
НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ –
предадена чрез Светия дух 
генетична информация

www.  kvantov-prehod. org

61
8

В
 к

ат
ал

ог
а 

на
 Р

П
на

ш
ия

т 
но

м
ер

 е

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Година ХІ •  бр. 1(72) - бр. 2 (73) •  1 януари - 31 януари 2015 г.  • Цена 1. 00 лв. 

Красиво е това, 
което обичаме

на стр. 7

Здравейте, 
г-н Панчев!
За Новата година от все 

сърце Ви желая, на Вас и 
цялата редакция, добро 
здраве, сили и вдъхно-
вение да отстоявате пре-
красните си идеи и цели, 
да продължавате неот-
клонно по Пътя на Свет-
лината. 

Изключително съм Ви 
благодарна за Вашия при-
нос към нашата инициа-
тива за Будителството.

Най-сърдечно,
Невяна 

КЕРЕМЕДЧИЕВА

Уважаеми Г-н Панчев, 
Уважаема редакция!
Желая Ви една истин-

ски Нова,  Свята,  Чиста и 
Решителна   2 0 1 5  г.  !

Неотклонно будете бъл-
гарите и ги създавайте!

И аз в немалка степен 
се считам Ваше дело и 
благодарността ми е голя-
ма!

Успешен старт в Новата 
година и с Благословия!

Донка  ДРАМСКА

стр. 2

стр. 4

Човекът от бъдещето 
ще живее за другите, 
така и целият свят 
ще работи за него стр. 8

В името ви е 
закодирана 
мисията ви 
в живота

ЩАСТЛИВА 
НОВА 
ГОДИНА!
● 12 месеца Късмет
● 52 седмици Успехи
● 365 дни Щастие
● 8760 часа Здраве
● 525600 минути Любов
● 31536000 секунди  
   Радост

УВАЖАЕМИ 
РОДОЛЮБЦИ! 

ЧЕСТИТА,
ЗДРАВА И 

БЛАГОСЛОВЕНА 
2015! 

Най-голямото духовно 
имане на всяка нация е 
нейният ФОЛКЛОР. Най-
голямата истина, в която 
вярваме, най-голямата на-
дежда, че ще оцелеем, 
въпреки превратностите на 
времето, най-верният път, по 
който уверено сме вървели, 
вървим и трябва да вървим 
е фолклора.Той е път за СЕ-
БЕПОЗНАНИЕ, кой съм аз, 
откъде идвам, кои са предци-
те и корените ми. Фолклорът 
е най-здравата нравствена и 
духовна спойка между поко-
ленията, фундамента, върху 
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От стр. 1

Напоследък тайната на непорочното зача-
тие, чрез което в нашия свят е дошъл Богочо-
векът Исус Христос, вече все повече се раз-
тълмя с помощта на езотеричните и научните 
обяснения. 

В първата половина на 90-те години на 20 
век учените откриха , че цялостната програ-
ма на организма се съдържа в структурата от 
течни кристали на ДНК. Съчетанието на ней-
ните хромозоми образува холографски решет-
ки, наречени поле. Когато то получи зададена 
програма, се създават вълнови образи, нещо 
като биологични рисунки във времето и прос-
транството.Вълните пък се задават още при 
деленето на човешките клетки в ембриона. 
Тази забележителна технология на Бога 
чрез вълнов образ, творящ материя, вече се 
прилага милиарди години, без да е напълно 
разгадана и повторена от някой до ден-дне-
шен.

   Теоретичната основа на вълновата гене-
тика постави руският изследовател Пьотър 
Гаряев. Има вече и опити да се създадат гене-
ратори на солитона – енергийни вълни, които 
разчитат, запаметяват и предават генетични 
програми. А чрез тях по вълнов път да се пре-
дава генетична информация от един биологи-
чен вид на друг.

С разкодирането на генетичния код - едно 
от най-забележителните произведения 
на Всевишния, се е заела международната 
програма “Човешкият ген”. Пълните “събрани 
съчинения” на Господ Бог се състоят от над 
140 000 гени и 3 млрд.200 млн. букви-знаци. 
Изчислено е, че ДНК на цялото човешко тяло 
би стигнало, ако се разплете, до Луната и об-
ратно 8000 пъти. Учените разчетоха тези бу-
квени фигури, но още не ги разбират съвсем 
добре. Но в близките години, по думите на д-р 
Хейзер -Тайн, един от ръководителите на из-
следователската програма, ще се разбере кой 
ген конкретно на коя част от човешкия органи-
зъм съответства и така ще се открият причи-
ните за над 400 болести, както и възможност-
ите за лечението им. Тогава лекарствата ще 
бъдат на генетична основа, разработвани 
за всеки човек  индивидуално. По-късно ще 
могат и да се изправят повредените гени, да 
се заменят един с друг и в последния етап на 
проучването да се дописват цели абзаци в ня-
кои участъци от веригата на ДНК. 

   В близките години, според проф. Ли Сил-
вър от Пристънския университет ще се опре-
дели пълния набор от необходимите за пъл-
ното здраве на човека “разчитания”. И най-
важното, разшифрова ли се геномът, ще се 
узнаят и разберат най-невероятните събития 
в човечеството. Едно от тях е и така нарече-
ното непорочно зачатие. По тази тема на спе-
циален симпозиум в САЩ теолози, генетици 
и езотерици стигнаха до заключение, че Све-
тият дух е предал генетична  информация 
чрез енергия с гигантска мощ от Първоиз-
точника-Бог. Това е развитие на една клетка 
под въздействието на генетична информация 
от външна енергия. И материалната основа 
на вълновия геном на това външно енергий-
но поле е физическият вакуум между атомите, 
изпълнен със свръхлеки частици – микролеп-
тоните и техните вълни. От такива микрочас-
тици се състоят човешките мисли и от тях се 
формират откривателските и гениални идеи, 
един друг оригинален вид “зачатие”.

   По този начин се осъществява всяка сът-
ворителна дейност. Енергийните вълнови 
частички се зараждат във вакуумния свръхмо-
зък и когато вълновите им холограми се уплът-
нят в материя, се сътворяват всякакви биоло-
гични системи. Така езотериците обясняват 
и сътворителната дейност на Висшия раз-
ум при непорочното зачатие, и раждането 

на Исус Христос. По този начин могат да се 
обяснят и древните митове, в които се говори, 
че посветени в тайното познание могат с енер-
гията на мисъл-форма да сътворяват зачатие, 
без да влизат в досег с биологичната женска 
структура.

В по-ново време досега са известни око-
ло 16 случая в Африка и в Европа на непо-
рочно зачатие при хора. Лекарите изразяват 
предположение, че за тези “чудеса” е виновна 
бактерия, която обикновено се среща при на-
секомите, но може да се пресели и в човека, 
като стимулира делението на яйцеклетката и 
образува зародиш. Тази бактерия, обаче, уни-
щожава мъжките зародиши или ги превръща 
в женски. Зафиксирани са и немалко случаи 
на смяна на пола на ембриона при хора, пре-
живели есктремни ситуации или живеещи при 
много топъл климат.Интересното е, че вина-
ги мъжкият пол се променя в женски, но ни-
кога обратно.

   В природата също е известно девствено 
зараждане на живот. Нарича се още “парте-
ногенеза” /от “партенос” - девица и “генезис” 
-  раждане/. При този вид полово размножа-
ване зародишът се развива без оплождане на 
яйцеклетката. Среща се при някои животни, 
насекоми, цветя, водорасли. Майката при-
рода вероятно има свой резервен метод за 
възпройзводство при нужда и заплаха за 
обикновените начини. Може би, защото при 
всички представители на човечеството и на 
животинското царство смъртността е по-висо-
ка при мъжките екземпляри. Изследователите 
на този феномен твърдят, че той е наблюда-
ван по целия свят от векове наред. И това се 
дължало на разрушителната сила на мъжкия 
хормон тестостерон, докато женският хормон 
– естроген играе защитна роля за женския ор-
ганизъм. 

   След изобретяването на процеса за сли-
ване на гените в 1980 г. от Уолтър Гилбърг и 
Фредерик Сонджър, приложната генетична 
наука може вече да прилага три главни линии 
– клониране, срастване на гени и сливане на 
клетки, с това практически притежава силата 
да пресъздава човешкото подобие. А какви ли 

възможности са имали и имат някои други ви-
сокоразвити извънземни цивилизации? Спо-
ред руският уфолог Шаша, те гледат на зем-
ните жители като на истински резервоар на 
живота и разума и чрез генни опити върху тях 
искат да съживят умиращите си видове, обре-
чени на изчезване. Затова от 50-те години на 
ХХ век, според него, сред земляните живели и 
хибриди – получовеци и полуизвънземни съ-
щества от други планети, създадени от полови 
клетки на отвлечени земни жители.

    След такива генни експерименти от една 
космическа групировка преди хиляди години, 
според известния български медиум Нина Ни-
чева, човешката ДНК е била променена и това 
отключило лавина от енергийни смущения, 
отклонения и изкривявания на честотите на 
трептенията на материята. А ДНК е софтуер-
ът на компютъра на физическото тяло. Тя 
е като многонишков мислещ оптически кабел 
на Духа, за когото пространството и времето 
нямат значение. Чрез него човешкият  дух е 
свързан  със Създателя си и енергията Му, като 
между тях протича информационен обмен. Но 
едва след 100-200 години човешката ДНК ще 
еволюира и ще се приближи до оригиналния 
си вариант. Нейните изолирани, блокирани и 
закърнели части отново ще се променят чрез 
по-високата честота на трептене на мозъчни-
те вълни. Така човешкият ум ще обнови тези 
звена с липсващата им енергийна субстанция 
на светлината и любовта. Защото човешката 
ДНК има космическа идентичност. А пред-
стоящото  духовно израстване ще възвърне 
нейната  автентичност, за да може да се слее 
с ритъма на Вселената. Защото, когато ДНК 
изпълни заложената в нея програма, тя при-
тегля нейния носител към централното ядро 
на всемира – Създателя. Тогава човекът чрез 
духа си се слива с Него и също става Създа-
тел.            

Когато пък ДНК изпълни своята мисия тук 
на Земята, ще има енергийна трансформа-
ция и ново пътешествие в дълбините на мно-
гопластовия Космос, където ще последват 
нови програми за нови проявления на Създа-
теля.

Сега спиралата на ДНК, т.е. на живота, се 
събужда за новия живот в четвъртото изме-
рение, твърди Ничева. Необходимото за това 
време от 250 хиляди години вече се изпълни. 
А разгаданото духовно явление на непорочно-
то зачатие, ще ни докаже, че  човекът е мо-
дел на огромната Вселена и единствено със 
силата на духа си може да прозре тази тайна 
и връзка със своята Първопричина.

Лияна ФЕРОЛИ

НЕПОРОЧНОТО 
ЗАЧАТИЕ –
предадена 
чрез Светия 
дух генетична 
информация
Човекът е микромодел на 
Вселената и със силата 
на духа си може да 
прозре връзката си със 
своята Първопричина
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ЧИТАТЕЛЯ
Вече окончателно се уверих, че при еволюци-

ята движението е постъпателно. Изобщо всяко 
движение напред е постъпателно. Изява и зати-
шие. Изявата е винаги предизвикателство и към 
себе си, и към околните. И от едното, и от дру-
гото получаваш така необходимата ти информа-
ция и за себе си, и за другите. За себе си – от 
това, че си се решил, откликвайки според теб на 
изискванията на съвремието, за това, бил ли си 
подготвен, когато се е оказала възможността за 
тази изява, съпътства ли те радостта, че не си 
закъснял, че си в крак с времето или че може да 
имаш възможността да действаш изпреварва-
що и да предизвикваш. Разбира се, изпреварва-
що според общото движение, а иначе времето 
има много бърз ход и истинските първи са дале-
ко напред.

От друга страна – аудиторията! Тя е тази, ко-
ято ще те оцени, ще те издигне или ще те оху-
ли. И отново информацията за самия теб. Как 
ще приемеш всичко, което ще ти бъде дадено?! 
Щастлив ще си, ако точно до теб, човекът, ко-
гото цениш, ти каже: „Ето, точно това исках да 
чуя!” Разбира се, най-неочаквано ще бъдеш и 
похулен и то точно от когото най-малко очакваш! 
Но!!! Информацията движи света! А ти вече я 
имаш! Изкачил си поредното стъпало и само от 
теб зависи ще продължиш ли напред, ще спреш 
ли или недай си Боже, ще крачнеш назад.

Предисловието ми е много дълго, но защо ли?! 
Защото аз вече имам информацията от едно ис-
тински значимо събитие, което като нищо може 
за излезе, че изобщо не е било! Изпреварващо 
ли беше то?! – Никак! То просто беше извикано. 
И... се случи. Дори аз, която бях една от органи-
заторите и знаех, че просто съставихме програ-
ма с изяви, дори аз към края на събитието вече 
чувствах нещо необяснимо.

Но да си кажем за какво става дума!
Една година вече дискусионният клуб „Катар-

зис” действаше, без да спира сбирките. Няма-
ше лятна почивка. Събирахме се всяка неделя 
от 14 ч. на адреса на клуба, ул. „Гюешево” 64. 
Ръководеше го издателката, писателка и прево-
дачка Невяна Керемедчиева. И като мина една 
година, след няколко значими чествания, мно-
жество срещи и посещения допълнително на из-
яви на други клубове, след запознанства с други 
творци и техните книги, ние решихме, че клубът 
ни вече е със заякнал гръбнак и морално готов 
да направи едно истинско честване на Будите-
лите. Като гледахме, че извън нас е замряла 
тази дейност, решихме да направим честването 
в разширен формат – в 3-те дена около същин-
ския ден на Будителя 1-ви ноември, който ден 
беше събота. Избрахме за празниците дните 
26-ти октомври, 2-ри и 9-ти ноември. Трябва-
ше да проверим какви са силите народни в зна-
ковите явления по българските земи и тяхното 
значение за културата и устоите на България. 
Затова започнахме още от Орфей и траките, бо-
гомилите, борбата за просвещение, борбата за 
църковна независимост, революционните борби 
за национално освобождение, както и будители-
те – съвременни и тези от близкото ни минало. 
Не мога да не призная, че не само предизвика-
телство, но и истински тласък за това ни даде 
гъркът Георгиос, когото окачествих като будител 
от най-ново време, в рамките вече на Европей-
ския съюз. За Георгиос написах специално есе, 
което прилагам.

При честванията енергията непрекъснато се 
повишаваше. Третият ден, 9-ти ноември, имаше 
направо мощно излъчване.

Когато всичко бе приключило и бях останала 
в странно състояние с усещане за нещо необяс-
нимо, се обърнах към поезията. Когато директно 
я приемам, без да й се бъркам, тя неизменно ми 
съобщава истината. Ето какво ми каза тя:

Приятели! Разбрахте ли какво се случи?!
Изпратихме енергия в пространството!
Но бърза, мощна, заповедна!

Не заповедна първобитна,
а из недрата български елитна!
Енергия от тръбен зов поели,
от мощната тръба, що свири сбор!
Усилихме зова и го запратихме в простора,
в пространството изпратихме зова!
И воините се сбраха на мига!
Воините на Съвремието! Те са една Истина! 

Трябва да ги познаваш, да следиш борбата им, 
да виждаш как непрекъснато създават, как оце-
няват другия боец, как го подкрепят, как с духовен 
меч се борят за него и т.н. Воините на Съвреми-
ето! И щастие е да ги цениш, да им благодариш 
с обич и искреност, да им казваш, когато някои 
чувстваш много близки, съвсем като роднини! На 
войниците отдават „чест”, а на духовните воини 
– какво?! Защо да чакаме да ги признаят други-
те, че тогава и ние да се подредим при тях?!

Затова пиша това, насред личната ми и до-
машна подготовка за Коледа! Точно сега искам 
да ги приветствам, да им пожелая открити пъти-
ща, обич и признателност, да ги съпътства ис-
креността! Последното качество поставям над 
всичко!

Затова сега ще изредя само прекрасните ни 
лектори – духовни воини, а следващата годи-
на знам, че те няма да откажат самостоятелни 
представяния и сами ще говорят за себе си.

Във всичките тези дни ние имахме средно по 
7 лектори и доста изказващи се. Да, ако само 
лекторите бяха казали по няколко думи, всичко 
щеше да е нормално. Но те представяха Будите-
ли и представяха ги с обич и плам!

Но не бяха ли неизявени будители и хората от 
публиката?! Та те се озоваваха в тази духовна 
енергия в продължение на 4 часа във всеки от 
3-те дена! Усещах това, някои вече добре позна-
вах. Знаех колко малко им трябва, за да стъпят 
на истинската си траектория на движение. Горе-
що исках да им се помогне. Трябваше им само 
изявата и искрената добронамереност на хората 
около тях. И вярвам, че в 2015 година те ще се 
изявят.

Сега само имената  на нашите лектори и по-
четените от тях Будители.

1-ви ден, 26-ти октомври 2014 г.
Празниците откри Георги Каракашев с разказ 

за дългата история на духовния клуб „Катарзис”.
След него говори Калин Стайков. Той събира 

младите еколози и неотклонно всяка неделя за-
саждат дръвчета и възстановяват горите. 

Думата беше дадена и на проф. Лазар Цвет-
ков, полит. затворник в Ловеч, заради Солжени-
цин.

Донка Драмска представи гърка Георгиос с 
есе и работата на клуба по направление Васил 
Левски. Бяхме направили и връзка с фондаци-
ята и Общобългарския комитет „Васил Левски”. 
Очаквахме и председателя им Васил Василев, 
но той беше вече зает с чествания по страната. 
Все пак запазихме си право за връзка с този ко-
митет чрез писмо с вх. № 16 от 16.10.2014 г.

Лили Ламбова от „Движение за духовно 
възраждане”, говори за Добри Войников. 

Неотлъчно с нас през всичките тези 3 дена за 
Будителите беше и издателят на вестниците „Ро-
дово имение” и „Квантов преход” акад. Атанас 
Панчев с книги на Издателската къща „Новата 
цивилизация”. Ат. Панчев в продължение на 10 
години и повече, заедно с цялата редакция на 
вестниците, не само будеха читателите, но и 
създаваха будители, като ги насърчаваха и им 
даваха трибуна.

С него заедно, отново и през 3-те дена, беше 
и Ефим Кушнер – будител – международник, с 
много ценни книги с вмъкнат в тях поетичен за-
ряд.

В разискванията този ден взе активно участие 
Таня Христова, духовен представител и дири-
гент на хора „Йоан Кукузел”.

2-ри ден, 2-ри  ноември  2014 г
Мария Майсторова – слово за Учителя Петър 

Дънов.
Мариана Еклесия говори вдъхновено за Ана-

стасия Димитрова, първата българка, открила 
училище за девици в Плевен. На всички пре-
поръчваме книгата й „Сън срещу събота” за тази 
велика българка, написана с рядко художестве-
но майсторство.

Еленка Тодорова изказа лични впечатления 
за излекувалия я от нелечима болест Петър 
Димков и за дългогодишното им сътрудничество 
с него впоследствие /на нея и на съпруга й/.

Тодор Ялъмов – председател на НГИК 
„Петър Димков” и ръководител на клуб „Прияте-
ли на Рьорих”.

Валентин Стамов представи оригинална кон-
цепция за богомилите.

Ефим Кушнер – Слово за Светая Рус.

3-ти ден, 9-ти ноември 2014 г.
Д-р Лиляна Райчева – траки, Орфей и орфе-

изъм – изключително задълбочено изследова-
телско изложение в резултат на 3000 прочетени 
страници в материята.

Петрана Колева направи перфектно предста-
вяне на Васил Априлов като просветен и обще-
ствен деец, книжовник, основоположник и дари-
тел на новобългарското училище.

Върбанка Николова – задълбочена изследо-
вателска работа върху делото и приноса на Люд-
мила Живкова за развитието и представянето на 
България пред света.

Върбанка Николова – втори доклад за „Ми-
рова школа”.

Невяна Керемедчиева – поезия за богомили-
те.

Илияна Ермолина, доктор по философия – 
представяне на Учението на живата етика Агни 
Йога

Акад. Ат. Панчев изказа задоволство от изне-
сените доклади и подари на всички присъства-
щи книги на издателството си.

През всичките три дена на честванията се на-
слаждавахме на прекрасната музика на живо на 
дуета Цветелина Ненкова – пиано и Светослав 
Дерменджиев – виолончело, както и на тяхното 
приятелско и сърдечно отношение към цялата 
аудитория.

Не мога да не спомена, че тези толкова много 
лектори са не само съвременни Будители, но и 
Учители народни! Защото вижте как те мислят 
и как те говорят, как виждат и ни представят не-
щата – пречистени и потвърдени в техния житей-
ски опит! Да! Затова и направиха този енергиен 
удар, който ме стъписа. Стъписа и другите, но 
всеки си го обясняваше по своему. Но времената 
са други, бързи и нови, и ясно трябва да видим в 
тях водачите! И просто да ги следваме, търсейки 
ги и включвайки се към техните изяви. За тяхно-
то ниво и те са като нас за нашето. И пак, кой ли 
го беше казал: „Помогни на Ангела си хранител 
да се издигне в Йерархията.”

Затова искам от трибуната точно на този вест-
ник „Квантов преход !” да кажа на всички лекто-
ри, нека ги нарека „почетни представители на 
клуб „Катарзис”:

„Весела да е Коледата Ви! С радост да са 
пълни празниците Ви!

И щастливо да е влизането Ви в една Нова, 
Чиста и Свята 2 0 1 5 година!

На   д о б ъ р   ч а с!”

Донка ДРАМСКА,
23-и декември 2014 г.

НА ДОБЪР ЧАС!
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- Влади, как и откъде 

тръгна твоят път към ду-
ховната трансформация?

- Той просто се случва в 
един момент, когато услови-
ята за него се изпълнят. При 
мен този процес започна 
преди 15 години, когато бях 
на 25. Постепенно постигнах 
така важната за духовно-
то развитие непривърза-
ност, която означава да 
си готов във всеки един 
момент да си тръгнеш от 
този свят. Това е състояни-
ето на пълната духовна сво-
бода, което е едно нечовеш-
ко състояние, в сравнение 
с днешното разбиране за 
това да бъдеш човек.  Ста-
ваш човекът от бъдещето.
Това е едно неутрално про-
странство, в което всички 
са обединени, ти си част от 
всеки един и изпитваш же-
лание да помагаш. В един 
момент престанах да пия, 
да пуша, да ям месо, да ру-
гая, започнах да променям 
вътрешния си свят. Тогава 
се променя целият ти живот. 
Можеш да живееш с един 
чай и 100 грама зеле на ден, 
защото събудената ти ду-
ховна енергия те захран-
ва с всичко необходимо. 
А след година-две, когато 
напълно се слея с Духа в 
мен,  навярно ще престана 
изобщо да се храня. Чистите 
енергии на въздуха, водата, 
на слънцето ще ми бъдат 
съвсем достатъчни.

- Често ти казват, че не 
приличаш на монах…

- Да, и аз им отговарям, 
че съм монахът от бъде-
щето. А той няма желания, 
при него нещата се случват 
естествено, от само себе си. 
Той не иска да си почива, да 
тръгва на някъде, просто му 
се случва, каквото трябва. 
Дори не се уморявам, но 
ако все пак това се случи 
понякога, успявам за много 
кратко време да преодолея 
умората, достатъчно е да 
приема, да се слея с чистата 
майчина енергия на земята, 
която е навсякъде. Човекът 
от бъдещето ще живее за 
другите и така целият свят 
ще бъде в услуга на всеки 
един отделен човек.

- Кои са първите стъпки 
към този нов свят на съзи-
дание?

- Най-основната първа 
стъпка е хората да променят 
мисленето си, след което и 
принципите си, храненето, 
езика, действията си…

- А как си обясняваш 
това, че един човек, като 
теб, от друга страна е осъ-
знато привързан към пе-
щерата “Утроба” повече, 
отколкото нас, които сме 

толкова близо до нея?
- Това си има своето гене-

тично обяснение. Когато си 
част от нещо, то не ти пра-
ви голямо впечатление. Но, 
когато го откриеш като нещо 
ново за теб, то те привлича с 
пълна сила. Така стана и при 
мен – енергията на живота 
в тази пещера ме покори 
изцяло.

- Твърдиш, че в Пещера-
та, съдържаща енергията 
на живота, може и сега, 
както някога при траките, 
да се извършва непороч-
ното зачатие, като това 
при Дева Мария…

- Да, дори вече ме питат 
някои жени, които не мо-
гат да забременеят или пък 
няма от кого, как това може 
да стане. Първо ги питам 
дали могат да променят себе 
си изцяло – да променят и 
изчистят мислите си, да се 
откажат от развлеченията, 

от храната, която са яли до-
сега, да живеят природосъо-
бразно, да консумират само 
натурални, екологично чи-
сти храни и минерални води, 
да живеят като монахини за 
една година. И едва тогава 
можем да говорим за слива-
не с енергията на Майката в 
Пещерата.

- Значи едва тогава сил-
ното желание и силната 
мисъл за рожба може да 
се материализира, да се 
случи чудото…

- Да. И това няма да е ня-
какво чудо, а един сложен 
енергетично-химически про-
цес, подобен на изкуствено-
то оплождане на яйцеклет-
ката. Електромагнитното 
поле на пещерата действа 
като светкавица-контакт 
между двете енергии Ин /
женска/ и мъжката /Ян/, кои-
то са в нас. Така се стига и 
до оплождането в жената.

- Как си обясняваш сил-
ното въздействие на Пе-
щерата?

- Вибрациите, които 
създава скалната ниша, са 
същите като при зачатието 
и нашето раждане, когато се 
освобождава онзи чист ви-
тален импулс, задействащ 
деленето на клетките. В 
пещерата съществуват на 
енергийно ниво четирите 
елемента /земя, въздух, 
огън, вода/ и като прибавим 
петия елемент - човека, раз-
ума, етера, Диханието, се 
получава така жадуваното 
от нас единение, равнове-
сие. Това е като да живееш  в 
Истината, което означава да 
си в състояние на вътреш-
на радост от живота, чийто 
смисъл чувстваш, разбираш 
в пълнота. Да знаеш, че мо-
жеш да навлезеш в света на 
хармонията, свободата, кра-
сотата, мъдростта.

- Бил си и на Татул, 
предполагаемото свети-
лище на Орфей, какво не-
обичайно откри там? 

- Най-интересното, кое-
то приех като информация 
там, е това, че голямата 
ниша в основата му няма 
погребално значение, а в 
нея е имало механизъм за 
телепортация.

- А каква най-важна ин-
формация прие за света, 
за страната ни, в пещера-
та “Утроба”?

- Тъй като вибрациите на 
земята все повече се за-
силват, тук енергията също 

ще генерира по-голям ин-
тензитет, особено по вре-
ме на равноденствието и 
слънцестоенето. Освен 
това, геомагнитната решет-
ка на земята постоянно се 
движи, но след 3-4 години 
тя ще се фокусира точно 
в Утробата и точно оттук 
могат да се отключат про-
цесите на тоталното обнов-
ление. Това, естествено ще 
съдейства България да 
разкрие целия си огро-
мен потенциал, да  стане 
най-хармоничното място 
на света, без големи ка-
таклизми и с  много уско-
рена еволюция.Така тя ще 
стане една развита страна и 
ще заеме своето полагащо 
й се място в Европа и в све-
та. За това съдя и от наблю-
денията си за дължината на 
светлинния лъч, извършващ 
оплождането в Пещерата. 
Установих, че в един и същи 
ден всяка следваща годи-
на стига до все по-далече. 
Това, навярно, е от промя-
ната на климатичните усло-
вия, но е и един добър знак 
за завършване на настоя-
щия еволюционен цикъл.
Затова можем да възприе-
маме Утробата като важен 
знак-символ за прехода 
към времето на мира и ра-
достта, към раждането на 
новите, истинските деца на 
земята – носещи и изразя-
ващи великия български дух 
навсякъде по света.

Интервюто взе:
Лияна ФЕРОЛИ

Непорочното зачатие отново 
възможно чрез сливането с енергията 
на Богинята-Майка в пещерата 
“Утроба” край Кърджали 

Само след 3-4 години оттук ще стартира новият еволюционен цикъл на тоталното обновление

От две години руснакът Володя Овсянников се прочу в страната ни като жрецът на пещерата “Утроба” край Кърджали. 
До този момент го довежда една коренна промяна в живота му, когато е бил на Христова възраст. На  33 години животът 
му се променя изцяло.До тогава е бил като всички други млади хора. Имал е възможност да уреди живота си в комфорт 
и доволство. Роден е на 23 юли 1972 г. в руския град Калуга. Има икономическо и юридическо образование. Израства в се-
мейство на милиционери, затова продължава семейната традиция и работи в правоохранителни служби. По-късно става 
съветник по сигурността на покойния вече руски патриарх Алексий Втори. Служи известно време и в православен руски 
храм. Но една командирова до Индия изиграва решаваща роля  в  живота му.Там се среща  с някои духовни учители, като Сай 
Баба, а в Тибет и с Далай Лама. В тибетските манастири получава монашеско посвещение, научава техники за вътрешно 
развитие и усъвършенстване.Спира да яде месо, да пуши и да пие. Тибетски монаси му подаряват дървен жезъл, гравиран 
с тайнствени писмена. От тях разбира, че светът е сътворен на енергийно ниво в четири пещери-утроби – едната в 
Алтай, втората в Хималаите, третата в Южна Америка, а четвъртата в България - Утробата край Кърджали. През 
лятото на 2012 години я посещава за пръв път, след което спи непробудно 12 часа, усеща огромен прилив на енергия 
и едно навлизане в чистото духовно състояние, в което се движиш радостно, свободно, естествено без всякакво его и 
съпротива под водителството на Водителя, на Духа, в човека. А стигайки до единението с него, според Володя, човекът 
вече заживява в новото, бъдещото измерение. Когато Владимир разбира, че подареният му от тибетските монаси жезъл 
точно съвпада с малката ниша в дъното на пещерата, усеща призванието си да открие и  възстанови древните ритуали 
на траките, свързани с някои посвещения, регулации на енергиите, свръхестествени способности, като телепатия, био-
локация, телепортация и др.

От стр. 1 Човекът от бъдещето ще живее за другите, 
така и целият свят ще работи за него
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Пещерите-

утроби олице-
творяват пре-

минаването 
на Слънцето 

и Земята през 
тъмния процеп-отвор на 

Галактическия център, на-
ричан още Сърцето на Бо-

гинята-Майка

Случващото се сега 
се съотнася особе-
но подходящо към 

привършването на нещо ста-
ро и раждането на нещо ново. 
Цялата реалност днес, изпъ-
лнена докрай с тъмнина и 
безпрогледност се превръща 
в утроба, от която ще изхвъ-
рчи „прилепът” на новото.

Нашите прадеди са ни 
оставили щедро знаците на 
това излитане, на това пре-
минаване от едни в други 
светове и измерения. И това 
са многото скални ниши и пе-
щери – символи на влизането 
в "тъмното" и излизането от 
него. Те ни гледат отвсякъде и 
сякаш ни казват, че както има 
под-земия, така има и над-
земия. Че както има входове 
към тъмното, така има и из-
ходи от него, дори и да не ги 
намираме в очакваното от нас 
време.

Многобройните пещери 
по нашите земи символи-
зират акта на преминава-
не през Прохода-Преход в 
квантовото лоно на Богиня-
та-Майка.

В астрологичен аспект пък 
ни напомнят, че откакто от 
21.12.2012 г. изгря т.нар. от ма-
ите Пето слънце, което дава 
началото на Петия свят, пери-
од, оприличаван със земното 
новолуние, ще продължи до 
2020 г. Че през него ще  про-
тичат много важни процеси 
на преминаване на Слънцето 
и Земята през тъмния про-
цеп-отвор на Галактическия 
център, наричан още Сърцето 
на Богинята-Майка.  Той може 
да се оприличи с мрака на 
у-тробата /у тръбата/, който е 
входът, порталът към Единно-
то Христово съзнание. Зато-
ва в древността така много 
са почитани светилищата-
утроби, а сега придобиват 
отново голяма значимост 
и се откриват все повече 
нови такива.

 Минавайки и изравнявайки 
се с Тъмния процеп-портал /
Черната пътека/ на Млечния 
път, Слънцето ни предоставя 
уникалната възможност да из-
минем вътрешно целия този 
път и да изживеем целия си 
потенциал, който сме съби-
рали 26 000 години /колкото 
продължава прецесията на 
равноденствията, пълният 
оборот на колебанието на 
земната ос/. От край време 
това пътуване към духовна 
трансформация, към достъп 
до многоизмерните селе-
ния на нашето универсално 
съзнание е било извършвано 
от магове, шамани, проро-
ци, светци. И то най-вече по 
пътя на хармоничните чув-
ства, като възторг, радост, 
въодушевление и единение 
с Първичната реалност.

Сега в края на Четвъртия 
свят, с намаляването на на-
шата светлина, се чувстваме 
привлечени от Утробния мрак 
на Майката, синоним на огне-
ния казан на квантовото про-
странство, на океана от без-
крайни възможности. Като в 
топлата прегръдка на тъмни-
ната преди новолуние. Затова 
и слънчевите затъмнения ви-
наги стават във фазите на но-
волуние. Но пък единствено 
в този ласкав мрак, подтик-
ващ към обединение, може 
да се отпие от напитката на 
безсмъртието – амрита и да 
се чуе общия език на душите, 
както и мислите, и чувствата 
на чистите сърца.

Да преминаваме през този 
цикъл на разграждане не е 
страшно, защото в него ся-
каш цари Съвършен Покой, 
според Кабала, там Силата е  
напълно статична. Нещо като 
да си в окото на бурята. Зато-
ва утробата като символ  е 
разстоянието между малко-
то и голямото, умението да 
се приближиш плътно до ха-
оса, но без да се разпаднеш. 
 Мястото-източник на живота 
/Галактичиският цантър/, към 
който сега се насочваме, е 
наричан с най-различни име-
на – небеса, нищото, поле 
на нулевата точка, празнота, 
фазово пространство, което 
се състои от вибриращите 
полета на вероятностите. В 
това нелокално поле на Бо-
гинята-Майка, на квантите, 
е достъпно както миналото, 

така и бъдещето, защото в 
него няма материя, а само 
чисто съзнание. Но щом 
като неговата вълна бъде 
подложена на наблюдение, тя 
се разпада, според квантова-
та физика, материализира се 
в частици реалност. Това са 
просто различни гледни точки 
към една холографска реал-
ност, която не е независеща 
от нас, а е това, което правим 
ние. И се материализира само 
чрез промяна на фокуса на 
възприятие или ъгъла на на-
блюдение. Така че, ние случ-
ваме нещата, а не те нас.

И сега настъпва времето 
да изпитаме тази възможност 
в цялата й сила. Защото сега 
нашето човешко „аз” преми-
нава на по-високо ниво и  се 
събужда за духовната неза-
висимост на душата, която е 
главният атрибут на нашия 
нов „Аз”. И то най-вече чрез 
свободата ни от илюзиите, 
тези които ни представят та-
кива, каквито не сме. А пра-
вилният избор е просто да 
се оставиш да те избере Ис-
тината и Доброто, както и 
да различиш другата страна 
чрез изпитванията на сърце-
то. Да можеш да откриеш  в 
себе си добрата страна и да я 
слееш със своята деятелност. 
Кабала нарича този процес 
Глагола „съм”, обърнат към 
себе си. Това е сливането на 
физическия и енергетичния 
аспект на нашия „Аз”. 

Преди много време пак сме 
стигали до Сърцето на Майка-

та, затова клетките ни, души-
те ни имат спомен за това. Но, 
за да подпомогнем този про-
цес пак да се случи с лекота, 
можем да предприемем фи-
зическо и аурично пречиства-
не, което е тясно свързано с 
етиката, естетиката, морала. 
В противен случай това из-
чистване се задейства чрез 
процеса на жертвите, които 
се материализират чрез бед-
ствия, земетръси, пожари, 
наводнения… А когато осъ-
знаем, че ние сме ги преди-
звикали с цел изчистване и не 
се гневим срещу тях, ги прие-
маме като нещо закономерно, 
защото отричането им само ги 
задълбочава.

Но слава Богу, че започва-
ме да осъзнаваме днеш-
ната духовна тъмнина и 
немощ като декор, фон за 
еволюционен скок, тъй като, 
сгъстявайки се, тъмното самố 
се разпръсква, така както ек-
сплодира черната дупка и от 
нея се раждат нови светове, 
звезди, галактики. Неслучай-
но вече се заговори и за бели-
те космически дупки, които 
създават нови реалности. 
Много техни съответствия 
има и на земята. Но една от 
най-интересните е тази край 
Кърджали, край село Нен-
ково, която има формата на 
утроба.

Утробата е символ на из-
носването на семето/заро-
диша на Светлината/ и на 
изтръгването му от царството 
на мрака. Символ е на едно 
голямо търсене и осъзнаване 
на царуващия в нас Бог. За-
това и живата вода, според 
митологията, се е намирала в 
най-дълбокия мрак. Утробата 
е един подстъп към Вечния 
Дух, достъпът до който тръгва 
и от най-малкия отвор, но е 
широко достъпен за всички. 
Като идея, тя е медиатор, 
свързващ земното с небес-
ното. Един преход, тунел 
към Светлината. Така както 
го описва изпадналият в кома, 
след като дойде в съзнание. 
Един вид скок от тъмата в си-
яйната битийност, която, оба-
че, не е само отвъд, а и тук в 
самия теб.

Утробата като символ е 
един мост между преходно-
то и вечното, едно междинно 
състояние между земната и 
вечната градина. Тя е едно 
транспониращо средство 
и един благослов към фи-
зическия свят, към физиче-
ското тяло, което създава 
необходимите трептения, 
импулси за духовното пре-
ображение. Тя е образът на 
земно обусловената духовна 
любов. Без този, оставен ни 
от нашите прадеди символ-
напомняне, нямаше  да сме 
съвсем наясно, че не може 
да се премине от тъмата 

направо в светлината без 
свързващото звено на пре-
ходното състояние. Защото 
тъкмо то учи на смирение, 
наблюдение, съзерцание. На 
отърсване от страха, съмне-
нието, осъждането, което най-
много ни е нужно сега, когато 
преминаваме през гранично-
то състояние между тъмнина 
и светлина.

  Като символ, олицетворя-
ващ Майката и матрицата на 
възпроизводството, утробата 
въплъщава свещената сила 
и енергия. Но заедно с това, 
олицетворява и посвещение-
то, просветлението, великото 
мълчание и тайната изповед. 
Неслучайно, светците са се 
оттегляли в пещери, за да 
просветлят своята душевност 
и да се освободят от земното 
притегляне. Неслучайно, в 
пещери са родени и много 
мъдреци, като Дионис, Хер-
мес, Мойсей и др. А древна-
та книга „Сифра Ди-зениута” 
казва, че когато майката е 
оплождана, се просветлява. 
Ваклуш Толев пък твърди, че 
Майката съхранява равнове-
сието, дори тя го е създала 
от Материя и Дух. Духът е 
Мъжът, материята е Жената 
и когато се уравновесят, се 
създава хармонията. Бащата 
е началото, материята е кра-
ят, а Майката е по средата.

  Сега сме пак в тази златна 
среда, в която отново и много 
настоятелно звучи гласът на 
Майката, идващ от далнините 
на времето и от дълбочината 
на душите ни. Призивно-неж-
но, но и справедливо-строго 
той ни призовава да следва-
ме методите, които употребя-
ва природата – удвояването, 
закона на сеенето, обработ-
ването, единението. Вслуш-
ващите се в този глас, духов-
но търсещи хора ще могат да 
наблюдават ставащото сега 
като божествено проявле-
ние, чиято валидност ще се 
оценява не фрагментарно, 
а единствено в духа на веч-
ността.

  Днес става също ясно, с 
или без напомнянето на пе-
щерите, че вече дойде време-
то да се види кой може да из-
лезе, да излети от „пещерата” 
на своето подсъзнание. Било 
то насън или наяве. Че никой 
не влиза там, откъдето сам 
не може да излезе. Това се е 
знаело и от нашите прадеди, 
чийто прогрес се е основавал 
на почитта им към Светлина-
та, докато ние, техните пра-
пра-пра внуци, сме приковани 
във вътрешното си царство 
на тъмата. Дали пък точно 
от това дъно няма да съзрем 
звездите? Дано!

Лияна ФЕРОЛИ

Пещерата-Утроба край Кърджали –

бяла космическа дупка
Сега преминаваме през Утробата, през граничното състояние 
между тъмнина и светлина, в което се раждат нови светове

Птица лети 
пред Утробата

Слънчевият 
фалос отива 
до олтара на 

Утробата
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инж. Ради ПАНАЙОТОВ

На 24 и 25 септември 2001 г. вестниците 
“Демокрация” и “24 часа” поместиха об-
ширни интервюта с проф. Кронщайнер, 

в които той изрича още толкова неверни, несъ-
стоятелни и нелепи неща, че за коментирането 
им ще са нужни десетки страници. Ще пропус-
нем подробностите, осланяйки се на дадени-
те примери и на способностите за преценка и 
здравия разум на българина; а и защото самите 
заглавия говорят предостатъчно. (Виж вестни-
ците “Демокрация” от 24.09.2001 г. – интервю на 
Петя Гергова “При вас все още има българисти, 
които живеят в средновековието” и “24 часа” 
от 25.09.2001 г. – интервю на Вера Славчева 
“Пишете един ден на кирилица, един на лати-
ница”.)

Но в тези публикации намираме потвъ-
рждение за насоките на работа на проф. 
Кронщайнер и неговите покровители и съмиш-
леници. Съмнително противоречив е фактът, 
че от една страна се закрива специалността 
“Българистика” в Залцбург “поради липса на ин-
терес”, и то на фона на повтореното становище 
за общата тенденция на отмиране на “малки-
те езици”. А от друга страна се създава частен 
Австрийско-баварски център по българистика, 
който щял да взаимодейства със също частния 
Нов български университет; дело, “свързано 
с огромен риск и огромни инвестиции”. Също 
като министър Атанасов, австриецът българист 
смята, че “националните клишета са пагубни 
за развитието и за европейската интеграция” 
и се “стреми подобно на мисионер да помага, 
националните филологии да се отворят към 
Европа, към съседите, към света”. Използван е 
и случаят с атентатите в САЩ, за да бъдат вме-
нени още веднъж твърдения за наличието на 
“кирилски блок от държави, който е срещу друг, 
латински блок” и да се обявят “ново среднове-
ковие и нов фундаментализъм”, при които “на-
ционалната идентичност се простира само до 
азбуката”. Съжалени са и българските студен-
ти, “принудени да учат при изповядващи това 
верую професори в университети, превърнати 
в гнезда на фундаментализма.”

Тук сигурно не остава друго, освен да си 
припомним поговорката за крадеца, викащ: 
“Дръжте крадеца!”, както и призива – спася-
ването на давещите се да е тяхно собствено 
дело; имайки предвид и това, че в нашия слу-
чай възвратната форма “се” се разминава до 
крайна степен с действителността.

В интерес на документалността, но оставено 
на собствената преценка на читателите, след-
ва да споменем становищата, публикувани във 
вестник “Демокрация” от 19.09.2001 г.: “Новото 
време – старата песен” на Марин Георгиев и 
“Лично” на Иван Младенов. Те ни “обвиняват” 
в “сакрализиране, фетишизиране, маргизиране 
(така е написано; Р.П.) и заклеймяване на дей-
ствителността, вместо проучването и овладя-
ването й – все методики на комунистическата 
идеология”. Г-н Младенов “лично бил приел да 
участва в идеята за научна конференция, посве-
тена на проблемите около кирилицата, възник-
нала след отворено писмо на проф. Светлозар 
Игов до проф. Кронщайнер, съдържащо идеята 
за честна дискусия.”

Значи около кирилицата има проблеми?!

Да, проблеми наистина има, но те са ни натра-
пени. И навярно опитите да ни бъдат наложени 
няма да престанат скоро, но да се надяваме, 
че Българският Дух даде ясни знаци за своята 
сила. Не само проф. Кронщайнер получи най-
сериозно предупреждение, но в не по-малка 
степен и президентът Петър Стоянов загуби по-
ста си поради “този проблем”. В предизборната 

кампания той често беше атакуван заради него и 
между двете гласувания на 11 и 18 ноември 2001 
г., а и след това, бяха дадени категорични оцен-
ки; например от историка Божидар Димитров: 
“Хората не могат да простят на Петър Стоянов 
връщането на Паисиевата история на гърците и 
факта, че допуска кирилицата да бъде сменена 
с латиница.” (Виж интервю на Капка Георгиева 
във вестник “Монитор” от 16.11.2001 г. Също 
и статията на Тамара Шишманова “Интригата 
Кронщайнер – П. Стоянов е етап от турцизацията 
на България” във вестник “Монитор” от 09.11.2001 
г.)

Пророчески се оказаха думите на писателя и 
поет Атанас Мочуров – Сломер в статията му 
“Народът яде салата, но не пасе трева”, публику-
вана във вестник “Черно море” от 03/04.11.2001 г.: 
“Предсказвам: китаристът (Петър Стоянов; Р.П.), 
който се обяви против делото на солунските бра-
тя, ще изгуби президентските избори.”

Същата “присъда” произнесе и проф. д-р 
Стефан Брезински от страниците на вестник 
“Труд” от 28.11.2001 г.: “За 90 % от българите 
това е показателят за българщина. И този про-
цент ахна пред посочената му възможност да му 
се отнеме и последното българско нещо, какво-
то е азбуката на Кирил и Методий.  . . .  Защото 
именно видимият облик на езика, писмото, е най-
силно чувствителната струна за българина – не-
специалист по езикознание” и такива действия 
“човечецът от народа” съвсем определено тълку-
ва “като акт на отричане на държавния глава от 
българщината”.

Половин година след това такава остава оцен-
ката и на Тамара Шишманова в статия за про-
дажността на българските политици, прикриващи 
я с лицемерие и показни изяви. За бившия пре-
зидент тя казва: “След всяка измяна на нацио-
налните интереси – независимо дали ще говори 
за нуждата от “ограничаване на суверенитета” на 
балканските страни пред своите Вашингтонски 
благодетели, или ще подписва тайни съглашения 
за пропускане на чужди войски през територи-
ята на България, злополучният седесар Петър 
Стоянов предприемаше артистично турне из 
страната. Хората наблюдаваха отвратени как 
терминаторът на кирилицата декламира, сви-
ри и пее пред възрожденски паметници, сред на-
ционални светини и в подножията на планински 
върхове.” (Виж статията “Патриотарство прикри-
ва атаките срещу българската държавност” във 
вестник “Монитор” от 01.07.2002 г.)

По същото време откриваме и податка за “ав-
стрийска връзка” в сборника материали “Случаят 
Ото Кронщайнер и кирилицата, българистиката и 
малките филологии” с автори проф. Иван Радев 
и колектив от Великотърновския университет 

“Св. Св. Кирил и Методий”, където в предговора 
проф. Радев споделя: “За себе си мога да кажа, 
че едва след като се зароди идеята за отнема-
не на почетната титла и се наложи запознава-
не с неговите материали, разбрах, че на Ото 
Кронщайнер е даван българският орден “Стара 
планина”, че в Залцбург му е гостувал прези-
дентът Петър Стоянов.”(!)

От този сборник научаваме и за една друга 
изява на проф. Кронщайнер: че е инициатор за 
създаване на “босненски език” (стр. 42, 47 и 
120). Но ако си припомним американските во-
енни сводки от войната в Югославия, стилът 
на които беше възприет и от нашите услужливи 
медии, би трябвало да се пристъпи към създа-
ването на “мюсюлмански език”. А след това 
и на “европейски”  . . .  Докато в правилника 
на споменатия Австрийско-баварския център за 
българистика е записано, че същият “предла-
га обучение за австрийци, немци и българи по 
специалностите Българистика и Германистика 
с акцент върху австрийския и баварския немски 
език”. И тук авторите на сборника с право кон-
статират: “Странна логика, в името на която гло-
бализацията изисква зачеркването на няколко 
славянски култури, свързани с “кирилицата”, а 
предполага и толерира обучение “с акцент върху 
австрийския и баварския немски език”.

Можем да обобщим, че така завърши един 
– по-точно следващият – етап от битката за на-
шата духовност и идентичност. Иска ни се, но 
едва ли имаме големи основания да вярваме, 
че тази отбита атака ще е последна. Напротив, 
при следващите “набези” трябва да очакваме 
по-голяма прикритост и подмолност. Защото под 
повърхността се таят мащабни цели.

Такъв един набег вероятно ще се окаже ид-
ването на папа Йоан Павел Втори у нас. На 
3.11.2001 г. вестник “24 часа” извести, че папата 
ще посети България на 24 май 2002 година(!). 
Това съобщил външният ни министър Соломон 
Паси, който още от 18.01.2000 г. бил един от ос-
новните учредители на “Народен комитет” за от-
правяне на покана за това посещение. Другите 
учредители на този комитет са Иван Гарелов и 
самият вестник “24 часа”. “Освен това празникът 
по православния календар се пада на 11 май, 
на 24 май е светската му изява, уточняват хора 
от комитета”, смятайки също, че “със самото си 
светейшо присъствие по нашите земи папата 
щял по особен начин да легитимира желание-
то ни да се интегрираме в Европа”. (Виж също 
редакционната статия “Ватиканът и български-
те предначертания” в брой 2 на вестник “Нова 
Зора” от 15.01.2002 г.)

(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. 23-24)
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всичко,което трябва да се случ-
ва. Всяка година в този конкурс 
участниците са над 2000 талант-
ливи Орфееви чада от всички 
фолклорни региони на България, 
които пеят и свирят българска на-
родна музика и играят кръшните 
български хора 

УВАЖАЕМИ РОДОЛЮБЦИ, 
споделяме с Вас и много бихме 
искали да ни разберете, че сме 
много затруднени с организаци-
ята на конкурса „Орфеево из-
ворче“ 2015г,защото нямаме ни-
какви финансови средства. Как 
се прави организация на такъв 
голям Национален детски фол-
клорен форум без средства?! 
До сега всяка година Министер-
ството на културата отпускаше 
15 броя годишни стипендии на 
най-добрите изпълнители, пев-
ци и инструменталисти. По вся-
ка вероятност,заради орязване 
бюджета на Министерството за 
2015г няма да бъдат стимулира-
ни талантливите ни деца.Необхо-
димата сума за стипендии е око-

ло 15,000лева.  Сигурно ще ме 
разберете, душата ме БОЛИ и се 
МОЛИ да намерим съпричастни 
и имащи възможност родолюби-
ви българи да помогнат, за да за-
радваме децата със стипендии, 
за да спасим фолклора в лицето 
на най-големия национален капи-
тал- ДЕЦАТА, нашето УТРЕ. 

ВЯРВАМЕ ВЪВ ВАШАТА ДО-
БРОНАМЕРЕНОСТ И ЖЕЛА-
НИЕ ДА ПОМОГНЕТЕ. 

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!!! 

Банковата ни сметка е
ПроКредит Банк 
(ProCredit Bank) 

IBAN: 
BG77PRCB92301043275912 

- за конкурса „ОРФЕЕВО 
ИЗВОРЧЕ” 

Януари 2015 г.
С уважение: 

 Дочка Къшева - почетен 
член на НМФС- БЪЛГАРИЯ 

Николай Гурбанов - Предсе-
дател на НМФС-БЪЛГАРИЯ

който се гради съвременната ни 
култура. 

Години наред армия от учите-
ли фолклористи и художествени 
ръководители от ОДК, ОЦРД и 
НЧ работят всеотдайно и с огром-
на любов към децата и българ-
ския фолклор в областта на на-
родното изпълнителско изкуство.
Те са се посветили на една на-
ционална кауза за запазване на 
народните традиции, родовите 
корени и националната ни иден-
тичност. Доказателство за това 
е ежегодния Национален детски 
фолклорен конкурс „Орфеево из-
ворче”, който в 2015г ще отбеле-
жи своя 15 годишен ЮБИЛЕЙ и 
ще се проведе на 20, 21 и 22.03. 
в гр.КАЛОФЕР под патронажа на 
кмета на общината Румен СТО-
ЯНОВ.Този голям Национален 
детски форум се организира от 
Националния Младежки Фол-
клорен Съюз НМФС- България,с 
председател Николай Гурбанов, 
един невероятен талант с разно-
странни проявления и с визия за 

Основател: акад.  Атанас Панчев
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(От бр. 23-24)

инж. Ради ПАНАЙОТОВ

Само фактът, че президентът уж-историк Ге-
орги Първанов не продума думица по въпроса и 
остави школските учебници да се пълнят с явни 
лъжи, следва да е достатъчно показателен.

Не по-малко показателен и за това, че във въз-
рожденските ни килийни училища се е учела по-
вярна история от днешната, е фактът, че всичките 
исторически учебници от онова време сякаш са 
се изпарили. Има всякакви други и може да се 
види, че и печатният им вид е технически съвсем 
на ниво, и изложените в тях знания спокойно биха 
могли да се преподават и на днешните ученици. 
Тоест, на децата ни не е било набивано знание 
в главите само устно и с помощта на прътове за 
брулене на орехи . . .

Затова на нас сега ни се налага да възстано-
вяваме историческата мозайка по остатъци, до 
които само по Божие предохранение унищожите-
лите не са се докопали или на които те просто 
не са обърнали внимание поради незнанието си. 
– Също както оброчните плочки от Караново, Гра-
дешница и Тартария, които повече от 40 години 
бяха пред очите на всички в музейните витрини, 
докато се намери „зрящ”, който да ни ги разтълку-
ва. За „благодарност” той и брат му преди две-три 
години получиха сериозна доза лобут, а тези дни 
се чу, че по „неведоми” причини братът Стефан 
вече не е между живите. Георги Сотиров пък има 
една цяла глава, озаглавена „Красноречието на 
липсите”. Оказва се, че за по-маловажните неща 
в „преписите” има купища информация, а тък-
мо същественото и което е съвсем нормално да 
бъде отразено – изненадващо липсва!? . . .

Както вече казах, многократно е констатирано, 
че официалната ни история и училищните учеб-
ници са изготвени само въз основа на писания от 
чужди автори, защото „не били останали наши 
собствени”. Вярно е, че огромнен масив от свиде-
телства е унищожен от врагове и недоброжелате-
ли, но на нашата земя история има „до шия”, че и 
отгоре! Има и за иманяри, има и за фалшифика-
тори, има и за истински учени! Само в началото 
на миналия век у нас са картографирани 60 000 
могили, които иначе могат да бъдат разкопавани 
мародерски и тихомълком, но официално и на-
учно – само „по план”, за който обаче все „няма 
средства”! Нали на Георги Китов точно за такова 
нещо му „дърпаха ушите”, пък той нека се опра-
вдава, че бил искал да предотврати разграбване. 
Но забележете, всичко тракийско се датира само 
към ІV – ІІІ в. пр.н.е. и току се добавя, че е разко-
пано и разграбено още в древността.

Напълно идентичен проблем с подвеждащото 
чуждо влияние в историографията, например, 
е възникнал и в Германия през ХVІІ – ХVІІІ век. 
Подобно на нашите възрожденци и будители, и 
там загрижени люде са се помъчили да свържат 
разкъсаните нишки на времето. Така по някое 
време констатирали: „Старанието на науката да 
гради генеалогия върху римски и гръцки сведения 
е довело до съществуващата бъркотия.” И стиг-
нали до извода, че „основата на родословието на 
един народ може да се формира само от негови-
те собствени предания и традиции”.

Също толкова объркващ за някои е например 
съвсем пресният случай с керамичната икона 
(или оброчна плоча, ако желаем) от ІІІ век, наме-
рена на Виничкото кале (то пък точно в земята 
македонска!), на която е изобразен препускащ 
на кон „херос” (герой, да си го кажем по наше-
му; а не както и Перперек се раздухва като Пер-
перикон), а горе отстрани до него съвсем ясно 
пише „BOLGAR” – едно към едно! – ясно и за 
малчуганите, които в Интернета „чатят” на „ме-
тодиевица”, „шльокавица”, „нетица”, „чатица”, 
„кронщайнерица” или не знам още какво (плюс 
разните му „емотикони”). На друга такава икона 
пък пише „AHILES”. В такива ситуации се вижда 
как официозно(-одиозните) истеричари започват 
буквално да мънкат с трепереща долна устна. 
Надникнете например в последния брой (1/2014) 
на списание „8”.

Веднага се сетиха да заумуват за кой от Ахило-
вците става въпрос. Иначе всичко това не било 
толкова интересно, а виж, най-оригиналното бил 
материалът, от който тези икони били направе-
ни(!?) ... Засега това се сетиха, но знаем как само 
след броени дни те ще се окопитят и ще дока-
рат вода от девет океана (недостигащото число 
ще попълнят от Марс), само и само да докажат, 
че „такива животни нема”. А каквото не намерят 
отвъд океаните и десетте планини, просто ще 
го поръчат на „фотошопари”. На мен един такъв 
още преди 1989 г. ми разказваше как е трябвало 
да „монтират” Тодор Живков до Георги Димитров 
при завръщането му от СССР. А при днешната 
техника и цял „документален” филм не е про-
блем. Може човек да си кротува в къщи и току 
да се види на телевизора ексхибистично гол и в 
луксозен хотел в Париж, в Хавана или навсякъде 
другаде по света, и то в „компрометиращо” обкръ-
жение.

За експеримент мога дори да предложа на 
разсъждаващия читател нещо, за което риску-
вам да бъда подведен под съдебна отговорност 
или „просто” да последвам пътя на Стефан Гай-
дарски, на Иван Митев, на Здравко Даскалов, на 
Благой Шклифов и много други . . . и никой нищо 

няма да разбере. Е, далеч по-добре би било да 
изпратят някоя „агентка за влияние”, с която да 
се поразходя из Еврия (не Николай Панайотова-
та, а днешната – „обединената”), на която да купя 
безбожно скъп апартамент с неудостоверими 
средства, разбира се. (Макар че вече съм обико-
лил половината свят и нямам особено желание 
да пътувам, а и по природа никога не съм имал. 
Защото в „астралния” си вид съм видял много по-
вече...)

И така, драги четящи и мислещи съотечестве-
ници, надникнете в „нета” на страницата на „De�t-De�t-
sche Welle” с адрес http://www.dw.de и прочетете 
статията „Човекът, който отиде доброволно в . . .”. 
Как ви се струват вторите две снимки и цялата оп-
исана история? Не са ли твърде много загладени-
те бузки на фона на изпитите тела, включително и 
тези на „главния герой”?...

Спирам дотук и затулвам устата, очите и ушите 
си.

А, май двете ръце не стигат . . .
Ради Панайотов, Шумер, 30 януари 2014 г. 
по еврийското летоброене (7519 г. от по-

следната корекция на Българския календар)
(КРАЙ)

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

От стр. 1
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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”, "Елрид", 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 

В името ви е закодирана 
мисията ви в живота

Щастието ни в живота е закодирано в мате-
рията, от която е изградена вселената. Всеки 
детайл от битието ни крие в себе си парченце 
от пъзела, който наричаме съдба. Мисията ни 
в живота, например, се определя от името и 
фамилията ни. Зад всяка буква от тези две 
имена, с които се представяме пред света, се 
крие цифра, а сборът от тези цифри предо-
пределя пътя, по който трябва да се движим. 
Промяна в името е и промяна в мисията, с ко-
ято ни е натоварила съдбата. Дали ще сме 
добри и ще помагаме на хората, или ще ги 
вдъхновяваме, водим и ще се грижим за тях, 
или ще пазим хармонията в света на хората, 
зависи изцяло от това как се казваме.

Вашата мисията отговаря на сбора от чис-
лата, които се крият зад буквите в името и 
фамилията ви. Съберете ги до едноцифрено 
число. Изключение от това правило прави ре-
зултат 33.

Пример: Мартин Иванов.
4+1+8+1+9+5+9+3+1+5+6+3=55
5+5=10
1+0=1
 
1. Вашата задача е да водите, вие сте ли-

дерите, от чиито действия всички се боят. 
Демонстрирайте кураж и решителност, не по-
зволявайте на другите да ви командват. Рабо-

тата ви трябва да е в сфера, в което ще мо-
жете да реализирате всяка една от идеите си.

2. Вашата мисия е тази на дипломата. Цел-
та в живота ви е да се грижите за спокойстви-
ето и хармонията, отговаряте за мира между 
хората и трябва да сдобрявате тези, които 
се карат. В професионален план можете да 
се реализиарате като: посредник, дипломат, 
учител, медиатор, говорител, психолог. 

3. Мисията ви е да вдъхновявате хората 
около вас, отговаряте за красивите неща в 
живота и тяхното създаване. Най-добре бора-
вите с думите и те са най-силното ви оръжие. 

Умеете да сте обаятелни и сте красноречиви. 
Естествено, подобни качества предполагат 
работа в сферите на изкуството, връзките с 
обществеността и всякакъв вид дейности, 
свързани с комуникация. 

4. Трябва да оставите следа след себе си. 
Действията ви трябва да бъдат с историческо 
значение и образът ви да се помни от идните 
поколения. Мисленето ви трябва да е страте-
гическо, а усилията и поведението ви да са 
насочени към реализирането на дългосрочни 
проекти с голямо значените.

5. Пред вас е светът и мисията ви е да го 
обиколите. Ролята ви е тази на пътешестве-
ника. За да реализирате потенциала си, не 
трябва да спирате да се движите. Пътувайте, 
развивайте се и се адаптирайте. Не си позво-
лявайте да се занимавате с рутинна дейност, 
която да изцеди живота от вас.

6. На вас е отредена ролята на пазителя 
на семейството и неговите ценности. От вас 
се очаква да обсипвате хората с грижа и лю-
бов. Концентрацията ви трябва да е върху до-
машното огнище, което трябва да е сигурен 
пристан за всеки член на семейството и да 
го зарежда с енергия. Професионално, ще ви 
подхожда работа, в която създавате комфорт 
на другите.

7. Вие сте търсещите мъдрост. Задачата ви 
е да подложите всичко на анализ. Обърнете 
внимание на всеки детайл< както в духовен 
план, така и в света около вас, не спирайте да 
го изследвате. Работете неща, които включ-
ват анализиране и проучване.

8. Вашата мисия е свързана с материално-
то. Животът ви трябва да е свързан с създа-
ването и управляването на блага. Трябва 
да работите с пари или с недвижими имоти, 
може и на фондовата борса.

9. Вие сте човек на духовното.  Мисията ви 
е да се грижите за духовния свят на хората, 
да им отваряте очите за наистина ценните 
неща в живота. Ваши основни качества са 
състрадателността и готовността да помог-
нете на другите.

 
33. Вие сте избраните. Вие водите всички 

останали. Целта ви е да насочвате хората в 
мисиите, които им е отредила съдбата. Из-
ключително рядко се среща човек като вас.

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 Елхо-
во, 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. („Ка-
мут” 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 вита-
мини 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

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА


