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 „Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме,
никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен,
а абсолютно свободен процес.” (Петър Дънов)

“Ще  дойде на света най-старото учение.” (Ванга)
Ти прави каквото трябва, пък да става каквото 
ще.” ( Николай Хайтов)
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Р. РАЧЕВА (Р.Р.): Наскоро издателска къща 
„Новата цивилизация” ще пусне от печат 
сборника „ПЕТЪР ДИМКОВ – РОДОЛЮ-
БЕЦЪТ, ЛЕЧИТЕЛЯТ, МИСЛИТЕЛЯТ”, чийто 
съставител и отговорен редактор си ти, г-н 
Карагьозов. Какво представлява този сбор-
ник и кои участват в него?

Кръгла маса
На 15 март 2009 г. (неделя) от 11.00 часа в 
клуб “Катарзис” (София, ул. “Гюешево” № 
64) ще се проведе кръгла маса на читатели-
те и симпатизантите на в-к “Родово име-
ние”. Записвания за изказвания на e-mail: 
rodimenie@abv.bg и тел. 02/962 16 85.
Водещи: Марио Любенов - 0884 222356, 
Цветан Андреев – 0888 858 100, и Владимир 
Досев - представител на екологично селище 
“Васил Левски” - 0897 813071

Вход свободен

Цветана 
АЛЕКСАНДРОВА

Ако си роден под Три-
те чуки или близките ти 
са живели там, ако си 
брал бабина душица 
на Мангесина ливада, 
завинаги си свързан с 
Чипровци. Хората са 
пренасяли през времето 
своята сърдечност, топ-
лота и човешка отзивчи-
вост и в кризисни, и в по 
добри времена. От сто-
летия тук всяко семейс-
тво е свързано с изкуст-
вото. Така е. Момчетата 
и момичетата от 60-те 
години обичаха да пов-
тарят израза: “Кой, ми ? 
Ми смо от Чипровци!!!”...

Какво е това, ако 
не самочувствието на 
“Аза”. То идваше от на-

шите бащи и майки, от 
дедите и прадедите ни. 
Струва ми се - едно от 
основанията, обединя-
ващо хората от Чипров-
ския край със селата 
Железна, Мартиново, 
Митровци, Превала, 
Горна Лука, през баира, 

ХР. КАРАГЬОЗОВ (Х.К.): Сборникът обхваща 
статии, доклади, научни съобщения и реферати, 
изнесени на кръгли маси, конференции, вечери 
и др., които бяха посветени на 120-та годишнина 
от рождението 
на Петър Дим-
ков. Както ти е 
известно, Роси, 
честването на 
този Юбилей 
бе съпътствано 
от много изяви 
- логически ре-
зултат от уси-
лията главно 
на НГИК „Петър 
Димков”, на не-
говата мащабна 
план-програма 
за Юбилея. В 
това отноше-
ние важна роля 
на НАЧАЛЕН 
У С К О Р И Т Е Л 
изиграха Об-
ръщението на комитета за широко честване на 
Юбилея и Подписката под Обръщението за ре-
ализацията на това честване. В Подписката се 
включиха над 400 известни и достойни българи 
- учени, медици, творци на изкуството и литера-
турата, работници, учители, студенти, ученици, 
спортисти и др. Подписите на някои от тях чи-
тателят ще открие в четвърта част на сборника; 

той ще прочете с интерес и за многото наши 
изяви в хода на Юбилея, илюстрирани с богат 
снимков материал. И това е напълно естестве-
но. Защото животът на Петър Димков е низ от 
нравствени и патриотични подвизи, които из-
граждат личността му на един от най-великите 
българи.

Продължава на стр. 6

през Пренчин кръст, та в 
Копиловци, е КИЛИМЪТ. 
Историята му се губи в 
древността, когато в тъ-
кането, предадено чрез 
мита и обреда, е коди-
ран статуса на неомъж-
ването на девойката 
- докато не “ритне крос-
ното”, запазването на 
съпружеската вярност, 
на предпазването от 
злонамерени действия.

Продължава на 
стр. 4
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„У всички земни хора възможностите да творят са равни, но те от тях 
различно се възползват.” 

Владимир Мегре, „Сътворение”

„Сега ще видиш. Но гледай с чувствата. Само чрез чувствата ще можеш да 
познаеш същността на сътворението на Божията мечта.”

Владимир Мегре, „Сътворение”

- Този въпрос за земя-
та, Владимире, съвсем 
не е простичък. Именно 
той води след себе си 
глобалните промени на 
нашата планета и във 
Вселената. Когато ми-
лиони земни семейства 
започнат осъзнато да 
превръщат планетата в 
цъфтяща градина, въз-
царилата се хармония на 
Земята, ще повлияе и на 
другите планети във все-
ленското пространство. 
Сега от земната планета 
се излъчва смрад в Кос-
моса. И на земната ор-
бита боклукът става все 
повече. И злобна енер-
гия излиза от Земята. 
Друга енергия ще се из-
лъчва, когато се повиши 
осъзнатостта у земляни-
те. И благодатта, идва-
ща от Земята, градини 
цъфтящи ще подари и на 
другите планети.

- Чак толкова гранди-
озно! А нима в история-
та на човечеството не е 
имало такава възмож-
ност? Нали в Русия пре-
ди революцията помеш-
чиците са имали свои 
родови имения. И сега 
в много страни земята 
е частна собственост. У 
нас има фермери, които 
имат земя под аренда за 
дълъг период от време. 
Но нищо хубаво не про-
излиза от това. Защо?

- Такава осъзнатост, 
каквато днес с кълнчета 
Божествени израства в 
душите и умовете на хо-
рата, не е имало. Това, 
което ти наричаш прост 
въпрос Владимире, 

ВСЪЩНОСТ Е 
ТАЙНАТА ВЕЛИКА, 

ПАЗЕНА ОТ ЖРЕЦИТЕ 
ПРЕЗ ОКУЛТНИТЕ 

ХИЛЯДОЛЕТИЯ
В множество религии 

във всички времена за 
Бога се говори, но в нито 
една не се говори за оче-
видното. Като общува 
осъзнато с природата, 
човек общува и с Божес-
твената мисъл. 
ПРОСТРАНСТВОТО ДА 

РАЗБЕРЕШ – ЗНАЧИ 
ДА РАЗБИРАШ БОГА 

Дори само мисълта за 
родово имение, в което 
всичко с теб в хармония 
да бъде, сближение с 
Бога по-голямо в себе си 
таи, отколкото многото 
сложни ритуали. Всички 
вселенски тайни ще се 
разкрият пред човека. 
Способности човекът ще 
открие в себе си такива, 
каквито днес не може и 
да си представи. И ще 
бъде наистина подобен 
на Бога онзи човек, който 
около себе си започне да 
твори Божествен свят.

Помисли, защо никъ-
де не споменават за това 
мъдреците. Защото 

ЧОВЕКЪТ, КОЙТО Е 
РАЗБРАЛ СВОЯТА 

ЗЕМНА СЪЩНОСТ И 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ, 
ЩЕ СЕ ОСВОБОДИ ОТ 
ОКУЛТНИТЕ МАГИИ 
Ще изчезне тогава 

властта на жреците. Ни-
кой и нищо не ще може 
да властва над човека, 
сътворил край себе си 
пространство на Любов. 
И не съдия страшен и 
строг ще е Създателят 
за този човек, а отец и 
приятел. Ето защо улов-
ки множество през ве-
ковете са създавани, за 
да се отвлече човекът 
от главното. Земята! 
Казваш, че това е прост 
въпрос, Владимире. 
Но помисли, защо 
минават векове, а 
човекът все няма 
своя родова земя? 
За фермерите и по-
мешчиците ти каза. 
Но нали те, имайки 
своя родова земя, 
на нея са заставяли 
други хора да ра-
ботят. Да извлекат 
повече доходи от 
своята земя са се 
те стремили. Онези, 
които са се трудили 
на чужда земя, не са 
могли към нея с лю-
бов да се отнасят. И 
семената хвърляли 
в почвата със злоба, 
и злобно е израства-
ло. Хилядолетия са 
скривани от хората 
простите истини - до 
родовата земя не бива да 
се докосват насилствено 
чужди ръце и мисли. Уп-
равници от времена раз-
лични земя са давали на 
хората, но все така, че да 
остане непонятен сми-
сълът на земните деяния 
на хората.

Ако на човека се даде 
малко земя, четвърт хек-
тар, на нея семейството 
не ще може да създаде 
оазис, който да служи, 
без да изисква усилия. 
Голям парцел човекът не 
ще може самостоятелно 
да управлява с мисълта 
си и ще покани помощни-
ци, чужди мисли ще при-
влече. Така, с хитрост, 
с уловки, от главното 
през цялото време са от-
веждани хората.

- Какво се получава? 
За хиляди години нито 
една религия не е призо-
вала хората Божествени 
оазиси да създават на 
Земята? Дори напротив, 
през цялото време от зе-
мята по-далече хората 
нанякъде са зовяли? То-
гава излиза, че те…

- Владимире, не каз-
вай лоши думи за ре-
лигиите. Твоят духовен 
баща, монахът Теодорит, 
те е довел до днешния ти 
ден. И ние с теб се срещ-
нахме и благодарение на 
него. Днес е настанал де-
нят, когато цялото паство 
от изповедания различни 

трябва да помисли, как 
лидерите си духовни от 
беда да спаси.

- Каква беда?
- Такава, каквато вече 

се е случвала през ми-
налия век, когато хората 
са сривали храмове и на 
смърт са предавали слу-
жителите от различни 
вери.

- Имаш предвид по 
време на съветската 
власт, но сега има демок-
рация, свобода на веро-
изповеданията и властта 
се отнася лоялно към 
всички, поне към основ-
ните религии. Откъде 

така изведнъж могат да 
се повторят събитията 
от изминали години?

- По-внимателно пог-
ледни сегашните съби-
тия, Владимире. Извест-
но ти е, че много страни 
се обединиха в борбата 
с тероризма.

- Да.
Те определиха стра-

ните, които пораждат 
тероризъм. И назоваха 
имената на подбудите-
лите. Сред другите са об-
винени и духовни лиде-
ри, религиозни лидери. 
Срещу тях е започнато 
преследване от страна 
на специалните войски. 
Но това е едва началото. 
Вече има доклади до ръ-
ководителите на малки 
и големи страни, в които 
се разкрива същността 
на множество религии. 
В тези доклади с мно-
го примери се доказва, 
че войните на Земята и 
терорът са творили те 
- религиите. Доклади-
те са подготвени. В тях 
аналитиците всичко убе-
дително са изложили. И 
в близко бъдеще посте-
пенно ще се обнародват 
факти за много злоде-
яния, ще се напомни на 
хората за нескончаемата 
поредица от кръстоносни 
войни, интриги, извраще-
ния и алчност сред окул-
тните служители. Кога-
то съзрее в много хора 

негодуванието, може да 
започнат повсеместни 
погроми и разрушение 
на храмове. Сега служи-
телите на много религии 
се опитват да спрат ре-
лигиозния екстремизъм 
и правят изявления, че 
нямат връзка с екстре-
мистите, открито осъж-
дат екстремизма. Техни-
те заявления засега се 
възприемат. По-точно, 
управниците се правят, 
че не разбират…и че тези 
изявления ги удовлетво-
ряват. Но в тайните до-
клади вече е казано: ре-
лигиите кодират хората, 

без значение под какъв 
предлог. Предлогът може 
да е благ и към творене 
на добро да призовава. 
Но вярата в нещо, което 
човекът не вижда, а без-
ропотно го приема като 
истина от проповедни-
ка, винаги предполага и 
възможността да бъде 
пренасочен закодирания 
вярващ. По волята на 
проповедника свобод-
ни вярващи хора лесно 
могат да се направят те-
рористи камикадзета. И 
в потвърждение на този 
извод в тайния доклад 
много различни дока-
зателства са дадени от 
миналото и от днешните 
времена. Управниците 
скоро ще обединят свои-
те мнения - да се избере 
една религия и да бъде 
тя под техен пълен конт-
рол. Всичко останало да 
се обяви за деструктивно 
и да се унищожи. Впос-
ледствие, ако не се полу-
чи всички народи в една 
религия да се въвлекат, 
то да унищожат всички 
религии поне в своята 
страна. Решение подоб-
но ще доведе до без-
крайна война. Фактичес-
ки положено е началото 
на такава война, тя вече 
се води. Необходимо 
е тя да се прекрати. И 
само с един способ това 
може да се стори – като 
се всели в духовните ли-

дери осъзнатост – 
ЕДИНСТВЕНО БЛАГАТА 

ВЕСТ БИ МОГЛА ДА 
ВЪЗСТАНОВИ МИРА 

ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ 
Онези, които възп-

риемат тази вест, ще я 
произнесат и в малки и 
в големи храмове, и ще 
напълнят храмовете с 
много хора. Невъзпри-
емащите ще се озоват в 
пустеещи и разрушава-
щи се храмове.

- Каква вест имаш 
предвид Анастасия? Ня-
как по-просто го кажи.

- Тези, които нари-
чат себе си наставници 

духовни, за Бога 
говорят и в учи-
лища съвременни 
учат деца, трябва 
да признаят за де-
яние богоугодно 
сътворяването на 
пространството на 
Любовта от всяко 
семейство на Земя-
та в собственото му 
имение. Да признаят 
и в храмовете заед-
но с вярващите про-
ектите на бъдещите 
селища да създа-
ват. Заедно с хо-
рата да се стремят 
да върнат знанията 
от първоизточника. 
Да мечтаят и да об-
съждат, в детайли 
да усъвършенстват 
проектите. Не една 
година ще отнеме 

този процес на творение 
с мечтата. После, кога-
то всичко започне да се 
въплъщава на Земята, в 
хармония, в реалност и 
Божествено пространс-
тво ще заживеят хората.

- Анастасия, разбрах. 
Ти искаш във всички хра-
мове на различните ре-
лигиозни направления, и 
в училищата, и във вис-
шите учебни заведения 
да се започне изучава-
не на природата. Да се 
опознае науката за съз-
даване на родови име-
ния по собствен план. Да 
допуснем, че това дейс-
твително може да сплоти 
различните религиозни 
обединения, не на думи, 
а на дело. Да допуснем, 
че това наистина може да 
събуди от хипнотичния 
сън хората, да прекрати 
тероризма, наркоманията 
и много други негативни 
процеси в обществото.

Да допуснем… Но… 
По какъв начин ти ще 
убедиш всички патриар-
си, всички свещенослу-
жители, че и от различни 
религиозни обединения? 
Как ще успееш да убедиш 
всички светски учебни 
заведения? Ти успяваш в 
много неща, Анастасия, 
но това, за което гово-
риш, е нереално.

- Реално е. Те вече ня-
мат друг път.

- Само ти така смя-

таш. Само ти. Това са 
просто твои думи.

- Но Този, който ми поз-
волява да произнеса тези, 
както ти каза Владимире, 
мои прости думи, прите-
жава ненадмината сила. 
Спомни си - преди повече 
от седем години, когато 
беше все още предприе-
мач, аз с пръчица рисувах 
букви по пясъка до езеро-
то в тайгата.

- Да, помня. И какво?
- И ти изведнъж започ-

на да пишеш книги, и мно-
го хора вече ги четат. Как 
мислиш? Чия е заслуга-
та? На пясъка при езеро-
то ли, или на пръчицата, с 
която аз чертаех, или пък 
думите, които произна-
сях, или ръката ти сама 
книгите е сътворила? 
После поезия в сърцата 
човешки като свят извор 
бликна. Кой беше главни-
ят Творец на всичко?

- Не знам, може би 
всички фактори са пов-
лияли някак си.

- Повярвай ми, Влади-
мире, моля те, и разбери. 
Зад всичко, което се съ-
твори, беше Неговата 
енергия. Тя вдъхновява-
ше човешките сърца. И 
тя ще продължава да ги 
вдъхновява.

- Възможно е, но някак 
ми е трудно да повярвам, 
че свещенослужителите 
ще започнат да действат 
така, както ти казваш.

- Трябва да вярваш. И 
да моделираш благата 
ситуация в себе си, то-
гава тя ще се въплъти. 
Още повече, че сега вече 
не е трудно да се прави 
това. Ти си спомни, идва 
при теб от селска църква 
свещеник православен, 
за да подкрепи духът ти 
паднал. Друг свещеник 
купуваше със свои пари 
твоите книжки и сам по 
затворите ги разнасяше. 
И твоят отец Теодорит 
за много неща ти е гово-
рил… Помниш ли?

- Да.
- Още разбери, не са 

еднакви служителите на 
църквите в своите възг-
леди за света. Ще се на-
мерят такива, които бла-
гата вест ще понесат.

- Да, мисля, че ще се 
намерят. Но ще има и 
други, които ще започ-
нат да противодействат. 
Освен това върховният 
жрец, за който ти раз-
каза, и помощниците 
му окултни още някаква 
мерзост ще измислят.

- Ще измислят, разби-
ра се, но всички опити на 
тъмните сили напразни 
ще са днес. Процесът, 
който е започнал, вече е 
необратим. И ще познаят 
хората земния рай. 

Владимир МЕГРЕ
„РОДОВАТА КНИГА”
Превод М. Дончева

http://www.1-sovetnik.com/books/All/Megre-RP.html
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„ДА ОБИЧАШ - ТОВА Е ДА ДЕЙСТВАШ.” 
Виктор Юго

„На теб и на моята мечта хората ще помогнат със своите малки, почти 
неуправляеми лъчи. Но те ще бъдат много и вие заедно ще въплътите 
мечтата в материалната реалност. Ще пренесете себе си и другите през 
отрязъка време на тъмните сили.”

Владимир Мегре, „Анастасия” II книга, 

РАБОТНА ХИПОТЕЗА
Ролята на външната 

информация е само да 
провокира заложената ап-
риорна наследствена ин-
формация.

Съюзът на наследс-
твената и придобитата 
информация е ефикасен 
и хармоничен, ако той про-
тече и се реализира като 
взрив.

Цел на обучението: По-
явяване на науката като 
детско априори.

Търсене на пункта, в 
който науката и изкуство-
то се срещат: ако ритъмът 
е динамичен ред - тогава 
емоцията е движещ се 
интелект; и ако редът е 
замръзнал ритъм - тога-
ва интелектът е статична 
страст.

Обучение в общото 
движение на формите чрез 
непрекъснато преобра-
зуване. Трансмутация на 
познавателните форми. 

Определения и Дефи-
ниции.

ЖЕЛАНИЕТО опре-
деляме като влечение на 
Съдържанието към Фор-
мата, влечение на Семан-
тиката по Синтаксиса, Вле-
чение на Съществуването 

по Същността, влечение 
на Уникалното към Уни-
версалното, влечение на 
Феномените към ноумени-
те, влечение на Хаоса към 
Реда, на Аритмичното към 
Ритмичното, на Асимет-
ричното към Симетрично-
то, на Неорганизираното 
към Организираното и 
т.н., като една всеобща 
онтологична тенденция, 
запазваща формалния си 
характер на всички нива 
на природата и социума, 
откъдето се вижда, че Же-
ланието като стремеж от 
повече вероятни към по-
малко вероятни състояния 
е еманация на негентропи-
ята. Онтологичните съоб-
ражения от които изхож-
даме в определението на 
Желанието са, че Частта 
е духовна, а цялото е не-
духовно, Частта изпитва 
влечения, а Цялото е не-
възмутимо и пр.

КРЕАТИВНИЯТ АКТ 
- като желание за твор-
чество, определяме като 
жаждата да се запълва 
вторично със Семантика 
създадената първоначал-
но пуста конфигурация на 
Синтаксисът.

ТАЛАНТЪТ - опреде-

ляме не като генетична 
фаталност, а като генетич-
на толерантност към При-
мордиалната Перцепция; 
от която ще зависи другият 
смисъл на определението 
му, че талант е по-силното 
изразено родство към ня-
какъв вид знак.

Ако функционално го 
определим, талантът е 
психосоматичен трансму-
татор, детерминиран да 
превръща най-общо теле-
сни движения в психични 
и обратно, психични дви-
жения в телесни, с една 
двойна, реализираща се 
едновременно интенция: 
а) да трансформира отри-
цателните емоции в пози-
тивни, и б) да соматизира 
и опредметява прослову-
тата рацио-сенсуална ин-
терметафора - да сенсуа-
лизира и емоционализира 
интелекта, и да интелек-
туализира емотивността 
и сетивността - принуж-
давайки страстта да раз-
съждава, а разсъдъкът да 
чувствува.

ПСИХИЧЕСКОТО ЯВ-
ЛЕНИЕ - определяме в 
съгласие с Освалд и Пав-
лов, като такова при което 
настъпва отделяне-дис-

танциране на раздразата 
от противодействието, на 
рефлекса от стимула и пр., 
при което става възможно 
разбунтуване (съпротива) 
на реакцията срещу сти-
мула, и раждане на една 
свобода, като свободен 
рефлекс, от разкъсване 
връзката на необходи-
мостта между незабавния 
биологичен отговор на 
биологичен въпрос.

КУЛТУРНОТО (РА-
ЦИОНАЛНО) ЯВЛЕНИЕ 
- определяме като битие 
опосредствано от знак, 
така че пристигащата като 
естествена природа да 
бъде задължително пре-
конфигурирана от знак, и 
едва след това вторично 
реконфигурирана до яв-
ление. Така Знакът като 
среден термин във ве-
ригата на две следващи 
едно след друго явления 
по необходимост разделя 
и свързва всяко с всяко 
от тях, и то така че зна-
кът абсорбира в себе си 
действителността преди 
отново да я изхвърли от 
себе си като действител-
ност от нов тип. Т.е., дви-
жението с което знакът се 
превръща в “символична 
машина за превръщане на 
енергията от биологична 
в културна форма” (Юнг) 
е движението на влизане 
на реалността в знака, и 
излизане на реалността от 
знака; изчезване на неща-
та в знаците и повторното 
им появяване в света като 
ознаковени; движението 
сигнификация и десигни-
фикация на природата.

ЗНАКЪТ - определяме 
като изначално същност-
но свойство на психиката 
да работи чрез фигурални 
безсъдържателни енер-
гични формодвижения, 
един вид универсален 
онтологичен синтаксис, в 
чиито безсъдържателни 
форми може да излива 
своето съдържание всяка 
реалност.

Интеркорелация на 
акта на желанието и кре-
ативния акт. Креативният 
акт, бидейки формално 
операбилно идентичен на 
акта на желанието, биоло-
гически се явява антаго-
нист на желанието. Докол-
кото движението на съдъ-
ржанието към формата 
(у Желаещият) съвпада с 
движението на формата 
към съдържанието (у Кре-
ативният), дотолкова же-
лаещият и креативният ис-
кат едно и също, и индиви-
дуално са неотличими. И 
доколкото желаещият иска 
да изгуби своето съдържа-
ние и себе си като съдър-
жание в чуждата форма, 
а обратно, креативният, 
в своята вечна празнота, 
търси чужди съдържания 
и съществувания на които 
да наложи своята форма и 
същност, дотолкова жела-
ещият желае нещо точно 
обратно на творческата 
жажда; и доколкото жела-
ещият като съдържание 
иска да бъде анихилиран 
от креативния като форма, 
той търси в него своя уни-
щожител. Виждаме как се 
модифицират класически-
те комуникативни рецеп-
ти. Желаещият и създа-

ващият се стремят един 
към друг както животът 
се стреми към смъртта, а 
смъртта - към живота; за-
щото желанието като стре-
меж на живото съдържа-
ние към мъртвата форма 
е стремеж на одушевено-
то към неодушевеното, а 
креативният акт като стре-
меж на мъртвата форма 
към живото съдържание 
е стремеж на неодушеве-
ното към одушевеното. И 
защото креативният акт е 
стремеж на смъртта (Та-
натос) към живота (Ерос), 
а актът на желанието е 
стремеж на живота (Ерос) 
към смъртта (Танатос), за-
това Желаещият иска да 
бъде унищожен от съща-
та тази смърт в Създава-
щия, която докато е в него 
иска живота на Желаещия. 
Очевидно съзидателният 
акт е толкова рационално 
дублиране на садистич-
ния, колкото желаещият 
акт е рационално дубли-
ране на мазохистичния. Не 
напразно творчеството е 
така видоизменена до не-
узнаваемост пренасочена 
агресия (анихилация чрез 
форми), както желанието 
е тъжният опит по пътя на 
обратното извървяване на 
жертвата да се изживее 
близостта до формата и 
унищожителят.

Желаещият е същест-
во, което намирайки сми-
съл в унищожението си от 
чуждата форма, принася 
себе си в жертва на своята 
жажда. Докато креативни-
ят е същество, което при-
нася своята жажда в жер-
тва на безличната форма. 
Но мъртвата форма, смър-
тоносна за себе си, сама е 
носител на живот за тези 
които оформя, и за този 
който сам не я създава. 
Така създаващият форми, 
създава само този живот 
вън от себе си, който вът-
ре в себе си той е получил 
като смърт.

Психичността е битие, 
което в реда на познание-
то винаги се е появявало с 
двойна когнитивна физио-
номия. Тази двойна когни-
тивна валидност, предла-
гаща с еднакво логическо 
основание да се описва 
природата на психичното 
в две противоположни тер-
минологии - в термини на 
субективността и термини 
на обективността - изхож-
да не от странностите на 
познанието, а от собстве-
ната двойствена природа 
на психичното: то е раз-
бираемо субективно и не-
описуемо субективно, как-
то и описуемо обективно и 
неразбираемо обективно. 
Неговата интуитивна су-
бективна понятност се е 
налагало винаги да бъде 
съпровождана с обективна 
дескрипция (дескрипции в 
термина на обекта), както 
от своя страна, описание-
то в термини на обекта да 
се допълва с една субек-
тивна самопонятност сти-
гаща до самоочевидност.

Оптичната двойстве-
ност на психичното се 
манифестира като двой-
но съществуване на едно 
и също събитие в два 
различни топоса в едно 
и също време: вън като 

предмет и вътре като пси-
хично събитие. Събитията 
които се появяват в психи-
ческата реалност и които 
възприемаме като психич-
ни, указват за съществу-
ването на предмети, които 
сами не са психични и се 
намират вън от психика-
та, и в същото време те са 
събития от които ако от-
махнем тази външна пред-
метност и информацията 
за тях, от нашите психични 
събития изчезва и самата 
психичност и се редуцират 
до фантомност самите те.

Горните съображения 
налагат заключението за 
естествено дадената при-
рода на психичното като 
синтетично битие имащо 
своя синтез, именно като 
битие на връзката между 
различните родове реал-
ности, което ни позволява 
да го определим като си-
нонтезис (съ-битийност). 
Знаменателното е именно 
това обособяване на връз-
ката между реалностите 
и отношението между тях 
в отделно самостоятелно 
автономно битие.

Не напразно още от 
древността идва схваща-
нето за психичното като 
онтичен синтез на реда 
на биологичното и реда 
на логичното, или както 
са се изразявали тогава, 
душата е онтологизиран 
диалектичен синтез на тя-
лото и духа, като под дух 
са разбирали това, което 
ние днес наричаме проце-
суалности от абстрактнос-
ти. И защото под влияние 
на марксизма съвремен-
ната научност обособява 
тези процесуалности от 
абстрактности под един 
общ термин “Социален 
порядък”, то психичното 
започва да обединява все 
повече изследователи в 
тълкуването на своята 
истина като диалектичен 
синтез и опосредству-
ващ съюз на натуралния 
и социален порядък. Но 
този диалектичен синтез 
е съпроводен с ефекта на 
онтологизирането му, чрез 
който натуралното се поя-
вява под битието на соци-
алното, а социалното - под 
битието на природното. 
Природата става достъп-
на за човека само в своята 
социална фигуралност, а 
социалността добива он-
тична субстанциалност 
само като натурализирана 
формалност.

Социалното интерио-
ризирано и интегрирано в 
биологичната телесност 
я превръща в човек, а чо-
векът екстериоризиран и 
реинтегриран в социално-
то възстановява битието 
на социума. Това е извес-
тно, но само ако се акцен-
тира върху динамичния 
момент на обмена и кръ-
говрата между биологично 
и социално, ще бъде адек-
ватно схваната природата 
на психичното. Нейната 
субстанция е именно в 
това непрекъснато пре-
връщане на биологичното 
в социално и на социално-
то в биологично: психика е 
моментът на това взаимо-
превръщане и този момент 
като онтологизиран в собс-
твено автономно битие.

Д-р Тимен ТИМЕВ

Принципи
Двоен радикализъм: а) темпорален - изместване на обучението напред във 

времето; б) познавателен - инверсия на когнитивната перспектива: формално-
логико-универсалното предшества емпиричното, синтаксисът предшествува 
семантиката.

Изместване на съотношението “безсъзнателно-съзнателно” на страната на 
съзнателното.

Изравняване на ритъма като носител на емоциите с Реда и Организацията 
като носител на интелекта и негентропията.

Принцип на съзерцание на същностите и логическите структури ноуестезия 
(разумно възприятие) и ноутимия (разумна преценка).

Принцип на опредметяване на рацио-сенсуалната метафора - където раз-
съдъкът чувства, а чувството разсъждава.

Свеждане на всички видове процеси до дискретно-квантованите, и всички 
движения на формите - до знаковото движение.

Равновесие между екстериоризацията на гените и интериоризацията на 
външната среда: това което е в гените вътре, трябва да излезе от гените вън, а 
това което е на гените отвън - трябва да влезе в гените вътре.
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Човек съм. Тайната на сътворението в мен е скрита. И смисълът му. И 
целта.
Аз нося запечатани във себе си стремежите на поколенията и моят път е 
тържеството на Духа.
Човек съм. 

На творението е надеждата във мене и нося творческия благослов. 
Диханието живо съм, което свързва световете, и ще пребъда във 
Безсмъртната Любов!

Екатерина Пейчева, 3.01.1988 г.

Продължава 
от стр. 1

Цветана 
АЛЕКСАНДРОВА

Бендида, тракийска-
та богиня, е изобразява-
на като едра жена, която 
пасе свине и преде. Хур-
ката и вретеното стават 
символи на съдбата, а в 
ръцете на мойрите Ла-
хезис, Клото и Атропа 
изразяват миналото, на-
стоящето и бъдещето, 
чиято майка е Нощта. 
Това трио е смятано за 
злокобно и затова риту-
алното тъкане е свърза-
но със затварянето вкъ-
щи през зимата, докато 
работата на полето е от-
редена за мъжете през 
пролетта и лятото.

Вълненият материал 
е сред елементите на 

другата, “нечовешката” 
страна в структурата 
на света. В него се крие 
късмет, богатство. При 
преденето се извършва 
въртеливо движение, 
което превръща вълна-
та в прежда, а изтъка-
ването й привежда ха-
оса в ред. Нишката се 
използва при тъкането, 
възпроизвеждащо през 
древността тъканта на 
универсума. Нишката 
на Ариадна, човешкият 
живот, кълбото, което 
един ден се размотава 
докрай...

И Пенелопа запаз-
ва своята вярност към 
Одисеи чрез безкрай-
ното тъкане, а в мита за 
Терей Филомела чрез 
изработената от нея тъ-
кан съобщава на сестра 
си Прокна за измяната 
му.

При различните народи откриваме 
аналози на един или друг мит, легенда, 
мелодика, тъкан. Някои изследователи 
търсят произхода на       килима в древ-
на Армения, наследница на традициите 
от древен Египет в продължение на 3000 
години преди н.е. Срещат се предполо-
жения, че атлантите са предали своите 
знания на траките. Прабългарите в пра-
родината си знаят различни орнаменти, 
част от така наречените тамги. Ориги-

налът и вариантите на символи-
те са известни в Европа и в Мала 
Азия. Килимът се тъче в Кавказ, 
Турция, Египет, Испания, Мароко, 
Индия. През 1949 година професор 
Руденко прави сензационно откри-
тие, когато намира най-старите за-
сега килими в скитски гробове (4 в. 
п. н. е.) в Алтайските планини. Доб-
ре запазени, днес те се съхраняват 
в Ермитажа в Санкт Петербург.

За производството на чипровс-
ки килими първото писмено извес-
тие прави пътешественикът Ами 
Буе, посетил Пирот (в границите на 
България тогава) през 1836-1838 
година.

Интересен факт е, че в чипровс-
кия килим са съхранени мотивите, 
композициите, моделите в продъл-
жение на векове. Ако се размислим, 
лесно ще достигнем до въпросите:

Защо са се запазили тези стари 
модели?

Какво е значението 
на цветовете, на моде-
лите, на песента зад 
стана за проникване в 
душевността на хората 
от този край?

Как да си служим с 
чипровския килим днес, 
когато промишленият 
продукт залива нашия 
пазар и дом?

Мисля, че не е из-
лишно и безсмислено 
тяхното поставяне. Как-
то споделя знаменитият 
културолог и философ, 
изследователят на ре-
лигиите, космополитът 
Мирча Елиаде, оказва 
се, че не е нужно да тър-
сим истинското съкро-
вище в чужди краища, 
защото то е скътано в 
най-съкровените кътче-
та на нашия дом.

За ценителите без 
специални познания 
чипровските килими са 
само великолепна игра 
на линии, шарки и цве-
тове. В моделите, в мо-
тивите и орнаментите е 
втъкана сложна СИМ-
ВОЛИКА. Символичен 

смисъл откриваме в гео-
метричните мотиви, в 
растенията, животните, 
предметите, в броя на 
фигурите, в цветовете.

Още в античност-
та символиката е била 
осъзната като своеобра-
зен художествен израз. 
Изучаването й намира 
място и в развитието на 
различните науки при из-
следване на конкретни 
явления - в изкуствозна-
нието, литературозна-
нието, музикознанието, 
в история на религиите, 
в психологията.

Символът е парола, 
знак за разпознаване. В 
изкуството той развива 
една безкрайна област 
от съответствия между 
външния свят и висшата 

Рескавите кола с жабици и двойни крилца 
в бордюра

реалност. Този намек за 
съкровената мистична 
реалност се превръща в 
мит. Според К. Юнг сим-
волът поражда архетипа 
(първообраза) и стои в 
основата на всички фор-
ми на културата. Метер-
линк пише, че в тайн-
ственото и загадъчното, 
с което е обгърнат сим-
вола, долавяме старо-
заветни вярвания, едно 
безсъзнателно потъва-
не във фолклора.

В сравнение с кили-
мите на Котел и Пирот, 
в чипровския килим е 
по-малко влиянието от 
търговците и чуждите 
образци. Това може да 
се обясни не само с не-
повторимата закътаност 
на селището в полите 
на Балкана, а и с типа 
характер и манталитет 
на хората от този край, 
които много-много не 
признават авторитети. 
Килимарката е влагала 
в далечното минало оп-
ределен смисъл в съче-
таването на цветовете 
и мотивите, произтича-
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Чиста и свята република се прави от чисти и святи хора. В единението на светлите мисли и стремежи е силата на българите и на 
човечеството.

що от разбирането й за 
света.

От различните ци-
вилизации до нас са 
достигнали основни и 
универсални култове: 
към слънцето, към пред-
ците, към великата боги-
ня-майка, преклонение-
то пред четирите стихии 
- земя, вода, въздух, 
огън. Това са символи и 
в нашата обредна сис-
тема: човек-природа 
(ние като част от космо-

са). Те ни връщат назад, 
към древните представи 
за слънчевото колело 
- колелото на живота. 
Така традициите, насла-
гали се в народния ни 
календар, обединяват 
това космическо единс-
тво -празници с духовна 
извисеност - сакрализи-
рано повторение за пре-
откриване на тайнстве-
ното, стремеж да се об-
хване чрез традициите 
космическото единство, 

космическия ритъм, при-
веден на ниво обредно 
време и пространство.

Когато при затъкава-
нето на килима те спо-
ходи добрата съседка с 
благословията “дотук” 
- като посочи с ръка гор-
ния край на стана - ста-
ва ти леко и през цялото 
време ти спори. Посети 
ли те завистлива жена 
с лоши очи - нишките се 
късат, не ти иде.

На празник не се за-
почва килим. Жените 
вярват, че когато осно-
ват килима във вторник 
или в петък, ще им иде 
отръки. Не се ли крие в 
този израз “иде ми” тай-
ната на творческия про-
цес, когато вдъхновен, 
завладян от магията на 
творчеството, въпреки 
физическото изтощение, 
не можеш да спреш?...

Известни са три пе-
риода в развитието на 
чипровския килим: конс-
труктивен (17-18 век), 
декоративен (19 век) и 
орнаментален (20 век). 
Факт е, че един и същи 
модел не може да се 
повтори точно дори от 
една и съща килимарка, 
което прави всеки един 

килим уникален. За 
изобразителни елемен-
ти са послужили форми 
от природата, геомет-
рични фигури, растения, 
животни, символи на 
вярата, домашни и цър-
ковни потреби, мотиви, 
създадени от въображе-
нието на майсторката.

Няколко модела но-
сят имената: “Трите 
кола”, “Колата”, “Анадо-
лски кола”, “Рескавите 
кола”, “Фатовете”. Те ни 
връщат назад, към пре-
клонението на човека 
пред небесните тела: 
Слънцето и Луната.

Кръгът е символният 
знак на вечната хармо-
ния. Вариантите от ром-

бове образуват КОЛАТА: 
вършени, бели персий-
ски, скачени, рескави, 
анадолски, фелшени. 
Те са символ на веч-
ността и безкрайността, 
емблема на човешката 
съдба, на непостоянс-
твото на земните неща. 
Във философски план 
колелото е символ на 
вечното завръщане. 
Засиленият в последно 
време интерес към кул-
турната антропология 
показва, че хората все 
повече започват да про-
умяват кои са всъщност 
и да осъзнават неверо-
ятните си възможнос-
ти. Още от най-ранните 
епохи човекът е възпри-

емал света системно, в 
неговата затвореност 
и неподвижност. Ми-
тологията представя 
света такъв, какъвто 
го виждал човекът на 
древността. В мита той 
се опитал да даде от-
говор на вълнуващите 
го въпроси за света и 
неговата подреденост, 
за тайната на човеш-
кото раждане и смърт, 
за човешката съдба 
и мястото на човека в 
пространството (космо-
са). Човек и колектив са 
едно, съдбата на света 
е и съдбата на човеш-
кия род. Едно е сигурно 
- те са живеели в съзву-
чие с природата...

Пролетна лоза
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Лиляна Деликирова
В рамките на тридневния литературен салон “Петя Караколева” в 

Културно-методичния салон на Регионална библиотека “Н.Й.Вапцаров” 
- Кърджали ученици от 11-Г клас към СОУ “Отец Паисий” се срещнаха с 
кърджалийските поетеси Роса Соколова и Лияна Фероли. След като пос-
лушаха поезия, тинейджърите, заедно с учителката им по литература Ве-
нета Филипова, споделиха своите вълнения, своите търсения по пътя на 
живота и на вярата им в любовта, в красотата. Ако имахме повече такива 
срещи със словото извън училище, това би разширило нашите интереси 
към литературата и към случващото се край нас, заявиха младите хора. 
Участниците в срещата си обещаха по-често да организират подобни 
сбирки, които да ги приобщават към многобройните художествени дости-
жения от регионален, национален и световен мащаб.

Продължава от стр.1 

Винаги съм се питал 
изумен: как този Човек 
е успявал да съвмести 
във времето толкова 
много дейности - на ле-
чител, офицер, родолю-
бец, мислител, пионер 
на неизследвани сфери 
на битието, строител на 
Третата българска дъ-
ржава?! Във всички гар-
низони, където е служил 
той оставя златна диря 
след себе си: в Свищов 
изгражда градски тръ-
бопровод; в Карлово 
спасява от разрушаване 
и реставрира родната 
къща на Левски; в Бур-
гас спасява от глад над 
2000 тракийски бежанци 
и ги устройва на работа; 
във Варна с помощта 
на общината и гражда-
ните организира такова 
културно-историческо 
строителство, каквото 
българските управници 
за деситилетия не успя-
ват да осъществят - Ас-
паруховия парк и вал, 
Порталът паметник на 
Приморския полк, Парк-
музеят на Владислав 
Варненчик, създаването 
на Варненската филхар-
мония и много други.

В случая кое е ГЛАВ-
НОТО, което днес и утре 
не трябва да забравяме? 
- това е, че Петър Димков 
посвещава без остатък 
целия свой съзнателен 
живот В СЛУЖЕНЕ НА 
ДОБРОТО, в „помага-
не на страдащите” (по 
неговите думи). И при 
това - помагане БЕЗКО-
РИСТНО. Около 100 000 
болни люде са минали 
през дома му на „ Зла-
товръх”47 за ЛЕК БЕЗ-
ВЪЗМЕЗДНО. Думите 
му: „За дар от бога пари 
не вземам” стават него-
во житейско кредо. Ето 
затова Лечителят – как-
то го нарече народът с 

„Светът е пълен с неверни мисли и безсмислени суеверия, и никой човек, обладан от 
тях, не може да напредне. Затова ти не трябва да поддържаш, че известна мисъл 
е истинна, само защото мнозина я смятат за истинна, нито защото е минавала 
за такава през вековете, нито защото е била написана в някоя от книгите, които 

хората смятат за свещени; ти трябва да се обърнеш към своя собствен разум и сам 
да прецениш дали тя е разумна.”

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

любов и при-
знателност - е 
една от 100-те 
най-влиятел-
ни Личности в 
историята на 
България.

А сега ще 
отговоря на 
втория твой 
въпрос. В 
сборника е 
включено най-
доброто от 
проведените 
кръгли маси и 
конференции. 
Става дума за 
материалите 
от кръглата 
маса в Нацио-
налния воен-
но-историчес-
ки музей - Со-
фия (9.11.2008 
г.), организи-
рана от същия 
Музей начело 
с полк. д-р Пет-
ко Йотов и НГИК „Пе-
тър Димков”, 
к а к -

то и от 
к р ъ г л а т а 

маса във Велико Търно-
во (15.11.2008 г.), органи-
зирана от Философския 
факултет на ВТУ, Съюза 
на учените в България - 
клон В. Търново и НГИК 
„Петър Димков”. Всъщ-
ност тази книга е научен 
продукт на професори, 

доценти, десетина до-
ктори на науките, четири 
студентки от ВТУ и СУ, 
други изследователи на 
Димковото битие.
Р.Р.: Чухме, че в нея са 
публикувани за пър-
ви път ценни автен-
тични документи от 
Централния военен 
архив. Вярно ли е 
това?

Х.К.: Да вярно 
е. В четвърта част 
на книгата са пуб-
ликувани уникал-
ни документи 
от Централния 
военен архив 
(ЦВА), жалони-

ращи важни етапи от 
военната кариера, на 
родолюбивата дейност 
на полковник Димков 
- включително и Запо-
ведта за уволнението и 
пенсионирането му през 
1936 г. от Министъра на 
войната генерал Михов, 
утвърдена от Цар Борис 
III. Тук му е мястото да 
благодарим за предо-

фонд и т. н.
Р.Р.: В заключение - 
какво още би желал да 
кажеш?

Х.К.: Тази книга е КО-
ЛЕКТИВЕН ТРУД, плод 
на много усилия, хъс 
и енергия на десетки 
люде. На 18-те нейни ав-
тори – нашето огромно 
БЛАГОДАРЯ! Специал-
на благодарност на Ста-
нислав Добчев, Милена 
Атанасова и Рени Раде-
ва за тяхната неуморна 
и качествена работа. 
Искрено благодарим на: 
дъщерята на Лечителя - 
художничката Лили Дим-
кова за безкористната 
помощ с ценни съвети, 
свои рисунки и снимки 
от семейния архив при 
цялостното оформле-
ние на книгата; колекти-
ва на издателска къща 
„ Новата цивилизация” 
и лично на Атанас Пан-
чев за огромната отзив-
чивост и безвъзмездна 
помощ – от началото до 
излизането на сборника 
в завършен вид; Георги 
и Росица Каракашеви за 
безкористната матери-
ална подкрепа в пред-
печатната подготовка; 
Магдалена Делиева, 
Невяна Керемедчиева и 
Елица Николова за без-
възмездната редакторс-
ка помощ; Ваня Милен-
кова за качествената 
коректорска работа; Ро-
сица Рачева и нейният 
син Явор Рачев за худо-
жественото и компютър-
ното оформление на ко-
рицата на сборника. Ако 
неволно съм пропуснал 
някое име от армадата 
прекрасни труженици на 
книгата, искрено моля 
за извинение! Благода-
ря ти, Роси, за внимани-
ето.
Р.Р.: И аз ти благодаря, 
г-н Карагьозов, за ху-
бавия и полезен разго-
вор. 

телно. Защо 
ли? Защото 
между лечи-
телската, ду-
ховната дей-
ност и родолю-
бивите дела 
на П. Димков 
с ъ щ е с т в у -
ва органична 
връзка и вза-
имодействие. 
С неговото 
родолюбие е 
п о д п л а т е н а 
както лечи-
телската, така 
и духовната 
му дейност.

Втората - 
обособяване-
то на четвърта 
част се оказа 
една обектив-
на необходи-
мост. Нашето 
искрено жела-
ние е да запоз-
наем читателя 

с реални автентични до-
кументи от ЦВА за полк. 
П. Димков - вече стана 
дума за това. Второ, да 
разкажем накратко за 
историята на НГИК „Пе-
тър Димков” и неговата 
дейност. А това логично 
предполага публикува-
нето в същата четвърта 
част на такива важни 
факти като: споменати-
те по-горе Обръщение и 
Подписка под Обръще-
нието за всенародно 
честване на Димковия 
юбилей; речта на пат-
рона на тези чества-
ния при откриването им 
(13.03.2006 г.) генерал-
майор от резерва Ангел 
Марин, вицепрезидент 
на Република България 
и Словото на Лили Дим-
кова; поздравителният 
адрес до участниците в 
честванията (06.12.2006 
г.) на д-р Веселин 
Близнаков, Министър на 
отбраната на Република 
България; богат снимков 

ставените ни копия на 
въпросните докумен-
ти на подполковник от 
резерва Димчо Димов 
- дългогодишен зам.-на-
чалник на ЦВА - Велико 
Търново и настоящ зам.-
председател на тамош-
ния ГИК „Петър Димков”.
Той участва в нашата 
книга с интересна ста-
тия, в която разкрива и 
причините за преждев-
ременното пенсионира-
не на полк. Петър Дим-
ков.
Р.Р.: Вече няколко пъти 
споменаваш част чет-
върта на книгата. Това 
не е случайно, нали? 
Ще ни кажеш ли какво 
още влиза в нея?

Х.К.: Хубав въпрос. 
Най-напред, ако ми раз-
решиш, ще отбележа 
следното: нашият сбор-
ник се отличава с две 
особености:

Първата - разделяне-
то му на три части - Ро-
долюбецът, Лечителят, 
Мислителят - е относи-

Роса Соколова чете 
свои стиховеСнимка за спомен на учениците с Роса Соколова и Лияна Фероли
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Продължение от бр. 8 
на в. “Родово имение”

НИКОЛАЙ 
КАФТАНДЖИЕВ
Да си припомним края 

на документалния очерк 
на д-р Димитър Няголов 
“Загадката на Екате-
ринбург може да бъде 
разбулена в Казанлъш-
ко. Царски ли са двата 
гроба в Габарево?!” От-
печатан през 1993 г., той 
завършва така:

“Възможно е там (мяс-
тото на старото гробище 
на селото) да почиват 
останките на Анастасия 
и Алексей, двете деца 
на Николай Втори, и за-
гадката от Екантерин-
бург да бъде разрешена 
под двата бора в парка 
на село Габарево, Ка-
занлъшко?”

Няколко години след 
това на първа страни-
ца на старозагорския 
вестник “Днес” се поя-
вява снимка на Елео-
нора Албертова Крю-
гер (предполагаемата 
княгиня Анастасия) със 
заглавие 

. 

Броят на вестника е 
28 от 20-26 юли 1995 г.

На с. 6-та под общо-
то заглавие “Мистерия 
или...” са отпечатани два 
материала. Единият от 
тях е писмо до редак-
цията от Петър Христов 
Петров. То започва така:

“УВАЖАЕМА 
РЕДАКЦИЯ
...Роден съм в с. Ду-

ранкулак. Като ученик 
в гимназията на гр. Ка-
варна бях болен и ле-
жах в хирургическото 
отделение на Районна-
та болница Балчик при 
д-р Койчо Коев. В бол-
ничната стая имаше 
един възрастен болен 
на около 60-61 години. 
Лежахме в една стая. 
Запомнил съм фамилия-
та, защото това, което 
ми разказа тогава, се е 
запаметило дълбоко в 
съзнанието ми. Бях мно-
го любознателен и го 
слушах с голямо внима-
ние. А и той разказваше 
увлекателно. Една вечер 
ме извика до леглото си, 
седнах на една табурет-
ка и той ми каза: “Това, 
което ще ти разкажа, 
го разказвам за първи 
път. Струва ми се, че 
от тази болница няма 
да изляза, затова го за-
помни и не го разказвай 
на никого. Ако го раз-
кажеш, то да бъде чак 
като пораснеш.” И така 
този снажен, 60-годи-
шен старец, строен, с 
мустаци, руснак, започ-
на своя разказ-изповед.”

Разказът е обемист. 
Давам само съществе-
ното. Използвал съм в 
повечето случаи него-
вите изречения. Про-
тиворечието в края на 
казаното от него ще ко-
ментирам.

Пьотр Замяткин бил 
белогвардейски подпо-
ручик в ескадрон за ох-

рана на царското 
семейство. Когато 
се издигнал, при-
брал по-малката 
си сестра в дво-
реца за прислуж-
ничка, защото ро-
дителите им били 
убити.

През 1918 г. бил 
натоварен от царя 
с “най-секретна 
мисия”, която се 
заклел да изпълни. 
Тя се състояла в 
следното - трябва-
ло да изведе тайно 
царевича Алексей 
и една от княгини-
те и да пребивават 
в родния му уезд, 
близо до Одеса до 
“по-добри време-
на”.

Дали им много пари 
и злато, което укрили 
в специално ушити за 
целта колани и жилетки, 
които носели на “голо” 
тяло.

Когато пристигнали 
в “Хутора”, се оказало, 
че дядо му и баба му са 
убити от червените. Те-
хен вуйчо го посъветвал 
веднага да заминат за 
Одеса и да се опитат да 
се качат на един от за-
минаващите кораби, за-
щото и него го търсели 
червените. “Носела му 
се славата, че много от 
тях той избил собстве-
норъчно.”

Заминават веднага за 
Одеса. На пристанището 
била “невиждана сума-
тоха”. В тази блъсканица 
му помогнал един млад 
сърбин. Корабът е носел 
името на известен руски 
православен офицер.

По уточнения на Дон-
ка Йотова корабът от-
пътувал от Одеса на 7 
февруари 1920 г.

Макар че Замяткин 
и сестра му се предста-
вили като мъж и жена, 
по време на пътуването 
тя и младият сърбин се 
влюбили и тя му казала 
истината, т.е., че са брат 
и сестра.

Корабът трябвало да 
ги стовари в Гърция, но 
“по непонятни за него 
причини” ги стоварва в 
Турция – гр. Текирдаг.

Тук, при разпределе-
нието им по бежански 
лагери, сърбинът срещ-
нал друг местен сърбин 
с дюкян и пари и с него-
ва намеса-ходатайство 
младият сърбин се отку-
пил и успял да отвлече 
сестрата на Замяткин. 
Замяткин не успял да 
го проследи, защото се 
е “клел да пази децата 
на царя-бащица”. След 

време го настанили за 
санитар в пристанищ-
ната болница, а братът 
и сестрата започнали 
работа като кухненски 
работници в болницата. 
За да се уредят на тази 
работа, дали рушвет 
– злато.

През 1923 г. Замяткин 
срещнал случайно мес-
тния сърбин и решил 
да го заколи. Той обаче 
му казал, че сестра му 
и младият сърбин са се 
оженили, имали и дете, 
което кръстили на него-
во име, и са си отворили 
кафене на главната ули-
ца в Белград с фирма 
“Замяткин”. Повярвал 
на сърбина и не го убил. 
“Очакват го и ще го на-
станят добре.”

Разказал за случило-
то се на царските деца 
и тримата решили да 
заминат за Сърбия при 
сестра му.

Тръгнали за Сърбия 
през България. Грани-
цата минали нелегално 
чрез рушвет. Тук, в Бъ-
лгария, обаче било тре-
вожно и не успели да 

преминат граница-
та при Сърбия като 
войници.

В София потър-
сили медицинска 
помощ за братчето 
на царицата. В бол-
ницата имало един 
богат човек – болен 
от “Синя пъпка”... За-
мяткин му казал как 
най-бързо да оздра-
вее.

Човекът оздра-
вял само за три дни. 
Нека кажа, че става 
дума за трудно лечи-
ма болест. Попитал 
го лекар ли е и За-
мяткин му казал, че е 
(имал само опит като 
“фелдшер” в болни-
цата в турския град). 
Богатият казанлъча-
нин решил да му се 

отблагодари.
Този човек ги поканил 

в Казанлък и те отишли. 
С негово съдействие и с 
много злато те се устро-
или там. След няколко 
години братчето на ца-
рицата умряло.

Всичко вървяло мир-
но и тихо. Никой не се 
интересувал от тях.

През 1953 г. в Сър-
бия започнали да го-
нят руските граждани. 
(Замяткин има предвид 
гоненията им след вло-
шаването на отноше-
нията между Сталин и 
Тито в Югославия.) Той 
решил да замине и да 
се види със сестра си. 
“Царицата” (така нари-
чал княгиня Анастасия) 
се оплаквала от болки в 
ставите и не можела да 
го придружи.

Нелегално минава 
границата, като „в се-
лото казват, че отиват 

в Балчик да се лекува 
жена му.” Това е точното 
изречение на Замяткин. 
Нека го запомним.

След дълго дирене 
намира сестра си, откри-
вайки кафенето с табе-
лата “Замяткин”. Среща-
та е трогателна, но тряб-
ва бързо да се връща 
“защото имало опасност 
да бъде разкрит и тога-
ва щели да го изпратят 
за СССР, където имал 
смъртна присъда.”

Краят на съществе-
ното в разказа му е:

“Връща се нелегално 
в България. Идва в Бал-
чик. Търси жена си, но не 
я намира. От Казанлък 
му казват, че още не се е 
върнала. (Подчертаното 
мое – Н. Кафт.) Той е без 
всякакви средства. Ре-
шава да се хване на ра-
бота, за да изкара поне 
прехраната си. Наста-
нява се като свинар на 
свинете на Промкомби-
нат-Балчик. Влиза в бол-
ницата. Струва му се, че 
няма да излезе жив и за-
това е решил да му раз-
каже всичко това.”

Той твърди в разказа 
си: “Този човек (излеку-
ваният от него богат ка-
занлъчанин) ги поканил 
в Казанлък и те отишли. 
С негово съдействие и с 
много пари се устроили 
там. След няколко годи-
ни братчето на царицата 
умряло. Всичко вървяло 
мирно и тихо. Никой не 
се интересувал от тях.”

И ето, че един ден 
през 1953 г. той решава 
да потърси сестра си в 
Белград. Но, той не за-
минава за там от Казан-
лък, а от село, където 
явно са живели с жена 
си. После вместо да я 
потърси в неназованото 
село, след като я няма в 
Балчик, я търси в Казан-
лък.

Такива несъвмести-
мости има и в други спо-
мени, когато събитията 
са станали преди много 
години, а в случая те са 
52.

За нас е важно, че той 
е живял мирно и тихо с 
царските деца ред го-
дини “там”. Това “там” 
в разказа му се свърз-
ва едновременно с Ка-
занлък и със село край 
него, а село Габарево е 
край Казанлък и знаем, 
че там е живяла княгиня 
Анастасия и царевичът 
Алексей, според добре 
защитената хипотеза на 
д-р Димитър Няголов.
София, 07.02.09 г.

(Следва)

Руският цар Николай II и неговото семейство
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товия преход.
Всички тези идеи 

искам да реализира-

ме чрез създаване на 
“ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИ-
ЧЕСКО И ДУХОВНО 
ОЦЕЛЯВАНЕ НА ПЕР-
СПЕКТИВНИ ДУХОВНО 
ОРИЕНТИРАНИ РОДО-
ВЕ И РАБОТА С ВИО-
ЛЕТОВИ И КРИСТАЛ-
НИ ДЕЦА” на моите на-
следствени земи на 30 
километра западно от 
София в село Опицвет, 
където ТЕ, под непос-
редствения контрол на 
представители на своя 
род, ще работят за сво-
ето хармонично разви-
тие.

С уважение: 
инж. Б. Даскалов

Епохата на квантов 
преход, в която живеем, 
породи появата на нови 
поколения деца, които 
са бъдещето на чове-
чеството. Това са “ВИ-
ОЛЕТОВИТЕ  ДЕЦА”, 
РОДЕНИ ДО 1995 ГО-
ДИНА И “КРИСТАЛНИ-
ТЕ ДЕЦА” СЛЕД 1995 
ГОДИНА, които прите-
жават необикновени за 
нашите понятия качес-
тва за работа с време-
то, пространството и 
фините енергии /звук, 
песен, танц, природни 
стихии и всички оста-
нали творчески изяви 
на човека/. Техните 
възможности за непос-
редствен достъп до 
информацията от 

родовия опит и един-
ното поле на земята, ги 

правят много полез-
ни за човечеството 
и обкръжаващите 
ги хора, което за 
съжаление поради 
ниската обществе-
на култура много 
малко се разби-
ра, включително 
и от техните се-
мейства и те са 
много нещастни 
и нереализира-
ни в общество-
то, с най-голям 
процент само-
убийства.

Ето защо, 
предлагам изя-

вените участници във 

ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,
В засекретеното през 1942 година от Ватикана, 

ТРЕТО ПОСЛАНИЕ ОТ ФАТИМА, достигнало до Бъ-
лгария по неведомите пътища на самопризнание-
то, се казва следното: “РУСИЯ ЩЕ СЕ ВЪРНЕ ПРИ 
БОГА, КОГАТО ПРЕОТКРИЕ ПЪТЯ, ЧРЕЗ ЕДИН НА-
РОД ПРЕЖИВЯЛ ПРЕВРАТНИ ВРЕМЕНА, НО НО-
СЕЩ ВСЕ ОЩЕ ИСТИНАТА, ЗА ДА ИМА ЖИВОТ НА 
ЗЕМЯТА!”. Фатимското кюре, пред множество сви-
детели от цяла Португалия, записало посланието 
на 13 юли 1917 г., е подчертало в записките си три 
ключови думи - ПЪТ, ИСТИНА и ЖИВОТ!

Още преди 15 години български изследователи 
от Общество “ЗИЕЗИ КАНАЗ” разтълкуваха Посла-
нието, подчертавайки ролята и мястото на изтерза-
ния от шест века български народ в него. Аргумен-
тите им за тази теза са трудно оборими, особено 
днес! Станалите нови фундаментални открития, 
свързани с българския език, писменост и тради-
ции, повеляват съществена промяна в историята 
на Европа и света. Тук няма как да не се подчертае 
и фактът, че в основата на образуването на наци-
оналните общности на Русия, Германия и Белгия, 
стоят тракийските племена АНТИ, ГЕТИ (ГОТИ) и 
БЕЛГИ. Съвестните генетици, етнографи и лингвис-
ти само могат да потвърдят това твърдение, имай-
ки предвид неоспоримия факт за зародилата се тук 
Черноморско-Балканска първокултура. Нищо не 
пречи тези специалисти в бъдещата си работа да 
преоткрият произхода на тръгналите на юг арамей-
ски, т.е. старосирийски племена, от които така или 
иначе е и Дева Мария.

Така че следвайки Посланието, задължението 
на нашите православни народи е да търсят ИСТИ-

НАТА! В нея е залогът за бъдещото на тази наша 
цивилизация, допуснала да заболее от меркантил-
ната приматщина на нечовешкото ЕГО!

За всеки сетивен тълкувател на ТРЕТОТО ФА-
ТИМСКО ПРОРОЧЕСТВО не може да убегне и още 
един красноречив факт! Той е свързан с внезапната 
поява на В. В. Путин в политическия връх на Русия, 
успял с екипа си да изведе огромната страна по нов 
предначертан ПЪТ! Тук няма как да не предполо-
жим, че точно с тази Личност се свързва началния 
период на т.нар. от специалистите – “активирано 
пророчество”! То съвпада по време и с преходния 
цикъл на “ГОЛЯМАТА ПРОМЯНА НА СВЕТА”, над-
лежно отбелязан в древния и всепризнат БЪЛГАР-
СКИ КАЛЕНДАР!

Тук съвпаденията не са случайни, а закономер-
ни! Обясними са и мерзостите на дирижираната ма-
нипулация за дискредитирането и сатанизирането 
на нашите православни народи един пред друг и 
пред света! Всичко това е косвено доказателство, 
че засекретеното ТРЕТО ПРОРОЧЕСТВО е извес-
тно не само на Ватикана, а и на онази паразитна 
напаст в света, докарала човешкия род до днешния 
му хал.

Нагледен пример за груба манипулация, прикри-
ваща ИСТИНАТА, е излъченият през януари тази 
година – “документален” филм “ЗАГАДКАТА РОМА-
НОВИ” на студията “Нейшънъл Джеографик”, САЩ. 
Във филма “научно” беше “доказано” приписаната 
на руския народ гавра и кончина на неговата цар-

ска династия, без да бъдат оповестени преките и 
косвени чужди изпълнители и поръчители. Никой 
от специалистите-следователи и дума не обели за 
изнесеното от Русия и предоверено на т.нар. “ев-
ропейски банки” многомилиардно императорско бо-
гатство. Никой от тези “научни” следователи не спо-
мена, че конкретната причина за зверски затритите 
царски деца са станали жертва не на политическо, 
а на криминално деяние, нямащо по мащабност 
аналог в света. А показаният “научен” експеримент, 
с изгарянето на свински бут, като прототип на цар-
ската плът, стана нагледно доказателство кои са 
престъпниците прикриващи ИСТИНАТА!

Причината за излъчването на този филм, точно 
сега в България, може и Вие да се досетите! През 
декември миналата година от печат излезе второто 
допълнено издание на журналиста-изследовател 
Донка Йотова, под заглавие “РОМАНОВИ - КРАЯТ 
НА ЕДНА МИСТЕРИЯ”. В нея има достатъчно ар-
гументи Русия да преоткрие цялата истина за съд-
бата на две от царските деца, по чудо и серия от 
закономерности, да преживяват скрити в България. 
За всичко написано тук и във въпросната книга, пи-
тайте и ще Ви се отговори! ИСТИНАТА Е ИЗХОД, 
КАКТО ЗА НАС, ТАКА И ЗА СВЕТА!!! Останалото е 
престъпно безхаберие и православна наивност!

С уважение: Хр. Танев
Стара Загора

20.02.2009 г.

вашите мероприятия, да 
бъдат поощрявани и на-
граждавани според тях-
ната възрастова група, 
както и да се провеждат 
с тях специални зани-
мания. Така например, 
за по-малките безплат-
но може да се подари 
книжката “Забавни игри 
и мечти” в Слънчевото 
училище за деца от Кос-
моса. За по-големите, с 
цел приобщаването им 
към реалната природа 
и природосъобразния 
начин на живот, също 
безплатно, е детската 
версия на научния труд 
на японския учен Маса-
ро Емото “Посланието 
на водата”.

Трябва да се поло-
жат усилия децата да се 
върнат в тяхната естес-
твена природна среда, 
много различна от вир-
туалната среда на ви-
деото, телевизора, ком-
пютъра и насилието в 

големия град, което уни-
щожава тяхната уникал-
ност. Работата на деца-
та с истинските природ-
ни стихии и приложните 
спортове като закалява-
не, плуване, подводен 
спорт, уйндсърфинг и 
яхтинг, ски, колоездене, 
обучение в зе-
лени училища 
на атлетика, 
стрелба с лък, 
арбалет и въз-
душна пушка, 
духовни практи-
ки, медитация, 
релаксация и 
концентрация, 
ще гарантират 
тяхното съвър-
шено здраве, 
истинска твор-
ческа реализа-
ция, физическо 
и духовно оце-
ляване в епо-
хата на инфор-
м а ц и о н н а т а 
болест и кван-

„Точно като „брадати хора”, „знаещи”, „просветени” („ведяхари”) били 
известни древните българи сред старите азиатски народи.”
„Древните българи, Шумер и Вавилон” 

Владимир Цонев

„Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат 
окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е най-
древният народ на земята.”

Петър Дънов
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“Природата си служи със символи и знаци. Няма престъпление или добро, 
което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък 
върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички 
добродетели.”                   Петър Дънов

„Българин, в космичния смисъл на думата, е човекът на Духа” 
Петър Дънов

 - Св. 40 мчци Севастийски. Мчк Исихий.

1230 - в битката при Клокотница, северозападно от 
Хасково, цар Иван Асен II нанася пълно поражение 
на войските на Епирското деспотство начело с Тео-
дор Комнин. Нарушеният от Комнин договор, склю-
чен между двамата, е набучен на копие, за да се за-
клейми измяната на Епирския деспот. Границите на 
Второто българско царство опират на три морета. В 
черквата “Свети четиридесет мъченици” в Търново 
цар Иван Асен II поставя надпис на колона, в който 
между другото се казва: „...излязох на бран в Рома-
ния и разбих гръцката войска, 
и плених самия цар, кир Тео-
дор Комнин, със всичките му 
боляри, а цялата земя от Од-
рин и до Драч завладях...”

1887 - роден във Варна опер-
ният артист Петър Райчев, 
умрял на 30 август 1960.
1951 - умрял епископ Кирил 
Куртев, екзарх на католиците 
от източен обред в България, 
роден в с. Дрипчево, Свиленг-
радско на 18 юли 1891
10 март - Мчци Кодрат и Гали-
на
1879 - Учредителното събра-
ние, свикано по силата на 
Берлинския договор от юли 
1878 година във Велико Тър-
ново, пристъпва към разг-
леждането на проекта за кон-
ституция. По предложение 
на д-р Константин Стоилов 
се избира една комисия, ко-
ято след това представя на 
събранието своя доклад. Сво-
ите предложения комисията 
гради върху теоретическите 
начала, съответстващи на 
„Декларацията на човешките 
права”, прогласена от Френс-
ката революция. Те са четири: 
началото на свободата; нача-
лото на равенството пред за-
кона; началото на самоопре-
делението, което се изразява 
в участието на народа в зако-
нодателната власт, и началото на обезпечението, 
или сигурността. На четвъртото начало, изтъква се 
изрично в доклада, са основани неприкосновенос-
тта на лицето, жилището и собствеността; на него 
се основават и правата, дадени на изпълнителната 
власт, тоест на княза и на правителството му.
1890 - роден в Шумен проф. Андрей Стоянов, пиа-
нист, теоретик и композитор.
1954 - умрял Чавдар Мутафов, писател, литерату-
рен критик и архитект, роден на 19 септември 1889.

 - Св. Софроний Йерусалимски. Св. 
Софроний Врачански
1896 - Академическият съвет на Висшето учили-
ще в София възлага окончателното изработване 
на „подробния правилник” към Закона за уредбата 
на Висшето училище на комисия, съставена от по 
трима души от всеки факултет. В завършената си 

форма правилникът доразвива ос-
новните положения на закона, като 
уточнява както неясно прокараната 
по-рано автономия на университета, 
така и ценза, положението и достой-
нството на професорите, в духа на 
по-голяма строгост при подбора и 
на независимост при решенията на 
факултетите. Академическият пер-
сонал се предлага за назначение от 
факултетните съвети в Академичес-
кия съвет, който съобразно достойн-
ствата на лицето го приема веднага 
в едно от установените звания. А те 
се определят вече по-точно в свое-
то степенуване: редът на званията 
доцент, извънреден професор и ре-
довен професор представя три сте-
пени на преподавателската служба 
при Висшето училище.
1911 - умрял Драган Цанков, журна-
лист, политик, министър-председа-
тел, роден на 28 октомври 1828.

- Св. Теофан. Св. Григо-
рий Двоеслов. Преп. Симеон Нови Богослов
1845 -  умрял Кирил Пейчинович, възрожденски 
български книжовник, ученик на Йоаким Кърчовски 
и последовател на Софроний Врачански. Роден в 
село Теарце, Тетовско, около 1770-1775. Заминава 
за Света гора заедно с баща си и чичо си, които се 
замонашват в Хилендарския манастир. След уче-
нието си той се връща, става игумен последовател-
но на манастирите “Свети Димитър”, южно от Ско-
пие, и “Свети Атанас”, до село Лешок, където остава 
до края на живота си. Две от многото му книжовни 

дела имат значение за 
българската културна 
история: “Огледало”, 
писано „ради потреба 
и ползования препро-
стейшим и некнижним 
язиком болгарским дол-
ния Миссий”, 1816 г., и 
“Утешение грешним”, 
печатано в солунската 
българска печатница на 
Хаджи Теодосия, 1840 г. 
Кирил Пейчинович сам 
си съчинява надгробен 
надпис в тринадесет 
стиха за родно село, 
място на пострижение, 
възпитание и накрай ве-
чен покой: “Овде лежи 
Кирилово тело (У ма-
настира у Лешок село) 
Да Бог за доброе дело.”
1843 - родена в София 
Йорданка Филаретова, 
общественичка и про-
светителка, умряла на 
25 април 1915.

- Св. Ники-
фор Цариградски
1881 - загива, разкъ-
сан от бомба, руският 
император Александър 
Втори, наречен „осво-
бодител” заради осво-
бождаването на кре-
постните селяни през 
1861. Смъртта му озна-

чава край на периода на либерализиране в Русия 
и начало на най-черна реакция, олицетворена в 
образа на неговия наследник Александър Трети. 
За България насилствената смърт на Царя-Ос-
вободител е предзнаменование за развихряне 
на авантюрите на руския царизъм, изразен във 
военни конспирации за сваляне на българския 
княз Александър Първи, по-нататък за унищожа-
ване на назначеното от него Регентство начело 
със Стефан Стамболов. Той не се стъписва пред 
идеята да изпрати убийци за обезвредяване на 
Стамболов, както и за сваляне на новоизбрания 
княз Фердинанд.
1879 - роден в Котел Кръстьо Станчев, журналист, 
публицист, редактор на вестниците “Камбана” и 
“Заря”, умрял на 18 май 1944.
1913 - българските войски превземат Одрин, една 
от най-силно укрепените крепости за онова време.

 - Преп. Бенедикт
1839 - умрял Юрий Иванович Венелин, първият бъ-
лгарист, роден в Карпатите през 1802, по народност 
украинец, по образование руски историк и славя-
новед. Един престой в Кишинев го сближава с та-
мошните българи и започва да изучава техния език, 
песни и обичаи. При много трудности той написва и 
издава в 1829 година книгата си “Древните и днешни 
българи в тяхното политическо, народностно, исто-
рическо и религиозно отношение към русите”. Това 
негово съчинение, както и писмата му до Васил 
Априлов с указания за събиране на народни умот-
ворения, изиграват голяма роля за събуждане на 
българския народ. Смъртта му се оплаква от всич-
ки българи. Одеските българи му издигат паметник 
в Москва, на гроба му, близо до гроба на Гоголя, с 
надпис: “Напомни на света за забравения, но някога 
славен и мощен български народ и пламенно же-
лаеше да види неговото възраждане. Всемогъщий 
Боже, чуй молитвата на твоя раб!”
1842 - роден в с. Равнище, Ботевградско, Андрей 
Цанов, протестантски пастор, редактор на в. “Зор-
ница”, умрял на 31 март 1933.

 – 2 Неделя на Великия пост - Св. Григо-
рий Палама. Мчк Агапий
1943 - по почин на подпредседателя на Народното 
събрание Димитър Пешев, народен представител 
от Кюстендил, подкрепен от много други депутати, 
е приготвено протестно писмо до министър-предсе-
дателя против преследването на евреите. В книгата 
си за съдбата на евреите в България Ардити припи-
сва на цар Бориса заслугата за тяхното спасение, а 
за Димитър Пешев пише, че е един от ония “доблес-
тни българи, който доброволно и безвъзмездно пое 
върху себе си тежката задача да защити съграж-
даните си евреи. Парламентарно Пешев е ликвиди-
ран от Филов, но морално и политически Пешев се 
издига и оставя далеч след себе си политикани и 
министериабли. Той записва името си в българска-
та, еврейската и световната история”.
1848 - роден в Ловеч Иван Драсов, революционер, 
доверено лице на Левски и Ботев, умрял на 27 сеп-
тември 1901.
1891 - убит Христо Белчев, поет, министър на фи-
нансите, роден във Велико Търново през 1857. Кур-
шумът е бил предназначен за вървящия до него 
Стефан Стамболов.
1979 - умрял писателят Емилиян Станев, роден във 
Велико Търново на 15 февруари 1907.

 Паметникът на руския император Александър II, 
наречен “Цар Освободител”, построен 1908 г. в София.

Александър II (1818-1881), император на Русия от 1855 г., чете на народа 
си Манифеста за освобождаването на крепостните селяни

Император Александър II и императрица Мария 
Александровна. Санкт-Петербург. Фотограф: 
Сергей Левицкий
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„Перси и влъсви и блъгари едино сут и все те на ету землю пришелци” 
Летописец 1627

„Персите, българите и влъхвите са едно и също и всички те са на тази 
земя пришълци”

ДИМИТЪР 
ХАЙДУТОВ

Ние българите 
имаме много специ-
ално усещане за ми-
налото си. Най-кратко 
казано, то ни липсва. 
Няма друг народ като 
нас, който търси така 
упорито следите на 
дедите си. Няма и 
други хора по света 
така привързани към 
Отечеството си като 
нас, които да изпит-
ват толкова жестока 
като нашата болка 
от раздялата с бащи-
ната земя. Носталги-
ята е наследствена 
болест на българите 
и няма човек, роден 
от майка и баща бъ-
лгари, когото тя да 
отмине. Тази особе-
ност на националния 
характер не може да 
е случайна и трябва 
да има обяснение. 
Това обяснение не 
може да бъде вън от 
спецификата на бъл-
гарския народ, обус-
ловена от произхода 
му и от историческа-
та му съдба.

За произхода на 
сегашните българи 
има няколко основни 
хипотези. Най-пър-
вата е изразена от 
великия Раковски. 
Според него бълга-
рите са най-старото 
население на Балка-
ните и произхождат 
от древния арийски 
народ, населявал зе-
мите на Централна 
Азия, бреговете на 
Средиземно море и 
обитаемата тогава 
част на Европа.

По-късно се из-
люпва една по 
същество оранже-
рийна академична 
хипотеза, изградена 
на базата на втори и 
трети производни на 
реалните социални и 
културни закони и на 
пълна липса на дока-
зателства от първи-
чен произход. Единс-
твената й опора е 
лексическото подо-
бие между говоримия 
език на българите и 
на източните славя-
ни. Като друго осно-
вание за това пред-
положение е приет за 
достоверен споменът 
на казанските татари 
за тяхното българско 
минало. Така от син-
теза на предположе-
нието, че казанските 
татари някога са се 
наричали българи и 
от предположение-
то, че подобната на 

славянска лексика на 
сегашните българи 
е употребявана и от 
прадедите им, се раж-
да предположението 
от втори порядък, че 
българите са наслед-
ници на славянизи-
рани тюрки с огромно 
присъствие на чиста 
славянска кръв.

Но генетичните, 
антропологичните и 
целият комплекс ет-
нографски изследва-
ния на съвременните 
българи отхвърлят 
по един категоричен 
начин всякакви пред-
положения за роди-
тели от тюркски или 
славянски произход.

Така лека-полека 
се стигна до предпо-
ложението за индо-
европейската пра-
родина на всички 
българи в Западните 
Хималаи. Без да се 
противопоставяме 
остро на едно такова 
твърдение, то няма 
много сериозни осно-
вания. Бяха намере-
ни ясни и осезателно 
живи езикови връзки 
между съвременните 
българи и сегашни-
те жители на земите 
на древната Бактрия 
и Северен Кавказ. 
Че българи са живе-
ли продължително 
време на север от 
Кавказките планини 
никой нито оспорва, 
нито скрива. Самият 
патриарх Никифор 
поставя „известната 
от древността Голя-
ма България” на се-
вер от Кавказ.

Но да се опреде-
лят следите от бъ-
лгарско присъствие 
в земите на древна 
Бактрия като доказа-
телство за идването 
ни като цял народ от 
там към Европа, оз-
начава, че авторите 

на такова твърдение 
отхвърлят категорич-
но идеята войниците 
от източните гарни-
зони на войската на 
Александър Велики 
да са били българи. 
Ами ако са били точ-
но българи? Ами ако 
покойният професор 
от Берлинския уни-
верситет, изгонен от 
Софийския универ-

ситет Ганчо Ценов е 
прав и те наистина са 
били българи? Какви 
ще са тогава следи-
те от тяхното раз-
връщане в източните 
гарнизони? Българ-
ски. Български думи 
в езика на местното 
население и българ-
ски културни следи 
в бита му. Речевите 
фрагменти, които се 

намират на терито-
риите около Памир в 
наше време, с пъл-
ното съхранение на 
формите, показват, 
че те не са остатъци 
от предишен говор 
на цялата маса от 
народа, който сега 
ги употребява. Ако 
беше така, те щяха 
да се развият и щяха 
да избягат много да-

лече от първоначал-
ният си вид. Пълната 
им консервация по-
казва, че са остатъци 
от език на много мал-
ка група хора, които 
не са били местно 
население, но кои-
то са имали превъз-
ходство в степента 
на развитие на бита, 
отразена в езиковите 
форми. 

Антропологията, 
езика и културата на 
българите ясно кло-
нят към западните 
индоевропейски на-
роди. Онези, с които 
имаме ясно изразени 
намерени от науката 
генетически връзки 
от близко време са 
румънците, сърбите, 
гърците, арменците, 
няколко от народите 
на Северна Италия, 
Южна Франция, Ан-
глия и Южна Герма-
ния. Далечните ни 
роднини са индоев-
ропейските народи 
на Централна Азия. 
Родството ни със 
славянските народи 
отива в дълбочините 
на Предисторията. С 
тюрките сме толкова 
роднини, колкото с 
китайците и австра-
лийски аборигени.

На нашата истори-
ческа общност е пре-
делно ясно, че про-
чита на т.н. „Именник 
на българските ха-
нове” е твърде да-
лече от написаното 
в оригинала. Всеки 
студент по история 
знае, че преписва-
чите на ИМЕННИКА 
са направили някол-
ко сериозни грешки, 
които от своя страна 
преводачите са кори-
гирали и така са отк-
рили „Прабългарския 
календар”. Предва-
рителното условие 
да се намери този ка-
лендар в ИМЕННИКА 
е системата от греш-
ки на преписвачите.

С нов превод на 
ИМЕННИКА започва 
новоизлязлата книга 
„ГОСПОДАРЯТ НА 
ЗЕМЯТА”. Авторът на 
книгата прави езиков 
анализ на докумен-
та и намира в него 
автентичния език на 
старите българи мно-
го близък до латинс-
кия език. Докумен-
тът се оказва кратка 
хроника на времето 
на Цар Аспарух. Упо-
менатите в пълния 
обем на „Летописец 
елинский и римский” 
петима владете-
ли: Навуходоносор, 

Александър 
Македонски 
в битката 
при Ис, 
детайл от 
мозайката 
от гр. 
Помпей

Омуртаг, миниатюра от хрониката на Йоан Скилица, XII век
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Александър Велики, 
Ирник, Кубрат и Ас-
парух се оказаха не-
победените на война 
царе на българите. 
За тях монахът бъ-
лгарин от далечния 
северен манастир 
написал тази Хро-
ника на българската 
слава.

А телета, змии и 
вълци в „ИМЕННИКА” 
няма. Календарът на 
„прабългарите” е там, 
където са „прабълга-
рите” - в тюркските 
степи на Азия, къде-
то все още си говорят 
собствения си език 
децата на Алтън даг.

Втората част на 
книгата разглежда 
информацията на 
двете колони от кан 
Омуртаг. Анализът 
на двата текста с ме-
тодите на военното 
изкуство и на точни-
те науки показва, че 
столиците на българ-
ската държава не са 
се намирали никога 
в Плиска, в онази 
крепост на брега на 
Камчията, наречена 
с името на столицата 
на Самуил - Велики 
Преслав и в Търново, 
което в древността 
е било само духовно 
средище. Едновре-
менно с това става 
ясно, че изоставена-
та от Православната 
ни църква черквица 
на брега на Янтра 
„Св.Четиридесет мъ-

ченици” е пренесена-
та от Молдова гроб-
ница на Авитохолите. 
Тази църква, която 
съхранява останките 
на двама от несрав-
нимите с Асеневци 
царе от династията на 
Авитохолите - царете 
Омуртаг и Персиян 
(Пресиян), най-свя-
тото место за всеки 
българин, което има 
за нас стойността 
на Божи Гроб, днес е 
един жалък паметник 
на историческото не-
вежество и безхабе-
рието на научната ни 
аристокрация.

Третата част на 
книгата разглежда 
произхода на имена-
та на праговете на 
Днепър. На брега на 
тази река 850 годи-
ни стояла крепост-
та на Вишиград. От 
тази крепост излиза-
ли за далечни земи 
воините на българс-
ките царе. От нея те 
тръгнали на поход 
към Рим, където Не-
победимият, Ирник, 
наричан от готите 
Атила, строшил гръб-
нака на вековния 
враг, който в страшни 
войни от ІІ век пре-
ди н.е. до ІІ след н.е. 
избивал храбрите 
българи и власи по 
полетата на Македо-
ния, Анатолия, Мизия 
и Дакия. Езиковият 
анализ на имената на 
праговете показва, 

че те са от старобъ-
лгарски произход, че 
легендарните варяги 
са днепровските бъ-
лгари.

Изводите от ана-
литичните оценки 
на съдържанието на 
българските исто-
рически източници, 
прочетени с очите на 
българин, показват, 
че ние българите и 
власите сме древ-
ното население на 
целите Балкани, че 
на нас принадлежи 
цялата слава на Ан-
тичноста, че ние сме 
синовете на юначни-
те воини на Атила, че 
нашата държава не 
започва с едно хила-
во княжество на пор-
тите на Константино-
пол в 681 година, а от 
ръката на Божия син 
Еак на легендарния 
остров Дулхия.

В тази книга се 
вижда, че българс-
кият народ от най-
дълбока древност е 
имал два компонента 
- мирмидонци и вла-
си. Едните - наслед-
ници на рода на Еак, 
а другите - на Хе-
ракъл. Двата народа 
от предисторията са 
заживяли в социална 
симбиоза. Различни 
по произход, но една-
кви по език и култура, 
с автономни държав-
ни структури, обеди-
нени с името българи 
от името на земята 

на Всесилния - Бъл-
гария, която от най-
дълбока древност се 
намира между двете 
морета на север от 
Термопилите и на юг 
от Беласица.

Дълга и пълна със 
слава и величие ис-
тория. Пет царства 
преминали през ис-
торическата сцена. 
Петима непобедени 
български владете-
ли. Триста поколения 
преди Христа. 8000 
години България на 
Балканите. Кое е по-
значимото? Това или 
500 години ислямски 
гнет? Кое ни е напра-
вило такива, каквито 
сме сега? Силата и 
властта на дедите 
ни, славата на оръ-
жието и знанията ни, 
благодатният ни труд 
в течение на хилядо-
летия или петстотин-
те години робия на 
чалмалиите?

Време е да се пог-
леднем в собствено-
то си, а не в чуждото 
огледало. Да се пре-
мерим с дядовия си, 
а не с чуждия аршин. 
Тогава ще се видим и 
ще намерим пътя към 
себе си.

Книгата се нари-
ча „ГОСПОДАРЯТ 
НА ЗЕМЯТА”, защото 
това е било звани-
ето на българския 
владетел, според 
„Именника” и според 
„Гетика” на Йорданес. 

Там любознателният 
читател ще намери 
една друга България, 
едни други българи, 
неговите бащи, които 
са изписали имената 
си в световната ис-
тория със златните 
букви на победите-
лите и господарите 
на Античния свят и 
на Средните векове. 
И за да няма 
затруднения в 
сравняване -
то с оригина-
лите, в при-
л оже н и ето 
към книгата 
са дадени 
в пълен 
текст и из-
точници -
те, които 
са под-
ложени 
на ана-
лиз.

Вяр -
но е, че на гър-
ците няма да им харе-
са един такъв прочит 
на историята, но при-
казката за краката на 
лъжата не е българс-
ка, а световна. Рано 
или късно истината 
излиза на бял свят 
и срамът от лъжата 
трябва да се изсър-
ба. Впрочем, светът 
от много време гледа 

с основателно недо-
верие на гръцките 
твърдения за авто-
рство на световната 
култура и история. 
Автори са, но на ис-
торическите фалши-
фикати. Иначе, това 
си е един скромен 
във всяко отношение 
народ на търговци и 
рибари, който изли-
за на историческата 

сцена на вър-
ха на 

р и м с - к и я 
меч. Победили в ъ в 
войната обозните 
части и гръцките пи-
сари.

Книгата е в кни-
жарниците или може 
да се получи по заяв-
ка като приложение 
към вестника.

„… расата на елфите, т.е. – на Сияйните, което ще рече – на 
БЪЛГАРИТЕ.” 

д-р Светлозар Попов 
“Българското име в библейски времена”

„Най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството…тая 
добродетел естествено е основана на друга – любовта към ближния…”

Христо Ботев

Иван БУБАЛОВ

ДОКУМЕНТАЛЕН 
РАЗКАЗ

Родът на Гереите, 
кримски татари, вла-
детели на чифлиците 
в Шихлари (днешното 
село Раклица, Карно-
батско) бе известен в 
целия карнобатски ви-
лает. Старият Мустан 
Герей, който някога едва 
не обеси смирения све-
щеник от Котел Стойко 
Владиславов (Софро-
ний Врачански) – близо 
до върбовите извори на 
Костен, беше на смъртен 
одър. Синът му Ахмед 
Герей сега властваше 
над мериите и околни-
те села. Ахмед имаше 
и брат – Абдула, но той 
се бе запилял с ениче-
рите, сетне се чу, че бил 
тръгнал с кърджалиите 
и не се завърна повече 
в Шихлари. Така Ахмед 
стана наследник на ста-
рия Мустан бей и бедни-
те българи бял ден не 
видяха от него.

За разлика от баща 
си, Ахмед имаше три 
жени и един верен слу-

га Бекир. Живееше си в 
охолство, но от няколко 
дни сън го не хваща-
ше дали русите не ще 
пристигнат неочаквано 
някой ден. Далече бяха 
още те, но като преми-
наха Дунава и тръгна 
мълвата, в душата му 
заседна скрита тревога.

През януари времето 
се застуди. Падна сняг, 
хвана поледица. Нощите 
ставаха ясни – изцъкле-
ни. Селяните изпраща-
ха коледните празници. 
Почти всяка нощ се чу-
ваха кръшни песни на 
гайди и тъпани. Животът 
си течеше по стародав-
ните пътища, но колкото 
минаваше време, Ахмед 
Герей губеше все повече 
търпение – чувстваше 
се вече не като в собс-
твена земя, а като плен-
ник в непознат остров. 
Нощем, щом пропука-
ше нейде в далечината 
пушка, той се ослушва-
ше нащрек да не би да 
довтасат московците. А 
пръкнеше ли зората, из-
пращаше своя гавазин 
Бекира до Юмер Онба-
ши и Мустафа Чауш в 
Карнобат за новини. Бе-

кир се връщаше по обяд 
и казваше: „Рахат олсун, 
чорбаджи, рахат олсун”.

- И тъй да е, мой Бе-
кир, ти стой на варда, и 
чуеш ли, че идат, най-
първо ханъм Белла ще 
потърсиш и през задна-
та вратня за старата 
мандра ще бягаме, Ал-
лах е с нас.

- Харно, чорбаджи, 
харно.

И като искаше да се 
срещне със старите си 
приятели от Карнобат 
– Юмер Онбаши и Мус-
тафа Чауш, за да разбе-
ре къде са московците и 
с какви намерения са те 
двамата, Ахмед Герей 
възседна своя охранен 
жребец и се отправи за 
града. За жалост, никого 
не намери там. Градът 
изглеждаше омърлушен 
и мрачен. Той се завър-
тя насам – натам, спря 
се до джамията, пре-
коси през Труфалята 
– така се наричаше ма-
халата, където живееха 
турци. Зърна бесилките 
върху които още вися-
ха обесените. Димеше 
опожарената къща на 
Алекси Нейчев и църк-

вата. Плахи и сити ку-
чета притичваха край 
убитите. Тези страшни 
гледки го хвърлиха в 
недоумение и той се 
замисли: „Защо са ги 
изклали и избягали?... 
Не, не е чиста тази ра-
бота. И кой ги е клал?... 
Защо?... А може и мос-
ковците да са били тъ-
дява!?” Между убитите 
се виждаха и черкези, 
търкаляха се червени 
фесове. Това го стресна 
и смути и без колебание 
той сви пътя за Бургас.

Насреща му се зада-
доха жени в черно. Оти-
ваха към гробищата. 
Герей тръгна срещу тях. 
Искаше да попита идва-
ли ли са московците, но 
те изплашени хукнаха 
да бягат.

За негов късмет де-
нят беше слънчев и тих. 
Изморен стигна до Ата-
наскьой (днес – квар-
тал „Изгрев”) и се за-
гледа към морето. Над 
висока корабна мачта 
се развяваше османс-
ки флаг. „Наши са”. Ра-
достна тръпка пръхна 
в гърдите му, но извед-
нъж откъм горния край 

на селцето, далече по 
пътя, се зададоха гру-
па млади българи, ко-
ито разпалено викаха 
и гърмяха: „Хей, хора, 
московците идат! Мос-
ковците идат, идат!”... 
Изплашен Ахмед Герей 
гневно заудря коня си и 
се озова пред турския 
кораб „Селимие”. Вой-
ниците го посрещнаха. 
Той им разказа набързо 
за кланетата в Карнобат 
и за това какви хора е 
видял в Атанаскьой. То-
гава офицерът изпрати 
десет души аскер с него 
за Айтос и Карнобат, за 
да разберат не са ли се 
появили руски части.

В Шихлари очакваха 
завръщането на Ахмед 
Герей, но той все не ид-
ваше. Когато групата с 
Герей прехвърли накъм 
Кайлий (днес – с. Каме-
но), неочаквано ги пос-
рещна кавалерийският 
ескадрон на капитан 
Кукс. Той бе преминал 
Балкана при Каябашко-
то езеро и в превала на 
Канджии дере казаците 
съсякоха всички, а Герей 
поведоха жив за Бургас. 
Отрядът бе посрещнат 

най-първо от свещеник 
Максим Фратев и дядо 
Никола Русалията. Сам 
капитанът съобщи, че 
настъпват Иркутският и 
Енисейски полкове, че 
с тях пристига генерал 
Лермонтов.

Беше в началото на 
февруари 1878 година. 
По улиците на Бургас 
настъпваше необикно-
вен празник. На купчина 
се трупаха мъже, жени, 
старци и деца и оживено 
се разговаряха. Някои 
любопитно надничаха 
от прозорците и балко-
ните на къщите. Чува-
ха се високи възгласи: 
„Идат! Идат... Москов-
ците идат!”... А Лермон-
тов, възседнал едър бял 
кон, изправен и горд, се 
любуваше на прелива-
щата радост в сърцата 
на хората. В преднината 
се виждаха и други бур-
гаски първенци – Стоян 
Шивачев, Нико Попов, 
които заставаха пред 
него с вино, хляб и сол 
и по стар обичай поло-
жиха зелена лента вър-
ху раменете му, а това 
означаваше спасение 
– свобода!
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СЕРГЕЙ ИНДЖОВ
Класическата електри-

ческа крушка e на път да 
излезе от употреба, след 
като се използва вече 130 
години.

На 09.12.2008 Евро-
пейската комисия обяви 
в Брюксел решение, спо-
ред което старите крушки 
трябва да бъдат замене-
ни с енергоспестяващи.

От септември 2009 г. 
ще започне постепенно 
изваждане от употреба 
на крушката с нагряваща 

се жичка, а от 2012 г. на 
пазара ще има само енер-
госпестяващи крушки.

Според комисията по 
този начин годишно в ЕС 
ще бъдат спестявани до 
10 млрд. евро от иконо-
мии на електричество. 
Крушките със сила от 100 
вата нагоре ще изчезнат 
от пазара още през сеп-
тември 2009 г., а в нача-
лото на 2010 г. ще спре 
производството и прода-
жбата и на всички крушки 
със сила над 40 вата.

Промишлеността ще 
трябва да се преустрои за 
производство на друг вид 
осветителни тела. Кла-
сическите крушки, изоб-

ретени от Томас Едисон 
са направо хищници по 
отношение на енергията. 
За светлина се използват 
само 5% от тока, остана-
лото отива на вятъра като 
температура.

В момента над 85% от 
домакинствата в ЕС из-
ползват класически круш-
ки. Една от тях струва 
около 60 евроцента, до-
като енергоспестяващата 
крушка е с цена между 2 и 
10 евро. Но тези по-скъпи 
крушки използват 65 до 
80% по-малко енергия, 
а трайността им е около 
шест пъти по-голяма - до 
шест години.

С новите крушки едно 

домакинство годишно 
ще спестява до 50 евро, 
според пресмятания в 
Брюксел. Природозащит-
ници изчисляват, че след 

премахването на старите 
крушки изхвърлянето на 
въглероден двуокис в ат-
мосферата ще намалее с 
около три млн. тона.

Класически крушки 
с нажежаема жичка все 
още се произвеждат в Ун-
гария, Полша и няколко 
западноевропейски стра-
ни. Еврокомисията преце-
нява, че в това производс-
тво са ангажирани меду 8 
и 50 хил. работници. По-
вечето няма да загубят 
работните си места, ако 
предприятията навреме 

бъдат преустрое-
ни за направа на 
енергоспестява-
щи осветителни 
тела. 

Идеята е ог-
раничението да 
засегне и круш-
ките със специ-
ална употреба 
- инфрачервена 
светлина, за хла-
дилници, витрини 
и сцени. Ако не 
бъде блокирано 
от някоя държа-

ва-членка или от Евро-
пейския парламент, ре-
шението на ЕК ще влезе 
в сила през пролетта на 
2009 г. В крушката с наже-
жаема жичка се използ-
ва ефектът на нагряване 
на проводник с високо 
съпротивление (най-чес-
то сплав на волфрама) 
при протичане през него 
на електрически ток. За 
получаване на видимо 
излъчване на светлина е 
необходимо температу-
рата да се повиши до хи-
ляди градуси.

Само малка част от из-
лъчваната светлина е във 
видимия за човешкото око 
спектър, основен дял се 
пада на инфрачервените 
лъчи. Част от енергията 
се “похабява” в процеси-
те на топлоотдаване и 
топлопроводимост.

През 1878 г. Едисон 
започва да използва тер-
мина нажежаема жичка 
за елемента, който се 
нажежава от протичащия 
електрически ток и све-
ти. 

ЛИЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВА

Живеем в трудно вре-
ме. Много хора водят 
неестествен и затова не-
правилен начин на живот 
– преяждат, препиват, пу-
шат, трупат наднормено 
тегло, тъпчат се с храни 
и питиета, пълни с кон-
серванти и боклуци, като 
кока-кола, фанта, бира, 
алкохол, кафе и т.н. Дру-
ги страдат от недоимък 
и липса на храна и дом. 
Противоприродният на-
чин на живот води при 
хората всички възмож-
ни болести. Вършат се 
неща, лишени от здрав 
разум – всички тичат, над-
преварват се, конкурират 
се, враждуват помежду 
си, вместо да си помагат. 
Говорят без прекъсване 
по телефони, хвърчат в 
автомобили, летят със 

самолети с нужда и не 
дотам. Машините сами 
по себе си не са нещо 
лошо. Компютрите напри-
мер са нужно помагало. 
Въпросът е обаче как ги 
използваме. Хората днес 
са толкова оглупели, тол-
кова лоши, говорят само 
за насилие и пороци, за 
пари, надмощие и власт 
и сякаш постоянно носят 
черни очила и виждат 
света в черно. 

За да се оправят хора-
та, трябва да се обърнат 
към природата, да ядат 
естествена храна, да изу-
чат билките, минералите, 
природните продукти. Да 
се учат от духовно висши 
хора и да си помагат вза-
имно, да служат един на 
друг. Например духовни-
те хора казват, че жените 
не трябва да си режат ко-
сите, а да ги носят дълги, 
защото в тях има много 

сила. Иначе я губят и на-
маляват шансовете си за 
успех, просперитет и мо-
рален живот. 

Освен това не е важ-
но само какво ядеш, 
а как го ядеш. Човек 
трябва да се храни с 
благодарност, в спокой-
на обстановка, без да 
преглежда вестника, да 
слуша радио, да гледа 
телевизия или да пуска 

музика. Древните мъд-
реци казват, човек има 
32 зъба и толкова пъти 
трябва да сдъвче всяка 
хапка. Много добре би 
било, ако храната се пие, 
а водата се дъвче. Това 
означава храната толко-
ва добре да е сдъвкана, 
че да е станала течна и 
да се пие, а водата, мля-
кото, плодовите сокове 
да не се поглъщат жадно 

на големи глътки, а да се 
предъвкват, за да се усе-
ти вкусът, да се отделят 
стомашни сокове и т.н. 
Стомахът да се напълва 
една трета с храна, една 
трета с течност и една 
трета да остане празна. 
Добре е човек е да се 
справя с чувството на 
глад, а не да му се под-
чинява. За да е здрав, 
трябва да прави обрат-
ното на това, което иска 
езикът му, което жадуват 
очите му, към което го 
теглят сетивата му. Да 
приготвя за семейството 
си хубава чиста храна, а 
не да ходи непрекъснато 
по ресторанти, кръчми и 
пицарии и да слуша пош-
ла музика. Да излезе и 
да слуша природния ор-
кестър с всичките видове 
звуци в него. Тогава чо-
векът ще е силен, здрав, 
спокоен и щастлив.

Човекът да има семе-
ен живот, деца, да има 
една съпруга, или един 
съпруг – една майка ни 
е родила, една съпруга 
трябва да имаме. Да по-
мага на другите, а не да 
вреди. Да води прост жи-
вот, но с висше мислене. 

или третото око, ще се 
събудят заспалите сили 
на нервната система и на 
мозъка. Всичко това за-
почва с морала и естест-
вения природен живот.

ДОРА АЛЕКСАНДРОВА
Нареченските бани от древни вре-

мена са познати с лековитите свойс-
тва на минералните си извори. Някога 
в този район имало църковни обители, 
в които монасите умеели да изцеряват 
от какви ли не болести и боравели с 
много лечителски тайни. Казват, че те 
добивали дарбите си свише, пред лика 
на светите икони, очиствайки душата и 
тялото си с пост и молитви, отричайки 
се от светския живот.

Изворите край село Куклен и мес-

тностите “Банище” и “Наречен” 
помагали на “беснуемите” да се 
освободят и излекуват от душев-
ни и телесни страдания. Водата, 
която извира там, не е приятна на 
вкус, тъй като е тежка, но е много 
подходяща за къпане на човек, 
“обхванат от лоши духове”. Така 
смятали през Средновековието 
монасите по този край. Те говоре-
ли, че човек е създаден по образ 
и подобие Божие, следователно 
е благ и добронамерен. Обхва-

натите от лоши духове хора привър-
звали за халка в притвора. Слушайки 
целодневните монотонни песнопения, 
привързаните се отпускали и заспива-
ли продължителен, изцелителен сън. 
Монасите знаели точно как да постъпят 
по-нататък. Когато първият тежък сън 
премине, болният трябвало да се окъ-
пе, да се подстриже късо, независимо 
дали е мъж или жена, и да живее сред 
хората, без да му говорят какво е пре-
живял. До един месец не изисквали от 

него да работи. В почти всички случаи болният се 
оправял, ако ли не, цялата терапия се повтаряла, до-
като се получи благоприятен резултат. Монасите пре-
поръчвали чесъна като лек за 77 болки и меда като 
въздействащ върху 99 страдания и болести.

Цялата околност и духовната обител били осве-
тени на името на светите братя Козма и Дамян. На-
родното предание ги назовава свети врачове, защото 
били ненадминати средновековни лечители. Езични-
ците ги убили с камъни. Поради това, че никога не 
вземали пари за лечение, били наречени безсребре-
ници.

Горда Стара планина, 
до ней Дунава синей, 

слънце Тракия огрява, 
над Пирина пламеней. 

 Мила Родино, 
ти си земен рай, 

твойта хубост, твойта прелест, 
ах, те нямат край. 
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„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят 
и чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свър-
зано с чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”

Петър Дънов

„Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на 
хората и за неврастенията..
Хората умират, защото има месоядство. Аз отричам месната храна, за-
щото зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея.”

Петър Дънов

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

Бананите са богати на калий, ва-
жен минерал за функционирането 
на нервите. Техните природни заха-
ри бързо се освобождават, поддъ-
ржайки организма, когато човек се 
чувства твърде уморен. 

Макароните са добър източник на протеин без 
мазнини. Те съдържат триптофан, който задвижва 
хормоните на щастието, ендорфините.

Мидите са богати на цинк – недостигът на този 
минерал може да накара човек да се чувства потис-
нат. Той също подобрява притока на кръв към гени-
талиите, поддържайки сексуалната възбуда.

Ядките са добър източник на витамини от група В, 
важна за здравето на нервната система, и на селен, 
който подобрява настроението. Бразилските орехи 
са най-добрият източник на селен.

Храните на здравето и дълголетието са добре 
познати на българската традиционна трапеза. А те 
са домати, спанак, чесън, лук червено вино, риба, 
орехи и боровинки. Най-новата добавка към тях е 
китайски продукт – зелен чай. 

1. Доматите – те са незаменим ликопен, който 
съдържа мощен антиоксидант, унищожава безпо-
щадно бактерии, отрови и природни химикали в ор-
ганизма. Доматите предотвратяват риска от рак на 
стомаха, простатата и дебелото черво. Засилват 
имунната система на организма, особено в съчета-
ние с чист зехтин.

2. Спанак – този легендарен зеленчук е богат на 
витамин С, желязо и солите фолати, които укрепват 
нервната система и подпомагат кръвообращението. 
Зеленчукът подобрява зрението поради вещества-
та, пряко влияещи на ретината.

3. Чесън и лук – целебните им свойства нямат 
равни по широкия си спектър на действие. Не слу-
чайно в Египет хранели робите с чесън и бира, за да 
работят успешно на пирамидите. Чесънът укрепва 
сърцето и преборва злокачествения тумор, намаля-
ва нивото на лошия холестерол, поразява паразити-
те на маларията и прогонва бактериите.

4. Червено вино – направено от червено грозде, 
виното е истински еликсир на здравето и младостта 
поради силните антиоксиданти като ресвератрол и 

Дора АЛЕКСАНДРОВА

Навремето българите 
са достигали до дълбока 
старост – 80-100 години. 
Век по-късно техните по-
томци доживяват едва до 
половината от годините 
им. Някога французите 
били много впечатлени 
от жизнеността на бълга-
рите, а руските наблюда-
тели писали за феноме-
налното ни кисело мляко. 
Истината е, че всеки ор-
ганизъм е индивидуален 
и няма общопрактикуващ 

подход на оздравител-
на програма. А тайната 
на българското дълголе-
тие се крие в начина на 
живот на хората. Дедите 
ни са постели 200 дни в 
годината и само 125 дни 
са блажели – и то само 
по-заможните. Основна-
та храна – хлябът, бил 
твърд, а не пресен, не 
се ползвала растителна 
мазнина, а свинска мас 
при готвенето. Вместо 
газирани напитки бълга-
ринът пиел бито кисело 
мляко – айрян, и попара 

с прясно мляко. Вечер 
на трапезата присъства-
ло неизменното червено 
вино и люта ракийка. Счи-
тало се, че един селянин 
е беден, ако не може да 
осигури 20 тона вино за 
годината. 

Още по-древна тра-
диция в здравословното 
хранене на българина е 
процедурата за пречис-
тване на организма от 
отрови, наречена “три-
мирене”. Обичайно се 
прилагала напролет, по 
време на Великите пости, 

и включвала три дни без 
храна и вода. Въпреки 
тази жестока хранител-
на диета, организмът не 
излизал от ритъм и не се 
обезводнявал. Напротив, 
стопявали се всички шла-
ки и масти, като организ-
мът сам произвеждал т.н. 
клетъчна вода. Всъщност 
подобна лечебна про-
цедура са прилагали и 
древните руснаци. Едни 
от най-важните правила 
за здравословно хране-
не били: да се яде само 
тогава, когато се изпитва 

глад; Да се готви само 
със зехтин; да не се пър-
жи със слънчогледово 
олио. Плодовете да се 
ядат само на гладно и да 
имат разстояние от 2-3 
часа от основното ядене. 
Месо и млечни продукти 
да се консумират ограни-
чено, най-добре само 120 
дни в годината. На закус-
ка и вечеря винаги да има 
салата от домати, чушки, 
моркови, краставици и др. 
Да се хапват повече зър-
нени и бобови храни, как-
то и ядки.

други. Не бива да се прекалява с количеството обаче 
– не повече от 1-2 чаши на ден. Лекува успешно ане-
мия, нервна слабост и подобрява цялостно тонуса на 
организма.

5. Рибата – скумрията и сьомгата съдържат неза-
меним вид мазнини като “омега-3”. Успешно лекуват 
автоимунни заболявания, ревматоиден артрит, сър-
дечни заболявания, костната система, болести на 
Алцхаймер и др.

6. Орехите – този черупчест плод е изключител-
но богат на витамини, киселини и минерали. Засилва 
зрението и подпомага сърдечната дейност, нервната 
система и стомаха. “Стопява” природните химикали, 
натрупали се в организма, а т.нар. гръцки орехи пре-
борват раковите клетки поради незаменимата елаге-
нова киселина.

7. Боровинки – те са истински “складове” на вита-
мини и въздействат мощно като природен стимулант 
на сърцето и мозъка, подобряват паметта, помагат 
при бъбречни заболявания и алергии.

8. Зелето – с високото си съдържание на витамин С 
не само преборва скорбута, но е сигурен “щит” срещу 
ракови заболявания на стомаха и чревния тракт.

9. Броколи – те са другият вид фино зеле, което 
също притежава свойства да “топи” раковите клетки, 
засилва имунната защита на организма.

10. Овесът – любимата храна на северните и сла-
вянските народи – за руснаците това е незаменимата 
овесена каша. Сигурно средство срещу лошия холес-
терол, понижава високо кръвно налягане и храни не-
рвната система.

11. Зеленият чай – новият “хит” на българската 
съвременна трапеза. Известен като истински балсам 
за сърцето и за здрави зъби. Доказани са качествата 
му да преборва злокачествени тумори на стомаха и 
черния дроб. Стимулира обмяната на веществата и 
лимфната течност.

Тези 11 “храни на младостта” имат ефект, когато 
присъстват не епизодично, а постоянно в нашето хра-
нене. И ако ядете само месо само веднъж на ден или 
още по-добре – през ден, ще живеете дълго и щастли-
во до старини.

Дребните плодове са пълни с ан-
тиокислителни и антивъзпалителни 
вещества, помагащи на кожата да 
изглежда млада и свежа. Ягодите 
са богати на витамин С, който съз-
дава нов колаген и препятства из-
носването на вените.

Сьомгата е основната храна, ко-
ято се бори с бръчките. Тя има анти-

възпалителни свойства, а така също съдържа хими-
чески същества, които уплътняват кожата. 

Слънчогледовите семки са източник на витамин 
В – неговите антиокислителни свойства помагат да 
се защити кожата от слънцето и атмосферните за-
мърсявания.

Обикновеният йогурт съдържа триптофан, също-
то се отнася и за домашното сирене, бананите и 
пуйката. Триптофанът се превръща в мозъка в се-
ротонин, предизвикващ сън. Млечните напитки също 
съдържат триптофан, а изпиването на една чаша 
горещо мляко преди сън ще ви помогне да заспите 
по-лесно.

Бобовите култури, пълнозърнестият хляб и чер-
веното месо снабдяват организма с желязо, което 
дава на човек енергия. Това помага да се изработи 
хемоглобин, червен пигмент в кръвта, който разнася 
кислород по тялото. Недостигът на желязо прави чо-
века уморен и потиснат.

Пийте много вода или плодови сокове. Обез-
водняването обикновено води до умора. Направете 
анализ на урината си – ако тя е много жълта, то вие 
вероятно сте обезводнени.

Тлъстата риба, например сардина, сьомга и тон, 
съдържа ценни мазнини, които могат да помогнат на 
организма да премахва умората.

Движете се – колкото повече, толкова по-доб-
ре. Това изгаря не само повече калории, но и кара 
сърцето да работи по-усърдно, усилва кръвообра-
щението, подобрява нивото на холестерола и ос-
вобождава химически вещества, които поддържат 
имунната система. 
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

Преди много години двама бедни дървари се 
връщаха в къщи през голяма борова гора. Беше 
зима и тая нощ цареше лют студ. Дебел сняг пок-
риваше земята и клоните на дърветата; мразът току 
прекършваше малки вейчици от двете страни на 
дърварите, а когато дойдоха до планинския поток, 
той висеше неподвижен във въздуха, защото Леде-
ният цар го беше целунал.

Бе толкова студено, че дори животните и птици-
те не знаеха какво да мислят.

- Уф! - изръмжа вълкът и закуцука през храстала-
ка с опашка, подвита между краката. - Това време е 
ужасно. Защо правителството не вземе мерки?

- Сип-сип, сип-сип! - цвърчаха зелените сипки. - 
Старата земя е умряла и сега са й сложили белия 
саван.

- Земята ще се жени и това е венчалната й рокля 
- шепнеха си гургулиците. Розовите им крачета бяха 
съвсем премръзнали, но те се смятаха за длъжни 
да гледат на положението романтично.

- Глупости! - изръмжа вълкът. - Казвам ви, че 
всичко това е по вина на правителството и ако не 
вярвате, ще ви изям. - Вълкът имаше крайно прак-
тичен ум и винаги можеше да изтъкне основателен 
довод.

- Колкото пък до мене - каза кълвачът, който 
беше по рождение философ, - можете, ако щете, 
да ми развиете и цяла атомна теория за обяснение. 
Ако едно нещо е еди-как си, то е еди-как си. А сега 
е ужасно студено.

Ужасно студено беше наистина. Малките кате-
рички, които живееха вътре във високата ела, не-
прекъснато се търкаха с муцунките, за да се стоп-
лят, а зайците се свиваха на кълбо в дупките си и 
не смееха дори да погледнат навън. Единствените, 
които сякаш се радваха на студа, бяха големите ка-
чулати бухали. Перата им бяха съвсем вкочанени, 
но те нямаха нищо против това, въртяха кръглите 
си жълти очи и си подвикваха през гората: “Бу-ху! 
Бу-ху! Бу-ху! Какво чудесно време!”

Двамата дървари вървяха все напред, духа-
ха силно на пръстите си и тупаха с огромните си 
подковани ботуши по замръзналия сняг. Веднъж 
затънаха в дълбока пряспа и излязоха бели като 
мелничари, когато камъните мелят брашно; веднъж 
се подхлъзнаха върху коравия гладък лед, където 

беше замръзнала водата на мочурите, съчките от 
вързопите им се разпиляха и трябваше да ги съби-
рат и връзват отново; а веднъж им се стори, че са 
загубили пътя, и голям ужас ги обзе, защото знаеха, 
че снегът е жесток към тия, които заспят в прегръд-
ките му. Но те повериха съдбата си на добрия свети 
Мартин, който бди над всички пътници, върнаха се 
по собствените си стъпки, продължиха предпазли-
во нататък, най-после стигнаха края на гората и 
видяха далече в долината под тях светлините на 
своето село.

Те така се зарадваха на избавлението си, че се 
засмяха на глас и им се стори, че земята е цвете от 
сребро, а месецът - цвете от злато.

Но след като се посмяха, пак се натъжиха, по-
неже си спомниха, че са бедни, и единият каза на 
другия:

- Смеем се, а знаем, че животът е за богатите, а 
не за такива като нас! По-добре да бяхме умрели от 
студ в гората или някой звяр да ни беше нападнал 
и убил.

- Вярно - отговори неговият другар, - някои имат 
много, а други малко. Несправедливостта е раз-
покъсала света и нищо не е разделено по равно ос-
вен скръбта.

Но както се оплакваха един пред друг от немо-
тията си, случи се нещо странно. От небето падна 
много ярка и красива звезда. Тя се плъзна по небес-
ния свод, отмина другите звезди по пътя си и както 
я наблюдаваха в почуда, стори им се, че потъна от-
въд върбалака, който се издигаше съвсем близо до 
малка кошара на един хвърлей място от тях.

- Хей, който я намери, ще има гърне злато! - из-
викаха те и се втурнаха да тичат, толкова голяма бе 
жаждата им за злато.

Но единият от тях тичаше по-бързо от другаря си, 
изпревари го, промъкна се през върбалака, излезе 
от другата страна и - какво да види! - на белия сняг 
наистина лежеше нещо златно. Тогава той забърза 
към него, наведе се и го хвана, а то беше наметка от 
златоткан плат, чудновато изпъстрена със звезди и 
надиплена на много гънки. И той извика на другаря 
си, че е намерил съкровището, паднало от небето, а 
когато другарят го стигна, двамата седнаха на снега 
и разгърнаха диплите на наметката, за да си поде-
лят жълтиците. Уви, в нея нямаше нито злато, нито 
сребро, нямаше никакво съкровище, а само едно 
заспало детенце. И единият каза на другия:

- Това слага горчив край на надеждата ни: няма-
ме късмет. Каква полза може да има човек от едно 
дете? Хайде да го оставим тука и да си вървим из 
пътя, понеже сме бедни хора, имаме си свои деца и 
не можем да делим техния хляб с чужди.

Но другарят му възрази:
- Не, много лошо ще постъпим, ако оставим дете-

то да загине тука на снега. Макар да не съм по-богат 
от тебе и трябва да храня много гърла, а храната е 
съвсем малко, все пак ще го занеса в къщи и жена 
ми ще се погрижи за него.

Той вдигна нежно детето, загърна го с на-
метката, за да го запази от суровия студ, и 
заслиза по нанадолнището към селото, а не-
говият другар се чудеше на глупостта и меко-
сърдечието му.

А когато стигнаха в селото, неговият дру-
гар му каза:

- Ти взе детето, тогава дай на мен наметка-
та, защото е правилно да делим.

Но той му отговори:
- Не, наметката не е нито моя, нито твоя, а 

е само на детето.
И му пожела добър път и отиде у дома си 

и почука.
Жена му отвори вратата и видя, че мъжът 

й се е върнал читав, прегърна го и го целуна 
и свали връзката съчки от гърба му, и помете 
снега от ботушите му, и го покани да влезе.

Но той й рече:
- Намерих нещо в гората и ти го донесох 

да се погрижиш за него. - И не се мръдна от 
прага.

- Какво е то? - възкликна жената. - Пока-
жи ми го, защото къщата ни е празна и имаме 
нужда от много неща.

А той отгърна наметката и показа спящото 
дете.

- Боже мой, мъжо! - промърмори тя. - Не ни 
ли стигат собствените деца, та трябваше да 
ми донесеш дете, подхвърлено от феите, да 
го сложим до огнището си? И кой знае дали 

няма да ни докара лош късмет? Ами как ще го гле-
даме? - И му се ядоса.

- Недей, това е звездно дете - отговори й мъжът 
и разказа по какъв чуден начин го беше намерил.

Но тя не искаше да се помири, а го подиграваше, 
говореше му сърдито и викаше:

- Хлябът не стига за нашите деца, как ще храним 
чуждото? Има ли някой да се грижи за нас? И кой ни 
дава храна?

- Мълчи, Бог се грижи дори за врабчетата и ги 
храни - отговори той.

- Не умират ли врабчетата от глад през зимата? 
- попита жената. - И не е ли зима сега?

А мъжът нищо не й отговори, но не се мръдна от 
прага.

И остър вятър от гората нахлу през отворената 
врата и я накара да потрепери; тя потръпна и му 
рече:

- Няма ли да затвориш вратата? Остър вятър на-
хлува в къщата и ми е студено.

- Нима в къща, където има кораво сърце, не нах-
лува винаги остър вятър? - попита той.

И жената нищо не му отговори, а само се при-
мъкна по-близо до огъня. След малко се обърна и 
го погледна, и очите й бяха пълни със сълзи. И той 
влезе бързо и сложи детето в прегръдките й, а тя 
го целуна и го сложи в креватчето, където лежеше 
най-малкото от собствените й деца. На другия ден 
дърварят взе чудноватата златна наметка и я сло-
жи в голям сандък, а жена му взе кехлибарената 
огърлица, която беше на врата на детето, и също я 
сложи в сандъка.

Така звездното дете растеше с децата на дър-
варя и седеше на една трапеза с тях, и беше техен 
другар по игра. И всяка година ставаше по-хубаво 
наглед, така че всички, които живееха в селото, не 
можеха да се начудят, защото те бяха мургави и 
чернокоси, а то беше бяло и нежно като резба от 
слонова кост и къдриците му напомняха кръгчетата 
на жълтия нарцис. Устните му също приличаха на 
листенца от червено цвете, очите бяха като теме-
нужки край бистра река, а снагата - като нарцис от 
поляна, където не стъпва косач.

Но тая хубост му влияеше зле. Защото стана 
горделиво и жестоко, и себелюбиво. То презираше 
децата на дърваря и другите деца от селото и каз-
ваше, че били от долно потекло, а то било благо-
родно, понеже произлизало от звезда, и се обявя-
ваше за техен господар, а тях наричаше свои слуги. 
Нямаше милост към бедните, към слепите, сакати-
те и недъгавите и ги замерваше с камъни, и пъдеше 
на пътя, и ги пращаше да просят хляб другаде, тъй 
че за втори път само изгнаници идваха в това село 
да просят милостиня. Наистина то беше влюбено в 
красотата и се присмиваше на хилавите и грозните 
и ги подиграваше; а себе си обичаше и през лятото, 
когато ветровете стихваха, лягаше до кладенеца в 
градината на свещеника и се любуваше на красиво-
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Господ създава първите хора по свой образ и подобие. Следовател-
но, те са били като него - съвършени, красиви и умни. Сега народи-
те се различават по физическа красота и интелигентност и това е 
следствие от неправилен начин на живот, лоши мисли и употребява-
не на вредна храна от предците им. Хората постепенно разрушавали 

телата си и чрез гените предавали осакатеността си на своите деца. 
Българите са умни и хубави и това се дължи на високия морал на 
техните деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как 
ще изглежда в бъдеще българската нация, зависи от днешните поко-
ления.

то си лице долу във водата и се смееше от удоволс-
твието, което му доставяше собствената хубост.

Често дърварят и жена му го мъмреха и казва-
ха:

- Ние не се отнесохме с тебе, както ти се отнасяш 
с изоставените и безпомощните. Защо си тъй жес-
ток към всички, които имат нужда от съжаление?

Често старият свещеник изпращаше да го пови-
кат, мъчеше се да го научи да обича живите твари 
и му казваше:

- Мухата е твоя сестра. Не й причинявай зло. 
Дивите птици, които летят из горите, се радват на 
свобода. Не им слагай примки за свое удоволствие. 
Бог е създал слепока и къртицата й всеки от тях си 
има свое място. Кой си ти, та да причиняваш болка 
в божия свят? Дори добичетата по полето възхва-
ляват творението.

Но звездното дете не обръщаше внимание на 
думите им, а се мръщеше и ги подмяташе, и се 
връщаше при другарчетата си, за да ги води. А дру-
гарчетата го слушаха, защото беше хубаво и бързо-
ного и знаеше да танцува, да свири и да пее. Където 
и да ги поведеше звездното дете, тръгваха подире 
му; каквото да им кажеше звездното дете, подчиня-
ваха се. И когато то пробождаше с остра тръстика 
слепите очи на къртицата, те се смееха, и когато 
замерваше с камъни прокажения, също се смееха. 
Във всичко им заповядваше и те станаха кораво-
сърдечни като него.

Един ден през селото мина просякиня. Дрехите й 
бяха окъсани и парцаливи, а краката разкървавени 
от неравния път, по който беше вървяла; личеше, 
че е зле. И понеже беше уморена, седна под един 
кестен да си почине.

Но звездното дете я видя и каза на другарчетата 
си:

- Вижте! Една мръсна просякиня е седнала под 
онова хубаво зелено дърво. Елате да я изпъдим от-
там, защото е грозна и отвратителна.

Тогава се приближи и взе да хвърля камъни по 
нея и да я подиграва, а тя го гледаше с ужас в очи-
те и не отместваше погледа си от него. Дърварят, 
който сечеше дървета наблизо в гората, видя какво 
вършеше звездното дете, притече се и го укори, и 
рече:

- Ти наистина имаш кораво сърце и не познаваш 
милост, защото какво зло ти е сторила тая нещаст-
ница, та да се държиш така с нея?

А звездното дете се изчерви от яд, тупна с крак 
и каза:

- Кой си ти, че да ме питаш какво правя? Не съм 
ти син, та да правя каквото ми кажеш.

- Вярно е - отговори дърварят, - но нали аз те 
съжалих, когато те намерих в гората.

При тия думи просякинята високо извика и загу-
би свяст. Дърварят я занесе в къщата си и жена му 
се погрижи за нея, а когато дойде на себе си, те й 
сложиха да яде и да пие и я помолиха да се успо-
кои.

Но тя не пожела нито да яде, нито да пие и попи-
та дърваря:

- Нали ти каза, че детето било намерено в го-
рата? Не е ли станало това десет години преди 
днешния ден?

А дърварят отговори:
- Да, аз наистина го намерих в гората и оттогава 

има десет години.
- А какви белези намери по него? - извика тя. - Не 

носеше ли кехлибарена огърлица на врата си? Не 
беше ли увито с наметка от златоткан плат, извезан 
със звезди?

- Всичко беше, както го казваш - отговори дър-
варят.

И извади наметката и кехлибарената огърлица 
от сандъка, където бяха сложени, и ги показа.

А щом ги видя, тя заплака от радост и рече:
- Той е малкият ми син, когото загубих в гората. 

Моля ти се, изпрати да го повикат по-бързо, защото 
съм обиколила целия свят да го търся.

Тогава дърварят и жена му излязоха, извикаха 
звездното дете и му казаха:

- Влез в къщи и там ще намериш майка си, която 
те чака.

То се втурна вътре, учудено и зарадвано. Но 
видя кой го чака, изсмя се с презрение и рече:

- Че къде е майка ми? Тук виждам само тая от-
вратителна просякиня.

А жената му отговори:
- Аз съм майка ти.
- Ти си луда, да говориш такива неща! - извика 

ядно звездното дете. - Не съм твой син, понеже си 
просякиня, и грозна, и облечена в дрипи. Махай 
се оттука и да не съм видял повече омразното ти 
лице.

- Недей така! Ти си наистина малкият ми син, ко-
гото носех в гората! - извика тя, падна на колене и 

протегна ръце към него. - Разбойници те открадна-
ха от мене и те оставиха да умреш - зашепна тя, 
- но аз те познах, познах и белезите, наметката от 
златоткан плат и кехлибарената огърлица. Моля ти 
се, ела с мен, защото съм обиколила целия свят да 
те търся. Ела с мен, синко, защото имам нужда от 
твоята обич.

Ала звездното дете не се помръдна от място и 
затвори вратите на сърцето си за нея. Вътре се чу-
ваше само горестният плач на жената.

И най-после то й заговори и гласът му бе груб и 
рязък.

- Ако си наистина моя майка - каза, - по-добре 
щеше да е да си стоиш в къщи, а не да идваш тука 
и да ме посрамваш. Аз мислех, че съм дете на звез-
да, а не на просякиня, както ми казваш. Махай се 
оттука и да не съм те видял повече!

- Тежко ми, сине! - изплака тя. - Няма ли да ме це-
лунеш, преди да си отида? Толкова съм страдала, 
докато те намеря!

- Не - рече звездното дете, - ти си гадна на вид 
и по-скоро бих целунал пепелянка или жаба, откол-
кото теб.

Тогава жената се вдигна и си отиде в гората с 
горчиво ридание, а звездното дете се увери, че си е 
отишла, зарадва се и изтича обратно при другарче-
тата си, за да играе с тях.

Но когато го видяха да идва, те му се присмяха 
и рекоха:

- Ами че ти си гадно като жаба и гнусно като пе-
пелянка. Махай се оттука, не искаме да играеш с 
нас! 

И го изпъдиха от градината. А звездното дете се 
навъси и си каза: “Какво ми разправят те? Ще отида 
при кладенеца и ще погледна в него и той ще ми 
каже колко съм хубав.”

То отиде при кладенеца и погледна в него, но 
- какво да види! - лицето му бе жабешко лице, а 
снагата му бе люспеста като на пепелянка. И то се 
хвърли на тревата, зарида и си каза: “Сигурно това 
ме е сполетяло заради греха ми. Защото се отрекох 
от майка си и я пропъдих, и бях горделив и жесток с 
нея. Ще тръгна да я търся из целия свят и няма да 
се спра, докато не я намеря.”

А при него дойде малката дъщеричка на дърва-
ря, сложи ръка на рамото му и рече:

- Какво значение има, че си загубил хубостта си? 
Остани при нас и аз няма да ти се подигравам.

Но момчето й каза:
- Не, аз бях жесток към майка си и това нещастие 

ме сполетя за наказание. Трябва да се махна оттука 
и да обикалям света, докато я намеря и тя ми даде 
прошката си.

Тогава то се втурна в гората и завика майка си 
да дойде при него, но отговор нямаше. Цял ден я 
вика то, а когато слънцето залезе, легна да спи на 
ложе от листа, а птичките и животните бягаха от 
него, понеже помпеха жестокостта му. То беше съв-
сем само, ако не броим жабата, която го гледаше, и 
бавната пепелянка, която пропълзя край него.

А сутринта стана, набра малко горчиви плодове 
от дърветата, изяде ги и с горчиви сълзи пое по пътя 
си из безкрайната гора. И всички, които срещаше, 
разпитваше дали не са видели майка му.

То каза на къртицата:
- Ти можеш да се провираш под земята. Кажи ми, 

там ли е майка ми?
А къртицата отговори:
- Ти ми избоде очите. Откъде да знам?
То каза на сипката:
- Ти можеш да летиш над върховете на високите 

дървета и да гледаш целия свят. Кажи ми, можеш 
ли да видиш майка ми?

А сипката отговори:
- Ти ми подряза крилата за свое удоволствие. 

Как мога да летя?
На малката катеричка, която живееше в елата и 

беше самотна, то каза:
- Къде е майка ми?
А катеричката отговори:
- Ти уби моята майка. Да не би сега да търсиш 

своята, за да убиеш и нея?
И звездното дете заплака и обори глава, и по-

иска прошка от божите твари, и се запъти нататък 
през гората да търси просякинята. На третия ден 
стигна до другия й край и слезе в равнината.

Когато минаваше през селата, децата му се при-
смиваха и го замерваха с камъни, а селяните не му 
даваха да спи дори в хамбарите, за да не замърси 
натрупаното там зърно, толкова гнусно беше то на-
глед, и ратаите го пъдеха и никой нямаше милост 
към него. Никъде не можа да чуе за просякинята, 
която му беше майка, макар цели три години да оби-
каля света и често му се сторваше, че я вижда на 
пътя пред себе си, и тогава я викаше и тичаше поди-
ре й, докато острите кремъци разкървавяха краката 
му. Но все не можеше да я настигне, а тия, които 

живееха край пътя, казваха, че не са виждали жена 
като нея, и се присмиваха на скръбта му.

Цели три години скита то и нямаше по света нито 
обич, нито нежност, нито милост за него, и светът 
беше такъв, какъвто го беше направило за себе си 
в дните на своето голямо възгордяване.

И една вечер стигна пред портата на силно ук-
репен град на речен бряг и както беше уморено, с 
набити нозе, запъти се да влезе в него. Но войни-
ците, които стояха на стража, преградиха входа с 
алебардите си и грубо го запитаха:

- Каква работа имаш в града?
- Търся майка си - отговори детето - и ви моля да 

ме пуснете да мина, защото може да е в тоя град.
Но те му се присмяха, един от тях заклати черна-

та си брада, сложи щита си на земята и извика:
- Майка ти няма да се зарадва, ако те види, защо-

то си по-гадно от блатната жаба и от пепелянката, 
която пълзи в мочура. Махни се! Махни се! Майка ти 
не живее в тоя град.

А друг, който държеше жълт пряпорец в ръка, му 
каза:

- Коя е майка ти и защо я търсиш?
И то отговори:
- Майка ми е просякиня също като мене; аз се 

държах лошо към нея и ви моля да ме пуснете, та 
ако живее в тоя град, да ми даде прошка.

Но те не го пускаха и го мушкаха с копията си.
И когато се обърна разплакано да си върви, един 

човек, чиято броня бе украсена с позлатени цветя, 
а на шлема имаше легнал лъв с криле, се приближи 
и попита войниците кой е тоя, дето иска да влезе. А 
те му казаха:

- Едно просяче, дете на просякиня, и ние го про-
пъдихме.

- Оставете го - извика той със смях, - ще го про-
дадем като роб и ще вземем за него колкото струва 
една паница сладко вино.

А един старец със злобно лице, който минаваше 
наблизо, се обади и каза:

- Аз ще ви платя толкова.
И когато плати парите, хвана звездното дете за 

ръка и го въведе в града.
И след като минаха през много улици, стигнаха 

до една стена с вратичка, закрита от нарово дърво. 
И старецът допря вратата с пръстен, изрязан от яс-
пис, и тя се отвори, и те слязоха по пет стъпала от 
пиринч в градина, пълна с черни макове и зелени 
гърнета от печена глина. Тогава старецът извади от 
чалмата си шарена копринена кърпа, върза с нея 
очите на звездното дете и го подкара пред себе си. А 
когато свали кърпата от очите му, звездното дете се 
видя в тъмница, осветена с фенер от рог. Старецът 
сложи пред него малко мухлясал хляб на дъсчица и 
каза: “Яж!”, и малко възсолена вода и каза: “Пий!”, и 
когато то се наяде и напи, старецът излезе, заключи 
вратата подире си и сложи желязна верига.

А на другото утро старецът, който бе най-изкус-
ният магьосник в Либия и беше изучил изкуството 
си от друг магьосник, живял в гробниците край Нил, 
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влезе при него, намръщи му се и рече:
- В една гора близо до портата на тоя град от не-

верници има три жълтици. Едната е от бяло злато, 
другата е от жълто злато, а златото на третата е 
червено. Днес ще ми донесеш жълтицата от бяло 
злато, а ако не я донесеш, ще ти ударя сто камшика. 
Махай се по-бързо и по залез слънце ще те чакам 
пред вратата на градината. Гледай да донесеш бя-
лото злато, иначе зло ще те сполети, защото си мой 
роб и съм платил за тебе колкото струва една пани-
ца сладко вино.

И върза очите на звездното дете с шарената 
копринена кърпа, преведе го през къщата и през 
градината с маковете и нагоре по петте пиринчени 
стъпала. И след като отвори вратичката с пръстена 
си, пусна го на улицата.

Звездното дете излезе през портата на града и 
стигна до гората, за която му беше казал магьосни-
кът.

Тая гора изглеждаше много хубава отстрани и 
сякаш беше пълна с пеещи птички и дъхави цветя, и 
звездното дете навлезе в нея с радост. Ала в красо-
тата й имаше малко изгода за него, защото където 
и да отиваше, остри шипки и бодили израстваха от 
земята и го заобикаляха и люта коприва го жилеше, 
и тръни го бодяха с иглите си, тъй че се видя в теж-
ка беда. Никъде не можа да намери и жълтицата от 
бяло злато, за която му беше говорил магьосникът, 
макар да я търси от сутрин до пладне и от пладне 
до залез слънце. А по залез слънце се запъти към 
дома, горчиво разплакано, понеже знаеше какво го 
очаква.

Но когато стигна края на гората, чу от един гъс-
так някой да вика от болка. Детето забрави собс-
твената си мъка, изтича обратно и видя едно зайче, 
хванало се в капан.

Звездното дете се съжали над него, освободи го 
и му каза:

- Самият аз съм само роб, но въпреки това мога 
да ти върна свободата.

А зайчето му отговори:
- Вярно е, че ми върна свободата, но какво ще ти 

дам аз в замяна?
А звездното дете му рече:
Аз търся жълтица от бяло злато и никъде не мога 

да я намеря, а ако не я занеса на господаря си, той 
ще ме бие.

- Ела с мене - каза зайчето - и аз ще те заведа 
при нея, защото зная къде е скрита и с каква цел.

Тогава звездното дете отиде със зайчето и - о, 
чудо! - в цепнатината на голям дъб блестеше жъл-
тицата от бяло злато, която търсеше. И то се изпъл-
ни с радост, и я грабна, и каза на зайчето:

- За услугата, която ти сторих, ти ме възнагради 
многократно, а за моята добрина се отплащаш със 
сто пъти по-голяма добрина.

- Не е тъй - отговори зайчето, - както ти постъпи 
спрямо мене, така и аз постъпих спрямо тебе. - И 
бързо избяга, а звездното дете се запъти към гра-
да.

Пред портата на града седеше прокажен. На 
лицето му беше дръпната качулка от сиво платно 
и през два прореза очите блестяха като червени 
въглени. И когато видя приближаващото се звезд-
но дете, зачука по дървената си паница и задрънка 
звънчето си, и го повика и му каза:

- Дай ми някоя пара, иначе ще умра от глад. 
Изхвърлиха ме от града и няма кой да ме съжали.

- Уви! - възкликна звездното дете. - Аз имам само 
една пара и ако не я занеса на господаря си, той ще 
ме бие, защото съм негов роб.

Но прокаженият му се моли и го предумва, дока-
то звездното дете го съжали и му даде жълтицата 
от бяло злато.

А когато се върна при къщата на магьосника, ма-
гьосникът му отвори, въведе го и го попита:

- Носиш ли жълтицата от бяло злато? 
Звездното дете отговори:
- Не я нося.
Тогава магьосникът се нахвърли отгоре му и го 

наби и сложи пред него празна дъсчица за хляб и 
рече: “Яж!”, и празна чаша и рече “Пий!” и го хвърли 
пак в тъмницата.

И на другото утро магьосникът дойде при него и 
каза:

- Ако днес не ми донесеш жълтицата от жълто 
злато, ще те задържа завинаги като мой роб и ще ти 
ударя триста камшика.

Звездното дете отиде в гората и цял ден търси 
жълтицата от жълто злато, но никъде не можа да я 
намери. И по залез слънце седна и заплака, и както 
плачеше, при него дойде зайчето, което бе освобо-
дил от капана.

И зайчето му каза:
- Защо плачеш! И какво търсиш в гората?
А звездното дете отговори:
- Търся жълтица от жълто злато, която е скрита 

тука, и ако не я намеря, моят господар ще ме бие и 

ще ме задържи завинаги за свой роб.
- Върви след мене - извика зайчето и се втурна 

тичешком през гората, докато стигна до един вир. 
И на дъното на вира лежеше жълтицата от жълто 
злато.

- Как да ти се отблагодаря? - каза звездното дете. 
- За втори път вече ми се притичваш на помощ.

- Не е така, защото ти пръв ме съжали - каза зай-
чето и бързо избяга.

А звездното дете взе жълтицата от жълто злато, 
сложи я в кесията си и забърза към града. Но про-
каженият го видя да идва, изтича да го пресрещне, 
коленичи и завика:

- Дай ми някоя пара или ще умра от глад! 
А звездното дете му каза:
- Аз имам само една жълтица от жълто злато и 

ако не я занеса на господаря си, ще ме бие и ще ме 
задържи за свой роб.

Но прокаженият го умоляваше така горещо, че 
звездното дете го съжали и му даде жълтицата от 
жълто злато.

А когато стигна при къщата на магьосника, ма-
гьосникът му отвори, въведе го и го попита:

- Носиш ли жълтицата от жълто злато?
Звездното дете му каза:
- Не я нося.
Тогава магьосникът се нахвърли отгоре му и го 

наби, и го окова с верига, и го хвърли пак в тъмни-
цата.

На другото утро магьосникът дойде при него и 
каза:

- Ако днес ми донесеш жълтицата от червено 
злато, ще те пусна на свобода, но ако не я донесеш, 
ще те убия.

Звездното дете отиде в гората и търси цял ден 
жълтицата от червено злато, но никъде не можа да 
я намери. И привечер седна и заплака, и както пла-
чеше, при него дойде зайчето.

И зайчето му каза:
- Жълтицата от червено злато, която търсиш, е в 

пещерата зад гърба ти. Не плачи повече, а се рад-
вай.

- Как да те възнаградя? - извика звездното дете. 
- Вече трети път ми се притичваш на помощ.

- Не е така, защото ти пръв ме съжали - каза зай-
чето и бързо избяга.

А звездното дете влезе в пещерата и в най-от-
далечения й ъгъл намери жълтицата от червено 
злато. Тогава то я сложи в кесията си и забърза към 
града. А прокаженият, като го видя да идва, застана 
посред пътя и завика:

- Дай ми жълтицата от червено злато или ще 
умра!

И звездното дете го съжали пак, даде му жълти-
цата от червено злато и каза:

- Твоята нужда е по-голяма от моята.
Въпреки това сърцето му се сви, защото знаеше 

каква зла съдба го чака.

Но - о, чудо! - когато мина през градската порта, 
стражите се прекланяха доземи с думите: “Колко 
хубав е нашият господар!”, а тълпа градски жите-
ли вървеше подире му и викаше: “Няма по-хубав в 
целия свят!” Звездното дете се разплака и си каза: 
“Те ме подиграват и се смеят на нещастието ми.” А 
навалицата около него бе толкова голяма, че то се 
обърка из улиците и най-сетне се намери сред го-
лям площад, където беше дворецът на царя.

И портата на двореца се отвори, и свещениците 
и висшите сановници на града изтичаха да го пос-
рещнат, и паднаха по лице пред него и казаха:

- Ти си нашият господар, когото чакахме, и син на 
нашия цар.

А звездното дете им отговори:
- Не съм никакъв син на цар, а дете на бедна про-

сякиня. И защо казвате, че съм хубав, когато зная, 
че съм отвратителен.

Тогава тоя, чиято броня беше украсена с позла-
тени цветя, а на шлема си имаше легнал лъв с кри-
ле, вдигна един щит и извика:

- Защо, господарю, казваш, че не си хубав?
Звездното дете погледна и - о, чудо! - лицето 

му беше пак такова, както преди, и хубостта му се 
беше възвърнала, а в очите си видя нещо, което по-
рано не беше виждало.

А свещениците и висшите сановници, коленичи-
ли, казаха:

- Било е предречено в стари времена, че на 
днешния ден трябва да дойде тоя, който ще ни уп-
равлява. Нека нашият господар вземе тая корона и 
тоя скиптър и стане наш справедлив и милосърден 
цар.

Но то им отвърна.
- Аз не съм достоен за това, защото се отрекох 

от майка си, която ме е родила. Не мога да намеря 
покой, докато не я открия и не получа прошката й. 
Пуснете ме да си отида, аз трябва да скитам по све-
та, не мога да се бавя тука, макар да ми поднасяте 
корона и скиптър.

Както говореше, то извърна лице към улицата, 
която водеше за градската порта, и - о, чудо! - сред 
тълпата, зашумяла около войниците, видя просяки-
нята, която бе негова майка, а до нея стоеше прока-
женият, който беше седял край пътя.

Вик на радост се изтръгна от устата му и то изти-
ча натам, коленичи, зацелува раните по краката на 
майка си и ги обля със сълзи, сведе глава в праха 
и с ридания на човек, чието сърце ще се пръсне, 
каза:

- Майко, аз се отрекох от тебе в часа на моето 
възгордяване. Ти ме приеми в часа на моето сми-
рение. Майко, аз те посрещнах с омраза. Ти ме пос-
рещни с обич! Майко, аз те отблъснах. Вземи дете-
то си сега!

Но просякинята не промълви нито дума. Момче-
то протегна ръце, прегърна белите нозе на прока-
жения и му каза:

- Три пъти ти дарих милосърдието си. Помоли 
майка ми да проговори!

Но прокаженият не промълви нито дума. И то за-
рида отново и рече:

- Майко, мъката ми е по-голяма, отколкото мога 
да понеса! Дай ми прошката си и ме пусни да се 
върна в гората.

Тогава просякинята сложи ръка на главата му и 
каза:

- Стани!
И прокаженият сложи ръка на главата му и каза:
- Стани!
И то се изправи на крака и ги погледна, и - о, чудо! 

- те бяха царят и царицата! И царицата каза:
- Това е баща ти, комуто се притече на помощ.
А царят каза:
- Това е майка ти, чиито крака уми със сълзите 

си.
И те го прегърнаха и целунаха и го заведоха в 

двореца, и го облякоха с хубави дрехи, и му сложи-
ха корона на главата и скиптър в ръката, и в града 
до брега на реката то царува и бе негов господар. 
С голямо правосъдие и милост се отнасяше към 
всички, злия магьосник пропъди, на дърваря и жена 
му изпрати богати дарове, а на децата им въздаде 
почести. Не допускаше никой да бъде жесток към 
птица или звяр, а учеше на обич, нежност и мило-
сърдие, на бедните даваше хляб, на голите даваше 
дрехи и в страната имаше мир и благоденствие.

И въпреки всичко не царува дълго. Толкова го-
ляма е била мъката му и толкова жесток огънят на 
неговото изпитание, че само след три години умря. 
А тоя, който дойде след него, бе безсърдечен влас-
телин.

Превод Сидер Флорин
Илюстрации Дениса Гордеева

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?

Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Иван ВАЗОВ, „Българският език”



179 - 15 март 2009 г.

Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?
Иван ВАЗОВ, „Българският език”



18 9 - 15 март 2009 г.

“Веществото на Земята се преустройва. Изменят се и човешките 
мозъци. Един ден вие ще се събудите и ще разберете, че вашите мозъци 
са изменени.”   

Петър Дънов

“Ще дойде ден, когато хората ще се осветяват от енергията на своята 
мисъл. Това ще стане, когато се извърши коренно преустройство на 
нашата Земя.”   

Петър Дънов

Външното на-
мерение е непос-
тижима и огромна 
сила. И същевре-
менно се убедихте 
колко крехко и не-
уловимо е. То е и 
контрол, и едновре-
менно отказване от 
контрола, воля да 
действате и отказ-
ване от натиск със 
сила, решимост да 
имате и отказване от 
стремежа да прите-
жавате.

За разума това е 
нещо ново и непри-
вично. Човек е свик-
нал да постига всичко 
с вътрешното намере-
ние. Въздействаш вър-
ху света непосредс-
твено, пряко и той момен-
тално реагира. Всичко 
е просто и разбираемо. 
Той обаче няма толкова 
лесно да се поддаде, не-
обходимо е да полагате 
усилия, да настоявате на 
своето, да водите борба, 
да сте пробивни. А тук 
се предлага отказване 
от активно настъпление 
- видите ли, светът сам 
щял да разтвори обятия-
та си. Очевидно подобен 
нетривиален подход пос-
тавя разума в задънена 
улица.

Как да се постигне 
баланс и да съвместите 
решимостта да имате с 
отказа от пряко въздейс-
твие? Отговорът е очеви-
ден – 

Равновесието се нару-
шава от потенциалите на 
важността. Както ви е из-
вестно, колкото по-важна 
е целта, толкова по-трудно 
е постигането й.  

Формулировката „Ако 
много искаш, непременно 
ще го постигнеш” ще дейс-
тва по обратния начин, 
в случай че желанието е 
паническо и се предпри-
емат трескави опити то 
да се реализира. Паникь-
освате се, защото ви лип-
сва твърдата вяра, че же-
ланието ви ще се изпъл-
ни. Сравнете следните 
две позиции. Първата е: 

„ Мн о г о 
искам да постигна же-
ланото. За мен това е 
въпрос на живот и смърт. 
На всяка цена трябва да 
го получа. Ще положа 
всички усилия.” Втора-
та е: „Е, добре, реших за 
себе си, че ще получа 
желаното. Нали го искам! 
Тогава какво? Ще го имам 
- и точка.”

Не е трудно да се раз-
бере коя позиция ще бъде 
печелившата.

Желанието се отлича-
ва от намерението и по 
това, че не изключва ве-
роятността за неизпъл-
нение. Ако желаем нещо 
и е трудно да го получим, 
тогава ни се иска още по-
вече. Желанието винаги 
създава излишен потен-
циал. Самото то вече е 
потенциал.

Намерението не вярва 
и не желае, а просто 
действа.

Чистото намерение 
никога не създава изли-
шен потенциал. 

Например имам на-
мерение да се отбия в 
павилиона и да си купя 
вестник. Тук няма никакво 
желание, то е съществу-
вало до момента, когато 
съм решил да го направя. 
Вероятността за неиз-
пълнение на желанието е 
крайно малка, а в случай 
на несполука също няма 
нищо страшно. Затова 
тук намерението е напъл-
но изчистено от всякакво 
желание, а следователно 
и от излишен потенциал.

Енергията на желани-
ето е насочена към цел-
та, а енергията на наме-
рението - към процеса на 
постигането й. Когато чо-
век иска нещо, той създа-
ва смущения в енергий-
ната картина на околния 
свят, което довежда до 
действие на равновесни-
те сили. А когато просто 
отивам до павилиона за 
вестник, няма никаква 
нееднородност.

Върху картината на 
жизнените линии жела-
нието действа така: ис-
кам да получа еди-какво 
си, но се страхувам, че 
няма да го получа, за-
това мисля за несполу-
ката (нали за мен това 

е важно!) и излъчвам 
енергия на честотата на 
линията на несполуката. 
Намерението действа 
тъкмо обратно: знам, че 
ще получа исканото, за 
мен този въпрос вече е 
решен, затова излъчвам 
енергия на честотата на 
линиите, където вече 
имам онова, което искам.

И така, за постигане-
то на целта пречат два 
излишни потенциала - 
желанието и вярата. Или 
по-точно, страстното же-
лание на всяка цена да 
се постигне целта и бор-
бата със съмненията, че 
е възможно тя да бъде 
постигната. Колкото по-
желана е целта, толкова 
по-голяма тежест при-
добива съмнението в 
сполучливия изход. От 
своя страна съмнение-
то още повече повишава 
ценността на желано-
то. Вече изяснихме, че 
желанието не помага, а 
само пречи. 

Тайната на изпълне-
нието на желанието е в 
това, че трябва да се от-
кажеш от желанието, а 
в замяна да имаш наме-
рение, т.е. решимост да 
имаш и да действаш.

Но важността на цел-
та пък поражда стремеж 
неистово да се бориш за 
своето, като въздействаш 
върху света с вътрешното 
намерение. Получил на-
мерението, разумът през-
глава се втурва в битка. 
Точно важността кара 
разума по навик така да 
притиска света. 

За да може поне на 
крачка да се приближите 
до външното намерение, 
трябва да намалите важ-
ността.

То няма нищо общо с 
вътрешното намерение в 
стремежа му да въздейс-
тва върху околния свят.

Външно намерение 
не може да се получи с 
помощта на вътрешно на-

мерение, колкото и силно 
да е то. Външното затова 
и се нарича така - защото 
се намира извън нас. Как-
во е то в края на краища-
та? Нямам понятие. Не 
се боя да си го призная. 
За намерението е мно-
го сложно да се говори в 
рамките на определения-
та на разума. С вас можем 
само да бъдем свидетели 
на някои прояви на външ-
ното намерение. 

Външното намерение 
се проявява в момента, 
когато възникне единство 
между душата и разума. 

Външното намерение 
е силата, която осъщес-
твява транссърфинга 
- преминаването по жиз-
нените линии или, с други 
думи, движението на ма-
териалната реализация 
по секторите в пространс-
твото на варианти. 

За да се оставите в ръ-
цете на външното наме-
рение, е необходимо да 
постигнете единство меж-
ду душата и разума. Това 
не може да се получи при 
наличието на важност. 
Тя поражда съмнение и 
става пречка по пътя към 
единството. Разумът же-
лае, а душата се противи. 
Душата се стреми, а ра-
зумът се съмнява и не я 
пуска. Важността хвърля 
разума към затворения 
прозорец, а душата виж-
да отвореното прозорче. 
Душата моли за това, 
което действително же-
лае от цялото си сърце, 
а важността задържа ра-
зума в мрежите на здра-
вия смисъл. Най-сетне 
единството е постигнато 
в неприемането на нещо 
и тогава външното наме-
рение се стреми да ни 
пробута ненужен товар. 
Несъгласуваността меж-
ду стремежите на душа-
та и разума е причинена 
от това, че разумът е във 
властта на предубежде-
ния и лъжливи цели, на-
трапени от махалата. Те 
пак ни дърпат за нишките 
на важността.

Така получаваме вто-
рото необходимо условие 
за овладяване на външ-
ното намерение - нама-

те намерение да постиг-
нете целта и предвари-
телно се примирете с по-
ражението. Няколко пъти 
превъртете в главата си 
сценария на поражение-
то, помислете какво ще 
правите в случай на нес-
полука, 

Нали с това животът 
няма да свърши!

Не си струва обаче 
да се връщате отново 
и отново към сценария 
на поражението. Това е 
само единичен акт, който 
ви освобождава от необ-
ходимостта непременно 
да постигнете целта така, 
както сте го замислили. 
Всъщност не можете да 
знаете по какъв начин тя 
ще бъде постигната. Пак 
ще се върнем към този 
въпрос.

След като сте се при-
мирили с поражението, 
повече не размишлявай-
те нито за него, нито за 
сполуката, а 

Движете се към нея 
като към павилиона за 
вестници. Ще намерите 
сполуката в джоба си, а 
ако не се окаже там, няма 
да тъгувате. Не е станало 
веднъж - друг път ще се 
случи, ако не се тръшкате 
по повод на несполуката.

Да се оставите в ръце-
те на външното намере-
ние изобщо не означава 
напълно да се откажете от 
вътрешното и да седите 
със скръстени ръце, оча-
квайки единство между 
душата и разума. Никой 
не ви пречи да постигате 
целта по общоприетите 
начини. Отказът от жела-
нието и важността оказва 
същото благотворно вли-
яние и върху резултата от 
дейността на вътрешното 
намерение. Но вече се 
появява възможност да 
привлечете на своя стра-
на много по-могъщата 
сила на външното наме-
рение. 

Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на 

реалността”

ляване на важността и 
отказване от желанието 
да се постигне целта. 
Разбира се, звучи пара-
доксално: излиза, че 

Ясно ни е всичко, от-
насящо се до вътрешното 
намерение, тъй като сме 
свикнали да действаме 
само в тези тесни рамки. 
Определихме намерение-
то като решимост да има-
те и да действате. Раз-
ликата между външното 
и вътрешното намерение 
се проявява в първата и 
втората част на това оп-
ределение. 

Ако вътрешното на-
мерение е решимост да 
действате, външното е 
no-скоро решимост да 
имате.

Имате решимост да 
паднете - засилете се и 
падайте. Имате решимост 
да се окажете на земята - 
пуснете се и се оставете 
на силата на тежестта.

Процесът на изчис-
тване на намерението 
от желанието може да 
премине по следния ал-
горитъм. Размишлявате 
по повод на постигане на 
целта. Щом са се появи-
ли съмнения, значи има-
те желание. Безпокоите 
се притежавате ли необ-
ходимите качества и въз-
можности за постигане на 
целта - значи имате жела-
ние. Вярвате, че целта ще 
бъде постигната - и в този 
случай имате желание. 

. 

Намерението да вдиг-
нете ръка и да се почеше-
те по тила е образец за 
намерение, изчистено от 
излишни потенциали. Не 
бива да имате желание, а 
само чисто намерение.

За целта трябва да 
се намали вътрешната и 
външната важност. 

А за да се намали важ-
ността, има едно просто 
и действено средство 
- предварително да се 
примирите с поражение-
то. Ако не го направите, 
няма да се отървете от 
желанието.

Когато изчиствате на-
мерението от желанието, 
гледайте да не изгубите 
самото намерение. Имай-
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Изследователите са разграничили 4 диапазона на мозъчни честоти. 
Започвайки от най-ниската честотна скала, те са ги нарекли делта, 
тета, алфа и бета. Делта покрива интервала от 1/2 до 4 цикъла за 
секунда, тета - от 4 до 7, алфа - от 7 до 13, а всички от 14 нагоре попадат 
в бета.

Бета е нормалната мозъчна честота, когато сме будни.
Делта е зоната на много дълбокия сън. 
Алфа е зона на много по-лекия сън. В тази честота сънуваме. В нея умът, 
а понякога и тялото, са изключително активни.  

Психотерапията – въз-
връщането на болната 
материя обратно към 
нормалното й здраво 
състояние – 

надхвърля грани-
ците на фантазията до 
такава степен, че дори 
да виждате, че става, не 
можете да повярвате, 
че е така.

От време на време, 
накрая на някой семинар, 
аз избирам няколко души, 
за да демонстрират как 
огъват лъжици само със 
силата на ума си. Хосе 
Силва не се интересува 
от това. Въпреки че ста-
ва дума само за лъжици, 
смята огъването им за 
нещо разрушително – 
вярва, че Методът трябва 
да се използва изключи-
телно за градивни цели. 
Аз обаче вярвам, че огъ-
ването на лъжици прави 
много силно впечатление 
и доказва изключителна-
та сила на ума – точно 
както и психотерапията. 
В детските класове мал-
чуганите имат особена 
естествена сръчност в те-
рапията, и аз използвам 
огъването на лъжици 
като едно изключително 
демонстративно средс-
тво на неограничените 
възможности на ума.

Действително повече-
то от нас са чували терми-
на “психотерапия”. Чува-
ли сме или сме виждали 
снимки на психохирурзи 
или на местни лечители 
– обикновено от Филипи-
ните или от страните на 
Латинска Америка – кои-
то упражняват “занаята” 
в абсолютно първобитни 
условия. Понякога “хи-
рургът оперира” с ръждя-
сали ножове. Пациентът 
лежи на някаква паянто-
ва маса в мръсна колиба, 
а около нея се е събрало 
половината племе.

Хосе Силва е присъст-
вал на подобно медицин-
ско чудо преди няколко 
години в едно малко село 
в Мексико – това е добре 
документирано. Опера-
цията е била извършена 
през нощта на светлина-
та на свещ и при условия, 
подобни на вече описа-
ните. “Лекарят” бил една 
невероятно възрастна 
жена. Хосе стоял точно до 
масата, срещу нея. Дори 
в един момент осъзнал, 
че държи леген, изпъл-
нявайки дълга си на неин 
временен помощник.

Жената първо сложи-
ла голяма и дебела за-
вивка върху стомаха на 
болния. След това раз-
махала голям, ръждясал 
с годините нож и с моно-
тонен глас занареждала: 
“В името на Христос, из-
целявам!” И операция-
та започнала. С няколко 
резки движения забила 
ножа направо през завив-
ката в стомаха на болния. 
Оставила настрана ножа 
и с две ръце започнала 
да вади от прореза нещо 
кърваво, което хвърлила 
в легена на Хосе. 

След малко казала, че 
е открила тумора. Ръцете 
й ровели дълбоко в коре-
ма на пациента. С рязко 

наричали. 
Обредите – поняко-

га може да са вкарвали 
и малко магия - са били 
извършвани с цел да за-
силят предварителното 
убеждение, създавайки 
колкото може по-голямо 
очакване.

Преди време, преди 
да започна “Контрол на 
ума”, по телевизията гле-
дах един филм за пъту-
ването на внушителна 
група европейци за Фили-
пините, където известен 
психохирург ги лекувал 
от различни болести. Ня-
кои от тях били в много 
тежко състояние: послед-
на фаза на рак, диабет и 
още какво ли не.

Филмът показваше хи-
рурга в действие: много 
от онова, което правеше, 
приличаше на описаното 
от Хосе. (близкият план 
на снимане беше доста 
убедителен). Представ-
лението обаче имаше 
един доста жалък край, 
защото лечението на по-
вечето от тези нещастни 
хора беше неуспешно. Те 
се завръщаха безпомощ-
ни и разочаровани, за 
да продължат да гаснат 
бавно от нелечимите си 
болести.

Чак сега, на този етап 
на “Контрол на ума”, 
разбрах защо лечението 
им е обречено на неус-
пех – ако приемем, раз-
бира се, че има истина в 
многобройните успехи на 
споменатия нетрадицио-
нен метод. Причината се 
крие в горното твърде-
ние: необходимо е да се 
подсили съществуващо-
то предварително убеж-
дение... Ние, в така наре-
чения цивилизован свят, 
сме свикнали да вярваме, 
че единствените действи-
телно ефективни методи 
за лечение са чрез тра-
диционната медицина: 
оперираме (реално) или 
тъпчем пациента с хапче-
та. Всичко друго е измама 
с всичките й вредни за 
здравето последици. 

Въпреки че тези хора 
са изпълнени с надежда 

и очаквания, липсва им 
третият крак на тринож-
ника – вярата. Тогава мо-
жем да попитаме: “Защо 
същите методи често 
работят отлично при по-
изостаналите местни 
хора?” Отговорът е много 
прост.

Очевидно е, че горки-
те туземци не са такива 
неверници, каквито се 
оказваме ние, и никога 
не им е и минавало през 
ум подозрението, че тази 
процедура – психотера-
пията – не е ефективна. 
Точно обратното, чрез 
фолклора и местните ис-
тории те научават и се 
възпитават само в посока 
на успеха на операциите 
и нищо повече. Следова-
телно предварителните 
им убеждения се подсил-
ват непрекъснато, в ре-
зултат на което те просто 
се втвърдяват. Така, с из-
пълняването на ритуала, 
в тях се създават поло-
жителните вярвания.

Може да се развие 
тезата, че гореспомена-
тите нещастни европей-
ци са вярвали, че ще се 
оправят – иначе не биха 
предприели толкова дъл-
го пътуване. Но не е съв-
сем така. Със сигурност 
те са се надявали и то е 
подсилило основния мо-
тив на тяхното далечно 
пътуване до другия край 
на света. Ако обаче все-
ки от тях анализира най-
съкровените си чувства, 
тогава може да се окаже, 
че в действителност той 
реално не е вярвал. И е 
разбираемо: цял живот, 
програмиран в съмнение, 
не може да се изтрие тол-
кова лесно – поне не и с 
тривиални методи. За-
това е “Контрол на ума”, 
който ни дава средства-
та, за да променим едно 
негативно или нежелано 
ограничаващо убежде-
ние. 

Онова, от което са се 
нуждаели болните хора, 
е било само една малка 
корекция преди да посе-
тят психохирурга – някой 
да им помогне да ели-

минират първо дълбоко 
вкорененото – до голяма 
степен неосъзнато – ог-
раничаващо убеждение. 
Тяхното ограничава-
що убеждение, което е 
програмирано цял един 
живот, изглежда не е до-
пускало ефективността 
на нищо друго, освен на 
традиционните методи 
на медицината, с които 
са откърмени.

Виждаме, че  успеш-
ното прилагане на “Кон-
трол на ума” зависи от 
три основни елемента: 
желание, вяра, очаква-
не. 

Желанието, въпреки 
че е очевидно, може да е 
индиректно, защото може 
да си мислим, че за да-
деното нещо го имаме, а 
в действителност да не 
е така. Обратно, може да 
има и скрити желания, ко-
ито да ни разстроят, ако 
излязат наяве. Такива са 
например саморазруши-
телните желания – които 
обикновено са движещи-
те сили зад “склонности-
те към инциденти”. Всеки 
професионален психо-
аналитик има пълен шкаф 
с подобни случаи.

Вярата и очакването 
са тясно свързани, но 
между тях има същест-
вени различия. 

Вярата е дълбоко вко-
ренена мрежа от няколко 
или много елемента и в 
същността си е отново 
предварително убежде-
ние. Очакването е нещо 
далеч по-просто и не-
посредствено. То стои на 
повърхността на съзнани-
ето, лесно се различава и 
може да се програмира. 

Към него може да се 
добави друго очакване, 
което да го подсили. За-
мислете се над следната 
история.

Преди време една 
жена потърсила Хосе, за 
да заведе сина й при из-
вестна лечителка, която и 
двамата познавали. Мла-
дежът – да го наречем 
Мануел – не бил особено 
ентусиазиран от идея-
та, но пък и нямал нищо 

движение издърпала една 
голяма буца кървавочер-
вена плът, която също 
хвърлила в легена. Пос-
ле махнала превръзката, 
“почистила се”, изтривай-
ки ръце в единия по-чист 
край на завивката и сло-
жила и нея в легена на 
Хосе. Най-накрая потупа-
ла леко с кривите си стар-
ческите пръсти омазания 
с кръв корем на болния и 
казала: “Добре си”.

Болният лежал спо-
койно – и в пълно съзна-
ние – през цялото време 
на операцията. Когато ле-
чителката се оттеглила, 
струпалото се множество 
приближило, за да види 
резултата от операцията: 
всички видели оголения 
и кървав корем, но без 
каквато и да било рана 
– дори белег нямало. 
Действително се случило 
чудо!

Болният търпеливо 
понесъл цялата проце-
дура, след което се изп-
равил, пъхнал ризата си 
в панталона и си тръгнал 
по живо, по здраво. Хосе 
останал сам в колибата, 
държейки все още легена. 
Разровил доста отврати-
телното му съдържание 
и видял, че всъщност за-
вивката била приготвена 
специално за операция-
та. Тя се състояла от два 
пласта, между които в 
торба кръв били натъпка-
ни вътрешностите на ня-
какво животно. Лечител-
ката пробола с ножа само 
външния пласт и извади-
ла “тумора” от дупката. С 
бързи и сръчни движения 
на ръката тя имитирала, 
че рови дълбоко в корем-
ната кухина.

“Измама!”, готови сме 
да викнем всички ние. 
Почакайте малко. Така 
ли е наистина? Две неща 
променят случая: пър-
во, както изглежда, не е 
имало никакъв икономи-
чески интерес от цялата 
тази “операция”, така че 
мотивите за печалба са 
изключени. Второ,

рентгеновите снимки 
преди “операцията” по-
казвали, че има тумор 
в стомаха на болния, 
а тези след нея показ-
вали, че туморът е из-
чезнал.

Ако всичко това е така, 
тогава за какво са всички-
те там ужасии и глупости 
с вътрешностите и кръв-
та. Простият отговор на 
Бърт е: 

те създават 
очакване. 
Нещо не толкова да-

лече от онова, с което се 
занимаваме в “Контрол 
на ума”. Виждаме, че този 
принцип се е използвал 
през вековете от безб-
рой чудотворни лечите-
ли, свещеници, знахари, 
лекари – както и да са ги 

напротив. Лечителската, 
разбира се, веднага усе-
тила отношението му към 
терапията. Затова тя му 
казала, че част от лече-
нието се състои в това да 
убие сто комара и да ги 
събере в една чаша, която 
следващия път ще доне-
се. Момчето безразлично 
вдигнало рамене и обеща-
ло да изпълни заръката. 
Хосе се усмихвал вътреш-
но, защото знаел какво ще 
се случи в крайна сметка. 
Всеки път, когато Мануел 
хващал комар и го слагал 
във чашата, се създавала 
все по-силна вяра в това 
лечение и същевременно 
се усилвало очакването 
за неговата ефективност. 
Когато най-накрая чашата 
била пълна, Мануел бил 
събрал толкова енергия, 
били създадени такава 
силна вяра и толкова го-
леми очаквания относно 
лечението, че в момента, в 
който той прекрачил прага 
на лечителката, вече бил 
излекуван.

Можем да предполо-
жим какво е преминало 
през ума на младежа, до-
като е събирал комарите. 
Първите 10–12 комара 
може да е събрал просто, 
защото се е съгласил да 
го направи – не е знаел 
със сигурност дали става 
дума за чиста глупост, но 
вече бил обещал. Пос-
ле вероятно едно друго 
чувство е започнало да 
се промъква в него. Вече 
е събирал комарите, из-
пълнявайки дълга към 
майка си, към лечителка-
та – и това е бил първият 
проблясък, че така пома-
га всъщност на себе си. 

Със сигурност тряб-
ва да има някаква друга 
причина да събере всич-
ки тези комари, нали? И 
с всеки следващ комар 
неговото очакване се 
увеличавало, а вярата му 
укрепвала.

Уве Сехестед
Из “Все по-добре с 

метода Силва”

За информация, 
справки и записвания 

за семинари на
Силва метод – 

Фокусирано мислене:
София, книжарница 

,,Нова Епоха”,
ул.,,6 Септември“, № 28

Тел.: 02/ 981 98 98
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Д-р Алексей ШАДРИН

Остара е празник на пролетното равноденствие. 
Той бележи началото на астрономическата пролет, 
когато снегът и ледът отстъпват място на тревата. 
Празник на ПРОЛЕТТА, на пробуждането на при-
родата, а така също – на хармонията и равновеси-
ето (денят е равен на нощта). Остара се е транс-
формирал в келтския Празник на птиците.

На този ден се провеждат магически ритуали за 
предсказване на бъдещето. 

В традициите на Пазителите, една седмица 
преди равноденствието всеки си съставя спи-
сък на всички обиди и несправедливости, които е 

причинил на своите 
приятели и близки. 
Тези индивидуални 
списъци, съставяни 

по време на седмицата, имат за цел възстановя-
ване на хармонията в човешките отношения чрез 
искрени извинения или връщане на старите дъл-
гове.

В нощта на празника всички донасят в кръга 
своите списъци с бележки - какво да са направили 
за промяна на несправедливостта и за «очиства-
не» на своята карма. По време на ритуала харти-
ята се изгаря - като символично потвърждение на 
духовното очистване. В тесен семеен кръг е прие-
то да се боядисват яйца. Тази традиция са заимс-
твали много европейски религиозни течения.

www.sibir.bg/blog/rosaagnita
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Силата на човека е в мисълта. Тя създава цялата вселена. Тя е творчески 
принцип. Когато всички хора се обединят в своята мисъл, и невъзможното 
става възможно.

Петър Дънов

Ако няколко добри хора съсредоточат мисълта си към доброто на своя 
народ, те биха постигнали големи резултати.

Петър Дънов

ЦЕЛ: Изява на та-
ланти, деца, ученици и 
студенти в областта на 
българското народно-
песенно, инструментал-
но и танцово изкуство 
за запазване и обога-
тяване на българската 
национална култура.

Право на участие:
а) възрастов диапа-

зон –деца и младежи 
от 4 до 25г; над 25г. без 
възр. ограничение 

б) категории - люби-
тели и професионалис-
ти. 

1. Общи условия.
1.1 Допускат се до 

участие всички канди-
дати, отличени на ре-
гионални фолклорни 
празници и концерти 
в страната и чужбина, 
участници в междуна-
родни фестивали и по 
преценка на експертите 
по музика в РИО, худо-
жествени ръководители 
и регионални отговор-
ници на НМФС

Участниците се 
разделят на 6 /шест/ 
възрастови групи:

I-ва група - от 4 до 
7-годишна възраст /де-
тска градина/,

ІІ-ра група - от 8 до 
11-годишна възраст /
начална степен/,

ІІІ-та група - от 12 
до 15-годишна възраст 
/среден курс/,

ІV-та група - от 16 до 
18-годишна възраст /І 
кат. проф./, 

V –та група - от 19 
до 25-годишна възраст 
/гимназия и ВУЗ/,

VІ-та група - над 25-
годишна възраст.

Във всяка възрасто-
ва група, с изключение 
на І-ва и VІ-та, се опре-
делят 3 категории:

І-ва категория – про-
фесионална, 

ІІ-ра категория – про-
фесионална,

ІІІ-та категория – лю-
бителска.

В І-ва категория вли-
зат: солисти, вокално-
инструментални гру-
пи, танцови състави, 
оркестри и хорове от 
НУФИ, НУИ, НМУ, АМ-
ТИИ гр.Пловдив, учили-
ща с национален статут 
и всички висши учили-
ща, в които се изучава 
фолклор.

Във ІІ-ра категория 
влизат същите форма-
ции от паралелки с раз-
ширено изучаване на 
музика и хореография 
от НУ, ОУ и СОУ с про-
фил фолклор.

В ІІІ-та категория 
влизат деца от ДГ, уче-
ници от СОУ и помощ-
ни звена на МОН, ЦРД, 
ЦИ, ОДК, НЧ и младежи 
любители.

1.2. Присъждат се 
следните награди:

- приз на кмета на 
община Стара Загора;

- диплом и почетен 
знак-статуетка с лирата 
на Орфей /за І-во, ІІ-ро 
и ІІІ-то място във всяка 
възрастова група и ка-
тегория/;

- грамота за всеки 
участник в конкурса;

- едногодишни па-
рични стипендии от 
МОН и Мин. на култу-
рата;

- ежегодни парич-
ни награди от АМТИИ 
гр.Пловдив, Тракийско 
дружество Стара Заго-
ра, Държавна опера Ст. 
Загора и индивидуални 
лица;

- участие в древни-
те музикални състеза-
ния “Орфеони” в с.Гела, 
Смолянско за всички 
индивидуални изпълни-
тели – певци, класира-
ли се на първо място;

- парична награда за 
създаване на произве-
дение на народностна 
основа с компютърна 

програма;
- предметна награда 

за художествен ръко-
водител с високи му-
зикално-художествени 
постижения;

- предметна награда 
за най-малък изпълни-
тел;

- предметна награда 
за най-голям изпълни-
тел.

Забележка: Награди 
по пощата не се изпра-
щат.

1.4. Графикът за 
реда на явяване на 
участниците се изготвя 

от организационен щаб 
и заедно с програмата 
на конкурса ще бъде 
поместен в сайта на 
“Орфеево изворче” 
www.orfeevo-izvorche.
org за информация до 
05.03.2009г. 

1.5. Място на про-
веждане на конкурса 
– Драматичен театър, 
ОДК и Дом на култура-
та.

1.6. Такса участие:
- за индивидуално 

изпълнение – 12 лева.
- за участие в групи 

и ансамбли – 8 лева на 

всеки изпълнител.
- за чуждестранни 

изпълнители - 15 евро 
за индивидуално из-
пълнение, участие в 
група - 10 евро на всеки 
участник и 30 евро на 
ден /дневен пансионат/ 
за всеки. 

Забележка № 1
За членове на НМФС 

таксата за индивидуал-
но изпълнение е 8 лв, а 
за участие в групи е 5 
лв за всеки участник.

Забeлежка № 2
Индивидуални из-

пълнители, които имат 
участие и в групи /ан-
самбли/, заплащат само 
таксата за индивидуа-
лен изпълнител.

1.7. Заплащане-
то е: а/ по банков 
път: Банкова сметка 
гр.София АД, финан-
сов център“Мария Луи-
за”, IBAN BG 60 SOMB 
91301027374001, BIC: 
BGSOMB за конкурса 
“Орфеево изворче”, б/ 
един час преди посоче-
ното време за явяване 
в дните на конкурса. 

Забележка №3
При заплащане на 

таксите на място, да се 
спазва изискването, в 
конкурсния ден, един 
час преди явяването на 
колектива, ръководите-
лите да се явят в щаба 
за регистрация.

2. Конкретни усло-
вия

2.1. Индивидуални 
изпълнители

2.1.1. Право на учас-
тие имат всички изпъл-
нители на народни пес-

ни и народни инстру-
менти – кавал, гъдулка, 
гайда, тамбура, свирка, 
дудук, двоянка, окарина 
акордеон и пиано.

2.1.2. Всички учас-
тници изпълняват две 
народни песни от съот-
ветния фолклорен ре-
гион с времетраене до 
5 минути. Участниците 
от І-ва и ІІ-ра възрас-
това група изпълня-
ват две бързи народни 
песни до три куплета, 
а за ІІІ-та, ІV-та, V-та и 
VІ-та възрастови групи 
се изисква една бавна 
/безмензурна/ народна 
песен до два куплета и 
една бърза до три куп-
лета.

2.1.3. Съпроводът по 
желание на изпълните-
лите - един инструмент, 
инструментална група 
или симбек.

Същите изисквания 
се отнасят и за инстру-
менталистите. Изпъл-
нителите на акордеон 
свирят две народни 
пиеси - едната с бав-
на и бърза част и една 
фолклорна пиеса със 
съвременен аранжи-
мент до 5м. Пианистите 
изпълняват две пиеси 
– една от класическия 
жанр и една на фолк-
лорна основа от своята 
страна до 10 мин. 

Забележка № 4
И н д и в и д у а л н и т е 

изпълнители да не се 
явяват с един и същ ре-
пертоар и участниците 
в групите за автентичен 
фолклор да бъдат с на-
родни носии. 

2.2. Групи за автен-
тичен фолклор, камер-
ни състави, народни хо-
рове, вок.инс. ансамбли 
и автори на произ. на 
народностна основа с 
компютърна програма.

2.2.1. Броят на учас-
тниците в камерните 
състави е до 8, в групи-
те - до 18, а в хоровете 
- над 18 изпълнители.

2.2.2. Групите за ав-
тентичен фолклор и 
камерните състави из-
пълняват две народни 
песни от съответната 
фолклорна област с 
времетраене до 5 мин.

2.2.3. Хоровете и ка-
мерните групи изпъл-
няват две обработки, а 
ансамблите - три, една 
от които е а’капелна, а 
другите - със съпровод 
на народни инструмен-
ти или акордеон. 
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Какво ми казва времето?! Какви ли слова ми на-
шепва, дошли от древността?! МУЗИКА И ОГЪН, 
ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА, магически слова от векове-
те, дошли до нас, за да възпламенят душите ни. А 
какво означава това, къде се крие древният код?!

ОРФЕЙ! – магнитна светлина е твоето име. Музи-
ка, любов и светлина е твоят път, по който ни поведе 
преди 15 години нашият духовен учител и водител, 
поетът на Орфеевата Родопа планина – НИКОЛА 
ГИГОВ. Той ни разкри Орфеевата философия, об-
щовалидна и днес.

   „Душата на детето се извайва с музика!”
   „Музиката е откровение на вечната истина!”
   „Познай себе си и ти ще познаеш Вселената и 

Боговете!”
   „Помощ за слабите, утешение за страдащите, 

надежда за всички!”
   „Кръв не проливай! Земята може да се завла-

дее с лира, а не с меч!”
Никола ГИГОВ, произнесем ли това име, усеща-

ме изгрева на слънцето, полъха на вятъра, песента 
на птиците, защото той е един от най- високите пое-
тични върхове на България.

Никола ГИГОВ - орфикът на България, посветил 
половината от живота си на изследването „Кой е 
Орфей”; автор на повече от 40 книги, от които 8 - 
за Орфей, посетил повече от 40 страни и автор на 
филма „Мистериите на Орфей”.

Никола ГИГОВ, духовният учител на Родопската 
Орфеева школа. По негова идея НМФС „Орфеево 
изворче” с председател Дочка Къшева стана орга-
низатор на тази школа от преди 3300 години. Всяка 
година, първата седмица на м. юни, в с. Гела, Смо-
лянско, на едно божествено място под връх Орфей, 
на един естествен амфитеатър на скалите, където 
цъфти Орфеевото цвете, отваря врати тази уникал-
на по рода си у нас и в чужбина Родопска Орфеева 
школа. Възкресени са и древните музикални със-
тезания по времето на Орфей, наречени Орфеони 
или Карнеони, и в тях се състезават лауреатите от 
конкурса „Орфеево изворче”, провеждан март в гр. 

Стара Загора. Гигов е председател на журито и вся-
ка година връчва Диплом със звание „Орфеонче на 
България” и медальон с лирата на Орфей. 

Никола ГИГОВ, кръстник и почетен председател 
на НМФС, почетен гост и член на журито на Нацио-
налния детски фолклорен конкурс „Орфеево извор-
че”.

Никола ГИГОВ, поезия и музика, сакрален знак. 
С музика и песен може да се разсече времето.

   „И ако вече сме във Ада
   и плачат нашите души,

   Орфей ще слезе с обич млада
   и с музика ще ни спаси!”
    Н.Гигов
Нека девизът на учители и деца от НМФС „Да 

надвием Ада с музика !” обедини всички деца и бъ-
лгари по света.

   „За мене българин е този,
   който не ще се посвени
   да сложи на ухото роза
   и с песен да се вкорени.
        Н.Гигов
С песни талантливите деца на България, които 

носят частица от дарбата на Орфей, поливат ро-
довите си корени, а фолклорът е нашият генетичен 
„Код”, нашето национално „Аз”!

   „Орфей е тук като сълза и нота,
   Орфей е тук – въздишка и роса.
   Мелодия и песен на живота, 
   Стозвучие в родопски небеса”
      Н.Гигов
Това четиристишие на поета и музика на Дочка 

Къшева, стана музикалната емблема на конкурса 
„Орфеево изворче”.

Дочка КЪШЕВА – председател на НМФС и 
изпълнителен директор на конкурса 

„ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”

ОЧАКВАЙТЕ
Книгата на Издателска къща 

“Новата цивилизация”

 ПЕТЪР ДИМКОВ 
– РОДОЛЮБЕЦЪТ, 

ЛЕЧИТЕЛЯТ, 
МИСЛИТЕЛЯТ

сборник от статии, научни съобщения, 
реферати, автентични документи и богат 
снимков материал за великия българин, 

под редакцията на 
доц. д-р Христо Карагьозов – 

председател на Националния граждански 
инициативен комитет “Петър Димков”.

2.2.4. Камерните 
групи от акордеони из-
пълняват по две бързи 
пиеси.

2.2.4. Създаване 
произведение на на-
родностна основа с 
компютърна програма: 
1. времетраене 5 мин. 
2. формат: а/ програм-
ния /на програмата/, б/ 
wav 16B, 44.1kxz, в/ ау-
дио. 

2.2.5. Камерните 
групи – акордеони – из-
пълняват по две бързи 
народни пиеси.

2.3. Вокални групи за 
забавни детски песни и 
хорове с академично 
/школувано/ пеене.

2.3.1. Броят на учас-
тниците във вокалните 
групи е до 18, а в хорове-
те над 18 изпълнители.

2.3.2. Вокалните 

групи изпълняват 2 об-
работки на народни 
песни със съвременен 
аранжимент и една пе-
сен по избор. Хоровете 
изпълняват две обра-
ботки на народна песен 
и една по избор. Една 
от песните трябва да е 
а’капелна. 

2.3.3. Съпроводът е 
по избор на участници-
те /симбек, акордеон, 
пиано, оркестър/

Забележка №6
В заявката за учас-

тие се посочва репер-
тоара – заглавие на 
песента, автор на музи-
ката, обработка, текст и 
аранжимент.

2.4. Групи за танцов 
фолклор

2.4.1. Броят на учас-
тниците в камерните 
танцови групи - до 8, в 

танцовите състави и 
ансамблите - без огра-
ничение.

2.4.2 Камерните тан-
ци да бъдат с тематич-
на или сюжетна форма. 

2.4.3. Камерните гру-
пи представят програ-
ма до 8 мин., танцовите 
състави - до 15 мин., а 
ансамблите - до 20 ми-
нути.

Забележка №7:
В заявката за учас-

тие се посочва назва-
нието на танца, автора 
на хореографията, му-

зика и времетраене.
2.5. Народни оркес-

три и камерни инстру-
ментални групи.

2.5.1. Броят на участ-
ниците в камерните гру-
пи е до 8, а за оркестри-
те - до 30 изпълнители.

2.5.2. Инструментал-
ните групи от ДГ и СОУ 
изпълняват две народ-
ни мелодии с времет-
раене до 6 минути.

2.5.3. Народните ор-
кестри изпълняват две 
самостоятелни пиеси – 
бавна и бърза или една 

пиеса с обособени два 
дяла с времетраене до 
6 минути.

2.5.4. В народните 
оркестри могат да се 
включат и класически 
инструменти без акор-
деон, цигулка и пиано.

Забележка №8:
Участниците в ор-

кестри до 15-годишна 
възраст изпълняват 
две пиеси по избор.

2.6. Народни тради-
ции и обичаи.

2.6.1. Представяне 
на автентични обичаи 
от фолклорния регион. 
Участниците предста-
вят обичаи с времетра-
ене до 10 минути.

2.6.2. Словесен 
фолклор – разказва-
чи на притчи, легенди, 
предания, хумор и др. с 
времетраене до 10 ми-
нути. 

2.6.3. Детска рисун-
ка на тема “Народни-
те обичаи в моя роден 
край” – коледари, сур-
вакари, кукери, лазар-
ки, Великден, Гергьов-
ден и др.

Участниците пред-
ставят рисунките си: 

а/ формат на листа 
30/50 см,

б/ материали и тех-
ники по избор,

в/ описание на оби-
чая.

2.6.4. Приложно-

декоративни изкуства 
– изработване на мас-
ки, кукли, дърворезба, 
металопластика и др.

Забележка №9: 
Такса участие – 5лв. 

Материалите се изп-
ращат на адрес: 1784 
гр.София ж.к.Младост-
1 бл.4 вх.2 ап.30 Ма-
рия Самоковлиева до 
20.02.2009г с кратка 
анотация на материа-
лите и информация за 
автора - име, презиме, 
ЕГН, училище, гр./с/ и 
име на ръководителя. 
Наградите се връчат на 
22.03/събота/, а награ-
дените материали се 
поместват в интернет 
www.orfeevo-izvorche.
org 

ЗАБЕЛЕЖКА: При 
включване на конкурса 
в програмата на Минис-
терски съвет за осъщес-
твяване на закрила на 
деца с изявени дарби 
през 2009 г., индиви-
дуалните изпълнители 
в ІV възрастова група, 
І-ва кат., получили 1-
ва, 2-ра и 3-та награда 
от конкурса “Орфеево 
изворче”, получават 
годишна парична сти-
пендия при условията и 
по реда на Наредба за 
осъществяване на за-
крила на деца с изяве-
ни дарби.

„Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на Четвъртото 
измерение.”

Петър Дънов

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”
Петър Дънов
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“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване 
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не са 
девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и променят 
начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това стотици 

хиляди трябва сами в себе си да открият загадката, да разберат причината 
за катастрофата” 

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта” 

Конкурсът се органи-
зира под патронажа на 
Европейския комисар 
г-жа Меглена Кунева и 
с активната подкрепа 
на Община Силистра, 
Фондация “Ян Бибиян” и 
Фондация “Азгард”. Това 
е единственият по идея, 
цели и задачи конкурс 
за детска рисунка, заре-
ден с огъня на народния 
гений - творец в плен на 
традициите и красотата.

Благодарение на ши-
роката разгласа чрез 
всички кметове в Бъл-
гария и български по-
солства, в това издание 
на конкурса участваха 
общо 2200 рисунки и 
експонати от приложно 
изкуство, графика, жи-
вопис на деца от Бълга-
рия, Румъния, Сърбия, 
Украйна, САЩ и 
Дания.

С подкрепата и съ-
действието на българс-
ките посолства в чужби-
на конкурсът става все 
по-популярен и привли-
ча вниманието на деца-
та-художници от чужби-
на. 

Най-добрите рисун-
ки вече посетиха зала 
“Средец” в гр. София, 
Народното Събрание и 
Народен театър “Иван 
Вазов”, както и посол-
ствата ни в Брюксел 
(http://www.bulgaria.be/
news.htm), Букурещ, учи-
лищата в гр. Босилеград 
(Сърбия), гр. Кълъраш и 
гр. Слобозия (Румъния) 
и се готвят за нови учас-
тия.

Д е ц а т а , 
пред-

ставители на 186 учи-
лища и 172 школи по 
изобразително изкуство 
в страната, са разпре-
делени в три възрас-
тови групи от 6 до 18 г. 
Отпечатани са 500 броя 
дипляни с наградените 
рисунки и експонати.

От приключилия кон-
курс са наградени 200 
деца и 52 учители. На 
17.05.2008 г. изложбата 
бе открита от зам. кмет 
“Хуманитарни дейнос-
ти” г-жа Нели Стоилова 
от Община Силистра в 
присъствието на мно-
го участници и гости от 
страната и чуж-

бина. 
Н а -
гра -
д и -
т е 



239 - 15 март 2009 г.

“Не всички хора усещат окултните нападки, но ти ще ги разбереш, ще ги 
почувстваш, ще ги видиш. Моля те, не се страхувай. Страшното е безсилно 
пред безстрашното. Забрави видяното веднага. Колкото и да е всесилно 

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува” 

Владимир Мегре, из “Родовата книга” 
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бяха осигурени от Ев-
ропейското представи-
телство на Европейския 
съюз в София, Община 
Силистра и Фондации-
те.

Целта на конкурса 
е да привлече внима-
нието на децата да се 
запознаят с българска-
та култура, съхранена 
в красивите тъкани и 
носии, и така да съпре-
живеят тази уникална 
естетическа азбука, до-
шла от вечността. Мно-
го емоция, радостни 
чувства и благодарност 
носят всички текстове 
на гърба на рисунките, 
които разказват каква 
точно шевица или кос-
тюм е нарисувало дете-
то, от коя година и край 
е. Покрай нашия конкурс 
много учители направи-
ха прекрасни часове и 
школи по рисуване на 
българската шевица, 
която се е превърнала в 
културен код.

Вниквайки във същ-
ността на орнаментите, 
извезани в българския 
костюм, децата обога-
тяват естетическото си 
възпитание и своята ду-
ховност. Те научат пове-
че за българската тра-
диция и за мъдростта на 
руните, най-старите зна-
ци, които са основата на 
писмеността и числата.

Всичко, създадено от 
народния творец, днес 
е предмет на изследва-
не от учени, етнографи 
и учители, които запоз-
нават и подрастващото 
поколение. Тази непре-
ходна красива палитра 
на българския костюм и 
тъкани радва българите 
в България и чужбина и 
представя достойно на-
шата страна в голямата 
културна съкровищница 
на Европа.

С уважение:
Йонка Господинова

Координатор на 
Третия международен 

детски конкурс - 
изложба

“Слънчевите руни в 
българските носии 

и тъкани - Силистра 
2008”
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„Истината е рожба на тишината и постоянната медитация.” 
Исак Нютон

„Интуицията е шепот на духа.” 
Петър Димков

„Велики са тези, които разбират, че духовното е по-могъщо от каквато и да 
е материална сила и че мисълта управлява света.” 

Ралф Емерсън


