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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

На 13 април се 
навършиха 1200 го-
дини от смъртта на 
един от най-великите 
български владете-
ли – канасювиги Крум 
(803-814). Нека си при-
помним каква е била 
България под негово 
управление и какви за-
слуги има той към на-
шата родина.

Отбелязваме 
135 години от 
приемането на 
Търновската 
конституция

Търновската конституция 
(официално наименование: 
„Конституция на Българ-
ското княжество“) е първа-
та българска конституция, 
приета на 16 април 1879 г. 
от Учредителното събрание 
във Велико Търново, след 

на стр. 2

на стр. 5

Датата на този най-
голям и тържествен 
православен празник се 
определя всяка година 
съобразно лунния кален-
дар. Великден зависи от 
първото пълнолуние след 
деня на пролетното равно-
денствие. В евангелските 
текстове често се споме-
нава, че приживе Иисус 
Христос нееднократно 
предсказва разпъването 
си на кръста и Възкресе-
нието си след три дни. И 
когато на третия ден след 
погребението Му Мария 
Магдалена отива с други 
жени в гробницата, за да 
намаже тялото на Иисус с 
благовонни масла, каква-
то е била древноюдейска-
та традиция, намира гроб-
ницата празна.

Приготовленията 
за празника про-
тичат през цялата 

предходна седмица. Чер-
вените великденски яйца 
се боядисват обикновено 
на Велики Четвъртък. С 
първото, боядисано в чер-
вено яйце бабата чертае 
кръстен знак по челата 
на децата, за да са здра-
ви и румени през годи-
ната. Това яйце се слага 
пред домашната икона, в 
сандъка с момински чеиз 
или се заравя в средата 
на нивата, за да я пази от 
градушка.

Великден

Защо търсите Живия между мъртвите? / Матея 28:6 /

1200 години 
от смъртта на 
Крум Страшни

Духът управлява 
времето и 
неговата 
плътност, 
а не материята

Българският празничен циклов 
календар е космически, защото в 
него датата следва събитието, а 
не събитието датата

на стр. 3
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У ч е б н и -
ците са така написа-
ни, че унищожават на-
ционалните ни герои и 
вредят на децата ни! 
Еничарознание, или за 
бруталния погром над 
българската идентичност 
в училище...!

Големият ми син сега 
е в 3 клас и точно за тези 
уроци така се ядосвах, че 
ме обвзе ярост и му обяс-
них какво наистина е ста-
вало, кои са българските 
канове и царе (отделна 
книга му дадох за тях), а 
за българските празници 
- кои са те и че никакви 
цигански васильовици на 
някакъв си крив банго-
Васил, нито пък курбан-
байрями или пасхи НЕ 
са български празници!!! 
Вместо да направят цели 
отделни уроци за българ-
ските традиции, празници 
и предания, те най-нагло 
ни натрапват чужди, ЗА 
СМЕТКА на българските!!! 
Е, това вече прекрачи вся-
какви граници!

К. К.
Представете си, че сте 

в трети клас и искате да 
разберете какви хора жи-
веят в България, какви 
обичаи имат българите, 
или каква е историята им, 
и за това разчитате на 
учебниците по „Човекът и 
обществото“ и „Читанка“. 
Е, нямате шанс да научи-
те нищо. Защо ли?
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От стр. 1

Крум удвоява територия-
та на България, разбивайки 
и присъединявайки земите 
на Аварския хаганат (Румъ-
ния и част от Унгария вклю-
чително град Пеща). Отблъ-
сква нападението на Визан-
тия, унищожавайки цялата й 
армия. Присъединява към 
България редица важни и 
големи крепости като: Сре-
дец (София), Адрианопол 
(Одрин), Месемврия (Не-
себър) и други.

Кан Крум създава и 
първите писани закони в 
Дунавска България. Спо-
ред легендата той разпитал 
аварски военнопленници 
какво довело до разпада-
нето и унищожението на 
тяхната държава и създал 
своите закони въз основа на 
техните отговори: „От какво, 
мислите, се случи, че ва-
шият началник и целият ви 
народ загина?”, те му отго-
ворили: „От това, че взаим-
ните клевети се умножиха и 
погубиха по-храбрите и по-
благоразумните; после зло-

дейците и крадците стана-
ха съобщници на съдиите; 
после от пиянство, понеже 
виното се умножи и всички 
станаха пияници; после от 
подкупничество (и всички 
станаха рушветчии); сетне 
от търговия, защото всички 
станаха търговци и се лъже-
ха помежду си. И нашата по-
гибел произлезе от това.” 

Като чул това, Крум сви-
кал всички българи и запо-
вядал, като издал [следния] 
закон: ако някой обвини [на-
клевети] някого, то той да се 
не слуша, докато свързан 
не се разпита; и ако се ока-
же клеветник и лъжец, да 
се убива. Не се позволява 
никому да набавя храна на 
крадеца; и [на оногова], кой-
то се осмели това [да пра-
ви], веднага да се конфиску-
ва имотът, а на крадеца пък 
да се пречупват свирките 
[пищялите]. Той [Крум] запо-
вядал да се изкоренят всич-
ки лозя. На всеки просяк да 
се не дава просто [оскъдно], 
но в достатъчно количество, 

та да се не нуждае втори 
път; [на оногова], който не 
постъпва така, веднага да 
се конфискува имотът.”.

Безспорно, великият вла-
детел Крум ще остане най-
известен с победата си над 
българоубиеца – византий-
ския император Никифор 
I Геник. Разгромът на ви-
зантийците в битката при 
Върбишкия проход през 811 
г., хвърля в ужас цялата им-
перия. Самият император 
пада мъртав, а отсечената 
му глава стои набодена на 
копие за известно време „за 
показ на идващите при Крум 
племена и за наш позор“ 
(Теофан). След това, спо-
ред легендата, е наредено 
от главата да бъде направе-
на чаша, обкована със сре-
бро за кан Крум.

На 13 април 814 г. Крум 
умира, най-вероятно от 
сърдечен удар или инсулт, 
по време на масова под-
готовка за нападението на 
Константинопол.

1200 години от смъртта 
на Крум Страшни

Берлинския конгрес (13 юни - 13 юли 1878 г.).
Създадена е след конституциите на Гърция, Сърбия и 

Румъния, но в традицията на българските интелектуалци 
от освободителните борби и с участието на юристи и дру-
ги българи, получили висшето си образование в елитни 
Западноевропейски университети.

Проектът за Органически устав за държавното устрой-
ство на българското княжество е изготвен в канцела-
рията на Временното руско управление и съгласуван с 
български общественици и руска имперска комисия. Уч-
редителното събрание, свикано на 10/ 23 януари 1879 г. 
внася големи промени в Проекта, вкл. промяна на наиме-
нованието му. При това обсъждане се формират две гру-
пи – либерали (младите) и консерватори (старите), като 
в повечето случаи се налагат схващанията на първите.

Основният закон поставя България по пътя на демокра-
тизацията и поставя фундаментите на нейното развитие 
през следващите 50 години. 

Приети са редица принципи в либерално-демократичен 
дух: забрана на титли и на разделянето на съсловия, не-
прикосновеност на частната собственост, забрана на не-
предвидени в закона наказания и извънредни съдилища, 
както и на мъченията и на конфискуването на имот; забра-
на на всякакви отличия, освен военните. Постановява се 
първоначалното образование да бъде задължително и 
безплатно; пълна свобода на печата, като се забранява 
цензурата в медиите.

Отбелязваме 135 години 
от приемането на 
Търновската конституция

От стр. 1

Четейки учебника по 
учебния предмет „Човекът 
и обществото“ (бивше „Ро-
динознание“), ще научите, 
че България „от древни 
времена е била добро мя-
сто за живеене на различ-
ни хора и че днес също в 
нея живеят различни хора, 
които живеят и се трудят 
заедно“ (стр. 3). 

Търсейки все пак инфор-
мация за това какви точно 
са тези най-различни хора, 
които живеят в нашата ро-
дина, стигате до урока на 
стр. 10-11, наречен „Моята 
родина – република Бълга-
рия“. И там не пише нищо 
по въпроса.

Ако не сте се отказали 
да търсите и продължите 
да ровите в учебника, в 
крайна сметка ще попад-
нете на някакви българи 
чак на стр. 42. Да, каква из-
ненада, нали? В България 

сред най-различните хора 
има и българи. За славяни-
те пък са отделени точно 7 
изречения на стр. 44, като 
първото от тях е, че „сла-
вяните живеели във Ви-
зантия“. Ако търсите обаче 
каквато и да е информация 
за това, че България е сла-
вянска държава, няма да 
намерите. 

По-нататък от урока за 
Симеон Велики ще научи-
те, че „Цар Симеон водил 
продължителни войни с 
Византия, но те не остави-
ли трайни следи в българ-
ското минало“ (стр. 48). 
Защо в такъв случай са го 
наричали Симеон Велики 
не става ясно. След това 
хронологията върви така 
– цар Петър, цар Самуил, 
цар Калоян, цар Иван Асен 
II, Османска империя. Вто-
рото българско царство е 
сбито в два урока на 3 стра-

ници – от 54 до 57. Искате 
да научите как след Иван 
Асен II е дошла Османска-
та империя? Няма да нау-
чите. Не и от този учебник. 
Нито ред за турските звер-
ства, а името на трагичния 
и героичен български цар 
Иван Шишман въобще не 
се споменава.

За Османската империя 
ще научите, че „немюсюл-
маните имали право да 
изповядват вярата си… в 
семействата си, българи-
те говорели родния език, 
създавали песни, празну-
вали празници… в общите 
села християни и мюсюл-
мани живеели заедно, а в 
труда и празника човешки-
те връзки надмогвали раз-
личията“ (стр. 60). Въобще 
идилия, мед и мляко текат 
по улиците, а доволната 
рая пее радостни песни за 
султана. 

Ако пък искате да раз-
берете защо българите 
са искали своя църква, 
също няма как да стане. 
Пише, че „през 1870 г. сул-
танът признал автономна 
българска църква“ (стр. 
64), но защо и от кого се 
отделила – нито ред. Бор-
бата с гръцките фанариоти 
е напълно изтрита от учеб-
ника. Особено покърти-

телно са описани животът 
и делото на Левски – „той 
създал комитети за подго-
товка на общо въстание… 
но полицията заловила 
апостола, съдът го осъдил 
на смърт. Присъдата била 
изпълнена в покрайнините 
на София“ (стр. 66). Срещу 
кого се подготвяло въста-
нието, коя полиция го зало-
вила – не е ясно. Ако обаче 
детето е малко по-будно, 
като нищо ще остане с впе-
чатлението за един рути-
нен и справедлив процес. 
А за обесването на Левски 
– забравете… На същата 
страница за Априлското 
въстание пише, че било 
жестоко потушено. От кого 
– не е ясно.

Особено е трогателен 
урокът за Освобождение-
то на България (стр. 68). 
„Хората в Западна Европа, 
Съединените щати и Русия 
протестирали срещу сул-
танската власт“ – честно, 
като прочетох за протести-
те на хората в Съединени-
те щати, и ми се прииска 
да си скъсам дипломата 
по балканистика. Както 
и да е… Незнайно защо 
обаче след масовите про-
тести в Западна Европа и 
САЩ избухва… Руско-тур-
ска война. Впрочем още 

В учебниците: 
„В България сред 
най-различните 
хора има и 
българи?!“

фОРУм ПО 
РОДОЛюБИЕ



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

3
по-странно 
е защо тя се 
води с турци, 
след като до-

сега навсякъде се говори за 
Османска империя, а турци 
въобще не се споменават. 

В урока за войната ще 
научим, че „в боевете за 
Стара Загора и Шипка опъ-
лченците се сражавали ре-
дом с руснаци и румънци“. 
Като прочетох за румънци 
вече не исках да си късам 
дипломата. А да я подпа-
ля… След това не очак-
вайте нищо повече – нито 
ще видите за борбите на 
българите в Македония и 
Тракия, нито за Балканска-
та война. Те са напълно из-
трити от историята.

Почти в края на учебни-
ка, на стр. 86, е урокът за 
празниците на България. 
От него ще научите за праз-
ниците на „евреите, армен-
ците, турците и всички мю-
сюлмани, ромите“, но не и 
за празниците на българи-
те. Така Курбан Байрам, 
Ханука и т. нар. Василица 
са подробно обяснени, но 
Коледа, Великден и За-
говезни са подминати. На 
всичкото отгоре урокът 
завършва със заклинани-
ето „всички общности мо-
гат свободно да празнуват 
своите празници“. Явно под 
всички се има предвид и 
българската общност, ма-
кар че много-много не й се 
обръща внимание.

Погромът върху българ-
ската история и култура 
обаче продължава и в „Чи-
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танка“, където на стр. 59 
има урок, наречен Ва-
силица. Няма да го пре-
разказвам, защото ме е 
гнус, само ще ви кажа, че 
всичко, което знаете за 
българския празник Васи-
льовден и за сурвакари-
те, тук е представено като 
циганско, или както пише 
в текста, „ромско“.

По тези учебници се 
учи от 2004 г. Вече десета 
година тази отрова се из-
лива в главите на нашите 
дечица, без нищо непо-
дозиращите родители да 
знаят какво се случва. 
Учителското съсловие, 
убито и унизено, си мълчи. 
Обществото, вторачено 
в икономическото си оце-
ляване, мазохистично се 
самонаказва с разделе-
ние на всички нива. Ако 
тук-там някой се пробуди 
и извика, викът му бързо 
се заглушава от поредния 
роден миризлив полити-
чески скандал. А дечица-
та ни израстват като ени-
чари под благата опека на 
българската държава и 
всичките и културни и об-
разователни институции. 
Защото тези учебници 
създават от българчетата 
в най-добрия случай една 
аморфна маса без нацио-
нално самосъзнание.

Нямало заговор сре-
щу България ли? Ако 
няма, значи сме най-
малоумният и продажен 
народ във Вселената. А 
ние, дълбоко и искрено го 
вярвам, не сме.

Инж. Таньо Танев и Ангел 
Манев от Стара Загора са 
известни изследователи на 
древната ни история.По по-
кана на Регионална библио-
тека „Н.Й.Вапцаров” и Съю-
за на учените те предста-
виха в Кърджали новата си 
книга „Български празничен 
циклов календар”. С нея да-
ват отговор на многобройни-
те въпроси, които ни вълну-
ват за това как българите 
са датирали събитията във 
времето, какъв календар са 
имали, каква е била негова-
та точност... За съжаление, 
историята не ни е оставила 
никакви материални записи 
за естеството на този ми-
тичен Български календар, 
казват те. Останали са само 
някои бледи спомени, гра-
фични символи, предания, 
песни, говорещи за него. И 
много малко неунищожени 
писмени паметници, посо-
чващи точните датировки 
на минали събития. Много 
автори, а можещите да бо-
равят с тази сложна мате-
рия се броят на пръсти, са 
правили опити да „възстано-
вят” Българския календар, 
но не с особено голям успех. 
Никои от тях, обаче, не по-
сочват точната дата за на-
чалото на българското лето-
броене. Докато Българският 
празничен циклов календар 
на Танев-Манев отчита с 
висока точност това, както 
посочва и точното време на 
прилагане на българските 
народни и църковни празни-
ци.Освен това, подходът им 
към стартирането на кален-
дара е чисто археометричен 
и включва мултидисципли-
нарно възстановяване на 
астрологичните и астроно-
мичните констелации през 
цялата 5505 г. пр.н.е., годи-
ната използвана за начало 
на времевия отчет на бълга-
рите. Оказва се, че начална-
та дата на българското лето-
броене е 15.08. 5505 г. пр. н. 
е., от която е започнало да 
се отчита новото време за 
нашия физически свят. Тога-
ва на небето се е формира-
ла уникална звездно-плане-

тарна конфигурация. Стар-
товата дата пък календара 
на Танев-Манев не е 01.01., 
а  23.12. 5504 г.пр.н.е. по хри-
стиянския календар. Това е 
зимното слънцестоене, ко-
гато Земята сменя посоката 
на своето орбитално ускоре-
ние от избързване към закъ-
снение и обратно. Така е и в 
точката на лятното слънце-
стоене. В тези дни ускорени-
ето е равно на нула. Тогава  
Земята, заедно с хората, се 
намират в координатната 
система на невидимото, на 
духовното, където действат 
не силите и енергиите, на 
които се крепи материята, а 
силите и енергиите, на които 
се крепи Съзиданието. Тези 
дати от древността са били 
почитани и празнувани, за-
щото тогава хората могат да 
общуват пряко с духовния 
свят.

Българският празничен 
циклов календар е точен 
инструмент за отчитане на 
реално историческо вре-
ме за къси и дълги перио-
ди. Изработен е въз основа 
на точността на календар-
ните дроби на Българския 
циклов календар и на Гри-
горианския календар. При-
годен е за синхронно, еднов-
ременно,  отчитане на реал-
но историческо време и по 
двата календара. Обвързан 
е към датата на Възкресени-
ето на Иисус Христос, което 
по Юлианския календар е 
на 07.04. 33 г.н.е.., а по Гри-
горианския - на 05.04. 33 г. 
н.е. По Българския празни-
чен циклов календар сега 
се намираме в 7518 година 
от българската ера.. Кален-
дарната стихия е Въздух, а 
годишният зодиакален знак 
е Барс/Тигър/.

В своите календарни из-
числения Танев и Манев ра-
ботят само със слънчеви го-
дини и със слънчеви кален-
дарни седмици. В техния ка-

лендар празниците са зави-
наги постоянни във времето, 
непроменящи календарните 
и седмичните си дати, до-
като в Григорианския кален-
дар /по който сега отчитаме 
времето/ са подвижни, при 
него се натрупва грешка на 
всеки 3000 години, докато в 
този на Танев-Манев – само 
едно денонощие на 13 2000 
години. В техния календар 
не събитието следва датата, 
а датата следва събитието, 
затова той е адекватен на 
съществуващата астроно-
мическа обстановка и това 
го прави космически. В него 
датата на Възкресението 
не е подвижна, винаги е на 
5 април, а когато годината 
е високосна – на 6 април. И 
когато празнуваме по него, 
се намираме в точния ин-
формационен отпечатък, 
изпитваме духовното 
влияние на празничните 
духовни конфигурации. 
Празнувайки така, имаме 
възможност като осъзнати 
Аз-ове за индивидуален и 
групов контакт с информа-
ционния орбитален отпе-
чатък на великото събитие – 
Възкресението на въплъте-
ното Творящо Слово, Сина 
на Всевишния Бог – Иисус 
Христос. А така и разбира-
ме, че Духът управлява вре-
мето и неговата плътност, а 
не материята.

Календарът на Танев-Ма-
нев отговаря на общите из-
исквания, за да може опре-
делена мисловна конструк-
ция да се нарече календар.
Той предоставя на бълга-
рите възможността да про-
веждат своите празнични 
ритуали според точното им 
пространствено и времево 
привързване. Да празнуват 
адекватно своите народни и 
църковни празници и отно-
во да се върнат в духовното 
русло на своето време.

Лияна ФеРоЛи

Чрез календара на Танев-Манев българите отново могат да се върнат
в духовното русло на своето време

Духът управлява времето 
и неговата плътност, а не 
материята
Българският 
празничен циклов 
календар е 
космически, защото 
в него датата следва 
събитието, а не 
събитието датата

Таньо Танев и Ангел Манев
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Никой не може да 
променя личната 
Карма/Съдба 
на човешкото 
същество

На 30 март 
изпратихме в 
отвъдното инж. 
Петър Абаджиев 
/Петим/. Роден 
е на 7 октомври 
1939 година в 
град Кърджали. 
Работил е като 
инженер хи-
мик в Девня и в 
Оловно-цинко-
вия комбинат в Кърджали. 
Страдал е от редица уда-
ри на съдбата, преди да се 
появи духовната му дарба. 
Когато е на 53 години по-
лучава енерголечителска 
дарба от най-високия клас 
/Седмо ниво на Горна Три-
ада Висш Разум/. Дадено-
то му духовно име Петим 
на космическия език озна-
чава „Възторжен“. Ванга 
и Петър Дънов също са 
имали наставници от тази  
Висша Триада. Но  духов-
ната дарба на Ванга е от 
нейното Шесто ниво. На 
7 април 1997 г. в продъ-
лжение на 4,5 часа ръка-
та му изписва неизвестна 
никому досега писменост, 
а след 41-я ден и нейния 
превод. Това е универ-
салният космически език 
Сенс-Ар, който съдържал 
над 11 млн. символи. На 
тази азбука на Духа тво-
рели всички древни циви-
лизации, някои от които 
съществували от 7 до 49 
млрд. години. С негова 
помощ е успял да разга-
дае много от тайните на 
мирозданието, скритата 
същност на човека, на ду-
ховните дарби. Някои от 
символите в тази азбука 
присъстват и на нашата 
розета от Плиска.

От 1994  до 2005 г. е 
вдигнал на крака  хиляди  
болни, директно и дис-
танционно.Излекувал е 
и немалко лекари. Една 
от тях е д-р Красимира 
Вълчева от София, на ко-
ято след тежка бронхоп-
невмония с усложнения 
никакъв антибиотик не й 
помагал. Но след негови-
те сеанси се възстановя-
ва само за 2-3 дни. Петим 
излекувал от бронхиална 
астма Георги Попхристов 
от София, спасил също 
и зрението на неговата 
майка след неуспешна 
операция на катаракта. 
Впоследствие Вълчева и 
Попхристов стават едни 
от най-близките приятели 
на лечителя. Тримата за-

едно гостуваха в телевизи-
онно предаване на Марта 
Вачкова. Енерготерапевтът 
лекувал много пациенти по 
телефона и от други държа-
ви. С три сеанса на едно 
момиче от Кувейт залепва 
скъсани ставни връзки на 
коляното точно преди пред-
стоящата му операция. 

В края на миналата го-
дина Петим  представи в 
Кърджали последната си 
книга „Допълнителна „Ду-
ховна информация”…”, 
която е продължение на 
първата му книга „Духът 
– основа на всичко в Кос-
моса”. Тя е диктовка от 
най-високите Божествени 
планове чрез неговия духо-
вен учител Дивитин Тисте-
вол. В книгата е закодирано 
едно ново знание - синтез 
и  приемственост между 
градивните компоненти 
от миналото, настояще-
то и бъдещето, знание за 
претворяване на духовните 
закони в ежедневието, за 
осъзнаването на единство-
то на всичко в природата, 
света и Космоса. Знание, 
което помага на човека да 
реагира и изразява себе 
си творчески, да преодо-
лява страховете, болките, 
блокажите, да може да 
изразява безпределната 
Енергия-Съзнание на Бога, 
която изпълва всяко кътче, 
всеки микрон. За да попад-

свят, за цензурирането на 
Библията и за това, че тай-
ните общества и братства 
са се възползвали от не-
достъпното вече истинско 
познание в нея.

Малко преди да ни на-
пусне, разговарях с Петим 
за лечителската му дарба, 
за ролята на болестта и 
смисъла на лечението.

- Как започна всичко, 
г-н Абаджиев?

- В началото на юни 1993 
година се лекувах при ек-
страсенската Мила Слав-
чева. Тя ми призна, че ней-
ните духовни наставници й 
казали, че и при мен ще се 
прояви духовна лечител-
ска дарба. Заръча ми на 25 
юли в 20,17 минути да си 
взема един лист и син флу-
мастер.Точно в този миг 
някаква сила ми задвижи 
ръката, започна да чертае 
неразбираеми символи. На 
5 септември, след полунощ 
тази сила отново ме събуди 
и аз изписах на листа: „Пе-
тре, аз съм твоят духовен 
учител Дивитин Тистевол“. 
Малко след това започнах 
да лекувам, като първите 
ми пациенти бяха моите 
роднини. Енергията идва-
ше отгоре и се дирижира-
ше от моя учител от Кос-
моса.Контактът между нас 
се осъществяваше на уни-
версалния космически език 
Сенс-ар, който съдържа 
над 11 млн. символа.

- Какво представлява 
болестта?  

- Тя е локализирана на 
едно място в тялото на чо-
века паразитна енергия, 
която, обаче, е част от об-
щата хранителна верига 
на Космоса. И не случайно 
е там. Тя е най-нисшата 
енергия, с най-малко за-
кодирано в нея съзнание.
Имаме я в тялото си, в 
мозъка. Прилича на тъмно-
то петно, което се вижда на 
рентгеновата снимка. Най-
много постъпва в нас, кога-
то дишаме, при човека със 
силна имунна система се 
изхвърля навън. Но наша-
та медицина още не знае 
как е устроено човешкото 
същество. Тя още работи 
само с материята. А няма 
две точки материя и вре-
ме-пространство. Всичко е 
единно.

- и, всъщност, лечите-

В личната Карма/Съдба е закодирано всичко от раждането до болестите и смъртта

Кармата на човека е част 
от Кармата на Бога за 
безкрайна духовна еволюция

не човекът в това огром-
но знание, според Петим, 
трябвало да се довери на 
своя личен ангел, който се 
намирал в мозъка му и бил 
само седем пъти по-голям 
от един атом. Обитавал 
втората Ментална Душа 
на човека, а  в първата 
Ментална Душа била ко-
дирана личната му Карма/
Съдба/. Менталната Душа 
/Първа и Втора/ била най-
изумителното Божие творе-
ние, Божествената искра 
в нас, в която Бог е коди-
рал Своята Карма, Своя-
та програма, казва Петим. 
Духът на Менталната Душа 
пазел Божията искра, за-
ключена като в клетка, по 
която имало  много кармич-
ни петна, с които трябва да 
се справим. Но без трево-
га и безпокойство, защо-
то сме имали достатъчно 
време да преминем през 
безкрайна карма на еволю-
ция. Само в нашата човеш-
ка цивилизация сме имали 
на разположение 120 000 
превъплъщения, а оттам 
нататък следвали още по-
големи цикли.

Абаджиев успял да пре-
веде новата си книга на 
английски и да я изпрати 
в най-големите световни 
библиотеки, включително 
и във Ватиканската. Ин-
формира папата в Рим за 
посланията от духовния 

лят изхвърля извън тяло-
то тази нисша енергия…

- Да, и това действие е 
дълбоко изстрадано, бол-
ката минава през него. Аз я 
изтеглям от моята аура и я 
изхвърлям през ходилата, 
пръстите и очите, през дро-
бовете. Въпреки че това е 
най-щадящото и евтино за 
болния лечение, обаче, и 
че е препоръчвано от Све-
товната здравна организа-
ция, то бе забранено в нас 
със закон. 

- А може ли паразитна-
та енергия да се прехвъ-
рли от човек на човек 
или чрез енергиен вампи-
ризъм?

- Не, тя се разпростра-
нява само по свои законо-
мерни пътища и вериги. И 
никой не може да постра-
да от нея, ако тя не му е 
в личната Съдба/Карма/. 
Никой и не може да проме-
ня личната Карма/Съдба/ 
на човешкото същество.А 
енергийните вампири са 
човешка измислица. Няма 
нито такива вампири, нито 
черни, бели, пембени или 
каквито и да било други 
магии. В Космоса има две 
неща, които се употребяват 
за съвсем друго нещо.

- Дори лечителите ли 
нямат право да се намес-
ват в тази Лична Карма/
Съдба/?

- Всичко в Космоса е 
Лична Карма на Бог, никому 
неизвестна. Тя се предава 
чрез закодираната Божия 
искра в Менталната душа 
на човека и в нея има Кар-
ма за безкрайна духовна 
еволюция. От  нея се из-
вежда една свръхнищожно 
малка част лична Карма 
като път за всяко човешко 
същество. Това е описано 
и в текстове на стари ин-
дийски учени. Всеки човек 
има в своята Лична Карма/
Съдба/ някакво болно мя-
сто, някаква болка, но му е 
кодирано точно как и в кой 
момент да го лекува него-
вия съдбовен лечител. 

- и лечителската енер-
гия на Учителите преми-
нава през техните учени-
ци, за да стигне до леку-
вания човек…

- Да, тяхната духовна 
енергия, като невидим  лъч 
минава през първа чакра 
на човека. Това е водене-

Момент от 
представянето 

на Петим в 
София. До него 
е астралният 

му двойник
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Лунен календар за април 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

то на ученика-човешко 
същество от Духовния му 
Учител. Той води ученика 
си според неговата лична 
Карма/Съдба/. Има три 
класа лечители, първи-
те лекуват материалното 
тяло, вторите биоенер-
гийното и третите лекуват 
астралното, невидимото 
тяло.

- А какво става с тези, 
които се опитват да про-
менят личната Карма/
Съдба/? не си ли взи-
мат по този начин грях 
на душите си?

- Те правят това пора-
ди незнание, но и взимат 
пари, затова после си пла-
щат със страдание и бо-
лести. Трябва да се знае 
че личната Карма/Съдба/, 
сътворена от Бог, е непро-
менима и неизвестна ни-
кому. И че целият Космос 
е Карма на Бог.

- Тогава не се ли 
обезсмисля лечението?

- Когато човешкото 
същество не взема пари 
за всичко, което твори, то 
не трябва да го  изстрад-
ва, но ако взима пари, по-
сле отработва това доста 
строго. В личната Карма/
Съдба/ на всеки човек е 
закодирано всичко - от не-
говото раждане до съни-
щата и  смъртта му. Ето, 
днес на теб ти беше за-
кодирано моят учител Пе-
тим да те лекува.Точно в 
този ден, час и в тази ми-
нута.

- Как духовният лечи-
тел усеща, че е кармич-
ният лечител на един 
болен?

- Чрез неговия Учител.
Но днес т. н. екстрасен-
си, биоенерголечители 
не се съобразяват с това 
и лекуват всички, които 
преминават през техните 
кабинети. А от 20 болни, 
например, може да са му 
съдбовни само трима или 
четирима. Аз винаги съм 
лекувал само съдбовните 
ми пациенти. Много е важ-
но да се знае, че човешко-
то същество не трябва да 
твори човешката си дарба 
срещу заплащане. Това 
може да става само на ос-
новата на дарения, които 
се разделят на три равни 
части, от които първата 
да отива за построяване 
на храм за Бога, втората 
за бедни и нуждаещи се и 
само последната третин-
ка да отива за дарение на 
ученика-лечител. 

интервюто взе:
Лияна ФеРоЛи

Велик-ден
На Велики 

Четвъртък се под-
новява квасът и 

се замесва тестото за ве-
ликденските хлябове. Те 
носят най-разнообразни 
названия: «великденски 
кравай», «богова пита», 
«кошара», «харман», 
«квасник», «яйченик», 
«плетеница» или «кукла». 
Обикновено се украсяват с 
нечетен брой червени или 
бели яйца и усукано около 
тях тесто. Жените пригот-
вят и по-малки великден-
ски хлебчета с по едно 
червено яйце в средата, 
които се дават на първия 
гостенин, на кумовете, на 
девера и на роднини.

Великден се празнува в 
продължение на три дни. 
Сутринта всички отиват на 
черква за тържествената 
литургия и се връщат със 
запалени свещи вкъщи, 
като се поздравяват с 
«Христос Возкресе!» Мла-
доженците през този ден 
гостуват на своите кумо-
ве, родители и на девера. 
Те носят великденски хля-
бове и кошница с червени 
яйца. Посрещат ги с бога-
то подредени трапези.

През трите празнични 
дни се играят хора на мег-
дана, а момите и ергените 
връзват люлки и се люле-
ят, като пеят обредни пес-
ни.

От стр. 1
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мОРСКИ 
ТАРА
ЛЕЖИ

Необичаен повод съ-
бра ценители на смеш-
ната рисунка в читалнята 
на Окръжна Библиотека 
«П.К.Яворов» в Бургас на 
1 април 2014 г. Секретарят 
на  клуба за хумор и сатира 
«Морски таралежи» Кон-
стантин Коцев зарадва по-
читателите си с обемиста 
колекция от рисунки, пред-

Иван Ненков получи 
втора награда за поезия, 
а Станислав Марашки – 
специалната награда на 
Българското национално 
радио за проза на Осмия 
национален конкурс за 
хумор и сатира в Кубрат. 
Церемонията се състоя 
на 11 април т.г. в залата на 

ставляващи илюстрации 
на  вицове. Това единство 
между фолклор и авторско 
творчество роди оригинал-
на колекция, която гостите 
разгледаха с  широка ус-
мивка и добро настроение. 

Изложбата бе открита от 
поета Ваньо Вълчев, който 
разказа за скритите страни 
на изложените творби, а по-

БУРГАС СЕ СРЕЩНА С РИСУВАНИТЕ 
ВИЦОВЕ НА КОНСТАНТИН КОЦЕВ 

сле и допълнена остроум-
но от сатирика Станислав 
Марашки, който връчи на 
художника бутафорен чек 
за 2 милиона евро , с което 
уж «откупи» изложбата за 
нуждите на болните в не-
говата бъдеща клиника по 
смехотерапия. Не подмина 
рисувача и председателят 
на клуб „Морски таралежи” 
Георги Мавродиев, който 
връчи на своя колега гра-
мота за особени заслуги 
към клуба.

Традиционната почерп-
ка бе естественият завър-
шек на този първоаприлски 
празник на смеха.

КВАнТоВ ПРеХоД

Константин 
Коцев и 
Станислав 
Марашки

читалище „Св.Св. Кирил и 
Методий”. Председателят 
на журито Борис Арнаудов 
връчи на  Марашки награ-
дата и на Ненков с молба 
да му я предаде, тъй като 
бардът отсъстваше от съ-
битието поради спешно 
участие в концерт. При  
получаване на грамотите 

и паричните премии Ста-
нислав Марашки предиз-
вика смеха на публиката, 
обявявайки в  свойствения 
си шеговит стил: »Държа 
да ви уведомя, че аз не 
съм Станислав Марашки, 
а неговият двойник. Ис-
тинският Станислав Ма-
рашки в момента е на Ба-
хамските острови и маже 
с плажно масло гърба на 
една осемнадесетгодишна 
милионерка. Предвид на 
това важно занимание той 
упълномощи мен, неговия 
двойник, да получа награ-
дата от негово име, така 
че можете да ми я преда-
дете.Благодаря ви от него-
во име!» 

Сред останалите отли-
чени се открояват  Петър 
Софрониев – София и Ду-
линко Дулев  – Разград.

Церемонията завърши с 
традиционната дружеска 
вечеря в ресторант „Коли-
бите”.

КВАнТоВ ПРеХоД

ИВАН НЕНКОВ И СТАНИСЛАВ МАРАШКИ
С НАГРАДИ ЗА ХУМОР

Председателят на журито Борис Арнаудов /вдясно/ 
връчва на Станислав Марашки специалната награда 
на БНР за проза на Осмото издание на конкурса за 
хумор и сатира в Кубрат.

Снимка: Зоя Проданова

Константин Коцев и 
Вълчев

Константин Коцев и 
Брусева

Константин Коцев и Мавродиев

Кръглата маса постави в 
центъра на дискусията култу-
рите на мълчанието, както и 
пътищата за превъзмогване на 
мълчанието и създаването на 
възможности за диалог. 
На дискусия бяха поставени 
следните проблеми:
● власт, потисничество, доми-

нираща култура, цензура
● култура на премълчаването, 

мълчание и травма
● мълчанието в тоталитарни-

те общества - премълчано 
и свръхизказано /алюзии, 
алегории, думи без смисъл/

● мълчаливите архиви
● безгласните в обществото и 

техният глас
● женското мълчание и глас
● мъжко мълчание - доверие, 

авторитет и власт
● тайнопис, тайни езици, тай-

ни книги, тайни общества, 
фигури в сянка

● табута и евфемизми
● мълчание, съпротива и гняв 

- тялото като език, графити, 
протести и бунт

● медии, обществено мнение, 
популярно говорене и не-
популярното като мълчание

● сакралното мълчание - 
тайнства, мълчанието като 
религиозна практика

● ритуалите на мълчанието, 
изкази без думи

● компенсиращи мълчанието 
практики

● терапевтичното мълчание
● солидарното премълчаване, 

удобното мълчание, престъ-
пното мълчание

● Интернет - краят на мълча-
нието?

мЪЛЧАНИЕТО
НА БАЛКАНИТЕ 

В Благоевград се проведе международен семи-
нар под наслов «Мълчанието на Балканите».Во-
дещи международни и български специалисти из-
несоха доклади, свързани с народопсихологията 
на балканските народи относно премълчаването на 
сериозни проблеми, мълчанието като начин на мис-
лене и възпитание и теми, обявени за «табу».

Кой и защо мълчи в България? Премълчавани-
те проблеми удобно или престъпно мълчание са? 
Кои са най-често премълчаваните теми? Къде са 
корените на мълчанието у балканските народи? Как 
трябва да се променят стереотипите за разчупване-
то на мълчанието?

Оказва се, че характерното на този географски 
район мълчание се корени в мълчанието на хри-
стиянските мъченици (доклад на Йонут Холубеа-
ну, Румъния), в пророчествата и интерпретациите 
(според Христо Салджиев, България), в теологията 
и философията (Драгош Балан, Румъния), в ото-
манския ни период (доклад на Яковос Михаилидис, 
Гърция), в безмълвните свидетелства от всекид-
невния живот (Биляна Йосифовска, Македония), в 
мълчанието на архивите за социализма (Лиляна Де-
лянова, България), в българската култура (Цветана 
Георгиева, България), мълчаливото мнозинство на 
Балканите (Момчил Баджаков, България) и от обяс-
нението до премълчаването (Павел Крейчи, Чехия).

За литературното мълчание или за какво мълчат 
списанията на малцинствата говори Мирна Стехлико-
ва от Чехия, за мълчаливият герой в литературата на 
тоталитарното общество беше доклада на Олга Хар-
лян от Украйна, за голямото премълчаване и тайните 
общества в биографията на писателя Иван Грозев 
беше изследването на Елена Азманова, България. 
  Мълчанието на жертвите на домашно насилие в 
България, мълчанието и дискриминационното отно-
шение на българските власти към жените, пострада-
ли от домашно насилие беше докладът на Мариана 
Праматарова от България.Темата за мълчанието на 
жените от Балканите беше разширена с докладите 
на Татяна Невская (Русия) - «Мълчанието на жени-
те и културата на «избягването» в Северен Кавказ», 
Ваня Лозанова - «Филомела или за мълчанието на 
жената в староатическата трагедия»,Александър 
Атанасовски (Македония) - «Мълчанието на жени-
те във Византия», Любослава Костова - «Женско-
то мълчание» и Веселка Тончева - «Жените в Голо 
Бърдо, Албания: глас и мълчание».

«Помаците: Нарушеното мълчание» беше темата 
на доклада на Евгения Иванова, а гостенката от Ру-
сия Мария Трофимова представи доклада си: «Ин-
тернет - краят на мълчанието».

В рамките на тридневния форум, организиран от 
Югозападния университет «Неофит Рилски» беше 
представено и списание «Балканистичен форум». 

КВАнТоВ ПРеХоД
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От 1916г. отчитаме времето, празнуваме 
празниците си по Григорианския календар. Ам-
бициран да въздигне поразклатения авторитет 
на Ватикана, през 1572 г., папа Григорий  въ-
вежда това ново летоизчисление, премествай-
ки  датите с 10 дни напред, за да се навакса 
„изоставането” на действащия дотогава Юли-
ански календар. По-късно се добавят още 3 и 
днес разликата между двата календара е 13 
дни. Но прословутото научно преимущест-
во на Григорианския календар е само мит, 
защото е основан на отдавна отхвърлената 
от науката геоцентрична система, според 
която Слънцето се върти около Земята, 
затова и тропическата година, приета от него 
за еталон, е условна, въображаема величина. 
Докато Юлианският календар е космоцентри-
чен и неговата основа, сидерическата година, 
е реална величина, равна на пълния период 
на въртене на Земята около Слънцето. Ето 
защо всички астрономически и историко-хро-
нологически изследвания, свързани с големи 
периоди от време, се правят по него. Новият 
стил на  папската реформа е призната още 
при създаването й  за безсмислена от Сорбо-
ната, Виенския и други университети, както и 
от редица астрономи, като Джордано Бруно и 
Галилео Галилей. Учението на Коперник било 
забранено, защото би разобличило нейната 
псевдонаучност и защото отказва да вземе 
участие в нея.  

След Никейския църковен събор през 325 
г. Великден започва да се празнува в първа-
та неделя след първото пълнолуние, което е 
след или в деня на пролетното равноденствие. 
Така че през тези години датите на православ-
ния Великден по нов стил варират в интервала 
от 4 април до 8 май включително. Но така през 
22 век всеки ден от годината може да бъде 
Великден, при предположение, че сегашните 
правила за определяне на датата му останат в 
сила достатъчно дълго. Много е парадоксал-
но, че чрез календарните различия народите 
празнуват различно ставащите по едно и също 
време в небесата астрономически събития. 
Например, за едни християни е Иванов ден, 
а за други Коледа, докато едните си честитят 
Рождество Христово, другите още постят. А в 
това време разкъсването на вселенското 
литургично единство на християните, отво-
ря пътя за доста негативни тенденции. На 
24 май – държавата и обществото честват све-
тите братя Кирил и Методий, а Църквата ги по-
чита 13 дни по-рано. Разделено е и църковно-
то от гражданското празнуване на 1 ноември, 
празника на св.Иван Рилски и Ден на народ-
ните будители. А разкъсването на вековната 
връзка между богослужебното честване на 
светеца с народния празник в негова чест 
никак не е желателно.        

Оказва се също, че  новият календар е не-
пригоден за църковното отмерване на бого-
служебното време по осветените от Светото 
Предание и съборния опит правила. Христи-
янската Пасха много пъти се пада не само 
заедно, но и даже преди юдейската, което е 
грубо потъпкване на евангелските събития, 
според които Христос възкръсва след юдей-
ската Пасха. Дори апостолските правила и 
каноните повелявали отлъчване от Църквата 
за неспазващите това правило. Затова още 
в 1582 г. Вселенският патриарх  Иеремия  II, 
заедно със Синода, осъжда римското кален-
дарно нововъведение и свиква църковен съ-
бор, който предава на анатема всеки, който 
го следва. Затова в православните държави 
Григорианският календар е наложен само за 
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гражданския живот, а поместните им църкви 
продължават да празнуват по Юлианския. Но 
през 1923 г., Вселенският патриарх  Мелетий 
Метаксакис свиква т.н. „Всеправославно съве-
щание”, в което не участват повече от полови-
ната поместни православни църкви и се взема 
решение за приемане на „новия стил”. Пора-
ди всеобщото възмущение и вълнение сред 
православните, обаче, Мелетий е свален от 
Вселенския престол. Но заместникът му още 
през 1924 г. налага т.нар.„поправен юлиански 
календар”, преминава се  към Григорианския 
Месецослов при запазване на православната 
Пасхалия. Същото правят и Еладската  и Ру-
мънската Църкви. След големи смутове и въл-
нения, гонения в тези страни и днес големи 
маси от хора продължават да следват т.нар. 
стар стил. В Русия новият календар е въ-
веден съвсем за кратко и отменен, защото 
богомолците  опразват храмовете и отказ-
ват да се черкуват по него. Поради реши-
телната народна съпротива, новият стил 
се проваля и в Македонската църква. У нас, 
обаче, календарната реформа става неочак-
вано на 18.07.1968 г. С „Послание до клира и 
всички чада на БПЦ” тя е обявена в Църковен 
вестник вече като факт, станал „по общо же-
лание на клира и вярващия народ”. Игнажден 
започва да се празнува веднага след Никулден 
и 13-те дни помежду им с честваните през тях 
светци просто са зачеркнати, като е съкратен 
и Рождественският пост. Докато честването на 
Гергьовден е оставено по стария стил. А това 
нарушаване на времевите граници, на бого-
служебния църковен ред, съвсем не е невин-
но. То хем не нарушава православната Пасха-
лия, хем следва  Григорианския календар за 
Месецослова - празниците с постоянна дата. 
Така се нарушава логическата връзка меж-
ду отделните периоди и празници, губи се 
връзката с мистичния дух на църковното 
богослужение. Тогава изобщо не е чудно, че в 
тях не се усеща вече така силно присъствието 
на Божия благослов, че атеизмът се възраж-
да, че празниците се лишават от религиозно 
съдържание и стават повече повод за ядене и 
пиене. Но тъй като Църквата, е небесно-земна 
институция, ръководена от Светия Дух, това, 
вероятно, няма да продължи още много дълго 
време. И мистичната сила на Духа, Неговата 
благодатна сила на спасението ще променя 
по свои неведоми начини делата на хората. 
И това, което те са разделили, Бог отново ще 
свърже в една Цялост. 

Страницата подготви Лияна ФеРоЛи

Нашето биологично време е естествено, натурално, 
защото животът ни е воден от ритмични цикли, които 
ни позволяват да еволюираме в хармония с духов-
ната Цялост. Носи в себе си естествените закони на 
космичния ред. Но когато ги нарушим чрез изкуствени 
умствени построения, променяме и усещането, осъз-
наването за реалната действителност.Учените напра-
вили опити, като оставяли хора-доброволци да живеят 
в пълен пещерен мрак и забелязали, че те се нагла-
сяват да усещат времето по биологичната, естествена 
честота 13:20. Затова, неслучайно в човешкото тяло 
има 13 основни сгъвки, стави, 20 пръста на краката и 
ръцете. 13 са и Лунните цикъла в един Слънчев цикъл 
/365 дни), жената има 13 менструални цикъла на всеки 
28 дни. 20 са и слънчевите вибрации.

Изкуствената времева честота е изобретена от чо-
века да ни откъсва от нашата природа, да провокира 
сблъсъци с естественото време вътре в нас и околна-
та среда. Повечето календари, като Григорианския, 
действат на принципа на механичния часовник. Съз-
дават изкуствената честота 12:60 /12 месеца и 60 ми-
нути за един час/.

Мъчат се да уравновесят биологическите с галак-
тическите цикли, да настроят всички шаблони с Уни-
версалното време,  да назоват една честота, която е 
в измерението на психиката, да измерят чрез кръгово 
разделяне на 12 части елептичното изместване на зе-
мята около Слънцето. Така се стига до едно механи-
зирано, програмирано отношение към духовните 
пространства. До изкуствена организация на съзна-
нието и изкуствени шаблони на времето.

   Почти във всички календари мерните единици 
са  неточни и изкуствено наложени. Времето в тях се 
разбира като линейно, като функция вътре в простран-
ството на триизмерността. И ефектите-последици от 
него са конфликти, неточности, разделение, индивиду-
ализъм, неравенство, забързване, стрес. Философия-
та на това изкуствено време е пари, пари и предимно 
пари. Докато при календара на 13-те Луни времето е 
универсално, с еднакви  мерки , естествени и хармо-
нични /13 месеца по 28 дни/.

В него има една центрирана вертикалност, ради-
алност и синхроничност. Има усещане, че времето е 
функция на съзнанието, на четвъртото измерение. 
Ефектите и последиците от него са доверие, хармо-
ния, точност, интегриране, обединено съзнание, при-
помняне и развитие на телепатията. Усещане за веч-
ното сега, за времето като изкуство. 

   Един от големите гласове на разума в наши дни, 
известният американски лингвист, философ и когнити-
вен изследовател  Ноам Чомски, съставил списък на 
„10 начина за манипулиране“, вижда проблемите на 
съвремието именно във времевото объркване на 
човешкото съзнание. Вместо да му се създаде орга-
нично усещане за времето, на човека се предоставят 
всички други неважни и консумативни радости. Отвли-
ча се вниманието му така, че да няма време да мисли 
правилно и да няма занимания против статуквото. А 
неговото нормално състояние да е апатия, подчине-
ние, неведение, посредственост. За да не се изплъзва 
от ръцете на заинтересованите контрола върху разви-
тието на събитията и най-вече чрез управляване на 
времето да се контролират ценностите и желанията 
на хората.

Изкуствената честота за време 
като средство за манипулация

Чрез управляване 
на времето се 

контролират 
ценностите и 

желанията на хората

Разкъсването на вселенското 
единство на Целостта води до много 
деструктивни и негативни тенденции
Но това, което хората са разделили, 
Бог отново ще свърже в една Цялост
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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“. 

«Най-щастлив човек е този, 
който подарява щастие на най-

голям брой хора» Дени Дидро

В Б у р -
г а с 
з а -

почна да-
р и т е л с к а 
кампания в 
помощ на де-
цата, болни 
от прогресив-
на мускулна 
дистрофия.В 
плен на ряд-
кото и тежко 
заболяване са десет бургаски деца.За изграж-
дането на рехабилитационен център, където да 
се осигурят специализирани медицински грижи 
за тези деца са необходими 60 000 лева.Луиза 
Златанова е майка на едно от децата и пред-
седател на фондация «Щедрост за живот».Тя 
разказва за този проблем на диригента и компо-
зитора Левон Манукян, който се трогва от съд-
бата им и заедно със своята формация «Левон 
Манукян Колегиум Музикум» ?  е ангажират да 
подпомогнат фондацията с поредица от концер-
ти.Откриват фейсбукстраница «Фондация «Ще-
дрост за живот», където поместват материали 
за заболяването и необходимостта от благот-
ворителни инициативи в помощ на децата.До 
момента над 1100 души подкрепят кампанията. 
Между тях са известни музиканти, артисти, те-
левизионни водещи от страната и чужбина.

Когато Левон Манукян споделя с поетесата 
Мариана Праматарова за необходимостта от 
средства в помощ на децата със заболяване 
«прогресивна мускулна дистрофия», тя веднага 
го подкрепя с конкретни действия - заедно със 
сдружение «Артпиерия» организират благотво-

СТАРТИРА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ 

«ЩЕДРОСТ ЗА ЖИВОТ»

рителна изложба-базар и Театър на поезията 
в Културен център «Морско казино».Стартът 
на благотворителната кампания е даден на 31 
март - СНЦ «Артпиерия» първи внасят своето 
дарение от 617 лева в полза на Фондация «Ще-
дрост за живот».

За благотворителната изложба свои картини 
предоставят художниците Красимир Зинин, Нен 
Чанев, Николай Николов, Роджер Краев, Анета 

Краева и приложничката Офелия Жекова.
Свои книги предоставят за разпродажба с 

цел подпомагане на каузата Мариана Прамата-
рова, Калина Вергиева, Стефка Бакалова, Ев-
гений Апостолов, Тома Троев, Васил Костов и 
Таня Сарандева.

Театърът на поезията към СНЦ «Арт-
пиерия» - Бургас изнася благотворител-
но представлението «Стихове на колела». 
  Кампанията продължава с поредица от кон-
церти, организирани от Фондация «Щедрост за 
живот» и «Левон Манукян Колегиум Музикум».                             

 КВАнТоВ ПРеХоД

Заповядайте във 

ВЕгЕТАРИАНСКИТЕ РЕСТОРАНТИ 
НА „СЛЪНЦЕ И ЛУНА”  
гр. София, ул. „Уилям гладстон” № 18-Б 
гр. София, ул. „6-и септември” № 39   
(Малките пет кьошета)  

Винаги пресен хляб от лимец, камут и спелта!
Тел. за заявки и резервации: 
0897/094139 и 0899/138411

Биологични и екологични храни
и продукти можете да намерите в магазина 

на ул. „Юрий Венелин” № 1, гр. София 
тел. 0899/923378 и 0898/55080833

Сайт на „Слънце и Луна” – www.sunmoon.bg 


