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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

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

срещу гара Бов в Искърския пролом. Инициативата е 
посветена на Националния празник 3 март по идея на 
местния жител Боян Новков и ентусиасти във фейсбук.
Алпинисти се покачиха на върха на Стара планина на 
1000 метра надморска височина, за да подготвят терена 
преди спускането на националното знаме с размери 80 
на 9 метра. Акцията продължи над 5 часа при мъгла, 
дъжд, силен вятър и ниски температури"

     80-метров 
трибагреник беше 
спуснат от скалата 
“Триъгълника” 

Показваме 
ви една 

страхотна 
инициатива:

"Историята на 
свободните 

хора никога не 
се е пишела от 

случайността, а 
от избора – от 
техния избор." 

Дуайт 
Айзенхауер
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чихме мар-
тениците си 

почти ритуално, символично 
и ако бяхме спазили точно 
обичая (понеже и щъркелите 
избързаха да дойдат), тряб-
ваше много скоро след това 
да ги свалим и закачим на 
цъфналите доста преди Баба 
Марта дървета. Този знак, 
както и всичко друго, си има 
своите две страни. Първо ни 
говори за бързо случващите 
се събития, които, когато са 
необмислени, могат да пре-
дизвикат и доста усложне-
ния и беди. Така например, и 
при нас можеха да се допус-
нат нежелани и опасни кон-
фликти, както в някои други 
държави. 

Но пък, когато природата 
ни праща този знак на из-
преварваща пролетна транс-
формация, повече ни говори 
за пробуждането на земната 
и на човешката Кундалини. 
За събуждането на души-
те ни, които са Божествени 
субстанции, чрез които се 
проявява Божествената Лю-
бов. Досега душите ни само 
напъпваха, но в идващата 
нова епоха вече се разтварят 
и разцъфтяват. Затова е по-
логично да разчетем тазго-
дишния изпреварващ време-
то си цъфтеж като сигнал за 
настъпването на най-великия 
момент в космоса – „разцъ-
фтяването” на човешките 
души. Защото в тях, като в 
свещена книга, Творецът е 
записал развитието на цяло-
то битие, дал е  изпълващия 
ги духовен копнеж още при 
сътворяването им и винаги 
е чакал тяхното събуждане. 
Най-вече чрез следването 
на онзи вътрешен Глас в нас, 
наречен Живо Слово, енер-
гията на Мирозданието, коя-
то прониква във всеки атом 
и кара душите ни да растат, 
да се развиват, да се разши-
ряват, да повдигат вибраци-
ите си. Сега, преизпълнени 
с мощната им сила, масово 
ще чуваме този наш вътре-
шен глас, който ни нашепва 
ласкаво, че зората изгря-
ва и трябва да се събудим. 
Макар че малцина са готови 
да го последват, защото и 
ограничаващите закони на 
материята са все още силни 
и властни. Предначертано-
то събуждане, обаче, вече е 
в ход и нищо не може да го 
спре, защото духовният про-
грес на самоосъзнаването 
се ражда в храма на душите 
ни. Тръгваме по съвсем нови 
пътища, преразглеждаме 
много свои стари представи 
и понятия.     

Осъзнаваме също, че мар-
теницата не е езически култ 
и че има своите корени още 
в древността. Че тя е един 
важен духовен принцип в ду-
ховното поле, както ни при-
помня д-р Захари Валоа. Той 
е тръгнал още от Адам-Кад-
мон (небесния Адам) и е да-
ден на много малко народи, в 
това число и на нашия. Дори 
нещо повече - българският 

Прошката е  път към истинското духовно освобождение, към 
най-върховния цъфтеж, в който душата се свързва с Духа

Мартеницата - древен духовен принцип, 
обединяващ закона на Любовта и закона 

на Мъдростта. а българският народ 
е свързващото звено между тях

народ е свързващото звено 
между закона на Любовта и 
закона на Мъдростта и това 
се символизира чрез двата 
основни цвята в мартеница-
та – червеният на Любовта 
и белият на Божествена-
та мъдрост. Чрез тяхното 
„усукване” двата закона се  
свързват, за да се стигне и 
до спасението, да се роди за-
кона на чистотата, това е Св. 
Спас, казва д-р Валоа.

Човекът също е „мар-
теница”, казва той, 
двата енергийни по-

тока в него (Ида и Пингала) се 
пресичат с централния канал 
(Сушумна) единствено в ше-
ста чакра (Аджна), наричана  
третото, вътрешно око. В нея 
енергията на дуалността, на 
мъжкото и женското начало, 
на Слънцето и Луната, свет-
лината и тъмнината, се сли-
ват във всевиждащото око на 
мъдростта и се изкачват по 
централния канал Сушумна, 
към последната седма чакра, 
(Коронна), за да се превъ-
рнат в цялостно, проясне-
но съзнание, към истинския 
цъфтеж в Хилядолистника, 
към връзката на творението 
с неговия Творец. 

Левият канал (Ида) е лун-
ният канал, женската страна, 
подсъзнанието, носи чистото 
желание, съхранява мина-
лото, стари болки, страхо-
ве, обусловености, емоции, 
чувства, отговаря на лявата 
симпатикова нервна систе-
ма. А десният (Пингала) е 
слънчевият канал, мъжката 
страна, свръхсъзнанието, от-
говаря за бъдещето, физиче-
ската, умствената активност, 
творчеството, отговаря на 
дясната симпатикова нервна 
система. Докато централни-
ят канал (Сушумна), Сред-
ният път, изразява равнове-
сието, настоящето, силата 
на еволюцията, отговаря на 
парасимпатиковата нервна 
система. Именно по Сушум-

на сега се издига Първичната 
енергия в нас, наричана Кун-
далини. Тя почива в основата 
на гръбнака, свита в спира-
ловидна змийска форма, но 
когато се събуди, се издига 
през чакрите, за да се съе-
дини над Короната, Хиладо-
листника, с Духа, с Чистото 
Съзнание. Това нейно пре-
минаване през различните 
енергийни центрове (чакри) 
се сравнява с разцъфване-
то на цветята по законите на 
природното развитие, затова 
древните мислители наричат 
чакрите „лотоси”.И макар да 

Триадата, Светата Троица 
чрез Ида, Пингала и Су-
шумна, през която навлиза 
Кундалини, за да интегри-
ра духовното, необятното, 
със земното и душевното. 
Тези три разширяващи се 
екстатично основни пътя на 
духовно събуждане ни от-
правят към едно пътуване 
навътре, в нашето  разши-
ряващо се вътрешно из-
мерение и съзнание. Към  
един вътрешен цъфтеж, 
който предхожда излизане-
то навън, външния цъфтеж. 
Едно отиване отвъд видимо-
то и познатото. Навлизане в 
празнотата на покоя, тиши-
ната, блаженото, екстатично 
съзнание. 

Най-известният символ 
на силата на това издигане 
е кадуцеят – в средата е ис-
крящата колона(Сушумна) 
на излизащата от центъра на  
гръбначния стълб Първична 
енергия, която е заобиколе-
на от увиващи се спирално 
около нея камшици от екста-
тична енергия (Ида и Пинга-
ла), изобразявани като две 

и някои други йога-техники. 
Колкото и да са разнообраз-
ни, обаче, тези различни на-
чини, всички пътища водят у 
Дома, при Първоизточника. 
Напълно събудената нерв-
на система се разширява в 
лъчист екстаз и стига далеч 
отвъд границите на физиче-
ското поле.

Друг знак, който ни 
бе даден свише, бе 
съвпадението на на-

ционалния ни празник 3 март 
миналата година с Тодоров-
ден, а тази година бе пред-
шестван от Прошки. Така не-
двусмислено ни беше напом-
нено, че свободата ни е дар 
от Бога (Тео-дор), но тя става 
фактическа, реална, когато е 
преживяна чрез освобожда-
ващата душата ни прошка.
Че ставаш истински свобо-
ден, когато си простил и си 
простен от ближния си, от т.н. 
друговерец и „другородец”. 
Когато, обаче, законът за Лю-
бовта се замени с национа-
листическия закон, се стига 
до много изкривявания, кон-
фликти, нарушаване на хар-
монията, както стана и става 
напоследък в доста страни. 
Но напразно пролятата кръв 
не се чисти с кръв и оръжие, 
кармата се унищожава само 
с прошка, според духовния 
закон. Порядъкът се гради 
само с духовни средства, с 
любов, а не с озлобление, 
гняв и нетърпимост. В осно-
вата на прошката е да осъ-
знаеш греха, грешките, да 
бръкнеш в техните корени. 
Да се разбере, че в основата 
на греха е липсата на любов. 
А това се постига и с помощ-
та на ума, на разсъдъка, с 
разбирането защо си наказан 
и как можеш да пукнеш ци-
рея на греха, да излекуваш 
раните с любов, а не само да 
констатираш факта на съгре-
шаването.Иначе и в свобода-
та можеш да си останеш роб, 
както и в робството да бъдеш 
свободен, стига душата ти да 
е освободена чрез прошката.

Така че рано напъпилите 
и разцъфтели тази година 
дървета, вече накичени с 
древните символи на съе-
динената човешка и Боже-
ствена любов, както и с най-
ценните духовни плодове на 
прошката, могат да ни ве-
щаят само добри резултати, 
стига да вярваме в това и да 
съсредоточим вниманието си 
върху този позитивен план на 
нашето битие.

Лияна ФероЛИ

се намират във финото енер-
гийно тяло, те се визуализи-
рат  като лотоси с различни 
на брой венчелистчета във 
всяка чакра, които непрекъ-
снато се увеличават, за да 
стигнат до хиляда в седма 
чакра. За да се стигне до най-
върховния цъфтеж, в който 
душата се свързва с Духа.

Точно сега започваме да 
преживяваме по този начин 

змии. На определени места 
по гръбнака, тези енергии се 
събират във водовъртежите 
на техния екстатичен танц 
(т.н. чакри). Сушумна, Ида и 
Пингала са нещо като енер-
гийни кабели, които свързват 
чакрите. И когато нервите 
се събудят, чакрите също се 
събуждат, започва тяхното 
прочистване и разблокира-
не, най-вече чрез медитация 
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СТРАНИцА 
НА 
ЧИТАТЕЛИТЕ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
БРАТЯ И СЕСТРИ БЪЛГАРСКИ!

Бъдете здрави, щастливи и вярващи в 
Бога! 

Което си посял, ще го ожънеш.
Което си събрал, ще го дадеш.
И няма да се чудиш от отвъдното 
дали си бил мечта или копнеж.
И няма да откриваш наднебесно, 
че вятърът е с българско сърце.
Което ни е трябвало да сбъдваме, 
сам Господ Бог ще въздаде.
 
Многовековна България я има и ни пази 

14 века на това свещено място – ковачница 
за духове и люпилня на цивилизации. А ние 
сме тези, които осъществяват тук Божия про-
мисъл. 

Нашата любов към Отечеството ни е по-
силна и справедлива от всяка омраза. Лю-
бовта е нашето оръжие! Нека си припомним 
българските пророци за бъдещето на Бълга-
рия:  

«Помнете: Няма зло за България. Българ-
ският народ ще се повдигне. Бог ще даде 
на България толкова земя, колкото й е 
необходима. Още от създаването на све-
та Бог е начертал границите на Бълга-
рия, предвидил е каква форма на управ-
ление да има. Един ден този план ще се 
приложи.»                            Петър Дънов

3 март 2014 г., 
Квант и приятели

В своето Слово великият 
духовен Учител на Бълга-
рия и земното човечество 

Петър Дънов (известен и с духов-
ното си име Беинсà Дунò) обявя-

ва, че най-старата история на човешкия род 
ще стане ясна тогава, когато бъде разкрита 
историята на древните българи. 

Мястото на един народ сред палитрата на 
земното човечество се определя както от дъл-
бочината на неговите корени в миналото и от 
плодовете на приноса му в световната духов-
но-културна съкровищница, така и от способ-
ността му да вплете своя собствена, неповто-
рима по цвят и въздействие нишка в шарката 
на настоящето.

която събужда уважение не само с обема си, но 
най-вече с постигнатите научни резултати.

Живеем в епоха, когато истината за миналото 
на нашия народ бавно, но сигурно си проправя 
път към общочовешкото съзнание. Традиционни 
схващания, по-малки и по-големи заблуди, както 
и откровени изопачавания на нашата действител-
на история, залязват пред очите ни. За да открият 
хоризонта към една несравнима с нищо реалност, 
която нашите предци са създавали в течение на 
хилядолетия и ненатрапчиво са я предлагали на 
племена и народи, съхранили и до днес семената 
на великата българска култура и духовност. Дори 
и да не го признават... Все още...

Образът на номадите от тюркски произход 
– нецивилизовани скитници и грабители, 
който се опитваха да ни натрапят свои и 

чужди „специалисти”, не е нещо повече от гротес-
ка, съшита с бели конци трагикомедия на умиш-
лено извратена мисловност. Изследователските 
усилия на първопроходци от рода на арх. Слави 
Дончев захвърлят тези рецидиви на фалшивата 
наукообразност в бездната на безсмислието и 
въздигат върху пиедестала на правдата същин-
ския лик на българина – строител на най-извисе-
на държавност и на култура, безпрецедентна по 
дълбочината и обхвата си в аналите на човешкия 
род.

В този смисъл книгата „Булгарите” на арх. Сла-
ви Дончев е не само безспорен принос към въз-
становяването на историческата справедливост. 
Тя е повик към нашия съвременник-българин да 
погледне с повече вяра към самия себе си и – от-
крил основанията за гордост от миналото – да 
се превърне в достоен защитник на българското 
днес, когато чувството за народностно самосъз-
нание и отстояването на истинските стойности 
на придобитото през вековете обуславя и само-
чувствието, и мотивацията, и взаимоотношения-
та ни с останалите народи от земното кълбо.

Желая от сърце на добър път на тази удивител-
на книга, както и творческо дълголетие на нейния 
автор – доайен на изконните български ценности!

Константин ЗЛАтев, д-р б.н.

Култура
без граници

Ако един народ не познава миналото си, той не 
е достоен за своето бъдеще. 

Тези и други подобни мисли събужда у мен 
великолепната книга на арх. Слави Дончев „Бул-
гарите” (ИК „Новата цивилизация”, София, 2013 
г.). Плод на неговите почти половинвековни тър-
сения и изследвания, посветени на разкриването 
истината за историята, бита и културата на древ-
ните българи, четивото изобилства с препратки 
към автентични източници, с илюстрации, схеми 
и таблици, ала най-вече с неустрашимия и неумо-
рим дух на човека Слави Дончев – пътешестве-
ник в лабиринтите на логиката и красотата. Впе-
чатляват огромната му ерудиция, внушителният 
обхват на научните му интереси, стройността и 
неумолимата издържаност на изводите, които 
предлага като естествено следствие от своите от-
крития и съпоставки.

Стилът на автора е лек, приятен, четивен, 
но не за сметка на съдържателността.

Започнало като сравнителен анализ 
между изкуството, културата и архитектурата на 
Монголия и България, изследването надхвърля 
мащабите на първоначалния замисъл и обединя-
ва под купола на постепенно изграждания храм 
на Истината вълнуващите теми за произхода на 
етнонима „българин”, за международно призна-
тия поради изумителната си точност календар на 
древните българи, за тяхната писмена култура и 
азбуката, дарена на славянските народи, за реди-
ца междуетнически и междурелигиозни контакти, 
осъществявани от българите в древността, за ве-
личието и значимостта на Мадарския конник, за 
българския фундамент на богомилството –пред-
вестник на европейския Ренесанс и Реформаци-
ята.

По естествен, непротиворечив начин в основ-
ния текст е вплетена и статията „Пътят на струн-
ните лъкови музикални инструменти от Изтока 
в Европа”, притежаваща заряда и ценността на 
студия. 

Книгата представлява по своето съдържание 
сборник от изследвания с разнообразна насоче-
ност, които в своята съвкупност съграждат хар-
монично единство, една забележителна цялост, 

•    1431 г. — Начало на 
понтификата на папа 
Евгений IV. 
•    1517 г. — Експедицията 
на испанските 
мореплаватели Франциско 
Кордоба и Антон Аламинос 
достига полуостров Юкатан. 
•    1585 г. — Във Венеция 
е открит Олимпийският 
театър, проектиран от 
Андреа Паладио. 
•    1845 г. — Флорида става 
27-я щат на САЩ. 
•    1855 г. — Александър 
II официално се възцарява 
като император на Руската 
империя. 
•    1857 г. — Втора 
опиумна война: Франция и 
Великобритания обявяват 
война на Китай. 
•    1861 г. — Александър 
II премахва с манифест 
крепостното право в Русия. 
•    1875 г. — Състои се 
премиерата на операта 
„Кармен“ в парижката 
Опера Комик. 
•    1886 г. — Сръбско-
българската война: След 
приключване на войната е 
сключен Букурещки договор 
между България и Сърбия. 
•    1891 г. — В правилата 
на футбола е въведена 
дузпата, а прилагането 
ѝ започва от следващия 
сезон.

•    1904 г. — При 
използване на цилиндъра 
на Томас Едисън е направен 
първият звукозапис на 
политическа реч — на 
кайзерът на Германия 
Вилхелм II. 
•    1912 г. — Във Варна 
е учреден Юношеският 
туристически съюз Галата. 
•    1913 г. — Основан e 
футболен клуб „Тича“, 
известен днес като ПФК 
„Черно море“. 
•    1918 г. — Първата 
световна война: Подписан е 
Брест-Литовският договор, 
от една страна Германия, 
Австро-Унгария, Турция 
и България, и от друга 
страна — СССР, валиден до 
Ньойския мирен договор 
и даващ независимост на 
Полша, Финландия, Литва, 
Латвия и Естония. 
•    1923 г. — Излиза 
първият брой на списание 
„Тайм“. 
•    1924 г. — С 
детронацията на халиф 
Абдул Меджид II е сложен 
край на 1400-годишния 
ислямски халифат, 
Турция става република 
и в длъжност встъпва 
президентът Кемал 
Ататюрк. 
•    1924 г. — В България по 
решение на правителството 
са арестувани около 500 

дейци на ВМРО. 
•    1931 г. — Приет е 
съвременният Химн на 
Съединените американски 
щати. 
•    1938 г. — В Саудитска 
Арабия са открити големи 
находища на нефт. 
•    1941 г. — Втората 
световна война: 
Великобритания скъсва 
дипломатически отношения 
с България. 
•    1941 г. — Холокост: 
Германските окупатори 
създават в Краков еврейско 
гето. 
•    1945 г. — Втората 
световна война: Финландия 
обявява война на 
Хитлеристка Германия. 
•    1958 г. — Нури ас-Саид 
става министър-председател 
на Ирак за 14-и път. 
•    1961 г. — Хасан II става 
крал на Мароко. 
•    1980 г. — Робърт 
Мугабе съставя първото 
правителство на Зимбабве 
(дотогава Родезия) след 
получената независимост от 
Великобритания. 
•    1992 г. — Босна и 
Херцеговина обявява 
независимост от Югославия. 
•    2002 г. — Народът 
на Швейцария решава в 
референдум страната да 
стане член на ООН.

Какво още се е случило на 3 март?
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4 5На 2 март отбелязахме 
празника Сирни За-
говезни, наричан още 

Прошки, Поклади, Ората, Ора-
дие, Стрельница, който е вина-

ги в неделя и седем седмици преди Великден. 
Той се отличава с богата обредност, с вземане 
и даване на прошка, палене и прескачане на 
огньове и маскарадни игри. Играят се скокли-
ви, буйни и темпераментни хора, за да растат 
посевите. Всяка годеница закичва играещите 
родственици на жениха с китка чемшир, върза-
на с червен конец. А при обредното хамкане 
яйцето или халвата се завързват на бял паму-
чен конец, който е прикрепен на хурка или на 
гредата на тавана. 

Червеният и белият цвят символизират 
човешкото и божественото, преходното и 
вечното, както и тяхното преливане. 
Неслучайно се повтарят и на мартениците. 

От мита за пурпурния Феникс знаем също, че е 
имал бяло-винена опашка и че се самозапал-
ва и възкръсва от пепелта, за да живее вечно. 
Именно затова първите християни взаимстват 
от него символа на възкресението.

Цялата обредност на Сирни Заговезни сим-
волизира и разиграва победата на пролетта 
над зимата, на доброто и вечното над злото 
и преходното. Това проличава най-вече в раз-
играването на смъртта и възкресението чрез 
изгаряне на зооморфно чучело, в ритуалното 
заораване и при обредното изкъпване в река 
на маскарадните персонажи.

Тези вярвания имат единен и много древен, 
дълбоко мистичен произход, който говори за 
единното човешко родство и се срещат в раз-
лични краища на света. Описани са в “Златна-
та клонка” на Джеймс Фрейзър и ни отвеждат 
далече в началото на човешката цивилизация, 
зародена, според някои наши и чужди изсле-
дователи, първо от митичните хиперборейци, 
етиопци и колхи в Африка, а после пренесена 
на север към Мароко и на изток към Египет, а 
оттам по море към нашите земи. През това ве-
лико преселение на народите последователите 
на първите носители на знанието и мъдростта, 
в това число и нашите прототраки, са построи-
ли своите паметници за поколенията. 

Подобни съоръжения, построени по 
астрономически архитектурен план, се 
намират край с. Татул в Родопите и до 
Малко Търново в Странджа.
Общото в тези съоръжения, както и за еги-

петските, за мексиканските и за пирамидите на 
Марс е, че всички техни оси сключват с земна-
та меридиана ъгъл от около 16 градуса – т.н. 
ъгъл алфа, който е 1/22 от дължината на дъга-
та. Той е заложен и в основата на планирането 
на Стоунхендж, но и при земните каньони.

Това че архитектурата на древните след-
ва някакви неизвестни за нас природни за-
кони, говори, че са познавали космически-
те закони, основани на главния херметичен 
принцип:”Каквото е горе /на небето/, това е и 
долу /на земята/!” Всяко от тези съоръжения 
съдържало и закодирана информация за стро-
ежа на някоя звездна система. Например в 
така наречената константа на Хеопсовата пи-
рамида има информация за звездната система 
Сириус-Алфа от съзвездието Голямо куче. До-
гоните в Африка и днес смятат, че древните ни 
предци са пристигнали от тройната звезда Си-
риус. Потвърждение на това древно познание 
е и гробницата на богинята Бастет в Странджа 
край село Уругри, днес село Българи.

От египетската митология се знае, че и тя 
има два аспекта – богиня е на Луната, нари-
чана Бубастет, Ба-Пеф, Баби, Баха, Баст, Бат, 
Бата, Беси, Баха, но и дъщеря на зората, боги-
ня на Светлината, изобразявана е като жена с 
котешка глава. Нейният символ е “Светлина в 
мрака”. 

В показаната от Кръстю Мутафчиев /в кни-
гата „HOMO SAPIENS за произхода на HOMO 
SAPIENS-история на прабългарите”/ топограф-

ска карта-ребус на астрономическия архитек-
турен план на тази гробница се виждат няколко 
реда неизвестна писменост, някои звезди от 
съзвездието с етиопско име Цефей, експлоади-
рала планета, отлитане на ято прелетни птици 
за двуглавата костенурка /древния символ на 
Земята/ и четирите “чаши на мъдростта”, сим-
волично представящи четирите човешки раси. 

си замина с нея, понеже храмът бил осквернен 
от преродилия се в човек Мозал, но остави 
знанието /Свещенните камъни - свещено 
копие, жезъла на царете древни/ на тези, от 
които произлизаше и останаха по тези земи. 

Според тълкуването на предсказанието от 
Кръстьо Мутафчиев, в гробницата се намират 
още сведения за развитието на света 2 хиляди 
години напред в бъдещето, златната чаша на 
Давид, седемте дара, древни знания за Космо-
са и космическите закони, за общовселенския 
живот и за човешкия род като неразделна част 
от него.А също и Кивота със скрижалите на 
Мойсей. Мутафчиев говори и за 

„енергийно поле”, генериращо и 
акумулиращо,  вероятно, технологията, 
способа, чрез който древните българи 

Нейната символика говори 
за победата на живота 

над смъртта и за единния 
човешки произход

Обредната система на Сирни 
Заговезни ни отвежда към 
Майката на човешкия род и към 
нейната гробница в Странджа

Авторът споменава също, че за погребени-
ето на Бастет в Странджа четири военнопле-
менни народа придружават нейния саркофаг, 
като три от тях остават на Балканите, а четвъ-
ртият народ се заселва в околностите на са-
мата гробница, за да я охранява. Неслучайно 
и по расов тип жителите на село Уругри, според 
Божидар Димитров, се отличават от околното 
българско население от Странджа. Те са едри, 
мургави хора с едри глави. Централната им 
крепост-град  е била Уругури, а основното при-
станище Урдовиза.  И днес в село Българи се 
виждат останки от път /част от трасето Анхиа-
ло-Малко Търново-Лозенград/ в подножието на 
хълма, настлан с груби каменни блокове, во-
дещ към пристанището. Живеещите там се ро-
деели с жителите на село Еркеч, сега Аспару-
хово, Варненско, където е открито най-старото 
обработено злато в света – предметите от 
Варненското съкровище. Село Уругри е бил и 
главният нестинарски център в Странджа.

В контактьорското послание на Manve от 
2009 г., получено от Пазителя на гробницата на 
Бастет и херона Хамидок, се казва, че Тази, ко-
ято виждаше в тъмното и притежаваше силата, 

са съхранявали и използвали тъмната 
космическа енергия за свои цели. Според 
друг наш свръхсензитив, в този кивот 
се намира и знание за възкресението на 
живота, на хората.
На Ребуса-карта на Кръстьо Мутафчиев се 

виждат три символа – чаша, гарван, хидра, 
говорещи за живата вода на познанието и 
мъдростта, за водещата душите птица-весто-
носец към отвъдното и за  пазителя - седмогла-
вият воден змей. Има и лунен сърп със звезда 
пред него. Знаем, че кръгът е запазена марка 
за дневното светило и светлината, а за символ 
на земната твърд е избрано нощното светило 
в мрака, с характерния му образ на полуме-
сец или сърп. Но с този знак на Тур /Бахага-
Тур от езика Бхаджа означава Бога Тур/ е из-
брана четвъртата лунна фаза — последната 
четвърт, за да символизира четвъртия период 
от кръговрата, защото тогава се проявява зем-
ната твърд. А тя е предпоставката за появата 
на живота и съвременното растително и жи-
вотинско многообразие върху нея, както и на 
човека. Затова полумесецът се разглежда като 
технически разрез на планета, като резен от 
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Лунен календар за март 2014 - І част от Димитър СТоЯНоВ

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 Сла-
вейково, 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 по-
добни на тези на пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържа-
ние 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 отно-
шение на почвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско 
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара произ-
водителите да не използват изкуствени торове. 

Тел. 0877 309 954; 0888 693359

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

„праскова”, за да се покаже че вътре в Зе-
мята, под твърдата земна кора има ядро, 
каквито са ядрата на елементарните ча-
стици, на атомите, на Земята, на Луната, 
на Слънцето и всички останали небесни 

тела. А това се изразява с добавянето към полумесе-
ца на една звезда, олицетворяваща ядрото на земя-
та, понеже звездите нямат химическо поле. Известната 
още от древността невидима, мъртва, звезда Мерикха, 
Мерика, е символ на земното ядро.Така по правила-
та на езика Бхаджа е образувано името на Америка - 
Безсмъртна. Символът Тур - Мерикха може да се види и 
върху главата на египетската богиня Хатор.оттук идва 
и изразът-символ на противоположностите „Ези-
Тура”, „Небе-Земя“.Туран е историческа територия 
в Азия, където е почитан бог Тур и от където се счи-
та, че произлизат тураните — днешните турки, тюрки. 
По късно Ислямът консолидира семитските племена в 
единна религия, държава, култура, в една нова светов-
на цивилизация. И след завземането на Константино-
пол османците взаимстват символите им, обобщават 
ги в полумесеца и звездата.И въпреки, че са избрали 
за свой символ Луната, женския принцип, и че имат 
сурови закони за жените /карат ги да закриват телата 
и лицата си/, те знаят, че женствеността се изявява 
предимно чрез вътрешни, а не с външни  способи. 
Лунният култ се отличава от Слънчевия, при който има 
стремеж към освобождаване от материалният космос. 
Но при висшия Лунен култ /при йоги, риши/светци/ има 
покаяние,отричане от матрицата, отправната цел тук е 
Слънцето в центъра на Галактиката.

Когато баба Ванга “вижда” картата-ребус на гробни-
цата, разказала следната история: “Дошли са много от-
давна по вода от Египет. Носели маски на лицето си, 
били облечени като кукери.

Направили са гроб на жена, която държи жезъл
от извънземна материя. 
Това са били високи, стройни хора с черни коси. Има 

и гробница на коне и на особено оръжие, закопано е 
огромно несметно богатство, предмети, книги. Има и 
написана история за 2000 години назад и напред. Мя-
стото е свещено и се намира до Малко Търново. Там 
навремето имало път-калдаръм, минавал е покрай 
храм и светилище. По него са вървели камили.”

Баба Ванга изпраща на 5 май 1981 г., когато Луната е 
била в новолуние, своята племенница Красимира Сто-
янова с група приятели на това място на предполагае-
мото светилище /под хълма Градище/, за да посрещнат 
първите лъчи на Слънцето и на Луната, които огрява-
ли скалата сякаш отвътре, като екран на телевизор, на 
който се появили две фигури на мъже. Единият много 
възрастен с бяла, спусната до раменете коса и бяла 
брада, облечен в дълга бяла роба държал в дясната си 
ръка кръгъл предмет като топка или уред. А другият, по-
млад, с конична царска корона, приличал на фараон, 
седял на стол, подобен на трон.

Но защо гробницата на великата и могъща богиня 
Бастет – общата майка на човешкия род се намира 
точно в Странджа? Защо е трябвало да се организира 
това дълго пътуване от Египет, през Средиземно море, 
Дарданелите, Мраморно море и да се достигне югоиз-
точния бряг на Черно море, откъдето започва да се из-
висява Странджа планина? Вероятно, защото се е зна-
ело, че това място, чието име от старобългарския корен 
“стран”, означава отстранена, затворена територия, за-
щитено и закрито пространство, подходящо да се скрие 
нещо ценно. А освен това, се е знаело също, че то няма 
да бъде засегнато от Потопа.И наистина там и днес се 
виждат единствените сред околните територии предпо-
топни видове дървета.

Наистина е било много важно да се съхрани това по-
знание за Майката на света. А че това е така, се доказ-
ва и от изследванията на генетиците върху плацентна 
тъкан, взета от жени от различни раси и части на света. 
Полученият от тях резултат в лабораторията на Бъркли 
говори за една обща верига на ДНК, за предаване на 
родов запис от едно общородово дърво, чиито корени 
са в Африка. 

А Бастет е нашата обща десетхилядна прабаба 
на над 6 милиарда кръвни роднини, по думите 
на “Нюзюик” от 1987 г. и на “6 милиарда кръвни 
братя”.

на стр. 8

С настъпване на времето 
за активна земеделска дей-
ност в градинат през март за-
почваме отново публикуване-
то на биодинамичния кален-
дар във вестника.

Кое е най-важното за нача-
лото на март и какви са осо-
бените етапи за целия месец?

Низходящият период на Лу-
ната е непрекъснат от 10 до 23 
включително и обхваща всич-
ките импулси от  съзвездията 
като започват от Светлинните  
Близнаци и завършват с  Во-
дния Скорпион. Това ни дава 
добра възможност за резитба 
на лозите и овощните дръвче-
та и работа в участъците 
с всички зеленчуци. Още в 

първите дни на месеца, в дни 
корен можем да сеем раните 
картофи в южните райони. 
Така през май ще имаме гото-
ви картофи за консумация.

В дните топлина - плод при 
Низходяща Луна пикираме 
доматите  и ги подготвяме за 
садене на открито през април, 
като в по-топлите мартенски 
дни ги изнасяме на открито за 
закаляване.

Отрязаните и съхранени 
върбови резници през фев-
руари залагаме в земята за 
вкореняване като успешно 
вкоренените, засаждаме в 
зелената ограда през следва-
щата година. Една част, от ко-
ято пчелите ще събират цве-

тен прашец засаждаме в дни  
Светлина - Цвят при  Низхо-
дяща Луна - 10 март от 5 часа 
до 24 часа на 11 март, а тези 
за медоносна паша на пчели-
те - в дни на Топлина- Плод на 
13 март от 17 часа до 13 часа 
на 16 март.

Много благоприятни дни 
имаме и за работа с компост-
ната купчина. Събирането на 
плевелите ни дава възмож-
ност за попълване на зеле-
ните пластове в компостните 
етажи. До края на март довъ-
ршваме купчината, покрива-
ме с изкопаната почва и мо-
жем да изчакаме спокойно м. 
Май, когато ще извадим пре-
паратите 
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Болестта не е нещо, 
което съществува отдел-
но от здравето, нито пък 
враждебна нему сила. 
Тя не е нещо отделно и 
от случващото се около 
нас, в нас, от социума, 
от политиката, от мора-
ла, от нашите идеали и 
мечти…А е много повече 
функция от всичките тези 
условия, предпоставки, 
които рефлектират върху 
нас. 

От друга страна, много 
от нещата, които нарича-
ме болести, в действи-
телност, не са нищо дру-
го, освен благотворни ре-
акции на Природата /Вис-
шия Разум/ в нас, пред-
назначени да изхвърлят 
отровните вещества. По 
този начин те биват пре-
несени до „крематори-
ума”, където изгарят и се 
изхвърлят чрез кръвта в 
артериите, вените, бели-
те дробове и др., а после 
и оттам, ако  съдействаме 
на този процес. Затова 
не съществуват боле-
сти, а само болни хора. 
Болестите изобщо не са 
божии наказания, както 
смятат мнозина. Всичко 
случващо ни се е след-
ствие от предишни наши 
действия или бездейст-
вия.Те само показват, че 
нещо в душите ни не е на-
ред, дават ни сигнал, че 
трябва да намерим и от-
страним тази нередност. 
Затова можем да ги прие-
мем като наши приятели, 
които искат да насочат 
вниманието ни към нещо 
конкретно. Но биха ис-
кали да го направим без 
страх и без особена бор-
ба, а по-скоро с разбира-
не. Даже с радост биха се 
оттеглили, ако по-бързо 
схванем тяхното духов-
но послание.А едни по-
сланици не могат да се 
отпъдят с външни сред-
ства, те обичат приятел-
ските задушевни анализи 
и най-вече извършването 
на вътрешната промяна.

Затова понякога въз-
никват спонтанни изце-
лявания, защото са ре-
зултат от променено ми-
слене, стига болният да е 
разшифровал послания-
та на душата си. Когато 
изпълняваме предназ-
начението си да творим 
добро и помагаме на дру-

гите също да го правят, 
телата ни нямат нужда да 
боледуват, за да ни под-
сещат какво трябва да 
правим и как да мислим. 
Като променя нашия ста-
тут, болестта променя и 
нашия поглед към живота 
и реалността около нас, 
т.е. заменя изопачените 
ни представи с по-земни 
и реални.  

Болестта е просто 
липса на здраве и резул-
тат от опитите на При-
родата да се премахне 
анормалното състоя-
ние, да се възстанови 
нормалното. И затова 
не трябва да се стремим 
да я убием и изплашим, 
според източните лечеб-
ни практики, тъй като тя 
може да бъде и една за-
щитна реакция, един ле-
чебен ефект и опит на на-
шата жизнена сила за са-
мосъхранение. Тя работи 
винаги, за да прибави 
живот към живота, здра-
ве към здравето, затова 
често ни разболява, за да 
ни направи по-здрави, да 
ни освободи от някоя не-
чиста материя, допусната 
от нашето невежество. 
Човек в добро физиче-
ско състояние може да 
се справи с почти всяка 
болест само чрез своята 
жизнена сила, наричана 
Ци. Но ако тя е намаля-
ла поради работа в лоши 
условия, трудно може да 
се възстанови. Въпреки 
това, обаче, тя се стреми 
да направи невъзможно-
то дори, не се предава, а 
се приспособява към съ-
ответните условия, прави 
всичко по силите си и се 
бори да помага, незави-
симо от нашата глупост и 
неблагодарност. Сражава 
се за нас докрай.

Но, от своя страна, и 
ние трябва да се стараем 
да осигурим на жизнена-
та си сила да изпълнява 
своята роля съвсем сво-
бодно, без ограничения. 
Тогава тя ни гарантира 
пълно и съвършено здра-
ве. Макар че в днешното 
цивилизационно време 
на противоестествен на-

чин на живеене, тя е стиг-
нала до предела, след 
който започва тоталното 
разрушение,  деградаци-
ята на личността и се за-
труднява да работи така, 
както би трябвало.  Като 
прибавим и това, че не 
се храним, не пием, не 
дишаме, не се обличаме 
правилно, нормално, ни-
как не е чудно, че имаме 
само едно минимално 
здраве, оковано от физи-
чески и психически бло-
кировки дотолкова, кол-
кото само да вегетираме.

Сега, когато започнаха 
великденските пости, ни 
е нужно да си припомним 
скъпоценния дар на ес-
тествения глад, вместо да 
се оставяме на механич-
ния навик да се храним 
3-4 пъти и на придобития 
ни от този режим фалшив 
апетит. Ненапразно, опи-
тът показва, че диспеп-
сията, хранителното 
разстройство, изчезва 
след десетина дни ми-
нимално хранене. 

Но освен физически-
те си тела, ние храним и 
нашите фини, субтилни 
тела. И там цялостно-
то хранене е синхрон 
с енергийните потоци 
на Вселената. Но за да 
попаднем в тях и в тази 
първоначална чистота, 
която е основата на живо-
та и която възстановява 
цялостния вселенски об-
мен, включващ храната, 
водата, въздуха, хората, 
всички създания, първо 
трябва да се пречистим 
физически и психически. 
Молитвата, медитацията, 
съзерцанието, екстазът, 
според йогисткото уче-
ние,  също са вид хра-
нене, и то най-доброто, 
най-сублимното, чрез 
което се вкусва небесна-
та храна – амброзията. 
Вече има десетки хиляди 
хора по света, които са 
преминали изключително 
на пранично, слънчево 
хранене. 

А това че вече светът 
се отваря към духовния 
живот, че постепенно ос-
ъзнава мнимите ценнос-

ти и илюзорните матери-
ални радости, е много ра-
достно. Отваря се и към 
осъзнаването на смисъла 
на проявените болести, 
към разбирането, че те 
винаги са носители на ин-
формация, която, ако се 
разчете правилно, неми-
нуемо води до цялостно 
оздравяване. Защото бо-
лестта е нещо много по-
вече от погрешно функ-
циониране на тялото. 
Тя не е враг, който тряб-
ва да се победи с всички 
средства и лекуването й 
не е борба, а разбиране. 
Много често болестта е и 
вина и само чрез нейното 
осъзнаване, изкупление с 
промяна и покаяние може 
да се преодолее, може да 
се стигне до еволюция. 

Неслучайно, заедно 
с бума в здравните гри-
жи, започна да намаля-
ва и продължителността 
на живота, особено в 
САЩ. Качеството на жи-
вота спадна драстично 
и заради изкуственото 
поддържане радостта  и 
сладостта на живота чрез 
медикаменти. Цивилиза-
ционното ни общество 
днес изразходва огро-
мни средства за здраве-
опазване, за да продъл-
жи мъченията на хро-
нично живеещите във 
вегетация хора. Много 
малко са и медиците, 
които сочат грешките на 
официалната медицина 
и я укоряват за влошено-
то здраве на болните, по 
думите на д-р Георгос Ви-
тулкас, и малцина от тях 
се съобразяват с това, 
че болестта е защитна 
линия, но „лекувана” 
дълго време с големи 
количества медикамен-
ти, включва второто за-
щитно ново с нови бо-
лести, които са много по-
трудни за преодоляване. 
Така както сенната хрема 
често прераства в астма 
след дългата употреба на 
антихистамини.  Добре 
че „противникът” е толко-
ва велик, че не се впечат-
лява особено от разните 
„мерки” в борбата срещу 

него, като таблетките, ин-
жекциите и много други 
подобни неща.

Радващото е и това, че 
вече информационните 
окови се разкъсват с ид-
ването на многобройните 
потоци на светлината и 
любовта, че човекът се 
събужда от поставения 
му под упойка, карантина 
и информационно затъм-
нение живот. Все по-чес-
то осъзнава, че  е модел 
на огромната вселена и 
е в непрекъснат енерги-
ен обмен с нея. Че може 
да бъде информационен 
канал, щит и творец на 
земното и космическото 
битие. Че с обучената си 
мисъл, която се запаме-
тява от ДНК, може да по-
стигне трансформации, 
за които традиционната 
медицина може само да 
си мечтае. В това отно-
шение експериментите, 
свързани с ефекта пла-
цебо в САЩ  показват 
удивителни резултати. 
Болни от паркинсон 
само чрез този метод  
започват да рисуват, да 
танцуват, страдащи от 
хронични заболявания 
на опорно-двигателния 
апарат започват да се 
движат и работят така, 
сякаш не са боледува-
ли.

Душевните болки също 
имат своето предназна-
чение. Техните чудни ал-
химични превъплъщения 
следват пътя на духовно-
то познание. Извеждат за 
живот и на показ най-ху-
бавото, заложено в чове-
ка, особено ако се носят 
с благодарност. Чрез тях 
се определя и силата на 
човешката душа. Колкото 
повече болка можеш да 
понесеш, толкова повече 
благословения получа-
ваш, какъвто е примерът 
на светците, жертвали 
живота си в името на до-
брото. 

Бог допуска страдани-
ето в човека, защото е 
заложил в него алхими-
ческата му способност да 
побеждава материята с 
духа си, както и да  тран-
сформира болката в раз-
витие. Тази мъдрост, съ-
бирана векове наред от 
нетрадиционната меди-
цина, е обобщена в след-
ните думи на стареца Па-
исий от Света гора, още 
приживе почитан за све-
тец: „Моето здравослов-
но състояние е от голя-
ма полза за моя духовен 
живот и аз не искам то 
да се променя. Христос 
е най-добрият ни лекар, 
Той вижда  здравното ни 
състояние и ако ни е от 
полза, би Го променил. 
Трябва напълно да му се 
доверим”.

Лияна ФероЛИ

Великденските пости – добър повод
да се освободим от фалшивия апетит

Чистотата възстановява цялостния 
обмен и е в основата на живота

Болестта като път и 
боледуване за здраве
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Денят на жената е заслужен празник на неж-
ната половина на света. Той е отплата, макар 
и малка, за всекидневните грижи и труд, и за 
любовта, с която жените даряват своите мъже, 
деца и близки. За светлия лъч, с който те да-
ряват света.

На осми март жените получават цветя и по-
даръци, пожелания, прегръдки, целувки! Зато-
ва те очакват с надежда и желание своя праз-
ник. На него се поразтоварват, отпускат и се 
веселят. А заедно с тях и всички останали - и 
мъжете, и децата, и хората на възраст дори. 
Жалко, че до следващия Осми март има още 
много време...

Но представяте ли си какво ще бъде, ако 
всеки ден е празник на жената? Всяка сутрин 
цветя, поздравления, усмивки,целувки! И есте-
ствено, при такава еуфория те ще преливат от 
любов към своите мъже и към своите деца, ще 
излъчват топлина към всички хора. С което ще 
предизвикат подобна реакция и към себе си, 
всички ще бъдат радостни и въодушевени.

И така не само в един ден от годината, но и 
днес, и утре, и в другиден, и още, и още дни. 
През цялата година!

Искате ли да е така? Аз искам! Защото же-
ната го заслужава! Всъщност нейните усилия 
водят натам. Тя би била щастлива, ако успее 
да превърне живота ни в празник. За всички! 
Защото тя е:

БЛАГОСЛОВЕНА ЖЕНА 
 
Как е устроена жената, 
духовна опора на земята? 
В едно е близка и далечна - 
и твърда, но и мека, и човечна. 
 
Тя е тъй загадъчна и интересна, 
макар съдбата и да не е лесна. 
Уж само шета, мие и премита, 
а всъщност - носи Светлина честита! 
 
Още като момиченце мъничко - 
оченцата й сякаш знаят всичко. 
Играе, пее, учи тя в захлас,  
осветява всичко у дома и в клас. 
 
После - в девойка плаха се превръща, 
с трепет и чувства всекиго обгръща. 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА 
ОТ ДИСКРИМИНАцИЯ 
ЗАПОЧНА ОБУЧИТЕЛНИ 
СЕМИНАРИ НА 
МАГИСТРАТИ И 
ЖУРНАЛИСТИ

Поредица от национални семинари орга-
низира Комисията за защита от дискрими-
нация в рамките на проекта «Борба с дис-
криминацията - за справедливо общество» 
с финансовата подкрепа на Европейския 
съюз, Програма «Прогрес» на Европейска-
та комисия и Главна дирекция «Правосъ-
дие».

Основната цел на проекта е да се подо-
брят националните политики за борба с 
дискриминацията и да се насърчават прин-
ципите на равенство отвъд пределите на 
законодателството.

Проектът ще продължи до края на месец 
май 2014 година. Неговите основни цели 
са: по-добро прилагане на националното 
антидискриминационно законодателство, 
подобряване на националните политики за 
борба с дискриминацията и насърчаване 
принципа на равенство.

Дейностите, които включва програмата, 
са: поредица от семинари с юристи, служи-
тели на МВР, журналисти, служители в клю-
чови институции и образователната сфера, 
изследвания и оценки, кръгла маса с по-
литически отговорни лица, създаване на 
електронна платформа за популяризиране 
на антидискриминационно законодателство 
с цел насърчаване и разпространението на 
информация за Европейския съюз и наци-
оналните политики в областта на антиди-
скриминацията.

Проведен е национален семинар «Борба 
и превенция срещу дискриминацията чрез 
средствата на наказателното право» - за 
обучение на съдии и прокурори от наказа-
телния профил, национален семинар «Бор-
ба и превенция срещу дискриминацията 
чрез средствата на гражданското право» и 
национален семинар за служители на МВР.

Тематично са представени публикации,  
свързани с работата на агенцията и основ-
ните права, гарантирани от Европейския 
съюз, дискриминацията като престъпление, 
защитата от дискриминация чрез средства-
та на наказателното право, източниците на 
престъпленията от омраза, особености на 
престъпленията от омраза, ролята на съда 
и разследващите органи за равно третира-
не и защита от дискриминация, езикът на 
омразата и др.

Целта на семинарите е да се повиши ин-
формираността относно ефективното при-
лагане на антидискриминационно законо-
дателство и практика на национално и ев-
ропейско ниво.

Мариана ПрАМАтАровА

Животът многообразен я замайва, 
а и тя самата околните омайва. 
 
И когато дойде върховният ден 
с нея да се слее мъж запленен - 
в невеста нежна се превъплътява, 
с горещ любовен плам го покорява! 
 
А щом Създателят ги с рожба дарява, 
в грижовна майка тя се претворява - 
отглежда здраво дете обичливо, 
ведро, засмяно, игриво, закачливо! 
 
В радост и старание годините летят 
чедото пораства и търси своя път. 
Майката е вече опитен наставник - 
съпруга, приятел, съветник. 
 
Децата напътства в учение и труд, 
под кожата им влиза като никой друг. 
Мъжа си възпира от леност и грешки - 
от мъжки запивки и разни забежки... 
 
И дори да е «само» отрудена жена, 
без претенции за голяма величина,  
безценна опора за семейството е тя - 
в делник и празник, деня и нощта! 
 
Всеки човек е рожба на майка свята, 
затова жената се тачи навред по земята! 
Смирено и аз на колене се прекланям: 
«Бъди благословена, Жена!»

Митко ХрИстов, Бургас

   За 
благословената
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Проектът "Платформа за 
културен обмен в Черномор-
ския регион" е финансиран от 
оперативна програма "Черно-
морски басейн" на Европей-
ския съюз и Областна админи-
страция Бургас - партньор по 
проекта. Партньори по Евро-
пейската рамка за сътрудниче-
ство са Грузинска асоциация, 
НПО "Арменски паметници", 
Молдовска асоциация за из-
следвания и образование и 
страните от Черноморския ба-
сейн - Турция, Украйна, Румъ-
ния, Русия, Гърция и България.

Основната цел на проекта 
е да осигури трансграничен 
културен обмен чрез разра-
ботване и представяне на ино-
вативна, мулти-езикова уеб 
платформа, която ще бъде 
достъпна за всички творци от 
Черноморския регион - каза 
Борислава Йорданова, която е 

ръководител на проекта.
Платформата ще бъде 

он-лайн инструмент, където 
всички заинтересовани /инсти-
туции, организации, индивиду-
ални творци/, имащи отноше-
ние към културата, ще могат да 
рекламират дейността си, да 
дискутират и да организират 
различни културни събития.За 
хората на изкуството това ще 
бъде важен инструмент за сво-
бодно представяне на тяхното 
творчество и за създаването 
на контакти, преминаващи гра-
ниците на отделните страни и 

езиковите бариери.
Платформата е с различни 

модули - база данни, календар, 
събития, културен браузър, 
профили на артисти,аудио и 
видеоматериали и снимки.

Насочена е към културни 
продуценти,културни операто-
ри и любители на изкуството.

Меморандумът е подписан 
от областния управител на 
Бургаска област, кметове на 
общини, творчески съюзи, кул-
турни организации и индивиду-
ални творци.

Подкрепилите проекта са 
уверени, че културата е ка-
тализатор на духовното и ин-
телектуалното развитие на 
обществата, както и за преодо-
ляване на различията.

Настоящият проект ще по-
могне за културния обмен и 
сътрудничеството.

Мариана ПрАМАтАровА

От друга страна, в близост да мястото, из-
брано за нейния пристан, е Сакар планина, но-
сеща името на древния бог на мъртвите Сокар, 
смятан за покровител на занаятите, рудодобива, 
металообработването, с каквито се славел този 
район. И днес Странджа е опасана с множество 
подземни галерии и шахти.Отъждествяван е и с 
бога Озирис на плодородието, подземния свят и 
възкресението. По време на Средното царство в 
Египет е известен като синкретичния бог Сокар-
Озирис, чийто празник е свързан с кръговра-

Най-интересното е, че и 
на Златния венец-маска 
на тракийски владетел, 
V в. пр. Хр. от Ада 
тепе, Крумовград, и на 
жезъла на хан Аспарух, 
в средата има отлитаща 
птица, символизираща 
възкресението след 
смъртта.
Вторият ден на празника Сир-

ни Заговезни продължава с ку-
керски игри. Още от древността 
те символизирали жреците на 
Великата богиня, а маските 
са техните шлемове. И днес в 
някои райони на страната ни 
съществува маска с двойни очи 
и вежди с обръч отгоре, обкичен с пера от птици. 
Маската винаги е олицетворявяла Космоса, 
затова в маскарадните игри главният жрец 

на Богинята се представял с нея.Той виждал 
с нея както видимия, така и невидимия свят. 
Ето защо от древни времена, та до днес, в Хеми-
монд /Странджа/ на кукерските празници винаги 
присъства и маската кукер на птицата-щъркел. 
Какво ли са искали да ни кажат нашите предци 
чрез тези символи?

Навярно, отговор ни дава великият Омир в 
Първа песен на “Илиада”: “...етиопците били 
превърнати от боговете в птици. 

Оттогава насетне
всяка година те долитат
на бреговете на Есеп
при Мемноновата гробница
и там оплакват своя цар.”
Затова и до ден днешен науката не може да 

обясни точния механизъм на цикличните масо-
ви пролетни птичи миграции и най-вече това, че 
ежегодно следват почти същите пътища на вели-
кото преселение на народите от Екватора и на юг 
от него, а после на север. 

Но щом настъпи пролетта, черно-белите 
щъркели са долитали и долитат винаги от Аф-
рика, от там, откъдето са дошли митичните хи-
перборейци и етиопци. Неслучайно, името на 
древното тракийско племе „кикони” идва от 
лигурийския цар Кикън, на гръцки “лебед”. А 
като тракат с клюновете си: “Трак, трак, трак”, ся-
каш викат изчезналите траки, но пък всяка година 
се завръщат при нас, техните наследници.

Лияна ФероЛИ

Обредната система на Сирни 
Заговезни ни отвежда към 
Майката на човешкия род и към 
нейната гробница в Странджа

от стр. 5

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“. 

та на слънцето към пролетта, символизира 
възкресението и обновлението на природна-
та сила. Почитал се е през петия месец по време 
на новолуние с издигането на свещената колона 
“джет” като символ на духовното възраждане, на 
преминаването от мрак към светлина. Затова Со-
кар, Небесният ястреб имал за очи Слънцето 
и Луната. 

Сокар се появявал в изображения на четвъ-
ртия и петия час, защото властвал над централ-
ната Пета част на подземния свят, в която става-
ло преобразяването на тленната материя на по-
койника в нетленна.В египетските текстове той се 
описва като пълен с вода тунел, водещ на запад 
към Сфинкса-пазител на странната елиптична 
камера, в която стои Сокар, изобразен като човек 
с глава на сокол.Понякога е и увенчаван с черен 
коничен символ. 

Вероятно Човекът-птица и днес стои в 
своите мистични владения и охранява 
вратата-портал към отвъдния свят на 
истинската трансформация. 
И чака да се изпълни времето за откриването 

на тази тайна за свързването и пътуването между 
различните светове.

Много е вероятно и носеният от Бастет жезъл-
кадуцей, символ на могъществото и на транс-
формацията, символ на мира, но и на воденето 
на душите към ада и извикването им оттам, из-
ползван също и за владеене и възкресяване 
на човешката материя, да дава допълнителна 
информация в тази посока. Както и да говори и 
за прастария корен на българския народ, бил в 
най-различни и много отдалечени едни от други 
земи. Потвърждение на това е и жезълът на Бак-
хус, който завършвал с шишарковидна форма /
такава е и формата на хипофизата, третото око/, 
обвита с бръшлян или лозови пръчки, олицетво-
ряващи в другите му варианти двете преплетени 
змии-дракони. Той пък е почти идентичен с жезъ-
ла на Озирис, египетския бог на подземния свят, 
на който в средата се изобразява издигащата се 
Кундалини, както и на жезъла на месопотамския 
бог Мардук, но и на жезъла на кан Аспарух. Което 
доказва, че това все са едни и същи символи на 
един и същи народ – българският.

скиптърът 
на озирис

Жезълът на 
Аспарух

КУЛТУРНИ ОРГАНИЗАцИИ И ИНДИВИДУАЛНИ 
АРТИСТИ ПОДПИСАХА МЕМОРАНДУМ ЗА КУЛТУРАТА 
И ИЗКУСТВОТО ПО ПРОЕКТА "ПЛАТФОРМА ЗА 
КУЛТУРЕН ОБМЕН В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН"
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