското съживяване на обе-
злюдяващите се селища в 
Странджа. За реализация-
та на всичко това в помощ 
идва Оперативна програма 

„Околно среда”, каза инж. 
Златаров.

Проектът „Устойчиво 
управление и устройство 
на ПП Странджа” е на обща 
стойност 7 821 000 лв. 6 647 
850 лв. от тях са осигуре-
ни от Европейския фонд за 
регионално развитие, 1 173 
150 лв. са съфинансиране 
от държавния бюджет. 

От мултимедийната пре-
зентация, подготвена от 
мениджърите на проекта, 
стана ясно, че в рамките на 
2.5 години трябва да бъдат 
изпълнени общо 52 дейно-
сти, разпределени в чети-
ри направления:: мерки по 
опазване на местообита-
ния и видове, подобряване 
на посетителската инфра-
структура, образователни 
програми и интерпретация 
на културно и историческо 
наследство, подобряване 
и оптимизиране управле-
нието на защитената тери-
тория. Част от тях са  вече 
реализирани. Премарки-
рани са най-посещаваните 
туристически маршрути 
с обща дължина 150 км. 
Странджа вече има и свой 
собствен стандарт за пар-
кова инфрастуктура – всич-
ки съоръжения за отдих /
беседки, огнища, маси, 
пейки и др./ ще имат еднак-
ва визия.  Готов е идейни-
ят проект за разширение 
на разсадника край мест-
ността Качул, в който ще 
бъдат създадени условия 
за съхраняване на изчезва-
щите растителни видове. 
Доставено е специализира-
но оборудване за опазване 
популацията на водните ко-

стенурки и целевите видове 
хищници. 

В ход е изпълнението на 
други  дейности. Създават 
се общо 10 нови туристиче-
ски маршрута. Работи се по 
създаването на маршрут „В 
царството на зелениката” 
край с. Кондолово, къде-

Търново и за изграждане 
на образователна зала и 
библиотека в централния 
офис на ДПП „Странджа”. 
По закона за обществени-
те поръчки научни екипи са 
ангажирани с  изготвянето 
на оценка и набелязване на 
мерки за опазване и възста-

новяване на ред-
ките видове и  
местообитания. 
В Странджа те са 
десетки. Със сво-
ите над 120 хаби-
тата ПП «Стран-
джа»  е начело 
сред защитени-
те европейски 
територии. Не 
случайно паркът 
е единствената 
българска тери-
тория, включена 
сред петте при-
оритетни за опаз-
ване територии в 
Югоизточна Ев-
ропа. Ето защо 
голяма част от 
дейностите по 
проекта предвиж-
дат създаване на 
възможности за 
възстановяване 
на местообита-
нията на редките 
растителни и жи-
вотински видове. 

Особен акцент 
сред планирани-
те дейности се 
поставя на изгот-
вянето на специ-

ализирани образователни 
програми. С тях може да се 
обвърже и намерението в 
бившето училище на с. За-
берново да бъде изграден 

Съхраняваме 
уникалния български 
район Странджа
с еврофинансиране

обучителен център, за ко-
ето проектът все още чака 
разрешение. Очаква се и 
одобрение за изграждането 
на туристически информа-
ционен център в Ахтопол 
- в сградата на бившето 
кметство. Той ще бъде част 
от планираната обща тури-
стическа инфраструктура, 
която включва създаване на 
информационни точки в 18 
населени места, изгражда-
не на наблюдателни кули и 
заслони, маркиране на нови 
маршрути, възстановяване 
на мостове и чешми, монти-
ране на паркова мебел и др.  
С общи усилия ще бъдат 
формулирани критерии за 
сертифициране на уникал-
ни странджански продукти - 
манов мед и др.

В рамките на проекта се 
разработват и  варианти за 
оптимизиране и повиша-
ване качеството на управ-
ление на защитената тери-
тория. Особенно много се 
залага на сформирането на 
Консултативен съвет с уча-
стието на всички заинтере-
совани институции – общи-
ни, образователни и научни 
структури и др. В Дирекци-
ята на  природния парк счи-
тат,  че чрез него ще бъдат 
изгладени години натрупва-
ни разногласия.  В Съвета 
ще  бъдат дискутирани  и 
търсени решения на  основ-
ни за местното население 
проблеми. Така проектът 
ще изпълни основната си 
цел и ще окаже благотворно 
влияние върху целия реги-
он – ще съхрани уникалната 
природа и биоразнообрази-
оето в парка,  ще създаде 
трайни критерии в младото 
поколение за любов към 
природата и  необходимост-
та от опазването й.

Проектът „Устойчиво 
управление и устройство на 
Природен парк „Странджа” 
се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Европей-
ския фонд за регионално 
развитие на Европейския 
съюз и от държавния бюд-
жет на Република България, 
чрез оперативна програма 
“Околна среда 2007 – 2013 
г.” Ос 3 “Опазване и възста-
новяване на биологичното 
разнообразие”: проект reg. 
DIR- 5113326-5-99, договор 
reg. N DIR-5113326-С-004, 
по процедура BG161PO005/ 
11/3/3.2/06/27. Дейността му 
включва разпространение 
на информация и осигуря-
ване на публичност сред 
обществеността, съобразно 
задължителните изисквания 
за изпълнение на мерките 
за информация и публич-
ност от бенефициентите на 
ОПОС.

Комуникационна група
Имидж Едвъртайзинг

Подготви за печат 
Мариана ПРАМАТАРоВА

то посетителите ще могат 
да видят най-атрактивната 
част от странджанската 
гора. Разработват  се и кон-
цепции за допълване на  
експозицията в ИПЦ Малко 

бр. 19 (42) • 1-16.10.2013 г. 
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7 В живота на всеки човек се 
случват странни събития, 
които науката не може да 

обясни и затова ги нарича случай-
ни съвпадения.

Например сещате сте се за стар приятел и 
след минута той ви звъни. Или си блъскате гла-
вата откъде да вземете пари и изведнъж някой ви 
връща дълг, неочаквано идва превод…

Така се случва на най-обикновено, битово 
ниво. Но съществуват и много други потресаващи 
съвпадения, каращи ни да се замислим над не-
обяснимото и дори да повярваме в намесата на 
висши сили. Защо те се случват въпреки законите 
на природата и науката?

Редица математици твърдят, че съвпаденията 
са проява на закономерност, която не можем да 
разберем. А и философите отдавна пишат: „Слу-
чайността е непозната закономерност.” Но каква? 
Някога вероятно ще разберем, а сега нека сами 
се опитаме да установим това, което можем.

На 5 декември 1664 г. край бреговете на Уелс 
потъва кораб. На 5 декември 1785 г. на същото 
място претърпява корабокрушение друг морски 
съд. На 5 декември 1866 г. трети отива към дъно-
то. След всяко корабокрушение остава жив само 
по един човек. И всеки път той се нарича Хю Уи-
лямс.

Има и друга удивителна история на съвпаде-
ния, свързваща съдбите на президента Кенеди 
и президента Линкълн. Линкълн е убит в театъ-
ра, а убиецът му се скрил в склада. Лий Харви 
Осуалд стрелял от склада, а се скрил в театъра. 
Президентът Линкълн имал секретар с фамили-
ята Кенеди, а Кенеди имал секретар с фамили-
ята Линкълн. След убийствата и на двамата на 
президентското кресло сядат хора с фамилията 
Джонсън.

И още един случай. В юлска нощ на 1930 г. 
патрулният полицай Алън Фолби от Тексас пре-
живял катастрофа, която разкъсала артерия на 
крака му. Кръвта му изтичала, чакала го смърт, 
ако не се бил намесил минувач на име Алфред 
Смит. Той стегнал мястото и Фолби бил спасен. 
Като оздравял, полицаят продължил работата си. 
Изминали пет години. Веднъж Фолби бил извикан 
на мястото на катастрофа. На асфалта лежал 
човек с разкъсана кръвна артерия на крака. Това 
бил Алфред Смит – човекът, който спасил Фолби 
при същите обстоятелства.

Обикновеният човек, чул или прочел за подоб-
ни случаи, ще се впечатли и толкоз. Но винаги 
се намират страстни умове, които ще се опитат 
да разгадаят скрития смисъл, истинската същ-
ност на подобни фантастични истории. Някои от 
съвпаденията може да се обяснят от съвремен-
ната наука, която се опира на законите на стати-
стиката и математиката, законите на природата и 
обществото, както и на природата на човешките 
възприятия. Но теорията на съвпаденията се ин-
тересува не само от броя на съвпаденията, а и 
от тези, за които вероятността е изключително 
малка.

Защо възникват такива съвпадения? Мнозина 
учени смятат, че това е обучаващ материал – по-
добни произшествия карат човека внимателно и 
сериозно да се отнася към епизодите от собстве-
ния си живот. Те сякаш буквално ни казват: до-
верявай се на интуицията си. Може би Космосът 
(Бог) ни изпраща импулс или ни подсказва: Вяр-
вай в случайността!

Последното предположение може да изглежда 
ненаучно. Но да си спомним, че събитията, на-
ричани от нас съвпадения, отдавна са получили 
друго име – феномена синхронизъм.

Този термин едновременно и независимо 
един от друг за първи път е предложен от двама 
видни учени в областта на физиката и психоло-
гията. Нобеловият лауреат Волфганг Паули и 
прославеният психолог Карл Густав Юнг стигна-
ли до извода, че съвпаденията са нещо повече 
от проста случайност. Те смятали, че несвърза-
ните по никакъв начин събития всъщност са обе-
динени от обща причина или може да възникнат 
без всякаква причина независимо от известните 
закони на природата.

Двамата обяснявали позицията си с това, че 

законите на природата не се явяват абсолютни. 
Юнг и Паули казвали, че връзката между съби-
тията може да има основополагащо значение за 
човека, независимо че противоречи на наложени-
те представи за света и законите, които го управ-
ляват.

Юнг постулира: Космосъс с такива малки чуде-
са отговаря на вътрешната дълбока потребност 
на психиката. Макар че съвпаденията може да 
се случват в резултат на случайност, истинската 
синхронност възниква тогава, когато индивидът 
се нуждае от нея.

За да доведе до широката публика тези рево-
люционни мисли и да обясни за какво иде реч, 
Юнг взел за пример сравнението на сънищата. 
Повечето от тях нямат значение – в тях не присъ-
ства важна символика. Но когато разумът е по-
тресен или нещо го измъчва, възникват сънища, 
пълни със смисъл.

Случва се сънят да предсказва катастро-
фа или да напомня на човека за нещо 
важно. Ако се продължи със сравнения-

та, то в съвпаденията, или синхронизма, околни-
ят свят се ползва от висши сили, за да изпрати 
на човека предупреждаващата вест. Юнг отишъл 
още по-далече, изказвайки уж съвсем фантастич-
на хипотеза – за да ни накара да обърнем вни-
мание на нещо важно, нашата вътрешна психика 
фактически променя света, създава съвпадения, 
които са способни да посочат път към спасение, 
изход от безнадеждна ситуация и т.н. Общо взе-
то, това е признание, че чудесата съществуват и 
възникват без участието на човека.

Пример може да са епизоди, когато случки и 
интуиция ни помагат да излезем от трудно поло-
жение, а съвпаденията ни спасяват живота.

Така на младини сър Уинстън Чърчил работел 
като военен кореспондент в Южна Африка по 
време на Англо-бурската война. Той попаднал в 
плен, но успял да избяга и се оказал без всякакви 
ориентири в саваната. Вече съвсем загубил сили 
от глад, той почти не се надявал да оцелее, кога-
то изведнъж видял в далечината огънчета. Нещо 
подсказало на Чърчил да тръгне към тях и така 
се озовал в дома на човек, който го посрещнал 
дружелюбно. По удивително стечение на обстоя-
телствата това се оказал единственият симпати-
зиращ на англичаните човек в окръг от 20 мили.

Съвпадения от подобен род показват, че когато 
възникне сериозна опасност, разумът използва не 
логиката, а интуицията. Обикновено рационални-
ят Чърчил й се доверил поради физическото из-
тощение. Загубата на способността критично да 
оценява действителността наистина му помогна-
ла да използва сили, които били недостъпни на 

англичанина в нормално състояние.
Може да се каже, че съвпадението е просто на-

чин да се доберем до нашите дълбоки ресурси 
и да разгледаме намеците и предзнаменовани-
ята, помагащи ни да оцелеем. Вероятно това е 
една от естествените способности на психиката 
за предвиждане и ние се обръщаме към нея в ек-
стремни обстоятелства.

Забележително е, че подаваните ни знаци от 
съдбата се възприемат по-добре от хора с открит 
разум – тоест такива, които предпочитат опита на 
логиката. В живота им се срещат повече примери 
за съвпадения за тяхно добро. Тези хора често 
се сблъскват с такива съвпадения, които буквал-
но са им устройвани от висши сили, и интуитив-
но проследяват връзката на взаимосвързаните, 
пълни със значение събития.

Откъде се появява такова чувство? От 
усещането, че човек живее по правила-
та, че е „хванал съдбата за опашката”, 

или иначе казано, съществува в един ритъм със 
света и висшите сили.

Професорът по психология Алън Комбс от уни-
верситета в Ашвил (САЩ), казва: „Дългогодишни-
ят ми опит от наблюденията показва, че съвпа-
денията обикновено са поредни. Колкото повече 
свикваме с тях, толкова по-често ни се случват. А 
ако ги отхвърляте и ги смятате за глупост, те бягат 
от вас. Ако просто проявявате интерес към тях, 
те може да ви свършат добра работа. Колкото по-
сериозно се отнасяте към тях, толкова по-голяма 
роля играят те в живота ви. Но никой не знае с 
точност защо се случват съвпаденията. Няма 
съмнение обаче, че това са реални явления. Мно-
го учени твърдят, че това е чиста случайност и че 
хората имат склонност да преувеличават тяхното 
значение. Но мнозина, които са ги преживели, се 
придържат към противоположното мнение. Лично 
аз разглеждам съвпаденията като знак от съдба-
та, възприеман от подсъзнанието и сочещ верния 
път в този живот.”

Ако повярваме, че всеки от нас има своя, пре-
допределена свише съдба или карма, то всичко 
си идва на мястото, отбелязва Комбс. Много че-
сто под въздействието на външни обстоятелства 
и собствени идеи хората излизат от предначер-
тания им път. Теорията на съвпаденията обясня-
ва, че с помощта на серия знаци се опитват да ги 
върнат във верния път.

Познат на професора загубил работата си и 
дълго не можел да си намери нова – по специ-
алността. Тогава му хрумнала мисълта да пора-
боти временно като таксиметров шофьор. 

На стр. 8

СЪВПАДЕНИЯТА. 
Знак от съдбата 
или чиста 
случайност?
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8 8Генератор на свободна 
енергия е устройство което 
произвежда енергия в из-

олирана среда. Този тип устрой-
ства не се нуждаят от външен 

източник на енергия за да работят. Сегашната 
образователна система продължава да ни за-
лъгва с фалшивата реалност, за да поддържат 
настоящата ни система от вярвания. Въпреки 
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ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”,  
“Ориндж”,  “Сиела”,  “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и 
“Нова епоха”, както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“. 

вавайки се на хипотетична концепция, произли-
заща от един единствен закон за термодинами-
ката, то друга част от същото това общество на 
учени успешно създава такива устройства.

Генератори на свободна енергия същест-

вуват, но както много други открития те биват 
умишлено потулвани. Енергия може да бъде 
извлечена от време-пространството. Енергия-
та е навсякъде около нас – честоти и вибрации, 
от топло до студено, разнопосочни движения, 
от светло до тъмно, от ниско до високо, от дви-
жение до покой, всички тези са потенциални 
разлики за извличане на енергия. Но има един 
съществен проблем в обществото ни, енергия, 
добивана по този начин, не трябва да бъде из-
мервана и контролирана, тази енергия няма 
цена. Ето защо цялата идея е заплаха за ин-
дустриалния свят, в който живеем.

В момента енергийната индустрия решава 
кой да има достъп до “пълноценен живот” и кой 
не. Ако задълбочено проучите откъде идват 
средствата за индустриалния свят, лесно ще 
направите връзката между енергийната индус-
трия, фармацевтичните компании, здравната 
система, производителите на храни и образо-
вателната система.

от стр.  7

Прекалено чести 
малки аварии, 
след това клиент 

с пистолет, който му взел 
припечеленото от целия 
ден, след това петима пи-
яни младежи, решили да 
си „поиграят” по стръмен 
наклон, и колата на ново-
изпечения таксиджия увис-
нала с предните колела 
над пропаст…

Всички тези събития 
следвали с ненормална 
честота, а освен това, как-
то може да се забележи, 
предупрежденията става-
ли все по-страшни. Но по-
знатият на проф. Комбс не 
ги възприел така. Накрая 
веднъж, карайки жена към 
магазин, попаднал в сери-
озна катастрофа – жената 
се озовала в реанимаци-
ята, него го уволнили. В 
края на краищата той си 
намерил място във фир-
ма, където се търсел човек 
с неговата специалност. 
Така върху собствения си 
гръб изпитал силата на те-
орията на съвпаденията.

С други думи, струва си 
да се отнасяме сериозно 
към странните съвпаде-
ния. Да използваме инту-
ицията като Чърчил и да 
не бъдем слепи като про-
фесора, станал по неволя 
таксиметров шофьор. И 
това ще бъде верният под-
ход към живота, за което 
свидетелства и извадка-
та от известни случаи на 
съвпадения, направена 
от британското списание 
Inkaunter.

• За съвпадение, потвъ-
рдено с документи, раз-
казва писателят Артур 
Кьостлер. През 1939 г. на 
един американски кораб 
плавал немски инженер. 
Когато корабът минал точ-
но през мястото, където 
потънал „Титаник”, нещо 
му подсказало: трябва да 
спрат кораба. И той успял 
да убеди капитана. И из-
веднъж от тъмнината из-

никнал гигантски айсберг. 
Корабът получил повреди, 
но не потънал. Той се на-
ричал „Титаниан”.

И още едно съвпаде-
ние. Американски-
ят писател Морган 

Робъртсън (1861–1915) 
през 1898 г. написал рома-
на „Корабокрушението на 
Титан” за огромен кораб, 
сблъскал се в Атлантиче-
ския океан с айсберг при 
първото си излизане в мо-
рето.

• През 1976 г. английски 
гинеколог от Лондон за 
трети път в своята практи-
ка помогнал на тризнаци 
да се родят. Фамилията 
му е Триплет (в превод от 
английски – „тройка” „триз-
наци”).

• Артър Флегенхаймер, 
известен като гангстер и 
контрабандист с прозви-
щето Дан Шулц, заповя-
дал да бъде убит Винсънт 
Кол – Бясното куче, 23-го-
дишен, на 23 октомври 
1932 г., на 23 авеню в Ню 
Йорк. Самият Шулц бил 
убит на 23 октомври 1935 
г. Човекът, който го убил – 
Чарли Уоркмън, прекарал 

23 години в затвора.
• В. „Ню Йорк Хералд” 

на 26 ноември 1911 пу-
бликувал съобщение, че в 
Грийнбъри Хил в Лондон 
са обесени трима обви-
нени в убийството на сър 
Едмънд Бери. Имената им 
били Грийн, Бери и Хил.

• Близнаците Джеймс 
Луис и Джеймс Спрингър 
се родили в Охайо и от-
раснали в различни се-
мейства. До 39-ата си го-
дина те нищо не знаели 
един за друг. Когато се 
срещнали през 1979 г., се 
оказало, че и двамата са 

се оженили за жени на име 
Линда, и двамата се разве-
ли, и двамата нарекли си-
новете си Джеймс и Алън. 
Без да знаят един за друг, 
двамата прекарвали отпу-
ска си във Флорида в един 
и същи курорт. И двамата 
станали полицаи, и два-
мата имали едно и също 
хоби.

• Четиригодишният 
Роджър Лозер едва не се 
удавил в морето до гр. Са-
лем (САЩ) и бил спасен от 
жена на име Елис Блейз. 
През 1974 г., когато Роджър 
бил на 12 години, в същия 
залив той спасил давещ 
се мъж, който се оказал 
съпруг на Елис Блейз.

• В Детройт момче пад-
нало от 14-ия етаж и се 
приземило върху минувач 
на име Джоузеф Фиглък, 
благодарение на което 
останало живо. Година по-
късно на същия ден друго 
момче паднало от прозо-
реца и се приземило върху 
минувач на име… Джоу-
зеф Фиглък.

СЪВПАДЕНИЯТА. Знак от 
съдбата или чиста случайност?

Генератори на свободна енергия? 
Да, те съществуват!
това все повече хора започват да осъзнават и 
виждат, че не всичко на тази планета е така, как-
то ни учат да вярваме. Докато основна част от 
учените твърдят, че изолирана система от този 
тип не може да съществува в природата, позо-

Торус – геометрията зад 
всяко въртеливо движение 
във Вселената


