
С архитект Слави Дончев 
се запознах преди тридесе-
тина години на едно съби-
ране, посветено на Монго-
лия. Трябва да кажа, че по 

онова време за 
България Монго-
лия беше братска 

държава. Мнозина бълга-
ри работеха тогава там и 
трупаха наблюдения върху 
бита и душевността на мон-
голския народ. Затова и на 
сбирките на „Приятелите 
на Монголия” присъстваха 
много и най-различни хора, 

като Слави Дончев напъ-
лно заслужено заемаше до-
стойно и важно място сред 
тях. Още през 60-те години 
на миналия век той живее 
и работи в Монголия, като 
много внимателно изучава 
музейните сбирки, подробно 

се запоз нава с изкуството, 
културата и архитектурата 
на монголците. Идеята, коя-
то той носи от България, че 
в далечното минало монгол-
ците са контактували с пред-
ците на днешните българи, 
се потвърждава напълно от 
откритите от него в Централ-
на Азия културни паралели и 
съпоставки.

От своите пътувания в Из-
тока Слави Дончев донася 
множество артефакти, кои то 
изследва в продължениe на 
десетилетия, като открива 
все нови и нови сходни еле-
менти, черти и тенденции 
между монголската матери-
ална култура и културата на 
българите. Следват публи-

кации, доклади и съобще-
ния, които се изнасят пред 
внушителни, в това число и 
строго академични аудито-
рии и форуми у нас и в чуж-
бина. Повтарям, всичко това 
започва през 60-те години на 
миналия век, когато в Бълга-
рия все още не съществува 
монголистика. Тогава да се 
говори за интердисципли-
нарни изследвания е ерес, 
а първите български прате-
ници в Улан-Баторския уни-
верситет тепърва навлизат 
в дебрите на монголската 
граматика.
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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

- Бъди достатъчно силен, за да се 
срещаш със света всеки ден.
- Бъди достатъчно слаб, за да разбе-
реш, че не можеш да правиш всичко 
сам.
- Бъди щедър и великодушен към оне-
зи, които се нуждаят от твоята по-
мощ.
- Бъди пестелив, когато задоволя-
ваш нуждите си.
- Бъди лидер, когато виждаш пътя, 
който другите са загубили.
- Бъди готов да последваш другите, 
когато нямаш собствен път.
- Бъди първият, който поздравява 
опонента си с успеха.
- Бъди последният, който критикува 
колегата, допуснал грешка.
- Бъди уверен, че не си се превил, ако 
си се спънал, правейки поредната 
стъпка.
- Бъди уверен в своята крайна цел, за 
да не тръгнеш по неправилен път.
- Обичай тези, които те обичат.
- Обичай онези, които не те обичат, 
тогава те могат да се променят.

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 

На 28.01.2014 г., от 17.30 
часа, в Централен дом 
на архитекта (гр. София, 

ул. Кракра 11, САБ), в голямата 
зала ще бъде представена най-
новата книга на ИК „Новата 
цивилизация”  - „БУЛГАРИТЕ” 
на арх. Слави Дончев. Книгата 
се издава със съдействието 
на Посолството на Монголия 
в София и родолюбивата 
българска организация М.Л. 
„СИЛА”.
Поканват се всички, които се 
интересуват от най-старата 
българска история.

Атанас Панчев

За удивителния човек 
Слави Дончев и търсенето 
на българската прародина 
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Слави Дончев  пръв у нас започва да го-
вори за Монголия, подчертавайки необходи-
мостта да се изучава нейната материална 
и духовна култура, ако не самостоятелно, 
то поне успоредно с българската. Дълбоко 
заинтересован от централноазиатското из-
куство, постепенно Слави Дончев разширя-
ва кръгозора на своите интереси. Неговото 
внимание привличат древните български 
паметници – Плиска, Мадара  и Преслав, 
и т. н. Най-старите съоръжения, построени 
някога върху днешните български земи, по 
негово мнение имат свой уникален произ-
ход, свързан с онези чужди култури, които 
оказват най-осезаемо влияние върху фор-
мирането на художествените, в това число и 
архитектурните вкусове на булгарите.

Трябва да призная, а с това се съгласява и 
самият Слави Дончев, че неговите публика-
ции освен строго научни, носят  и популярен 
характер. В негова защита обаче ще кажа, 
че такива дискусионни публикации много 
често вършат по-полезна работа, отколкото 
навяващите скука академични разсъжде-
ния. Според мен ролята на Слави Дончев е 
да събуди общественото мнение и да го на-
сочи към толкова важни за нас, българите, 
теми и проблеми. В крайна сметка с негова 
помощ и усърдие някои древни български 
исторически и културни паметници заеха до-
стойно място в списъка на охраняваните от 
ЮНЕСКО, какъвто е примерът с национал-
ния символ на България – Мадарският кон-
ник. Слави Дончев успя да докаже на наши-
те родни политици и учени, че в културата 
няма граници, че културните универсалии 
се споделят от много народи и присъстват 
в много, често  дистанцирани една от друга 
култури.

Съзидателната енергия на Слави Дончев 
е забележителна! Удивително е, че и днес 
продължава толкова целенасочено и задъ-
лбочено да разнищва българското минало, 
търсейки неговите корени. На това би зави-
дял всеки учен!

В предлаганата книга „Булгарите” ще на-
мерите много материали, изнесени като 
доклади и съобщения, публикувани в мно-
жество строго научни, както и в някои попу-
лярни издания. Събрани в едно, тези разсъ-
ждения най-добре характеризират техния 
автор – човек, който всеотдайно анализира 
миналото, за да очертае нашето бъдеще.

От все сърце честитя на арх. Слави Дон-
чев 90-годишния юбилей и му желая здраве 
и много години творчески живот!

Проф. дфн Александър Федотов,
Директор Център за източни езици и 

култури, Софийски университет 
„Св. Климент Охридски”

За удивителния 
човек Слави 
Дончев и 
търсенето 
на българската 
прародина 

От стр. 1

(Продължение от бр.22 - 2013 г.)     

Когато керванът от бургаски автобуси преко-
си центъра на малкия провинциален град и се 
устреми на запад, между шпалира от орехови 
дървета, над  високата борова гора отсреща 
августовското слънце изпращаше своите по-
следни отблясъци, за да го посрещне.Ембле-
матичната за Сунгурларе местност, види се, е 
била известна на местното население още от 
римско време.Доказателство затова е древния 
римски водопровод,който още личи зад днеш-
ната чешма. Тя е в същност каптирания извор, 
който блика там от хилядолетия. Водата му 
притежава специфичен дъх на сяроводород и 
затова не всички посетители на местността я  
харесват .

Няма обаче местен жител,който да не е 
закърмен с нея.Встрани от чешмата и в мо-
мента съществува двуетажна постройка от 
края на тридесетте години на миналия век.
Като замисъл тя е била създадена за пио-
нерско летовище и оттогава насам е сменила 
многократно своето предназначение.В момен-
та сградата обслужва пенсионери от селата 
наоколо.Възрастните хора идват денем със 
специален транспорт,общуват помежду си, 
играят карти или шах и привечер отново се 
прибират у дома ,а някои от тях си носят от 
изворната вода.

Отново на гърба на емблематичната чешма 
личат все още стълбичките на някогашния ле-
тен ресторант, в който до късно вечерта сви-
реше инструментален оркестър, разнасяха се 
аромати на скара, различни салати и напитки.

Боровата гора наоколо е посадена  в 
началото на четиридесетте години на ми-
налия век от местни ученици,които са се 
грижили за нея, докато борчетата са били 
съвсем крехки. Иначе естествената гора 
е толкова характерната за ниските источ-
ни склонове на Стара планина-смесица от 

мише,леска,дрян и ниски дъбове.
Общо пет селищни могили правят впечатле-

ние, че трасират пътя от запад на исток и те 
не са убегнали от вниманието на двамината 
местни изследователи Добри Келевиджиев и 
Иван Апостолов,за съжаление нито те, нито 
съвременната архиологическа наука до сега 
нямат конкретно предположение какво точно 
се крие под тях.Може би те са толкова позна-
тите от епохата на траките могили, с които 
предците ни са трасирали пътя от вътреш-
ността на страната към  Черно море. По тях са 
се ориентирали керваните, превозващи стока. 
Две от тези могили са вече разорани от трак-
тори и превърнати в лозови масиви. В трета-
та  още личат иманярските набези и може би 
от там до през шейсетте години на миналото 
столетие са доставени железни топки и чер-
ковна утвърд. Този музей в момента е закрит 
и на негово място е създаден Музей на лозата 
и виното. Редно е да допълним,че основна за-
слуга за неговото учредяване и подредба има 
етнографът Руско Калев /в момента-директор 
на Градски исторически музей-Карнобат/.

Близко до Сунгурларе в описаната по-горе 
местност Ичмата, на 27 август 2013г. Прозвуча 
харизматичния глас на популярната българска 
изпълнителка Деси Добрева, чийто концерт 
беше част от поредицата културни прояви по 
повод кандидатурата на Бургас за европейска 
столица на културата за 2019 г. 

  Тук е мястото да погледнем от езиковед-
ската страна на въпроса за произхода и исто-
рията на наименованието на метността Ичма-
та. На този етап не съществува почти никакво 
съмнение,че то е турско  и  води началото си 
от турския глагол ичме-пия.От него произ-
хожда и селищното име на не далечното село 
Ичера, разположено в балкана под Котел.

 
Евгений АПОСТОлОВ

Произход и история 
на селищното име 
Сунгурларе и на 
близката до него 
местност Ичмята
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троица на 
висшите пла-

нети, открити в наше вре-
ме,  – Уран е князът на 
света, Нептун е пазител 
на любовта, а Плутон – 
възраждащият живота. Те 
не само се движат свърза-
ни помежду си и образу-
вайки съединение, опози-
ция и квандрант, но също 
така всяка от тях  извъ-
ршва свой собствен зодиа-
кален цикъл в движението 
си около Слънцето.Трите 
планети символизират три-
те етапа на човешкото по-
знание – зараждане /Овен 
и Уран, милосърдие и сми-
рение пред жестокостта /
Риби и Нептун, творчески 
и конструктивен /Водолей 
и Плутон/. Нептун, заед-
но с Юпитер, е свързан с 
религията и управляват 
знака Риби. Цикълът на 
изпреварващото равно-
денствие поставя човече-
ството на границата на ве-
ковете на Риби и Водолей, 
управлявани от Нептун и 
Уран. Това е време, в ко-
ето човечеството запо-
чва да си проправя път 
към звездните далечини 
и да открива нови форми 
и измерения на битието, 
според Алън Мис.

2014 година ще бъде 
под  влиянието на Нептун, 
а той и Плутон са двете 
най-отдалечени планети в 
Слънчевата система, ко-
ито бавно и невъзмутимо 
се движат в мрачното кос-
мическо пространство, но 
движението им дава тон на 
космическата симфония, 
пулсът е на всяка цивили-
зация, който съставя хо-
роскопа на съдбата на чо-
вечеството. На всеки 493 
години загадъчният и ми-
стичен Нептун и мрачният 
и могъщ Плутон се сбли-
жават, образуват аспект 
на съединение, при което 
се освобождава огромен 
заряд от космическа енер-
гия, обновяваща и преоб-
разяваща живота. Вслед-
ствие на това империите 
и старите устои се рушат, 
из основи се променя 
човешкият мироглед. 
Всичко разцъфтява от 
този изблик на творческа 
енергия, човешкият дух се 
възражда сякаш възкръсва 
от пепелта като Феникс. 
Това време е зад гърба ни, 
през първата половина на 
20 век /последното съеди-
нение на Нептун и Плутон 
бе през 1892г., преди него 
е имало още пет такива/,но 
тъй като небесните влия-
ния се възприемат с голя-
мо закъснение, сега настъ-
пва часът на разсъмването 
след нощния мрак., запо-
чва началото на велико-
то преображение, на но-
вата ера, новия цикъл на 

цивилизацията, който ще 
продължи до следващото 
им съединение през 2385г. 
Процесът на тази мета-
морфоза започна през 90-
те години на миналия век, 
но ехото на този взрив още 
разтърсва всички сфери  
на живота ни.Това време 
бе белязано от огромно ко-
личество изобретения, със 
свръхчувствителност и  де-
каданс, с наркокултурата, 
с много унищожени догми, 
с търсене на нови парадиг-
ми… И макар че войните 
се опитаха да спрат за-
почналия ренесанс, стари-
ят свят е мъртъв и под 
отломките му започва 
раждането на новия. За-
почва шестият ренесанс 
в писаната история на 
човечеството и златният 
век на нашето време.

След съединението на 
Нептун и Плутон следват 
още 6 главни фази – три-
те първи са нарастващи, 
Нептун нараства, а заед-
но с него и творческата 
мощ на цивилизацията, а 
през трите последни фази 
са намаляващи прогреса, 
има период на застой, на 
упадък, но и на „засаж-
дане” на новата култура, 
които ще покълнат едва в 

следващия 500-годишен 
цикъл. В рамките на това 
циклично взаимодей-
ствие на Нептун с Плутон 
цивилизациите се разви-
ват, достигат разцвет и 
се рушат. 

В зависимост от това, в 
кой дом се намира Уран в 
началото на всеки 493 го-
дишен период от съедине-
нието на Нептун и Плутон, 
се определят и характери-
стиките на този период. В 
момента се намираме във 
фазата на Осми дом /1892-
2385 г./. Тя носи чертите и 
на зодиакалния знак Скор-
пион. Независимо от мно-
жеството скорпионски бро-
жения и безпокойства, има 
и период на относителна 
стабилност. Но като цяло 
времето на Скорпиона е 
време на прочистване с 
огън, а то винаги е свърза-
но с опасност от гибел, 
поне до момента, в който 
хората не се научат да жи-
веят заедно като едно цяло 
в истинско партньорство 
и в равноправни отноше-
ния. Много важна скорпи-
онска задача на нашето 
време е да се опознаят 
тайните на живота и на 
духа, на обединяване на 
външното с вътрешното, 

на миналото с бъдещето, 
на Ин и Ян, на мъжкото 
и женското, на Изтока и 
Запада.. Това, че Скорпи-
онът има способност да 
вниква в същността на не-
щата, придава на нашия 
век неизчерпаем творче-
ски потенциал. Днешната 
епоха на господството на 
фиксирания знак Вода пък 
го обогатява със силата на 
емоционалното удовлетво-
рение, която предвещава 
успех в човешкото преоб-
разяване.

Според фазите от съеди-
нението на Уран и Нептун, 
което за последно стана 
през 1993 г., също започва 
нов цикъл. Въпреки, че е 
и начало на зараждащ се 
кризис, има и приближа-
ване на по-спокоен и кон-
структивен период през 
21 век, но само в случай, 
че се заемем с опазва-
нето на околната среда 
и с поправяне пороци-
те на нашата цивилиза-
ция. В противен случай 
можем и да не дочакаме 
тези по-спокойни години. 
Сега, съгласно цикъла на 
съединение между Уран и 
Нептун, се намираме във  
фаза Втори дом /2008-
2022г./. В него, заедно с 
екологичните катастро-
фи, наводнения, глад, 
епидемии, масови ми-
грации, ще има и еколо-
гична постиндустриална 
революция, високотех-
нологични и екологично 
чисти производства.

В планетарните цик-
ли, наричани транзити, 
свързани  със самостоя-
телните зодиакални цикли 
от движението на планети-
те около Слънцето, особе-
но значение има цикълът 
на Нептун, покровителя на 
2914., на който са му необ-
ходими 164 години, за да 
обиколи веднъж целия зо-
диак. Нептун символизира 
широките народни маси. 
Той е като океански лай-
нер, или като планета-ков-
чег, която носи душата на 

човечеството сред звезди-
те и безбрежния космиче-
ски океан. Затова по знака, 
в който пребивава Нептун 
в даден момент, се съди за 
състоянието на умовете на 
хората. До 2025 г. Нептун 
ще бъде в мистичните 
и хаотични Риби и това 
ще предизвиква бурни 
духовни движения, ма-
сови психически избли-
ци и велико преселение 
на гладуващите и бед-
стващите хора, както и 
много провалени опити 
за социални революции, 
много илюзии, разочаро-
вания, апатия, отричане 
от убежденията. И едва в 
края на периода надежда-
та отново ще се възроди и 
човечеството за първи път 
ще достигне до истинското 
братство, единното съзна-
ние и единна икономика.

  Независимо от това, 
че хората съществуват от 
доста хилядолетия, днеш-
ният период от истори-
ята му може да се наре-
че времето на раждането 
на човечеството, защото 
през последните години от 
съществуването си има го-
лям стремеж за откъсва-
не от робските окови на 
щампите и традициите. 
И това най-вече се дължи 
на влиянието на откритите 
напоследък висшите пла-
нети. Именно те отключват 
могъщата сила, заключена 
в нас, за да можем да изле-
зем от люлката на невръ-
стното си детство. За нача-
ло на днешното съзряване 
и порастване се смята 26 
април 1892 година, кога-
то почти едновременно с 
пълното слънчево затъ-
мнение се състоя и съеди-
нението на Нептун и Плу-
тон, случващо се веднъж 
на 492 години. С него се 
ознаменува и новата епоха 
на цивилизацията, нищо 
че хороскопът на сегашно-
то раждане на новия човек 
е изпълнен с преобладава-
щите в него земни знаци и 
това вещае една едноо-
бразна и тревожна карти-
на. Те определят характер-
ната за тях жажда за богат-
ство и власт над света, но 
и пробуждащата се чув-
ствителност към красота-
та и ценностите на плане-
тата, както и разбиране за 
необходимостта от тяхното 
опазване. Откриват се и 
признаци за промяна, по-
неже днешните поколения 
са родени под влиянието 

2014 г. - началото на съединяването на 
двете течения - материята в движение 
и непоколебимостта на духа
Приближаваме се към по-спокоен и конструктивен 
период, но само в случай, че се заемем с опазването 
на околната среда и с поправяне пороците на 
нашата цивилизация

Но този път минава през много безпокойства, 
брожения, болезнено пречистване, много природни, 
политически, икономически, обществени, духовни 
сътресения и преустройства

На стр. 8
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Като еманация на Бога-
Слово и низходяща тран-
сформация на Речта от 
нейния Божествен Извор
  Наскоро ни напусна лингвистът и експер-

тът по криптография д-р Стефан Гайд. Роден 
е през 1960 г. в София. Създател и директор 
на Института по трансцендентна наука и съ-
основател на Академия Орфика с директор 
Цветан Гайдарски, работещи най-вече в об-
ластта на тракийската наука и тракийското 
изкуство, занимаващи се със синхронизи-
ране на физическата и духовната реалност. 
Един от последните проекти, разглеждани от 
тях, е за предпотопната цивилизация около 
Черно море.

Изследванията на д-р Гайд  относно 
тракийската писменост, език, култу-
ра и произход на българската нация, 

доказват, че траките са имали свое писмо, 
което се е употребявало от жреците и то 
предхожда с две хиляди години египетското. 
По-късно знаците на това писмо са възпри-
ети от Египет, просъществували там дълго 
без промяна, но после били стилизирани в 
по-различен калиграфски вариант. Изсле-
дователят стига също и до извода, че върху 
плочката от Градешница /пази се във Вра-
чанския музей/ с пиктограмите за Бог, Завет 
и Орфей  е изписан Заветът между Орфей 
и Бога. И че това е кивотът на Орфеевия 
Завет, т.е. най-старият кивот в света. Но 
и този и доста други артефакти /от култу-
рите на Градешница, Караново и Тартария, 
Румъния – съставящи неолитната култура в 
Югоизточна Европа/, досега не са били раз-
четени, понеже никой от учените не е правил 
опит да разчете тези знаци през египетското 
писмо, което е абсолютно аналогично с тра-
кийското. 

Декодирането на писмото на траките д-р 
Гайд започва с изследване на тракийска 
плочка, съхраняваща се в Британския му-
зей. Това е плочка на цар Тцер, върху която 
се наблюдава тракийското „Т”, идентично и 
със същата буква от кирилицата. Този йе-
роглиф  има значение: „Тракия - земя на 
Божествените Слова“. Същият йероглиф е 
открит и върху тракийски съдове на възраст 
7 хиляди години в гробницата в Свещари и 
в храма в Старосел. А писмените източни-
ци, като „Тракийските послания и „Тракийски 
хроники” говорят за организирани тракийски 
градове, за това, че траките са се иденти-
фицирали като такива още в V хилядолетие 
пр.н.е. и че са имали невероятно високо раз-
витие, абстрактни философски виждания и 
религия, която е дала началото на по-къс-
ните храмови служения. Така че траките са 
били винаги по нашите земи най-малко 
от V хилядолетие пр.н.е., а елините идват 
много по-късно и се заселват  на тракийски-
те земи. Неслучайно научните изследвания 
доказаха, че в българския геном над 60% от 
гените са тракийски. 

Сензационният сборник с исторически ле-

тописи „Тракийските хроники”, със състави-
тели д-р Стефан Гайд и акад. Цветан Гай-
дарски, разкри древни документи и извади 
на светло много изопачени факти от нашата 
история. Но най-вече разкри ролята и мяс-
тото на „богоизбрания” и „богопосветен” 
трако-български народ, която ще предо-
предели и хода на историята за бъдещи-
те поколения, ще усъвършенства духовната 
ни култура и ще доведе до всенародното ни 
благоденствие. 

В древната тракийска хроника „Нави” от 
сборника, с автор тракийския регент 
Хаброзелм, разказваща за епохата 

на обединеното тракийско царство при Од-
риската династия, за пръв път се спомена-
ва думата за общотракийския „богарски” 

открити най-древните знаци, оставени от чо-
вешка ръка на нашия континент.

Първата книга „Тракийското Писмо 
декодирано” на д-р Стефан Гайд 
разкри недвусмислено съществува-

нето на най-древната тракийска писменост 
в света, която е на 7000г. Втората му книга 
„Тракийското Писмо Декодирано ІІ” потвърди 
ефикасността на неговия сравнително-линг-
вистичен метода, чрез който бяха разчете-
ни още десетки артефакти от енеолитната 
епоха, съдържащи идеограмите на древна-
та тракийска пиктографска писменост. Бе 
установена, демонстрирана пределно ясно 
и тясната взаимовръзка между Бохарския 
Тракийски Диалект и диалектите на съвре-
менния български език.А в третия том „Тра-
кийското Писмо декодирано ІІІ”  Гайд разчете 
текстовете върху енеолитната плочка от То-
чиларе, пръстена от Езерово, Кьолменския 
надпис, Фригийските надписи върху Стелата 
на Цар Мидас и др., с което доказа, че лине-
арната писменост произлиза от най-древна-
та тракийска йероглифна пиктографска пис-
меност, от която по-късно възникват и гръц-
ката, и финикийската фонетични азбуки. До-
каза също, че тракийските пиктограми върху 
енеолитните плочки от Точиларе, Караново, 
Тартария и Градешница представляват пър-
вите намерени записи на няколко глави от 
„Египетската Книга на Мъртвите”, предхож-
дащи с хилядолетия нейните копия в Древен 
Египет.Тракийският надпис върху златния 
пръстен от Езерово се оказва кратък откъс 
от нейните глави с номер 147 и 148. А над-
писът от Кьолмен - извадка от глава 58 на 

„Книгата на Мъртвите”, което 
я прави  в първичния й ори-
гинален вид сборник от рели-
гиозни текстове с древнотра-
кийски произход, които биват 
доразвити и разширени по-къс-
но на египетска почва в нейните 
многобройни варианти, извест-
ни като „Пирамидни Текстове”, 
„Ковчезни Текстове” и др. 

Лингвистичните анализи в 
първите три книги на Стефан 
Гайд сочат, че езикът на древна-
та тракийска писменост от енео-
лита, от „Книгата на Мъртвите”, 
от Бронзовата епоха и от по-
късните надписи от желязната 
епоха, вече на линейната /фоне-
тична/ Трако-Фригийска азбука, 
е един и същ и е съхранен до 
днес в Северен Египет, където 

е било най-силно влиянието на Тракийските 
Династи /“Хик-Соси” ,т.е. “Царе-Пастири”/ в 
управлението на Древната Египетска дър-
жава, под името Бохарски диалект. Това е 
езикът на едно и също основно население с 
едно и също верско и народностно съзнание 
през вековете и до днес. То се е самонаре-
кло  “Траки”, т.е. потомци на легендарния 
следпотопен патриарх Терей /Тер, Тцер, 
Терес/, който е внук на библейския Ной, 
и пряк потомък на митичния библейски 
пророк Енох. Но духовният Отец на Тракий-
ския народ си остава Праотецът и Първос-

Божественият начин на сътворение на Вселената се разкрива само на тракийски език

Тракийската библия „Бесика” 
ще ни доведе до разкриване 
тайната на Сътворението

език  като „език, на който говори сам Бог”. 
Към този период се отнася писаната история 
на българския народ, датираща  от времето 
на Одриския цар Терес на възраст 2500 го-
дини. А в тази цифра дори не се включват 
по-старите устни извори, които я увеличават 
на 6000 години, казва Гайд.

В „Книгата на Адам” пък се  говори за на-
шата земя  “Мизия “ - мястото , където е 
била Пещерата, Първото обиталище на 
Първите хора. Неслучайно в пещерата “Ко-
зарника” в Северна България /Мизия/ бяха 

д-р Стефан Гайд
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вещеникът на Тракия – Орфей.

В „Тракийското Писмо деко-
дирано ІV. Тракийската Библия 
Бесика разкрита” на базата на 
много древни ръкописи на Биб-

лията на Бохарски диалект, които съдържат 
почти в цялост книгите на Новия и Стария 
завет, д-р Стефан Гайд прави един доста 
подробен сравнително-лингвистичен анализ 
на живия говорим език на траките. За целта 
е използвал древни ръкописи, съхраняващи 
се и до днес в манастира „Св. Екатерина” в 
подножието на Синайската планина в Египет, 
който е датиран около 330 г. след рождени-
ето на Христа. Неговата библиотека, втора 
по важност след Ватиканската, съдържа над 
3000 древни документи. Гайд е имал и бли-
зък достъп до текстовете на братята копти в 
САЩ в Института по античност и християн-
ство в Калифорния, в който е и цялата гнос-
тическа библиотека на Нат-Хамади. Изуча-
ваните от него текстове на Бохарски диалект 
удивително приличат на пиктографската пис-
меност, разчетена от него, върху тракийските 
плочици от Караново, Градешница, Тартария 
/Румъния/, печата от Езерово.Но най-забе-
лежителните открития на д-р Стефан Гайд  
са свързани с изучаването на канониче-
ската Библия на жреческия елит на беси-
те - „Бесика”/„Библия Бешой”/, съхраня-
вана в лондонската библиотека, преписи 
от която са наричани от гърците „Бесой”, тъй 
като те нямат звук „ш”. Наричана още „От-
крита”, „Прорицателна”, „Отворена”, „Голата 
библия”, тя съдържа много по-дълбоки фи-
лософски и концептуални идеи и прозрения 
от нейните гръцки преводи, което говори за 
първичността на тракийските текстове спря-
мо по-късните им гръцки варианти. На ней-
ната корица пише: ”В началото бе Писанието 
/Писажи, т.е. Словото/, и Писанието беше у 
Бога”. Употребява се точно думата „Писание”. 
В пиктографските плочки, открити по нашите 
земи и датирани от 5.-6. в. пр.н.е., също се 
използват думите „ар-хе” и „Писажи” /вечност 
и Слово/. Но „ар-хе” при траките е вечност, 
съизмерима с времето, означава „раз-
временяване” на вечността, влизане във 
време/пространството, стъпване в света. 
Чрез нея времето тече и в ограничения,  и 
в безграничния свят. С други думи, при-
надлежи и на Богочовека. Докато гърците 
превеждат думата „архе” просто като „нача-
ло”. От употребата на думата за Бога „шопе” 
/„що-бе”/, използващ се и сега, се разбира, 
че всичко е сътворено чрез Този, който само-
трансформира Себе Си. Всички други биб-
лии твърдят, че Бог създал света от нищо-
то, а тракийската библия, че Бог е създал 
света от Самия Себе Си, като е самотран-
сформирал Своето естество, нещо съвсем 
типично за орфическата доктрина за емана-
циите и трансформациите. Затова и при тра-
ките Бог е триединен, с три лица, еманиращи 
по различен начин. По-късно тази доктрина 
се въвежда от един тракийски папа и в Рим, 
навлиза и в католическата църква, в правос-
лавието и във всички християнски църкви. 

Много е интересно, че Бохарската 
библия „Бесика /наричаната така 
по името на Бохарския диалект, 

на който е написана, по-късно „бохар” на 
славянобългарски преминава в „бугар”, 
откъдето идва и „бугари”/, се говори и за 
Орфей. В нейното евангелие на Св. Йоан се 
казва: „И след това аз видях разкрит Орфей 
на скинията на свидетелството”. Преведено в 
гръцката библия, означава разкрит храма на 
скинията на свидетелството. На друго място 
Христос казва: „Разрушете този Орфей и за 
три дни ще го въздигна” , а в Апокалипсиса 
на Св. Йоан се споменава и за завет на Ор-
фей. Пише също и следното:”И разкри се бо-
жият Орфей, който е на небето, и откри се 
Ковчегът на Божия Завет в Орфей, и наста-
наха светкавици и гласове, грамове и трус, 
и силен град.” Във всички други преводи на 
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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

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

библията, обаче, вместо Орфей, се появява 
думата храм. И така не се разбира, че Ор-
фей, освен че е функция и служба, в същото 
време е и голяма личност, щом я има на не-
бето и щом се разкрива в завета на Орфей с 
Бог, разкрит като най-стария ковчег-завет 
от Градешница.

В Бохарската библия се говори, освен за 
Орфей, и за траките. Но тъй като думата 
”тирак” /тирук/ може да се преведе и като 
„всички твои”, в гръцката библия е преведе-
на умишлено тъкмо така. А пък египтолозите 
превеждат думата „трак”  като „сияен”.

Но един ден, казва Гайд, когато се изда-
де библия „Бесика”, на основата на нейните 
компилирани преписи, пазени в Лондонска-
та библиотека, всеки ще може да види ори-
гинала на днешната Библия, в който се съ-
държа думата България. И библия „Бесика” 
ще ни доведе до още по-големи откровения 
свише, между които и до разкриване тайна-
та на Сътворението. Защото единствено на 
тракийски език се разкрива Божественият 
начин на сътворение на Вселената като 
еманация на Бога-Слово, като низходяща 
трансформация на Речта от Божествения й 
Извор – Личността на Бога-Син. Но и тога-
ва, твърди Гайд, тайната на Божествената 
„технология”,  закодирана от Св. Ап. Йоан в 
началните строфи на неговото Евангелие /„В 
начало бе Словото, и Словото бе у Бога.“/, 
ще бъде разбрана само от посветените в Бо-
жественото учение.

Но тъй като новите поколения ще покажат, 
че са достойни следовници на своя праотец 
Адам, за който Бог казва в книга Атам 14  на 
„Тракийските хроники”, че го е сътворил от 
светлината и желае да излязат от него деца 

на светлината, то истината за нашата роди-
на, като свещена земя, заченала и родила 
Първото Слово и Писменост, и съхранила в 
своята литературна традиция - Тайните на 
мирозданието, ще бъде преоткрита. Но пре-
ди това и човекът, преминавайки през много 
изпитания и страдания,  ще разбере, че не е 
този, който е, а който още не е.

Изследователят на тези тайни също 
не можа да си спести някои от най-
болезнените уроци на своето време. 

Но д-р Стефан Гайд  осъществи съкровената 
си мечта, направи  достъпен Света на Без-
смъртното трако-българско знание не само 
за себе си, но и за целия свят. Даде й плът, 
виждаща се и отвън, и отвътре… Чрез нея  
съкровените измерения на духовната ни Ро-
дина - светата утроба на българските авто-
хтонни корени, извиращи от най- дълбоката 
древност, завинаги ще се помнят като Пър-
волюлката на най-древната човешка ци-
вилизация и култура, оплодила народите 
с Безсмъртното знание...

Нищо че днес това знание е доста преина-
чено, прекроено. Дотолкова, че да приспива 
нашето самочувствие и нашата национална 
гордост. Нищо че старата наша история до-
толкова надвишава сегашното ни жалко са-
мочувствие като народ, че ние дори не ис-
каме да си я спомняме, както казва Стефан 
Цанев в „Български хроники”.

Важното е, че когато си открил Любовта, 
Която търси да даде, както е записано в пър-
вия апокриф на „Тракийски хроники”,  не си 
живял напразно… А тъй като Тя е вечна, ви-
наги ще има и кой да дава…

лияна ФЕРОлИ
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През първата половина на ноември мина едно 
от най-важните събития, което обаче беше игно-
рирано от българските СМИ. Всъщност това беше 
преломният момент  в глобалната финансова си-
стема. На конференцията на МВФ която се про-
вежда всяка година, бившия министър на финан-
сите на САЩ – Лорънс Самърс заяви, че за да се 
постигне пълна заетост в икономиката на САЩ е 
необходимо да се установят отрицателни реални 
процентни ставки.

Икономиката на САЩ се намира на ръба на про-
пастта, живота на пазара на облигации и акции се 
поддържа само благодарение на мерките които 
федералния резерв предприема за инжектиране 
на ликвидност чрез печатане на долари. 

 
Повторение на конфискационния сце-
нарий от 1932 година.
 
Трябва да отбележим, че установяването на 

реални отрицателно процентни ставки може да 
се достигне само чрез отърваване от хартиените 
пари и 100% преход към електронни пари, заедно 
с това чрез изземване на хартиените долари. По 
аналогия с Указа №6102 на Франклин Рузвелт от 
5 април 1933 година, съгласно който на американ-
ците им беше предложено да се откажат от натру-
паното злато до 1 май 1933 година чрез обмяна на 
хартиените пари. Тези които не са съгласни отиват 
в затвор за 10 години или плащат глоба 10 000 до-
лара – еквивалент на днешните 200 000 долара.

 
Пол Кругман и «червеният барон Лари 
Самърс»

 Речта на потомствения финансист Самърс на 
научно-изследователската конференция на МВФ 
«предизвика истински ажиотаж и беше обявена  за 
«блестяща, лаконична и новаторска презентация 
на най-актуалния икономически въпрос на наше-
то време. Своя съплеменник разбира се похвали 
в своя блог в NYTimes «поп-звездата на иконо-
миката» Пол Кругман, който заяви, че той също е 
мислил по този повод и намеквал за този изход в 
различните си трудове.

 Кругман направи цял ред банални изказвания, 
които няма смисъл да се преразказват, но си стру-
ва да обърнем внимание на две ключови фрази 
– «реконструкция на цялата ни парична система 
чрез ликвидиране на хартиените долари и плаща-
не на отрицателни процентни ставки  по депозити-
те» и «в МВФ Лари произнесе не просто интересна 
реч. Той предложи радикален манифест. И аз се 
опасявам, че той може да е прав».

 Нобеловият лауреат по икономика Кругман не 
случайно е получил своята премия – неговият от-
звук предполага «глобално прецакване» на всички 
чуждестранни държатели на долари.

Трябва да кажем, че в речта на Лари Самърс 
нищо принципно ново нямаше. Той само отбеляза, 
че за последните 50 години федералния резерв 
последователно намаляваше краткосрочните 
процентни ставки за да стимулира икономическия 
ръст. Закономерно довеждайки ситуацията до ну-
лева долна граница, която ограничи федералния 
резер в нейната монетарна возможност за «стиму-
лация на икономиката».

За да компенсира лимита на нулевата долна 
граница, федералния резерв използваше емиси-
онен механизъм на «количествените улеснения» 
(QE), за да успее да направи «увеличаване на ин-
вестициите». Но ние добре разбираме че, парите 
отдавна престанаха да бъдат «дефицитен товар» 
още повече, в света се наблюдава явна «криза на 
свръхпроизводство» – парите просто «няма къде 
да се инвестират». Като резултат от това всички 
трилиони долари от QE отидоха за «по-доходните» 
спекулативни операции за получаване на «пари от 
пари», а не в реалната икономика.

Самърс каза, че реалната процентна ставка и 

днес е по-ниска от нулата, поради това, че основ-
ният лихвен процент е по-нисък от инфлацията, 
която изяжда стойността на парите.

Като в резулат на това се получава, че при коли-
чественото увеличаване на общата парична маса, 
тяхната реална стойност пада. При това федерал-
ния резерв е изгубил властта да манипулира ико-
номиката и повече нищо не може да направи.

В резултат на това, Самърс направи закономе-
рен извод, че в близките две години процентната 
ставка трябва да стане отрицателна: «Представе-
те си ситуация, при която природните и равновес-
ните процентни ставки падат значително по-ниско 
от нулата»

По този начин, без да увеличаваме данъчно-
то облагане можем да подбудим хората към по-
активно харчене на пари, което отново ще стабили-
зира икономиката. Ще остане само да се отстрани 
една пречка – трябва да се ликвидират хартиените 
пари и да се въведат електронни пари, при които 
демереджът(отрицателните лихви) се отразяват 
елементарно.

 
Тъмната страна на въпроса
 
В интерес на истината най-важната проблема 

е отговора на въпроса «кой ще контролира парич-
ната емисия»?. Ако контрола на емисията съхрани 
частната централна банка(федералния резерв) то-
гава въвеждането на парите с демередж ще озна-
чава само едно – контролиращата финансова оли-
гархия иска да накара населението на Америка да 
харчи парите си(свръхпотребителство) и да спре 
натрупването за черен ден.

От тази гледна точка речта на Самърс не слу-
чайно се преподнася в съществуващите финан-
сови кръгове като «абсолютно блестяща», поради 
това, че позволява на съществуващите финансови 
паразити да съхранят лостовете на управление на 
американското общество. Федералния резерв ще 
изкарва повече пари чрез поддържане на перма-
нентна емисия, компенсираща демереджът  (ус-
ловно – 4-8% от цялата парична маса М2).

По разбираеми причини Самърс не разказва 
относно външните дългове на САЩ, за сметка на 
които те паразитират в продължение на последни-
те 30 години. Очевидно е, че след въвеждането на 
демереджа, доларите ще изгубят своята привле-
кателност в качеството на «надеждно средство за 
инвестиране».

Разбира се, може да се предположи, че за 
чуждите инвеститори държавните облигации ще  
съхранят или положителна или нулева доходност. 
Също както и за пенсионните фондове.

За лихварите пенсионната система съществува 
поради две причини. Първата и основна причина 
е събирането на евтини пари. Втората причина за 
съществуването на пенсионните фондове е по-
ради това, че там работят голяма част от техните 
роднини и останалите социални паразити.

В крайна сметка, след въвеждането на парите с 
демередж, една малка част от тези хора ще оста-
нат за да превеждат пари в облигации, останалите 
просто ще бъдат изхвърлени.

Сериозни проблеми ще имат банкерите и ико-
номистите. Цялата тази армия нахлебници които 

обслужват «икономиката на финансовите услуги» 
ще стане излишна. Разбира се разплащателното и 
техническото обслужване няма да изгуби смисъла 
си, ще си остане и кредитирането, което по идея 
трябва да стане безпроцентно, печалбата всъщ-
ност ще е от получаването на фиксиран доход от 
демереджа, който централната банка ще трябва 
да дава на своите отделения. Но доходността тук е 
толкова малка, че банките ще изгубят смисъла си 
за съществуване.

Ако федералният резерв съхрани власт-
та си(вътре в САЩ) необходимото условие за 
външнотърговските разплащания в «електронни 
долари» с демередж ще стане създаването на 
Международана Клирингова палата.

 
Ротшилд и Рокфелер 
са се разбрали?
 
Най-вероятно са стигнали до компромисен 

вариант. Рокфелер ще си остане собственик на 
федералния резерв(а също и нефтения бизнес и 
ВПК), а Ротшилд ще е собственик на  Междунаро-
даната Клирингова палата.

 
Коя държава първа ще въведе парите 
с демередж (отрицателна лихва)?
 
Ние отдавна казвахме, че въвеждането на па-

рите на Гезел(пари с демередж) е единствения 
изход от ситуацията. Вече отбелязахме, че за 
преход към електронните пари на Гезел първи се 
готвеха японците. Трябва да кажем, че Япония се 
разглежда като изпитателен финансов полигон. 
За глобалната финансова олигархия. Достатъ-
чно е да си спомним, че точно в Япония в края на 
1980-те години, след сключването на Луварското и 
Плазовското съглашение се обиграва сценария за 
спукване на мащабните финансови балони, които 
довеждат до перманентна 25-годишна дефлация 
и рецесия. Излизането от която позволяват пари-
те с отрицателна процентна ставка(демередж). По 
предварителна оценка, -4% демередж  ще позволи 
на Япония да излезне от рецесия.

След аварията на Фукушима, ние предположих-
ме, че тя стана повод за отсрочка на отказа от хар-
тиената йена. Поради тази причина е сложно да се 
каже дали тази година ще се въведат електронни-
те пари с демередж точно в Япония, но е показа-
телно, че за тях започна да говори техния сюзерен 
в САЩ. Лари Самърс в своята «блестяща реч» в 
МВФ каза, че САЩ и ЕС повтарят ситуацията в ко-
ято се оказа Япония през 1991 година.

Най-вероятно американския сюзерен е решил 
да изпревари своя японски васал, защото след 
въвеждането на парите с демередж ще е необхо-
димо създаването на Международаната Клирин-
гова палата..

Международна клирингова палата
 
Защо е необходимо нейното създаване? Пред-

ставете си, че различни държави, включително и 
САЩ въведат национални пари с демередж. Став-
ката на демередж ще е различна. Разплащането с 
нациоанални валути ще е сложно. Затова ще е не-
обходим специален център която да прави разчети 
и се занимава с техния «клиринг».

 
Трябва да кажем, че идеята за създаване на 

Международна Клирингова палата беше в осно-
вата на Бретън-Уудс(предложена от Кейнс), а не 
в това което се превърна благодарение на феде-
ралния резерв.

След създаването на Международната Клирин-
гова палата международната икономика ще стане 
много по-справедлива, няма да позволява нито на 
една от държавите да живее за сметка на друга 
чрез създаването на «резервна валута». Предим-
ство ще получи само държавата която стане ини-
циатор – чрез установяване на правилата.

За съжаление след 70 – годишна марксистка 
диктатура в науката, българската «икономическа 
мисъл» изпадна в друга крайност – «либерал-
но-монетаристка» По този начин икономиката се 
управлява от либерали израстнали на марксизма-
ленинизма. Отровната смесица на чужди иконо-
мически теории говори сама за себе си чрез това 
което наблюдаваме в икономиката и финансите на 
България.

Подготви Владимир БОГДАНОВ

САЩ искат да се отърват от 
хартиените долари, за да 
въведат парите на Гезел. 
Кой ще получи дивиденти 
от новия Бретън-Уудс?
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Станислав МАРАШКИ

Държавният кораб на  Републи-
ка България потъваше. 

Чудноватичък беше този кораб.  
Чуден, защото  потъваше  не в Черно, Адриати-
ческо, Каспийско, Бяло или някое друго море, а в 
морето от дългове или, казано по географскому, 
в Дългово море. Но още по-странен беше еки-
пажът му. Командният му състав, например, се 
състоеше от мазни и хитри котараци, а  пътни-
ците, които наброяваха около 7 милиона, бяха 
навни мишлета. И още щом надушиха, че ко-
рабът потъва, мишките първи взеха да напускат 
потъващия кораб. Така броят на пътниците на-
маля с цели два милиона. Всеки се спасяваше 
поединично както може, като се прехвърляше на 
друг държавен кораб, за който се смяташе, че е 
достатъчно надежден и няма да потъне. Някои, 
например, се прехвърляха на държавните кора-
би на Англия, Гърция и Испания, други предпо-
читаха корабите на Германия и Италия, а трети  
отпрашваха към корабите на Канада и САЩ. На-
кратко, навсякъде другаде, във всеки друг кораб, 
но само не и в кораба на милата ни татковина. 
Но какво да ги прави човек: мишлета! Та нали и 
децата знаят, че плъховете първи напускат потъ-
ващия кораб? Е, друг е въпросът, че и в чужби-
на не потръгна на всички. След като икономиче-
ската криза забушува и в Испания, тези, които 
се бяха добрали по някакъв начин до испанския 
държавен кораб, панически побягнаха от там, за 
да се завърнат отново в нашенския кораб с по-
офехтялото, но все още скъпо  на душите им име 
„България”. Нищо, че пак щяха да се наредят в 
редиците на безработните! Нищо, че пак щяха да 
са отчаяни! Нямаше значение и това, че пак щяха 
да служат за храна на омразните им котараци. 
Че нали, ако не беше така, нямаше да ги наричат 
нито „наивни”, нито „мишлета”? И единствено ко-
тараците не емигрираха никъде, а си седяха най-
спокойничко в БГ-кораба, защото бяха сигурни, 
че когато държавния кораб потъне, те ще скочат 
в своите надеждни и луксозни лодки, изработе-
ни от особен вид непрокомаеми банкноти  и ще 
доплуват невредими до брега. Изобщо дори не 
ги смущаваше това, че българският държавен 
кораб не беше търговски, а пътнически, тъй като 
всички мишоци в него  отдавна вече бяха пътни-
ци.

И все пак...
  - Не, това повече не можеше да продължа-

ва така! – заяви решително капитанът на кораба, 
считан за един от най-хитрите котараци. – Трябва  
на всяка цена да спрем да потъваме. Пък и ми 
омръзна да слушам как народът ни ругае затова, 
че го водим към дъното. Какво предлагате?

  Котараците от командния състав сбърчиха 
угрижено чела, което не се забеляза изобщо, тъй 
като челата им бяха покрити с козина.

- Да вземем заем от Световната банка! – 
предложи министърът на финансите в 

котешкото правителство.
- Да бе! – подхвърли хапливо  някакво мишле, 

озовало се кой знае как наблизо. – Така корабът 
ни ще затъне още по-дълбоко в морето от дълго-
ве. Ама че го каза!

  В името на демокрацията и свободата на 
словото нахалното мишле не беше изядено, 
а продължи да се шляе безпризорно наоколо. 
Все пак гласът на на народа посмути мастити-
те държавни котараци. Настъпи кратко неловко 
мълчание, през което никой  не се решаваше да 
вземе отново думата.

 - Знаете ли, имам една идея – обяви след ми-
нута капитанът.

 Погледите на всички се насочиха към него.
 - Предлагам  да разпродадем  кораба на 

чуждестранни корабособственици, да грабнем 
тлъстите комисионни, а после да скочим в спа-
сителните лодки.

 - И дума да не става! – енергично протестира 
един по-дисидентски настроен котарак, известен 
с радикалните си възгледи, но мигом съжали за 
смелостта си.

- Защо смятате така? – запази самообладание 
котешкият капитан.

- Защото мишоците веднага ще ни обвинят, че 
продаваме държавата.

- Ама това ли било? – усмихна се широко капи-
танът, внезапно  успокоен. – Тая работа я оставе-
те на мене. Ще им плъзна с финт тезата, че наши-
ят управленски екип е успял да привлече богати 
външни инвеститори, които от раз ще подобрят 
състоянието на корабната икономика...и готово! 
Ще се кротнат начаса. И вече никой няма да го-
вори за разпродажба на тъмно, а за инвестиции, 
които съживяват народното стопанство.

- И смятате, че това ще помогне, така ли? – 
продължаваше да се съмнява недоверчивецът.

- Разбира се!
Но ето, че в правителственото заседание на ко-

раба-държава се намеси и военният министър и 
тъкмо това беше обстоятелството, което обърна 
хода на събитията.

- Смятам, че съществува решение, което е мно-
го по-радикално от всички козметични мероприя-
тия, които предлагате – обяви самоуверено той.

- Какво е то? – запитаха в хор котараците-ми-
нистри.

- Нашият държавен кораб плува над водата в 
Дългово море, нали? – многозначително попита 
министърът на войната.

- Така е! – потвърди нетърпеливо хорът.
-  И не е подводница, нали така? – някак особе-

но подчерта военният експерт.
- Естествено, че не е! – отвърна учудено хорът, 

силейки се да отгатне накъде бие министърът.
- Ей тъкмо в това ни е грешката, господа! – 

развълнувано извика висшият военен. – Смятам, 

че трябва незабавно да преоборудваме нашия 
кораб така, че той да се превърне в подводница.

- Това пък защо сега? – не се сдържа капитанът.
В погледите на останалите също се появи не-

доумение.
- Много просто, г-н  капитан! – ведро заобяс-

нява министърът. – Нас постоянно народът ни 
критикува, че тласкаме държавата към дъното. 
Така ли би било обаче, ако държавният ни кораб 
беше подводница? В никакъв случай! Превърнем 
ли  кораба си в подводница, неговото потъване 
вече няма да бъде недостатък, а изпълнение на 
основната му техническа  функция.  Нещо повече 
: потъването вече няма да е провал, а тъкмо об-
ратното - акт, достоен за възхищение. Ето защо, 
господа, ние трябва час по-скоро да реконстру-
ираме нашия кораб в подводница. И  знайте, че 
колкото по-бързо се приближаваме към дъното, 
толкова по-високо ще бъде качеството на нашия 
кораб. Майката му е, обаче, действително да 
потънем, а не да потънем, па сетне да вземем, че 
да изплуваме случайно...

Възхищение се изписа по лицата на министри-
те.

След няколко дни корабът на Република 
България пак продължи да напредва  към дъно-
то, но вече много по-бързо и много по-уверено, 
отколкото преди. Естествено: той вече не беше 
предишният банален кораб за придвижване над 
водата, а първокласна подводница, която може-
ше да се спусне към дъното със скоростта на 
светлината.  

РЕКОНСТРУКЦИЯ
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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“. 

на Телец, но и на Скорпион, който притежава 
огромен потенциал за промяна и страст към 
изследване на дълбините на човешкия дух.

Като цяло след вододела на 2000-та година 
еволюционното пътешествие на човече-
ството се ориентира към много структурни 
реформи във всички сфери на живота. И 
макар че те ще вървят заедно с изострящите 
се национални спорове и военни конфликти, 
това няма да спре и големите иновации в об-
ластта на екологията и опазването на ресур-
сите – едни от най-важните въпроси на оце-
ляването на човешкия род, които ще бъдат 
разрешени само с осъзнаването на това, 
че „висок стандарт на живот” и „достоен 
живот” не е едно и също. Нищо че първи-
те десетилетия на 21 век не могат да се на-
рекат стабилни, то те ще представят редица 
възможности и предложения за решаване на 
досегашното бездействие спрямо глобалните 
приоритети. Започва и период, през който на-
уката и религията ще се чистят от всичко, ко-
ето не съответства на епохата, намираща се 
под заплахата на екологичната заплаха.Както 
и период на активен идеализъм, на филан-
тропия и общо настроение за изцеление на 
човечеството. А затрудненията на емигран-
тите и бежанците ще породят възвишен ре-
лигиозен ентусиазъм, който ще се съхрани до 
края на второто десетилетие на 21 век. Дори 
ще вдъхне живот на ново реформаторско дви-
жение в тази посока, така че религиите на но-
вия век да могат да окажат духовна и прак-
тическа подкрепа на света, който се намира 
под угрозата да се саморазруши. За жалост, 
това няма да се отнася за възможностите на 
политическите движения и реформи. А лунни-
те цикли на прогресивния хороскоп на съвре-
менното човечество вещаят разрастване на 
ксенофобията и страх от радикалите, но той 
ще бъде белязан и от алтруистично състрада-
ние. А най-трудното изпитание ще бъде да се 
научим да живеем в хармония със Земята и 
да бъдем единни в изпитанията. Появяващи-
те се нови контракултури ще помогнат да 
се търсят алтернативи на разрушителния и 
отчаян конформизъм. За това ще спомог-
нат и промените на конституциите на много 
страни през второто десетилетие на 21 век. 

Тези и още много други хуманистични рефор-
ми ще доведат до осъзнаването, че човече-
ството е обречено на съвместно съществува-
не на космическия кораб „Земя”. Откакто пък  
през февруари 2012 година Нептун влезе в 
своята обител /Риби/, спящите народни маси 
започнаха да се пробуждат и да разбират, че 
притежават политическата власт и национал-
ната си принадлежност. Съединението на Хи-
рон и Нептун в този период предвещава, че 
новата духовност ще изцели човечеството 
и ще стане мост между ежедневния живот 
и висшето съзнание. Затова най-вероятно 

От стр. 3

ще се оправдае пророчеството за „ 
трансцедентната цел в края на 

историята”.
Стационарният Юпитер 
в 10 градуса на Рака, 

който се намира в 
Т-квадратура с Уран и 

Плутон, ще способ-
ства за постепен-
ното нарастване 
на недоволствата 
в Европа в нача-
лото на 2014 го-
дина. Марс ще 
преобрази тази 
Т-квадратура в 
Голям кръст и 
ще стане ста-
ционарен  през 
май, когато се 
очаква голяма 

революционна 
вълна, можеща да 

стигне до брегове-
те на Америка. Тези 

вълнения ще доведат 
до мощен импулс за 

конституционни промени, 
даже да последват и обеди-

нения на някои държави . А в 
края  на 2014  година и началото 

на 2015 година Юпитер ще призове 
човечеството да се  възрадва и изпълни 

с увереност в собствените си сили. Негови-
ят трин към Сатурн в Стрелец говори за про-
грес и развитие на космическите полети, за 
новото Магеланово време. Живеейки с ново-
то чувство за общност, човечеството ще бъде 
готово за социални експерименти, ще руши 
старите бариери и ще унищожава забраните. 
Но многократните съединения на Меркурий и 
Нептун в хороскопа на 20-те години на 21 век 
предполага връщането модата за разширява-
не на съзнанието и с помощта на психотроп-
ните вещества, така както стана през 60-те 
години на 20 век. Те вещаят и глобални рели-
гиозни реформации, които могат да предизви-
кат грандиозен хаос във взривоопасния район 
на Близкия Изток, стълкновения на реформа-
торите с фундаменталистите, терористични 
актове, сепаристки битки. В отговор на това 
е възможно да се появят и множество нрав-
ствени кръстоносци, които ще водят борба за 
религиозна, екологична и здравеопазваща по-
литика, но и борба срещу шовинизма, расиз-
ма, глобалната зависимост. Но последствията 
на тези битки ще се усетят значително, кога-
то двете течения - материята в движение и 
непоколебимостта на духа ще се съединят 
през 2019 г. Пътят, обаче, на подобни урав-
новесявания и намествания винаги е мина-
вал през много сътресения, преустройства 
и конфликти. Но пък жертвите си струват за 
постигането на тази велика задача – човече-
ството да постигне зрелостта да направлява 
духовно развитието си, техническия прогрес, 
енергийните си ресурси, екологията. И да про-
мени начина си на живот така, че да усеща 
уважение във връзката си с Майката-Земя, 
която преобрази човешката душа в съответ-
ствие с епохата на Водолея.

лияна ФЕРОлИ

2014 г. - началото на съединяването на 
двете течения - материята в движение 
и непоколебимостта на духа


