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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

„Вратата, зад 
която е скрито 

доброто, 
трудно се 

отваря. 
Вратата, зад 

която е скрито 
злото, трудно 

се затваря.“     

Източна мъдрост

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

на стр. 2 

Ако правим за кой ли път опит 
да "теглим" чертата на отминала-
та година, то е защото в душата на 
всеки се борят чувството за изгу-
беното време и надеждата, че пре-

Какво научихме 
за себе си ?

живяното време в последните 365 
дни не е било напразно, а животът 
пропилян. 

Настъпващото сега 
енергийно равновесие 
предшества глобалния 
духовен  преход

ДОБРОТАТА - СВЕТЛИНА
В ДУШАТА

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
 

От стр. 1

Душите ни търсят спасителната надежда за 
смисъла на изживяното.

И ако "преговаряме" от седмици безвреми-
ето и лицата му от властта на отминаващата 
2013, и все не намираме рационалните "аргу-
менти", ние сме в клопката на своята природа. 
Живеещи "вечно" под покрива на своята къща, 
ние не усещаме през резултати промените, 
които настъпиха в душите ни в последните 52 
седмици.

Зад привичната и "еднаква" снимка на лица-
та и държавата ни се случи "нещо". Една не-
видима за сега, но драстична в дълбочината 
си промяна. Дълбоко, някъде в корените на 
душите ни, ние се "познахме", усетихме, по-
чувствахме се и се сепнахме от себе си. Дори 
държавата ни все да не успява на "напипа" 
своето дъно на разпад и разбягване от базо-
вите ценности, ние, мравките, стигнахме до 
дъното на слабостта и неверието в себе си.

Оттук нататък, след 2013, митичната дума 
"гражданин" ще бъде най-често употребява-
ната в нашите разговори със самите себе си. 
Търсенето на скритите смисли на тази "про-
ста" дума е започнало, за да не свърши никога. 
Оттук нататък, път назад няма.

Гледано от тази преспектива, 2013 е най-
важната и най-ценната ни година, и истински-
ят камък на основите на една ценност, която 
24 години бе мит или упражнение по красиво 
говорене.

Упражнението свърши - ние разбрахме, че 
дъното на моралния разпад е под личната 
"юрисдикция" на всеки от нас. Ние разбрахме 
себе си, и някак трудно, мъчително, но едноз-
начно разбрахме кой? е истинския "господар" 
на живота ни.

Ненаученият урок на 24-годишната "сво-
бода" свърши. Идват нови дни, в които не-
доволството от "жълтите павета", ще става 
все повече недоволството на сивите павета. 
Събуждането ще става все "по-заразно" и все 
повече "нелечимо" масово осмисляне за сила-
та на индивидуалната съпротива като сила на 
колективната воля за промяна. Гражданинът 
се събуди от своя "посткомунистически" сън. 
Ядосан на себе си, "гладен" за правата си, 
осъзнал се за силата си.

Ние разбрахме още един "прост" факт - 
центърът на живота ни не е корема и физио-
логическото, а в душата и духа! Привидно яс-
ното, но несъзнавано до днес, стана видно за 
едно мнозинство.

2013 свърши, за да бъде разбрана още 
по-силно в резултатите си през идващи-
те години, когато научените уроци на "пост-

комунистическата" демокрация ще се превър-
нат в колективна задача на все повече 
повярвали в Промяната!

България и Българите взеха с невидим за 
очите, но голям успех за душите ни свой първи 
урок по вяра в себе си, излизайки за първи път 
по автентично траен и масов начин на "битка" 
за своя живот. Четирите сезона протести каз-
ват едно.

Ние, българите, не сме същите! Нашата 
България не е същата! Това не са лозунги, а 
изстрадани факти. Посятото от нас самите в 
нашите души ще покълне, поливано от нашата 
колективна вяра в силата на доброто и обичта 
към "другия", непознатия до всеки от нас.

Ние никога повече няма да търсим дъното 
на душите си - вървим към светлината на духа. 
Повярвали си трудно, но събудили се завина-
ги. С едно колективно прозрение - сам никой 
никога не постига нищо. Егото направи крачка 
назад!

Въпросът днес е: "Кои сме ние?"
Урокът продължава!

OffNews

Какво научихме 
за себе си?

Мариана 
ПРАМАТАРоВА

Изследването обхваща 
граждани, които са били 
страни по съдебни дела 
през последните три годи-
ни, граждани, които не са 
имали съдебни спорове и 
допир с правораздавател-
ни институции у нас и ад-
вокати. Продиктувано е от 
факторите, които формират 
общественото доверие или 
недоверие към институци-
ите в правораздавателната 
система.

Корупцията и оказвания 
политически натиск са по-
сочени като двата основни 
проблема във всички инсти-
туции в системата и обще-
ственото доверие към тях 
по тези показатели е под 
критичния минимум. Из-
следваните граждани са на 
мнение, че няма положител-
на промяна в публичния об-
раз на съда /66%/, като 23% 
посочват, че тенденцията е 
в негативна посока.Обосно-
вават се с пълния неуспех 
по т. нар. «знакови дела» 
като: «Наглите», «Белней-
ски», «Стависки» и много 
други, за които 90% от хора-
та са на мнение, че по тези 
дела се създава изкустве-
но медиен шум и никакъв 
реален резултат. Отчита 
се и по-голямото медийно 
присъствие на изпълнител-
ната власт по пиаракции на 
МВР, отколкото на съдебна-
та власт. Недоверието към 
тези институции доминира 
- 53%. Единствените, които 

се радват на обществено 
доверие у нас и имат поло-
жителен рейтинг, са омбуд-
сманът Константин Пенчев 
и европейските институции.

Борбата с корупцията 
е поставена като основен 
приоритет не само в съдеб-
ната система, но и за всички 
институции в правораздава-
телната система. За съжа-
ление гражданите, които 
са били страни по съдебни 
дела през последните го-
дини,  не се изразяват оп-
тимистично, като заявяват, 
че корупцията е най-висока 
в първата съдебна инстан-
ция, в редки случаи втора-
та инстанция е обективна и 
независима, като твърдят, 
че се цели да се откажат 
пострадалите от третата ин-

станция, а европейският съд 
се е превърнал в «четвърта-
та инстанция», заради нее-
фективността на национал-
ните ни съдилища.

Анкетираните не вярват 
в безпристрастността и не-
зависимостта на съда.Не-
доверието на анкетираните 
в тази посока е 45% и се 
базира на резултати от об-
жалването като коригиращ 
механизъм. Гражданите са 
категорични,  че вярват по-
вече на чужд съд, защото е 
безпристрастен и справед-
лив.

Увереността на гражда-
ните в справедливостта на 
съдебната система е кри-
тична за тези от тях, които 
са били страни по съдебни 
дела - малко от тях вярват, 

че ако човек е не-
основателно об-
винен в престъ-
пление ще получи 
справедливост, 
както и че ще 
бъде приложен 
адекватно зако-
на за осъждането 
на извършител. 
З н ач и т ел н и я т 
брой оправда-
телни присъди 
са доказателство 
за неефективно 
работещ съд и 
т.нар. «съдебни 
грешки», които 
обезверяват по-
страдалите. 50% 

от изследваните граждани 
са посочили, че издавани-
те присъди никога не са 
справедливи спрямо извъ-
ршеното от осъдения, 30% 
твърдят, че справедливи 
присъди се издават, но това 
е много рядко.

Продължителността на 
делата е индикатор за ниво-
то на ефективност на всеки 
съд. По този показател през 
последните години се на-
блюдава напредък в рабо-
тата на националните съди-
лища, който се забелязва 
от адвокатите, но не и от 
гражданите. Положително е 
и развитието в областта на 
техническите услуги, които 
предлага съда за улесне-
ние на граждани и адвокати. 
   Голяма част от анкетира-
ните споделят разочаро-

ванията си от дефицити в 
законодателството, което 
не може да удовлетвори по-
требностите им, необходи-
мостта от нов подход за вза-
имодействие и сътрудниче-
ство между разследващи и 
правораздавателни органи, 
механизми за контрол и 
гаранции за равнопоставе-
ност .

Съществена част от 
гражданите са недоволни 
от липсата на прозрачност 
по делата, ниското ниво на 
действащите съдии, отно-
шението, което се проявява 
спрямо тях като страни по 
делата - тенденциозност, 
липса на уважение, фор-
малност и повърхностност. 
   Както при съда, така и при 
прокуратурата и следстви-
ето се наблюдават повече 
негативни оценки от гражда-
ни, които са били страни по 
дела и се считат за ощетени 
от дефицит на резултати.

От изброеното дотук е 
видно, че направените ре-
форми в съдебната система 
не удовлетворяват потреб-
ностите на обществото и 
рейтингът на праворазда-
вателните институции у нас 
продължава да ерозира.

Изследването е подкрепе-
но и с резултатите на социо-
логическа агенция «Алфа 
рисърч» по «Програма за 
развитие на съдебната си-
стема», осъществено  по 
проекта «Усъвършенства-
не на работните процеси в 
съда».

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЗА 
ПРАВОРАЗДАВАНЕТО У НАС
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На всички ни сега пред-
стои да преминем през 
вече широко отворения 

Светлинен Портал на  Приемането, Доверие-
то, Безстрашието... Като за начало, обаче, би-
ваме допускани за кратък поглед през „туне-
ла”, за да бъдем тествани дали това е нашият 
път. Така както се тества „умиращия”, когато 
пристъпя към „тунела” към Отвъдното. Може 
да продължи, но може и да се върне. Докато 
Пътят към и през Портала, Предверието, е 
доста дълъг и той не се измерва с разстоя-
нието до него, а с количеството на свърше-
ната работа и на духовния опит, който при-
добиваме в движение. В този Път у нас се 
събужда „нагуалът”  - онази наша магическа и 
безкрайна половина, която властва над раци-
оналността, има особена енергийна структу-
ра, способна е на уникални енергийни манев-
ри и трансформации, има огромна лична сила 
да премества събирателната си точка свобод-
но и да постига чудеса. Нагуалът осъзнава, че 
всичко е направено от светлина и дори меж-
динните пространства не са празни, а точно 
в техните сплетения се намира пространстве-
но-времевата логичнаст на „тонала”/логична-
та ни рационална половина/ – чрез чието сви-
детестване и наблюдение Великото творение 
добива зримост, усетност и в по-сгъстените 
форми на светлината. Чрез него и неговия но-
сител – човека,  всичко съществуващо придо-
бива единност, цялостност, благодарение на 
която цялата информация, съдържаща се в 
светлината придобива универсална достъп-
ност. Кастанеда описва човешкия „тонал”, 
другата наша половина, като островче заоби-
колено от бушуващите сили на „нагуала”. Но 
„нагуалът” осъзнава, че, макар да е направен 
от звезди, той не е тези звезди, а по-скоро е 
свързващото ги междузвездие. Така че  звез-
дите за него се явяват „тонал”, а светли-
ната по между им – „нагуал”, т.е. той чрез 
своето Намерение е онова, което създава 
хармонията между Абсолютното, Върховното 
и Неговото творение. И със своето възприя-
тие, отразяващо светлината и създаващо 
от нея образите на истинската същност на 
света и всичко в него, той е живият живот, 
проявата на Всичкото-Бог.  Вижда себе си във 
всичко - във всеки човек, във всяко животно, 
във всяко дърво, във водата, в дъжда, в об-
лаците и в почвата. Осъзнава  многовариант-
ното смесване на „тонала” и „нагуала”, създа-
ващо милиардите проявления на живота, 
приема Живота като процес на подравняване  
на тези двустранни енергийни излъчвания, 
като изравняване на „вътрешното” излъчване 
на „нагуала” с „външното” излъчване на „то-
нала”. Именно това енергийно равновесие  
прави възможно отварянето на Небесните 
портали, то предшества и глобалните пре-
ходни моменти от едно в друго състояние 
и ниво на духовно развитие.  

Всеки осъзнат „пътешественик” през Порта-
ла, водещ към Сърцето на нашата Галакти-
ка, може да положи това равновесно състо-
яние, наричано още еталонно, в сърцето си. 
Да почувства, че съзнанието,тялото, и душа-
та му си взаимодействат най-хармонично, 
че всичките му органи и системи /физически 

и енергийни/ работят с максимална ефек-
тивност. Това еталонно състояние е много 
близко до основното ниво /алфа/ по Метода 
Силва. Това е състоянието „Във Вихъра на 
това, Което Е”. А този вихър сега се развих-
ря с пълна сила, той отвява, довява, развя-
ва случващите се събития, но винаги за до-
бро, за урок, за проумяване. Затова, ако не 
му пречим и противим, може и да не постра-
даме от него. В противен случай ще се ока-
жем извън ”борда” на сегашната ни реалност. 
   Чрез т.н. „еталонно състояние” Дмитрий Ве-
ришчагин  ни съветва да проверяваме дали 
нашите решения са правилни. И влизайки в 
това състояние, да анализираме своята жи-
тейска ситуация. Ако изпитваме комфорт, ра-
дост, значи сме на прав път, но ако ни обзема 
страх, тревога, трябва да ревизираме реше-
нието си. Но щом решението ни харесва, уда-
ва ни се с лекота, значи е добро. Тогава има 
усещане за самоподреждане и  саморазкри-
ване.

Еталонното състояние е това, в което ни 
харесва абсолютно всичко, има усещане за 
добро физическо разположение, за приятни 
звуци и аромати, за лекота и възторг, безме-
тежност, няма тревога, гнет, страх, няма те-
жест в сърцето... И ако не се случва често, 
е достатъчно да  запомним тази възхити-
телна нирванична безтегловност и да си 
я спомним като усещане, да я възпроиз-
ведем в цялата й пълнота. Чрез влизането 
в това наше еталонно състояние можем да 
проверяваме правилността на всичките ни 
взети или предстоящи решения. Ако съответ-
ното ни решение не влиза в дисонанс с на-
шето еталонно състояние, ако ни радва, а не 
ни натъжава, можем да сме сигурни в негова-
та правилност. Именно по този начин се по-
стигат най-добрите резултати във всяка една 
работа, особено в науката, в творчеството, в 
спорта…

От това сверяване с нашия компас /сърце-

то/ са се родили и много народни мъдрости, 
като тези да послушаш сърцето си, да чуеш 
гласа на душата си, на интуицията, който е 
безкрайно тих и нашепващ, говори ни за едно 
безметежно състояние на душевен комфорт, 
за една сигурност в знанието на мъдростта, за 
единствения критерий за безпогрешност. За-
щото нашето сърце е микроскопичен ана-
лог на Космическото сърце и единствено 
през този малък „прозорец” проглеждаме 
за цялата красива необятност и доброта на 
света. Нашето сърце е нашият компас - ви-
наги сочи правилната посока, стига стрелка-
та му да е заредена с магнетизма на нашата 
любов и вярата в неговите възможности. Чрез 
неговия магнетизъм ние се оказваме привле-
чени от този поток на събитията, който е най-
добър за нас. 

Едни от най-добрите начини да се самона-
строим на неговата честота са като не прида-
ваме толкова голяма важност на така нарече-
ните от нас  „проблеми” и като гледаме на тях 
като на пътища и уроци, които още трябва да 
усвоим. Като спрем да анализираме причини-
те за тях, като се отпуснем, като успокоим ума 
си и вярваме, че отговорите на всичките ни 
въпроси и безпокойства ще дойдат в най-
подходящото време и в най-добрия вид, 
защото те са в нашето подсъзнание, което 
ще отключи вътрешната мъдрост и ще я 
изяви в реалността. Ще разкрие, че всичко 
се случва  заради по-доброто  енергоинфор-
мационно развитие на личността, в което го-
ляма роля ще играе състоянието на вътрешен 
покой и релакс, наричано еталонно, т.е. зало-
жено в нас изначално. Състоянието на вътре-
шен комфорт, радост, добри чувства. И което 
можем винаги да предизвикаме, когато визуа-
лизираме най-щастливите и приятни моменти 
от живота си, тези които съхраняваме в па-
метта си  и можем винаги да се връщаме към 
тях, когато ни потрябват. Особено, когато взи-
маме важни  решения и е необходимо да из-
явим целия си енергиен и духовен потенциал.  
 А за това сега се създават изключителни 
условия, понеже високите честоти събуждат 
ефективността на човешкия мозък и той за-
почва да работи в режим на по-висока “вклю-
ченост” тоест с по-голям капацитет, постига 
пълната си функционалност. Чрез синхрон-
ната работа на двете си мозъчни полукълба, 
човекът получава възможност едновремен-
но да се намира в максимална осъзнатост, 
но и  да има достъп до целия потенциал на 
безсъзнателното, интуитивното. Тогава отго-
ворите на много от измъчващите ни въпроси 
и решения започват да идват сами, като че ли 
от само себе си без съзнателни усилия. Това 
дава възможност да се намират съвсем не-
стандартни творчески решения, свободно да 
се излиза от “неразрешими” проблеми, всич-
ки действия започват да се удават леко и с 
удоволствие и то с максимални качествени 
резултати.

Лияна ФЕРоЛи

С еталонното състояние в сърцето си постигаме хармония между дух, душа и тяло

Със синхронната си 
работа двете ни мозъчни 
полукълба ще ни водят до 

максимална осъзнатост

Настъпващото сега 
енергийно равновесие 
предшества глобалния 
духовен  преход

И все така да бъдем в светлината, 
лекотата, баланса, хармонията, 
вдъхновението, тишината, покоя 
на Божията Премъдрост в сърцата 
ни! И тя да сияе с много душевна 
страст. Амин! Благопожелания и 
прегръдки!

Лияна ФЕроЛИ



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5

Отминаха едни от най-хубавите тради-
ционни народни празници -  РОЖДЕ-
СТВО, КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА.       

Празниците! – те са единствената светлинка 
в задъханото ни и забързано ежедневие, труд-
но и прозаично време, в което живеем. Праз-
ниците събират близките край софрата, за да 
отпразнуват, ознаменуват  или отбележат ня-
какво събитие. Трябва да спазваме традиции-
те и никога да не забравяме, че те са нашето 
колективно оставане във времето и че на тра-
дициите се корени РОДОВАТА ПАМЕТ!

Каква топла и задушевна атмосфера край 
камината и софрата,отрупана с хубави ястия 
и топла пита, колко е хубаво когато цялото 
семейство се събира и си пожелава здраве, 
късмет, любов и успех, колко е хубаво, когато в 
Рождественската и Новогодишна нощ звъннат 
чашите с шампанско и очакваш дядо Коледа с  
подаръците. ДА, наистина е много вълнуващо. 
В такива дни сме много щедри и добри.

Но нека бъдем по добри, 
не само в празничните дни.

Щедростта и добротата са като светлинки в 
душата. Те трябва да светват със своята ле-
чебна сила в различни житейски ситуации. Да 
подадеш ръка на твой близък човек и приятел, 
да помогнеш според възможностите си,защото 
няма по благородно дело от малкия човешки 
жест.Малките ключове отварят големи врати, 
а малките жестове отварят и стоплят човешки 
души.

Ако искаш да живееш в света на вечността,
на земята ти достойно и почтено давай,
без да мислиш, че ще получиш непременно,
давай, давай от своята душевна доброта.

Един мъдрец беше казал: „Светът ни 
връща онова, което ние му даваме.” 
Оттук и максимата, не можеш да по-

лучаваш, ако не дадеш. Неволно си спом-
ням една песен на Емил Димитров, ако си 
дал на гладния трошица хляб, ако си дал на 
бедния, на болния и т. н. не си ЖИВЯЛ НА-
ПРАЗНО, а ако не си дал никому нищо, защо 

изобщо е трябвало да се РАЖДАШ? Жесто-
ка, справедлива и доказана житейска фило-
софия, която всеки от нас трябва да следва 
в своя живот. Истинското осъзнаване на чо-
вечността е да знаеш, че си тук на земята, в 
този живот, за да служиш, без чувството, че 
си служител. Да даваш без чувството, че си 

дарител. Да придобиваш мъдрост, без да се 
считаш за мъдрец.

Вече 19 години учителите по музика-фол-
клористи от страната в сдружението Наци-
онален музикално-фолклорен съюз (НМФС) 
работят всеотдайно и с много любов към де-
цата и фолклора, за да запазим национална-
та си идентичност. С най-голямото си умение 
и любов ние се опитваме да предадем она-
зи сила и внушение, което носи българският 
фолклор, да потърсим пътища и средства, 
за да стане или го направим органична част 
от живота на детето, частица от неговия жи-
вот. Това ние демонстрираме на големия На-
ционален детски фолклорен форум конкурса 
„Орфеево изворче”, който се провежда всяка 
година в Стара Загора. И през 2014 г. на 21, 
22 и 23 март ще отбележи своето ХІV-то из-
дание. Над 2000 деца от всички фолклорни 
региони на страната и от българската общ-
ност зад граница три дни ще пеят, свирят и 
танцуват кръшни български хора. Невероят-
на красота за очите, вълшебни звуци за уши-
те и омала за сърцата.

Обръщаме се към всички българи и 
вярваме, че няма да останат равно-
душни към талантливите ни деца и 

ще ги подкрепят материално (с подаръци и 
финансови средства), защото наистина де-
цата вярват, че на КОЛЕДА СЕ СЛУЧВАТ ЧУ-
ДЕСА. А Вашите ЧУДЕСА те ще получат на 
самия конкурс.

Гледах предаването  „Предай нататък” и се 
впечатлих от Стефи, едно умно, надарено и 
талантливо дете, което свири на цигулка по 
подлезите в София и което каза: „Цигулката 
има сърце и душа”. Свири заедно с татко си, 
за да изхранват семейството, защото роди-
телите са без работа. Дядо Коледа (в случая 
водещата Наталия) му поднесе най-големия 

подарък – нова цигулка 
и безплатно обучение в 
НМУ „Л. Пипков”-София. 
„Аз знам,че всичко в 
този свят трябва да се 
плаща. Вие докоснахте 
една от моите мечти” - 
думи на Стефи. Нека да 
предадем нататък и да 
докоснем мечтите на хи-
ляди деца у нас колкото 
и с каквото можем.      

И нека БОГ благосло-
ви начинанията ни, за-
щото вижда, че са чисти 
помислите ни !

Банковата ни смет-
ка е: гр.Стара Заго-
ра общинска банка 
АД  IBAN  BG 60 SOMB 
91301027374001  BIC: 
BGSOMB  за конкурса 
„оРФЕЕВо иЗВоРЧЕ”

С много любов 
и вяра

Дочка КЪШЕВА, 
председател на 

НМФС и директор на 
конкурса „орфеево 

изворче”

ДОБРОТАТА - 
СВЕТЛИНА
В ДУШАТА

ЧЕСТИТА, ЗДРАВА И 
УСПЕШНА 2014 г.!

НЕКА НОВАТА ГОДИНА НОСИ МНОГО 
РАДОСТ, ЗДРАВЕ, ЛЮБОВ И УСПЕХИ!

НЕКА ЖИВОТЪТ ВИ БЪДЕ ИЗПЪЛНЕН 
С ДОБРОТА, ЗАЩОТО ТЯ Е КАТО 
СВЕТЛИНКА В ДУШАТА.

НЕКА ВСЕКИ НАМЕРИ СВОЯ ПЪТ 
И ДОСТИГНЕ СВОЯ ВРЪХ, ЗАЩОТО 
ЖИВОТЪТ НЯМА ГРАНИЦИ!

ДОЧКА КЪШЕВА
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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. Земята, 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 пшени-
цата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-
богат е на витамини и минерали, лесносмилаем 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, желязо, фосфор, селен, 
манагн, витамин В1 и В6, както и на витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на по-
чвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско плодородни почви. Доби-
вите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара производителите да не използват изкуствени 
торове. 

Тел. 0877 680528; 0888 693359

Следобед. Чувствам, че ще си проваля 
деня, ако  не отида в библиотеката. Това и 
направих. Давах си сметка, че и за Левски 
трябва да има подарък за Коледа – поне 
дотогава да привърша с книгата на Дойно 
Дойнов. Даже сътворих и образ на дар от 
народната обич към него. Аз имах две сти-
хотворения за него, а Надето – прекрасен 
разказ. Щяхме да ги преснимаме в няколко 
копия и на  Коледа да ги оставим на памет-
ника му. И ако това направят и други хора 
със свое или чуждо творчество!!! Боже! Кол-
ко възможности има да задействаме обичта 
към Левски и да активизираме енергиите на 
тази Обич!

А и Видението, дето ми се даде! С две-
те блюда на везната. В едното – Левски и 
като потънало в земята, а другото – самата 
България, но тя на най-високото възможно 
ниво. Но в това блюдо почти никой няма. До 
това блюдо опряна висока стълба и вече се 
вижда как панически тичат към стълбата, 
като обезумели - хора.

Започнах да тълкувам: Височината на 
блюдото бяха идеите и вижданията на Лев-
ски за България. Нали я въжделееше за 
най-лична страна в Европа. За нея и отиде 
в земята. Но на хората им се живее леко и 
приятно, без тая отговорност, без която не 
може да я има Висотата! Но ето идва време 
на опомняне и който се е опомнил, разбира, 
че и за България, и за хала й трябва да се 
сети. И осъзнал се, тича към празното блю-
до България. Стълбата е олицетворение  на 
съзнанието и съвестта и само чрез тях може 
да се усетиш в България. А и на входа си-
гурно стои пазач, който няма да пусне про-
мъкналите се. И ще почнем постепенно да 
измъкваме от земята Левски – сега ние да 
го издигнем. Ще се уравновесим на по-ниско 
ниво от идеите му, но направим ли това, ще 
възкресим Левски във всеки един от нас. И 
той, бидейки Космичен човек – Българският 
Христос, ще повдигне само ръце и с Божи-
ята воля, ще започнат да се издигат урав-
новесените блюда по стъблото на везната.  
И  само така!!! Чрез Левски ще се спасим и 
издигнем – сами, само чрез неговото съдей-
ствие и с Божията воля!

И се затичах аз към библиотеката – към 
Левски и България. Преписвам, преписвам 
– напредвам!

Сетих се и за Радко Радков, за неговата 
пиеса в стихове за Левски – ами то гранди-
озна работа!!! През 2001-а година е издаде-
на. А кога ли е започната?!

Васил Копчев от Плевен, председател на 

Честита Новата 2014 г.! Бъдете здрави, 
обичани и с много успехи! На всички желая 
творческа реализация и много бодрост през 

цялата година и всичките нататък! 
 

С Новогодишен поздрав! 
Донка ДрАмСКА

Комитета „Васил Левски ” в този град ми 
каза по телефона, че имал към 100 книги за 
Левски. Замисли се, да ми направи списък.   

Господи, прости ни!!! 100 гения са написа-
ли книги за Левски и все едно нищо ли???!!!  
Аз къде съм била през това време?! А мно-
гобройните комитети „Левски”?!

Защо аз съм останала настрана?! Но как-
ви са другите, допрените до това творчест-
во? Само за факт ли са приемали опита на 

Левски да изплува, да излезе на въздух, да 
ни спаси за 100-тен, а може би за 1000-ден 
път?!

ИМА ЛИ ПО-ВАЖНО НЕЩО, ЗА КОЕТО 
ДА СЕ МИСЛИ СЕГА, В ТОЗИ БЕЗУМЕН ИС-
ТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ?!

Донка ДРАМСКА 
извадка от дневника ми
(11-и декември  2013 г.)

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПрЕДЛАГА
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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. 

1.4. Нов закон за ДДС (или поправка в стария), при 
който да няма усвояване на данъчен кредит и при-
спадане на ДДС от фирмите.

1.5. Законови разпоредби и организация, позволя-
ващи реалното стартиране на електронното прави-
телство.

1.6. Поправки в НПК (наказателно-процесуалния 
кодекс) срещу дребната престъпност. Ефективни 
присъди от от 6 м. до 3 г , по бързата процедура, за 
извършени дребни кражби, при лек режим на изтъ-
рпяване на присъдата.

1.7. Вписване в НПК идеята ни  „виновен до до-
казване на противното“, която ще касае придобита 
собственост и лични авоари, при лица, уличени в 
данъчни злоупотреби.   

1.8. Промяна на НПК или нов закон, където да се 
впише как се носи наказателна отговорност от поли-
тици, които поради незнание, некомпетентност или 
умишлено, са провалили ББДохода на Народа си. 
Идеята е да се дефинира понятието „национален 
предател“. Тоест,  за лица, управляващи България по 
посочения престъпен начин, наказанията да са само 
ефективни присъди, които да започват от 10 години 
нагоре! Подобна наказателна отговорност да се носи 
включително и от лидери на дадената управлявала 
партия, независимо дали те са пряко участвали в 
държавното управление!

2. Задачи за икономисти! 

2.1. Идеята ни е да дадем алгоритъм (начин за 
изчисление), по който икономистите да смятат  в кон-
кретно определена финансова рамка на годишния 
бюджет, и така последния да се трансформира от 
обикновен бюджет, с включена в него социална си-
стема, в ББД-бюджет, без включена социална систе-
ма в досегашния й вид.

2.2. Целта ни е, чрез този алгоритъм да се постиг-
не ефективност в икономическите дискусии, като се 
търсят обединяващите пресечни точки в различните 
икономически разчети. С други думи казано, сърев-
нованието между икономистите да бъде на база тех-
ните професионализъм и компетентност, а не те да 
правят нереални поръчкови изчисления, под диктат 
на някоя политическа сила, която е решила да блес-
не пред Народа ни, обещавайки му голям ББДоход.

2.3. Основната задача на алгоритъма е изчислява-
нето на консенсусна сума,  касаеща възникналия РЕ-
АЛЕН дефицит в един ББД-бюджет. Подобна „дупка 
в бюджета“ се получава, защото приходите от ДДС и 
Акциз при ББД-бюджет ще се връщат директно об-
ратно при гражданите, а при другия бюджет те са се 
ползвали за покриване на други държавни разходи. В 
този смисъл, необходимо е да се постигне консенсус 
по следните стойности:

а) Изчисляване на сбора от ДДС-то и Акцизите на 
годишна база, която ще бъде преразпределяна като 
ББДоход, примерно: 8 млрд. лв ДДС + 4 млрд. лв Ак-
циз = 12 млрд. лв! 

б) Изчисляване на сбора от средствата, които 
държавата отделя за социални разходи (помощи за 
бедни, трайно безработни, издръжка на администра-
тивни социални звена и т.н.), примерно: нека този 
сбор е 6 млрд.лв !

 в) Изчисляване на средствата, които няма да се 
усвояват като данъчен кредит от фирмите. Пример-
но: нека това да са 1 млрд. лв!

Следователно, изчисленията за намиране на де-
фицита са:

 а – (б+в) ,от горните подточки , или 12 – (6 +1) 
= 5, което означава, че реалният дефицит при ББД-
бюджет е сумата от 5 млрд.лв, по която сума трябва 
да има консенсус!

2.4. Изчисляват се приходите в хазната, вслед-
ствие на конкретните преки и косвени икономически 
ползи, до които ще доведе въвеждането на ББДохо-
да. Например:

•	 спестените разходи, вследствие въвеждане на 
електронно правителство;

•	 спестените разходи, вследствие оптимизация 
на държавната администрация;

•	 приходи, вследствие прекратяване злоупотре-
бите и измамите с ДДС;

•	 приходите, вследствие минимизиране на сива-

та икономика;
•	  приходите, вследствие на реалния ръст в ико-

номиката, изразени като събран в повече корпорати-
вен данък и данък общ доход.   

•	 приходите, вследствие на реалния ръст в по-
треблението, изразени като събрани в повече ДДС и 
Акцизи, които обаче няма да са заложени в бюджета 
за преразпределение за текущата година;

•	 приходи от увеличената събираемост на 
държавните вземания;

•	 приходи от ефективно управление на държав-
ната собственост и концесии;

•	 приходи, вследствие повишаване на събирае-
мостта на мита и митнически такси;

•	 приходи, според ръста на чуждестранните ин-
вестиции;

•	 … и други.
2.5. Изчисляване на конкретна сума, която всеки 

сънародник ще получава лично. Примерно, при 5 
млн. пълнолетни Българи имаме – 12 млрд. : 5 млн. 
= 200 лв.

2.6. Изработване на бюджет на база установения 
реален дефицит по т. 2.3 и новите финансови постъ-
пления от ползите, в т. 2.4, като се спазват следните 
две правила:

•	 ако има дефицит това може да се компенсира с 
размера на ББДохода, тоест вместо да се преразпре-
делят по 200 лв., ще се дават 180 лв. или по-малко!

•	 ако има излишък, той ще се използва за ком-
пенсация на групите хора, които са в неравностойно 
положение, или на социални институции като до-
мовете за сираци, които ще се наложи временно да 
продължат да функционират, докато се премахнат 
окончателно в бъдеще.  

обобщение: Настоящите задачи са обяснени 
систематично на популярен език, за да могат те да 
бъдат разбрани, дори от сънародниците ни, които 
нямат икономическо или юридическо образование. 
С разписаните тук задачи за политици и икономи-
сти целим да активираме нашия елит, който трябва 
да започне да мисли интензивно и целенасочено по 
въпроса за въвеждането на ББДохода за Българите.

Изводът от горното кратко изложение е само един 
- Проектът ББД може да бъде абсолютно работещ, 
изпълним и приложим в българските условия. Дали, 
обаче, той ще стане реалност – зависи единствено от 
професионализма, политическата воля и държавни-
ческото мислене на нашите политици!

А, дали в България има такива политици? Има! 
Просто трябва да си ги изберем, а  начина, по който 
да правим своя избор (как да гласуваме!), сме описа-
ли в края на тази книжка.

 
                        ІV. обръщения:

В тази глава ще завършим с призив-обръщения 
към четири различни групи наши сънародници, за да 
можем по-бързо да постигнем , поставените в насто-
ящата разработка ЦЕЛИ:

Първо - постигане на национален консенсус по 
Проекта ББД между различните национално отговор-
ни партии, като той залегне в програмите им.

Второ - Изграждане на силно Гражданско Обще-
ство, осигуряващо контрол при стартирането на Про-
екта и последващото изпълнение на ББДохода.

1. обръщение към всички политици и иконо-
мисти:

Уважаеми Господа, известяваме Ви, че ще връчим 
покана, с отворено писмо за подкрепа на Проекта 
„ББД за всеки Българин“, на всички регистрирани 
партии, на които знаем местонахождението или ел. 
пощи!

Призоваваме ви да прочетете подробно разработ-
ката и, при желание, да ни отговорите дали сте гото-
ви да се присъедините към тази национална Кауза за 
ББД, за да изградим заедно национален консенсус 
по нея!

Положителните Ви отговори ще бъдат вписани 
официално на сайта ни и тази информация ще бъде 
споделяна на сънародниците ни в нашите живи сре-
щи с тях.

Каквото и да бъде Вашето решение, уважаеми 
политици, бъдете сигурни в едно – тази книжка ще 

достигне до всеки Българин и тя ще стане настол-
но четиво във всяко почтено българско семейство. В 
бъдеще този материал тук, ще бъде „кантарът“, на 
който едно силно Гражданско Общество ще ви прете-
гля и ще определя колко струват идеите Ви и доколко 
сте спазили обещанията си?! Така че, препоръчваме 
Ви - ако искате да сте управници в бъдеще, правете 
икономическите си разчети и програми само с вклю-
чен в тях ББД!

2. обръщение към всички известни и значими 
Българи и достойни Журналисти.

Вие сте „цветът на нацията“ ни и нашата гордост! 
Поклон пред Вас и вашите постижения, с които сте 
прославяли страната ни и българщината по целият 
свят. Призоваваме Ви да изявите отново своето до-
стойно и отговорно поведение, на което сме се възхи-
щавали многократно.

Умоляваме Ви, докажете отново на дело, своята 
загриженост към Народа ни и подкрепете Проекта! 
Помогнете ни той да стигне по-бързо до всеки един 
Българин! Споменавайте за Идеята ББД в публич-
ните си изяви и помагайте да свалим „превръзката 
от очите“ на сънародниците ни, които в настоящия 
момент са обгърнати от непрогледен политически 
популизъм!

Вие можете и знаете как, и не забравяйте - ние 
разчитаме на Вас и Ви обичаме!

3. обръщение към всички активни Българи.
Скъпи Приятелю, ако ти си съвестен, отговорен 

и буден  Гражданин, стани наш деен съидейник 
и съратник! Приеми нашата покана за съвместна 
Служба в „ползу роду“! Застани в нашите просвети-
телски редици и поръчай сноп от тази „спасителна 
библия“ за Народа ни и помогни да я обясним и да 
я раздадем на всеки Българин! Присъедини се към 
нас, ако си готов да раздаваш своите сили, средства 
и енергия, за да направим страната ни едно по-добро 
за живеене място!

Призоваваме Те - ако у Теб тупти просветителско 
Сърце, стани и Ти един от нас, за да будим сънарод-
ниците ни и да възродим Велика България!

4. обръщение към всеки Българин, независи-
мо от неговото ниво на образованост, интели-
гентност, вероизповедание или етническа при-
надлежност.

Скъпи братя и сестри, Българи – бъдете надпар-
тийни реалисти, а не електорат! Това означава да 
бъдете разумни, добронамерени, родолюбиви и по-
зитивни. Подкрепяйте само политици с позитивни по-
слания! Разберете, че ако един политик, невиждащ 
положителното в работата на своя опонент, е нену-
жен политик - служещ не на Народа, а на своето Его!

В този смисъл, гласувайте само за политически 
формации по два критерия:

•	 за тези, които са запознати с Проекта ББД и са 
ОТГОВОРИЛИ на изпратеното им от нас отворено 
писмо за подкрепа на Проекта! (Информация в тази 
насока ще намерите на сайта ни)

•	 за тези, които виждат поне по ТРИ положителни 
качества и достойнства у своите политически опо-
ненти.

На останалите политици – не отдавайте своето до-
верие, своето внимание и своя глас, защото, на прак-
тика, те не стават за управляващи!

В заключение: Нека да размножим настоящата 
книжка в достатъчно количество и после да можем 
да обиколим страната, за да я разясним и подарим 
на всеки желаещ! Затова молим всички сънародни-
ци, които имат финансова възможност, да ни подкре-
пят на обявената банкова сметка в Интернет сайта 
www.bbd.bg! Отчетът по приходно-разходната част 
на събраните средства ще бъде публичен.

Автор: екип от Съвестни Граждани

Забележка – всеки може да разпространява 
настоящия материал на хартиен носител или 
в електронен формат, БЕЗ комерсиална цел!

КРАЙ

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

Продължение от бр. 24
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- Древните  познават много богове. Защо 
техните религиозни системи са имали по-
вече от един Бог?

- Вие знаете, че върховенството е винаги 
действащо. В Бога, в неговата аура живеят 
всички земни и небесни същества. В божест-
вения свят има йерархии, светли същества и 
небесни водачи. Бог е върховенство, единство 
от небесни и земни йерархии. В божествата 
древните са виждали небесните йерархии.

- Може ли да се каже, че боговете имат се-
далище?

- В древността се е смятало, че боговете 
владеят високите обиталища на безсмъртието 
в планините и в небето. В това те виждали да-
лечното, висшето  измерение, върховенство-
то. „Седалище” е материално пространствено 
понятие. В божествения свят не може да се 
мисли за „престол”, за обител на боговете. 
„Божественият престол” е духовна катего-
рия, която трябва да се разбира като об-
хват на божествения порядък. В този обхват 
действат божествените сили на хармонията. 
Образно казано е „престол”, а видимо е обхват 
на действащите сили, обмен на енергии и ви-
сши космически порядки, чрез които се проя-
вява действието на законите в материята и в 
духа.

-  Как да тълкуваме метафората в мита за 
бог 

01 Януари 2014 (Васильовден)
Именници: Васил, Василен, Ва-

силена, Василий, Василка, Васка, 
Весела, Веселин, Веселина, Вълко, 
Вълчо

Празникът е известен още с наименованията: 
Васильовден, Василовден, Василица, Василия, 
Сурваки, Сурва, Сурува, Суроздру. Суровачка от 
дрян - в митологията дрянът е живата мощ на до-
бротворните сили. В този ден по домовете ходят 
маскирани мъже - сурвакари, камилари, бабугери, 
старци и джамали, които благославят за здраве и 
плодородие.

02 Януари 2014 (Св. Силвестър Римски)
Именници: Горан, Горица, огнян, огняна, Пла-

мен, Пламена, Серафим, Силва, Силвия, Силвана, 
Силвестър

Православната църква почита днес Свети Сил-
вестър. Той е управлявал цели 21 години римската 
църква и е покръстил самия император Констан-
тин Велики.

Денят е известен в народния календар и като 
Караманов ден. Той е свързан с обичая Полазва-
не. И на този ден като на Игнажден се вярва, че 
какъвто човек пръв ти влезе в къщата, добър или 
лош, здрав или болнав, богат или беден - такава 
ще е годината.

03 Януари 2014
(Св. пророк Малахия. Св. мъченик Гордий)
Св. прор. Малахия е един от 12-те малки проро-

ци. Живял е през 400 г. преди Христа. Предсказал 
е идването на св. Йоан Предтеча, който ще пригот-
ви пътя Господен и двойното пришествие на Хри-
ста, когото нарича Слънце на правдата. Написал 
е последната пророрческа книга от Стария завет, 
която представлява приключване на старозавет-
ните пророчества, затова го наричат „печат на про-
роците“.

04 Януари 2014
Събор на св. 70 апостоли. Прпмчк онуфрий 

Габровски. Преп. Теоктист, игумен.
Именници: Тихомир, Тихомира, Тихомирка
Освен 12-те си ученици Христос избрал и други 

седемдесет, които проповядвали учението му не 
само със слово, но и с примера на добродетелния 
си живот, с любовта си към Бога и човеците, кръща-
вали повярвалите в Божието слово и вършели чу-
деса. Днес православната църква чества паметта 
на всички тях заедно.

05 Януари 2014
Зимен Кръстовден. Св. мчци Теопемт и Тео-

на. Преп. Синклитикия и Аполинария
Наричан още Кръстци, Водокръщи. Смисълът на 

празничния ритуал е чрез силата на Кръста да се 
изчисти земята от бродещите в некръстеното вре-
ме същества на отвъдното, на неподредения свят, 
да се подготви за голямото кръщене, което пред-
стои.

Сутринта в църквата се отслужва служба, вода-
та се кръщава и освещава. Като ръси по къщите, 
попът оставя и по малко бяла и червена вълна, с 
която се правят мартенички на 1 март.

Народът вярва, че ако на Кръстовден замръзне 
китката босилек, с която попът ръси, годината ще 
е плодородна.

06 Януари 2014
Свето Богоявление (Йордановден)
Именници: Банчо, Бистра, Богдан, Богдана, 

Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, Божана, Бо-
жидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Борис-
лава, Боян, Бояна, Данка, Данко, Данчо, Йордан, 
Йордана, Йорданкa, Найден, Теодосий

Според християнската религия този ден е по-
светен на Кръщението на Исус Христос в река 
Йордан и е един от най-тържествените църковни 
празници. Смята се още за ден на светлината и 
просвещението. Отбелязва се от православния 
канон с празничен водосвет. След ритуалното 
кръщаване на водата свещеникът хвърля кръста 
в реката или в морето. Мъжете се спускат да го 
вземат. Вярва се, че ако кръстът замръзне във 
водата, годината ще е плодородна, а народът - 
здрав.

07 Януари 2014
Св. Йоан Кръстител (ивановден)
Именници: Ваньо, Bаня, Еньо, Енчо, Жан, 

Жанa, Жанета, Ивайла, Ивайло, Иван, Ивана, 
Иванкa, Иванинa, Ивелин, Ивелина, Ивета, Иво, 

Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, 
Йото, Калоян

Понеже главната задача в живота на светия 
Господен Кръстител Йоан е изпълнена в деня на 
йорданското Богоявление, от дълбока древност 
светата Църква е отредила за неговото възпоми-
нание следващия ден подир този велик празник. 
Той е наречен негов “събор”, защото на това бого-
служебно тържество всички вярващи са призовани 
да се съберат за молитвена прослава на този “най-
голям между родените от жени” (Мат. 11:11) Божи 
пророк и праведник. Паметта му се чества няколко 
пъти през годината, но най-тържествено се празну-
ва на 7 януари. 

Този ден християнската църква отрежда на най-
великия от пророците, който ревностно пропо-
вядва идването на Христос сред хората - на Йоан 
Кръстител или Предтеча. Светецът се почита като 
покровител на кумството и побратимството. На 
Ивановден продължават обичаите и обредите, 
свързани с вярата в чудодейната здравеносна 
сила на водата. Къпят се булките и младоженците, 
които са се оженили през тази зима до Ивановден; 
къпят се всички именници; къпят се годените моми 
и ергени. На Ивановден на обед младоженците от-
иват на гости в дома на своите кумове и им носят 
кравай, млин, ракия и вино. Кумовете ги канят на 
тържествена трапеза. Младите гостуват и на де-
вера. 

08 Януари 2014
Св. Григорий, еп. Български. Преп. Георги Хо-

зевит. Св. Емилиан изповедник. Преп. Домника
Сведенията за св. Григорий са много оскъдни. 

Предполага се, че това е „презвитер и монах Григо-
рий, клирик на всички български църкви“, живял по 
времето на царете Симеон Велики и Петър, който 
бил един от изявените български книжовници. До-
пуска се, че бил епископ на Пелагония (Битоля) и 
Прилеп.

09 Януари 2014
Св. мчк Полиевкт. Св. Петър, 
еп. Севастийски
По времето на император Валериан живели два-

ма уважавани войници - Неарх и Полиевкт. Неарх, 
който бил християнин, споделял с езичника Поли-
евкт упованията си на Христовата вяра. Когато за-
почнало жестокото осмо гонение на християните, 
Полиевкт се отрекъл от идолопоклонничеството. 
Заради това бил обезглавен и предал духа си на 
Бога, кръстен в собствената си кръв.

Св. Полиевкт бил първият мъченик в арменския 
град Мелитин при река Ефрат.

10 Януари 2014
Св. Григорий, еп. Нисийски. Преп. Дометиан, 

епископ Мелитински. Св. Маркиан
Св. Григорий Нисийски бил плодовит писател, 

философ и богослов. От него са останали образ-
цови аскетически трудове, проповеди, речи на по-
лемични теми и многобройни писма.

11 Януари 2014
Преп. Теодосий Велики
Именници: Богдан, Богдана, Теодосий
Св.Теодосий Велики дълго живял в пещера и 

се отдал на непрестанна молитва и неотстъпно 
богосъзерцание. Той пръв въвел общежитийната 
форма на монашеския подвиг и затова е наречен 

“началник на общежитието”. Светията сам изми-
вал раните на страдащите в неговите болници и 
помагал за обслужването на разнообразните про-
сители и поклонници. Св. Теодосий бил погребан 
във Витлеемската пустиня.

2 Януари 2014
Мчца Татяна
Именници: Таня, Татияна, Татяна, Траяна
Св. Татяна била родена в Рим от знатни родите-

ли. Баща и, който бил консул, бил таен християнин 
и се отличавал с богобоязливост. Той възпитал 
дъщеря си в благочестие и я научил на божестве-
ното писание. Когато достигнала пълнолетие, Та-
тяна пожелала да прекара живота си в девство и 
целомъдрие. Тя станала невеста на Христа и му 
служела ден и нощ с молитва и пост. Заради до-
бродетелния и живот Христос увенчал невестата 
Си с мъченически венец.

13 Януари 2014
Св. мчци Ермил и Стратоник. 
Св. мчк Петър Анийски
Зетят на Константин Велики, император Лики-

ний (311-324 г.), имал зъдължението да охранява 
Долния Дунав от нашествия на варварите. Той бил 
и ревностен идолопоклонник и извършил жесто-
ки гонения против християните. През 315 г. негови 
жертви станали християнският дякон Ермил и во-
инът Стратоник. След като били жестоко изтезава-
ни, двамата били удавени в реката. Телата им били 
намерени недалеч от Сингидунум (дн. Белград).

14 Януари 2014
Василица / Банго Васил (куцият Васил)
Един от най-големите и най-почитаните празни-

ци, които празнуват всички роми, е Василица или 
Банго Васил (куцият Васил), отбелязван на 14 яну-
ари. Този празник трае два или три дни, като наве-
черието му е Бъдни вечер, първият ден е Васили-
ца, вторият – Банко Васил, а третият “патерицата”. 
Бъдни вечер е семеен празник с постни ястия, об-
реден кравай “боговица”, който се разчупва и се 
изяжда от всички. На Василица сутринта децата 
обикалят комшийските къщи и сурвакат за здраве, 
за благополучие, за късмет, за плодородие. Повсе-
местно срещано е коленето на “курбан” за Банго 
Васил – най-често това е гъска.  На трапезата има 
още сърми, баница с късмети, питка, вино, ракия. 
Трапезата се прекадява и благославя, всички си 
вземат прошка с целуване на ръка. 

Преп. отци, избити в Синай и Раита. Св. Нина 
(Отдание на Богоявление)

Именници: Адам, Калчо, Нина, Нино

15 Януари 2014
Преп. Гавриил Лесновски, Прохор Пшински, 

Павел Тивейски и Йоан Колибар. Св. Герасим, 
патр. Александрийски

Именници: Гаврил
Преп. Гавриил Лесновски е един от тримата по-

следователи на св. Иван Рилски. Преп. Гавриил по-
строил манастир в Лесновската планина. После се 
уединил и живял в мълчание 30 години. Починал 
на 15 януари.

16 Януари 2014
Поклонение на честните вериги 
на св. ап. Петър. Преп. Ромил Видински. 
Св. свщмчк Дамаскин Габровски
Именници: ромил
Ирод Агрипа хвърлил ап. Петър в тъмница, като 

възнамерявал след Пасха да го изведе пред на-
рода. Но в нощта, когато щели да го извеждат, 
окован в две вериги, Ангел Господен го събудил. 
Станал, веригите паднали от него и Ангелът го из-
вел навън. Учениците му успели да се сдобият с 
веригите и те били предавани през вековете. Днес 
се отдава почит на подвига на ап. Петър.

ПРАВОСЛАВНИ 
ПРАЗНИЦИ 
ПРЕЗ ЯНУАРИ 
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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“. 

В Обзор приключи първият етап от археологиче-
ските разкопки за разкриването на терми, които спо-
ред архитектурния стил и намерените в района фраг-
менти подсказват, че  датират от ранно византийския 
период края на 4 в - 6 в.

През последните 40 години археологическите про-
учвания в Обзор за съжаление са преустановени и 
богатото културно - историческо наследство остава 
скрито както за жителите, така и за гостите на този 
град. Това се променя едва през тази година, когато 
по време на изкопни дейности за ремонт на ВиК ин-
сталацията на града се попада на части от мономен-
тална сграда. Оказва се, че това са терми. Веднага е 
направен план за действие за спасително археологи-
ческо проучване, което се финансира от община Не-
себър и кметство Обзор и се разкрива площ от близо 
300 кв.м. 

„Досега разкрихме две помещения . Първото е със 
сложен архитектурен план. Има три полукръгли ниши 
/екседри/, врязани в дебелината на стените, в които е 
имало плитки басейнчета. То е било студеното поме-
щение на термите, тъй като в него няма отоплителна 
система. Другото помещение също е много интерес-
но, то е с правоъгълни ниши, с хипокаустна система. 
Тук е бил т.нар. калдариум, т.е горещо помещение с 
топлата вода”, споделя археологът на обекта Тодор 
Мавраков.

За съжаление през тази година бяха проучени едва 
30 процента от съоръженето. Вероятно останалата 
част предстои да бъде разкрита през следващата го-
дина. 

Разкриването на термите в Обзор е предпоставка 
за развитие на културен туризъм. „Един от основните 
приоритети на нашия град е  да бъде експонирано 
богатото му историческо наследство. Освен разкоп-
ките на ранно византийските терми, в недрата на 
града лежи храм на бог Юпитер и  средновековна 
крепост“, коментира кметът на Обзор Христо Янев.  

Комуникационна група
имидж Едвъртайзинг

За трети пореден път 
фондация „Кентавър арт” 
организира Психодрама 
фестивал.Той ще се про-
веде в гр.Пловдив от 30 
януари до 2 февруари 
2014 година и е с между-
народно участие.След 
селекция са поканени  
да участват известни 
български учени, универ-
ситетски преподаватели, 
практикуващи психолози, 
социолози, изследова-
тели на психодрамата  у 
нас и модерни арт трупи.
Те ще представят своите 
постижения пред почита-
телите на психодрамата 
в няколко блока: Общи 
сесии, Основна програ-
ма, Програма „Отворени 
врати” и Вечерна програ-
ма.

Фестивалът старти-
ра на 30.01.2014 г. със 
социодраматичното из-

следване на д-р Евгений 
Генчев „Протест и Кон-
трапротест”. В основна-
та програма същия ден 
е  лекцията „Системен 
подход и психодрама при 
работа с психосоматични 
разстройства” на Георги 
Антонов и Анелия Васи-
лева. Психологическите 
и юридически аспекти 
в борбата с домашното 
насилие ще представи 
на аудиторията адвокат 
Мариана Праматарова, 
а играта като основно 
средство за комуника-
ция и креативност чрез 
танц ще представи Ве-
роника Петрова.Гостен-
ката от Румъния Ирина 
Груя  представя проекта 
си „Психодрама за два-
ма”, а за социодрамата 
на бежанците ще гово-
рят Елена Комисарова и 
Иван Ралев. Интересни 

теми за енигматичните 
сънища, „другият в огле-
далото”, „среща с мъжа и 
жената в себе си”, рела-
ционната психомотори-
ка и други ще ангажират 
вниманието на публиката 
през първия ден.

Вечерната програма е 
много интригуваща. Зри-
телите могат да видят 
плейбек театър, филма 
„Джакоб Морено – Богът 
на психодрамата”, пред-
ставлението „Динг” и 
театър на поезията по 
стихотворения на Евге-
ний Апостолов, Мариа-
на Праматарова, Калина 
Вергиева, Стефка Бака-
лова, Тома Троев, Васил 
Костов, Мина Кръстева 
и Константин Корадов с 
режисьор Мария Атана-
сова.

КВАНТоВ  ПРЕХоД

ФЕСТИВАЛ НА 
ПСИХОДРАМАТА 
ОРГАНИЗИРАТ
В ПЛОВДИВ

Приключи 
първият етап
от археологиче-
ските разкопки 
в Обзор


