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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 2-3 

Година Х •  бр. 21(68) - бр. 22(69)  • 1 ноември - 30 ноември 2014 г.  • Цена 1. 00 лв. Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ 
ПРЕХОД
Започна кампанията на Български 
пощи за абонамент за 2015 г.
Молим всички желаещи да се або-
нират за в. "Квантов преход", ката-
ложен №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.

Всички, които се абонират за ця-
лата 2015 г., ще получат и една от 
емблематичните книги на Издател-
ска къща "Новата цивилизация".
Надяваме се, че и през 2015 г. ще 
бъдем заедно!

От Редколегията

СЪОБЩЕНИЕ
На 9 ноември 2014 г. (неделя) от 14.00 часа в гр. София, в клуб "Катарзис" 
(ул. "Гюешево" №64), ще се проведе КРЪГЛА МАСА на тема

ВСЕНАРОДНО ЧЕСТВАНЕ 
НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Срещата се организира от НГИК "Петър Димков", в. "Квантов преход", 
сдружение "Роза", дискусионен клуб "Катарзис", Невяна Керемедчиева и 
Донка Драмска. Ще присъства и специалният гост от Русия - Ефим Куш-
нер - философ, поет и писател.
Каним родолюбивите ни съграждани да почетем паметта на Народните 
будители!        

Вход свободен

Вече години наред 
първи ноември не 
идва само като по-

редния ден от календара. 

1 ноември - ДЕН 
НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ

В първия ден на единаде-
сетия месец всички ние 
отдаваме заслуженото на 
онези българи, посветили 

живота си за опазване и 
защита на националната 
ни идентичност.

Думата будител има 

Патронът на 
българските 
будители  
Свети Иван Рилски

санскритски корен - буда, 
който означава зрящ, 
буден. Това ни дава ос-
нование да приемем, че 
„народното звание" буди-
тел имат честта да носят 
всички учители, духовни 
водачи, борци за свобо-
дата и независимостта на 
отечеството, строители на 
държавността. Началото 
на българското будител-
ство откриваме в славния 
IX век, когато държавата 
ни отваря широко вратите 
за християнството и един-
ствена в Европа има своя 
писменост. Исторически 
точно и затрогващо зву-
чат думите на руския учен 
акад. Дмитрий Лихачов: 
„Плътта на българската 
държава създаде Аспа-
рух, нейния дух - Кирил 
и Методий, Черноризец 
Храбър, Йоан Екзарх. И 
чуждите завоеватели не 
можеха да поробят тази 
държава на духа, защото в 
защита на българския на-
род в плътен строй заста-
наха писмеността, езикът, 
литературата..."

Всенародното честване 
на Деня на народните бу-
дители води началото си 
от първите десетилетия 
на XX век. 

От ляво на дясно: Ст. Станимиров, Ал. Радославов, Дим. Лазов, проф. Беньо Цонев, Ив. Вазов, проф. Любомир 
Милетич, д-р Михаил Арнаудов, д-р Фил. Манолов, Стоян Омарчевски, Христо Цанков - Дерижан, проф. Иван 
Георгов, Стилян Чилингиров, Адриана Будевска, Елена Снежина.

На 20-и октомври в гр. 
Русе, зала „Култура“, ИК 
„Новата цивилизация“ 
представи авторите Ефим 
Кушнер, Тодор Ялъмов и 
Мариана Праматарова, 

както и новите заглавия в 
каталога на издателството 
пред читалищни и библио-
течни работници. 

На срещата присъства 
Мануела Симеонова - екс-

ФОРУМ ПО

РОДОЛЮБИЕ

ИК "НОВАТА 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ" 
ГОСТУВА В СЕВЕРНА 
БЪЛГАРИЯ

на стр.  4
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От стр. 1

Заражда се, за да сло-
жи край на забравата на 
героите от миналото.

В края на учебната 1908-
1909 г. група учители от 
Пловдив обмислят въвеж-
дането на такъв празник. 
Тъй като нито един от 
българските възрожден-
ци не бил канонизиран за 
светец, учителите решили 
да честват Деня на буди-
телите на 19 октомври, ко-
гато се прекланяме пред 
паметта на небесния за-
крилник на България - св. 
Йоан Рилски. На този ден 
отдали почит на всички 
български възрожденци 
от Паисий Хилендарски до 
героите на Илинденско-
Преображенското въста-
ние. Министерството на 
просвещението също под-
крепя и покровителства 
тази инициатива и праз-
никът постепенно се нала-
га в цялата страна. 

Узаконяването му става 
едва през 1922 г. - времето 
на краха на националните 
ни въжделения. Ньойски-
ят мирен договор, откъ-
снатите от територията ни 
български земи, тежките 
репарации и поруганото 
ни национално достойн-
ство довеждат отчаянието 
и нихилизма в българско-
то общество. 

Загрижено за упадащия 
дух, земеделското прави-
телство на Александър 
Стамболийски се заема 
с учредяването на праз-
ници, които да повдигнат 
националното самочув-
ствие. Пряк изпълнител на 
тази заповед е министърът 
на просвещението, писа-
телят Стоян Омарчевски. 
Под негово ръководство 
все по-тържествено се че-
ства празникът на Кирил и 
Методий. Организират се 
юбилейни тържества, по-
светени на Иван Вазов и 
на заслужили дейци като 
Стефан Бобчев, Борис 
Христов, Кръстьо Сара-
фов. На 31.10. 1922 г. Ми-
нистерският съвет издава 
постановление, с което 
узаконява 1 ноември като 
Ден на народните будите-
ли. Определен е и редът 
и начинът на честването 
в столицата. То започва с 
молебен на площад „Св. 
Ал. Невски" в присъстви-
ето на високопоставени 
държавни служители на-
чело с министър-пред-
седателя, министъра на 

просвещението, министъ-
ра на войната. След това 
тръгва шествие по бул. 
„Цар Освободител", мина-
ва покрай двореца и завъ-
ршва на площад „Св. Не-

деля". С подобни шествия 
и прояви, но с участие на 
местни високопоставени 
лица, се чества Денят на 
будителите и във всички 
градове на страната.

Празникът се чества до 
9 септември 1944 г., след 
което е заличен по по-
литически съображения. 
Възстановен е през 1992 г. 
от Народното събрание по 

инициатива и настояване 
на националното друже-
ство „Мати Болгария".

http://www.knigite.bg/

Той е патронът на българските будители - 
Свети Иван Рилски е български духовник 
и най-великият български светец и отшелник. 
Той е живял по времето на княз Борис I, цар Си-
меон Велики и цар Самуил.

Друга водеща фигура в българското просветно дви-
жение през първата половина на 19 в. е българ-
ският монах, учител и художник - Неофит 
Рилски. Константин Иречек го нарича „па-
триарх на българските учители и книжовници”. 
Оставя след себе си дълги години на учителски 
труд и много съчинения.

Паисий Хилендарски e български народен 
будител, духовник и автор на „История славя-
нобългарска“. Много учени го обявяват за ос-
новоположник на българското Възраждане. 
Канонизиран е за светец с писмен акт на Све-
тия синод на Българската православна църква 
през 1962 г. В трудовете си известният  още 
като Отец Паисий изразява идеите си за нацио-
нално възраждане и освобождение на българ-
ския народ.

Константин Костенечки, известен и като Кон-
стантин Философ, е средновековен български 
книжовник и историк, виден представител на 
Търновската книжовна школа. С творчеството 
си той оказва дълготрайно влияние върху юж-
нославянска литература и обучение. В своите 
творби често цитира класически философи и 
автори, с което допринася за въвеждането на 
древногръцки елементи в южнославянската 
философия и литература. 

Друг виден представител на Търновската книжовна 
школа е Григорий Цамблак, който е един 
от най-значимите славянски църковни пропо-
ведници, писатели и химнографи, освен това е 
радетел за налагането на правописна и езико-
ва реформа. Пише 25 поучителни слова и по-
учения за църковни празници, а в славянската 

литература от XV век Григорий Цамблак е най-
известният писател.

Български книжовник, писал на старобългарски 
език и работил през втората половина на 15 век 
в Северна Македония, считан за късен пред-
ставител на Търновската книжовна школа е 
Владислав Граматик. Той е автор и  пре-
водач, съставител на сборници, преписвач и 
калиграф. Творчеството му обхваща над 4300 
ръкописни страници.

Неофит Бозвели, наричан също Неофит Хилен-
дарец, е български духовник, един от водачите 
на националното просветно и църковно движе-
ние през Възраждането. 

Виден представител на Софийска книжовната шко-
ла е Поп Пейо, който е български книжовник 
от XVI век. 

Друг виден представител на Софийска книжовната 
школа е Матей Граматик, който е български 
книжовник от XVI в. Автор е на житието на св. 
великомъченик Николай Нови Софийски, убит с 
камъни през 1555 г. в местността Три кладенци 
(Ючбунар).

Д-р Иван Селимински е изтъкнат български 
възрожденец, общественик и лекар. В град 
Брашов Селимински взел активно участие в 
превръщането на града в един от първите ор-
ганизационни центрове на българската емигра-
ция.

Димитър Кантакузин е български книжовник от 
втората половина на XV век и е смятан за късен 
представител на Търновската книжовна школа, 
тъй като българската литература от XV век е 
неин пряк наследник. Покровителства развити-
ето на книжовната дейност и пребивава в Рил-
ския манастир между 1469 и 1479 г. 

Петър Богдан Бакшев (Бакшич) е български ка-

Великите български народни просветители са безброй, въпреки това ще 
отбележим имената на най-известните, които не бива да забравяме: 

1 ноември - ДЕН НА 
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

3 То ч н о 
в на-
веч е -

рието на Деня 
на Кърджали /21.10./ в Дома 
на културата бе открита 
Пътуващата изложба „13 
безсмъртни българи“. Пред-
седателят на Общинския ко-
митет „Васил Левски“ в гра-
да ни Иванко Маринов даде 
старт на проявата. Тя бе 
организирана от Фондация 
„13 безсмъртни българи“, 
Общество „Път на Мъдрост-
та“, Община Кърджали и 
Общински комитет „Васил 
Левски“. Представителят на 
Фондацията Марин Мари-
нов припомни думите на Ва-
клуш Толев, автор на идеята 
за Дом-светилище на 13-те 
безсмъртни българи,  че 
благословените български 
земи - огнище на Култура-
та на Мъдростта, винаги са 
раждали своите белязани 
синове. И те никога няма да 
бъдат забравени, защото са 
пратеници на историята и на 
националната ни съдба. За-
щото са мерило за българ-
ската бъдна историчност и 
са ни предопределили  пътя 
на националната отговор-
ност и националната до-
блест. Между тези велики 
личности, включени и в из-
ложбата, са Цар Борис-Обе-
динител, който осъществи 
националния ни дух, хан 
Аспарух, който донесе иде-

толически архиепископ и книжовник. Автор 
е на първата история на България и е един 
от инициаторите на Чипровското въстание. 
Автор е на първата "История на България", 
написана един век преди Паисиевата, как-
то и на други книги с историческа темати-
ка като "История на Охрид - столица на 
България", "Хроника моравската мисия на 
Св.Св. Кирил и Методий", "Призренската 
епископия" и други.

Братя Миладинови са изтъкнати българ-
ски възрожденци, просветители и фолк-
лористи. Дълго време Димитър Миладинов 
е учител в много градове на Македония. 
Развива широка обществена и просвети-
телска дейност. През 1861 година излиза 
епохалният труд на Миладинови "Българ-
ски народни песни". В него те събират, 
подреждат и систематизират образци на 
българския песенен фолклор.

Роден през 1612 г. в стар чипровски род, Ба-
рон Петър Парчевич става български 
католически епископ.

Йоасаф Бдински е български книжовник 
и духовник, автор на „Похвално слово за 
пренасяне на мощите на света Филотея от 
Търново във Видин“, в което дава ценни 
исторически сведения за положението на 
българския народ в края на XIV в. - пада-
нето на Търново и първите години на тур-
ско владичество.

Наричан „Патриарх на българската ли-
тература“, Иван Вазов е български 
поет и писател. Творчеството на Вазов 
е отражение на две исторически епохи 
— Възраждането и следосвобожденска 
България. Сред най-известните му произ-
ведения са романът „Под игото”, повестите 
„Немили-недраги” и „Чичовци” и стотици 
стихотворения.

Георги Стойков Раковски е български 

революционер и възрожденец. Раковски 
е основоположник на организираната на-
ционалнореволюционна борба за осво-
бождаването на България, революционен 
демократ, публицист, журналист, историк и 
етнограф. Георги Раковски е първият иде-
олог и организатор на националноосвобо-
дителното движение в България и е негов 
ръководител през първите десет години. 
Най-известните му произведения са „Гор-
ски пътник” и „Българските хайдути”. 

Една от най-видните фигури в българската 
история е тази на Христо Ботев. Той е 
български национален герой, революцио-
нер, поет и публицист, оставил след себе 
си велики стихотворения като „Майце си“, 
„Към брата си“, „На прощаване“, „Елегия“, 
„До моето първо либе“, „Хайдути“, „Хаджи 
Димитър“, „Обесването на Васил Левски” 
и много други. Литературното и публици-
стично наследство на Ботев не е голямо по 
обем, но по своите художествени достойн-
ства то бележи върха не само във възрож-
денската, но и изобщо в цялостното раз-
витие на българската литература.

Васил Левски, чиято отдаденост и са-
можертва в името на свободата е най-
силното човешко качество.

Захарий Стоянов е български революци-
онер, политик и писател. Водач в Април-
ското въстание, той става и негов пръв 
историограф с книгата си „Записки по 
българските въстания“. Захарий Стоянов 
ръководи организацията на съединението 
на Княжество България с Източна Руме-
лия през 1885, а през остатъка от живота 
си е сред водачите на Народнолиберална-
та партия.

Любен Стойчев Каравелов е български 
поет, писател, енциклопедист, журналист, 
етнограф и безспорен национален герой, 
допринася съществено за развитието на 

обществената мисъл в България през 
Възраждането, пише библиографски тру-
дове, статии по българска литература, кул-
тура, лексикография, политическа исто-
рия, нумизматика. Каравелов участва в 
националреволюционното движение като 
член и председател на Българския рево-
люционен централен комитет в Букурещ, 
Румъния, в началото на 70-те на 19 век.

Стефан Тодоров Димов, наречен Стефан Ка-
раджа е български национален герой, 
революционер от българското национал-
но-освободително движение и вой вода.

Димитър Николов Асенов, по-известен като 
Хаджи Димитър, е един от най-
значимите български войводи. Загива 
едва 28 годишен след тежко сражение 
на четата му с османски части. По повод 
смъртта му Христо Ботев написва еднои-
менната поема „Хаджи Димитър”.

Добри Петров Чинтулов е български поет, 
композитор и педагог. Поетическото на-
следство на Чинтулов не е голямо - до-
казано е авторството му на около 20 сти-
хотворения, сред които "Къде си, вярна ти 
любов народна?", "Стани, стани, юнак бал-
кански", "Вятър ечи, Балкан стене". Автор 
е на учебници по реторика, литература, 
руски език, френски език, математика и 
нотно пеене.

Григор Пърличев принадлежи на две на-
ционални литератури - гръцката и българ-
ската, духовно е съпричастен на две на-
ционални култури. За да популяризира 
творбите си сред българските читатели, 
превежда на български език „Сердарят“. 
Григор Пърличев е автор на стихотворе-
ния, написани на български език („Докога, 
братя мили българи“, „Чуйте, чеда маке-
донски“, „Песен за унищожението на Ох-
ридската патриаршия“), на слова за Кирил 
и Методий, Климент Охридски и други.

ята за земя и държава, княз 
Борис - Покръстител, който 
приобщава страната ни към 
християнската цивилизация,  
цар Симеон - Просветител,  
чието управление води до 
Златен век на българската 
книжнина, Св. Климент Ох-
ридски - Азбучник, дал ди-
хание на мисълта ни чрез 
душевната вибрация на 
българския език, Св. Йоан 
Рилски - Покровител, Св. 
Патриарх Евтимий, набога-

тил мистичната ни култура 
чрез исихазма, Отец Паисий 
- Будител, извикал минало-
то като идея за национална 
свяст и съдба, Васил Левски 
- Икона на българската сво-
бода, Баба Тонка - Майката 
на безстрашието, Княз Алек-
сандър Батенберг - Съе-
динител, пожертвал трон 
и династия за съединена 
България, Пенчо Славейков 
- Прозрението на българския 
гений, Ванче Михайлов - 

Воин на оскърбените бълга-
ри, сумирал националната 
енергия на прокудените за 
целокупна България.   

   Когато бъде създаден  
Дома-светилище на 13-
те поименни безсмъртни 
българи в старата българска 
столица Велики Преслав, 
припомни Марин Маринов, в 
него ще се срещнат гладния 
за хляб и бедния за идеи. 
Той ще бъде българският со-
циален учебник за приложна 

Живеейки в земята на сътворението и възкресението -

Можем да заслужим нашите безсмъртни 
българи, само ако съизмерваме 
стореното от нас с техните завети

отговорност, национална до-
блест и историческа бъдни-
на. И това Светилище-дом 
на паметта за национална-
та ни свяст ще напомня и 
за Светилището, наречено 
българска, родна земя, в ко-
ето са приели духовното си 
кръщение нашите велики 
българи. Ще напомня и за 
Светилището – Източни Ро-
допи - земята на сътворени-
ето и възкресението, която 
затваря цикъла на цялата 
Божественост.

   Изложбата бе уважена 
от цялото ръководство на 
Община Кърджали. Кметът 
инж. Хасан Азис каза, че 
мисията, каузата  на тези 
наши национални гении на 
държавността, книжовност-
та,  духовността, на будност-
та, безспорно заслужават 
признание, преклонене и 
възхита. Но ние можем да 
ги заслужим, само ако съиз-
мерваме стореното от нас с 
техните завети.

Лияна ФЕРОЛИ

Хасан Азис, 
Марин 
Маринов, 
Иванко 
Маринов 



КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5КВ
А

Н
ТО

В
 

П
Р

Е
ХО

Д
 

4 5

перт към Регионален експертно-консултантски 
и информационен център „Читалища“ - Русе. 

След представянето на издателството, гос-
тите от София, експертите и библиотечни-
те кадри от областта посетиха Драматичен 
театър „Сава Огнянов“ в гр. Русе, където на 
Камерна сцена беше представен Театър на 
поезията „Стихове на колела“ на СНЦ “Артпи-
ерия“ - Бургас.Гостите от София и Бургас посе-
тиха различни забележителности в дунавския 
град и Канев център.

На следващия ден в гр. Силистра, в Биб-
лиотека „Партений Павлович“, издателството 
и писателите се срещнаха с културни дейци. 
Интерес предизвика филмът на Мариана Пра-
матарова „Искри от вечността“ - мултимедия 

ФОРУМ ПО 

РОДОЛЮБИЕ

ИК "НОВАТА 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ" 
ГОСТУВА В СЕВЕРНА 
БЪЛГАРИЯ

към книгата й „Искри от вечността“ - летопис 
за една от най-красивите планини - Странджа 
и Южното Черноморие. Авторката благодари 
на Община Силистра за това, че е била от-
личена на националния конкурс за поезия в 

същия град през 2010 г., а поетът-философ 
Ефим Кушнер поздрави присъстващите дами 
със свои стихотворения.

На 22.10.2014 г. писателите гостуваха на лю-
безните домакини от библио тека „Проф. Боян 
Пенев“ - Разград, където представиха своето 
творчество пред многобройна публика, а след 
това посетиха  древния римски град „Аурели-
ус“.

В гр. Шумен, на 23.10.2014 г., зала „Сава 
Доброплодни“ в читалище „Добри Войников“ 
беше препълнена с гости и читатели на изда-
телска къща „Новата цивилизация“.

СИЛИСТРА

СИЛИСТРА

От стр. 1

Театър на поезията към 
СНЦ Артпиерия Бургас в 
Канев Център - Русе

Мануела Симеонова с 
театър на поезията

СИЛИСТРА

Мануела Симеонова и 
Тодор Ялъмов

РУСЕ

РУСЕ

РАЗГРАД

Акад. Атанас Панчев и Ефим Кушнер

Тодор Ялъмов
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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 Сла-
вейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торо-
ве. 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, лесносми-
лаем 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 про-
изводителите да не използват изкуствени торове. 

Тел. 0877 309 954; 0888 693359

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

ПРОДЪЛЖАВА НАБИРАНЕТО 
НА СРЕДСТВА ЗА 
РЕСТАВРАЦИЯ НА ПАМЕТНИКА 
НА ПЕТРОВА НИВА
За стартиране на спасителния 
ремонт са нужни още 30 000 лв.
Продължава набирането на средства, с които да бъде възстановен 

рушящият се паметик на Илинденско-Преображенското въстание в мест-
ността Петрова нива край Малко Търново.  От необходимите 70 хиляди 
лева с помощта на родолюбиви българи вече са събрани 40 хиляди, а 
организаторите на благотворителната кампания се надяват през следва-
щата година да бъде отбелязано Илинденско-Преображенското въстание 
пред напълно реновирания монумент.

Инициативата на историческия музей в града „Проф. Александър Фол“ 
и общинската администрация на Малко Търново ще продължи до събира-
нето на пълната сума, необходима за ремонта. За да е напълно прозрачно 
набирането на средства и за максимален контрол на постъпленията, да-
рения се приемат по банкова сметка и чрез открития наскоро DMS номер. 
Така по всяко време може да се даде информация какви пари са постъпи-
ли за инициативата.

Паметникът на Илинденско-Преображенското въстание е определен от 
Министерството на културата за недвижима културна ценност с катего-
рия „национално значение“, но до момента институцията се е ангажирала 
единствено с осигуряване на финансова подкрепа за изработването на 
инвестиционния проект.

Желаещите да помогнат в спасяването на историческия паметник могат 
да направят това с кратко съобщение DMS PETROVA NIVA на номер 17 
777 на стойност 1 лв. към всички мобилни оператори.

РЕЛЕФЪТ 
НА ЗЕВС И 

ДИОНИС 
ВЪРХУ ОРЛОВИ 

СКАЛИ 
не е лъжица за устата 

на нашата археология. 
Трябва да се проучи от 
международен екип на 

ЮНЕСКО

   Поетът-журналист и изследовател на древната ни история от 
Кърджали Михаил Иванов е откривателят и на загадъчния релеф 
върху „Орлов камък”, който се намира на два километра югоизточно 
от родопския град Ардино, точно срещу течението на малка рекичка, 
наричана от местните хора „Гървен” /Гарванов/ камень.Населяващи-
те това място, смятат, че там има дяволи и изпитват суеверен страх 
от него. Така е и в околностите на Белинташ. Много странен синдром.

Докато броял под лупа скалните ниши от ранножелязната епоха в 
академичната „История на България”, т.І,с.252, Мишо по случайност 
попада на ръка, държаща факел, наляво от него се откроявало оду-
хотворено, волево лице. Откроявала се могъщата фигура на млад 
мъж с брада и ореол, с вдълбан шестоъгълник на корема, шестоъгъ-
лна тока с лъкче и стреличка. И най-странното – с вписан в бедрото 
на десния му крак образ на млад мъж с мрачно изржение на ли-
цето. Истинска илюстрация, според М.Иванов, на мита за Зевс, Дио-
нис и Семела , която заплатила с живота си желанието божесвеният 
й любовник да се яви пред нея с целия си блясък. От изгореното й 
тяло Гръмовержецът извадил недоносения Дионис и го зашил в 
бедрото си, за да го предаде жив и здрав след шест месеца на ним-
фите да го отгледат. Но, вместо бебе, неизвестният античен скулптор 
е изобразил бъдещата завършена личност. Дори е използвал неиз-
вестната до тогава перспектива и е уедрил десния му крак. Според 
проучванията на М.Иванов, тракийското име на Дионис е Сауле, а 
името на Зевс било Збелсурд.

По-късно художникът Христо Нометков прави графична рекон-
струкция на фигурата и тогава се открояват две  важни подробности: 
в дясната си ръка богът държи шлем-маска, а украсата на корема 
му напомня  лотосови листа. Включва шест изпъкнали шестоъгълни-
ка, които обграждат вдлъбнатия им аналог. Така се образува розет-
ка, геометрично цвете със седем елемента, на колкото части е бил 
разкъсан малкия Дионис Загрей. Затова М.Иванов предполага, че 
това е тайната емблема на орфизма, умишлено деформирана след 
приемането на християнството. Докато шестоъгълникът е питаго-
рейският символ на живота и благата съдба.

По съпоставка със скалните ниши, релефът има размери 6.60 на 
7,20 метра. И тъй като е невидим отблизо, а отсрещните хълмове са 
далече, снимката му е направена  от вертолет. Фигурата се вижда и 
с бинокъл. Вижда се също, че скалата прилича на лъв с типичната 
за него „гърбица”. Природната даденост се допълва от „челюстна-
та” конфигурация на нишите. Знайно е, припомня Мишо, че лъвът 
е символ на Зевс. А на източната страна на скалата с 18 фигурално 
ангажирани ниши е маркиран орел – другият знак на Гръмоверже-
ца. Затова и реката на близо до днес се нарича Гървен /Гарван/.

На върха на скалата, достъпен откъм задната част, са издълбани 
два престола и обла дупка с вместимост 5 литра – колкото е кръвта на 
възрастен човек. В подножието на осеяната с над 100 ниши скала са 
намерени черна тънкостенна керамика и фрагменти от керамичен 
водопровод, характерен за интериорната архитектура. В края на 
зимата пък, когато почвата е измита от наслоения, до задната част 
се вижда знак с форма на дилокхия /две дъговидни кръстосани 
копия/. Според местните легенди, в скалата имало подземна река и 
змей, който пазел съкровище. Споменава се и някакво кълбо със 
104/124/ ръба, което говорело. Нали, все пак, при всяко голямо све-
тилище е имало и прорицалище. Преди около 40 години в един от 
двата сипея вляво и вдясно от скалата временно се отворила кухина 
с решетка и стълба, водеща надолу. Вероятно, към прорицалището. 
Когато М.Иванов показал отвора на проф. Александър Фол, той лако-
нично констатирал: „Това сигурно маркира нещо”. И с това се сложил 
край на възможността изследователят на релефа да привлече вни-
манието на различни институти и ведомства към уникалния древен 
паметник.

Тази уникална находака е изследвана от М. Иванов целенасочено 
доста години на основата на създадения от него оригинален метод, 
свързан с така наречената сакрална нееднородност на членове-
те на числовия ред. Отдал му е толкова усилия и време, поради 
това, че го смята за обект със световно значение, който не е лъжица 
за устата на нашата археология, която крета на кметски подаяния, а 
трябва да се подложи на проучване и консервация от международен 
екип на ЮНЕСКО.

 Лили ПЕТРОВА

РАЗГРАД
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инж. Ради ПАНАЙОТОВ

 

От една страна, твърдят те, „нацио-
налистическата кауза е основната 
движеща сила в дезинтеграцията на 

комунистическите държави, по същия начин, 
по който по-рано той бе основната движеща 
сила в антиколониалните борби. Но, от друга, 
национализмът е нож с две остриета: основан 
върху старите концепции за нацията-държава, 
той лесно може да стане източник на нетъ-
рпимост, конфликти и преувеличен расизъм. 
Традиционното схващане за „нацията” частич-
но изчезва в развиващия се интернациона-
лизъм: зависимост на някои страни по линия на 
суровини и материали, на други – по линия на 
храна и инвестиции, на трети – по линия на на-
уката и технологиите. Всичко това създава нов 
вид солидарност, която е трудна за възприема-
не.”

Остава някой друг от ранга на римските клу-
баджии да ни обясни защо търговията, инве-
стициите, науката и технологиите непременно 
трябва да имат като „съпътстващ ефект” накъ-
рняване на нациите?

А ето и сентенцията от вече цитираната гла-
ва „Новости в езика, анализите и подхода”: „За 
твърде много елементи на тази глобална рево-
люция ние нямаме достатъчно познания и на-
трупването на повече информация не гаранти-
ра по-голяма сигурност, че ще се предприемат 
необходимите действия за решаването на про-
блемите.

Ние трябва да се научим да действаме в 
условията на непрекъсната несигурност. Днес 
тази несигурност е много по-дълбока и се из-
меня непрекъснато. Тя изисква адаптиране от 
страна на нашите институции за постигането на 
по-голяма мобилност и капацитет за реагиране 
на движещите се мишени на историята.

Основното предизвикателство днес е как да 
се получи разбирателство между езиците на 
икономиката и екологията. Възможни са два 
подхода: екологичните аспекти могат да се при-
бавят към конвенционалните икономически 
анализи или икономическите подходи – към по-
широките екологически съображения. Много 
внимание е нужно в тази област, където трябва 
да се прави разлика между три типа икономи-
ки: макроикономика, микроикономика и еколо-
гична икономика. Трябва да намерим начини 
по-ефективно да интегрираме екологичните 
аспекти с установените и мощни подходи на 
макро- и микроикономиката.”

Позволих си да приведа толкова много цита-
ти, за да стане ясно, че тези, на които сега сме 
поверили бъдещето си, не са в състояние или 
по-скоро никак не са заинтересовани и не же-
лаят да ни кажат нищо съществено. В същото 
време още по-настървено претворяват в дело 
поговорката за мътенето на водата и риболо-
ва в нея. Или, както се казва, „тяхното не се 
губи”, а нашето е все в „светлото бъдеще”. По-
възрастните читатели със сигурност ще потвъ-
рдят, че целият този „доклад” е в стила на до-
кладите от партийните конгреси от 50-те и 60-
те години на миналия век, които всички бяхме 
задължени да слушаме, да изучаваме и цити-
раме, но трудността в личен план се състоеше 
в невъзможността на отделната личност да на-
мери собственото си място сред толкова много 
„трябва”, „необходимо е” и „да се . . .” А в същото 
време така наречената номенклатура живееше 
нашироко с немислими за останалата „членска 
маса” привилегии. Така за няколко месеца по-
вярвахме и на Михаил Горбачов, който на сре-
щи с геолози, миньори, работници и селяни все 
повтаряше: „Нам надо . . .”, „Нам необходимо . 
. .” Докато настъпи организираният хаос, който 
от „членска маса” ни превърна в „електорат”, 

което се оказа чиста тавтология.
Следва сериозно да се замислим и над по-

добните по форма „проучвания” на ЦРУ, публику-
вани в тяхното ежегодно издание „FACTBOOK”, 
твърдящи, че в България живеят 2,5 % македон-
ци. А за българи в Македония не се говори . . . 
(Виж вестник “Сега” от 25.01.1999 г. – статия от 
Лилия Попова “ЦРУ преброи над 200 000 маке-
донци в България”.) В пряка връзка с това е и гор-
чиво-ироничната констатация на вестник “Нова 
Зора” от 30.10.2001 г.: “Братските американски 
военни части, преминаващи през България на 
път за демократично окупирано Косово, обяви-
ха за единствен свой работен език в България 
“македонския”. Защото на Балканите се говоре-
ли прекалено много езици, та не си струвало да 
се издирват преводачи за всеки един от тях.” (Из 
статията на Александър Желев “Новото време 
започна и във външната политика.”)

Виждаме и резултатите от подписването на 
“Рамковата конвенция за защита на национал-
ните малцинства” на 09.10.1997 г. от президента 
Петър Стоянов, а след това ратифицирана от 
Народното събрание под масиран външен натиск. 
Чрез нея България се легитимира пред света като 
многонационална и многоезична държава, което 
бележи началото на нов етап от разпокъсването 
на българската нация. Националната ни телеви-
зия започна предавания на турски език, на дне-
вен ред са такива на ромски, в този дух се извъ-
ршва преобразуване на училищните програми, 
обсъжда се и въпросът за въвеждането на пре-
води на “майчин език” в държавните учреждения, 
като съдилища, граждански и социални служби, 
и пр. В някои университети беше въведена спе-
циалност “Начална педагогика с ромски език”. 
Ето какво се казва в този дух в рецензия от доц. 
д-р Бончо Асенов на книгата на Веселин Божков 
“Заплахата остава” във вестник “Нова Зора” от 
03.07.2001 г.: “На първо време може би ще се 
осъществи цитираното в книгата желание на но-
вия политически лидер Емил Кошлуков, за когото 
Ахмед Доган казва, че е негов ученик. Той заявя-
ва в свое интервю във вестник “Права и свободи” 
(2 април 2000 г.): “Няма нищо назадничаво и 
предателско спрямо националните интереси 
разпорежданията на община Кърджали да се 
издават на турски език . . . Искам да видя вре-
мето, когато в крупните райони с турско насе-
ление ще има наистина реално двуезичие. Не 
става въпрос за преподаване в училищата, а 
за държавната администрация.”

Става ясно каква еничарска политология е 
изучавал в САЩ известният дисидент (тъй де, 
буквално “човек, който не си е на мястото”; Р.П.). 
И по-нататък мнението на автора на статията: 
“Световната и конкретно балканската практика 

обаче показват категорично: реалното двуези-
чие води до културна автономия, регионално 
самоопределение, териториално обособяване и 
стремеж за създаване на самостоятелна етниче-
ска държава. Справка – Косово. И още един по-
болезнен пример: събитията сега в Македония.”

Че нещата и у нас отиват в тази посока, мо-
жем да установим от публикациите и множество 
изказвания на дейци на Движението за права 
и свободи, настояващи за приемане на тур-
ския език за официален, за засиленото му или 
задължително изучаване в училищата, за пре-
давания на него по националните средства за 
масово осведомяване, за въвеждането му в ад-
министрацията и пр. Примери: статиите “Вържи 
Лютвитата, да е мирна държавата” – вестник 
“24 часа” от 19.07.2001 г., “Доган иска новини 
на турски и по радиото” – в. “Народно дело” от 
03.08.2001 г., “Документите – и на турски” – в. “24 
часа” от 07.08.2001 г., “Възможен ли е косовски 
вариант в България” във вестник “Нова Зора” от 
20.03.2001 г. и “Иде ли македонският вариант?” 
в същия вестник от 04.09.2001 г.

Продължаващите нарушения на 
Конституцията и беззаконията, подпомагани от 
чужди “инвеститори” в нашия политически живот 
принуждават вестник “Нова Зора” да публикува 
за втори път (в броя си от 22.04.2003 г., т.е. след 
две години) статията “Възможен ли е косов-
ски вариант в България” от  Живко Сахатчиев. 
Поводът е подстрекателското антибългарско из-
казване на човек, назначен от българското пра-
вителство на високата държавна длъжност за-
местник областен управител на град Пазарджик. 
На митинг в село Корница устата на Реджеб 
Молла Ахмед даде изява на неговия вътрешен 
глас, който вече ни е добре познат от изказвани-
ята на редица негови съпартийци:

“Искаме си турския език. За нас той е офици-
алният. Нищо, че в Конституцията пише, че е 
българският”; “Турския език си искаме не само 
два часа, а всички предмети да се изучават на 
турски език”; “В Родопите продължава да се 
разпространява христовото слово. Нямаме 
нищо против, но те (българските свещеници; 
Р.П.) нямат място в нашите региони и трябва 
да си отидат.”

Но още през юни 1990 г. лидерът на ДПС 
Ахмед Доган заявява пред турския дипломат 
Алев Калъч: “Втората ми мисия е да направя 
всичко възможно, за да може у помаците да се 
изгради турско самосъзнание. Аз съм длъжен 
да ги науча на турски език и да ги приобщя към 
турската нация.” И това го казва човек с потек-
ло от турчеещите се цигани, учил турски език с 
помощта на частни учители. 

(Продължава в следващия брой) 

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

(От бр. 20)
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инж. Ради ПАНАЙОТОВ

(От бр. 18-19)

 
Така както само допреди десетилетия две 

села са можели да се сбият за някаква ме-
жда, извор или кория. Центровете на съби-
тията се местели. Едните създали Троя, дру-
гите създали втора Троя. Едните създали 
Рим, другите създали втори Рим, а още по-
други – трети, четвърти, пети Рим. Всеки до-
казвал, че е достоен за общото наследство. 
Съюзявали се и противоборствали, спорели 
и се надхитрявали. Изтласквали се, разде-
ляли се и накъсвали земята ни. Но пък и не 
се унищожавали докрай и дори се пазели 
взаимно при чужди нашествия и опасности, 
защото знаели, че са от едно потекло. (Защо 
иначе папата ще пише на Калоян: „Нам е из-
вестно, че принадлежиш на стар римски род 
. . .”, а той пък в друг контекст отвръща: „Че 
кой по-добре от нас знае за Троя и за вой-
ната срещу нашите прадеди?” Манасиевата 
хроника пък съвсем недвусмислено ни каз-
ва, че „При цар Константин Брадати Погонат 
при своите братя траките дойдоха българите 
през река Дунав.”)

Така продължава и днес.
Това обаче е дало възможност на други 

народи да се намесват и да откъсват тери-
тории. Съюзявали се с други чужденци и 
използвали всяка завоювана позиция като 
отправен рубеж за нови набези. Стигнало се 
до падане под чуждо робство.

Тези чужденци знаели отпреди, че разеди-
нението на противника е силно оръжие, но 
един ден осъзнали още, че най-ефикасното 
въздействие срещу него е унищожаването 
на историческата му памет и народностното 
му име. И се заели най-усърдно с рушене на 
нашите паметници и писмена. Успели дори 
да „изместят” напред във времето грамот-
ността ни. Омаловажавали постиженията 
ни. Записали дори, че те ни били покръс-
тили. Търкали нашите пергаменти и отгоре 
писали преиначени преводи и измислици в 
наша вреда (палимпсести; Не съществуват 
български палимпсенти върху гръцки или 
други текстове!). И един ден ни се присмели: 
„Вие сте по-стари от нас и сте преди нас тук, 
но сега вече не можете да го докажете.” За-
почнали да „подпомагат” и да изпращат при 
нас „учени” – сталтенберговци, татишчевци, 
шльоцеровци, рьослеровци, тунмановци, 
шкорпиловци, иречековци, шафариковци, 
фехеровци, които да ни „поучават” и да ни 
„доказват”, че сме пришълци и завоевате-
ли. При това те не се свенят да признаят, 
че действат не като учени в търсене на Ис-
тината, а по ясна „политическа поръчка”. 
При пристигането си у нас през 1881 г. Ка-
рел Шкорпил заявява: „Изпратен съм с ми-
сия в България, подобна на тази, с каквато 
бе натоварен английският археолог Едуард 
Търнерели при изучаването на Булгар – да 
потвърди пред Европа, че Волго-Камските 
Българи са татаро-монголи, а аз – че Бал-
канските Българи не са потомци на Аспару-
ховата ордица…”

Нещо повече: Точно такива „мисионери” 
подмамили наши историци да препишат и 
доразвият техните подсказки и да ги изда-
дат от свое име. А после техните поръчи-
тели се позовавали на тях, като при след-
ващите войни и следвоенни преговори каз-
вали: „Ето какво са писали самите ваши 
историци и какви карти са начертали.” Така 
само за по-малко от две столетия свили зе-
мята ни до „една волска кожа”, а после – до 
„една човешка длан”.

Съвсем същите „чужди политически 
внушения”, но с обратен знак, ще прозрат 

четящите новоиздадения втори том от зло-
вредната уж-българска, уж-национална уж-
история, ако при това си зададат известния 
„йезуиден” въпрос: Qui bono? – т.е. кой има 
полза от тази история?

В никакъв, ама в никакъв случай това 
не е българският народ!!!

Полза има само „вражата порода”!

Защото Българското Било отново е зае-
то от чужденци, от български граждани, но 
небългари по тяло и дух; от българомразци 
и подлъгани и подкладени от тях българо-
отрицатели, от българоскептици, българоот-
цепници, българопродажници, българоотро-
вители и чуждопоклонници.

Нека за чужденците да поясня, че било не 
означава просто връх или заоблен завършек 
на възвишение или планина.

Преди броени дни беше съобщено, че 
Слънцето е обърнало магнитните си полю-
си. Това според някои ставало на всеки 11 
години, а според други – на 22. Полюсите на 
Земята се сменят много по-рядко – на сто-
летия и хилядолетия, но тяхното влияние е 
многократно по-силно. Макар че се спори 
за причините, това са научно доказани фа-
кти. При това – разбираемо е – лявото става 
дясно, а дясното – ляво. Има обаче прехо-
ден период на адаптация, през който двой-
ните човешки органи (ръце, крака, очи, уши, 
сливици, ноздри, бели дробове, бъбреци, 
мозъчни полукълба и пр.) също трябва да 
разменят функциите си. Може би пак тряб-
ва да поясня, че докато за ръцете и краката 
разликата между ляво и дясно е осезаема и 
очевидна, то за другите двойни органи това 
не е така, но е валидно и се говори за воде-
що око, водещо ухо и пр.

При мозъка едното полукълбо борави с 
образите, а другото – с понятията; едното е 
„интуитивно” и „подсъзнателно”, а другото – 
„логическо”. Тогава какво се получава в пре-
ходния период, когато и писането трябва да 
промени посоката си? (Виж „бустрофедон” и 
произведенията на проф. Йордан Табов от 
Математическия институт при БАН – кръго-
во писане, съкращения над и под реда, лига-
тури) Неудобно е с лявата ръка да се пише 
от ляво на дясно – написаното се закрива 
и замазва. Речта още повече е подвластна 
на тези влияния и думите добиват смисъл, 
четени и писани и в двете посоки. И това е 
особено характерно за българския език, кое-

то пак означава време! Не са случайни на-
чинът на движение на превозните средства 
в Англия, Австралия и Япония, нито че в 
арабския свят също водещо е лявото и пи-
сането е от дясно на ляво, нито посоките на 
изобразяване на географските обекти върху 
картите, нито въртенето на планетите около 
Слънцето, нито това на електроните около 
атомните ядра, нито посоките на свастиката 
и сувастиката.

При многократните смени на Севера и 
Юга, на плюса и минуса, тези процеси са се 
повтаряли и промените в езиците са толко-
ва големи, че е трудно да се правят рекон-
струкции. Освен това, дори в периодите на 
междинна стабилност езиците са подложени 
на изменения по силата на естествени (или 
„низпослани”?) фонетични и граматически 
закони (които учените всъщност само кон-
статират, а не ги създават). Така че практиче-
ското проследяване на всичко това изисква 
огромен труд. Но и затова езиковият анализ 
е сериозен инструмент за проверка на исто-
рическото битие. Езикът и имената съхраня-
ват в себе си цялата история на един народ, 
в специфичната си форма, разбира се.

Тогава какво се получава, прочитайки ду-
мата „било” обратно? – „олиб”. Но гърците 
нямат звук и буква „б” и ги заместват с „мп”. 
Получава се . . . Олимп. И действително: пър-
вият Олимп е този на планината Рила. Има 
такъв и в Мала Азия (където името на траки-
те гети, например, се променя фонетично на 
хети; на североизток пък доста по-късно се 
е преформило на готи). А какво ни казват от 
такъв поглед думите „колиба”, „объл”, „ябъл-
ка”, „колба”? Същият асоциативен принцип и 
така наречената метатеза (разместване) на 
звукове действат и при думите „куп” – „скупч-
вам” – „кубе” – „купол” – „кепе” – „капа” – ако 
щете и „купе”, и пр. Всеки също може да по-
търси в електронната мрежа името Мадара. 
Колко Мадари има на нашата планета? А 
колко са фонетичните варианти? Няма кон-
тинент, където да не се откриват десетки ва-
риации и на името Тангра! Всяка българска 
дума и всяко българско име се откриват в 
стотици форми по целия свят и във всички 
други езици! Ако ставаше въпрос за няколко 
случая, тогава можем да говорим за съвпа-
дения или заимствания, но когато са налице 
хиляди такива, тогава търсенето на обясне-
ние не може да се заобикаля.

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

(Продължава в следващия брой)
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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“. 

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 

Събуденият 
няма нито 
минало, нито 
настояще, има 
само бъднина

Всички ние носим в 
себе си едно води-
телство в Пътя на 

единството между човека 
и Бога, защото животът е 
себеосъществяващия се 
Бог, казва мъдрецът-ду-
ховедец Ваклуш Толев. И 

тъй като Бог без човека 
е Абсолют, допълва той, 
а Бог с човека е Кунда-
лини, то именно чрез не-
говото събуждане може 
да се изяви човешката 
божественост. Това съ-

буждане се олицетворя-
ва с орела, който може 
свободно, без помощ-
ни горивни вещества да 
преминава всяка прос-
транственост, да сменя 
царствата. И първична-

та птица в нас, която ни 
дава крила, е Кундалини. 
А преобразеният Кун-
далини в материалната 
даденост на човека  е 
най-висшата, половата 
енергия, която е концен-
трирала живота. И точно 
тя в бъдеще ще бъде из-
ползвана, не за полово 
разточителство, а за са-
моизрастване на криле. 
Защото хората са бла-
гословени от Небето да  
събуждат отговорността 
си за събожничество, за 
сътворителство, за оду-
хотворяване и осветя-
ване  на материята, за 
осъществяване Пътя на 
духовната будност. А той 
е път на отговорност, на 
жертвеност, на поноси-
мост на болката и стра-
данието. Затова болката 
не трябва да се отрича, 
тя помага страданието 
да се трансформира в 
развитие. Затова, докато 
болката съхранява буд-
ността, винаги ще има 
възможност тя да се над-
могне, когато материята 
се одухотвори, понеже 
в надматериалната суб-
станция няма болка. Ето 
защо болката ни е необ-
ходима, за да ни напом-
ня, че имаме неусвоена 
хармоничност между 
висшите духовни тела и 
приложното тяло. Бол-
ката е тук при нас, за да 
ни научи да приложим в 
материята идеята за про-
светеност, за Цялостност, 
за да постигнем живот в 
Бога. За да можем да раз-

Истинската будност 
е приложност на 
космичното съзнание

гърнем Целостта, за да 
познаем космичното съз-
нание като приложност, 
а не само като будност.
Тогава идва астралната, 
менталната, душевната, 
духовната будност. И то-
гава носеното от нас ин-
туитивно знание за тези 
степени на будност изгря-
ва като озарение на Духа, 
като космично Слънце. 
Но претворяващо Пътя на 
Кундалини в доктрина на 
Живота, според Ваклуш, 
Тогава истински събуде-
ният вече няма нито ми-
нало, нито настояще, а 
само бъднина.

Лияна ФЕРОЛИ 


