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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

Хората с високо 
равнище на лично 

овладяване не могат 
да си позволят да 

избират между разума 
и интуицията 

или между главата 
и сърцето, защото не 

биха избрали 
да се ограничават 

до ходенето с един 
крак или гледането 

с едно око.    
Питър Сендж

Поредните иманяр-
ски набези за ми-
тичното злато на 

Вълчан войвода станаха 
причина за едно необикно-
вено откритие край старата 
столица. Близо до Къпинов-
ския манастир в посока язо-
вир „Йовковци“ се оказа, че 
има напълно запазен мост 
на река Веселина. До него 
няма път и е почти невъз-
можно да се стигне заради 
стръмните брегове на ре-

ката, които са оформени в 
тесния пролом. Може да се 
забележи само ако човек се 
доближи.

Според директора на 
Регионалния исторически 
музей във Велико Търно-
во Иван Църов мостът е 
най-малко на 6 века, без 
аналог в региона и един от 
малкото запазени на такава 
възраст по нашите земи.

Направен е от перфектно 
издялани камъни. Сводът е 

издигнат така, че да поема 
и най-буйните води на река-
та. На няколко места в него 
са втъкнати мощни метални 
скоби за допълнителна як-
ост. Мостът е в отлично със-
тояние и по всичко личи, че 
е дело на изкусен майстор. 
Иманярските набези не са 
успели да го повредят, въ-
преки че в основата му има 
издълбани дупки, които най-
вероятно са дело на търса-
чите на съкровища. В скала 
до моста е издълбан надпис 
на старобългарски, който е 
смесица от кирилски и гла-
голически букви. Надписът 
предстои да бъде разчетен. 
Вдясно от него са изобразе-
ни слънце и луна, а в среда-
та – кръст. В близост блика 
минерален извор.

Предполага се, че заради 
него е избрано и мястото на 
моста, който през Второто 
българско царство е бил 
част от пътя за Елена и про-

Старобългарски 
мост на 6 века 
стои непокътнат

ходите на Стара планина. 
Мостът е смятан за нишан, 
белег, за скритото имане на 
Вълчан войвода, който ше-
тал из района, за да обира 
турски хазни. Досега е оста-
нал скрит, защото е встрани 
от основния път и е скрит 
сред дърветата. Зеленината 
го е запазила от посегател-
ства, а съществуването му 
останало известно само на 
най-върлите планинари и 
златотърсачите.

Когато дърветата се раз-
листят, мостът става непри-
стъпен. Досега не е изслед-
ван, защото никой от мест-
ните историци не е знаел за 
него. Директорът на регио-
налния исторически музей 
Иван Църов смята, че мос-
тът трябва да се обяви за 
културна ценност, а районът 
около него да се почисти от 
дървета и храсти, за да се 
осигури достъп.
http://www.svobodnoslovo.eu

Какво е 
нацията? (1)

на стр. 2
Дейвид ГРеБъР: 

Държавата 
прави 
отстъпки не
от щедрост, 
а от страх 
от бунтове

ернест РенАн

на стр. 3

съвети 
от проро-
чицата
ВАНГА

Част от 
окултното 
знание днес 
ще бъде 
научно 
знание 
на бъдещето

на стр. 8
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ернест РенАн

Жозеф Ернест Ренан (1823-1892) е 
френски философ, писател, археолог, 
историк на религията, ориенталист и фи-
лолог, член на Френската академия. Автор 
на добилата световна известност и мно-
гократно превеждана и преиздавана - също 
и на български език - книга „Животът на 
Исус“ (първи том - 1863 г.), заради която е 
отстранен от професорско място в Сор-
боната.

 Лекцията „Какво е нация?“ е изнесена на 
11 март 1882 г. в Сорбоната. Предлагаме 
я със съкращения, пълният превод може да 
видите в интернет изданието „Либерален 
преглед“ 

 
В епохата на Френската революция се е 

смятало, че институциите на малките не-
зависими градове, като например Спарта и 
Рим, могат да бъдат приложени и към наши-
те огромни нации с по тридесет или четири-
десет милиона жители. В наши дни се прави 
една още по-голяма грешка: да се смесва 
нацията с расата и да се приписва на етно-
графските или по-скоро езикови групи един 
вид суверенитет, подобен на онзи на дей-
ствително съществуващите народи. Нека 
се опитаме да постигнем малко повече пре-
цизност в тези трудни въпроси, където дори 
и най-дребното объркване при смисъла на 
думите в началото на разсъждението може 
да доведе в края му до най-груби грешки.

 
I
От края на Римската империя насам, или 

по-точно от времето на разпадането на им-
перията на Карл Велики, Западна Европа, 
както изглежда, се е разделила на нации, 
някои от които са се опитвали през опреде-
лени епохи да упражняват хегемония над 
други, без особено продължителен успех. 
Онова, в което не са успели Карл V,  Людвик 
XIV, Наполеон I, вероятно няма да се удаде 
никому в бъдещето. Създаването на нова 
Римска империя или империя на Карл Вели-
ки е вече невъзможно.

 Разделението на Европа е отишло тол-
кова надалеч, че всеки опит за всеобщо го-
сподство би довел незабавно до създаване 
на коалиция, която скоро ще върне амбици-
озната нация обратно в естествените й гра-
ници. Установен е един вид равновесие за 
дълго време. Франция, Англия, Германия, 
Русия без оглед на евентуалните случайно-
сти ще бъдат исторически индивидуалности 
в течение на много още столетия; главни 
фигури върху една шахматна дъска, чиито 
квадрати варират по значението и големи-
ната си, но никога не могат да бъдат обърка-
ни едни с други.

 Разглеждани по този начин, нациите са 
нещо доста ново в историята. Античността 
не ги е познавала; Египет, Китай и древна 
Халдея в никакъв случай не са били нации. 
Това са били човешки групи, водени от ня-
какъв Син на слънцето или Син на небесата. 
Нито в Египет, нито в Китай не е имало граж-
дани като такива. В класическата античност 
е имало републики, градски царства, конфе-
дерации от локални републики и империи, 
но това не са нации в смисъла, в който ние 
употребяваме това понятие. Атина, Спар-
та, Тир и Сидон са били малки центрове с 
възхитителен патриотизъм, но те са били 
просто градове със сравнително ограниче-
на територия.

Асирийската империя, Персийската импе-
рия, както и онази на Александър Велики, 

също не са били отечества. Никога не е има-
ло асирийски патриоти, а Персийската импе-
рия не е била нищо друго освен една феодал-
на структура. Никоя нация не може да просле-
ди корените си назад до краткото приключение 
на Александър Велики, колкото и плодотворно 
да е било то откъм последствия за всеобщата 
история на цивилизацията.

 Римската империя е била много по-близо 
до понятието отечество. Римското владиче-
ство, макар и в началото така сурово, скоро е 
било заобичано, защото е донесло със себе 
си всеобщото благо на прекратяването на во-
йните. Империята е била огромна асоциация, 
синоним за ред, мир и цивилизация. В заклю-
чителните й стадии сред възвишените умове, 
сред просветените епископи, сред образова-
ните класи, е имало истинско чувство заPax 
Romana, „римски свят“, противоположен на за-
плашителния хаос на варварството.

 Но империята, дванадесет пъти по-голяма 
от съвременна Франция, не е представлява-
ла държава в съвременния смисъл на думата. 
Разривът между Изтока и Запада е бил неиз-
бежен. Опитите за създаване на галска импе-
рия през III век не са се увенчали с успех. Едва 
германското нашествие е въвело в света прин-
ципа, който по-късно ще послужи за създава-
не на нациите.

 Но какво всъщност са постигнали герман-
ските народи, от времето на великите си на-
шествия през пети век до последните норман-
ски завоевания през десетия? Те са промени-
ли само малко основите на отделните раси, но 
са наложили династии и военна аристокрация 
върху повече или по-малко значителни части 
от старата Западна империя, които са получи-
ли имената на своите завоеватели. В началото 
Франция, Бургундия и Ломбардия, а по-късно 
и Нормандия.

 Бързото разрастване на франкската им-
перия дори успява да възстанови за един 
момент единството на Запада, но тя е непо-
правимо разбита около средата на девети век. 
Договорът от Вердюн очертава разделенията, 
които се оказват по принцип непреодолими и 
оттогава насам Франция, Германия, Англия, 
Италия и Испания са поели, по често обърка-
ни пътища и през хиляди приключения, посо-
ката към пълното си национално съществува-
не, каквото го виждаме да разцъфтява в наши 
дни.

 Но коя всъщност е определящата черта на 
тези различни страни? Това е смесването на 
населенията, които ги съставят. В тези страни 
вие няма да откриете нищо аналогично на Тур-
ция, където турци, славяни, гърци, арменци, 
араби, сирийци и кюрди са днес също толко-
ва различни едни от други, колкото и в дните, 
в които са били завоювани. Две критични об-
стоятелства са подпомогнали достигането на 
този резултат.

 Първо, фактът, че германските народи са 
възприели християнството щом само са пре-
минали през някакъв по-продължителен кон-
такт с гръцки или латински народи. Когато за-
воевателят и завоюваните имат една и съща 
религия, или по-скоро, когато завоевателят 
възприема религията на завоюваните, турска-
та система – тоест абсолютното разгранича-
ване между хората според тяхната религия – 
вече не може да възникне.

 Второто обстоятелство е забравянето, от 
завоевателите, на собствения им език. Вну-
ците на Кловис, Аларик, Гундебалд, Албоин и 
Роланд вече говорят на романския език. Този 
факт пък следва от това, че франките, бур-
гундците, готите, ломбардците и норманите са 
водели със себе си много малко жени от соб-
ствената раса. В продължение на няколко по-
коления, водачите са се женили само за гер-
мански жени; конкубините им обаче са били 
латинки, както и гледачките на децата им; пле-
мето като цяло се е женело за латински жени; 
а това пък означава, че lingua francica и lingua 
gothica,езиците на завоевателите, не са се за-
пазили особено дълго време.

 Това обаче не е така в Англия, тъй като за-
воевателите-саксонци без съмнение са дове-
ли със себе си много жени; келтското населе-
ние се е съпротивявало, а и латинският език 
вече не е бил, или може би никога не е бил, 
доминиращ в Британия.

 Забравянето и, бих се осмелил да кажа, 
дори историческата грешка, е решаващ фак-
тор при създаването на една нация, което е и 
причината, поради която напредъкът при исто-
рическите изследвания често се оказва опа-
сен за принципа на националността. Действи-
телно, историческите изследвания изкарват 
на бял свят насилнически събития, които са 
се случвали в началото на всички политически 
формации, дори и онези, които след това са 
били благотворни.

Нацията е солидарност в голям мащаб, конституирана от жертвите, направени в миналото и онези, които 
сме готови да направим в бъдеще... Нациите имат своето начало и ще имат свой край. Много вероятно е да 
ги замени някаква европейска конфедерация...

Какво е нацията? (1)
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На стр. 6

 Единството винаги се пости-
га чрез брутални действия; обе-
динението на северна и южна 
Франция е резултат от клане-

та и терор, които са продължили почти цял 
век. Макар че кралят на Франция е бил, ако 
мога да се изразя така, перфектен пример за 
кристализиране на нация в един дълъг пери-
од от време; макар и той да е осъществил 
най-перфектното национално единство, 
съществувало някога – все пак, разглеждан 
прекалено отблизо, той губи своя престиж. 
Нацията, която той е оформил, го е прокле-
ла, а днес само образованите хора познават 
истинската му стойност и постиженията му.

 Единствено контрастът позволява тези 
велики закони от историята на западна Ев-
ропа да станат видими за нас. Много страни 
не са успели да постигнат онова, което кра-
лят на Франция, отчасти чрез тиранията си, 
отчасти чрез справедливост, е довел така 
забележително до разцвет. Под короната на 
Свети Стефан маджарите и славяните са си 
останали също толкова различни колкото и 
преди 800 години. Вместо да се опитват да 
смесват различните етнически елементи, на-
миращи се в техните владения, Хабсбургите 
са ги държали различни и противопоставени 
едни на други. В Бохемия, чешкият и нем-
ски елементи са наложени едни върху други 
като масло върху вода.

 Турската политика на разделяне на на-
ционалностите според религията им имаше 
много по-тежки последици, защото тя дове-
де до разпадането на Изтока. Ако вземете 
някой град като Солун или Смирна, ще на-
мерите там пет или шест общности, всяка 
от които си има свои собствени спомени и 
които нямат почти нищо общо едни с други. 
А същността на нацията е, че всички инди-
види имат много общи неща; също така, и 
че са забравили много неща. Никой френски 
гражданин не знае дали е бургундец, алан, 
тайфал или вестгот, но пък и всеки френски 
гражданин е трябвало да забрави клането от 
нощта на Свети Вартоломей, или пък оно-
ва, което се е случило в южна Франция през 
тринадесети век.

 Във Франция няма и десет семейства, ко-
ито да могат да представят доказателства за 
произхода си от франките, а и всяко такова 
доказателство би било със сигурност фал-
шиво, като следствие от безбройните неиз-
вестни съюзи, които с неизбежност разруша-
ват всяка генеалогическа система.

 Модерната нация следователно е исто-
рически резултат, постигнат чрез серия от 
пресрещащи се факти. Понякога единството 
е било постигнато от някоя династия, какъ-
вто е случаят във Франция; друг път то е ре-
зултат от директната воля на провинциите, 
както е в Холандия, Швейцария и Белгия; 
другаде то е постигнато чрез всеобщо наци-
онално съзнание – закъсняло, но победило 
капризите на феодализма, както е в Италия 
и Германия. Тези формации винаги са имали 
дълбока причина за появата си.

 Принципите, във всички случаи, винаги 
възникват чрез най-неочаквани изненади. 
Така например, в наши дни ние виждаме 
Италия обединена от пораженията си, а Тур-
ция – разкъсана в резултат на победите си. 
Всяко поражение подпомагаше каузата на 
Италия; всяка победа само увреждаше Тур-
ция още повече; защото Италия е нация, а 
Турция – извън Мала Азия – не.

 Франция може да претендира за славата, 
чрез Френската революция, да е обявила 
съществуването на една нация сама по себе 
си. Но какво е нацията?

 

(Следва)

„Има силен трудов мо-
рал, който смята, че този, 
който не се трепе като 
прокълнат, нищо не заслу-
жава; има и силен морал 
на дълга, който смята, 
че този, който не плаща 
дълговете си, е лош чо-
век. Тези два комбинирани 
морала правят така, че 
се работи много: капита-
листическата идеология 
гледа добре на това и то 
позволява да се връщат 
дълговете. Но това води 
до огромен вътрешен кон-
фликт в капитализма“. 
Това обяснява Дейвид Гре-
бер в последната си книга 
– „Дългът – 5000 г. исто-
рия“.

- Въпросът за дълга 
е в сърцето на съвре-
менността. Дългът нов, 
съвременен феномен ли 
е?

- Един от големите уроци, 
които научих по време на 
моите изследвания, е, че 
някои политически пробле-
ми не спират да се появя-
ват отново и отново в хода 
на историята – можем да 
се върнем чак до Шумер. В 
САЩ иракчаните се възпри-
емат като народ от диваци 
джихадисти в най-лошия 
случай, като неспособни и 
недоразвити в най-добрия. 
Но именно шумерите са 
измислили системата на 
парите, дадени назаем с 
лихва, бъдещия централен 
принцип на капитализма, и 
те са тези, които първи са 
премахнали тази система.

- Вие показвате, че във 
всяка епоха има силна 

връзка между парите, 
дълга и войната. 

- Това е много ясно днес. 
Доларът е световната ре-
ферентна валута, докато 
САЩ са много задлъжне-
ли. Но те са също и най-
голямата имперска сила, 
а публичният дълг главно 
е военен дълг. Ако САЩ 
бяха намалили военните 
се разходи, те щяха да пре-
махнат своя дефицит. До-
ларът, това е валутата на 
дълга, а валутата на дълга, 
това е валутата на война-
та. Страните, които купуват 
най-много бонове от аме-
риканския трезор, страни-
те, които купуват най-много 
американски съкровищни 
бонове, са тези, в които 
съществуват американски 
военни бази: тези страни 
финансират американската 
армия в замяна на закрила. 
По време на Студената во-
йна страната, която купува-
ше най-много американски 
съкровищни бонове, беше 
Германия. Днес това са 
Япония, Южна Корея, стра-
ните от Персийския залив.

- Вие изучавате голе-
мите цикли в рамките на 
5000 г. Дългият срок про-
меня ли перспективите и 
нашето разбиране за све-
та?

- Обикновено предпола-
гаме, че настоящето е епо-
ха на големи промени и но-
вост, но в действителност 
това не е точно така. Има 
съвпадения в дългия ход на 
историята. Някога Китай е 
имал страни сателити, като 
Корея, Япония, Тайланд 
и т.н. Китай им предлагал 

много благоприятни ико-
номически спогодби в за-
мяна на тяхната политиче-
ска лоялност. Според мен 
Китай гледа днес на САЩ 
по този начин. Те разсъ-
ждават дългосрочно и из-
ползват soft power („меката 
сила“ – б.ред.), която прак-
тически са изобретили. Те 
никога не нахлуват в чуж-
ди страни, нямат нужда от 
това. Дългосрочното изуча-
ване на феномените води 
например до преразглеж-
дане на същността на ка-
питализма. Така първите 
финансови институции се 
появяват към 1700 г., до-
ста преди заводите, наем-
ния труд. Още в началото 
съществува тази връзка 
между войната, икономиче-
ската мощ и финансовите 
инструменти, която опреде-
ля по-сигурно същността на 
капитализма, отколкото за-
водите и трудовите маси.

- Сравнявате капита-
лизма с робството. не е 
ли преувеличено?

- Вижте историята: 
има роби в плантациите 
и домашни роби и към по-
следните са се отнасяли 
по-добре. Нещо подобно е 
с наемния труд. Има добре 
третирани наемни работни-
ци, с добра заплата, пла-
тени отпуски, медицинска 
застраховка и т.н. Но мно-
зинството наемни работни-
ци по света нямат застра-
ховки, малко платен отпуск, 
мизерни заплати… 

Дейвид Гребър е антрополог, историк, университетски преподавател, но също и амери-
кански активист, който е участвал в създаването на движението „Окупирай Уолстрийт“. 
В книгата си „Дългът – 5000 г. история“ той показва, че дългът е не само съвременен фе-
номен, но и финансово понятие с много дълга история. Дългът е финансирал армиите 
и завладяването на древните империи, преди да стане през ХVIII в. едно от главните 
оръжия на имперския и колониален капитализъм, а след това, в края на ХХ в., главното 
средство за доминация на силните държави над слабите и на богатите над бедните. В 
този вдъхновяващ труд сред хиляди други неща научаваме, че шумерите (иракчаните) са 
измислили заема с лихвен процент или че капитализмът се ражда с първите финансови 
институции доста преди индустриалната революция и нейната реална икономика. Дей-
вид Гребер припомня, че днес всички (държави, хора…) са принудени да плащат дългове-
те си… с изключение на американските финансови институции и трезора. Той сравнява 
дълга с обещание, което според него не си длъжен да изпълниш и което би трябвало да 
се предоговаря, ако този, който е взел заем, се окаже в невъзможност да се издължи напъ-
лно. Но капиталистическата система прави така, че дълговете на слабите към силните 
не подлежат на договаряне: така гърците са с нож в гърлото, забит от европейската 
тройка, докато задлъжнелите американци, които са най-ниско в социалната стълба, би-
ват изгонвани от домовете си.

Дейвид Гребър: 

Държавата прави отстъпки не
от щедрост, а от страх от бунтове
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С голям концерт в Културния дом на нефто-
химика на 16 март тази година сдружението за 
българо-гръцко приятелство «ПИРГОС» отпраз-
нува двете годишнини.В тържествения концерт 
участваха художествено-творчески състави на 
българо-гръцките сдружения по Черноморие-
то - от Бургас, Несебър, Поморие и Созопол, 
както и партньори от цялата страна.На праз-
ничната вечер присъстваха представители на 
Фондация за културен обмен на Балканите, Об-
ластна администрация - Бургас, Община Бур-
гас, тракийски дружества и много граждани. 
   През дългогодишната си дейност сдруже-
нието си сътрудничи с духовия оркестър на 
гр.Солун, църковни хорове, Международния 
фолклорен фестивал, музикални и творче-
ски състави от Гърция и България.Представя-
ло е традиционни понтийски танци в Комоти-
ни, участвало е във фестивали на етносите в 
Мегара, Варна и Несебър, организирало е дет-
ски летни лагери в Гърция, популяризирало е 
културата на България в Република Гърция. 

Фондация "Щедрост за живот", "Levon Manukyan Collegium Musicum" и СНЦ "АртПие-
рия" с подкрепата на Община Бургас организират благотворителна изложба-базар и 
„Театър на поезията на 31.03.2014г. от 17:30 ч. в КЦ "Морско казино" 

Събраните средства ще бъдат дарени за кампанията в помощ на децата,  болни от 
прогресивна мускулна дистрофия тип „Дюшен“

МАЙКАТА НА ХРИСТА 
(Костас Варналис) 
 
От цветя и върби как ухаеше пътя, 
слънчев път, а край него - градини! 
Радостта все растеше, отекваше с тътен, 
нависоко летеше в просторите сиви.

Радостта ти, народе - море развилняло, 
я подхранваше чужда омраза, която  
за престъпната жажда това чисто тяло 
своя жертва невинна избра на земята.

Ах, и аз като майка мечта съм таила 
/беше сън, а мъгла след това се оказа/, 
като твоите братя да бях те родила 
и от слава лишен, и лишен от омраза!

Едно дворче с бунар до кирпичена къща... 
И асма с тежко грозде над бяла пътека... 
Ти, прилежен стопанин, спокойно се връщаш 
в тиха вечер - зехтинено златна и мека.

Със триона в ръка, щом отвориш широко 
своята пътна врата - побелял в стърготини, 
гълъбицата булка да вдъхне дълбоко 
въздух с мирис на кедър и стари маслини.  
  (Откъс от стихотворението «Майката на Христа»)

20 години сдружение за българо-гръцко 
приятелство «ПирГос» и 130 години 
от рождението на поета Костас Варналис 
отбеляза Бургас 

  Интересът на публиката в Бургас към творче-
ството на Костас Варналис е голям. Той е роден 
в гр.Бургас, поет и писател, дълги години е пре-
подавал старобългарски език в университета в 
Атина. По негови стихотворения композиторът 
Микис Теодоракис създава едни от най-хубавите 
гръцки песни, изпълнени от най-талантливите 
гръцки певци.Мултимедия представи биографич-
ни и творчески моменти от живота на Варналис.
Стихотворенията на Варналис изпълниха Мариа-
на Праматарова и Василиос Михаленис.Предсе-
дателят на сдружение за българо-гръцко приятел 
 ство «Пиргос» - Димитър Каналиев в своето сло-
во отбеляза значими дати в националните праз-
ници на двата народа и представи дейността на 
дружеството за укрепването на приятелските и 
културни връзки между двете държави.Автентич-
ни гръцки песни и танци зарадваха присъстващи-
те.
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Лунен календар за март 2014 - ІІ 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

Древна обсерватория, открита от покойния археолог 
Георги Китов, е оставена на произвола. Китов смятал, че 
откритото от него е именно астрономическа обсервато-
рия. Интересното е, че обектът е бил покрит от могила. 
Такива са правили траките, но комплексът край Старо 
Железаре е още по-древен, смятат историците. Съо-
ръжения от този вид са били разпространени поне 5-10 
века по-рано от класическия тракийски период. Съхра-
нена сякаш от по-висши сили, обсерваторията не е по-
страдала от ерозия до момента на нейното откриване.
Най-разпространената теория за характера на археоло-
гическата находка е, че това е кромлех – съоръжение 
изградено от големи каменни блокове, подредени в кръг. 
Такива в Европа са Стоунхендж в Англия и Карнак в 
Бретан, Франция. Запазени мегалитни съоръжения като 
това у нас има и в Белгия.

Това са паметници с огромно историческо значение, 
които в Западна Европа се радват на голям интерес и 
привличат хиляди туристи. Там обаче се влагат държав-
ни средства за опазването им, обявени са за национал-
но богатство и са повод за гордост. Картината у нас е 
съвсем различна. От 2009 г. насам обектът при „Чолако-
ва могила“ в с. Старо Железаре е изоставен, каменните 
блокове са повалени и институциите не се интересуват 
от съдбата му.

Будни граждани и любители на историята са изпраща-
ли официално запитване до отговорните лица в община 
Хисаря.

През 2010 г. е изпратено писмо и до тогавашния ми-
нистър на културата Вежди Рашидов. В отговор, той уве-
рява, че Министерството на културата ще предприеме 
необходимите процедури за актуализиране статута на 
обекта по Закона за културното наследство и ще орга-
низира необходимите действия за опазването й. И до 
днес не са предприети такива. Едва сега, през 2014 г., в 
социалната мрежа се разпространяват снимки от място-
то и вече над 2000 души са се обединили от каузата да 
събудят институциите от дълбокия им сън.

Под наслов Да спасим кромлеха в Старо Железа-
ре , групата е амбицирана да информира обществото за 
случващото се в Пловдивско. Съдбата на археологиче-
ското ни богатство е взета присърце и в проекта „Бал-
кански мегалити“, чиято цел е да състави пълен списък 
на мегалитните паметници у нас.

http://svetovnizagadki.com/staro-jelezare/

Защо оставихме 
българския 
стоунхендж
да се руши?
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Те нямат власт и сво-
бодна воля върху съдба-
та си. Без социалните 
борби условията на труд 
не биха се подобрили. Ка-
питалистите направиха 
отстъпки не от щедрост, 
а от страх от бунтове. 
Сега те използват криза-
та с дълга като добро из-
винение, за да се върнат 
към нещо, което прилича 
на робството, където со-
циалните придобивки ле-
ка-полека се разрушават. 
През 30-те г. Кейнс пред-
рече, че щяло да се рабо-
ти по 15 часа седмично.

- Защо това не е така?
- Има силен трудов мо-

рал, който смята, че този, 
който не се трепе като 
прокълнат, нищо не за-
служава; и силен морал 
на дълга, който смята, 
че този, който не пла-
ща дълговете си, е лош 
човек. Тези два комби-
нирани морала правят 
така, че се работи мно-
го: капиталистическата 
идеология гледа добре 
на това и то позволява 
да се връщат дълговете. 
Но това води до огромен 
вътрешен конфликт в ка-
питализма. Ако система-
та не иска да се самоуни-
щожи и същевременно да 
опустоши планетата, би 
трябвало да се заличат 
дълговете и да се работи 
по-малко. 

Но идеологията на 
труда и на плащането 
на дълговете противоре-
чи на тази жизнена ико-
номическа необходимост. 
Вследствие на което бач-
каме като луди, докато 
има безработица, и се 
изтощаваме да връщаме 
дългове, които поняко-
га са неизплатими, като 
едновременно дълбаем 
дъното на земните запа-
си. Това е абсурд!

- Какъв е вашият ана-
лиз на дълга, централ-
ният въпрос на наша-
та съвременност, и как 
трябва да го разрешим?

- Дългът е инструмент, 
който позволява на сил-
ните да внушават чув-
ство за вина на слабите, 
да ги направи зависими. 
Трябва да работиш мно-
го, понякога цял живот, 
за да върнеш заемите си. 
През 90-те г. Алън Грийн-

спан, президент на Цен-
тралната банка на САЩ, 
беше много ясен по този 
въпрос. Той обясняваше, 
че е много важно всеки 
американски гражданин 
да взема пари назаем, 
защото това позволява 
да се запазят ниски за-
платите. Впрочем, когато 
си задлъжнял, по-трудно 
стачкуваш. Ето какво ста-
на от края на 70-те г. на-
сам: производителността 
нарасна, но заплатите не 
мърдат и увеличаването 
на покупателната способ-
ност на 99 на сто от на-
селението минава през 
задлъжняване, докато 
печалбите от производи-
телността отиват в джо-
бовете на един процент. 
След цикъла на държа-
вата покровител, от 1945 
до… да речем 1980 г., 
капитализмът премина 
към нов договор с наро-
дите: край на държавата 
покровител в замяна на 
повече свободи. Вместо 
да увеличат заплатите, 
дават кредит. Вече може-
те да вземате пари наза-
ем, да придобиете своето 
собствено парче от капи-
талистическата торта – 
което всъщност е равно-

силно на това да придо-
биете собственото си за-
робване чрез задлъжня-
ването. Този тип система 
се разраства, разраства 
до момента, в който ек-
сплодира, както видяхме, 
че стана със системата 
на subprimes.

- Посочвате, че всич-
ки са принудени да пла-
щат дълговете си – от 
Гърция до Франция – с 
изключение на амери-
канския трезор. 

- И американските фи-
нансови институции. 
„Голдман Сакс“ няма 
опрян нож в гърлото, 
за да плаща дълговете 
си. Забележително е да 
видиш до каква степен 
страните приемат почти 
послушно тази неравно-
мерно разпределена при-
нуда. Имаше протести в 
Гърция, но това е нищо в 
сравнение с това, което 
им налагат.

- В САЩ също кризата 
от 2008 г. причини голе-
ми социални щети, а не 
видяхме големи проте-
сти.

- Имаше, като движе-
нието „Окупирай Уол-

Дейвид Гребър: 

Държавата прави 
отстъпки не от щедрост, 
а от страх от бунтове

От стр. 3

стрийт“. Но тези процеси 
са дълги. Не трябва да се 
забравя, че Барак Оба-
ма направи много лява 
кампания. Докато хората 
си дадат сметка, че той 
води много консерватив-
на политика, минаха ня-
колко години. След това 
доминиращите медии, 
телевизиите, големите 
вестници, всички те са 
дясно ориентирани. Мно-
зинството американци са 
много по-леви, отколко-
то заобикалящия ги дис-
курс: например две трети 
от американците са за 
социалната сигурност, но 
големите медии никога не 
говорят за това. Амери-
канската политическа си-
стема е основана на ин-
ституционална корупция, 
политическата власт е ку-
пена от Уолстрийт, точка. 
Така че няма никаква из-
ненада, че заробването 
на гражданите е органи-
зирано чрез задлъжнява-
нето и правителството е 
натоварено с по-низшите 
дела (полиция, задържа-
не, експулсиране и т.н.) 
в полза на интересите на 
мултинационалните ком-
пании и банките.

- Всички казват, че 
трябва да си плащаме 
дълговете. Вие казвате: 
не, не е задължително.

- Дълговете трябва 
да се плащат, ако имаш 
средства, но това не тряб-
ва да бъде абсолютно 
задължение. Лихвеният 
процент, който прибираш, 
когато си дал пари наза-
ем, е награда за риска 
като заемодател. Рискът 
да не ти върнат парите е 
част от сделката. В мора-
лен план дългът е форма 
на обещание. Но ако си-
туацията се промени ра-
дикално между даването 
на обещанието и негово-
то изпълнение, трябва да 
се предоговаря. Обеща-
нието не е абсолют, то е 
нещо относително. Колко 
кандидати или полити-
чески партии обещават 
куп реформи, когато са 
в кампания, а след това 
не ги изпълняват? Защо 
политическите обещания 
най-често не се изпъ-
лняват, докато обещани-
ята да платиш лихва на 
банката винаги се изпъ-
лняват? Винаги се стра-
хуваме да не подкопаем 
икономическата система, 
като не връщаме дълго-
вете си, но никога не се 
страхуваме да подкопаем 
политическата система 
и демокрацията, когато 
ръководителите не изпъ-
лняват своите обещания. 
Въпреки това демокраци-
ята е все по-подкопана от 
неизпълнението на обе-
щанията.

- Трябва ли да се за-
личат дълговете на ев-
ропейските страни?

- Трябва ли да се тре-
тират страни като Гърция 
като равни или като ва-
сали? Между хора, които 
гледат на себе си като на 
равен с равен, един дълг 
се предоговаря, това е 
парадигма в историята. 
Само дълговете на бед-
ните спрямо силните 
стават свещени задъ-
лжения, които не подле-
жат на предоговаряне. 
Ето днешният централен 
въпрос пред Европа: тя 
обединение на страни, 
които  се смятат за рав-
ни, ли е, или на страни, 
някои от които доминират 
над другите? Гръцкият 
дълг не е нищо в сравне-
ние с американския дълг, 
но както казва една аме-
риканска поговорка: „Ако 
дължиш 100 хил. долара 
на банката, тя те държи; 
ако й дължиш 1 млн. до-
лара, ти я държиш!“. САЩ 
дължат толкова много, 
че държат света. Това е 
прочутото “too big to fail”  
(„прекалено голям, за да 
се провали“ – б.ред.).

lesinrocks.com
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7 Още през 2006 година 
ЕИКС се произнесе от-
носно домашното наси-

лие над жени, като показа загри-
жеността на гражданското обще-

ство по този въпрос.
Проблематиката на свързаното с пола на-

силие, включително и домашното насилие, е 
въпрос, който касае всички и отново потвъ-
рждава своята ангажираност в борбата срещу 
това зло с всички възможни средства – се каз-
ва в доклада.

ЕИКС даде следните препоръки към евро-
пейските институции и държавите членки на 
ЕС:

Да подходят към въпроса към свързано-
то с пола насилие в домашна среда като към 
въпрос от областта на правата на човека.

Да се предприемат мерки за промяна на па-
радигмите на сигурността и риска, като се за-
сили убеждението, че насилието над жени не 
е индивидуален, частен и изолиран проблем, а 
въпрос на обществена сигурност и ред.

Да се провежда политика на превенция на 
домашно насилие, посредством създаване на 
мултидисциплинарни пространства за под-
крепа с ресурси и специализиран персонал с 
междуведомствени планове за действие.

Да се гарантира на жените – жертви на до-
машно насилие приоритетен достъп до жи-
лищното пространство, икономическа подкре-
па, обучение, труд с равно заплащане.

Да се уеднаквят статистическите критерии 
за регистриране на насилието, свързано с 
пола и се съпоставят събраните данни.

Да се гарантира чрез образование промяна 
на манталитета – да се въведат програми за 
обучение, включително обучение на учители и 
ученици, да се прекрати използването на сек-
систки език и непрекъснато обучение на учите-
лите по проблематиката, свързана с домашно-
то насилие.

Медиите да спрат да представят жените в 
отрицателна светлина.

Да се задълбочи убеждението, че домашно-
то насилие над жени е фактор, който влияе на 
здравето.

Да се укрепват мерките, насърчаващи 
съвместна отговорност.

Органите на гражданското общество да под-
крепят жените – жертви на домашно насилие 
и да насърчават дейността за повишаване ин-
формираността и обучението в борбата с до-
машното насилие.

КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТАНА ЕВРОПА ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НАСИЛИЕТО 
НАД ЖЕНИ И ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – 
ИСТАНБУЛ, 2011 г.

Европейският съюз определя като насилие 
над жени „всеки акт на свързано с пола наси-
лие, което води или може да доведе до телес-
ни повреди, сексуални или психологически 
вреди и страдания за жените, включително 
заплахата за извършване на такива действия, 
принудата или произвола, лишаването от сво-
бода както в публичната сфера, така и в част-
ния живот”.

Конвенцията е подписана от 20 държави, 
които заявяват:

- Домашното насилие е обществен проблем, 
а не частен!

- Домашното насилие е престъпление, кое-
то трябва да се санкционира от закона!

В Конвенцията са включени всички видове 
насилие: физическо, психическо, сексуално, 
брак по принуда, тормоз, насилствен аборт, 
обрязване и др.

Отбелязва се, че „насилието върху жените 
се корени дълбоко в липсата на равенство 
между половете и продължава, благодарение 
на патриархалната култура и пренебрежени-
ето”.

Статистиката е смразяваща: 45 % от жени-
те в ЕС са обект на домашно насилие, 45% са 
обект на сексуален тормоз на работното мя-

сто, а всеки ден в Европа 7 жени умират като 
жертви на подобно насилие.

ХАРТА НА ЖЕНИТЕ (2009 г.) ПЛАН 
ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
СТОКХОЛМСКАТА ПРОГРАМА (2010 г.), 
СТРАТЕГИЯ ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ 
МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ (2010 – 2015 г.)

Държавите членки, макар и не всички, изгот-
виха Закони за криминализиране на домашно-
то насилие, предприеха и по-драстични мерки 
срещу извършителите, поставиха домашното 
насилие сред престъпленията срещу обще-
ствения ред.

Изясниха, че психологическото насилие е 
погазване правата на човека и го включиха в 
законодателствата относно домашното наси-
лие.Установиха, че жените, преживели психи-
ческо насилие често остават сериозно травми-
рани за цял живот и се нуждаят от подкрепа и 
сигурна възстановителна среда.

Взели са следните превантивни мерки:
- Специализирани центрове за защита на 

жертвите на домашно насилие със специали-
зиран персонал, средства, методи и приложе-
ние;

- Ранно откриване и превенция на насилие-
то;

- Възпитание и участие на момчетата и мла-
дите мъже в усилията за изкореняване на до-
машното насилие над жени.

Всеобхватни образователни кампании.
Проследяване и помощ на семейни двойки 

след раздяла/развод поради домашно наси-

лие, осигуряване на защита на жените, изло-
жени на риск от преследване и тормоз, които 
често ескалират в смърт.

Терапия на извършителите на домашно на-
силие и потенциалните извършители на наси-
лие.

По препоръка на ООН: 
- Преустановяване на „фемицид”-а – убий-

ство на жена, поради факта,че е жена, продъ-
лжително насилие в и извън семейството, кое-
то завършва с нейното убийство – престъпле-
ние от сферата на личния живот и от близки. 

Дефиниция по американския стандарт на до-
машно насилие: „Модел на злоупотребяващо, 
несправедливо и малтретиращо отношение в 
каквато и да е връзка и взаимоотношение, кое-
то поведение е използвано от единия партньор 
да получи власт и контрол над друтия интимен 
партньор.”

В САЩ жертвите на домашно насилие имат 
спешен приоритет.

Най-важната цел на институциите е да рабо-
тят за намаляване на агресията.

У нас: из ДОКЛАД 2010г. – „Приложението 
на Закона за домашно насилие изисква 

много пари.Държавният бюджет е 1 милион 
лв, преведени са 500 000 хиляди лева.

Средства няма и специалистите не могат 
да работят по тези програми.За сравнение 

– правителството на Македония, която е 
приела по-късно от нас Закон за домашното 

насилие, средствата за развитие на ЗЗДН 
са много по-големи.”

- из цитираните доклади, становища, 
конвенции – със съкращения. 

СТАНОВИЩЕ  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  
ИКОНОМИЧЕСКИ  И 
СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ 
ОТНОСНО „ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА 
ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ НАД 
ЖЕНИ” – БРЮКСЕЛ, 2012 г.
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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“. 

ето какво остави тя на българите и света:
● България е благословена страна, защо-

то тук растат много лечебни растения – пазете 
ги, за да Ви пазят и те.\

● Прекаленото вземане на лекарства е 
вредно, защото те затварят вратата, през 
която може да влезе природата. Чрез билките 
може да се възстанови нарушеното равнове-
сие в заболелия човек.

● Ходете през лятото боси, за да не пре-
късвате връзката си със земята.

● Пускайте през лятото децата да играят 
навсякъде – нека да се цапат, да тичат… Така 
изграждат имунитет и ще са защитени от бо-
лестите през зимата.

● Вечер преди лягане задължително си 
мийте краката, още по-добре е, ако можете 
да вземете душ. Така отмивате от тялото си 
не само праха, газовите изпарения от улиците 
и умората, но и всички негативни мисли и вли-
яния, които нарушават съня.

● научете се да почивате правилно.  Де-
нят е създаден за работа, а нощта за почивка. 
За да сте здрави и работоспособни, си лягайте 
вечер в 9 часа и ставайте сутрин в 5-6.

● Пийте често чай от горски плодове и 
растения. Те са чисти и са извор на здраве.

● Поне веднъж седмично яжте варено 
жито и пийте водата, за да се очиства орга-
низмът  ви и да имате сили.

● Движете се повече и работете. Мързе-
лът е болест, която уврежда не само нравстве-
но, но и физически.

● Чистотата да се издигне в култ! Замър-
сяването, било то физическо или духовно е 
обратно на създаденото от бога, което е вина-
ги и чисто, и красиво.

● не се къпете с много гореща вода.
● Използвайте повече домашни сапуни и 

природни средства, които не вредят на чо-
вешкия организъм.

● не прекалявайте с торовете и химика-
лите. Храната се отравя и природата вече се 
задъхва, а това води до много болести.

● Земята е нашата майка. Пазете я, почи-
тайте я. Земята ни храни и търпи, но понякога 
се надига и наказва. Тя може много тежко да 
наказва…

● Вие тровите земята, храните потом-

съвети от 
пророчицата

ството си с отрови, а после идвате и се 
оплаквате: „Ох, колко хора са хванали рак, 
колко нови болести плъзнаха… Помогни, Ван-
ге!“ Вразумете се, докато е време, иначе ще 
страдате.

● не късайте цветята! Всяко цвете е като 
едно слънце или баня. Когато ги гледаш и им 
се любуваш, ти получаваш такова освобожде-
ние, както от слънцето или както след баня. 
Когато ги късате, не забелязвате как те пла-
чат… Тъжно е да се откъсне клонче от дърво 
или от люляк, макар и там да остават и други 
цветове. А колко скръбно е да се откъсне лале 
или кокиче – то е все едно майка да изгуби 
единственото си дете… Говорят ми растени-
ята, но те са много, а аз успявам да запомня 
малко.

● Цветята са живи същества, излъчват 
енергия, дават сила. По това как растат в 
една къща, ще разберете има ли любов и хар-
мония в нея.

● не подарявайте откъснати цветя – така 
носите скръб на хората. Откъснатото цвете 
плаче като малко дете.

● Светът е започнал с билките и с бил-
ките ще свърши. Но билките от една страна 
лекуват само хората, които живеят в нея. Така 
е определено. Всеки да се лекува със своите 
билки.

● В Природата е написано кой как да се 
лекува. Четете езика на Природата – чрез нея 
Бог говори.

● Земята е жив организъм. не я гневете! 
Изучавайте нейния език и нейните закони 
и ги спазвайте, за да живеете по-дълго и 
по-добре. Ако сте внимателни с нея, тя ще ви 
даде много. Ако я гневите, ще ви накаже, за-
щото е по-силна от вас. Колко години гледам 
вече: цели градове има погребани под земята 
след природни катаклизми, колко древни ци-

вилизации са си отишли…
● не се плашете от болестите – имайте 

вяра. И най-здравият, ако няма вяра, ще умре.
● Медицината прави чудеса, но и Бог пра-

ви чудеса.
● Има два вида болести: едните се леку-

ват с бабински церове, другите – с профе-
сорски. Да знаете точната диагноза, това е 
най-важното за лечението.

● не стойте на течение, не стойте на вла-
га, не пийте студена вода. От простуда ста-
ват повечето болести, от влага.

● Тези, дето са нервни, тези, дето се 
страхуват от това, от онова – те не са бо-
лни. Акълът им е болен. Нека се прегледат, на 
невролог да отидат, на бани нека идат и да му 
пуснат края. Със страх не се живее.

● Защо пушите, бе хора!? Ако това е ху-
баво, и мъжете, и жените щяха да имат ко-
мини на главите! Махнете тютюна, живейте 
по-дълго и без болести.

● няма нищо по-страшно от отчаянието. 
То е най-лошата болест. няма цяр за него – 
то разяжда отвътре.

Баба Ванга е родена през 1911 година в Струмица, в семейството на Пандо Сурчев. Обичала да си играе на ле-
чение и предписвала на приятелите си разни „лечебни“ треви. Постепенно започват да й приписват пророчески 
способности. Твърди се, че помогнала на баща си да намери овца, открадната от стадото, което той пасял, 
като точно описва двора, в който била скрита. Приписваните й необичайни способности Ванга обяснява с при-
съствието около нея на особени невидими същества, чийто произход не може да обясни. Споделя и за съществу-
ването на извънземни раси, които били населявали и Земята. Ванга умира на 11 август 1996 година.

Част от окултното 
знание днес 

ще бъде научно знание 
на бъдещето

Ванга през 70-те години


