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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

«..Затова ся трудя и аз сеги, 
денем и нощем, да изпиша 
няколико книги по нашему 
болгарскому язику. Та ако не 
би возможно меня да сказувам 
им сас уста моя да чуят от мене 
грешнаго някой полезное 
поучение, а тие да прочетут 
писание мое и да уползуется. 
И за мене, недостойнаго. Бога 
да молят невежество мое 
изправити и трудившаго ся 
прощение сподобити, да би 
получити и нам десних стояниих 
в ден страшнаго воздаяния. 
Амин!»

Свети Софроний Врачански 
от Котел - 

Будител български

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

Английският изследовател, Арнолд Тойнби 
пише в 12-томното си издание за историята на народи-
те, че “... В СВЕТА Е ИМАЛО 21 ЦИВИЛИЗАЦИИ. ЕДНА 
ОТ ТЯХ Е БЪЛГАРСКАТА. РАЗШИРЯВАЛА ГРАНИЦИ-
ТЕ СИ ПОСРЕДСТВОМ СВОЕТО СИЛНО КУЛТУРНО 
ВЛИЯНИЕ. Простирала се е от Белград до Крим и от 
Карпатите до Бяло Море, наричано в древността Тра-
кийско.”

* * *
Известният английски историк проф. Норман 

Дейвис казва: “БЪЛГАРИТЕ СА В ЯДРОТО НА ЕВРО-
ПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ” С много факти, той доказ-
ва, че България е най-старата нация на Стария конти-
нент. Нещо повече, според него, когато България е била 
държава, Европа е “ходела права под масата”.

* * *
Президентите на Франция за българите:
Шарл де Гол: „БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ЛЮЛ-

КАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗА-
ЦИЯ” 1962 г.

Франсоа Митеран: “БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е 
ЕДИН ОТ СЪЗДАТЕЛИТЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА 
НАШАТА ПЛАНЕТА.”

“В СВЕТА Е ИМАЛО 
21 ЦИВИЛИЗАЦИИ. 
ЕДНА ОТ ТЯХ Е 
БЪЛГАРСКАТА!” 

Празникът на народните 
будители се чества в Бъл-
гария за пръв път в Плов-
див през 1909 г. 1-ви ноем-
ври  да  стане Ден на на-

родните будители 
епредложение на 

Стоян Омарчевски - ми-
нистър на просвещението 
в правителството на Алек-
сандър Стамболийски. 

Идеята е този ден да 
увековечи паметта на ве-
ликаните на непобедимия 

български дух, на творците 
на родната реч, мисъл и 
историческа слава, на го-
лемите ни дейци за на-
родното пробуждение, за 
да служат за назидание и 
пример на поколенията.

Петър Димков - 
 Патриота, 
 Лечителя, 
 Будителя

За да стигнеш до същността на  Петър Димков и до 
значението му за българския народ, не може просто 
да прочетеш книгите, написани от него, и другите, на-
писани за него; да общуваш, с пазещата спомени не-
гова  прекрасна дъщеря, Лили Димкова, и с нейното, 
двуяко въздействащо творчество - на таланта й и на 

Денят на народните будители - 
празник на големите българи

на стр.  2

на стр.  2

Сред най-тачените български народни будители са Свети Иван 
Рилски, Константин Костенечки, Григорий Цамблак, Йоасаф Бдински, 
Владислав Граматик, Димитър Кантакузин, Петър Парчевич, Петър 
Богдан, Паисий Хилендарски, Матей Граматик, поп Пейо, Неофит 
Бозвели, Неофит Рилски, Иван Селимински, братята Димитър и 
Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, 
Христо Ботев, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, 
Добри Чинтулов, Иван Вазов, Григор Пърличев и много други.



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

2 332 КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

През 1921 
г. министъ-

рът на народното просве-
щение Омарчевски внася 
в Народното събрание за-
конопроект за поставяне 
на бюстове на заслужили 
българи в централната 
алея на Борисовата гради-
на.

Има версия, че селянин, 
който написал в писмо до 
министъра, че трябва да 
отдаваме почит на „голе-
мите българи“, които са ни 
направили народ - Левски, 
Ботев, Каравелов... и други. 
Това е ден на почит пред 
онези родолюбци, които са 
пробуждали народа чрез 
слово и оръжие, воювали 
са за вярата, езика и сво-
бодата на България.

Сред будителите са и 
десетките борци за на-
ционално освобождение, 
хората на образованието, 
науката и културата, доп-
ринесли за духовното раз-
витие на България. Сред 
най-популярните българ-
ски народни будители са 
Свети Паисий Хилендар-
ски, Иван Вазов, Григорий 
Цамблак, Константин Кос-
тенечки, Владислав Грама-

Денят на народните будители - 
празник на големите българи

От стр. 1

безсловесния говор от картините й! От тях се 
усеща самата душа Димкова – чувстваща, зна-
еща, сочеща, необятна...

Не е достатъчно и да бъдеш в общение с 
хора духовни, познавали  лично Петър Дим-
ков, и с други, непознавали го, но вдъхновени 
от Патриота, Лечителя, Будителя ... – Този вне-
дрен свише воин в един от периодите на жи-
вот на една нация, за да бъде посято зърно в 
безпорно специалната, божествено дадена и 
определена за това почва. В нея трябваше да 
израсте мисията на един народ. 

Дадох си сметка, че всеки  от нас е средство-
то, точно определеният елемент, участващ в 
израстването на дървото на живота на тази на-
ция. Средството Лили Димкова беше нейният 
художествен усет, геният й! Тя поставяше та-
ланта си в действие и не мислеше,  че самата 
тя заслужава разказ за нея за поколенията. НЕ! 
Тя се хвърляше в една борба, като своя мисия 
– като водата,  така нужна за посятото зърно.

Да, не беше достатъчно! Всеки трябваше 
да открие своя си елемент, да разбере какво 
точно средство е той и да не позволи,  поради  
някакъв, случайно стекъл се начин, да не при-
несе своята полза за растежа.

Най-първото нещо за мен, беше да се под-
чиня на отговорността пред  моята собствена 
душа. Тя знаеше всичко и настояваше! И тя, 
като всяка човешка душа, имаше своите си из-
исквания за живот и колкото повече бе избуяла, 
толкова по-големи изисквания имаше. Тя ме 
караше и аз смътно й се подчинявах. Тя рабо-
теше със съвестта ми.

Сега, като се обърна назад и видя пътя си, 
виждам, че нищо не е било случайно, че радост 
и болка са работили за растежа на душата ми.

Някой зовеше. Зовеше и друг.  И Димков 
продължаваше да зове от портретите с възла-
гащия си задача поглед. Зовят излекуваните от 
него – всички с вложено в тях зърно за лична 
мисия в делото.

Зароиха се и богомилските души - първият 
ешалон в посоката.

Някой зовеше!
Зовеше и друг.
Отвякъде зов се зачува...
Важното беше
да не си глух!

Ако се върна далеч назад, още в детство-
то си, веднага след „Под игото” в ранното ми 
ученичество, прочетох „Дяконът”. Оттогава об-
разът на Левски не ме е напускал. Но не можеш 
лесно да влезеш в Комитетите „Васил Левски” 
– опазили са ги от политически влияния – тряб-
ва да ги опазят и от случайни хора. Може пък 
неслучайно да попаднах в Инициативния  ко-
митет „Петър Димков”. Така можах да видя 
едни смели и решителни, истински градивни 
пътища към Васил Левски – пътищата на Па-
триота Петър Димков.

Стигнах до заключението, че трябва публич-
но да изразявам себе си. Че ние всички има-
ме какво да кажем – достижение от индивиду-
алния ни житейски опит. Но много малко хора 
смеят да кажат: „Това съм аз! Такъв съм! Така 
мисля!”. И че, за да израсна, аз трябва да вляза 
точно през тази врата или аз трябва, по-скоро,  
да отворя моята затворена врата и да изляза 
на простор. Защото, всичко, което съм аз, тряб-
ва да бъде или одобрено или отречено, или ня-
каква част одобрена и някаква част отречена. 
Но аз ще бъда на прицел и няма къде да из-
бягам. Защото избягам ли, ще съм само един 
духовен пигмей, а такъв пък и най-малкото ще 
тръгне да се изявява. Или с една дума, само по 
този начин, човек може да бъде войник.

И точно за това реших да издам тази него-
ляма книжка, с която да покажа как действа и 
мисли един редови сътрудник на Националния 

граждански инициативен комитет „Петър Дим-
ков”. Мене ме стряскаше това, да работя в ко-
митет. Трябваше да знам какво се изисква от 
мен, за да не се срамувам, че стоя под едно 
такова знаме, а и често се налага, то да бъде 
развявано. Дори и с речника се сверих с дума-
та  „Комитет” – „Орган от избрани или на-
значени лица за ръководене на държавна 
или обществена работа”. Значи задължител-
но трябваше да се отговаря на изискванията 
на Съвремието, а те бяха огромни. Изведнъж 
разбираш какво значи: „Яжте от Моята плът и 
пийте от Моята кръв!”. Това е претворяването 
на идеята в Съвремието.

Какво значи да ядеш и да пиеш? Това значи, 
че живееш. Но в кой момент? – в Съвремието. 
Но чия ”плът и кръв” – чия същност, чиста суб-
станция? – на Димков, Левски, ...Исус.

За да я има еволюцията: „Аз Съм пътят, ис-
тината и животът”. Смисълът на живота е в 
еволюцията, а тя става по точно определения 
път на ИСТИНАТА. Другото ще бъде отклоне-
ние, което ще налага връщане в пътя  и заба-
вяне, или ще бъде разрушение, или гибел. За-
щото пътят, като развитие, е само в ИСТИНАТА 
и само този път е истинският живот.

Оттук и: „Аз Съм Бог ревнив!”. Да,  ИСТИНА-
ТА,  ПЪТЯТ  е БОГ  РЕВНИВ !  -  Не всеядство 
на добро и зло; на частичност, вместо пълнота; 
на забавяне, вместо бързия ход, налагащ се 
поради изоставането.

Повече  не е и нужно! Честен отчет пред тези 
три изисквания за всяко начинание:

- „Яжте от Моята  плът  и  пийте  от  Моята 
кръв!”;

- „Аз Съм ПЪТЯТ, ИСТИНАТА  и  ЖИ-
ВОТЪТ!”;

- „Аз Съм  БОГ  РЕВНИВ!”.
За да бъдем свободни и удовлетворени от 

себе си, за да живеем творчески, съобразно 
своя си елемент за растежа и силни, непре-
менно силни, за да устояваме на злото и из-
кушенията.

Донка ДрАМскА

тик, Матей Граматик, Све-
ти Иван Рилски, Неофит 
Бозвели, братята Димитър 
и Константин Миладинови, 
Георги Стойков Раковски, 

Васил Левски, Христо Бо-
тев, Стефан Караджа, Ха-
джи Димитър, Любен Ка-
равелов, Добри Чинтулов 
и много други. Между тях 

са и създателите на Бъл-
гарското книжовно друже-
ство в Браила през 1869 г. 
(БАН от 2011 г.). Първият 
председател на БКД проф. 

Петър Димков - 
Патриота, Лечителя, 
Будителя

От стр. 1

Марин Дринов пише: „...Ни 
у един народ не се е случ-
вало да захваща подобно 
дружество при такива об-
стоятелства, каквито са 
нашите, и в няколко ме-
сеца да се тури в такова 
действие, както е нашето 
сега.“

 Цар Борис III подписва 
закона за въвеждането на 
Деня на народните буди-
тели на 3 февруари 1923 
г. Така 1 ноември е обя-
вен за официален наро-
ден празник в чест и памет 
на заслужилите българи. 
За пръв път в столицата 
празникът е честван на 1 
ноември 1922 г. Да доба-
вим само, че самият Омар-
чевски след преврата през 
1923 г. е арестуван и нати-
кън в затвора заедно с дру-
гите земеделски министри.

От 1945 година празни-
кът е отменен от комунис-
тическата власт, но запа-
зен в паметта на българ-
ския народ. Празникът се 
възстановява през 1990 
г. по идея на сдружение 
„Мати Болгария“.
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* * *
Италианският президент карло Чампи 

в словото си при откриването на зимната олим-
пиада в Торино през 2006 г. казва: “БЪЛГАРИ-
ТЕ СА ЕДНИ ОТ ПЪРВИТЕ ТВОРЦИ НА НА-
ШАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ”.

* * *
руският академик Дмитрий Лихачов: 

“...И чуждите завоеватели не можаха да по-
бедят тази ДЪРЖАВА НА ДУХА, защото в за-
щита на българския народ в плътен строй сто-
яха българският език, писменост и култура!... 
Българската държава на Духа се простира от 
Балтийско море до Тихия океан и от Северния 
ледовит океан до Индийския”.

“...вие сте най-древната от съществуващите 
днес културни нации и то не само в Европа, 
но и в света. Миналото погълна античността, 
древния Рим, Гърция и т.н., но България оста-
на като жива отломка от древната европейска 
култура, най-древната ...отломка. И затова 
трябва да я съхраним, та днешна България да 
не бъде само последна отломка от миналото, 
но и първата от бъдещето – първата култура, 
която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще 
понесе културата към бъдещето...”

* * *
“Една от историческите заслуги на българи-

те е тази, че задържаха успешно няколко века 
турците далече от сърцето на Европа. Те пла-
тиха прескъпо с кръвта си, с вярата си, свобо-
дата си и упадъка на брилянтната им култура 

по онова време” 
Проф. санте Грачоти, Италия

* * *
„Цар Симеон бе Карл Велики за България, 

но по-образован от нашия Карл Велики и мно-
го по-щастлив от него, защото положи основи-
те на една национална литература.”

Френският историк Алфред рамбо

* * *
“Българите бяха оня народ, който допринесе 

най-много за организиране и оформяне на ци-
вилизацията на цяла Източна Европа. Прабъ-
лгарите са организирали българо-славянските 
племена в една нация, в която българският дух 
и култура са останали подкваса за вечни вре-
мена”. 

Проф. Геза Фехер - византолог, изслед-
вал също историята на древните бълга-

ри и маджари, както и историческите 
връзки между тях. Негово дело са трудо-
вете - „Военното дело на прабългарите” 

и „Облеклото и оръжието на старата 
българска войска”

* * *
“Украинците, а също така и белорусите, и 

руснаците, всички си спомняме, че писменост-
та, културата ни и православната християнска 
вяра произхождат от България. Искам да при-
помня и факта, че двамата първи украински 
патриарси са етнически българи – Григорий 
Цамблак и Киприан”. 

Вячеслав Похвалски, 
посланик на Украйна в България

* * *
Византийски Тропарх от 999 година: 

“Те, българите, някога бяха най-справедливия 
от всички народи и от всичко на света почитаха 
най-много тези добродетели и сами достигаха 
голяма слава, а градовете и народите се при-
съединяваха към тях доброволно”.

* * *
Академик Омелян Прицак (специалист 

по средновековна история) от Университе-
та “Харвард”, заявява: “В СРАВНЕНИЕ С ПО-
ТОМЪКА НА АТИЛА - ЦАР СИМЕОН I, ВИЗАН-
ТИЙСКИЯТ ИМПЕРАТОР Е ИЗГЛЕЖДАЛ КАТО 
ПАРВЕНЮ”! 

* * *
„Това е народът (българите), който преди 

тебе имаше всичко, което е пожелавал; народ 
в който този е придобивал титли, който е купу-
вал благородството си с кръвта на неприятеля, 
в който бойното поле прославя рода, понеже у 
тях се смята без колебание за по-благороден 
оня, чието оръжие е било повече окървавено 
в сражение; те са народ, комуто преди битката 
с тебе не се е случвало да срещне противник, 
който да му устои, и народ, който дълго време 
е извършвал войните си само с набези”.

Магнус Феликс Енодий – „Похвално сло-
во за крал Теодорих” (6 в.). 

“В СВЕТА Е ИМАЛО 21 ЦИВИЛИЗАЦИИ. ЕДНА ОТ ТЯХ Е БЪЛГАРСКАТА!” 

Хумар - един от главните градове на Стара Велика България. 
Неговите руини стоят и до днесОт стр. 1

Под могилата, скътано в 
пресечената скала, блика-
ше изворче. Каменната ком-
позиция имаше   загадъчни 
форми и знаци. Наблизо  
стар дъб  хвърляше сянка 
над извора и Нестинарска-
та поляна.  Това място  бе 
известно като оброчище и 
преди години тук  донесо-
ха  новородения  Орфей. 
Майка му,  муза и прорица-
телка, Калиопа, го потопи 
в свещените води, а после 
го постави  върху  скалата. 
Нимфите и феите заедно 
с орисниците го благосло-
виха с дарбата да вижда в 
бъдното, да владее лечи-
телското изкуство, да бъде 
вещ в словото и звука. 

Самата Калиопа посве-
тиха в жреческото изкуство, 
когато се раздели с дет-
ството. Тя произхождаше 
от знатно семейство от пле-
мето халети, което обита-

ваше средното течение на 
Нестос. Баща и, доблестен 
военачалник бе убит, сра-
жавайки се със скирмиади-
те, тракийско племе, насе-
ляващо югоизточна Тракия. 
Младата жрица  бе веща 
прорицателка и ненадмина-
та в словесното изкуство, та 
затова   гледаха на нея със 
страхопочитание. Калиопа 
идваше често с малкия Ор-
фей на светилището.

 Детето показваше стран-
ности и дарби, необичайни 
за възрастта си. Умееше да 
разчита знаци,  които водни-
те духове, тези безплътни 
ефирни създания оставяха 
наоколо. Понякога говоре-
ше на неразбираем език 

и повтаряше  еднообраз-
ни срички, напяваше ги в 
определен ритъм, като раз-
перваше ръчички. Майката 
знаеше, че рожбата й е с 
особена дарба, гледаше  го 
с възхита, но и със свито 
сърце, защото  надарени-
ят свише трябва да плати 
прескъпо за небесния дар.  
Изпълнена с майчинска гор-
дост,  виждаше как малкият 
Орфей блести като перла 
сред връстниците си. Не-
обичайно вглъбен,  съзер-
цаваше тревичките, пазеше 
да не стъпче някоя буболеч-
ка…

Бащата, Еагър, негоду-
ваше. Той бе от царско по-
текло на племето беси, без  

шансове да застане начело, 
като най-млад сред четири-
мата братя. Воинът не мо-
жеше да приеме  странно-
стите на своя син и  сгълча-
ваше  жена си да не приуч-
ва детето да стои до  полата 
й. Настояваше малкият да 
тича,  да буйства, за  да 
стане смел воин. Майката 
плахо се оправдаваше, но 
не беше убедена, че детето 
е родено да воюва. „Светът 
може да се владее не само 
с оръжие” – вметваше тя, но 
съпругът и свиваше светли-
те си вежди и отхвърляше 
друга възможност за бъде-
щия наследник на воинско-
то потекло.

Калиопа знаеше, че 
съдбата на сина и  ще е по-
вече от необикновена. Гор-
достта и тревогата се биеха 
в нея. За да се разсее,  че-
сто ходеше на оброчището, 
където  и малкият Орфей се 

чувстваше най-добре. 
По пътя главната жрица 

и муза на поезията срещна 
три жени, които се връщаха 
от извора. Това бяха  не-
стинарките Дела, Севара и 
Ноила. Те идваха призори, 
за да се   къпят в росната 
мащерка и да се молят на  
водните духове за закрила.

Слънцепоклонничество-
то и култът към водата 
бяха стари традиции по 
тези земи, наследени още 
от племето „теси”. Траки-
те изпитваха особена по-
чит към бога на Слънцето 
– Загрей, в някои племена 
го зовяха Сабазий,  защото 
всички те носеха дълбоко в 
корените си гените на Ра 
цивилизацията и почитаха 
слънчевите ритми , както 
и бога на светлината Ба-
лис  и бога на огъня и жар-
та Пурмерул. 

Орфей Тракиецът
2-ра глава

Из подготвения за печат роман „Орфей Тракиецът”, Цветана КАчеРИлСКА
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Събитието е част от Есен-
ните литературни празници 
в Бургас. Иновационният 
проект е реализация на 
СНЦ „Артпиерия” – обеди-
нение на творци от различ-
ни сфери на изкуството с 
двадесетгодишна история. 
Спектакълът е озаглавен 
„Стихове на колела” – по 
едноименната книга на по-
ета Евгений Апостолов.В 
него участват поетите  Ма-
риана Праматарова, Евге-
ний Апостолов и Стефка 
Бакалова, които изпълня-
ват собствени стихотво-
рения и актьорите Йордан 
Марев и Иванка Станкова, 
изпълняващи стихотворе-
ния на Тома Троев, Калина 
Вергиева, Васил Костов, 
Мина Кръстева и Констан-
тин Корадов.Елементи от 

японския театър „Но” и кло-
унада се преплитат в сю-
жетната линия. Амбициоз-
ният състав пресъздава на 
сцената драмата на съвре-
менното общество, разкъ-
свано от противоречия, в 
което доминират драмата 
„любов”, драмата „поет”, 
драмата „град” и  драмата 
„море”. Кулминационен мо-
мент е драмата „свобода” 
и „самоизяждането” на ин-
дивидите, неспособни да 
излязат от прозата на дра-
мата „живот”.Време, в което 
маските падат и на повъ-
рхността излизат пласто-
вете на човешката душа. 
Режисьор на спектакъла е 
Мария Атанасова, а музи-
ката е по произведения на 
Пако де Лусия и „Бийтълс”.

  Многобройната  публи-

ка остана очарована от ак-
тьорското изпълнение на 
поетите.

Потърсихме за коментар 
председателя на сдружени-
ето Мариана Праматарова, 
която каза: „Това е първият 

На 12 ноември (вторник) 2013 
г. от 18.00 часа 
в Народно читалище 
«Славянска беседа» 
(ет.2, ул. «Раковски» 127) 
ще бъде представен 
третият алманах 
на Клуб за поезия и музика 
«св. софия, вяра, надежда 
и любов» - стихове и проза. 
Ще има кратка музикална 
програма. 

Алманахът ще бъде представен от акад. Атанас  
Панчев - директор на ИК «Новата цивилизация». 
Поканват се всички любители на поезията да 
присъстват. 

Вход свободен

е елитарно изкуство.Не за 
първи път сме новатори – 
поети от нашето дружество 
направиха първия първия 
пърформанс на открито 
през 2003-та година, когато 
тракийското светилище „Бе-

ТЕАТЪР НА ПОЕЗИЯТА ПРЕДСТАВИХА 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БУРГАС

ПРЕМИЕРА • ПРЕМИЕРА • ПРЕМИЕРА • ПРЕМИЕРА •

театър на поезията не само 
в Бургас, но и в България.
Целта ни е да избегнем 
баналното и скучно лите-
ратурно четене, с което 
зрителите са свикнали.В 
крайна сметка всеки ден 
се правят премиери на 
книги и това не е нищо 
ново, освен личен празник 
за автора.”Артпиерия” за-
лага на нестандартното и 
„Театър на поезията” беше 
най-значимото събитие в 
тазгодишните литературни 
празници в Бургас.Ние има-
ме традиции в атрактивно-
то представяне на нашите 
произведения.Чрез синтеза 
между изкуствата правим 
по-възприемчива поезията 
и опровергаваме мита, че 

глик таш” стана естествен 
декор на наш спектакъл. 
Наше дело е и първия спек-
такъл в Синагога /1995г./
По моя идея и покана  ми-
налата година за първи 
път в Есенните литератур-
ни празници на гр.Бургас 
беше включено докумен-
тално кино – филмът „Тя.
Мина” на режисьорката 
Уляна Матева и фондация 
„Яворов”- Чирпан. След 
моята книга „Бургаски музи 
по света” Община Бургас 
започна проект „Завръща-
не в Бургас”на известни 
личности от Бургас.Наше-
то дружество „Артпиерия” 
единствено е представяло 
България на Международ-
ния фестивал на изкуства-

та „Перперикон” заедно с 
театър „София” и театъ-
ра на Мариус Куркински.В 
състава на „Артпиерия” са 
двама от най-добрите по-
ети на Европа за 2013г., 
носители на награди от на-
ционални и международни 
поетични конкурси,  както 
и носителят на І-ва награда 
за рецитатор в Поморие. 

„Артпиерия” винаги се е от-
личавала с революционни-
те си идеи и проекти в сфе-
рата на културата. Всичките 
ни постижения са резултат 
от творческото ни мисле-
не, което винаги е изпре-
варвало духа на времето, в 
което живеем, и разбира се 
- много труд. Сегашният ни 
проект „Театър на поезията” 
предизвика фурор на Есен-
ните литературни празници 
и вече имаме много покани 
да го представим и в дру-
ги градове.Благодаря на 
членовете на сдружението, 
които работиха всеотдайно 
по този спектакъл в продъ-
лжение на почти две години 
и резултатът е налице!”  

КВАНТОВ  ПРеХОД
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Ана ЙОВчеВА

През последните няколко годи-
ни осъзнавам, че културата ни е 
изпълнена с идеи и схващания, 

които често ни правят нещастни. Ето някои от 
тях, които се радвам, че не съм позволила да 
станат част от живота ми.

Важно е да бъдеш доволен
Решаването на проблем, който ни е измъч-

вал, може да ни помогне да се почувстваме ОК 
и това е чудесно. Но също така задоволството 
може и да ни подведе. Странно ли ви се стру-
ва? Добре тогава, опитайте да насочите силата 
на мисълта си към нещо, което ви кара да се 
чувствате зле. После си кажете „Трябва да съм 
доволен!” Неприятно, нали? Сега си помисле-
те, че всичко се случва така, както имате нужда. 
Дори и да се чувствате зле, то е в отговор на 
нещо друго. Този вид разрешение да се чувст-
ваме така, както се чувстваме – не да бъдем 
непрекъснато щастливи – е в основата на бла-
гополучието.

Проблемите са лоши
Прекарваме години наред в опити да разре-

шим проблеми, наложени от разни авторитети. 
Как да коментирам това? – поглъщащо. Всъщ-
ност, проблемите са прекрасни, а всеки от тях 
носи в себе си разрешение. Уволнени сте? Ето 
че вече можете да се насочите към работата, 
която искате, и да вложите енергията си в ново 
поприще. Ужасна връзка? Учи ни какво значи 
любовта. Объркващи формуляри от данъчно-
то? Може би трябва да си наемете счетоводи-
тел и да насочите вниманието си към по-инте-
ресни неща. Намирането на решение за всеки 
проблем е това, което придава удоволствие на 
живота.
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Началото на мекеца е 
с надежда за добро свет-
линно въздействие. Сил-
ните светлинни импулси 
ще идват от Сатурн във 
Везни, Нептун във Водо-
лей, Юпитер в в Близна-
ци и Слънцето до 19 във 
Везни. И в допълнение два 
светлинни тригона - 12 и 28 
ноември.

Всичко това ни задъ-
лжава да намерим точното 
време за засаждане на лу-
ковичните цветя. Избира-
ме, разбира се 03.11 от 20 
часа до 04.11 16 часа и от 
12.11 – 11 часа до 21 часа. 
Засадените луковици ще 
поемат добрите импулси, 
ще имат мощен растеж и 
разкошни чветове. Оста-
налите дни да смятаме 
като резервни. При садене 
ползваме само добре уз-
рял компост и тор от кали-
форнийски червей 50:50%. 
Надежда за малко топлина 
ни дава само далечният 
Плутон от Стрелец и Марс 
от Лъв. Вероятните студе-
ни дни ще дойдат от Дева 
чрез Меркурий и Марс. По-
следна възможност за по-
лагане на нови компостни 

купчини. Точното време е 
11, 9, 10, 12, 18, 19. Дните 
са по значимост съобра-
зени по броя на звездите. 
Добра възможност имаме 
и за ползване на готовия 
компост. Сега залагаме 2/3 
от необходимото за расте-
нията. Задължително при 
Низходяща Луна от 1 до 5 
и от 19 до 30 ноември.

Две важни задачи ни 
остават преди да кажем 
„сбогом“ на тази земедел-
ска година - подготовка на 
дупките и каналите за нови 
овошки и лози. Ще повто-
рим, как и защо сега? Дуп-
ките 100/100/80,  дренаж от 
камени, тръба за полива-
не, кофа непрегорял ком-
пост или друг биологичен 
материал. Снегът и силни-
те космически импулси на-
сищат дупката на 50 см във 
всички посоки. Тръбата за 
поливане икономисва 50% 
от необходимата вода. Но-
вото дърво, засадено през 
пролетта няма да има про-
блеми няколко години. Тех-
нологията на засаждане 
- през февраури 2014 год.

Пръскане на овощните 
дръвчета с 2% бордолезов 

разтвор /зимно/ след окап-
ване на по-голямата част 
налбистата  и мазане на 
ствола и дебелите клони с 
биодинамичната паста на 
Мария Тун. Технологията 
и рецептата сме поблику-
вали във в-к «Квантов пре-
ход». Точното време е Низ-
ходяща Луна дни „плод“ и 
„цвят“.

Като че ли нарочно през 
месеца имаме много не-
благоприятни дни - 6, 8, 9, 
10 и 11 ноември. Какво да 
правим? Планираме ра-
ботата за следващата го-
дина. И понеже споменах 
Новата година ще посоча 
благоприятните дни за ря-
зане клонки за украса.

 Най- добър ден е 12.11 
от 00 до 21 ч. Добри дни са 
15.11 от 14ч. до 17.11 - 11 
часа, 20.11 от 11ч. до 22.11 
- 18ч. и на 30.11 от 21 до 
24 ч.

Биодинамичните фер-
мери, които  са подготвили 
биодинамичния препарат 
от бял равнец, окачен под 
стрехата, трябва да се за-
рови в градината на 28.11 
от 2 до 19 часа.

Успех на всички колеги!

Биодинамична характеристика на м. ноември 2013 г.

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
	 0888	693359

Успехът е обратното на провала
Факт: от спирането на цигарите до ученето 

на нов език успяваме дотолкова, доколкото оп-
итваме, проваляме се и се учим. Според някои 
проучвания хората, които се тревожат за грешки-
те, се провалят в един момент. В същото време 
тези, които са спокойни относно грешките, скоро 
се научават как да се справят. Така че успехът 
може да се изгради върху провала.

„Ако се сбъднат всичките ми желания точно 
сега, животът би бил страхотен!” – кажете си го и 
смело продължавайте напред.

Миналото ме унищожи!
Аз бях дотук. Вярно е, че болезнените съби-

тия оставят бележи в нас, но се оказва, че няма 
как да си затворим очите за тях и да ги изтрием. 
Във всеки един момент можете да си кажете, че 
искате да се чувствате по-добре, и да насочите 
силата на мисълта в тази посока. Помислете 
за нещо, което ви тревожи (например „Имам да 
свърша цял куп работа”) и потърсете 3 причини, 
поради които това твърдение може да е грешно.

Животът ще бъде страхотен, ако точно сега 
се сбъднат желанията ми

Хм, вижте това. Някои от хората, които имат 
онова, което вие желаете, са болни, преживели 
са развод, лежат в затвора или преминават през 
друг личен житейски катаклизъм. Защото щасти-
ето има и странични ефекти, точно както лекар-
ствата.

Има един железен вселенски принцип, че вся-
ко нещо, което е извън нас, има еднаквата сила 

да ни накара да се чувстваме добре или да ни 
смачка емоционално. А голяма роля във всичко 
случващо се има силата на мисълта.

Странно е, но когато се освободите от зависи-
мостта да очаквате материални награди, те чес-
то се материализират. За да привлечете нещо, 
което искате, станете толкова радостни, колкото 
ще бъдете, ако наистина го получите. Важно е 
усещането, което изпитвате, не самото нещо.

Важно е какво мислят хората за мен
„Ами, ако се проваля…”, може би си мисли-

те, „другите ще ме вземат за глупак”. Подобни 
страхове предизвикват отчаяние, депресия и 
нанасят огромни вреди на психиката ни. Години 
наред обществото ни е втълпявало, че трябва 
да се съобразяваме с определени норми, че не 
бива да правим това или онова, защото хората 
щели да кажат еди-какво си. О, я стига! Нали 
това е вашият живот? Какво значение има мне-
нието и позицията на останалите?! Използвайте 
силата на мисълта си разумно и в своя полза, а 
не закопаващо.

Здравото бачкане носи голям успех
Хубаво е да се работи усърдно, с последова-

телност и голяма мотивация. Доказано е обаче, 
че в живота успяват играчите – за тях няма нищо 
невъзможно, а трудностите само ги стимулират 
повече. Ето тук е разковничето – не работете, а 
действайте все едно сте в игра. Това стимулира 
състезателната ни природа и помага за пости-
гане на по-удовлетворяващи резултати.

Уроците за живота,
които трябва да забравите
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6 7Уважаеми читателю! 
Ти, който си родолюбив 
и отговорен Българин, 

загрижен за съдбата на Народа ни... 
Знай, че в ръцете си държиш истината, 

с която се твори новата История на 
България! Тази истина е Проектът за 
въвеждане на Безусловен Базов Доход 

(ББД) за Българите. 

6. 8  Няма да има ДДС измами! Защо? - За-
щото, ДДС-то вече няма да се усвоява, ре-
спективно – няма да има какво да се краде! 
Към настоящия момент данъчният кредит се 
ползва като „съживителна“ мярка, която се 
прилага към бизнеса, с цел стимулиране на 
фирмената активност и предприемчивостта. 
Това е илюзия, която може да се докаже!

Забелязали ли сте, как се развива един 
бизнес, загубващ пазарната си ниша? При 
това положение, обикновено мениджърите 
започват да залагат на кухи сделки, от които 
да се точи ДДС, вместо бързо да се преструк-
турира производството или дейността. Ясно 
е, че всичко това води до бавна „смърт“ за 
фирмата, от една страна, а от друга –нанасят 
се много обществени вреди и щети.

Замислете се и върху един друг факт – има 
ли поне една „чиста“ фирма, която е регистри-
рана по ДДС и която няма някакви данъчни 
нарушения? Отговорът е еднозначен – няма 
такава!

При пазарни системи с внедрен ББД в тях, 
икономиката „тупти“ в собствен естествен 
ритъм.

Тоест, в нея паричните потоци се въртят по 
естествените и нормалните пазарни закони 
( търсене и предлагане! ), а не чрез измис-
лени стимули като усвояване на ДДС, които 
колкото стимулират, толкова и предизвикват 
злоупотреби.  

6. 9.  Теоретично, няма да има сива ико-
номика, а вероятността да имаме над 90% 
“чиста“ икономика,  на практика, е огромна. С 
днешна дата тези проценти са навярно около 
40/60 ?!

“Изсветляването” на бизнеса ще стане по 
естествен начин във времето, а не чрез ре-
стрикции и забрани. Как ще стане това? – 
Първо, всеки бизнесмен ще иска да е макси-
мално на светло, за да може да участва в ус-
вояването на парите от ББД дебитните карти, 
защото разплащанията ще стават само през 
терминал. От друга страна, самите граждани 
ще станат по-съзнателни и ще изискват касо-
вите си бонове при кешови плащания, след 
като знаят, че част от тези пари ще се връщат 
обратно при тях като личен приход. При това 
положение, кой съгражданин ще купува на 
черно някакви ментета, които са без гаранция 
или са със съмнителен произход?

6. 10.  Изчистване на „паразитната админи-
страция“. Това също ще стане по естествен 
път, след въвеждане на електронното прави-
телство и при положение, че много държав-
ни служители, вече получаващи Дохода, ще 
решат да работят нещо друго, а няма да се 
„борят със зъби и нокти“ за работните си ме-
ста.  От друга страна, орязването на раздути 
щатове вече ще бъде много по-лесно. Защо? 
– Защото, хората няма да се чувстват изхвъ-
рлени на улицата, а ще могат спокойно и без 
страх от бъдещето, да намерят своята нова 
себереализация.

6. 11.  ББД ще стимулира младото поколе-
ние да развива своите интереси в образова-
нието. Всеки ще има възможност да плати об-
разованието си без особени финансови при-
теснения и така, учейки, може спокойно да 
планира бъдещето си.

6. 12.  ББД ще предизвика завръщане на 
Българите, напуснали родината ни, за да 
търсят препитание в други страни. Чрез фи-

нансовия стимул от него и създалата се бла-
гоприятна среда за бизнес в България, роди-
ната ни ще стане като магнит за сънародни-
ците ни, работещи в чужбина. Завърналите се 
в Българи пък, ще донесат със себе си своя 
опит, спестен капитал и импулс за предпри-
емчивост, което ще доведе до още по-голямо 
благоденствие на страната ни!

6. 13.  Ще изчезнат порочни практики и зло-
употреби в социалното подпомагане, където 
всеки “дърпа чергата на своя страна”, но в 
крайна сметка, всички остават недоволни, а 
преразпределените пари – похабени!

6. 14.  Хората, които искат да живеят здра-
вословен и природосъобразен начин на жи-
вот, ще могат да правят това, без притесне-
ния за оцеляването си. Тези хора спокойно 
ще могат да инвестират в екоземеделие или 
други, любими за тях, занимания сред при-
родата. В момента такива наши сънародници 
страдат в градските си апартаменти, прину-
дени да вършат неприятна работа в промиш-
лени предприятия или офиси, притеснени от 
несигурността, относно прехраната на децата 
и семействата си.

6. 15.  Ще се отвори банковата система към 
кредитиране и парите ще излязат от трезо-
рите. В настоящия момент банкерите трудно 
намират надеждни клиенти, защото икономи-
ческата стагнация  и безработицата, поставят 
сериозна част от желаещите да получат кре-
дит в рисковата група на неплатежоспособни-
те.

6. 16.  Ще се повиши общата предприем-
чивост на хората. Българинът е трудолюбив 
и обича да залага на сигурното. В тази насо-
ка говори фактът, че с по няколко милиарда 
лева на година растат спестявания по банко-
вите сметки. Статистиките показват, че 90% 
от депозитите са под 10 хил. лв, което е мно-
го показателно, че масово се спестява и тези 
пари не са на богатите хора и олигарсите, а 
са „пари за черни дни”!

След въвеждането на ББД, подобен девиз 
вече няма да бъде актуален.

Хората по естествен начин ще осъзнаят 
това, защото ще имат сигурност в утрешния 
ден. Сега страхът и притесненията правят 
хората “слепи” и объркани, което ги кара да 
кътат пари, за несигурните си бъднини.

6. 17.  (ново, от 24.04.13г.) Проектът ще 
даде възможност за изграждане на силно 
гражданско общество. Последното може да е 
реалност, само ако всички Българи се обеди-
ним около една общонационална Кауза, как-
вато е Идеята ББД. Като следствие, това ще 
допринесе за много силен обществен контрол 
върху политиците, на които гласуваме дове-
рие.

6. 18.  (ново, от 24.04.13г.) Изчезване на 
дребната битова престъпност! Подобно нещо 
ще бъде следствие от въвеждането на законо-
ви поправки за ефективни присъди от 6 месе-
ца до 3 години, относно дребни престъпления 
- когато кражбите са под 200 лв, които сега 
дори не се регистрират, поради маловажност.

Благодарение на тези поправки, ще имаме 
три огромни ползи:
•	 няма да има крадец, който да иска да 

обере хладилника, пенсията или животните 
на възрастен човек, след като знае, че ще за-
губи за това своя ББД, когато, със сигурност, 
влезе в затвора.
•	 работата на съдилищата ще намалее 

и те няма да са заринати с така наречени-
те “кокошкарски истории”, които обикновено 
завършват с условни присъди, а крадците 
след това продължават активно своята дей-

ност.
•	 няма да е необходимо увеличаване 

броя на редовите полицейски служители,  за-
щото от една страна, дребната престъпност 
ще заглъхва, а от друга – сънародниците ни 
ще са по-активни и ще съдействат за залавя-
не на престъпниците, виждайки, че има реал-
но осъдени.

6. 19.  (12.05.2013 г.) Премахване на коруп-
цията!

Подобен ефект ще се получи като след-
ствие от въвеждането на ББД.  Нещата ще из-
глеждат така - системата за Дохода няма да 
остави на политиците косвени данъци, които 
да се “усвояват” по системи „братко-батко“ и 
стимулиране на собствения електорат. С дру-
ги думи казано, кадърният и далновиден по-
литик ще се стреми да увеличава приходите 
в хазната от: реални програми за стимули-
ране на бизнеса; ефективно управление на 
държавната собственост и активи, от привли-
чане на европейски фондове; от оптимизация 
на администрацията; от рационално използ-
ване на природните ни богатства и т.н.

В този смисъл, държавната администрация 
ще се пресее, и в нея ще останат предимно 
професионалисти, които няма да се сменят 
след всяко правителство. Възнаграждението 
на тези хора ще бъде достойно и заслужено, 
в зависимост от техния положен труд и висок 
професионализъм!

В настоящия момент всеки хули държав-
ния служител, който е взел висока премия, а 
при получаване на ББД Народът ще иска да 
има все повече и повече такива високопла-
тени служители. Това ще бъде така, защото 
колкото повече се развива икономиката ни, 
толкова повече ще расте Доходът за хората! 
Какво лошо има тогава един професионалист 
да взема и 10 - 20 хил.лв основна заплата?

Въпросът, е друг – доколко е възможно 
да се корумпира една такава високоплатена 
държавна администрация?

6. 20.  (12.05.2013 г.) Възраждане на българ-
ския спорт.

Това ще стане в две направления, като се 
заложат в закона на ББД следните клаузи:
•	 Всяко дете, което тренира усърдно и 

има призово национално класиране в даден 
спорт, получава ББД - както всеки пълноле-
тен гражданин. Подобно нещо ще даде мо-
щен стимул на децата да тренират. От дру-
га страна, родителите на всички талантливи 
деца със спортни постижения, няма да се 
чудят откъде да вземат пари, за да им купят 
спортен екип или маратонки. Представете си 
и друго следствие в горния смисъл – как биха 
се развивали младите треньори в различните 
спортове, при положение, че има много деца, 
желаещи да тренират?  
•	 Всеки пълнолетен спортист, който е 

стигнал върха в национално първенство, ав-
томатично започва да получава ДВОЕН До-
ход. За изявилите се по европейски и светов-
ни първенства, например, този доход може 
да е в ТРОЕН размер. Представете си какъв 
стимул и сигурност ще дава това на нашите 
спортисти?!  

6. 21.  (12.05.2013 г.) Стимулиране на ин-
тереса към учебния процес и творчеството у 
децата. В закона на ББД може да се запише, 
че всички деца, които вземат призови места в 
различни национални или световни олимпиа-
ди, могат да получават ББД. Това ще бъде го-
лям стимул за ученолюбивите деца и призна-
ние за техния труд, търпение и постоянство.

(следва)

Какво е това Безусловен 
Базов Доход и 
има ли почва у нас?!

Продължение от бр. 20
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  В навечерието на 10 ноември мнозина от 
нас си задават въпроси и един от тях е как се 
промениха медиите през последните 24 годи-
ни. Отговор на този въпрос ни дава изследва-
нето на „Репортери без граници” /Междуна-
родна неправителствена организация/, което 
постави българските медии на 87 място в го-
дишната си класация. От 36 място през 2003г. 
днес България е на 87 място /след Гвинея и 
на последно място от страните членки на Ев-
ропейския съюз/. Липсата на свободни и неза-
висими журналисти, незачитането на правата 
на човека, непрозрачността, страхът, топлите 
връзки на медиите с властта, цензура ,моно-
пол и нарушаване на основния принцип на 
демокрацията – информираността,  изпрати-
ха България на опашката на класацията.През 
последните години медиите у нас  загубиха 
функциите и значението си. Количественото 
натрупване на всякакъв вид медии не доведе 
до качествено изменение.” Тези, които кон-
тролират мнението на един народ, контроли-
рат неговите действия.”/Ж.Ж.Русо/ Ролята на 
медиите да моделират обществения живот ги 
нареди до институционализираните субекти 
като „четвърта власт” преди 15 години, но днес 
те са загубили изцяло общественото дове-
рие. „Властта в България не се упражнява, а 
се консумира” – заявява DW/България в пуб-
ликация от 06.08.2013г., като акцентира върху 
„топлата връзка между медии и власт”.Меди-
ите у нас се превърнаха в обслужващ персо-
нал на властимащите. В голямата си част са 
партийни и търговски ЕООД и ООД-та, които 
изпълняват политически и търговски поръчки 
на собствениците си.Комерсиализираха се и 
„пожълтяха”.Способните и честни журналисти 
отдавна не работят в такива медии . „Топлата 
връзка” на съда с политици и журналисти до-
веде до откази да се образуват съдебни дела 
срещу определени журналисти и медии, а по 
образувани наказателни производства срещу 
тях се издават оправдателни присъди.Изра-
зът „Нахранете журналистите!” още е в сила 
и доведе до много медиен шум и никакъв ре-
зултат по знакови съдебни дела. Медиите у 
нас продължават да държат обществото в ин-
формационно затъмнение и злоупотребяват 
с властта, която притежават.Доказателство за 
това са многобройните преписки на засегнати 
от медиите лица, образувани пред Комисията 
за защита от дискриминация. На въпросите 
защо са нарушили основни човешки права на 
пострадалите, журналистите са отговорили: 
„Платиха ми.”, „Такава е политиката на меди-
ята”, „Знаете ли колко е малка заплатата ми, 
изкарах хонорар от 100 лева за публикация-
та”, „Собственикът на медията ме накара да 

го напиша”, „Собственикът на ме-
дията кара репортерите вечер да 
крадат от печатницата изданията 
на другите медии и да ги публи-
куват първи в сайта”.Липсата на 
единен закон, регулиращ меди-
ите и наказателната им отговор-
ност допълнително усложнява 
нещата.Дори осъждането за кле-
вети на някои журналисти, редак-
тори и медии не ги спира да из-
вършват отново същите престъ-
пления против личността.Скоро 
един издател попита в социална 
интернет мрежа: „Защо още няма 
лудници за медии? Нуждаят се от 
специализирана психиатрия!” И 
ако за електронните медии /теле-
визии и радио/ съществува няка-
къв контрол от страна на СЕМ, то 
сайтовете и он-лайн публикации-

те нямат контролиращ орган и положението е 
под всякаква критика.Търсят се сензации с цел 
вдигане рейтинга на медията, публикуват се 
клевети и лъжи, насажда се вражда и омраза 
срещу определени лица, използват се обидни, 
вулгарни и арогантни изрази. Езикът на наси-
лието е езикът на медиите.Не правят изклю-
чение и доскоро уважавани печатни издания 
като „Труд” и „24 часа”, чиито журналисти Свет-
лана Йорданова и Тошко Тошев бяха призна-
ти за виновни от Европейския съд по правата 
на човека в Страсбург за клеветнически пуб-
ликации, „непроверена информация, невер-
ни и непотвърдени оскърбителни твърдения 
за личния и професионален живот на Н.Т.”, с 
което са причинили морални страдания на по-
търпевшия и са злоупотребили със свободата 
на словото./Из Решение на съда в Страсбург 
от 02.10.2012г. по делото Йорданова и Тошев 
срещу България № 5126/05/ .Подобен е слу-
чаят и с Катя Касабова, която не е призната 
за невинна, а е виновна за оклеветяването на 
инспектората по образование, но са я осъдили 
много и просто й връщат сумата.

Каквото е обществото, такива са и медиите 
ни.

В заключение могат да се направят следни-
те изводи:

1. Медиите в България не са свободни и де-
мократични.

2. В българските медии съществува цензура 
, порочни практики и некоректно отразяване

3.Печатните медии загубиха безвъзвратно 
битката с дигиталните технологии.

За финал ще цитирам френския философ 
и издател Жерар Уормсер: „Демокрацията на 
мнението отстъпи пред система, в която граж-
даните са копродуценти на информацията, до 
която имат достъп чрез социалните мрежи...
Всевъзможните бази за достъп на знание  - со-
циални мрежи, блогове, таблети ...доведоха до 
експлозия и катаклизми на пресата!”

МАРИАНА  ПРАМАТАРОВА 

МЕДИИТЕ, ВЛАСТТА  
И  СВОБОДАТА

Квантовата реалност – 
безграничният

потенциал
Лауреатите на Нобелова награда в областта 

на физиката доказаха, че извън всички съмне-
ния физическият свят е единен океан от енер-
гия, който възниква и след милисекунди изчез-
ва, пулсирайки отново и отново. Няма нищо 
твърдо. Такъв е светът на квантовата физика.

Доказано е, че само мисълта ни позволя-
ва да съберем и да задържим на едно място 
„обектите”, които виждаме в това постоянно 
променливо поле на енергия. Но защо вижда-
ме човека, а не мигаща топка енергия?

Нашите мисли са свързани с тази невидима 
енергия и те определят това, което формира 
въпросната енергия. Мислите буквално изтръг-
ват от Вселената частица след частица, за да 
създават физическия живот.

Огледайте се наоколо.
Всичко, което виждате в нашия физически 

свят, е започнало като идея – идея, която е 
расла според това как е била споделяна и из-
разявана, докато не е пораснала достатъчно, 
за да стане физически обект след няколко ета-
па.

Вие буквално ставате това, за което най-
много мислите. Вашият живот става това, в 
което най-много вярвате. Светът е буквално 
смисълът на думата „огледало”, което ви поз-
волява да изпитате във физически план това, 
което смятате за истина за себе си… докато не 
промените гледната си точка.

Квантовата физика ни демонстрира, че окол-
ният свят не е нещо постоянно и неизменно, 
както може да изглежда. Напротив – това е 
нещо непрекъснато променящо се, построено 
върху нашите индивидуални и колективни ми-
сли.

Това, което смятаме за истина, всъщност 
е илюзия, почти цирков трик. За щастие вече 
сме започнали да разкриваме тази илюзия и 
най-главното – търсим възможности да я про-
меним.

От какво се състои вашето тяло?
Човешкото тяло се състои от девет системи 

– кръвообращение, храносмилане, ендокринна 
система, мускулна, нервна, репродуктивна, ди-
хателна, скелетна система и пикочни пътища.

А от какво се състоят те?
От тъкани и органи.
От какво се състоят тъканите и органите?
От клетки.
От какво се състоят клетките?
От молекули.
От какво се състоят молекулите?
От атоми.
От какво се състоят атомите?
От субатомни частици.
От какво се състоят субатомните частици?
От енергия!
Вие и аз сме чиста енергия-светлина в най-

прекрасното й и разумно въплъщение. Енерги-
ята постоянно се променя под повърхността, 
но под контрола над могъщия ви интелект. Вие 
сте едно по-звездно и могъщо Човешко Съще-
ство.

Източник: Waking Times
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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“. 

до акад. атанас   панЧев

Здравейте г-н ПАНЧЕВ,

Изказвам на Вас, а и на целия екип на в. „Квантов пре-
ход”, благодарност  за всичко, което правите за духов-
ното добруване на нашия народ.

Вие сте с възрожденски дух и чрез делата Ви хората 
като вас се множат.

Изпращам Ви един мой материал от доклад на конфе-
ренция по тракология в Пловдив, който досега не е пу-
бликуван.                   

Бъдете живи и здрави още много, много години!

„Аз имах със себи си мях 
от коза със сладко черно 
вино, което ми беше дал 
Марон /ТРАКИЕЦЪТ/ син на 
Евант, жрец на Аполона, 
който закриляше Исмар, 
понеже от страхопочита-
ние бяхме защитили него 
детето и жена му ....

Той ми поднесе велико-
лепни дарове, а след това 
наля в цели дванадесет 
амфори сладко несмесено 
вино – напитка чудесна.

А когато искахме да 
пием от това червено вино 
сладко като мед, той напъ-
лваше една чаша, смесва-
ше го с дванадесет пъти         
по толкова вода и приятно 
чудно омайно благоухание 
се разнасяше от кратера.

Тогава беше много труд-
но да се въздържиш от 
него.”

Омир, Одисея,
песен IХ, 196-211

        

Към края на Второто 
хилядолетие преди 
новата ера, за част 

от тракийските племена 
стават достояние предим-
ствата на желязото пред 
медта и бронза и започва 
масовото му търсене в 
планините. Подемът на же-
лязната металургия и ней-
ното разпространение е 
начало на една вътрешна 

миграция от равнините към 
местонаходищата на же-
лезните руди, които траки-
те умело търсят по мента-
ло- физикален /радиесте-
зичен/ път. Рудодобивът е 
по доходоносен от земеде-
лието и животновъдството. 
Заедно със създаването 
на тези нови металургични 
центрове започва и разви-
тието на първите работил-
ници за производство на 
железни оръдия и оръжия, 
чийто връх достига към 
средата на Първото хиля-
долетие преди новата ера.                                                       
Така възникват малки и 
по-големи селища в пла-
нините, биват заселени 
най-удобни за живот и най-
плодородни части земя, а 
към тях - места за почит 

към мъртвите, крепости и 
светилища. Освен желе-
зодобива и желязопроиз-
водството, преселниците 
имат отлични условия да 
развиват скотовъдство и 
дърводобив, а в отделни 
райони виноделие и земе-
делие. Със зараждането 
на тези селища продължа-
ва да се развива и култа на 
траките към скалите, които 
дават непознатия метал. 
От скалите те правят сво-
ите непрестъпни крепости 
и ограждат дворовите си 
със дебели стени. Из камъ-
ка пресъздават календари 
за отмерване на сезоните 
-  храмове на слънцето и  
„виното” , скални гробници 
и погребални ниши, винар-
ски камъни и жертвеници.

свещенни пещери утро-
би – символ на Великата 
богиня.  За  тях слънцето 
продължва да е велик го-
сподар и вечен двигател на 
живота им. Те естествено 
и твърдо вярват в безсмъ-
ртието на човешката душа 
и освобождаването й чрез 
изгаряне за тях е свещен 
празник на радост и весе-
лие./1/

Според проучвания в 
тракологията, мегалитни 
паметници са онези гроб-
нични съоръжения в Из-
точните Родопи, Странджа, 
Сакар и Източна Стара 
планина, които са пред-
ставени чрез долмените, 
скал ните гробници и ниши 
(2). След четиригодишни 
изследвания се разбра, че 
мегалитните паметници са 
част от понятието мегалит-
на култура.”То включва по-
селищна система и пътна 
мрежа, социална уредба и 
търговски връзки, полити-
ческа организация, бит и 
духовен живот на носите-
лите” (3).  Към та зи култура 
се отнасят и храмовете на 
слънцето, светилища, ри-
туалните кромлехи, менхи-
ри, жертвеници, винарни, 
скални релефи и други. Те 
са от същата епоха /ХIV  - VI 
пр. н.е./, имат пряка връзка 
с един ния култ у траките 
към мъртвите и слънцето и 
са изградени върху или от 
големи скали.            .

Каменни винарни от-
криваме в не посредствена 
близост до много тра кийски 
гробници и погребални 
ниши. Антични те автори, 

археологическите наход ки, 
изображенията по монети-
те яс но доказват значител-
ното развитие на винопро-
изводството в древна Тра-
кия (4). Поради липса на 
специални проучвания до 
скоро не бяха открити ви-
нопроизводствени центро-
ве с работилници от ран-
но-желязната епоха. Раз-
полагаме със сведения за 
намерени отделни ви нарни 
от това време в Стара пла-
нина, Странджа, Средна 
гора, Чер номорието и Ро-
допите, (сн.1). Няма до-
статъчно ясни известия 
обаче за такива по доли-
ните на Струма, Места и в 
Севе розападна България 
от тази епоха. От това се 
налага извода за терито-
рията на разпространение 
на мегалитните каменни 
винарни от тази епоха, ко-
ито се припокриват и до те-
риторията на разпростра-
нените скални гробници 
и ниши от същото време /
сн.2/. Липсата на каменни 
винарни в други райони на 
Тракия не означава лип-
са на винопроизводство.В 
райони с тракийско 
население,където още 
няма сведения за шарапа-
ни – каменни винарни,със 
голяма сигурност са съще-
ствували подобни големи 
монолитни дървени съдо-
ве – познати ни от етногрф-
ските проучвания.Но наши-
те климатични условия са 
неблогоприятни за запаз-
ването им. 

Принос в проучването на 
тези важ ни тракийски па-
метници направи археоло-
гическата експедиция „Ро-
допи — 1976 - 79“. В поре-
чието на река Банска бяха 
открити и до кументирани 
29 каменни винарни: в 
с.Буково /Пилашево/ — 15, 
с.Сърница — 8, с.Ангел во-
йвода — 1, ма хала Душ-
ката — 3, с.Ночево — 2. 
В землището на с.Ангел 
войвода се документира-
ха и описаха подробно 49 
скални погребални ниши в 
12 обекта, /5/, голяма тра-
кийска крепост в м. Хисар 
и средновековен некропол.

(следва)

КАМЕННИТЕ ВИНАРНИ – 
ЧАСТ ОТ ЖИВОТА НА ТРАКИТЕ

Божидар ЧапъроВ


