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Абонирайте се за вестник

КВАНТОВ ПРЕХОД
Започна кампанията на Български
пощи за абонамент за 2015 г.
Молим всички желаещи да се абонират за в. "Квантов преход", каталожен №618, във всички пощенски
клонове в страната.
Абонамент
за 3 месеца - 3.00 лв.;
за 6 месеца - 6.00 лв.;
за 12 месеца - 12.00 лв.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

www. kvantov-prehod. org

Излиза 2 пъти в месеца

Всички, които се абонират за цялата
2015 г., ще получат и една от емблематичните книги на Издателска къща
"Новата цивилизация".
Надяваме се, че и през 2015 г. ще
бъдем заедно!
От Редколегията

ПОКАНА
Известният старозагорски художникхералдик Христо Танев ще
представи талантливите си творби в
изложба под наслов
"ПЪТ КЪМ СВЕТЛИНАТА".
Културното събитие ще се състои
на 23.09.2014 г. (вторник) от 18.00
ч. в София, в руския културноинформационен център (ул.
"Шипка"№34.
Каним всички любители на
изкуството да присъстват.
Вход свободен

ОБЯВА

И радост, и
недоумение
в очите на
хасковлии
от новата
придобивка на
хасковлии

На 25.09.2014 г. (четвъртък) от
18.00 ч., в клуб "Катарзис" (София,
ул. "Гюешево"№64) ИК "Новата
цивилизация" ще представи
книгите на писателката Мариана
Праматарова: "Градове, храмове,
колоси", "Домашното насилие",
"Митологично и не съвсем".
Ще бъде излъчен и филмът "Искри
от вечността".
Каним всички привърженици на
хубавото слово да присъстват.
Вход свободен

ПОКАНА
До членовете на 		
Регионално писателско
сдружение
„Петко Росен” - гр.Бургас

Синдромът Икар – пътят на
богочовека или на потъващото
в бездната самодоволство

В каталога на РП
нашият номер е

618

В Хасково откриха
Паметник на завистта
В деня на Рождество Богородично/08.09./с
много прояви и гости от страната и чужбина беше
отбелязан Денят на Хасково. В поздравлението
си за празника кметът на града Георги Иванов
изрази увереността си, че любовта, ентусиазмът,
самочувствието и гордостта на хасковлии превръщат града им в един модерен и красив град,
но и уважаващ миналите постижения. Един от

многото празнични моменти бе откриването /на
пл. „Свобода“, между областната и общинската
администрация/ на триметровия скулптурен монумент „Българският Икар“, съвременна интерпретация на древния мит за Икар. Но вече композицията е по-известна под името Паметник на
завистта.
След най-високата в света статуя на Богородица, вписана в Книгата на рекордите на Гинес, той
е вторият уникален, несрещащ се другаде паметник, направен по идея на кмета Георги Иванов.
Композицията изобразява човек, разперил ръце

на стр. 2

Управителният съвет на Регионално
писателско сдружение „Петко Росен”
гр. Бургас на основание чл.26 от
ЗЮЛНЦ свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на
15.10.2014г. от 18:00 часа на адреса
на сдружението в гр.Бургас, к-кс
„Изгрев”, бл.55,вх.8, ет.1 при следния
дневен ред:
1. Промени в Устава на
Сдружението;
2. Избор на нов Управителен
съвет;
3. Избор на председател;
4. Прием на нови членове;
5. Други.
Поканват се всички членове на
Регионално писателско сдржение
„Петко Росен” - гр. Бургас, да
присъстват на събранието.
При липса на кворум събранието
ще се проведе на същото място
един час по-късно.
Председател на УС:
Иван Бубалов
гр. Бургас

КВАНТОВ
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ече немалко хора
започнаха да разбират, че не ние
убиваме времето си тук на
земята, а измислената от
нас мярка за преброяване на недългия живот, ни
убива с особена лекота.
Разбрали, че няма време,
за доста хора то изчезва,
когато осмислят този факт.
Но за повечето от нас
няма избор, няма съмнение, че трябва да се бърза да се живее под напора
на т.нар. „време“. Защото
не сме избрали да бъдем
човека, който искаме да
бъдем. Просто – заварено положение. Наследени
възгледи, твърдения, образи, внушения, календарни предубеждения, стари
и нови митове. И притчи,
много притчи, предавани
от уста на уста. Така трябвало, така не трябвало…
Толкова сме внушаеми, че
дори не се усещаме как
живеем нечии други, не
нашите животи. Без всякакво въображение. Но с
много хипноза, бутафории,
привидности, симулации,
криви огледала и оптика.
И с много, ужасно много
преструвки, че сме това,
което казваме, правим или
както изглеждаме. В един
постоянен транс и в едно
перманентно самоопиянение и самохипнотизиране.

Реалността- илюзия или животът като контекст

Изворът, който
оросява със
святост, никога
не наводнява
Дотам, че понякога се питаме дали живеем истински или само симулираме
живот. Особено, когато
ни се налага да сваляме
маските, които са станали
нашите истински лица. И
после Дявола ни бил виновен, изкушавал ни, изпитвал ни. Измисляме го, за
да се оправдаем с него за
несвършената си работа и
за апатичната си природа.
А той, Немирникът, ако го
имаше, изобщо не би ни
оправдал.
Добре че понякога, макар и много рядко, зад маските ни прозира онзи все
още нероден, автентичен
Живец от Вечната реалност. Проблясква, като искри в детски поглед, изумлението от безпределния
вечен принцип на раждащото се ново във всеки

един кратък миг. И тогава
можем да си кажем като в
тибетската мантра: Аз съм
душа! Аз съм Божествена
Светлина! Аз съм Божествена Мъдрост! Аз съм Божествена Любов! Аз съм
Божествена Сила! Аз съм
Божествено Творчество!
Аз съм Съвършен!
А щом сме всичко това,
как можем да се съмняваме, че сме съвършено въплъщение на съвършения
Живот, тук и сега? Че можем сами да творим своята реалност и да избираме
да следваме своята легенда, своята притча, без да
повтаряме нечия друга?
Тази, която е заложена изначално в нас, още преди
душата ни да е потърсила
своя земен пристан. Но
пък затова ще трябва да
се научим да четем в своя-

та Книга на Живота, в която е записана единствено
непроменящата се, валидната за нас Реалност.
И тогава нашата вяра, нашата любов, нашата надежда няма да е плод на
консенсус, на договаряне,
на споразумение. А лично
преживяване, извиращо от
най-дълбоката ни вътрешна същност. Божествената. Без това да изглежда
като егоизъм, несъгласие
с другите, а само един автентичен, самороден цвят
и образ. Та нали нашият
Творец обича разнообразието и ние, като Негови
творения, би трябвало да
го можем, да творим не копия, а оригинални творбиреалности, условия на живот, които резонират с найвътрешните, най-чистите
ни мисловни и сърдечни

състояния.
И ако изваждахме само
от този Вечен Извор найсветлите си състояния и
отношения, нямаше да
има по света никакви потопи, земетръси, урагани,
цунами… Нямаше да има
от какво да се изчиства
Майката Природа и Земя.
Пък и нищо не се пръхва
без нашето участие, без
нашето съгласие, без нашите съзнателни намерения, мисловни и умствени
нагласи, без нашите фантазии, които, както доказа
Струнната теория, задействат съзидателните вълни на материализирането.
Тогава къде е разковничето ли? В нашето съзнание
е отговорът. Това, което
Съ-знава, Съ-зидава заедно със създалия го Творец.
Само това проумяване е
достатъчно, за да можем
да смятаме и най-дребното,
най-причудливото
нещо за истинска реалност, а най-разумното, найавторитетно изглеждащото
нещо за истинска илюзия.
Както и да можем да се
идентифицираме с това,
което сме - един неунищожим дух, едно необусловено и свободно съзнание. А
не с мимолетни,преходни,
консенсусни вярвания и
убеждения, до които не
сме избрали да достигнем
сами.
Лияна Фероли
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Синдромът Икар – пътят на
богочовека или на потъващото
в бездната самодоволство

Мафиоти ликвидират
България, а ние
мълчим от малоумие

за полет с криле от пера, но две мощни костеливи ръце на невидимата тъмна сила са го
хванали отзад и се опитват да осуетят полета
му. Автор на монумента е хасковският скулптор
Господин Тенев-Гуспата, чието дело са и други знакови, но и често оспорвани творби, като
статуята на левитиращата Баба Яга, металния
бухал върху сградата на общината, фигурите
на Оранжевия мост…
Предполагам, че някои ще харесат паметника на завистта, който откриваме днес, други не.
Но той не е направен, за да се слагат цветя на
него, а за пречистване на душите. Всеки, който застане пред него, да може да размисли и
прецени – дали иска да е част от крилете или
от възпиращата сила на завистта. Защото няма
нещо, което сме направили в този град, което
да не е било охулвано и проверявано от различни инстанции. И затова тук всеки има правото да се разпознае, каза градоначалникът при
откриването на паметника. След което благодари на автора Господин Тенев-Гуспата, подарявайки му плакет - икона на Св. Богородица.
От своя страна, скулпторът му подари макета
на паметника и му пожела още един управленски мандат. Негови творби, изпълнени с голям
интелектуален плам, са притежание на доста
държавни и частни колекции в Хасково, София,
Пловдив, Смолян, Варна, Бургас, както и в Англия, Холандия, Германия, Италия, Норвегия,

Връзката между изсичането на горите и наводненията е очевидна. Той напомни, че подобни дъждове е имало и преди в България,
но тогава е имало гори. Когато няма дървета,
няма коренова система и няма къде да попие
водата. Водата веднага се оттича в реки и поточета и залива всичко.
Това коментира в интервю за "Фокус" математикът и експерт по изборите проф. Михаил
Константинов, който не за първи фокусира
вниманието върху пиперливата тема.
Сега тези гори се секат безобразно и в Стара планина, и в Странджа, и в Родопите, и в
Рила, и в Лудогорието. В момента секат в и
Пирин, за да направят нови писти. Все полошо ще става. Скоро няма да има вода за
пиене. Както ни заливат порои, така няма да
има какво да пием – ще пием кал. В момента
ликвидират България, алармира професорът.
Според него причината за тази безотговорна масова сеч е, че българското население е
изпаднало „в крайна степен на малоумие”.
„Щом допуска една банда, една дървена
мафия, едни изроди да му унищожават природата, значи това население е обезумяло.
Ако беше нормално население, нямаше да
чака на държавата, а то самото щеше да ги
спре. България си отива, тя няма съпротивителни сили. Това е един умиращ организъм,
за съжаление”, смята математикът.

Словакия, Русия, САЩ, Турция, Македония,
Сърбия, Испания, Белгия и др.
Общоизвестно е, че паметниците документират, съхраняват и увеличават материалната и
духовната култура на обществото.Но и поучават, будят размисли. В тази връзка, има много
паметници в света, изобразяващия митологичния герой Икар, който искал да стигне с изкуствени криле до Слънцето и така се превърнал
в символ, също като Сизиф, на дързост, на
липсата на отчаяние по житейския път. Но и на
необуздана самоувереност, понякога водеща
до пълна катастрофа. Сега обаче, неслучайно,
точно в България и точно в града на Богородица бе изобразен спънатия, прекършения полет
на Икар, още преди да излети. Това ли е българският модел на летеж, бихме се попитали.
Или психологичната ни нагласа за обреченост?
А може би и много повече – усещането, че през
нас минава цялата нечистота на света, за да
я погълнем, претопим и унищожим. Учителят
Петър Дънов го е формулирал много кратко –
България е черният дроб на света.А Учителят
Ваклуш ни напомня, че след като тук за душата
ни бродница и скитница няма дом и подслон, тя
все ще опитва да стане част от Вечния извор. И
когато се изпълни времето за това, да може без
жал и страдание да отлети към сините простори но не с пришити, а със самоизрасли криле.
Лияна Фероли

Проф. Константинов:
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реглеждам излязлата неотдавна в ново оформление книга „Благословена
Русия”. Събраните на едно място
позитивни пророчества за Русия
впечатляват и учудват, защото засега противоречат на това, което е около нас, в реалността
(или в илюзията?!).
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Парацелс (1493 – 1541) –
прочут лекар, натурфилософ и алхимик от епохата
на Възраждането
„Има един народ, наречен от
Херодот хиперборейски. Сегашното название на този народ е
Московия. Да не ви заблуждава страшния им
упадък, който ще продължи много векове. Хипербореите познават и силния упадък и огромния разцвет… В тази страна на хипербореите, за която никой никога не е мислил като за
страна, в която може да се случи нещо велико,
ще възсияе Великият Кръст над унижените и
отхвърлените”.
Според предсказанията на Парацелс, това ще
се случи 500 години след неговата кончина, т.е.
през 2041 година. Както виждаме не остава толкова много да чакаме.
Едгар Кейси (1877 – 1945)
"Надеждата на света идва
от Русия… Това ще бъде такава свобода, при която всеки човек ще живее заради благото на
ближния си. Този принцип вече е
зароден там”.
"Мисията на славянските народи е в това, да променят същността на човешките взаимоотношения, да ги освободят
от егоизма и грубите материални страсти,
да ги възстановят върху нова основа – основата на любовта, доверието, мъдростта…
Надеждата ще дойде в света от Русия– не
от комунистите, а от свободна Русия! Ще минат години, преди това да се случи, но именно
религиозното развитие на Русия ще даде на
света надежда”.
Джин Диксон (американска предсказателка, родена през 1918 година в Висконсин, САЩ)
"Надеждата на света, неговото възраждане, ще дойдат от
Русия и няма да имат никаква
връзка с това, което представлява комунизма. Именно в Русия ще възникне
най-истинският и велик източник на свобода… Това ще бъде съвършено различен начин
на съществуване, основан на принцип, който
ще стане основа на новата философия на живота”.
Баба Вирса Сингх –
сикхски светец, умира
през 2007 г.
„Историческото предназначение на Русия е да стане лидер на
човечеството. За вашата страна тези времена наближават”.
Какво може да бъде обективното обяснение
на тези пророчества, дадени от съвсем независими хора, живеещи не само в различни страни,
но и в различни епохи?
Все по-голям брой светски учени признават
влиянието, което оказват звездите и планетите
върху историческите събития и съдбата на хората и държавите.
„…всяка планета представлява гигантска кълбовидна леща за многобройните
невидими(така наречени диапирови) излъчвания, към които се отнасят радиовълните, радиацията, мощните потоци от елементарни
частици(лептони), които се раждат при термоядрените реакции в недрата на далечните

Русия – под
знака на Водолея
звезди.
Преминавайки през подобни „космически
лещи”, диапировото излъчване се пречупва
слабо и се фокусира на голямо разстояние от
планетата, повишавайки при това мощността си стотици пъти. Нещо подобно става с
малкия безобиден слънчев лъч, който, хванат
в лещата, без особено затруднение запалва
всякакъв горим материал.
Впрочем, както подчертава изследователят на тези въпроси професор Юрий Сафронов, за щастие биосферата на Земята, всички
космически тела са лоши космически лещи, те
фокусират излъчването не в точка, а в голяма област – т.н. диапирово петно, плътността на излъчването вътре в което не достига
смъртоносно за човека ниво.
Например поради бързото преместване
на Луната и денонощното въртене на Земята „диапировото кръгче” се носи по земната
повърхност със свръхзвукова скорост и времето на неговото въздействие не превишава
20-30 минути.
Както показват астрооптическите изследвания, при определено положение на
планетите(космическите лещи), преминаващи през различните знаци на Зодиака, на
повърхността на Земята се създава особена,
преплетена шарка от диапирови петна, които
оказват специфично влияние върху био- и геосферата на планетата…
…Съпоставяйки различните ботаникогеографски области на райониране на растителността с типичното разположение
на зодиакалните диапирови петна, ученият
стигнал до извода, че има съвпадение на границите, има астрооптичен ефект! По такъв
начин преди няколко години беше потвърдено съществуването на природното явление
астрооптически ефект, и следователно се
потвърждава и принципиалното правомощие
на астрологията…
…Русия като цяло се намира под покровителството на Водолея. Символът на този
зодиакален знак е човек, узнаващ тайните на
„живата и мъртвата” вода. Както е известно, ако през обикновена вода от водопровода
се пропусне електрически ток тя се разделя
на основна – ускоряваща развитието на живите организми, и кисела – притежаваща бактерицидни свойства; окултното значение на
този факт далеч надхвърля рамките на физиката, тъй като то е свързано с познаването
на тайната на Доброто и Злото, на живота и
смъртта.
„Често чувам да казват, че Русия е загинала,
че вече няма руснаци – пише през 1990 г Тамара Глоба – но ние астролозите знаем, че Водолеят се управлява от Уран – планетата на
свободата. Това понятие говори само по себе
си. Русия не може нито да се купи, нито да се
убие”.
„Какъв е той, Водолеят? Свободен, поразяващ, необикновен, интересен, вълшебен,
интригуващ, т.к. е много неочакван. Неподвластен на логиката, бунтуващ се, шокиращ,
експлозивен, живеещ по свои правила и вече
нарушаващ ги. Непринадлежащ сам на себе си,
разрушаващ всичко и неизвестно как, изграждащ отново. Смешен, весел, добър приятел, а
понякога неадекватен, бунтар. Студен и безжалостен, неприспособим, откъснат от реалността, фантазиращ, мечтаещ. Утопист.
Може още дълго да се говори. Но в това се
състои цялата наша руска същност…
…Русия е такава, каквато е планетата
Уран, която управлява Водолея. Макар че едва
ли си струва да очакваме насилие, натиск,

терор или жажда за абсолютна власт, тъй
като Плутон в знака на Водолея се намира в
изгнание. По-скоро ние сме способни да извършим чудо по Уран-ски, което сме правили неведнъж, да учудим всички с пробиви в науката,
в създаването на нови технологии. Спомнете
си колко майстори от нашата необятна родина създават уникални неща буквално от нищо.
А колко велики умове са родени тук. Нас не могат да ни подценяват, защото ние сме способни да поразим, докато другите само се чудят.
Всяка личност, която се намира под влиянието на Водолей и Уран в основата си се стреми към рая на земята, към мир и вселенско
благополучие. Така и Русия има в основата си
стремеж към всеобщо благоденствие…
… От всичко това излиза, че на руския човек
му е нужна идея, път към светлото бъдеще,
като всеки Водолей. Ние сме способни да извършим подвиг, особено ако от това имат нужда
другите. Ако целта е по-висока от преследването на лична изгода. Какъв трябва да бъде
нашият управник? За камшик тук не може да
става дума. Всякакъв гнет рано или късно ще
бъде отхвърлен от нашия народ, ако не бъде
подкрепен от идея. Затова управникът трябва да даде на народа направление към какво и
накъде да се движи”.
В много източници се говори, че настъпва
епохата на Водолея. В действителност в своето
прецесионно движение точката на пролетното
равноденствие преминава дванадесетте знака
на Зодиака за 25868 години. Тоест влиянието на
един знак на Зодиака продължава около 2150 години. Обаче никой не може да каже точната дата
на смяната на епохите.
Защото точката на пролетното равноденствие
„пълзи” по границата, която отделя на небесния
свод знака на минала епоха – епохата на Рибите
от знака на новата епоха – знака на Водолея, в
продължение на стотици години.
Няма съмнение във факта, че става смяна на
епохите. Епохата на Риби се сменя от епохата на
Водолея. Но енергиите на новата епоха заменят
енергиите на старата епоха постепенно.
И при цялата постепенност, има моменти,
когато енергиите на новата епоха започват да
влияят по-активно. Това се случва сега, когато
планетата Уран, управляваща Водолея, влезе в
активния знак Овен на 12 март тази година. Аз
писах за това в брой 8 на „Сириус” за ноември
2010 година. Затова в близките седем години
следва да се очаква по-голямо проявление на
енергиите на Водолея.
А на земното кълбо новите енергии ще бъдат
проявени най-добре в тези страни, които се намират под знака на Водолея. Това се отнася и за
Русия.
Заради справедливостта трябва да отбележим, че под Водолея се намират също и други
страни, например Латвия, Полша, Швеция.
Америка се намира под управлението на
Близнаци(затова е съмнително, че в Америка ще
има Златен век в епохата на Водолея). Англия се
управлява от Везни, Украйна – от Телец, Израел
– от Плутон, Франция – от Лъв.
В Русия има области и градове, които се намират под влиянието на другите знаци на Зодиака.
„По данни на Павел Глоба, ръководител на
Авестиската школа по астрология в Русия,
най-силно се чувства влиянието на Овен в Ростов на Дон, Мурома, Тула, Вятка(в Киров). С
Телеца са свързани Москва, Саратов, Нижни
Новгород, Красноярск, Тамбов и Уляновск. С
Близнаци е свързан Суздал, с Рак – Владимир и
Владивосток.
На стр. 4
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Книга, вдъхваща надежда за бъдещето и ръководство за активна позиция в нашето сложно време

С помощта на българския език новото
в света ще тръгне от нашата страна
А посявайки семената на новата
цивилизация в обширната руска
държава, българската култура
ще даде началото на новата епоха
за човечеството

руският поет и
писател Ефим
Кушнер в Кърджали

П

о покана на Регионална библиотека
„Н. Й. Вапцаров“
и НЧ „Обединение 2013“ в
Кърджали се проведе среща-разговор с руския поет и
писател Ефим Кушнер. Той
е роден на 30 април 1940
г. в гр. Бобруйск, Беларус.
Икономист и философ. Автор на книгите „Безкръвната
революция“, „Завръщане в
рая“, „Полет над пропастта“,
„На прага на безсмъртието“,
„Собственикът“,
„Квантов
преход“. Скоро на български
ще бъде преведена и последната му книга „Политическо цунами“. В Кърджали
Кушнер представи книгата
„Учителят – пророк на Шестата раса“, на която е съавтор заедно с Елена Ковачева и Тодор Ялъмов. Книгата
е сборник от статии и есета,
които разказват за делото и
мисията на учителя Петър
Дънов, разказва и за негови ученици, последователи.
Сборникът ни предлага един
по-особен поглед, обобщаващ посланията на Учителя Дънов за бъдещето на
съвременното човечество,

отговарящ и на потребността ни от добър, адекватен
на времето модел за утрешния ден. Защото в днешното изключително сложно и
динамично време светът ни
е разкъсван, заедно с екологичната, финансовата и социалната, и от футурокризата, от липсата на визия за
бъдещето. Затова авторите
избират да ни представят
онези текстове на Учителя, в които ни е дал основните ориентири и жалони
на извършващия се сега
съдбоносен преход от нашата Пета към следващата
Шеста раса, към настъпването Епохата на Водолея.
Човечеството технически
стои на прага на излизането
в огромния, безкраен Космос, се казва в книгата, но
е твърде далече от овладяването на Вселената вътре
в нас, в която, според духовния закон, се повтаря в
миниатюрен модел Светът
на идеите, породил този на
материята. Затова всичко,
което имаме да опознаем е вътре в нас и именно
успехът на това начинание
ще предопредели бъдещето
развитие на човека и човечеството. Затова разработените от Учителя теми в това
отношение, както и неговите
задълбочени напътствия за
ролята на този наш вътрешен свят, на славянството,

От стр. 3

П

од покровителството на Дева
се намират Калуга, Новосибирск, Перм и Пенза; Везните
покровителстват Самара(Куйбишев),
Иркутск, Псков; Скорпиона покровителства Твер, Брянск, Воронеж.
Знакът Стрелец оказва влияние на Велики
Луки, Магадан, Ярослав, Екатеринбург и Белгород, а Козелск, Ставропол, Хабаровск и Кострома са подчинени на Козирога.
Под знака на Водолея се намират Архангелск, Новгород, Вологда, Курск, Орел, Рязан и
Омск(откъдето аз изготвям този брой на „Сириус”); под Риби са Санкт Петербург, Чита и
Астрахан”
С какво се различава Русия от останалите
региони на Земята? Ако Западът е слънчевата половина на света, неговият творчески
потенциал, а Изтокът е лунната половина,
тоест душата на света, то Русия е сърцето
на човечеството, неговата съвест. Астролозите подчертават, че тази част на света е
подобна на главния мозък с неговите ляво и
дясно полукълбо, за преграда между които слу-

на богомилите и на българския народ не само вдъхват
надежда за бъдещето,но са
и ръководство за активна
позиция в нашето сложно
време.
Затова книгата „Учителят
– пророк на Шестата раса“
се спира на тези моменти в
духовното познание, но разгледани и през погледа на
последователите на Петър
Дънов, и на други представители на Всемирното Бяло
Братство, като Учителя Мория и Учителя Кут Хуми,
на някои други духовно
търсещи хора, като Елена
Блаватска, Елена Рьорих,
Леонид Маслов, Владимир
Мегре, Джордж Оруел, Иван
Ефремов, Борис Георгиев,
Петър Димков, Есару Емото,
Константин Златев и др. Защото едно от най-важните
изисквания на новото време
е да не се омаловажават заслугите на нито един от духовните водачи през миналите епохи и в различните
народи. Но духовното единение между всички учения
е преди всичко допускане на
много разнообразни нива на
съзнания, а не натрапване
на своето, казва Елена Рьорих. И като основа на всичко
трябва да бъде примерът на
Природата, всичко в себе си
поемаща и хармонично подбираща своите съседи. Затова цялата й мощ и красота

е в приемането проявите на
живота в цялото им разнообразие. А онова, което е
по-близо до нашето сърце,
това е нашето сегашно
ниво, след време пък духът
ни посочва следващото.Затова днешното единение
е по-скоро благостно допускане, искрено следване на
онзи, който ви е по-близък.
Но пък това помага, според
едно послание на Учителя
Дънов, извършващият се
сега енергиен преход да
се изживее като един концерт на новото време, като
една съвършена симфония
на любовта, в която всички звучащи инструменти се
допълват един друг и макар
всеки да е със своя специфика, той пак звучи в една и
съща тоналност, в съзвучие
с останалите, в синхрон с
вибрациите на Любовта.
Особено е важно всеки
да се включи в „строежа“ на
идващото ново време, казва Учителя, защото за пръв
път в историята на Земята
една човешка цивилизация
се заменя с друга без тотална смяна на индивидите и
то плавно, почти неусетно,
като се спести тоталната
разруха. И ако се влеете в
Новото с хармония, разбирателство, с доброта, разумност и сърдечност,ще
стигнете до там, за където
сте се запътили. И това е

Русия –
под знака
на Водолея

жи Уралския хребет. „На Русия и предстои да
обедини Запада и Изтока, оставайки такава
каквато е, и да даде на света новото съзнание” – справедливо твърди Т. Глоба”.
Има пророчества, в които се говори за глобален катаклизъм, смяна на полюсите, което ще се
случи през следващата година. И дори се посочва точна дата.
Има диктовка „За пророците и пророчествата”, в която се казва, че ако определен брой хора
вярват в нещо, то има голяма степен на вероятност това да се случи.
Почти всички имат предчувствието, че има
нещо неблагополучно в света и това няма да

във възможностите на всеки човек, който е осъзнал,
че е духовно същество, че
е част от Бога. Който е спокоен за своето утре, оставил
е
негативното,тревогите,
съмненията, очаква само
добро и е устремен напред
с добри мисли, добри намерения и увереност, че може
да създаде всичко, което поиска.
Особено значение в книгата имат мислите на Учителя за ролята на славянството, на богомилите, на
българския народ,на Русия.
Няколко есета са посветени
на съвременна Русия, където сега се залагат основите
на обновената Свещена
Рус, където започва една
основна духовна промяна
под ръководството на Светлите сили.
Както в Средновековието,
българската православна
църква е дала християнството и писмеността на славяните и Русия, така и в наше
време българската култура
ще посее семената на новата цивилизация в обширната руска държава и ще даде
начало на нова епоха за човечеството, казва Учителя
Петър Дънов. А задълбоченото познаване на скритата
духовна история на нашия
народ и нашия език говори,
че българският език ще има
голямо значение за хората
на Шестата раса. Защото
той е най-точният език, на
който могат да се предадат
окултните закони и Словото
на Бога и защото българският народ е най-древният
народ на земята. Носител
на първичния език на човечеството. Затова избрах
да дойда в България, казва
Учителя на своите ученици, като ги уверява, че „от
България ще тръгне новото
в света“.
Лияна Фероли
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Биодинамична
характеристика
за септември 2014 г.

Лунен календар за септември 2014 - І част от Димитър Стоянов

Есента дойде! Ще дойде и зимата. Месец септември
ни дава възможност да приберем плодната реколта и
да направим една добра подготовка на преработени
продукти за зимата. Пълният период на Входяща Луна
от 4-и до 16-и е достатъчен: сливи, смокини, ябълки и
круши. Точното време е топлинно и светлинно съзвездие
– дни плод и цвят. Двата топлинни тритона на трети и
четиринадесети увеличават тази възможност непременно
да ги ползваме. Време е и за лютеницата, въпреки че в
много райони доматите пострадаха от киселинен дъжд
и много от добрите стопани засяха нова реколта, която
сега ще даде плод. Периодът на низходяща луна ни
дава възможност да насадим късни есенни култури, да
подготвим лехи за следващата година и да прибираме
готовите кореноплодни. Достатъчни са и дни за работа
с компоста – цели дванадесет. Като вече имаме дни и
за началото на есенното торене. На седемнадесети –
за цветните лехи, на двадесет и втори – за плодните
лехи, лози и овощни дървета и на двадесет и седми за
кореноплодните.
Използваме готовия компост от първата купчина и ще
продължим през октомври. В дните плод и цвят можем
да започнем подготовка на новите дупки за овощни
дървета и лози. Използваме и двата периода на луната.
Стартира периода за подхранване на пчелите. Помнете
правилата за отваряне на кошерите – само дните
плод, цвят и корен. Никога във водни знаци и дните от
календара, отбелязани с пунктирани линии. Засяване на
житните зимни култури е препоръчително да се извърши
в дни, плод на възходяща луна.
Динамични и много активни са и планетите през
септември, което не ни дава възможност за точни
предсказания.Това, което очакваме, е повече влага и
хлад след преместване на слънцето в студената Дева
на 16-и, а там ще е целият месец и Меркурий. Марс,
Юпитер и Уран са ни надеждите за влага от Скорпион,
Рак и Риби. Това, което е сигурно, ще имаме важна и то
много важна работа през септември. Успех!

завърши добре. Обаче има Път, който позволява да се избегне всякакъв катаклизъм, включително и обръщането
на земната ос. За тази цел е необходимо да се преобърне
съзнанието! Всеки да имени своето съзнание! И няма да
има никакви катаклизми!
„Любовта да замени ненавистта.
Любовта да измести страха.
Дружелюбието да замени равнодушието, злобата и
неприязънта.
Радостта да дойде на смяна на лошото настроение.
Божествените качества заменят всички небожествени качества като с вълшебна пръчка, само в случай,
че човечеството в основната си маса смени поведението основано на егоизма, тщеславието, желанието за
непрекъснато получаване на удоволствия от живота, с
поведение, основано на взаимопомощ, сътрудничество,
желание да се отдава всичко за живота.
Има вероятност за това, че Златният Век ще дойде
на Земята."
Владика Иларион, 5 юли 2009 г.
Татяна Микушина

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА
ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди
Реколта 2014 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Славейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове.
Земята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана последните 25 години и не е
натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите граници на еко селището от
родови имения.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва
от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са подобни на тези на пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържание на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с
приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с ниска степен на
окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1
и В6, както и на витамин Е.
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отношение на 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 производителите да не използват изкуствени торове.
Тел. 0877 309 954; 0888 693359
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едно стихотворение на Киплинг се
казва, че войникът трябва да носи в
едната си ръка азбука, а в другата –
пушка. Днес и ние май трябва да избираме
между азбуката и картечницата. И само ако
продължим да вървим по свой път, тогава бихме имали шанс за достойно място в
историята.” (Виж интервю на Волен Сидеров
с акад. Шафаревич във вестник “Монитор” от
20.04.2002 г., озаглавено “Антисемитизмът” е
инструмент за контрол над съзнанието”.) Между
другото, от посочения цитат за пореден път се
вижда и резултатът от десетилетното изкривяване на историята, вследствие на което неусетно на делото на Кирил и Методий и техните
последователи е започнало да се гледа като на
“версия”. Но и на това сме благодарни, защото
днес тази “версия” поне може да се обсъжда,
докато допреди двадесетина години това беше
немислимо.
Не се ли убедихме, че всяка отстъпена от
нас икономическа или духовна територия
веднага се заема и още в следващия момент бива отправяно ново искане за следващи отстъпки?
Нима Паисий не можа достатъчно добре
да ни обясни, че народ, който забрави
историята и езика си, загива?!
Напротив, върхът на гротескната ситуация бе награждаването на професора Ото
Кронщайнер от Президента на страната ни
Петър Стоянов с най-високото българско отличие – орден “Стара планина”, първа степен. Правилно беше подметнато във вестник
“Монитор” от 12.09.2000 г., че както е тръгнало,
следващият награден може да се окаже и Али
Агджа.
На ясната наложителност и при наличието
на предостатъчно основания да бъде взето
официално отношение, след което да последват национално отговорни действия по въпрос
от такава важност, Президентът и държавните
институции отвърнаха с мълчание, което, ако
трябва да оценим, следва да охарактеризираме като заканително през стиснати зъби.
Доказателства, че тук става дума не само
за бездействие, но и за противозаконност
и антиконституционност в разрез с националните и държавни интереси, могат да
се открият в продължилата подмолна тактика на официализиране на въпроса, но
по обиколни пътища.
Изглежда, “провеждащите акцията” преценяват, че такава реформа у нас не може да бъде
извършена изведнъж, тъй като имат опита от
предишни бурни реакции на народното ни самосъзнание и воля. Затова прилагат тактиката на постепенна ерозия на ценностите, след
което пред почти свършен факт да обявят, че
“просто не е възможно иначе”. И това дава
ефект. В съчетание с другите притискащи ни
фактори (най-вече икономически), повечето
хора възприемат тази проблематика като
толкова абсурдна (каквато тя всъщност е),
че с пренебрежение махват с ръка и отвръщат вниманието си от нея. И така постепенно
бива реализирана по-горе цитираната поговорка за умните и лудите; подобно на ефекта
при жабите, чиято чувствителност е такава, че
ако водата около тях се нагрява бавно, могат
да бъдат сварени живи. Учудващо е до каква
степен надписите на латиница вече са навлезли в ежедневието ни, а когато стане дума, че
се извършват действия за промяна на азбуката ни, повечето хора възкликват: “Няма такова
нещо!” или “Това не е възможно!” И сигурно ще
се изненадат (също както пишещият тези редове през октомври 2000 г.), че в Македония кири-

Опитът да бъде заменена
кирилицата с латиница
Езикът и писмеността като
обект и средство за психотронно
въздействие
Невежество, престъпно
съглашателство и продажност
подпомагат противниците
на българския дух
лицата се оказва “по-разпространена”, отколкото
у нас. Все още . . .
Началото на третото хилядолетие ще остане
белязано от изявления, публикации и предавания, целящи да представят предлаганите промени като крайно наложителни. Търси се ефект и
от вмъкването на пасажи в предавания и публикации по всякакви други поводи. Например, предаване на Българската национална телевизия от
поредицата “Мисията възможна” с проф. Владко
Мурдаров не отговори на изградените от предварителната разгласа очаквания за дискусия по
въпросите на българския език, но в него бе излъчено изказване на проф. Кронщайнер, в което
същият повтори становището и предложението
си за въвеждане на азбуката, назовавана вече
“кронщайнерица”. Виждаше се, че е притеснен
от липсата на сериозни аргументи и дори създаваше впечатление, че не е трезвен; даже смеси
глаголицата и кирилицата, но водещите ни осведомиха, че се подготвя цялостен филм и интервю, които ще бъдат излъчени в навечерието на
24 май(!).
Не по-малко неуместно, но следващо посочената логика, се яви и изказването на тогавашния
социален(!) министър Иван Нейков (след поредното си пътуване в чужбина), че “е добре у нас
да бъде въведен втори официален език. Това е
неизбежно предизвикателство пред България
при присъединяването й към Европейския съюз.”
Европа нямало да научи български, но ние трябвало да усвоим английски, немски, френски или
испански – официално признатите от ЕС езици.
Българският можел да остане официален по
конституция. Вторият официален западен език
бил неизбежен, ако искаме да ползваме огромната информационна банка на Европа. Според
Нейков с подобен проблем вече са се сблъскали Финландия, Швеция, Дания. Езикът ставал
изключително важна част от квалификацията
на работниците. Чуждите инвеститори щели да
изпращат подчинените си на специализации в
Европа.” (Виж известието “Искат (!?) втори официален език” във вестник “24 часа” от 03.05.2001
г.) Въобще, приказки, сякаш българинът няма понятие от чужди езици и информация, а българският език се явява спънка към тях!
Доживяхме и следното. Вече не оставяйки
никакво съмнение в раболепие пред чужди покровители и поръчители, на връх 24 май 2001
г. (П)резидентът Петър Стоянов, пред паметника на Светите братя Кирил и Методий пред
Националната библиотека, заяви, че въпросът
за въвеждането на латиницата като официална азбука “тепърва ще се дебатира много
в българското общество”. Така той “коментирал хвърлената предния ден от председа-

теля на БАН акад. Иван Юхновски бомба за
въвеждане на латиницата наред с кирилицата”. (Виж вестник “Труд” от 28.05.2001 г. – статията “Петър Стоянов допусна дебат за латиницата”
и вестник “Монитор” – статията “Петър Стоянов
пак обърна палачинката” от Владимир Райчев.)
Става ясно какви “указания” получават нашите политици, когато отидат на “инструктаж” в
Брюксел и Вашингтон, но за това, естествено, се
говори възможно най-малко. Противно на действията . . .
В следващите дни средствата за масова информация бяха затрупани от становища, които
не внесоха нови аргументи по въпроса, но стана
ясно, че междувременно са са задействали защитните механизми на българския народ, прозрял манипулациите. Нямаше нито едно изказване, одобряващо предлаганата промяна. Ясно
беше декларирано: “Дискусия в обществото
няма. Има политически натиск над обществото от близки до властта кръгове да му отнемат и последното – буквите, с които пише,
хилядолетното достойнство на духовността
му. Да му отнемат народността.” (Виж рубриката “Коментар” на вестник “Дума” от 28.05.2001
г., писмо на Велиана Христова – “STOIANOF,
DISKUSSIA NIAMA!”)
Но не се мина много време и отново се получи
ситуацията от вица: “Майсторе, да купя ли халва?” На 25.07.2001 г., т.е. след почти година и половина, вестник “Демокрация” публикува за втори път цитираната статия от Иван Жеков във в.
“Стандарт” от 17.03.2000 г.; този път като отворено писмо със заглавие “Проблем ли е кирилицата?” и под надслов “Europe.BG – България крачи
към Европа”. Явно, “дискусията” по “проблема”
ще продължава, докато някои се сдобият с лелеяната от тях “халва”, а българският народ ще
трябва да консумира екскрементите от подлата
им хитрост, съчетана с невероятно упорито скудоумие.
Също така, на 27.07.2001 г., по националната
ни телевизия беше съобщено, че Столичната
община е взела специално решение, имената
на улиците да бъдат изписвани и на латиница.
Сякаш тази практика отдавна не е факт на езикова толерантност у нас. Излъченият репортаж
се мъчеше да ни убеди колко голямо е объркването и лутането на чужденците из градските
улици, но всъщност представените случаи бяха
следствия от липсата на табели, от воденето на
някои безименни улици под номер или поради разбъркана номерация на къщи и блокове.
Тоест, аргументите все повече заприличват на
тези от типа “Стамбул вместо Ямбол”.
(Продължава в следващия брой)
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ІІ част
От казаното следва вече да е станало пределно ясно, че аз съм от онази категория четящи и тълкуващи „дилетанти”, които авторите
и съставителите на въпросния труд в следващите си томове може да охарактеризират като
творящи „chalga-history”.
За по-голяма точност ще предам тук възможно най-накратко своето и на моите съмишленици „историческо кредо”, което всъщност
съставлява основния проблем на нашата историческа наука и историография:
Ние, българите, сме един от най-старите народи на планетата Земя! (ако не и най-старият, ако вярваме на Петър Дънов, на Св. Иван
Рилски, на книжовника от ХV век Лаоник Халкондил и много други). Бели, хубави (виж bello
итал.), божествени хора; Болг-арии – свободни, благородни хора; хора на Истината и Знанието. Няма друг народ на нашата планета,
чието име да е документирано с повече от 350
значения! (Няма друг такъв с 200, със 100, с
50, с 30 . . .) (само дисертацията на Христо
Тодоров-Бемберски изброява 254 значения).
А това означава време – десетки хилядолетия! Ние носим в себе си парещо усещане за
безкрайността на времето! (Усещал го е и Васил Левски – потомъкът на древния род Кунча,
представителите на който са били сред близкото обкръжение на Атила от рода Дуло.)
Ние сме възникнали като народ и държавност тук – на Балканите (Земята на митичните
и библейски великани, великите канове). Тук е
Скандия, Скандавия (спомнете си Паисиевите скандавляни и остров Скандза; всъщност
„като остров на изобилието сред другите пустеещи земи”), тук е Рак-Хива, тук е Ематия –
Небесната твърд и Земният Едем. Доказва го
природата ни. Доказва го езикът ни. Доказва
го генетиката. Доказва го геологията. Доказват
го немалкото все още неунищожени писмени
и веществени свидетелства. Доказват го буквално тонове изследвания и литература, които според нормалната логика просто няма как
да бъдат пренебрегвани, но съставителите на
разглежданото тук писание са си позволили
точно това. Защото излиза извън наложената
им историческа концепция. Няма как другояче да бъде тълкувано доказаното им знание
и повратното му тълкуване! При това не малка част от „инкриминираната” историопис е от
чужди автори. Те ли да ни учат на нашата истина?
Но да продължа. Въпреки хармонията, в
която нашите деди са живели с природата,
десетки космически и геологически катаклизми са принуждавали голяма част от тях да
търсят други места за живот и препитание.
Може да се проследи, че тези бедствия всъщност са имали само „разселваща” функция,
а не унищожителна; не хаотична, а напълно
оправдана от една по-висша разумност. Така
сме шествали и усядали, създавайки повече
от 60 държави по целия свят. При това не сме
покорявали, не сме поробвали, не сме унищожавали народи и цивилизации. Приемаме
всички, предаваме знанието си и се учим от
всички. Много от другите народи са се стремели да се присъединят към нас, други са канили наши знатни (знаещи) за царе – защото
нашите кунинги (кънигачии, книжници) не са
имали корист. Използвали са възможността
да експериментират. – Точно както Бог твори
Вселената и я населява с обич и загриженост,
така и нашите предци са искали да у/съвършенствуват: да подпомагат и развиват други
култури, да творят писмености, да добиват
знания, да създават ред и справедливо уп-

Българското Било
Българското Било отново е заето от чужденци,
от български граждани, но небългари по тяло и
дух, от българомразци, от българоотрицатели,
българоскептици, българоотцепници,
българопродажници и чуждопоклонници
равление. (Доказват го съхранените стотици
томове Тан-гур и Кан-гур (или -джур) – познанието, ръководството (наръчниците) за небесното – божественото, и за царското – земното
управление. Свидетелстват и преданията и
легендите.
Огромен изследователски материал не само
в този аспект се крие и в нашите народни песни, в обичаите, в наименованията. Кой друг
народ на тази планета има записани повече от
400 000 песни? За сравнение: следващите по
брой са тези на германците – 50 000, а французите пеят по-малко от 9 000. Изследователите от по-близкото минало, които в училище
са били „заквасвани” с „тюркската” лъжа за
азиатския ни произход и преселничество, непрекъснато се сблъскват с противоречието, че
уж сме пришълци завоеватели, а обичаите ни
са същите като на траките, докато при гърците
те липсват (виж Иван Венедиков – „Златното
гумно на прабългарите” и „Златният стожер на
прабългарите”).
Продължавам. Последният страховит катаклизъм бил преди 7519 години. Доказват го и
астрономите. Космическо тяло, доста по-голямо от Земята, за пореден път преминало близо до нея и я разтърсило с гравитационното
си въздействие, променяйки параметрите на
орбитите на всички планети от Слънчевата
система. Това наложило да се извършат нови
наблюдения, за които по принцип са необходими поне 2000 години, за да бъде коригиран
Българският календар.
Земетресенията разкъсали връзката (понта,
моста) между Средиземно море и тогавашното
Евксинско (гостоприемно) сладководно езеро,
което после се превърнало в сегашното Черно
море. Солената вода нахлула в Черното (вече
не толкова гостоприемно) море и повишила
нивото му с 90 – 120 метра. Всички сладководни риби и други организми измрели и дълго време това море било мъртво, „почернено”
от гигантската екологична катастрофа. Постепенно се възстановило, но вече се изпълнило
със соленоводна флора и фауна. Геологията, зоологията, дендрологията и други науки
детайлно са описали предишното състояние
и случилото се. Картографирани са и старите брегове, и залетите земи, което заливане
според изчисленията е станало със скорост
по-малко от километър на ден в продължение
на три месеца. Това дало възможност на повечето хора да се разбягат във всички посоки
и да спасят живота си, но почти всичко, което
имали, останало под водата. И то е там и днес
– всички постройки, всички предмети, цялата

керамика, всички паметници и надписи!
Всеизвестни са трудовете на океанографа
проф. Петко Димитров и съвместното популярно изложение на тези разкрития от американските изследователи Уилям Райън и Уолтър
Питман в книгата им „Ноевият потоп”. А и във
всеки наш регион има предания за този вече
изведен като научно понятие Черноморския
потоп, при което описанията напълно отговарят на посочените причини, въпреки че хората
не са могли да знаят за тях (виж например Борис Илиев „При извора Петте пръста. Легенди
и предания от Лудогорието”. В други легенди
се среща и следният момент: при бистра вода
мореплавателите виждали очертанията на кулите на църковните камбанарии.)
Но на историческата науката и на археологията не им се позволява да извадят на бял
свят намиращото се под водата. Въпросът
защо? има един-единствен отговор. И може
да му се отговори с друг един въпрос, който
ще задам след малко. Въпреки че едва ли е
нужно, защото това е една от „обществените
тайни” с международна известност.
Следващият подобен, но относително послаб катаклизъм със същия причинител бил
около 1600-та година пр.н.е. и тогава избухнал
вулканът Санторини и унищожил така наречената Критско-Микенска цивилизация. Ето, и на
остров Крит има връх Мадара, висок 1783 м.
Така българите пребивавали на много места по света, запазвайки обаче спомена за истинската си родина и стремежа да се завърнат
отново в нея. И както сега милиони от нас –
поради бедственото си положение – заминават за други страни, така и след 300, 500, 1000
години всеки ще може да пише, да се позовава
на свидетелства и да „доказва”, че българите
произхождат от Италия, Испания, Англия, Канада, Австралия, Америка и къде ли не още.
Разбираемо е, че завърналите се носели
със себе си друг опит, други виждания, други
стремежи. Те казвали: Ние сме наследници на
нашите тукашни деди; ето ни, отново сме тук и
искаме да направим това и това. Нямало как
да не се стигне до противоречие с вижданията
на онези, които били потомци на същите предшественици, но отстоявали същността си тук,
на същата майчина и бащина земя. Възниквали спорове и свади – както се казва – „кой да
води бащина дружина”, които на моменти прераствали в братоубийствени стълкновения.

(Продължава в следващия брой)
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КВАНТОВ
ПРЕХОД

„Животът
е представление
– в него найчесто найлошите измежду хората
заемат най-добрите места”. (Питагор)
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ВИРТУАЛНО ОБЩУВАНЕ
И ОПАСНОСТИ

К

омпютъризацията на
живота ни безспорно
ни улесни в сферата
на социалните комуникации, но експерти, учени и
психолози продължават да
алармират за опасностите,
които ни дебнат в мрежата от най-ранна възраст.
Реалните преживявания се
пренасят във виртуалното
пространство, което налага преосмисляне на съвременните социални връзки,
съвременните модели на
поведение, съвременните
взаимоотношения и взаимодействия в условията на
динамично развиваща се
дигитална среда.
Масовата култура (или
липсата на култура – /бел.
авт.) създават продукти със
засилен риск от зомбиране. Обществено зомбирани
са 40% от хората – твърди
изследване на учени, проведено през 2013г.Зомбирането става чрез компютри,
интернет и телевизия – широко използвани средства
за масово осведомяване.
Цели се манипулиране на
потребителите, психоатаки
на съзнателно и подсъзнателно ниво и подчиняващо
въздействие. В преносен
смисъл „зомби” е човек, който извършва работа механично, без да влага смисъл,
желание и собствена воля в
извършваното. Публикации
посочват, че зомбирането
съществува в днешната реалност чрез съвременните
методи:
невро-лингвистично
програмиране – техника за
бърза промяна на мисленето
кодиране – думи,
реплики, послания с цел
„шокова терапия” (забрани
и др.)
„25-и кадър” – в те-

левизионни реклами и интернет /неосъзнато въздействие върху хората/
хипноза – пряко подчинение на хипнотизатора
Посочените методи са
психологически средства
за изменение на човешката личност и създаване на
управляем, послушен и подчинен човек чрез контролиращи технологии – реч, интонация, команди, косвени
внушения,
изображения,
контакт, общуване. Създават опасни навици, водят
до депресии и „замърсяват”
съзнанието – твърдят психолози.
Друга опасност, която ни
дебне в интернет общуването, са т.нар.”тролове” –
интернет хулигани и невъзпитани интернетпотребители. Разпознаваеми са по
предизвикателното си поведение – директни ругатни,
обиди, клевети в постинги
и коментари, агресивно
атакуване, целенасочено
разрушително поведение.
За някои това е обичайно-

то им поведение на общуване и го практикуват за
собствено удоволствие и
развлечение, за други е начин да привличат внимание
към себе си, трети вид са т.
нар.”платени тролове” или
„професия трол” – наети са
от политическа партия, медия, организация или друг
за рекламна дейност, конкурентна дейност, разпространяване на компромати
и клевети за конкурента,
срещу което получават заплащане. Интернет трол
е човек, който публикува
противоречиви, провокиращи и извън темата в онлайн
дискусии, чатове, блогове,
форуми, коментари към
вестникарски публикации
с основна цел – да провокира противника, да вреди
на имиджа му, да го предизвика, да го тормози и да му
пречи. Използва се целият
арсенал от обиди, нападки,
клевети, компромати, слухове, агресия. Според скандинавската митология „трол” е
зло, пакостливо същество.

Препатилите от тролове
съветват да ги игнорирате
(блокирате), да не им отговаряте, да ги изобличавате.
В свои публикации „Дойче
Веле”, „Биволъ”, „Дневник.
бг” и други медии изобличиха платените интернет тролове, но от действията на
тролове има пострадали и
много частни лица.
На виртуалната сцена се
изявяват и т. нар.”хейтъри”
– от английски език – мразя.
Това са лица, които проявяват омразата си към други
потребители на базата на
междуличностни отношения – завиждат им, дразнят
се от успехите им, имат лични сметки за разчистване
помежду си и превръщат
мрежата в арена на гладиаторски битки. Езикът на омразата се появява най-често
в социалната мрежа, където се разиграват внезапни
и бързи социални разриви,
които отнемат енергия, стават проводник на омраза и
враждебно отношение. Атакуваните от хейтъри предлагат вместо лист с приятели да се създадат листи
с лицемери, с клюкари, с
интриганти и завистници, за
да бъде по-обективно всичко, защото приятели не са
тези, които са в социалната
мрежа, а тези, които са до
нас в тежки моменти и дори
и далеч от нас ни подкрепят,
обичат и уважават.Съветът
на психолозите е: „Издигнете своята душа толкова високо, че оскърблението да
не достигне до нея.Мъдрият
човек получава оскърбления, но не ги приема.”
Отчайваща е картината на представянето във
„Фейсбук” – според анализатори на социалната мрежа.
Социалната платформа е
създадена за себепредставяне и има милиони потребители по света. Тя замени

популярния преди години
хартиен „лексикон” с виртуален дневник, който не интересува никого, но е на разположение на потребителите на социалната мрежа.Комуникацията се извършва
чрез профил, снимка, потребителски статуси и коментари. Виртуалният дневник се
създава с цел комуникация
с близки и приятели, следене (шпиониране на близки
и приятели в мрежата, запознанства) секс авантюри,
забавление и разтоварване след работа, научаване
на новини и събития. Само
5% от потребителите използват фейсбук мрежата
за работа.Снимките доминират пред съдържанието.
Споделят се изображения в
група, позиция по обществени въпроси, информация за
предстоящи събития. Културното ниво е много ниско.
Само 3% от потребителите
предлагат линкове към собствени блогове. Едва 4 %
от жените във Фейсбук посещават културни събития
и споделят информация за
това. "Фейсбук се феминизира" – твърдят мъжете и
предпочетоха да излязат от
социалната мрежа, защото
не отговаря на критериите
им за „социално общуване”.
Преобладава ролево потребление и наблюдение – на
сцената /платформа/ се изявяват играчи /потребители/
на фона на задкулисието и
се разиграват сложни взаимоотношения.
Ролите от реалния живот
се пренесоха във виртуалното пространство. Виртуалният живот е отражение
на реалния и крие същите
рискове и опасности.

Мариана
Праматарова

ИК «НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ» • НОВИ КНИГИ

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

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“.

