
ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ

РАЙСКА ГРАДИНА
Родово имение - къща с двор с площ от 10 декара, 

частна собственост на семейството и рода. Върху 
него се изгражда самоподдържаща се екосистема (гора, 
езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), включваща 
домашните и горските животни по такъв начин, че 
срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им 
осигурява чиста, прясна храна, жива вода и пълен с ете-
ри въздух. Носи им радост и здраве, запазва любовта в 
семействата и води до независимост от менящите се 
социални и политически системи за поколения напред.

Възпитанието на децата в тази среда развива 
максимално заложбите и дарованията им, за да израс-
нат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка 
изминала година Родовото имение увеличава своята па-
рична стойност, ставайки безценно за децата и вну-
ците.

Година IV, брой 12 (177), 9 - 15 март 2009 г. цена 0.50 ст.

 „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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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли в. “Родово имение”?

Изисквайте го от разпространителите. 
Ако те ви пращат на други павилиони, 
сергии, книжарници или се оплакват,

че са имали малко бройки, 
ИДЕТЕ В НАЙ БЛИЗКАТА ПОЩА.

Каталожен № 618
настоявайте и се абонирайте.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ!
ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ

на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Не прекъсвайте четенето на любимия

вестник! “Родово имение”.
И той ви търси!

ВАЖ
НО

Д-р Николай ИЛИЕВ

Народната памет е 
съхранила през векове-
те само имената им и то 
видоизменени. Гористата 
местност, простряла се 
южно от с. Радово, днес 
е известна под името 
“Дърманци” (Дърмасци), 
а огромният планински 
масив, в пазвите на който 
се гушат селата Радово, 
Студен Извор и още ня-
колко други, носи името 
“Гудел”.

Сега вече и най-ста-
рите не си спомнят про-
изхода на тези наимено-
вания. Днес вече всичко 
е легенда за двамата 
братя-орли, долетели от 
северозапад, начело на 

бърза българо-куманска 
конница.

Било лето 1273-о. Да-
леч в Търновград се е 
затворил хромавият и 
страхлив цар Констан-
тин Асен (1257-1277 г.). В 
източните предели на 
България кръстосват та-
тарски дружини, а в за-
падните земи плячкосват 
отрядите на Драгутина.

Над Знеполе, Краище-
то и Дерекула отново ди-
мят пожари. Няма вече 
кой да брани целостта на 
българската земя, няма 
кой да защити имота и 
труда на хората, остана-
ли беззащитни пред алч-
ни и ненаситни за плячка 
врагове. Тежки времена 
отново са настанали за 

Елена ХАЙТОВА 

I. ИЗНЕНАДИ В НАЧАЛОТО 
НА ПЪТЯ

• Виена ни посреща с българска ус-
мивка

• Звезди по земята и златно обилие 
в дворците

КОГАТО тръгвам на пътешествие, 
сякаш обувам вълшебните ботуши на 
опиянението и ми се струва, че светът 
е в краката ми - толкова близо и тол-
кова реален за превземане. Когато 
се връщам обаче, този същият свят е 

вече на... раменете ми. Гъмжи от чуде-
са, тежи от богатство и разнообразие, 
дърпа с невидимите въжета на оча-
рованието и така зашеметяващо бучи 
като вълна, че ми се ще час по-скоро 
да намеря своето “спасение”. А то е 
белият лист. Съумееш ли да “изсипеш” 
върху него всичко така деликатно и пи-
кантно, както си го усетил, че да отдъх-
неш с удоволствие, сторил си нещо. Но 
още по-голямо е “нещото” с майсторс-
тво да предадеш на читателите това, 
което теб, писателя, е развълнувало и 
обсебило. Е, нека опитам да сторя това, 
пък на читателя - приятни мигове...

Продължава на стр. 10

АЙСБЕРГЪТ 
НА 
ЛЮБОВТА

Пътеписни 
есета и 
размисли 
от едно 

фантастично 
пътуване до 

Виена Париж, 
Южна Франция, 

Испания и 
Андора

***
Ослепявай ме слънце
и разтапяй крилете ми -
мисълта ми
никой не може да спре...
Аз съм жива антена
в ефира
и улавям тревогата
на нашия ден...
През бездънните бездни
на Самуиловите войници
поглеждам
и виждам ужаса на войната,
затуй думите ми
като гълъби бели
носят послание
до всеки човек на земята.

Хора,
издигайте от сърцата си 
барикади
и надеждно бранете мира,
за да не умрат никога от 
мълчание
сто милиарда звезди
и една малка земя!

Никола ГАЛУНСКИ 
с. Стряма, община Раковски, 

Пловдивска област

МЕЧЪТ НА 
КУДЕЛИН
Предание от Трънско царството и народа. Но 

свободолюбивите, горди 
и непримирими бълга-
ри от покрайнината не 
прекланят глава и през 
тия съдбоносни дни. Вер-
ни остават те на свеще-
ния си дълг, завещан им 
от бащи и деди – да умрат 
до един за българското 
си име и вяра.

Малки, набързо сфор-
мирали се конни групи и 
пешаци връхлитали тук 
и там върху отрядите на 
Драгутина, но всичките 
им сблъсъци с много-
числения враг оставали 
безуспешни. Голяма и ор-
ганизирана сила била не-
обходима, за да се спра-
вят с вражата рат...

Продължава на стр. 8
Монсеньор Пиер Консини - председател на Френско-българския алианс в 
Париж, Никола Гигов, Елена Хайтова
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� Четиво с продължение 16 - 22 март 2009 г.

„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”

- Казваш, че думи прости произнасям. Но виж, две 
прости думи ей сега ще изреча и част от тъмнината ще 
блесне в светлина. Останалите нека тръпнат и да кри-
ят своите имена, загубвайки възможността да се пре-
въплъщават в реалността. А словата са съвсем прости: 
”РОДОВА КНИГА”.

- Действително, думите са прости и не е ясно защо 
всички сили на тъмнината трябва да затреперят от 
тях?

- Те се боят от това, което стои зад тези слова. Знаеш 
ли кой ще напише тази книга? И колко страници ще има 
в нея?

- Колко страници? И кой ще я напише?
- Няма да изминат много дни и тази книга на рода 

ще започне да се създава, ще я пишат с ръцете си мили-
они майки и бащи в различни краища на Земята. Те ще 
бъдат огромно множество - книгите родови. И във вся-
ка ще съдържа истината, излизаща от сърцето, пред-
назначена за собствените им деца. Няма да има в тези 
книги място за лукавство. Пред тях лъжата историческа 
ще падне.

Представи си, Владимире, какво би станало, ако мо-
жеше в ръцете си да вземеш днес книгата, която лично 
за теб далечният ти праотец започнал е да пише. После 
друг е продължил, после дядо ти и твоите баща и майка.

     - Но, Анастасия, почакай, не всеки умее книги да 
пише.

- Ще успее всеки, щом усети потребността и ако иска 
да опази в бъдеще децата си от лъжливи постулати. Във 
ведическите времена от бащите и майките е писана ро-
дова книга за бъдещите им деца и внуци. Тази книга се 
е състояла не само от думи, но и от дела. Сътвореното 
пространство са можели децата да четат като книга и 
да разбират деянията и помислите на родителите си. 
Били са щастливи, приемайки щастливото пространс-
тво. В тази книга е липсвало само едно – отсъствало 
предупреждението към децата за окултния свят.

Ведите, знаещи всичко, не били чували за него. Но 
сега, когато цялото човечество вече е познало пагуб-
ните проявления на окултните постулати върху себе 
си, то ще успее да опази децата си от тях.

Макар все още да не съществуват именията, раз-
цъфващи през пролетта, помислите за тях вече живеят 
в човешките души. За своите деца сме длъжни да за-
почнем да пишем книгата за помислите.

- А защо трябва всеки родител да пише? Ето, аз пиша 
книга за именията, архитект от селището Медведково 
работи над проект за цяло селище, тази тема бурно се 
обсъжда в Интернет, нима това не е достатъчно?

- Не е достатъчно, Владимире. По-внимателно раз-
гледай създалата се ситуация. Ти пишеш книги, но 

Историята на човечеството, 
разказана от Анастасия 

РОДОВА КНИГА

Д-р Тимен ТИМЕВ

Процесите, които описват и разкриват законо-
мерността на влизането на социалното в единичната 
телесност (които сами е наложително да бъдат обосо-
бени в отделна психологическа наука), и процесите, 
които описват и разкриват излизането на единичната 
телесност навън в социалното и конфигурирането й 
под неговите форми (които представляват втора по 

своя род психологическа 
наука), и двата вида про-
цеси са само двата де-
скриптивни момента на 
едно и също онтологично 
явление: психичността. И 
двата процеса се развиват 
вътре в границите на пси-
хиката, и тяхното изчерпа-
телно описание изчерпва 

описанието на самата психичност. От което следва, че 
цивилизацията се развива вътре в психиката, и нейна-
та история е историята на когнитивното сближаване 
и онтична търпимост на двата вида процесуалности: 
Влизането на социалното в телесността като ресома-
тизация на социалното, и излизането на соматичност-
та в социума като ресоциализация на соматичното. 
Само схванати заедно и в тяхната едновременност, 

менит артист или пък 
губернатор, учен или ус-
пешен предприемач. А 
как ще бъде с този, който 
просто е живял? Напри-
мер, работил човекът, 
едва свързвал двата края, 
едва за хляб и облекло 
печелел. Какво на своите 
деца той може да напише, 
какви съвети да даде?

- На днешните управ-
ници и на тези, които днес 
пред хората в лъчите на 
славата блестят, и на оне-
зи, които много пари пе-
челят, ще бъде по-трудно 

в бъдеще да отговарят на своите деца. Деяния такива 
бързо се забравят. Но онова, което човекът е направил 
за бъдещето, ще оценят и бъдещите поколения. Ти или 
който и да е друг нима често си спомняте за бившите 
губернатори, артистите знаменити или предприемачи-
те от миналото?

- Рядко, или по-точно изобщо не мисля за тях. Дори 
фамилиите им не зная. Но децата им ще си спомнят с 
гордост делата на родителите си.

- Напротив, децата им ще се стараят да ги забравят, 
ще се срамуват дори да споменават имената на своите 
родители.

- А защо децата им ще се срамуват?
- Възможности големи е предоставила на техните 

родители съдбата, но те не са разбрали: 
възможностите се дават за 
сътворяване на бъдещето. 
В настоящия живот човек 
трябва да се стреми и 
следващия да изгражда. 
Тогава ще се въплъти 
отново и ще живее вечно.
Всеки човек още днес може да помисли за свое име-

ние и за пространство на Любовта, да сътвори своя 
проект и да се постарае да вземе земя. А след това да 
посади на нея няколко фиданки или семена за родови 
дървета и да ги отгледа. Дори да не успее да израсте 
горичката, зелената ограда или градината прекрасна, 
дори бедният стар човек даже основи на дома да не 
успее да положи, в Родовата книга той ще може да на-
пише за внуците и за своите деца: ”Бях беден. Едва ко-
гато старостта дойде, се замислих над смисъла на жи-
вота и над това какво съм дал на своите деца. Аз проект 
за пространството на рода създадох, него за вас, мои 
деца, описах в книгата. Сам успях дръвчета девет плод-
ни да засадя в градината и само едно дърво там, където 
горичка трябва да израсте.”

Ще минат години. Внукът ще прочете книгата, за 
дядо си ще си спомни, ще отиде до могъщия величест-
вен кедър или дъб, растящ сред многото други дървета 
в имението на рода.

Мисълта на внука ще литне в пространството, изпъл-
нена с любов и благодарност, с дядовата мисъл ще се слее 
и тогава ще се роди за двамата нов план на битието.

На човека е предоставен изцяло живот във вечност-
та. И усвояването на Земята, на вселенските планети за 
всекиго не е нищо друго освен преобразяване на себе 
си самия.

други също пишат в 
противовес на твоите. 
Книги има толкова, че 
за един живот и по-
ловината не може да 
ги прочете човек. А и 
още потоци информа-
ция се изливат върху 
него от други места. Тя 
изглежда разнообраз-
на, но всъщност само 
за едно говори – 

оправдава 
и 
прославя 
нереалния 
окултен 
свят
На този, който дошъл е в този свят, какво ще му по-

могне да се ориентира – къде е истината и къде лъжа-
та? Главната светиня на семейството ще му помогне 
- Родовата книга. Бащи и майки ще пишат в нея за сво-
ите синове и дъщери кое е най-главното, което трябва 
да се сътвори, за да има щастие. Ще продължат децата 
Родовата книга. По-мъдра и по-правдива книга за се-
мействата не ще да има на Земята. И всички знания на 
първоизточника ще се влеят в нея.

- Анастасия, но как е възможно знанията на първо-
източника да се окажат в книга, която ще се пише от 
днешните хора? Откъде да вземат те тези знания? Ти 
нали говореше, че на нашите предци културата, техни-
те книги, всичко е било унищожено.

- Онези, които ще започнат да пишат, имат в себе си 
тези знания. Те у всекиго се пазят. 

Когато се замислят хората и започнат да пишат не за 
някой друг, а за децата си, всички знания на първоиз-
точника осъзнато ще се проявят в тях.

- Това означава, че преди да започнат да пишат, пър-
во трябва да мислят, за да може още на първите стра-
ници на книгата да се изложат мъдри мисли.

- Първите страници могат и външно прости да из-
глеждат.

- Какви например?
- Кога се е родил човекът, който пръв е започнал да 

пише Родовата книга. Как бил е назоваван. С каква цел 
и с какви мисли почнал е с перото да докосва страни-
ците на тази главна книга, какво е смятал в бъдеще да 
сътворява.

- Такава книга може лесно да се пише от някой зна-

тези две исторически движения конституират явле-
нието “психичност”.

Социалното влиза в телесната единичност като 
Език, различни видове знакови системи, процесуал-
ности от абстрактности, и като останалите индивиди. 
Тези знакови и персонални процесуалности, интро-
иращи се в телесността, я конфигурират според себе 
си, налагайки й своята семична специфичност. И са-
мото това тяхно интроиране в телесната единичност 
на детето изкарва бъдещото същество човек отвън 
на своята телесност на повърхността на своите спе-
цифични анализатори. За да се създаде от детето чо-
век, то трябва да допусне вътре в себе си социалното 
и да позволи да бъде конфигурирана телесността му 
според него, но самото това позволение е съпрово-
дено с излизането на съществото вън от своята те-
лесност и разтварянето му във социалните фигурал-
ности. Индивидът като такъв започва да се създава 
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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, 

едва от обратното движение на завръщане 
от социалната разтвореност обратно вът-
ре в единичната телесност; която сама се 
оказва подкопана в своята монолитност, 
бидейки преконфигурирана от социалното. 
Това завръщане на разтвореното в социума 
същество обратно вътре в своята единична 
телесност е опитът да бъде повторно пре-
конфигурирана психиката, донесена отвън 
като социалност, според уникалността на 
тялото.

Системата за антиципативно обучение, 
съответно на двата големи възрастови пе-
риода, на които се разделя, преследва и 
две различни, но диалектически обедине-
ни цели. Първата, като едно човешко лу-
кавство спрямо природата, създава психи-
ката от първите й функции като пределно 
логически интелектуална организация или 
царство на естетическия символ, а втората 
- една философия на нормалността, като 
мярка за онтологическа хармония между 
човека и Вселената. Първата се стреми да 
изгради психиката идентична на знакови-
те формодвижения, а втората, след като е 
постигнато едно пристрастяване и чувство 
за родина в знаковите форми, се стреми да 
внесе обратно съмнение и разочарование 
в знаковия живот. Хронологически първа-
та задача на обучението е следователно да 
създава децата интелектуалци; докато хро-
нологически втората задача на методиките 
е да роди в тези интелектуалци философска пред-
пазливост в прекалено лесно подсказания смисъл 
на познанието и живота от тези знакови форми, като 
един вид скепсис в спонтанната наивност на собстве-
ната им дейност. Първата част на обучението прави 
от децата проникновени учени прозрачни за обекта 
и непрозрачни за собствената си субективност; вто-
рата - им подарява зрение и за субективността, като 
не скрива от тях загадъчността на обекта и необяс-
нимостта на самата възможност за познание. Първа-
та им внушава едно сляпо доверие в призванието на 
познанието, без която хипнотична любов към симво-
ла е немислимо творчеството и познанието. Така тя 
ги прави екзалтирани творци, докато втората - като 
свидетели на една трансцедентална свобода - кри-
тически законодатели на собствената им разумност. 
Първата, преди поява на 
съзнанието, ги приобщава 
към чистите същности и ги 
прави предани на формата. 
Втората, вече в светлината на 
съзнанието ражда в тях оза-
рението за антиномичност-
та на мисленето. С първата 
част на обучението децата 
израстват свръхлични учени 
и художници. С втората част 
те се раждат и втори път като 
личности, които търсят сво-
ето единство с вселената не 
само като обекти.

Мозъкът е омнипотентен. 
Ако някой му пречи във всеки индивид да разгърне 
той своята универсална надареност, това е потиска-
щата вместо отключваща роля на средата и стимули-
те. Но тайната за репресивната сила на средата върху 
мозъка знае този, който се издигне до прозрението 
за репресивната сила на Езика, Логиката и Канона. 
Тук е мястото да открием, че талантът се ражда не 
толкова от сляпо изразеното родство с някакъв вид 
знак, колкото и от обратното движение на съпроти-
ва срещу знака.

Като не изключва едно индиректно стимулира-
не на детето още във вътреутробния живот пос-
редством хармонизиране на психоритмите с био 
и лого ритмите на майката, както и специални ин-
троспективни и автосугестивни техники, системата 
практически започва в деня на раждането като се 
стреми да улови и запази за своите пробуждащи 
цели първия момент на първия контакт с външната 
среда. Едновременно с прищипването на пъпната 
връв и първия дихателен рефлекс се включва си-
лен анализаторен дразнител от точков прекъснат 
източник - темпериран звук плюс трептяща светли-
на - Целта е да се съчетае кислородната интероцеп-
тивна стимулация с анализаторна екстероцептив-
на стимулация на слуховото и светлинно мозъчно 
проективно поле. Което превръща анализаторната 
стимулация в естествен логически продължител на 
стимулираната неспецифична чувствителност.

Системата работи с две методики: афициира-
що-инициираща, и методика за детска медитация, 
и няколко десетки техники и интроекция на поз-
навателните форми. Афицииращо-иницииращата 

методика пробужда мозъка, а медитативна-
та внася в него познавателните форми и 
принципи. Пробуждащата бомбардира-
ща методика (афицииращата) работи на 
дискретно-квантован принцип, а ме-
дитативната - на континуален, конек-
тивен принцип. Афициращата диск-
ретна методика събужда квантово-
механично мозъка като го подготвя 
на субмолекулярно ниво да реали-
зира дискретен контакт с външната 
среда, и от друга страна, подавайки 
дискретно организирана, ритмизи-
рана, концентрирана в четирите сти-
хии и знаково премоделирана външ-
на среда, методиката внася света като 

принцип и изнася 
психиката навън 
като свят; природата 
влиза в тялото да стане 
логос, а субективността 
излиза от тялото вън да стане ци-
вилизация.

Медитативната методика под-
хваща отключения мозък, за да 
затвърди този психосоциален об-
мен, и като от своя страна помага 
обратно за отключването на света 
за мозъка, усилва тази психосве-
товна трансмутация до степента 
на кръговрат вече вътре по етажи-
те на човешката психика, дистри-

бутирайки (разпределяйки) познавателните принципи 
по мозъчните акцептори (приематели), съотнасяйки 
на всяко мозъчно проективно поле по едно социално 
гностично поле.

Дискретната бомбардираща методика полз-
ва възприятия с квантована мигаща, пулсираща, 
взривна, илюминативна, турбулентна (възбуж-
даща) природа - класически образци на която за 
слуха са тонът (нотата), а за окото - трептящата 
светлина и бенгалският огън.

Медитативната методика ползува всички при-
йоми на концентрация, изолираност, отчетливост, 
автономност, контраст-фон, хипнотичност, сугес-
тивност и пр., целящи довеждане до класическото 
усещане на: цялостност, обективност, свръхлич-
ностовост, неизразимост и т.н. Детската медита-
ция поднася обобщаващи чисти форми (фигури, 
цифри, букви, знакови движения) в чисти условия 
при редуциран интериор до медитираната вещ. 
Детската медитация е необходима, за да се отдели 
всяка форма от всяка друга, за да добие тя статут 
на съзнание, изпълвайки целия му хоризонт. Нуж-
дата от детска медитация е крайно наложителна, 
защото тя е единствената, която прочиствайки 
съзнанието от хаоса на възприятия, и концентри-
райки го всеки път само върху една фигуралност, 
е способна да издига ирационалността на възпри-
емащата психика до висотата на обективната ра-
ционална вещ. Детската медитация конституира 
самата психика като логос, защото тя превръща 
пряко логическата фигура в логическа субектив-
ност. Детската медитация е единствената, която 
е способна да създава разумност, защото тя пре-
връща директно разсъдъчния обект в разсъдък. И 
защото ние препоръчваме да се медитират в пър-
вите месеци не вещи, а фигури и форми, то ясно е 

че по този начин превръщаме самата психика 
в комутатор на символични движения и ге-

нератор на чисти структури. Сеансите до 
тригодишна възраст винаги започват и 

свършват с дискретните техники, поста-
вяйки медитативните по средата.

Непосредствено след раждането до 
40-ия ден обучението се свежда само 
до стимулиращата отключваща мозъ-
ка методика, която се провежда до-
съзнателно чрез дискретна стимула-
ция. След 40-ия ден, без да прекъсва 
стимулиращата техника, се прибавя и 
методика на детска медитация, която 

продължава до 6-годишна възраст. От 
I-ия до VI-ия месец се медитират изклю-

чително форми, фигури, знакови движе-
ния, и 4-те стихии в техния чист вид. От 6 

до 12 месеца към тях се прибавя и медита-
ция само на такива предмети и вещи, които 

съответстват на показаните вече медитатив-
ни форми: напр. след “кръга” се медитират всички 
кръгли предмети от интериора; след “триъгълника” 
- всички триъгълни и т.н.

Колкото теоретичното оправдание на обучение-
то е комплицирано, толкова практическото му пре-
подаване е опростено. Дългът на практическото 
знание ни задължава да предупредим, че за своята 
реализация обучението не ползва (поне в началния 
период) никакви сложни технически апаратури, 
нито специален помощен персонал, и че всеки ро-
дител при желание и с минимална загуба на време 
- 4 пъти дневно по 5 минути до 3-ия месец, и 5 пъти 
дневно по 10 минути до една година - е в състояние 
да провежда стимулиращата и медитативна техни-
ки от 0 до 3 години; като за първата ползва просто 
приспособен уред за трептяща светлина, или в кра-
ен случай ритмично светване и угасване на лампата, 
както и магнетофонни записи с акорди, гами, арпе-
жи и най-първични хармонии и полифонии от пред-
класиката (нидерландците, Палестрина, Шютц и пр. 
до Бах). Като модел на процес, имитиращ взривно 
освобождаващата природа на креативния акт, както 
и процес, аналогизиращ отвъртането и завъртането 
на спиралата на ДНК, се подава успоредно на всеки 
сеанс и бенгалски огън. Скоростта на дискретната 
(трептящата) светлина, съобразена със скоростта на 
синтеза на белтъка, трябва да бъде 1 секунда. За по-
голямо приближаване до скоростта на ферментатив-
ните реакции скоростта на оборота на дискретния 
сеанс в началото и края може да бъде увеличена до 5 
секунди. Медитативните техники също могат да бъ-
дат опростени с изрязани от картон и облепени със 
станиол, за да фасцинират, геометрични фигури по 
степента на тяхното усложняване, закачени на конец 
и висящи от тавана, в тъмна стая, осветени с фикси-
ран лъч. Принципът е сеансът да започва и завършва 
с по 1 минута трептящо (дискретно) възприятие на 
фигурата, който се медитира по средата с контину-
ална (непрекъсната) фокусирана светлина 8 минути. 
С оглед по-бързото завързване на субектната иден-
тичност, сеансите се придружават от “феномена на 
огледалото”, което изисква всекидневно поставяне 
на детето срещу огледало след 14 ден.
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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.

Егото - висша форма 
на самокапсулация, много 
добре използвана срещу 
нас. Развива се чрез целия 
погрешен модел на въз-
питание, обучение и, раз-
бира се, – чрез медията.

Егото е много отчетли-
во изразено при хората с 
материална насоченост в 
живота. Пазарът предлага 
все повече фалш, вменени 
ценности и лъскави про-
дукти, от които ние сме 
неудържимо привлечени. 
Консуматорството взима 
своя връх и е насочено 
към развитие на егото у 
човека. В резултат семейс-
тва се разделят, човешко-
то същество е неспособно 
да прави компромиси. 

Космическата енергия 
не стига до съзнанието и 
не може да бъде обрабо-
тена поради засиленото 
чувство за собствена зна-
чимост.

Самохвалството и са-
моувереността са форми 
на програмиране от егото. 
Ключови фрази, които ги 
разкриват: “Или ще стане 
както аз казвам, или няма 
да стане”, “Знам, че в друга 
ситуация бих постъпил по 
друг начин, а не глупаво 
като теб!”. Не! Не знаете! 
Трябва да сте разбрали, 
че нещата никога не са 
такива, каквито ги мис-
лим първоначално! Както 
казва авторът на книгата 
„Матрицата V” – тук сме 
заради преживяванията 
си, и въпреки че те са в 
голямата си част предва-
рително избрани преди 
въплъщаването, ние на-
рочно не ги помним, за 
да са стойностни, носещи 
смисъл и реален опит! 
Поради същата причина 
не помним и миналите 
си животи. Ние едвам се 
справяме с осмислянето 
на настоящия си живот, 
а представяте ли си да 
помним и травмите от 

предишните си животи? 
Твърдението, че ЗНАЕТЕ 
как бихте реагирали, не е 
в хармония с концепция-
та на целия наличен свят. 

НЕ ЗНАЕТЕ, 
дОкАТО 

НЕ прЕживЕЕТЕ!
Едно е да го мислиш, 

друго е да ти се случи! Ние 
сме тук, на това ниво на 
съществуване, именно по-
ради незнание! Ако бяхме 
много знаещи и можещи, 
щяхме да сме в някоя от 
другите свръх-вселени! 
К а т е г о р и ч н о с т 
плюс ключо-
ви думи като 
“знам” са бе-
лег на про-
грамиране, 
из в ър ш е -
но през 
егото. 

Н а й -
опасно и 
зловещо е 
егото у хора-
та, които имат 
езотерична на-
соченост. Това се 
нарича духовно ви-
сокомерие и е много 
по-страшно от обикнове-
ното его – продукт на со-
циума, защото духовното 
високомерие има претен-
цията за една по-дълбока 
основа на разбиране и 
осмисляне на света, но то 
съдържа в себе си и много 
по-голяма степен на само-
забравяне и подценяване 
на обикновения човек. 
Когато разбирането и 
способностите на пълно 
съзнание са изкривени 
навътре, към егото, това 
може да причини много 
зло. Този проблем е бил 
изживяван и се изживява 
от хората на Земята. Най-
опасни са хората, изживя-
ващи себе си като духов-
ни водачи и гуру-та, които 
вярват, че са много пове-
че от обикновени човеци. 

За състоянието на планетата 
и какво можем да направим

ЕГОТО

Дейвид Спенглер

Хора, които поемат съзнателна отговорност за своя 
живот, без да обвиняват другите за своите проблеми.

Хора, напълно съзнателно решили да се учат и да 
растат.

Хора, виждащи проблемите си като уроци и може би 
като поредица от превъплъщения и учене.

Хора, които са убедени, че сме онова, което мислим; 
и че можем да се променим като променим начина си 
на мислене.

Хора, които чувстват, че могат да променят света 
като променят самите себе си, а не като се опитват да 
променят другите.

Хора, които черпят сила от вселената, като навлизат 
навътре в себе си.

Хора, които са разбрали, че за любовта не трябва да 
се поставят никакви условия.

Хора, които се учат да обичат и познават себе си, за 
да могат по-добре да опознаят и обикнат другите.

Хора, за които другите не са нито по-добри, нито по-
лоши от тях самите, а просто са различни части от едно 
и също цяло.

Хора, които са избрали свой собствен път, вместо да 
следват една догма.

Хора, които зачитат вашето право да вървите по ва-

шия път, а не по техния.
Хора, които разбират, че всичко, което имаме, е на-

стоящето, тъй като вчерашният 
ден е само в мисълта ни, както и 
утрешният ден.

Хора, които предпочитат да 
притежават себе си, а не вещи и 
неща.

Хора, които след като вече са 
изживели достатъчно мъка и бол-
ка, търсят и намират радост в жи-
вота.

Хора от всички житейски пъти-
ща, от бизнесмени до лечители с 
цветя и есенции, от психолози до 
изследователи на НЛО, от учени до 
мистици.

Новата Епоха не е нова религия 
с определени ритуали и йерархия 
от свещеници, които искат да ви 
обърнат в своята вяра, въпреки че 
някои хора на Новата Епоха може 
да спазват известни ритуали.

Новата Епоха не е някакво ве-
щаене на мрачни съдбини, въпре-
ки че мнозина са загрижени за 

екологията, икономиката и други неща, които оказват 
влияние на света.

Новата Епоха не е движение, ос-
новано върху вина, гняв, страх или 
образа. Тя е пътуване към Любовта, 
която е Бог.

Новата Епоха не означава пре-
даност към единствен учител. Тя е 
учене от много учители в търсене 
единството на Бога.

Новата Епоха не би могла да 
стане култ именно поради всичко 
казано по-горе.

Новата Епоха не е човешко дело. 
Тя означава да вършиш нещата и 
извършването им да е неотменима 
част от съществуването ти.

Б.Р. Уважаеми читатели, ако раз-
глежданите теми в рубриката „Ци-
вилизацията днес – проблемите и 
решенията” ви вълнуват или имате 
въпроси по тях, пишете ни на ад-
реса на редакцията. Кубрат Томов 
ще ви отговори на страниците на 
вестника.

Т я х н а т а 
к а т е г о р и ч -

ност, самоувереност и 
агресивност понякога 
са много по-изявени, от-
колкото в първия случай. 
Обикновено те, както и 
хората, които привличат 
около себе си, поддържат 
с ток цял астрален не-
бостъргач, ако трябва да 
се изразя образно.

Важното в случая е, че 
Егото е нещо, което също 
можем да променим – с 
работа и правилно раз-
биране. Такова разбира-
не всеки изгражда сам за 
себе си. Рецепти е грешно 
да се дават, защото не са 
общовалидни и биха на-
вредили. Всички преми-
наваме през това при раз-
личните си инкарнации 
– това е естественият по-

си Аз, че не правим нищо 
друго, освен да го заздра-
вяваме.

Според толтеките, най-
добре е никой да не ни 
обича.

Проявете своята лю-
бов, без да търсите лю-
бовта на хората.

Връзката е Божестве-
на, когато човек има така-
ва широка любов, че като 
обича, не очаква да му да-
дат нещо в замяна.

Щом очаква, той не е 
никакъв извор. Той е до-
илка. Ако търсите любов-
та на някого, вие винаги 
ще имате терзание. Когато 
някой ви каже, че ви оби-
ча, кажете му: “Ти вършиш 
волята Божия”. Не питай-
те другия: “Ти обичаш ли 
ме?” Щом питате, всичко 
ще изгубите. 

Кой как ни обича, не 
е наша работа. Това е ра-
бота на другите. А ние как 
обичаме, това е наша ра-
бота.

ЛюбОвТА сТОи 
НАд всякА 
рЕЛигия.

Ако наистина искате да 
промените нещо, ще го из-
разите външно още сега; 
още утре когато отидете 
на работа; още сега, като 
си легнете, ще мислите по 
друг начин, ще сънувате 

по друг начин! ДНЕС! Инак 
сме свършени! Тук се крие 
цялото езотерично зна-
ние, няма техники, няма 
отваряне на чакри, няма 
левитация – 

всичкО Е в 
ТОвА кАк сЕ 

сЕбЕиЗрАЗявАмЕ
и доколко осъзнаваме, че 
ние сътворяваме собстве-
ния си свят! Не можем да 
четем книги до безкрай 
и да се правим на мъдри 
в компания. Тези, които 
знаят и не правят нищо, 
са по-вредни за планета-
та от тези, които са слепи! 
На слепите може и да им 
е простено, защото това 
е нивото им, но знаещите 
извършват кармичен грях 
спрямо себе си, бездейс-
твайки! 

Животът ни оставя не-
ограничена свобода да 
вярваме в неговите огра-
ничения!

Докато не се освобо-
дим от своята привър-
заност към формата, от 
своите вярвания и убеж-
дения в каквото и да било, 
от своите очаквания и 
намерения, от своето Его, 
своето вкопчване в това 
на всяка цена “да Бъда!” 
– ще преминаваме от една 
фалшива вяра в друга, все 
обслужващи каприза ни 
за комфорт във “времето” 
и “пространството”. 

Всички хора се нужда-
ят от ново разбиране за 
живота. 

Правилната обмяна 
между мисли, чувства и 
постъпки подразбира 
правилно развиване на 
човешката душа.

ток на нещата. На човек, 
повлиян силно от своя 
егоически егрегор, обик-
новено не може да бъде 
помогнато. Той трябва да 
бъде оставен сам да из-
живее избора си, за който 
е дошъл този път на Зе-
мята, и да извади своите 
поуки. Където е възмож-
но да бъде даден импулс, 
това задължително се усе-
ща от по-сетивните събу-
дени души. Подчертавам, 
че говоря за егото като 
форма на себичност и 
егоцентризъм, обслужва-
щи личните потребности 
на индивида. Да обичаш 
себе си по еволюционния 
начин е нещо съвсем дру-
го! Най-важното е да за-
почнем да работим върху 
себе си. 

Пътят на себелюбието 
и личната гордост ВОДИ 
КЪМ пропаст, която оча-
ква само нашето невни-
мание и най-малкото за-
литане.

По този път се пре-
връщаме в детективи, 
които винаги внимават 
за това какво може да им 
се случи, какво може да 
ги засегне. Търсим дока-
зателства за това, че ни 
обичат или не ни обичат. 
Толкова силно се съсре-
доточаваме в собственото 

Цивилизацията днес – проблемите и решенията
И така, какви са хората на Новата Епоха?
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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.

Уважаеми господин Панчев,

пише Ви Ваш абонат на в-к “Родово имение” и чи-
тател на книгите от Библиотека “АНАСТАСИЯ”.

Преди да изложа текста на писмото си, да Ви се 
представя накратко:

Казвам се Димитър Грудев Вълков. Роден съм в с. 
Поляново, община Харманли. Жител съм на с. Досите-
ево, същата община, където работя на едноименния 
язовир, собственост на “Напоителни системи ЕАД” 
Хасково. Семеен съм и живея със съпругата си и тъ-
щата в дома им в село Доситеево. Имам двама сина. 

Предполагам си спомняте, че аз Ви писах за първи 
път по случай 3-годишния юбилей на Вашия–мой лю-
бим вестник.

За мен бе голяма изненада, когато прочетох публи-
кацията на писмото ми. Това е първата публикация на 
нещо, написано от мен, за моята 63-годишна възраст.

Господин Панчев, сега, когато пиша това писмо, 
пред мен е книга 2 на Вашата издателска къща, която 
си поръчах по телефона и я получих заедно с книга 6 
и няколко вестника “Родово имение”.

Тъй като Вие ми изпращате втори брой от книга 6, 
аз ще споделя с Вас, че втория екземпляр на книгата 
ще предоставя на селския фелдшер. 

А ще започна да чета веднага и книгата на акаде-
мик Виктор Медиков – “Путин, Мегре и бъдещето на 
света”, тъй като съм в 10-дневен отпуск.

Приемете моите искрени благодарности за публи-
кацията на писмото ми. Поздрав и за предоставените 
ми книги и вестници.

С уважение:
Димитър Вълков

 До Издателя,
на Всенародното 

екологично движение,
(ВЕД) “Родово имение”

академик Атанас Панчев

кЛуб пО иНТЕрЕси „рОдОЛюбиЕ” 
към съюЗ НА пЕНсиОНЕриТЕ 2004 
рАйОН “ОдЕсОс”
гр. вАрНА

до редакцията на в-к “родово имение” 
и главния издател, г-н Атанас панчев 
гр. софия

Уважаеми г-н Панчев!
Уважаема Редакция!

Закъсняхме с поздравленията за Нова година, но сме в навечерието на други два 
празника: 1-ви март или Баба Марта - чисто български празник, символ на здраве, 
благополучие и късмет, и 3-ти март - Националния празник на България. Трети март, 
един връх в нашата история, който завинаги ще ни свързва с имената на Раковски, 
Левски, Ботев и хилядите българи, дали живота си за идеята на Левски за „чиста и 
свята република”.

Времето, в което живеем днес, е трудно и сложно и за съжаление нашата пенси-
онна възраст е доста уязвима във всяко отношение. Но въпреки всичко, въпреки 
аномалиите в нашата държавност, ние сме живи, българи сме и сме тук, в нашата 
България, която обичаме.

Желаем Ви крепко здраве, бодър дух и истинско, възраждащо, пролетно настро-
ение. Нека 2009-та година бъде успешна за всички Вас, както в личен, така и в профе-
сионален план, успешна, разбира се, и за вестника.

Благодарим ви за жеста, който правите за нашия 
клуб, за вестниците, които ни изпращате. Все повече 
хора четат и харесват в-к „Родово имение”. А той на-
истина е прекрасен и разнообразен.

На последните две сбирки прочетохме и обсъди-
хме доклада на Никола Гигов „Приносът на България 
за развитието на световната култура и духовност 
чрез Орфей и траките и тяхната писменост”.

С удоволствие Ви съобщаваме, че нашият клуб 
се разраства и от районен преминава на общинско 
ниво към съюза на пенсионерите. В него членуват 
интелигентни и родолюбиви хора.

Още веднъж, бъдете живи, здрави и поддържай-
те българския дух чрез в-к „Родово имение” и сре-
щите, които организирате и провеждате.

С уважение към всички вас:

Председател на клуба:
Ж. Георгиева
24.02.2009 г.

Здравейте всички вие от 
вестник “родово имение”!

Вестник 
„Родово имение” 

открива нова рубрика
зАПозНАНстВА
Здравейте, уважаеми издатели!

Редовен читател съм на вашето издание (абониран съм). Споделям излага-
ните идеи и, разбира се, “плана” на Анастасия.

Бих искал да 
предложа нещо на 
пръв поглед наивно, 
но за този проблем 
е говорила и Анас-
тасия. Става дума за 
следното: Родовото 
имение без семейс-
тво е немислимо. 
Проблемът е в това, 
че в днешно време 
създаването на се-
мейство е проблем. 
Младите хора не се 
срещат, не общуват. 
Контактите са за-
труднени. Те са осо-
бено трудни за хора 
с нашите разбирания за живота и неговия смисъл, които Анастасия, а и всеки 
с що годе развит инстинкт за самосъхранение споделя. В тази връзка е и мое-
то предложение: страница на вестника или страница към вашия сайт да бъде 
отделена за обяви за запознанства. Доколкото следя сайта на В. Мегре, тази 
година в Русия организираха нещо като събор точно с тази цел.

Надявам се това предложение да не обърква плановете на редакцията.

С уважение:
Калин Господинов, Варна

Радвам се, че ви има и че помагате да има по-светли 
дни.

От вас научих за книгите на Вадим Зеланд, запознах 
се с божествения Никола Гигов, вие сте ми нещо като 
ориентир, когато си внуша, че съм се загубила.

Засега нямам възможност да градя своето имение, 
както мечтая, но с интерес разглеждам всички практич-
ни и полезни идеи във вестника.

Харесвам съветите на господин Димитър Стоянов 
от с. Бачково и неговата био-
динамична характеристика 
за съответния месец. Искам 
някой ден да имам неговите 
познания и да ги прилагам на 
практика. Ако е възможно, да 
обясни на страниците на вес-
тника как се получава измес-
тването на зодиакалния знак, 
в който се намира Луната, 
спрямо други таблици в други 
издания. Например на 13.02. 
Луната е в Дева в биодинамич-
ната характеристика, а в “Точ-
ното време” Луната на този 
ден е във Везни. 

В никакъв случай не каз-
вам, че той греши, но ако може 
на достъпен език, за непросве-
тени хора като мен, да поясни. 
Например за 08.02. смятах, че 
Луната е в Лъв и реших да по-
садя дръвче, а се оказа, че ос-
вен че Луната не е в Лъв, това 
е ден и във “възел” (но това 
отделно).

Моля, ако е възможно, да 
публикувате биодинамичната 
характеристика по-рано, пре-

ди да настъпи месеца.
Искам чрез вас да поздравя и господин Никола Ги-

гов. Мисля си, че той е прероденият Орфей.
Ако имах музикална компания или студио, бих го 

помолила да издадем заедно музикални дискове, кои-
то да те карат да откриеш света, които правят децата 
спокойни, уверени, щастливи. Аз мечтая и знам, че той 
ще издаде дискове, пълни с красива музика.

От “Космос от мъка и песен” научих какъв е музи-
калният букет, изпратен в Кос-
моса. Има ли издаден диск в 
България с това съдържание? 
От “Орфей и цветята” разбрах 
за някои лекове, дето церят тя-
лото и душата.

След като прочетох една 
статия на господин Васил Ка-
нисков във вестника, реших, че 
мога да прочета и някои от не-
говите книги (по-рано ми беше 
трудно).

Много харесвам съветите 
за млади родители от антро-
пософски лекари, изпратени 
от Нели Спиридонова – Хорин-
ски.

Отпечатването на приказки, 
разкази и романи е много ху-
бава идея. Силно впечатление 
ми направиха илюстрациите на 
африканските приказки.

Всички вие сте чудесни.
Благодаря ви!
Желая ви здраве!

Ваша читателка от гр. 
Сандански



� Изкуство и култура 16 - 22 март 2009 г.

„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

Уважаеми приятели 
на изкуството,

Хубаво е да пре-
връщаме и делниците си 
в празници, вторниците 
или петъците в духовни 

тържества. Стойностното 
и съдържателното, бъ-
лгарското и човешкото 
да владеят атмосфера-
та, а пошлостта, която за 
съжаление все повече 
превзема живота ни, най-
сетне да започне отстъп-
лението си.

Поредната изява на 
галерия “Алба Авитохол” 
ни дава кураж, че не всич-
ко е загубено в битката с 
многоликото Зло. И при-
чината е отново Христо 
Танев, едно емблематич-
но име за Стара Загора и 
за България през послед-
ните десетилетия. Светът, 
който този художник съз-
дава, ни кара да се чувс-
тваме и повече българи, 

и повече европейци. Това 
е рядка дарба. И нейното 
основно качество е, че не 
противопоставя българ-
ското и европейското, а 
им предлага съжителс-
тво с разбирателство и 

толерантност.
Христо Танев 

е патриот – и на 
България, и на 
Стара Загора. 
Патриотизъм, в 
който местното 
и националното 
не са в противо-
речие. Ето защо 
не ще прозвучи 
нито обидно, 
нито неестестве-
но, като кажем, 
че Христо е и 
старозагорски, 

и български художник. 
Така и неговият староза-
горски патриотизъм има 
двойна тежест.

Моят стар приятел, 
състудент и земляк Хрис-
то Танев споделя, че през 
целия си живот търси в 
картините си чистотата 
на изказа и простотата на 
формата. Вгледайте се в 
изложените в новата му 
колекция творби. Не от-
кривате ли зад изчисте-
ните форми нещо маги-
ческо, някакви особени 
знаци, с които художни-
кът иска да ни каже важни 
истини не толкова за себе 
си, колкото за всички нас? 
Не толкова за миналото, 
настоящето и бъдещето, 

Светът, който те прави и 
българин, и европеец

Таньо КЛИСУРОВ

ПоздравленИе По случай 
открИването на обновената 
ексПозИцИя По жИвоПИс на 
художнИка хералдИк хрИсто танев 
в галерИя “алба-авИтохол”. 
23 януарИ 2009 год.

колкото за времето въоб-
ще. Неговите мегалити, 
колони с антични букви, 
многозначителни сфери, 
сякаш произвеждат вре-
ме, носят енергия, която 
според автора трябва да 
премине у зрителя.

Да казваш много и да 
бъдеш лаконичен, да си 
ясен и същевременно 
символите да внушават 
много значения, да си ра-
ционален, но същевре-
менно с това романтична 
струя да пронизва плат-
ната ти, да си национа-
лен, но общочовешкото 

звучене в творбите ти 
да вълнува и публиката 
в далечен Брюксел или 
белгийците, стъпили в 
сърцето на Тракия – всич-
ко това са все черти от 
стила на “Христи Танев”, 
от творческия патент на 
нашия съгражданин.

Вгледайте се в кар-
тините му! Ще усетите 
не само естетическа на-
слада, но привличане за 
съавторство, характерно 
за едно истинско изкус-
тво. То те кани да продъ-
лжиш по свои пътища. 
Онова, което художникът 

ти предлага в платната 
си, е сам да се почувс-
тваш творец.

Христо Танев използ-
ва много цветове. Първи-
ят му любим цвят е зеле-
ният. Той е астрален. Дру-
гите астрални цветове 
са синият, тъмносиният, 
виолетовият. Те са носи-
тели на духовното нача-
ло. Червеният, жълтият, 
оранжевият са носители 
на материалното. Хрис-
то Танев освен художник 
е и философ. Попитах 
го, защо вече не рисува 
човешки фигури. Това 
той правеше до средата 
на осемдесетте години. 
Отговори ми: “Новите 
знания, които имам, ми 
откриха, че всеки човек 
носи своето “аз”. Трудно 
е да обобщиш “азовете” 
на всички свои герои. Да 
обърнеш внимание на 
пространството е много 
по-въздействащо, казваш 
много повече на хората”.

Ето защо в картините 
на Христо през послед-
ните години има толкова 
много небе, хоризонт и в 
края на краищата духов-
на дълбина. Тази дълбина 
го родее с класическите 
майстори, а притежава-
нето на собствена фило-
софия очертава неповто-
римия му индивидуален 
профил.

Откривал съм няколко 
изложби на Христо в раз-

лични периоди от живота 
му. Не сравнявам пос-
тиженията им. В изкуст-
вото това е безполезно, 
непродуктивно. От това, 
коя изложба “е по-”, се 
интересува главно клю-
ката. Аз влизам във всяка 
Христова изложба радос-
тен, защото тя ме изважда 
от сивотата на изпълне-
ното с потискащи мисли 
за оцеляване и полити-
ческо скудоумие ежедне-
вие. Във всяка изложба на 
Христо аз не само цъкам с 
уста, но и мисля.

Ще си позволя едно 
сравнение, дано не про-
звучи за някого преси-
лено, нещо, което би 
било безкрайно чуждо за 
творчеството на Христо 
Танев. Слизайки по стъ-
палата на тази малка, но 
одухотворена галерия, 
аз винаги се сещам за 
българските църкви в го-
дините на турското робс-
тво. Макар и вкопани в 
земята, те са извисявали 
духа, давали са увереност 
на българските христи-
яни, че нравствено са 
по-силни от поробителя 
с окървавения ятаган, 
нищо че минаретата му 
са се издигали високо в 
небето. Мисля си, че и 
галерия “Алба Авитохол” 
раздвижва духа в кръвта 
ни по сходен начин.

Дано и вие да го усе-
тите!

„Вратата на богинята”, худ. Христо Танев

„Ключ към съдбата”, худ. Христо Танев
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Николай 
КАФТАНДЖИЕВ

ГАЛОПЪТ
В бр. 6 на в-к “Родово 

имение” излезе материал 
с интригуващо заглавие 
“Българските пирамиди 
– юртите, краят на Ро-
манови и Археометъ-
рът на маркиз Сент-Ив 
д А̀лведр”. В него се съоб-
щаваше, че юбилейното 
20-то издание на ИК “Но-
вата цивилизация” е 2-то 
допълнено издание на 
книгата на старозагорс-
ката журналистка Донка 
Йотова “Романови – краят 
на една мистерия” и че тя 

вече е представена в Ста-
ра Загора и село Габаре-
во. Известяваше се също, 
че поради проявения го-
лям интерес към книгата 
и въобще към съдбата 
на укрилите се две пос-
ледни деца на Романови 
в Габарево седмични-
кът ни открива рубрика 
с работно заглавие “ПО 
СЛЕДИТЕ НА РОМАНОВИ 
В БЪЛГАРИЯ”. Необходи-
мостта от нея бе форму-
лирана така: “Интересът 
по тази тема е голям и 
то не само в Русия и Бъ-
лгария, но и въобще. При 
това, оказа се, че става 
въпрос и за интереси, из-
вън тези на учените, за-
това в-к “Родово имение” 
ще разгледа нещата и от 
своя страна.” В следва-
щия брой 7 на седмич-
ника в рубриката бяха 
разгледани три въпроса: 
1. Малко история за сле-
дите в България. 2. Но-
вото допълнено издание 
на “Романови – краят на 
една мистерия” и преми-
ерата му в Стара Загора и 
Габарево. 3. Как да продъ-
лжим започнатото дело. 
След този първи подстъп 
към темата бяха преда-
дени още три подстъпа 
към нея, които излязоха 
макар с малко обърква-
не. Четвъртият излезе 
в бр. 9, а после вторият 
“Завесата се преповдига” 
- в бр. 10 и третият “Тай-
ната на Пьотр Замяткин” 

ПО СЛЕДИТЕ НА РОМАНОВИ В БЪЛГАРИЯ
“Най-сензационният исторически 

роман на XX век” и нашето проучване
- в бр. 11. С тези няколко 
материала първата фаза, 
даваща най-общ поглед 
по темата на нашето про-
учване, е приключена.

ПРЕМИЕРАТА 
НА 

“РОМАНОВИ 
– КРАЯТ 
НА ЕДНА 

МИСТЕРИЯ” 
В СОФИЯ

Тя се състоя на 21 
февруари. Още по вре-
ме на представянето на 
книгата в Стара Загора и 
Габарево бе подчертана 
голямата заслуга на Нора 
(княгиня Анастасия) за 
културното издигане на 
Габарево, преди всичко 
като учителка и възпита-
телка на децата. 

Всред изказалите се бе 
и докторът на историчес-
ките науки Йордан Колев. 
Той съобщи, че големият 
български историк акад. 
Христо Христов му е до-
верил, че според него 
вероятно в Габарево са 
живяли две от децата на 
последния руски цар Ни-
колай II. Пиша “доверил”, 
защото по времето на 
предишния режим в Бъ-
лгария темата за възмож-
ността да има оцелели 
деца от царската фами-
лия, е била табу. Надявам 
се, че д-р Йордан Колев 
ще сподели казаното му 
от акад. Христо Христов с 
читателите на в-к “Родо-
во имение”.

След обсъждането 
на книгата, вече в тесен 
кръг, разговорите про-
дължиха. Тогава Донка 
Йотова ми предаде ксе-
рокопие от статията на 
габаревската Кръстина 
Чомакова, посветена на 
една забележителна ней-
на съселянка – Васила 
Саръилиева (1875-1963). 
Тази жена, определяна от 

Донка Йотова като “уни-
кално явление”, се оказа 
личност с изключителни 
заслуги за културното и 
битово издигане на га-
баревци, дело започнато 
преди г-жа Нора и про-
дължено и след това. 

Така нещата придобиха 
нов облик. Културният 
и битов принос на г-жа 
Нора за Габарево – ДА, 
но не като в едно обик-
новено наше село, а като 
в българско просветно 
огнище, дало и даващо 
достойни български ин-
телектуалци.

“МАСТИЛЕНИЯТ 
ЛАБИРИНТ” 

НА ЛЮДМИЛА 
ФИЛИПОВА” 

И “ПО 
СЛЕДИТЕ НА 

РОМАНОВИ” НА 
В-К “РОДОВО 

ИМЕНИЕ”
Сред най-новите сен-

зации е появата на кни-

гата на младата автор-
ка Людмила Филипова 
“Мастиленият лабиринт”. 
Една от оценките за нея, 
дадени на гърба на кни-
гата, е на Мария Станко-
ва, писател, сценарист, 
и гласи: “Това е може би 

най-добрата й книга до-
сега. Следвайки един от 
най-успешните светов-

ни модели, романът се 
разполага на границата 
на документалистиката 
и фикцията – героите са 
пълнокръвни персона-
жи, със своя история и 
роля, насители на идеи, 
интерпретират се мито-
ве, напластяват се ин-
терпретации, дописват 
се сюжети, разгадават се 
мистификации.”

Още съм в начало-
то на този роман и все 
търся малко свободно 
време, за да продължа 
увличащото ме четиво. В 
същото време вече про-
четох и даже анализирах 
проучването на следова-
теля от Габарево Благой 
Емануилов “Тайната на 
Николай Втори” (1-во изд. 
1998, 2-ро доп. на руски 
от 2008 г.) То също е не 
по-малко увлекателно 
написано, поне за хора 
като мен. Ето че Емануи-
лов дойде неотдавна във 
в-к “Родово имение” и ни 
донесе откъс от новата 
си още неиздадена кни-
га “Император Николай 

Втори и конспирацията 
на века”, както и статията 
на Нели Пулева “Българс-
ки ключ за разгадаването 
на разстрела на руското 
императорско семейс-
тво”, поместена в бр. 11-
12 от 2007 г. на сп. “Бъл-
гарски дипломатически 
преглед”, издавано на бъ-
лгарски, английски и рус-
ки. Тя е написана по пре-
доставен й текст от Бла-
гой Емануилов. В самото 
й начало чета: “Най-сен-
зационният исторически 
детективски роман на XX 
в.” Така наричат и в Русия, 
и в чужбина драматична-
та гибел на руското импе-
раторско семейство.”

Искам да вярвам, ос-
новавайки се на вече про-
четеното от мен, че и тази 
му книга ще предизвика 
истинска сензация, а до 
нейната поява на бял свят 
и след нея, ние ще про-
дължим с диренията си, 
дълбоко убедени, че про-
учването на в-к “Родово 
имение” след съответна-
та обработка на данните, 
може да се окаже също 
една увлекателно написа-
на родолюбива творба.

София, 06.03.2009 г. 

Лиляна Деликирова

Изминаха пет години от учредяването на Наци-
оналната награда за детска литература “Петя Кара-
колева” и 7 месеца от първото издание на Литера-
турния салон, носещ също името на талантливата 
кърджалийска писателка и поетеса. И двете начи-
нания имаха за цел да стимулират детските писате-
ли да работят с и за децата на Родопите, удовлетво-
рявайки вътрешната им потреб-
ност от творчество.

Да могат независимо от ет-
носа си да намират в Литератур-
ния салон нужния им стимул и 
да показват своите творби.

Първата творческа работил-
ница към литературния салон 
“Петя Караколева” проведоха 
нашите обичани поети Мая Дъл-
гъчева и Николай Милчев. Тя ще 
продължи и по училищата, за-
щото децата искат да чуят оцен-

ка за това, което пишат, да научат нещо повече за 
творческия процес, да споделят сътвореното.

След два месеца двете литературни начинания 
ще прераснат в детски фестивал “Петя Караколева”, 
а по новоизлезлия роман-приказка на родопската 
сладкодумка “Жълтият космодрум” ще се проведе 
конкурс за рисунка. Издаден без илюстрации, той е 
истинско предизвикателство за въображението на 
децата, които не само трябва да открият в романа 

своя любим герой, но и да на-
мерят неговия образ. Петя на-
истина продължава да работи 
за своите Родопи, които никога 
няма да напусне, все едно къде 
по света ще я четат и чуват.

За Петя Караколева и за 
всичко свързано с Национал-
ната награда и с Литератур-
ния салон, носещи нейното 
име, могат да се намерят под-
робности в уебсайта http://
karakolevapetia.hit.bg

Литературен салон и работилница

Донка Йотова

д-р Йордан Колев на премиерата на книгата 
“Романови – краят на една мистерия” 

в София, 21.02 2009 г.

„Защото националните символи залягат дълбоко в съзнанието на всеки, а от там 
на подсъзнателно ниво се извършват редица процеси, като породената от това 
мисловна енергия образува един общ поток с неимоверна мощ. Такива мисловни 

потоци могат да бъдат насочвани за предизвикване на резонансни психо-физични 
явления, засягащи не само нашата планета и човечеството, но даващи отражение 
и върху цялата Вселена.”                Инж. РАДИ ПАНАЙОТОВ 
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„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

Продължава от стр. 1

Недалеч от порутена-
та и изоставена Радовска 
твърдина в местността 
“Огреня”, потулена сред 
вековните брястове и бу-
каци, се намирала къща-
та на дядо Никола. Годи-
ните, които преживял, а 
те не били малко – шест-
десет и кусур, не  го пре-
върнали в немощен грох-
нал старец. Още му била 
яка гърбината и твърда 
ръката. Заобиколен от 
синове, дъщери и внуци, 
той се радвал на почит и 
уважение от всички, та-
чели го като стар и мъдър 
– глава на многолюдното 
семейство.

Дълги години дядо 
Никола бил войскар, де-
сетник на воеводата Ку-
делин в Браничево. Редът 
и дисциплината, на която 
се научил, създали у него 
навици, към които при-
викнал и цялата си мно-
голюдна челяд.

Дядо Никола имал 
трима сина. Още от рано 
ги научил как меча да 
въртят, копието далече 
да запращат и как лъка 
със сигурна ръка да опъ-
ват. Гордеел се той с тях и 
неведнъж на бран ги бил 
водил. Макар и отдавна 
да било отминало онова 
славно време, често го 
виждали хората да излиза 
със синовете си край “То-
шино блато”, да препуска 
коня си из полето и като 
надавал бойни възгласи, 
сякаш посичал невидими 
врагове. Човек нямало из 
покрайнината, който да 
не познавал стария воин 
и синовете му, да не е 
слушал за подвизите им, 
да не се е възхищавал от 
тяхната смелост, да не е 
готов да тръгне с тях на 
бран. И в тия тежки дни 
на мъка и човешка нево-
ля хората започнали пак 
към него взор да отпра-
вят със скрита надежда 
за помощ и закрила да се 
надяват.

Една заран дядо Ни-
кола извикал при себе си 
най-големия си син Дуко. 
В ръка държал меча си, 
който от години висял 
окачен над одъра и нико-
га до сега не бил свалян, 
откак напуснал службата 
си и се завърнал на село. 
Мълчешката го повел. 
Двамата заедно се изка-
чили нагоре по пътеката. 
Не след много излезли на 
малка полянка на стръм-
ния скат, оградена от вси 
страни с букови дървета и 
ниски храсти. Тук се спре-
ли, поприседнали на едно 
повалено дърво и чак то-
гава дядо Никола подхва-
нал разговор със сина си, 

който през цялото време 
озадачено вървял след 
баща си и дума не смеел 
да отвори, да го попита 
какво е намислил.

- Дуко, - обърнал се 
дядо Никола към сина си 
- доведох те тука сами да 
сме си... да си поговорим. 
Знаеш какво време е на-
станало... Ти си най-ста-
рият и най-опитният ми 
син, а и работата, за коя-
то те викам и нагърбвам, 
е колкото трудна, толко-
ва и опасна и рискована. 
Но няма кой... Двамата 
с тебе най-напред с нея 
ще се заловим. Дошло 
е време ние пак сами 
да си помогнем. Няма 
на кого да се надяваме. 
Виждаш, от Търновград 
помощ не иде, а и няма 
да дойде. Какво мисли 
царят не знам, но рабо-
тата на лошо е тръгнала. 
Сам виждаш, отрядите на 
Драгутина са се пръсна-
ли и все по-големи пора-
зии правят. А това търпи 
ли се?...

Дуко се опитал да 
каже нещо, но дядо Ни-
кола махнал с ръка да за-
мълчи и пак продължил:

– От дълго време, 
Дуко, една работа за-
мислям, от главата ми не 
излиза. И на тебе, както 
ти рекох, като на най-
стар син съм отредил да 
я свършиш. Не е шега... 
Но преди туй искам да 
ти кажа и нещо друго... 
На никого до сега не сам 

споменавал за това. Всич-
ки сте виждали този меч, 
що нося сега, окачен над 
одъра в одаята дето спя. 
Знаеш ли чий е този меч, 
Дуко? –рекъл натърте-
но дядо Никола и гласът 
му затреперил от вълне-
ние. Станал чевръсто и 
звънко изтеглил меча от 
ножницата. Острието му 
блеснало на утринното 
слънце. Завъртял го над 
главата си.

– Кажи, тате, – изду-
мал тихо, едва чуто Дуко, 
завладян от вълнението 
на баща си, разбирайки, 
че става дума за нещо 
много важно, значимо и 
съдбоносно.

– Това, Дуко, е мечът 
на преславния воевода 
Куделин... Дар ми е от 
него след една битка, в 
която насмалко щеше да 
загине, ако се не бях при-
текъл. Дълги години го 
носех след това и аз, на 
бран с него излизах и не 
един враг съсякох дорде 
се прибрах в село. И сега 
за мене този меч е свети-
ня, стои над главата ми да 
напомня за двамата пре-
славни воеводи Куделин 
и Дърман, с които рамо 
до рамо съм воювал. При 
тях двамата сега те изп-
ращам да идеш. Тяхната 
помощ и закрила да ди-
рим. Под тяхното знаме 
ще леем кръвта си. Затуй 
те извиках, Дуко... Това 
исках да ти кажа. Ето ти 
меча, вземи го!

С леко потръпваща от 
възбуда ръка Дуко поел 
меча от десницата на 
баща си и изтрил полеп-
налата смазка.

– Да го пазиш като 
очите си, Дуко! И знай, 
това е моят знак, за пред 
тях. Хайде, с Бога напред 
и тръгвай! – му рекъл за 
последно дядо Никола 
и се спуснал надолу към 
кошарата.

Изброили се много 
дни. Дуко тръгнал със 
заръките на баща си към 
Браничево и дълго вре-
ме вест от него нямало. 
А дядо Никола с всеки 
изминал ден ставал все 
по-нетърпелив. Откак 
изпроводил Дуко, не-
скривана жажда за мъст 
го обхващала, кипнала 
кръвчицата му за разпла-
та и все гледал Дуко да се 
зададе отнякъде. Сутрин 
щом заложел на овцете, 
бързо се изкачвал горе 
на високото и се взирал 
по пътищата със скрита 
надежда да го зърне от-
някъде на бързия му кон. 
Размахвал заканително 
секирчето, с което кас-
трел шумата на овцете 
и отново бавно тръгвал 
към кошарата.

И този ден отминал 
като другите. Привечер, 
както правел от години 
наред, дядо Никола пос-
рещнал овцете от паша. 
Снахите му ги издоили, 
сетне им хвърлили от шу-
мата, дето я бил насякъл 

през деня да се позалъ-
жат, повъртял се малко 
из двора и като награ-
бил наръч сухи дърва, се 
прибрал вкъщи. Оставил 
дървата и приклекнал 
край оджака, където една 
от снахите му бъркала 
яденето в почернялото 
от дима котле.

След вечеря дядо 
Никола останал сам. Не 
бързал като младите да 
си ляга. Сънят бягал от 
очите му, а нещо като че 
ли го възпирало. Някак-
во смътно усещане имал, 
че тая нощ Дуко ще се 
върне. Колко време се-
дял така край огнището 
и той самият не разбрал. 
По едно време като че 
ли позадрямал, извед-
нъж се стреснал от нещо 
и в просъница доловил 
някакъв шум. Надигнал 
глава дядо Никола и се 
ослушал. Кучето лавнало 
веднъж-дваж, сетне ра-
достно заскимтяло. Дочу-
ло се пръхтене на кон.

– Дуко! – трепнал дядо 
Никола, сякаш светкави-
ца го пронизала. Скок-
нал живо от трикракото 
столче, на което седял, 
блъснал вратата и се за-
втекъл да го посрещне. 
Наистина Дуко се завър-
нал. Старият воин сякаш 
се преродил от новините, 
които му донесъл Дуко.

Дни наред, ден и нощ 
пътувал Дуко, дорде на-
мери Куделиновия стан. 
Крил се по усойни де-

рета, по скрити горски 
пътеки и чукари извър-
тал. За малко да го хва-
нат, на вража засада бил 
попаднал, докато една 
вечер в подножието на 
един хълм до завоя на 
една река съзрял отдале-
че проблясъците на буй-
но разгорели се огньове. 
“Туй ще да е Куделинови-
ят стан”, рекъл си Дуко. 
Нали и местни хора му 
казали, че е тъдява някъ-
де край реката, да не се 
бои. Завързал коня си за 
една върба и бавно, като 
се озъртал и ослушвал, 
се промъквал предпаз-
ливо по реката към лаге-
ра. Ясно се дочували вече 
сигналите, които си пода-
вали часовите и тропота 
на конете на влизащите 
и излизащите от лагера 
съгледвачи. Пълзешка-
та Дуко наближил еди-
ния от огньовете, около 
който се били струпали 
група войскари, доловил 
приказката им и въздъх-
нал облекчено.

“Наши са”, промълвил 
тихо, измъкнал се от гъс-
талака и се приближил 
към войскарите, които го 
били заобиколили вече и 
го гледали учудено.

– Хей, аз съм бълга-
рин, знеполец, – подвик-
нал им високо Дуко, та 
да го чуят, – при вас ид-
вам... от далеко. Заръки 
нося, Воеводите Куделин 
и Дърман диря... При тях 
ме отведете!

И Куделина срещнах, 
тате, и с Дърман се ви-
дях – разпалено гово-
рил Дуко на баща си със 
светнали от възбуда очи. 
Всичко им разправих за 
тебе, тате, а най-напред 
твоята важна заръка пре-
дадох и меча на Куделина 
поднесох. Щом го видя, 
тате, и взе в ръцете си, 
не се подвоуми, силно го 
притисна към гърдите си 
и целуна меча, очите му 
се просълзиха...

Ще дойдат, тате, ще ни 
помогнат, тъй ми рекоха 
да ти предам. Скоро ще 
се отървем от тази вра-
жа напаст. Но ми рекоха 
и ние да се готвим, тате... 
Дума дадоха, къде пър-
вия ден на горещниците 
да ги чакаме.

Дядо Никола едва до-
чака да съмне. В три раз-
лични посоки изпроводи 
и тримата си сина. Един 
тръгна по Дерекула, друг 
– из Знеполските села, а 
третият – към Краището. 
И все със заръки. Верни 
приятели войскари тряб-
ваше да обходят, да на-
вестят стари негови бой-
ни другари и на бран ре-
шителна да ги призоват 
под знамето на Куделин и 

МЕЧЪТ НА КУДЕЛИН
(Предание от Трънско)
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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

16 март – Мчци Савин и Папа
1865 – в Париж умира д-р Никола Савов Пиколо, 

един от първите български учени с международна из-
вестност, роден на 15 ноември 1792 в Търново. Обще-
ствен деец, участник в гръцкото националноосвобо-
дително движение, свързал дейността си и с борбите 
на българския народ за национално освобождение. 
Завършва гръцки лицей в Букурещ. От 1823 до 1827 
г. е професор по философия в университета на ост-
ров Корфу. През 1829 г. завършва медицина в Пиза. 
От 1831 г. е лекар и главен инспектор на училищата 
и болниците в Букурещ. През 1839 г. се установява в 
Париж. Заедно с Петър Берон развива активна публи-
цистична дейност за запознаване на френската и све-
товната общественост с българския въпрос, агитира 

за автономия на България по вре-
ме на сключването на Парижкия 
мирен договор в 1856 г. между Тур-
ция и Русия. Завещава големи суми 
и много книги на училището в Тър-
ново. Автор на трудове на френски 
език. Неговите произведения едва 
в последно време се превеждат на 
български.

1937 – умира поетесата Мара 
Белчева, спътничка на Пенчо Сла-
вейков до последните му дни. Ро-
дена на 8 септември 1868.

17 март – Преп. Алексий, човек Божий
1901 – с протоколно решение Академическият 

съвет на Висшето училище в София закупва един це-
нен хербарий от 5500 вида, завещан от Стефан Геор-
гиев, професор по ботаника. Заболява от туберкулоза 
в изпълнение на служебен дълг, лекува се в Германия. 
Георгиев е човек на науката в пълния смисъл на ду-
мата и страстно отдаден на природоизпитанията и в 
създадения от него Ботанически институт.

1784 – в Цариград е обезглавен Йоан Българин, 
насилван да приеме исляма.

1945 – в “Държавен вестник” е обнародван Зако-
нът за защита на “народната власт” с драконовски 
постановления спрямо всеки по-критично настроен 
гражданин.

18 март – Св. Кирил патриарх Йерусалимски
1877 – с конвенции от 15 и 18 март между Русия 

и Австрия Русия добива правото да действа против 
Турция и в случай на успех да получи известно раз-

ширение в Азия с град Батум, но Австро-Унгария се 
противопоставя за създаването на една голяма сла-
вянска държава на Балканите. В замяна на руските 
придобивки в Азия Австрия ще си присъедини Босна 
и Херцеговина. Тези две конвенции са в допълнение 
на съглашението от Рахсщадт 1876 г. Така Русия под-
готвя дипломатически войната срещу Турция. В края 
на март в Лондон е подписан  протокол, към който са 
приложени три декларации на Русия, Англия и Ита-
лия. Русия е с развързани ръце. Турция отказва да 
приеме Лондонския протокол, поради което Русия 
решава, че всички средства за умиротворение на Из-
ток са изчерпани, и че тя, Русия, се вижда принудена 
да обяви война на Турция.

1725 – умира Георги Пеячевич, един от водачите 
на Чипровското въстание от 1688.  Роден е през 1655.

1948 – сключен е българо-съветски договор за 
приятелство, сътрудничество и взаимна помощ меж-
ду двете страни. С него българското комунистическо 
правителство подчинява страната на интересите на 
Москва.

19 март – Мчци Хрисант и Дария
1877 – подписан е Лондонският протокол от пред-

ставителите на Русия, Австро-Унгария, Англия, Гер-
мания, Италия и Франция. Това се налага след неус-
пеха на Цариградската посланическа конференция, 
свикана след потушаването на Априлското въстание. 
Лондонският протокол е последен опит, направен по 
почин на Русия, за въвеждане на реформи в Босна, 
Херцеговина и България. Ако турското правителство 
не въведе необходимите реформи, великите сили ще 
вземат мерки, за да се осигури благосъстоянието на 
християнското население и изгодите на общия мир. 
Турското правителство отхвърля Лондонския про-
токол. Това довежда до обявяване на Руско-турската 
война.

1895 – в София е открит Първият македонски кон-
грес, на който се създава Върховният македонски ко-
митет, а от 1900 година – Върховен македоно-одрин-
ски комитет.

20 март – Преп. отци, избити в манастира “Св. 
Сава”

1890 – в село Туркия, Казанлъшко, се ражда Ди-
митър Христов Чорбаджийски, известен по цяла Бъ-
лгария с псевдоним Чудомир, художник, писател-ху-

морист и обществен деец. Учителс-
тва дълги години, проявява се като 
читалищен деец. Завежда музея и 
картинната галерия при читалище 
“Искра” в Казанлък. Творческата му 
дейност започва като карикатурист 
в хумористичния вестник “Барабан”. 
Но едва от 1932 г. насетне се прочува 
твърде бързо из цяла България с ху-
мористични разкази, печатани във 

вестник “Зора”. Пословични са множеството негови 
герои и дори самите заглавия на книгите му – “Не съм 

от тях”, “Нашенци”, “Аламинут”, “Кой 
както я нареди”, “Консулът от Голо 
бърдо”. Бил е и народен представител. 
Умира през 1967 г.

1877 – във Враца е роден художни-
кът проф. Цено Тодоров, умрял на 20 
ноември 1953.

1938 – умира Александър Мали-
нов, политик, министър-председател. 
Роден е в село Пандъкли, Украйна, на 
21 април 1867.

21 март – Преп. Иаков 
Изповедник

896 – цар Симеон I разгро-
мява византийците при Булга-
рофигон.

1871 – убит в Крайова д-р 
Петър Берон, народен будител 
и книжовник, роден през ок-
томври 1800.

1887 – умира Погониатски-
ят митрополит Панарет Рашев, 
един от учредителите на Доб-
родетелната дружина, роден в 
Търново през 1808.

22 март – 3 Неделя на Великия пост – Кръсто-
поклонна. Свщмчк Василий

1910 – роден в Габрово Любомир 
Андрейчин, езиковед, професор в Со-
фийския университет. Умира на 3 сеп-
тември 1875.

1922 – умира Михаил Греков, въз-
рожденски революционер, публицист 
и преводач. Роден е в с. Дермендере, 
Бесарабия, на 23 май 1847.

НОВ БЪЛГарСКИ КаЛЕНДар

Мара Белчева

Чудомир

Петър Берон

Александър 
Малинов

Любомир 
Андрейчин

Дърман.
И уреченият ден дой-

де. Но дълго време преди 
туй врагът бе предусетил, 
че нещо става, нещо се 
крои... А в това време Ку-
делин и Дърман начело 

на вихрената си българо-
куманска конница си про-
бивали път към Знеполе 
и точно в уречения ден 
– първият от горещни-
ците – нагазили хладките 
води на Ерма. Възторже-

но посрещнати 
от пешаците и 
многолюдната 
конна дружина 
на дядо Никола 
и тримата му 
сина, размах-
вайки високо 
над главата си 
меча на Куде-
лин.

Паметна ос-
танала тази сре-
ща край Ерма в 
съзнанието на 
всички. Куде-
лин прегърнал 
крепко стария 
ратник и обявил 
дядо Никола за 
своя стотник, с 
повеля да язди 
редом до него.

П ъ р в и я т 
жесток сблъ-
сък с отрядите 
на Драгутина 
станал рано 
на разсъмване 
край изоставе-
ната Землънска 
твърдина. Под-
редени в някол-
ко бойни реда 

вражите отреди начело 
с него стояли в очакване, 
охранявани от един уме-
ло прикрит конен отряд.

Най-напред срещу тях 
със страшна сила и уст-

рем, като необуздана сти-
хия връхлетяла конната 
дружина на Куделин, во-
дена от него и стотникът 
му дядо Никола, който 
вперил поглед във вражи-
те редици, яростно разма-
хвал Куделиновият меч, 
час по-скоро да се удари 
с врага. Бойните викове 
на българите и кумани-
те, крясъците, звънът на 
оръжието и тропотът на 
стотиците конски копита, 
които като глух тътен ог-
ласяли цялата околност, 
карали врага да тръпне 
от ужас, пред тая лавина 
от коне и хора срещу тях. 
На стотина разкрача кон-
ната дружина на Куделин 
разтегнала двете си кри-
ла, като някакъв огромен 
орел, миг след което със 
звън и трясък вклинила 
своя център, като остър 
таран, във вражите редо-
ве.

Куделин и дядо Нико-
ла биели в центъра и като 
напирали в дълбочина се 
стремели да преполовят 
бойния ред на врага, да 
разтроят цялата му от-
брана, за да бъде той об-
хванат от двете крила на 
конната дружина. Боят 
ставал все по-жесток и 
кървав. Драгутин взел 
да се огъва и вкарал в 

боя резервната си кон-
ница, срещу която начаса 
връхлетял конният от-
ряд на Дърман. Гърди с 
гърди се ударили коне и 
хора. Страшна сеч наста-
нала. Почервеняла Ерма, 
окървавило се полето. 
Вопли, степания, кря-
съци, викове, цвилене на 
подплашени и не доуби-
ти коне огласяли цялата 
околност. И в разгара на 
лютата битка, за най-го-
ляма изненада и ужас на 
врага, отрядите на Дра-
гутина били ударени в 
гръб от конната дружина 
на дядо Никола и трима-
та му синове, начело с 
Дуко. Спотайвала се тя и 
в уречения час долетяла 
на помощ.

Настанало небивало 
клане и бъркотия сред 
разтроените и напълно 
разгромени вражи отре-
ди. Драгутин със сетни 
сили се измъкнал от боя, 
едва се спасил да не бъде 
посечен. Едни захвърля-
ли оръжие и се предава-
ли, други, които можели, 
бягали и се спасявали, 
гонени по петите от вой-
скарите на Куделин и 
Дърман и хората на дядо 
Никола и синовете му.

Боят свършил. За ня-
колко дена цялата Трън-

ска покрайнина се очис-
тила и от последните 
остатъци на вражата рат. 
Народът навред ликувал 
и възхвалявал героизма 
на двамата воеводи Куде-
лин и Дърман, стотникът 
дядо Никола и синовете 
му, комуто толкова много 
дължаха, а той бил най-
радостен и щастлив от 
всички.

След този кървав ден 
враг не посмял вече да 
надзърне в Трънската 
покрайнина.

Народът не забравил 
своите избавители и уве-
ковечил техните имена, 
станали легенда в спо-
мените си, предавани от 
баща на синове и внуци.

Гористата местност 
над “Огреня”, дето стану-
вала дружината на Дър-
ман, и днес носи името на 
воеводата – Дърманци, 
Дърмасци или Дърмаци, 
а твърдината над с. Радо-
во, дето се настанил вое-
водата Куделин, дала пък 
името на целия планинс-
ки масив над нея: Кудел-
ин, Гудел-ин, Кудел-Гудел. 
А своята реликва – мечът 
на Куделин, дядо Никола 
дал на сина си Дуко, кой-
то станал стотник в кон-
ната дружина на Куделин 
и Дърман.
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Аерогарите са най-
интересното място на 
света. Те са еталонът на 
движението и лакмус за 
проверка на чувствата на 
пътниците. Те са изпита-
ние и изненада, предиз-
викателство за сълзи на 
радост и на облекчение, 
прегръдка за добро при-
стигане и пожелание за 
добро завръщане. Поня-
кога миговете - добри или 
тревожни, са по-желани 
от дългите и уж спокойно 
чакащи трепети на отли-
тането. Тук е най-типич-
ното място на несигур-

ността. Току-що си видял 
някого и той отлита, или 
пък пристигнал весело се 
завърта, търсейки посре-
щачи, и изчезва в пъстро-
тевицата на тълпата.

В такава една сует-
ня, но пълна с радостно 
очакване се събрахме 
петимата: Атанас Панчев 
– директор на издател-
ство “Новата цивилиза-
ция” и водач на групата 
- едър, представителен 
мъж, при когото всяка 
крачка е изпълнена с до-
стойнство, Николай Каф-
танджиев, ветеранът на 
групата - историк и пуб-
лицист с изключително 

АЙСБЕРГЪТ НА ЛЮБОВТА
Пътеписни есета и размисли от едно 
фантастично пътуване до Виена Париж, 
Южна Франция, Испания и Андора

и мигом си спомняме за 
предишната “Магия за 
път”. Хубаво нещо е пътят, 
ако го поемат обичащи 
се хора. В очите ми вече 
блестят сълзи от щастие, 
а Гигов е извадил хими-
калка и надписва книга-
та. Това е наша традиция 
- първият екземпляр от 
всяка нова книга - на лю-
бимия човек. С най-топъл 
автограф. Такива са мои-
те вече 50 автографа. Те 
са твърде лични, за да ги 
цитирам, но през радос-
тни сълзи виждам само 
как играят буквите “...пти-
цо, моя...”

В това време мобил-
ният ми телефон звъни. 
Обажда се от Пловдив 
дъщеря ни Елица за бла-
гословия преди полетите. 
Тя също по-рано е пъту-
вала с нас, а сега просто 
се радва и благославя. 
Толкова вълнуващи ми-
гове, че проверките ня-
как си се стопяват и идва 
времето на излитането. 
“Боингът” ни поема в 
“корема” си и ни пуща за 
разтуха милите стюарде-
си. Пътниците са най-раз-
лични, говорят всеки на 
своя език, но има нещо 
обединяващо, което е 
общо. Това е чувството, 
което ни свързва. Все-
ки, дори най-смелият, си 
мисли: дано пътуването 
е по живо и по здраво, че 

само преди няколко дни 
по летищата е имало та-
кова задръстване пора-
ди гъстите мъгли, че слу-
шахме непрекъснато за 
неразбориите по всички 
медии. Сега обаче, въпре-
ки февруарското време, 
място за безпокойство 
няма, ала споменът все 
пак тегне.

Преди да се откъснем 
от земята, една от стюар-
деските с кокетно върза-
но шалче погледна дамс-
ката ми чанта на колене-
те, взе я и я сложи, къде 
мислите? Не в багажника 
над главите ни, не, а под 
седалката на предния па-
сажер в самолета...

Изпитах смесено чувс-
тво. Най-напред на облек-
чение, защото е знайно 
колко е тежка една дам-
ска чанта. Но има и нещо 
друго. У нас, в България, 
мнозинството от хората 
носят в себе си фаталната 
убеденост, че ако сложиш 
и за минута чантата си на 
земята, ще обеднееш. Ви-
наги ми е било смешно 
това, затова сега в само-
лета погледнах с усмивка 
загрижената стюардеса, 
за която такъв фатализъм 
не съществуваше, и й ким-
нах в знак на благодар-
ност. Самолетът вече се 
носеше плавно във въз-
духа, беше 10 часът сут-
ринта и ние поехме курс 

галантно чувство на ка-
валер, Ивайло Георгиев 
или накратко Иво, знаещ 
чудесно френски език и 
поддържащ от дълги го-
дини контакти с култур-
на Франция, поетът-ор-
феист Никола Гигов - мой 
съпруг, с когото заедно 
сме ходили в 40 държа-
ви по света, за да търсим 
следите на Орфей и древ-
ните цивилизации в най-
отдалечените кътчета 
на земята, и моя милост 
- журналист и публицист 
- единствената жена в 
групата. Казват, че жени-
те носели щастие. Вярно 
е, може би затова мъжете 
го поддържат и внимават 
да не се разсипе то някъ-
де по пътя.

В минутите преди 
тръгването и митничес-
ките проверки, които са 
рутинни, има нещо до-
тегливо. Затова пък Ата-
нас Панчев бе решил да 
ни направи една изне-
нада и да повдигне гра-
дуса на пътуването. Той 
извади от елегантното 
си куфарче прекрасна 
синя лъскава книга и я 
подаде на Никола Гигов с 
подходящ за него жест. А 
той е - топла прегръдка. 
Това бе “Трънен венец от 
Рая” - поредната книга на 
поета, негови пътеписи, 
издадени от издателство 
“Новата цивилизация”. 
Каква по-хубава изнена-
да за един поет и писа-
тел от тази - в момента 
на ново пътешествие да 
му подариш книга от ми-
нали пътешествия. Това 
си е една благословия за 
нови книги с един при-
ятелски сюрприз за “бон 
воайяж”.

Разглеждаме двамата 
с Гигов новата му книга 

В България някои просят за бедното си и гладно 
дете, други събират помощи за близки, а този мъж 
в австрийската столица Виена събира помощи чрез 
козичката си – една чудесна атракция в елегантната 
европейска столица

С Нели Спиридонова-
Хорински във Виена

Входа на Дворецът на 
Хофбургите
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София - Виена. Всеки със 
свои мисли в главата си, 
а “Боингът” със своя път 
през млечните къдели на 
облаците. 

Гледам крилете му и си 
спомням един близък чо-
век шегобиец, който каз-
ваше, че истински смел 
човек би бил онзи, кой-
то направи гимнастика 
на крилото на самолета 
по време на полет. Боже, 
каква ти смелост, това би 
било направо лудост. Та 
кой ли би посмял...

защото си са нужни. А на-
шите се разсипали, та не 
можеш да ги намериш.

Тук Нели отделя толко-
ва време, за да ни прене-
се в различни светове - ту 
в дворците, ту в музеите, 
ту през дългите и досто-
лепни булеварди на еле-
гантна Виена!

Преди около 35-36 го-
дини съм била в австрий-
ската столица - има много 
нови сгради, но в мене 
още отеква музиката на 
виенските валсове, които 
слушахме тогава, и усе-
щам отново аристокра-
тична Виена, която винаги 
пази своето достолепие. 
Сдържана и премерена, 
царствено. Сякаш ман-
тията на кралица Мария 
Антоанета се развява, за 
да покаже, че за женската 
суета и добър вид дори 
гилотината не е страшна, 
а за да седнеш да ядеш 
на кралската трапеза ти 
е нужно още нещо освен 
апетит - трябва ти... крал-
ски произход и самочувс-
твие. А дали то идва от 
златните сервизи, от спе-
циалните дори тоалетни? 

Може би. Кой в двореца 
ще ти покаже как е бил 
облечен бедният и гладен 
човек? А върхушката ви-
наги е богата. И златото й 
- злато, и тоалетните й - то-
алетни, само дето талан-
тът не се купува със злато 
и няма реален израз. Той 
е невидим. А както казва 
Екзюпери: “Най-хубавото 
е невидимо за очите. То се 
усеща само със сърцето.”

Ех, сърце човешко. 
Защо няма дворец за 
теб...

Вместо дворец, по 
улиците на Виена, долу 
по земята, са изобразени 
звезди в памет на голе-
мите таланти на човечес-
твото – композиторите 
Верди, Пучини, Глук, Бер-
лиоз, Гуно... и десетки още 
като тях. Така, вплетени в 
бели и черни петолъч-
ки, те били по-близо до 
хората, защото стъпват 
върху тях. Интересен на-
чин за отдаване на почит. 
Не ми дава сърце да стъ-
пя отгоре им.

Край на част I

Всеки със своите 
мисли и вълнения, така 
вървят минутите. Всеки 
със своите мисли и за-
дачи. Николай Кафтанд-
жиев, обзет от мисълта 
на своята голяма тема 
- богомилите по света, 
Никола Гигов, обзет от 
вълнението по новия 
филм за Орфей, който 
ще бъде представен във 
Франция, Атанас Панчев 
с мисълта за тези, които 
ни очакват, и за създава-
нето на бъдещи връзки с 
издатели и историци, а 
Иво... Стряска ни гласът 
на стюардесата за каца-
нето и изведнъж чуваме 
несвойствен шум. Всич-
ки ръкопляскат с облек-
чение. Кацането е ус-
пешно и това не може да 
не радва мнозина. Само 
Иво се пита за какво ли 
ръкопляскат тези хора. 
Той е сигурен в кацане-
то, без нито минута да се 
е притеснявал, защото е 
морски вълк, бил на ри-
боловен кораб, посре-
щал 11-метрови вълни и 
ловил най-хищни риби, 
та тези чувства на при-
теснения при кацането 
на самолет не са в негов 
стил. Но колко ли са пре-
живели неописуемите 
му трудности, за да бъ-
дат твърди като него...

На автогарата във 
Виена служителите са в 
ярко червено облекло 
и настроението е като 

за мартеница, макар че 
март е още далече. Наред 
с елегантните виенчанки, 
на летището ни посреща 
висока и мила жена - Нели 
Спиридонова-Хорински 
- българка от Карлово, 
която ни прегръща топ-
ло, сякаш и вчера сме се 
виждали с нея, и бърза да 
ни предложи за престоя 
във Виена разглеждане 
на най-интересни забе-
лежителности. Записва 
си какво да потърси в му-
зеите, за да ни го покаже, 

след като се завърнем 
от Париж. Ако трябва да 
прибавим нещо ново 
към името на Нели, то е 
Услужливост. 

Тази жена е музикант-
ка, от 30 години е напус-
нала България, но е запа-
зила в сърцето си своята 
любов към сънародни-
ците си. Тръгва с нас към 
Двореца на Хофбургите, 
разказва ни за Белведе-
ре, Шонбрун, за новите 
сгради във Виена, за своя 
живот в този изтъкнат ев-

ропейски град и блика от 
нея щастие.

С почуда си спомням 
близките си приятели по 
света, които почти в един 
глас ми казваха в чужби-
на: “Ние българите не об-
щуваме помежду си.”

Какво им пречи да 
правят това? Изглежда 
онова чувство, което 
всички смятат, че е най-
характерно за българите 
– завист. Но защо пък то 
да е водещо и в чужби-
на. Хората там се търсят, 

Дворецът 
на Хофбургите

Атанас Панчев и Никола Гигов до чудесната скулпторка 
на Орфей и Евридика в музея на Амбрози във Виена



12 Български дух 16 - 22 март 2009 г.

Цветана 
АЛЕКСАНДРОВА,
  Монтана

Дядо ми разказваше, 
че неговият баща Георги 
Павлов носел със себе си 
гурбетчийско килимче, 
когато пътувал за Русе да 
продава килими. За нищо 
на света не се разделял с 
него. Вярвал, че килим-
чето го пази от злото по 
пътя, че му носи късмет 
в търговията. Зеяникът 
(бордюрът) е бил изтъ-
каван с КАНАТИЦИ - най-
често срещана фигура и 
в другите килими на Из-
тока, символ на дълъг и 
щастлив живот, в полето - 
дървото с плодовете или 
колата.

ТРИЪГЪЛНИКЪТ е ос-
новната геометрична фи-
гура в най-старите кили-
ми. В модела “Бакамски 
или Гарибалда” открива-
ме универсалния мощен 
символ - триъгълник с 
върха нагоре (мъжкото 

начало) и с върха надолу 
(женското начало). Изра-
зява волята и човешката 
сексуалност, пази от за-
вист, магии, енергийни 
атаки. Допрените му вър-
хове образуват МАКАСА, 
символ на времето, но и 
олицетворяващ голям, 
силен, свободен човек 
– от буквата – голямата 
носовка в старобългар-
ската азбука – човекът, 
преминаващ проходи, 
преодоляващ препятс-
твия.

През 1984 година бях 
един месец в Ленинград. 
В Музея на изкуствата 
дълго стоях прехласната 
пред изложените кили-
ми на Грузия. Макасите, 
куките, тупицата, витала, 
пасъмцето... Кавказкият 
модел!

В някои стари кили-
ми полето е изпълнено с 
РОМБОВЕ, древна идео-
грама на засято поле, 
символизиращо загадка-
та на майката природа.

– символика, послания,    култура
Килимът – разказ за света, мечтата и надеждата, за пътя на човека през годините.

Свети четиридесет 
мъченици
Дора АЛЕКСАНДРОВА

На 9 март се честват Свети 40 мъченици. В някои краища на страната го наричат 
СВЕТО ЧЕТИРИДЕСЕТ, или СТО ЧЕТИРЕСЕТ-МЛАДЕНЦИ. Православната църква отбе-
лязва гибелта на 40 войници-християни от армейския полк в град Севастия през V 
век. Войводата на града Агриколай заповядал те да бъдат потопени в езерото по ука-
зание на царския пратеник, езичника Лисий. В тази мразовита нощ на 9 март станало 
чудо. Над главите на полузамръзналите войници засиял небесен огън. Сутринта те 
били невредими. Тогава Лисий заповядал да бъдат умъртвени с чукове и камъни. По-
късно техните тела били изгорени, за да не могат благочестивите християни да ги 
погребат.

Денят 9 март според народните вярвания е равноденствен. Тогава слънцето “се 
обръща на лято” и забива “140 нагорещени шиша в земята”. Тогава всички влечуги 
– змии, гущери, жаби и др. животни, излизат от дупките си. Тези дни около 9 март 
идват и щъркелите. Широко разпространен обичай е с вдигане на шум и заклина-
ния – “Бягайте змии и гущери на 40 разкрача” – да се гонят далеч от дома и селото 
прегладнелите влечуги. На този ден се правят по 40 обредни хляба, наредени мла-
денци. За предпазване от болести се засяват 40 гнезда картофи, зашиват се 40 конеца 
и т.н., момите от селата плетат от дрянови пръчки кошнички и ги връзват с конци до 
40 на брой.

Бордюрите в старите 
килими са два или три, а в 
по-новите  –  един. Откри-
ваме мотивите: двойни 
крилца, слънце на дърво, 
ябълка, пламъче, скрапа, 
кръстачка, жабица, кука, 
цвете, пирочанка...

Когато майката и ба-
бата тъкат КРИЛЦАТА - те 
носят горещите им поже-
лания децата да пораснат 
и отлитнат от дома със 
здраве; ГРЕБУЛИЦАТА е 
пожелание за благопо-
лучие и късмет. Мотивът 
ЧИПРОВСКО КОНЧЕ носи 
здраве, особено е добро 
за малките деца, отнася 
въображението в далеч-
ни страни, към приказ-
ното и недостижимото. 
Най-често срещан ор-
намент в килима е кри-
вуличката - ЗИГЗАГЪТ. 

Във вид на триъгълници, 
ромбове, с по няколко 
меандри в “Короната”, те 
символизират житейския 
път – трудностите и спо-
луките, мъките и радос-
тите в живота на човека. 
В Европа ТРИЛИСТНИКЪТ 
като символ се среща 
най-рано в България от 
края на VII век. Известно 
е, че на знамето на хан 
Аспарух, над конската 
опашка, е стоял трилист-
ник - символ на издръж-
ливост, знак за сигурна 
победа в боя. Откриваме 
го като орнамент в един 
от моделите “Дървото с 
плодовете”, в “Костени-
цата”.

Така най-старите мо-
дели с различни видове 
КОЛА, символизиращи 
небесните светила, се 

превръщат във върховен 
субект на небесна духов-
ност. Вероятно от слън-
цето е заета идеята на 
азиатските владетели за 
короната, чието злато и 
скъпоценни камъни ими-
тират блясъка му. Затова 
и моделът “Короната” е 
най-сложният килим, тру-
ден за тъкане. Компози-
цията на килимите с ДЪР-
ВОТО в различните му 
варианти се гради върху 
представата за космичес-
кото дърво и дървото на 
живота. Алтайските на-
роди твърдят, че преди 
да дойдат на Земята, чо-
вешките души обитават 
небето или са накацали 
по небесните върхари 
на космическото дърво 
във вид на “ПТИЧЕНЦА”. 
Дървото символизира 
живота и цикличния ха-
рактер на еволюцията: 
смърт и прераждане, т. 
е. животът в неговата ди-
намика. Именно идеята 
за цикличната еволюция 
превръща дървото на 
живота в символ на пло-
дородие. Тук откриваме 
връзката между трите 
равнища на космоса: от 
корените през стъблото 
и клоните, привлечени от 
светилата (хтонос – земя 
– космос).

В митологията на бъл-
гарите дъбът е световно-
то дърво на славяните. В 
народните представи от 
Западна България орелът 
вие гнездо в короната на 
дъб (явор) и води бор-

Св. 40 мъченици. Българ ска икона от XIX в, 
Тревненска художествена школа.

ба с облака –  хала. Ми-
росването на дървото е 
своебразен обред (със 
зехтин, тамян и восък) 
– чрез провъртяването 
на дупка в ствола – за 
увеличаване на жизнени-
те сили, съсредоточени в 
средата на цялото, кое-
то осигурява плодовете. 
В стъблото (прутът) на 
моделите с дървото се 
втъкава на определено 
от тъкачката разстояние 
пиперушка, крива пиро-
чанка или друг мотив, за 
да въздейства силно, по-
ложително върху човека. 
В тези модели птицата се 
явява посредник между 
двата свята, вестителка 
на боговете, уподобена 
на ангел. Тя заедно с дя-
волетата в модела “Пиле-
та” олицетворява вечната 
борба между хтоноса и 
небесното начало, а ПЕР-
ЦЕТО в килима се пре-
връща в знак на духовен 
авторитет.

В “Пролетната лоза” 
ЛОЗАТА означава пло-
довитост, зачатие, поз-
нание. “Четирите окца” 
символизират божест-
веното око. Богинята на 
красотата е в “Нишата”. “В 
модела “Огледалата” се 
очертават глави на еле-
ни, отразява вярванията, 
че еленът е божи слуга 
и има апотропейна сила, 
а рогата му – голяма ма-
гическа и целебна мощ, 
особено предохранител-
но действие срещу злите 
сили “  –  споделя Милан 
Миланов.

Един позабравен мо-
дел е “Костеницата”, чи-
ито елементи от живо-
тински крак предпазват 
семейството от скръб и 
нещастие.

Мотивът БИБИЦА се 
среща в различни вари-
анти и напомня пафтите 
на колана у българката. 
Те са далечен отглас на 
индийската палмета, сим-
вол на силата, победата, 
извисяването, възражда-
нето и безсмъртието.

Спомням си един раз-
говор с известната кили-
марка Кана Калимачина. 
Тя е работила и под ръко-
водството на художници. 
В голямото старание да 
изпълнят точно и пер-
фектно поръчката, с още 
три жени, така прецизно 
изтъкали бибиците, на-
редили ги “под конец”, 
сякаш са начертани. По-
лучили неодобрение, 
вместо похвала.

 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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– символика, послания,    култура
Народните творци 

интуитивно или съзна-
телно са усещали симет-
рията и същевременно 
са чувствали потребност 
да я нарушат. Така и на-
шите баби са изтъкавали 
нишан върху килима, за 
да се знае кой го е изра-
ботил, умеели да нару-
шават симетрията, за да 
постигнат раздвиженост, 
свобода и игра на въоб-
ражението.

“КАРАКАЧКИТЕ” е мо-
дел с геометричен ор-
намент, приличащ на 
човешка фигурка. Първо-
началният й образ е съз-
даден с двойни крилца, с 
качулче на главата, с едно 
или с две очи. Милан Ми-
ланов – историк, писател, 
краевед, я приема за сим-
волно изображение на 
древна богиня на плодо-
родието. Ако проследим 

етимологията на думата, 
научаваме, че това може 
да бъде и птица – свра-
ка, която населява този 
край.

Мотивът ЦВЕТЕ изоб-
разява растение и цвят 
на дърво – белег на ху-
бост и младост, надежда 
за плодородие.

КУКИТЕ и ЖАБИЦИТЕ 
са фигури, които кили-
марката разпо-
лага в бордюра 
или в полето 
– символи на 
постоянство и 
ус т о йч и в о с т. 
В модела “Пи-
роцки” се ре-
дуват мотиви: 
ОЧИЛА, ШИРИТ, 
КЮФАЛО, ОГ-
НИВО, ПИРО-
ЧАНКА, образу-
ващи САНДЪЧ-
КА. Огнивото е 
символ на пър-
вичния огън. 
Поддържан в 
дома, символи-
зирал душите на праде-
дите, семейната общност. 
Сандъчката – това е за-
твореното пространство 
– домът, най-голямата 
ценност за българина. 
Пирочанката напомня 
моминството с неговото 
очарование и непороч-
ност. КРИВАТА ПИРОЧАН-
КА е древен прабългарс-
ки символ, отвеждащ към 
дракона на Изтока. Доб-
ре настроен към хората, 
символизира приятел-
ството, силата и навре-
менната помощ. “СЛЪНЦЕ 
НА ДЪРВО” е символ на 
посвещаването, мотивът 
на магичната сила, която 
действа против уроки, 
лоши очи, носи здраве и 
жизнерадост. “ЗЕЛКИТЕ” 
символизират с пъстро-
тата си уюта в дома на бъ-
лгарката, ярките цветове 

хармонират на стремежа 
й за отвореност към све-
та на красотата, в света 
на хармонията и радост-
та от творчеството. Всяка 
килимарка при създава-
нето на колорита се ръ-
ководи от собствения си 
усет и надареност, което 
в резултат на придобит 
опит води до сътворява-
нето на уникати. Велинка 
Минчева, Цеца Райнина, 
Мара Цондина постигат 
успешни решения при 
различните модели: “Ме-
дальонът”. “Дървото”, 
“Пироцкото”, “Змията”, а 
Зинка и Наташа Дечини 
създават неповторимо 

моделите “Цвекета”, “Фе-
нерът”. Вана Пенеина и 
Зинка Бубмарева при 
изработването на един 
от моделите “Дървото” 
са вложили такова май-
сторство, че с компози-
ционните, технически и 
художествени решения 
предизвикват възхище-
ние у другите - и бълга-
ри, и чужденци. В неда-
лечно минало за дар на 
девойка непременно ще 
изтъкат “Короната”, “Вен-
ците”. Те представляват 
талисман, който предпаз-
ва от злини. КРЪСТАЧКА-
ТА, изтъкана на квадрат, 
символизира земята и 
материята. Вертикалата 
на кръста означава сила, 
живот, действие – мъж-
ко начало, хоризонта-
ла – мир, покой, женско 

начало. Във всички тра-
диции представлява чо-
века, идентифициращ 
се с Адам. В по-старите 
модели откриваме вие-
щата се змия, символ на 
мъдростта, но и на злото, 
дебнещо човека, затова 
пък с изтъкаването й тъ-
качката я умилостивява.

Изброените символи 
чрез втъканите моти-
ви – геометрични, рас-
тителни и животински, 
човешки в ПРЪСТИЧИТЕ 
и РЪЧИЦИТЕ, отразяват 
стилизирано живата 
природа. Преждата е 
вълнена, както и осно-
вата в старите килими и 

това придава истинност 
на модела. В тъкане-
то килимарката оставя 
отпечатъка от своите 
пръсти, отразяващи го-
ворещия, мислещия и 
действащия човек. В 
самия творчески про-
цес се предава нейната 
положителна енергия, 
наслагваща се върху ки-
лима като бяла магия. 
В отговор на въпроса 
защо са се запазили тези 
стари модели можем да 
прибавим и предаващо-
то се послание от поко-
ление на поколение за 
хармония между човека, 
природата и космоса.

„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и 
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано 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, 
защото зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея.”

Петър Дънов
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

Сергей ИНДЖОВ

Породистите кучета 
стават все по-глупави с 
всяко поколение и в мо-
мента са на нивото на зле 
развити интелектуално 
личности, прекомерно 
загрижени за външния си 
вид, съобщиха шведски 
учени.

Само преди 
век четириноги-
те пазачи имали 
за задача да па-
зят дома и ста-
дата, а ловните 
им побратими 
– да намират и 
донасят застре-
ляните животни. 
В наши дни оба-
че от техните 
наследници се иска пре-
димно да изглеждат доб-
ре и да са дружелюбни и 
послушни вкъщи. 

По време на изследва-

Декоративните кучета - 
сладки, но ужасно тъпи

Физическите и волеви 
качества на много породи 
намаляват заради намесата на 
човека, който иска покорни 
и симпатични домашни 
любимци

нето учените от уни-
верситета в Стокхолм 
стигнали до извода, че 
физическите и волеви ка-
чества на много породи 
намаляват забележимо 
поради намесата на чо-
века, който се старае да 
си намери по-покорен и 
симпатичен домашен лю-
бимец. 

Подбирайки любим-
ците си по този признак, 
хората ги лишават от пре-
имуществата на естест-
вения подбор, при който 

оцеляват най-приспосо-
бимите. 

Увлечението по спо-
койни, красиви и безпро-
блемни животни води до 
това, че те стават по-мал-
ко внимателни и способ-
ни да усвояват команди. 

Авторът на изследва-
нето Кент Свартберг 
смята, че промените в 
умствените възможнос-
ти на четириногите са на-
стъпили само за няколко 
поколения. 

“Съвременните мето-
ди за развъждане влияят 
на поведението и умс-
твените способности на 

животните, както и на 
физическите им данни,” 
твърди той.

В изследването са 
проучени 13 хил. кучета, 
като е съставен рейтинг 
на 31 породи по призна-
ци като общителност и 
любопитство. 

Резултатите показа-
ли, че животни, които са 
отглеждани заради вън-
шния си вид и особено 
за киноложки изложби, 
показват тези качества в 
по-малка степен.

Най-глуповати се ока-
зали породи като късо-
косместо коли и чихуа-

хуа, които обикновено се 
намират в ръцете на раз-
лични знаменитости. 

По материали на 
БГНЕС и “Таймс” 

Този материал надали 
придизвиква възторга 
на читателя. Всъщност 
за това го публикуваме 

– деградацията на жи-
вотните е установена 
само за няколко поколе-
ния. Възниква логичният 
въпрос - а какво всъщ-
ност става с човека, кой-

то от хилядолетия бива 
подложен на целенасо-
чена селекция по почти 
същите критерии. Покор-
ност, угодничество, зави-
симост от стопанина си. 
Разбирам, че за опреде-
лен тип хора тези качес-
тва на домашно куче му 

носят спокоен и 
безметежен, ма-
кар и слугински 
живот. Вместо 
да закали тяло-
то си, съвре-
менният човек 
предпочита да 
„надуе” парно-
то. Вместо да 
развива ума си, 
той предпочита 
да бъде инфор-

миран от телевизора.
Ако се върнем към 

свободата, в т. ч. и кучеш-
ката, тя никога не е лека, 
но само така можеш да 
кажеш, че си живял.

Радика САРИН

Постиндустриалната информационна икономика 
често погрешно се характеризира като ера на „демате-
риализацията”, тъй като микроскопичните полупровод-
ници – основните съставни части на компютърните чи-
пове и на електронните устройства, притежават голяма 
ценност и полезност. Но на практика полупроводници-
те са по-материалоемки от повечето „традиционни” 
стоки. За производството само на един 32-мегабайтов 
микрочип са необходими поне 72 грама химикали, 700 
грама газове, 32 000 грама вода и 1200 грама изкопаеми 
горива. За работата на този чип са нужни други 440 гра-
ма изкопаеми горива през средния му живот – четири 
години по три часа на ден. 

ПЪЛНАТА МАСА НА ВТОРИЧНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА 

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕДИН ЧИП 
ОТ 2 ГРАМА, Е 630 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА 

ОТ ТАЗИ НА КРАЙНИЯ ПРОДУКТ.
За сравнение – ресурсите, необходими за произ-

водството на една кола, тежат около два пъти повече от 
крайния продукт.

Чиповете се произвеждат в „чисти помещения”, в ко-
ито няма прах и други частици, които могат да повре-
дят деликатните силиконови слоеве. Но работниците в 
тези цехове са изложени на въздействието на химика-
ли, които могат да доведат до рак, аборти и увреждане 
на плода. Тези заводи създават също така големи ко-
личества химически отпадъци, които замърсяват под-
почвените води в редица високотехнологични райони. 
В окръг Санта Клара в Калифорния, родината на полу-
проводниковата индустрия, има повече токсични от-
падъци от който и да било друг окръг в САЩ.

От 1988 до 2002 г. броят на персоналните компютри 
в света е нараснал петкратно – от 105 милиона до над 
половин милиард. Всяка от тези 
машини е токсичен капан.

Обикновеният монитор с ка-
тодна електронно-лъчева тръба 
съдържа между два и четири ки-
лограма олово, а също и фосфор, 
барит и шествалентен хром. Дру-
ги токсични съставки са кадмият 
в резисторите и чиповете, бери-
лият в компютърното дъно и съе-
диненията и противопожарните 
съставки с бром в силовите вери-
ги и в пластмасовите кутии. Плас-
тмасите, в това число поливи-

нилхлорид (ПВЦ), в един 
среден компютър са 6,3 
килограма. Комбинация-
та от различни пластмаси 
превръща рециклиране-
то в предизвикателство. 
ПВЦ е особено труден за 
рециклиране, освен това 
този процес замърсява 
другите пластмаси.

Електрониката е най-
големият и най-бързо 
растящ отрасъл в светов-
ната икономика, а заради бързото остаряване на про-
дуктите електронните отпадъци също растат. Към 2005 
г. един компютър ще бъде остарял с появата на всеки 
нов компютър на американския пазар. Често компют-
рите се изхвърлят не защото са счупени, а защото бър-
зото развитие на технологиите ги прави нежелани или 
несъвместими с новия софтуер. Американците заменят 
компютрите си от Пентиум клас само след две или три 
години употреба. Големите институции често редовно 
си подменят компютрите. Работниците на „Майкро-
софт”, които по света са 50 000, получават нови компют-
ри средно на всеки три години.

Правителствени изследователи смятат, че три чет-
върти от всички компютри, продадени някога в САЩ, се 
търкалят в мазетата и по шкафовете в офисите и чакат 
да бъдат изхвърлени. Тези, които вече са изхвърлени, 
завършват пътя си на сметищата или в пещите за изга-
ряне на отпадъци. Около 70 на сто от тежките метали по 
американските сметища идват от електронни отпадъ-
ци. Токсините могат да се просмучат в почвата или в 
подпочвените води и могат да застрашат централната 
нервна система на хората, да доведат до ендокринни 
смущения, до нарушения в развитието на мозъка и на 
други органи. Изгарянето е също толкова вредно. При 
изгарянето на ПВЦ и на противопожарните съставки, с 

бром например, се отделят диок-
сини и фурани – два от най-смър-
тоносните устойчиви органични 
замърсители.

Старите компютри от развитите 
държави достигат до чуждите бре-
гове чрез отрасъла за рециклира-
не, като по оценки 50-80 на сто от 
електронните отпадъци на САЩ, 
събрани за рециклиране, се изп-
ращат в Азия, главно Китай, Индия 
и Пакистан. Според американска-
та Агенция за защита на околната 
среда 10 пъти по-евтино е мони-

торите с катодно-лъчева тръба да се транспортират до 
Китай, отколкото да се рециклират на място. Тази ниска 
цена наред със слабото законодателство в получава-
щите страни, е двигател на търговията с токсични мате-
риали, независимо от международната забрана за това 
според основното споразумение за опасните отпадъци 
– Базелската конвенция. (САЩ са единствената проми-
шлена държава, която не е ратифицирала Базелската 
конвенция; американският износ на опасни материали 
е юридически законен и неотдавна беше освободен от 
експортно регулиране.)

Проучване на Базелската мрежа за действия и 
„Грийнпийс – Китай” през декември 2001 г. установи, че 
повечето компютри в Гюи, център за преработване на 
електронни отпадъци в Китай, са от Северна Америка 
и в по-малка степен от Япония, Южна Корея и Европа. 
Изследването е установило, че компютрите в тези цен-
трове за „рециклиране” се разглобяват с помощта на 
чукове, длета, отвертки и дори с голи ръце. Работници-
те чупят електронно-лъчевите монитори, за да извадят 
медните платки, а остатъците се изхвърлят на открити 
сметища или в реките. Местни жители твърдят, че сега 
водата има лош вкус заради оловото и други замърси-
тели.

Без каквото и да било защитно облекло или мас-
ки за дишане работниците използват четки за бояди-
сване или голи ръце, за да отварят празните касети за 
принтери и да изтърсват остатъците от тонер в кофи. 
Според „Ксерокс” и „Канон” въглеродната чернилка и 
други съставки причиняват белодробни и дихателни 
смущения. Работниците са изложени на риск и от от-
ровните оловни изпарения, когато разпояват платките, 
за да извадят съдържащите злато чипове, също така и 
от киселинните бани при разтварянето и извличане-
то на златото с хлор и серен двуокис. Купища кабели с 
ПВЦ изолация се изгарят на открито, за да се извлекат 
медните проводници. През 1996 г. Китай забрани вноса 
на твърди отпадъци, а през 2000 г. беше издадена спе-
циална забрана за внос на стари компютри, монитори 
и електронно-лъчеви тръби, но тези закони не се спаз-
ват.

Доколкото развитите държави приемат все по-стро-
ги правила за изхвърлянето на електронни отпадъци на 
сметищата и в пещи за изгаряне, потокът от компютри 
към развиващите се страни вероятно ще расте незави-
симо от мерките, които те вземат. През 2002 г. Европей-
ският парламент прие две директиви за „разширената 
отговорност на производителя”, които изискват произ-
водителите на електроника постепенно да изоставят 
употребата на опасни материали и да бъдат отговорни 
за възстановяването и преработката на електронните 
отпадъци.

ЗА ПОЛЗАТА И ВРЕДАТА ОТ КОМПюТРИТЕ
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Господ създава първите хора по свой образ и подобие. Следователно, 
те са били като него - съвършени, красиви и умни. Сега народите се 
различават по физическа красота и интелигентност и това е следствие 
от неправилен начин на живот, лоши мисли и употребяване на вред-
на 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 техни-
те деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как ще из-
глежда в бъдеще българската нация, зависи от днешните поколения.

Дора АЛЕКСАНДРОВА

ШИЯ и ГЪРЛО – Първата 
ни дава способността да мис-
лим гъвкаво, да виждаме и 
другата страна на проблема, 
да разбираме гледната точка 
на другия, с когото спорим, 
или опонираме. А гърлото е 
нашата способност да отсто-
яваме себе си, да поискаме 
или помолим за онова, което 
желаем да имаме. Ако често 
сме с простуда, тогава нали-
це е обърканост. Ларингитът 
обикновено означава, че сме 
толкова ядосани, че не можем 
повече да говорим. В гърло-
то е съсредоточена цялата 
ни творческа енергия. Затова 
болести, свързани със сливиците или щитовидната 
жлеза са симптоми за това, че в творчески план не сме 
успели да направим онова, към което сме се стреми-
ли. Тъкмо в областта на гърлото стават и промените 
в организма ни – казват източните религии. Ако ние 
се съпротивляваме на промените, тогава страдаме 
най-често от проблеми с гърлото. Забелязали ли сте, 
че когато нещо ви притеснява, вие инстинктивно се 
изкашляте, без това да ви се налага. Или подкашляме 
от упоритост, от съпротива, или подсещаме някого за 
нещо.

ГЪРБЪТ – Това е нашата система за подкрепа. Кол-
кото е по-як гръбнакът ни, толкова по-добре се спра-
вяме – казва народната мъдрост. Проблеми в горната 
част на гърба са сигнал за недостатъчна емоционал-
на подкрепа. В средната част се проявява чувството 
ни за вина. А ако се страхуваме от нещо, което е зад 
гърба ни, тогава имаме чувството, че някой ни е уда-
рил по гърба. Ако често се безпокоим или непрекъс-

нато мислим за това, че не ни 
стигат парите, тревожим се 
за финансовото ни бъдеще 
– това е отговорът защо ни 
боли точно в долната част на 
гърба.

БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ – Те ни 
дават способност да вземаме 
и да даваме живот. За това го-
вори всяко издишване и вди-
шване. А проблемите в тях 
възникват заради нашето не-
желание или страх да живеем 
пълноценно, да смятаме, че 
нямаме право да живеем с 
всичките си сили, с които раз-
полагаме. Хора, които много 
пушат, обикновено имат нега-
тивни нагласи към всичко, ко-
ето вършат. Те скриват чувс-

твото си за непълноценност зад дима на цигарата си.
ГЪРДИТЕ: Те са символ на майчинството. Възник-

нат ли проблеми с млечните жлези, този факт означа-
ва, че ние буквално задушаваме с вниманието си друг 
човек, ситуация или вещ. Според източните филосо-
фи ракът на гърдата е отговор на много натрупана 
обида или злоба в гърдите на човека. Затова незабав-
но се освобождавайте от страха, злобата или обидата, 
когато ви сполетят.

СЪРЦЕТО – То олицетворява любовта, а кръвта 
– радостта, която блика у човека. Няма ли любов и ра-
дост, сърцето се свива, става студено, започва да бие 
по-бавно,  постепенно човекът върви към анемия, 
склероза, инфаркт. Забъркани в житейските си драми, 
ние сами си създаваме ситуации, в които не можем да 
забележим радостта, обичта, която ни изпращат дру-
гите около нас. Попитайте себе си какво сърце прите-
жавате: студено сърце, скръбно сърце, златно сърце, 
любящо сърце?

СТОМАХЪТ – Според философите той буквално 
смила и преработва всички нови идеи и ситуации. 
Затова ако нещо не можете да “смелите”, тогава за-
почват проблемите със стомаха. А всъщност ние не 
знаем как да асимилираме новата жизнена ситуация. 
В недалечното минало първите пътници в самолетите 
бяха снабдени с торбички, които използваха в случай, 
че им стане лошо. А днес никой не се сеща за тези тор-
бички. Защото всички ние днес асимилирахме идеята 
да летим в небето, да плуваме сред облаците и това 
ни се вижда съвсем нормално.

ЯЗВА НА СТОМАХА – Чувствате нещо повече от 
страх, затова не сте добри или пълноценни. А страхо-
вете ни са толкова много – заради децата, заради ра-
ботата си, от началниците, от натрупаните сметки за 
тока и парното. Нуждите толкова много ни притискат 
отвсякъде, че ние не можем да се справим с действи-
телността. Няма значение на какъв пост сме и колко 
сме високо в служебната йерархия. Страховете ни са 
големи дали ще се справим, дали няма да се издъним 
фатално, да загубим много или да фалираме. Нашите 
страхове ни обсебват постепенно толкова много, че 
ние все по-малко усещаме чувството за собствено до-
стойнство. А решението в подобен случай е толкова 
просто! Просто обичайте, просто пуснете любовта да 
влезе вътре във вас. Защото хора, които обичат и ува-
жават себе си, не придобиват язви. В детството толко-
ва често сте били щастливи и радостни. И вие бъдете 
нежни и внимателни към детето във вас, подкрепяйте 
го и го уважавайте.

КАМЪНИ В ЖЛЪЧКАТА - Те са знак, че сте събра-
ли много горчиви мисли в себе си. Също така не от-
стъпвайте пред хора или ситуация, въоръжени с гор-
достта и инатлъка. Вие най-много от всички имате 
нужда да казвате често на себе си, че животът е хубав, 
че той е просто прекрасен! И се освободете от тре-
вогите, натрупани в миналото си. Всичко вече си е 
отишло, нищо повече не може да се направи, освен че 
сте придобили важни житейски уроци.

Проф. А. П. СТОЛЕШНИ-
КОВ

Какви болести се ле-
куват с гладуване? Отго-
ворът е прост – всички 
вече съществуващи и 
всички, които ще дойдат 
в бъдеще. Ако болестта 
не се лекува с гладува-
не, то тя не се лекува с 
нищо.

Защо?
Защото при гладува-

нето ние предоставяме 
на организма дa стане 
хирург на самия себе си 
и избирателно да отстра-
ни тъканите и клетките, 
причиняващи болестта. 
Вие сте длъжни да разби-
рате, че всички болести, 
придобити с възрастта, 
са резултат от хронична-
та интоксикация, която 
се проявява различно 
при различните хора. 
Един се разболява от 
асма, друг от диабет, тре-
ти от рак, а четвърти има 
такива скрити калцирани 
места в сърцето, че и па-
тологоанатомът не може 
да ги разреже с остър 
нож. Гладуването само 
преварява болестотвор-
ните тъкани и клетки, 
разтваря ги и ги извежда 
от организма като соли 
на токсините. Организ-
мът притежава върховна 

мъдрост – способен е да 
разпознава болестот-
ворните тъкани и клет-
ки и да ги унищожава. 
Ние просто сме длъжни 
да му предоставим тази 
възможност и да го вка-
раме в този режим. При 
лечебното гладуване се 
извеждат от организма 
по всички налични и въз-
можни пътища.

Токсините се разделят 
на 2 вида: водоразтвори-
ми и мастноразтворими, 
затова и пътят на отделя-
нето им от организма е 
различен. 

Бъбреци, слюнчени 
жлези, дробове и сто-
машно-чревен тракт по 
цялото свое протеже-
ние, отделят водораз-
творимите отрови. От-
тук и постоянната гадост 
в устата и постоянното 
неприятно чувство в сто-
маха. Мастноразтвори-
мите отрови излизат от 
организма доста по-теж-
ко, отколкото водораз-
творимите, тази работа 
изпълнява черния дроб 
чрез жлъчката и кожата.

 От това следва да на-
правим първите практи-

чески изводи. Вие тряб-
ва да вземате топъл душ 
веднъж на 2-3 дена за 
да се измият от кожата 
ви мастноразтворимите 
токсини.

Мастноразтворими-
те отрови се отделят от 
черния дроб и жлъчката. 
Къде?  В червата. Имен-
но с това се обяснява 
фактът, че независимо 
от отсъствието на храна 
в дванадестопръсното 
черво по време на гладу-
ването се отделя обилна 
черна субстанция, която 
е жълта при приемането 
на храна.

Как така? Удивителен 
факт – храна не се при-
ема, а се отделя огромно 
количество чернилка, 
която се изхвърля по 
време на клизмените 
промивки. Чернилката 
от жлъчката се отделя в 
червата в голямо коли-
чество и постоянно, кое-
то естествено не е свър-
зано с приемането на 
храна, но с отделянето 
от черния дроб на маст-
норазтворими токсини. 
При гладуващия човек 
стомашният сок е като 

катран с жълтеникав от-
блясък. Ако не се прави 
клизма – то за 21-31 дни 
гладуване в червата се 
натрупва и кондензира 
толкова огромно коли-
чество черен сок, че ко-
гато възобновите отно-
во приемането на храна 
през първите 2-3 дена, 
може да имате обилни 
черни изпражнения.

Освен това ако не 
се правят очистителни 
клизми, не е изключе-
но обратно всмукване 
на мастноразтворимите 
отрови, кондензирани 
в червата. Ясно е, че за 
разлика от други авто-
ри, например Шелтон, аз 
препоръчвам редов-
ни клизми по време 
на гладуването. Но не 
трябва да се злоупот-
ребява и да се правят 
всеки ден. Защото ако  
се прави всеки ден, то 
при излизане от гладу-
ването двигателната 
функция ще се въз-
становява по-дълго 
време. Промиващите 
клизми с обикновена 
топла вода трябва да 
се правят веднъж на 4-

5 дена и не трябва да се 
стремим да усложняваме 
и без това неприятната 
процедура. Обаче клиз-
мата не е догма. Някои 
хора не могат въобще да 
понасят клизмите.

Самият автор, кога-
то започваше да прави 
клизма в 7 сутринта, 
при излизането от едно-
седмични гладувания е 
изпадал в полубезсъзна-
ние, от което изходът е 
лесен и прост – ляга се 
на пода, повдигат се кра-
ката, за да може кръвта 
от тях да напълни сърце-
то. Т. е. виждате, че даже 
времето от денонощие-
то играе роля. Ако вие не 

понасяте клизмите, за да 
направите такав, на из-
лизане от гладуването за 
вас би било голяма, сме-
ла крачка напред. Само я 
направете, изпитайте я и 
ще видите, че е така.

При обикновената 
киселинност на урина-
та около числото 6, при 
лечебното гладуване 
този показател пада до 
числото 2-x, което е пряк 
показател за присъстви-
ето в урината на излиза-
щи от организма кисели 
продукти от разпадане-
то на токсините. Рязката 
киселинност на урината 
се обуславя от необхо-
димостта да се изведат 
от кръвта отделящите 
се киселини, да се под-
държа „хомеостаза”, т. е 
закона за постоянната 
киселинност на кръвта.

ИЗ МЪДРОСТТА НА ИЗТОЧНИТЕ 
ФИЛОСОФИИ ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ

ИЗТОЧНИ ТАЙНСТВА ЗА ПРАВЕДНОСТ И СИЛА. ЗДРАВ ДУХ В ЗДРАВО ТЯЛО

Как се върнах към живота
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Един царски син на-
правил чешма срещу своя 
дворец. Мед и масло тек-
ли от чешмата. Почнали 
да ид-

ват моми от цялото царство да си 
наливат мед и масло. Царският син 
ги гледал от двореца. Искал да из-
бере най-хубавата мома и да се 
ожени за нея.

Веднъж дошла на чешмата пре-
гърбена бабичка. Напълнила си 
стомничките. Взела да налива мед 
и масло в яйчени черупки. Царс-
кият син замерил с камък и счупил 
черупките. Погледнала го бабата. 
Рекла му:

— Да даде господ, синко, за не-
родена мома да се ожениш!

— Де ще я намеря, бабо? — по-
питал царският син.

— Не зная — отговорила бабата 
и си отишла.

Минало дълго време. Царският 
син не можал да се ожени. Не харе-
сал нито една от момите, които до-
хождали на чешмата. Елин ден той 
рекъл на майка си:

— Разбра се то, майко, че за неродена мома трябва 
да се оженя, както ми рече бабичката. Но къде мога да 
намеря такава мома?

— Ще питаш Слънцето, синко — отговорила майка 
му. — То грее отвисоко и гледа нашироко, та ще знае 
де има неродена мома.

Царският син тръгнал 
да дири Слънцето. Вър-
вял, вървял, преминал 
много поля, реки и пла-
нини. Но Слънчовите 
дворци нигде не видял. 
Изкачил се на висока 
планина. Намерил стар 
овчар. Казал му:

— Добър ден, дядо. 
Знаеш ли къде живее 
Слънцето?

— Защо ти е, синко?
— Да го питам де ще 

намеря неродена мома, 
та да се оженя за нея.

Старецът посочил с 
ръка на запад и рекъл:

— Видиш ли ония три планини, дето се редят една 
зад друга? Като ги преминеш и трите, ще ти се изпре-
чи голяма златна порта, а зад нея безкрайна градина. 
Там живее Слънцето. Ти чакай да се стъмни по плани-
ните и щом светне в градините, почукай на портата.

Тръгнал пак царският син. Вървял, вървял, минал 
първата планина, минал втората, превалил третата 
и стигнал до чудни градини, 
оградени с бял камък и на ог-
радата — златна порта. Скоро 
притъмняло наоколо, в гра-
дината блеснали прозорците 
на Слънчовите дворци.

Царският син почукал на 
вратата. Излязла Слънчова 
майка. Попитала го:

— Какво дириш, момко?
— Дойдох да ми каже 

Слънцето къде ще намеря не-
родена мома, за да се оженя 
за нея.

Слънчова майка отгово-
рила:

— Слънцето сега е умо-
рено и сърдито. Но аз ще ти 
кажа как ще намериш, какво-
то си тръгнал да дириш.

Слънчова майка откъсна-
ла три ябълки и рекла:

— Вземи, момко, тези 
ябълки. Като намериш вода, 
срежи едната. От нея ще изле-
зе хубава мома. Щом ти каже: 

„Дай ми, бате, водица”, ти й дай и тя ще остане при 
тебе.

Царският син взел ябълките. Тръгнал си. Вървял, 
вървял — вода не намерил, прижадняло му. Срязал 

една ябълка да си разкваси устата. 
От ябълката излязла хубава мома и 
рекла:

— Дай ми, бате, водица!
— Нямам — казал царският син. 

Момата се изгубила.
Царският син продължил пътя 

си. Пак ожаднял. Срязал и втората 
ябълка. От нея излязла още по-ху-
бава мома и рекла:

— Дай ми, бате, водица!
— Нямам — отговорил царският 

син.
И тая мома се изгубила.
Тръгнал пак царският син. Вър-

вял, вървял — стигнал един кладе-
нец. Срязал и третата ябълка. От нея 
излязла чудна хубавица, що греела 
като слънце. И тя рекла:

— Бате, дай ми водица!
Царският син й дал и тя останала 

при него.
— Искаш ли 

да се омъжиш 
за мен? — попитал я той.

— Искам — отговорила мома-
та.

— Знаеш ли къде ще те заве-
да?

— Не зная.
— В царския дворец. Ти поча-

кай малко ей на тази върба. Аз ще 
дойда да те взема с царска колес-
ница. Ще доведа свирачи и сват-
бари, както му е обичаят.

Царският син покачил мома-
та на една върба до кладенеца и 
заминал. Не се минало дълго вре-
ме, при кладенеца дошла една 
циганка. Тя съгледала момата. 
Попитала я:

— Кого чакаш тука, моме?
— Царския син — отговорила 

момата. — Ще дойде да ме вземе със свирачи и сват-
бари.

— Така ли? Чакай тогаз да си извадя вода, че да се 
махна от тука. Не съм за пред царски сватбари. Ох, 
колко мъчно се вади вода от този кладенец! Не мога 
да измъкна ведрото!

— Дърпай, дърпай — ще го извадиш! — рекла ху-
бавицата.

— Не мога, сестричко.
Чакай да сляза да ти помогна. Момата слязла. Из-

вадила вода. Циганката си наляла стомната и рекла:
— Знаеш ли какво, сестричко? Облечи моите дре-

хи, пък аз твоите. Ще се огледа-
ме в кладенеца, да видим коя е 
по-хубава: ти ли, аз ли.

Сменили си дрехите. Когато 
се оглеждали, циганката бутнала 
неродената мома в кладенеца и 
се покачила на върбата.

Дошли сватбарите. Царският 
син погледнал нагоре към вър-
бата. Не можал да познае мома-
та.

— Защо си 
така почерняла, 
моме? — попи-
тал той.

— От слън-
цето — отгово-
рила циганката.

Облекли бул-
ката в сватбена 
премяна. Завели 
я в царския дво-
рец. Направили 
сватба.

Минало се, 
каквото се мина-

ло, царският син отишъл 
веднъж да напои коня си 
на кладенеца, дето видял 
за пръв път неродената 
мома. Но конят пръхтял. 
Не искал да доближи до водата...

Царският син заповядал да изгребат кладенеца. 
Искал да види от що се плаши конят му.

Като изгребали водата, намерили в кладенеца 
златна рибка.

Сготвили рибката и царският син ял от нея. Като 
изхвърлили костите, една кост паднала в градината 
под прозорците на царския син. От тая кост израсна-
ла висока топола. Тя стигнала чак до прозорците. Щом 
се покажела царицата, тополата я шибала с тънките 
си клони. А когато се подадял царският син, тополата 
го милвала.

Циганката заповядала да отсекат тополата. Когато 
я секли, дошла една бабичка и си събрала тресчици. 
Занесла ги вкъщи. Харесала й една тресчица. Дигнала 
я на полицата.

Когато бабата отидела нанякъде, тресчицата ста-
вала на момиче. То помитало и разтребвало. После 
пак на тресчица ставало. Идвала си бабата, па се чуде-
ла и маела кой й разтребва из къщи.

Тя често думала:
— Ей,ти, дето ми шеташ! Покажи 

се! Ако си момче, син бъди ми! Ако 
си момиче, щерка ще ми станеш!

Момичето всичко чувало, ала 
си мълчало. Една сутрин бабата се 
скрила зад вратата. Момичето тък-
мо слязло от полицата, бабата изви-
кала радостно:

— Стой, моме! Щерка ще ми ста-
неш!

И заживели си бабата и момиче-
то като майка и дъщеря.

Случило се един път, че царица-
та си скъсала огърлицата. Свикали 
всички момичета от царството, ала 
никое не могло да наниже както 
трябва маргаритните зрънца на 
огърлицата.

Дошло ред на бабиното момиче. 
То седнало на царския миндер. На-
събрали се около него царят и всич-

ки царедворци. 
Колкото било 
хубаво бабино-
то момиче, като 
влязло в цар-
ския дворец, 
още по-хубаво 
станало. Всич-
ки се омаяли от 
хубостта му. Не 
снемали очи от 
него.

А то почнало 
да ниже марга-
рита. Нижело и 
нареждало:

„Имало едно 
време един цар-
ски син. Той на-
правил чудно-
вата чешма. От 
нея мед и масло 
текли...”

Така, без да прекъсва, 
момичето разказало всич-
ко, каквото било претегли-
ло. Когато стигнало дотам, 
как циганката го бутнала 
в кладенеца, скочил царс-
кият син. Прегърнал баби-
ното момиче и рекъл:

— Разбрах, всичко 
разбрах! Ти ще бъдеш 
моя жена!

Той се оженил за хуба-
вото момиче, а циганка-
та пропъдил през девет 
села в десето.

НеродеНа мома
Българска народна приказка

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”
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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”

Елена ИЛИНА

Добрата мисъл помага
Оля прекара цялата следваща вечер до прозореца 

в очакване на новата си приятелка. Но Елела все не 
идваше. Оля вече едва не се разстрои, но навреме се 
сети – ами ако изведнъж създаде поредния прилеп 
или злобна черна врана?

През целия ден Оля работи неуморно – опитваше 
се да мисли само за добро. Но се оказа, че това не е 

толкова просто! Лошите мисли се раждаха като чели 
от само себе си. А за добрите се налагаше да се израз-
ходват много усилия.

– Е, какво пък! – реши Оля. – Ще се тренирам! Ето 
точно сега ще изпратя на Елела добра мисъл.

Оля се усмихна и си представи своята звездна при-
ятелка, летяща над нощния град в обкръжението на 
прекрасни бели птици. ”Скъпа Елела! Така се радвам, 
че се срещнахме! Ти навярно сега си много заета? Няма 
да се огорчавам! Ще те чакам! Ела, когато можеш!” – с 
тези мисли Оля се отдръпна от прозореца.

Изведнъж край нея проблясна познатия сребрист 
силует и пред нея застана сияеща Елела:

– Ето ме и мен!
– Привет! – само успя да каже Оля, въпреки че пре-

ливаше от радост.
– Извинявай, че малко се забавих. Помагах на едно 

семейство.
– Как им помагаше?
Елела се замисли за секунда.
– Ти също можеш да помагаш. Искаш ли да опи-

таш?
– Разбира се! – зарадва се Оля.

ПОЛЕТИ С ЕЛЕЛА
– Тогава – летим!
Елела протегна ръка и момиченцата мигнове-

но излетяха през прозореца, устремени високо към 
звездното небе.

В ниското горяха огньовете на големите градове. 
Ясно се отличаваха линиите на автомагистралите. 
Край тях просветна прожектор на телевизионна кула. 
Момиченцата набираха скорост.

Долу стана съвсем тъмно. Само понякога про-
блясваха някакви едва забележими пламъчета и от-
ново под тях беше само тъмната бездна. Постепенно 

ставаше все по-светло, нощта премина във 
вечер и на повърхността на Земята се раз-
личаваха малки села и големи градове, ко-
ито се показваха все по-често.

– Летим над европейските страни – по-
ясни Елела. – А тук сега е вечер.

– А защо не ни е студено на тази височи-
на? – поинтересува се Оля.

–- Студено е само в земното измерение. 
А ние с теб сме във финия свят. Тук каквото 
си представиш, това и ще стане.

– Как така? – не разбра Оля. – А ако си 
поискам…, ако поискам… – така изведнъж 
беше трудно да се измисли нещо - огромен 
бонбон?

- Опитай! – с усмивка предложи Елела.
Оля замижа и си представи бонбон 

“Червена шапчица”, с който днес я бяха 
почерпили в училище, само че много го-
лям.

Когато отвори очи, тя чак 
зяпна от изненада: от рек-
ламното пано насреща, 

каквито има край пътя, я гледаше 
огромно лице с червена шапка.

До нея се разнесе познати-
ят звън на сребристи камбан-
ки. Eлела попита със смях:

– Ще се справиш ли на-
истина с този бонбон?

И тогава Оля забеляза, 
че това пред нея не беше 
рекламно пано, а бонбон 
с невероятни размери в 
яркожълт станиол с нари-
сувана Червена шапчица.

– Май се полакомих – 
поклати глава Оля. – Какво, 
да се тъпча ли?

И бонбонът се изгуби.
– Спускаме се! – съобщи 

Елела и приятелките започнаха 
стремително да се снижават над 
огромния град.

– Къде сме?
– Франция, Париж.

Момичетата долетяха 
до стар триетажен дом 
с паднала на места ма-
зилка и погледнаха през 
прозореца на втория 
етаж. Там в малка стая 
седеше възрастна жена 
и около главата й кръже-
ше рояк сиви мушици.

– Какво прави тя? – 
шепнешком попита Оля, 
въпреки че жената не 
можеше нито да ги чуе, 
нито да ги види.

– Тъгува – обясни Еле-
ла. – Днес тя има рож-
ден ден. А единствената 
й дъщеря до сега не се 
е обадила. Но майката 
не знае, че дъщеря й е 
била пет часа на сложна 
операция, помагала е на 
професора. Тя е меди-
цинска сестра в хирур-
гично отделение.

– А на тази жена може 
ли да се помогне? За да 
не тъгува.

– Погледни!
Оля видя как на рамо-

то на майката кацна го-
ляма бяла птица и тихич-
ко запя с чудесен глас: 
“Мила мамичко! Прости 
ми, моля те! Много те 
обичам!”

– Познаваш ли я? – по-
пита Елела.

– Та това е моята вче-
рашна мисъл! – изуми се 

Оля.
Лицето на майката се изглади и се усмихна. Сивите 

мушици изчезнаха, а от сърцето й изпърха бяла птич-
ка, която нежно запя: “Дъще, мила, много те обичам! 
Зная, че ще позвъниш, когато можеш!”

– Време е! – Елела докосна Оля по рамото.
Вече отлитайки от прозореца, момичетата чуха как 

в стаята се разнесе телефонен звън.
– Не разбирам как успях да помогна на тази жена! 

Та аз дори не я познавам! – чудеше се Оля, устремя-
вайки се след приятелката си към звездното небе.

– Мислите не изчезват. Те остават да живеят в мис-
ления свят – обясни Елела. – Повечето от жителите на 
Земята дори не се досещат, че техните добри мисли 
помагат на други хора и на родната планета. А всъщ-
ност това е толкова просто – сутрин и вечер от цяло 
сърце да отправяш пожелание: “Нека на света да му е 
добре!”

Изминаха обратния път в мълчание. Душата на Оля 
ликуваше. Тя успя да помогне на един човек и това се 
оказа много приятно!

“Нека на света да му е добре! – радостно звънеше 
отвътре. – Нека на мама и на татко да им е добре! Нека 
на всички мои приятелки да им е добре! И на учители-
те! И на жителите на нашия град! И на цялата страна! 
И на цялата планета!”

Ято прекрасни бели птици, плавно размахвайки 
криле, се разлетяха във всички посоки, изпълвайки 

света с радост и светлина.
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Бърт вдигна ръце: 
– Засега стига с тео-

рията! След малко ще на-
правим почивка за обяд 
и, когато се върнем, ще 
поработим върху отдел-
ните случаи. Преди това 
обаче искам да ви покажа 
как работи – и колко лесно 
се прилага техниката. Вие 
може да я проследите по вашите книж-
ки. Предадохте ли си всички картите с 
обозначените случаи?

Бърт беше поискал от всички кар-
тончета, на които да са отбелязани име-
ната на трима души, които познаваме и 
които страдат от някаква болест. Име-
то, възрастта и градът, където живее 
болният, трябваше да са написани от 
едната страна на картата, а от друга-
та й страна беше описанието на здра-
вословния проблем. Мястото, където 
живее болният, нямаше никакво значе-
ние, защото разстоянията не съществу-
ват в психичното ниво. (Единственото 
ограничение към този момент беше да 
не се използва човек от залата). Колко-
то по-сложен беше случаят, толкова по-
добре – е, не разбира се, за болния, а за 
да можем по-лесно да го открием ние. 
Престоеше ни да преодолеем мрачно-
то астрално поле и да “видим” физичес-
кия недъг на “мисловния си екран”.

Книжката, за която спомена Бърт, 
ни беше раздадена преди семинара. Тя 
представляваше кратко описание на 
курса, включващо всички техники на 
Метода. Наръчникът за работа, както я 
наричахме, беше пълен с конкретна и 
обща информация, както за техниките, 
така и за някои доста интересни изво-
ди по отношение на ефективността на 
тези техники. Имаше и информация за 
ролята на “медиумите”, в каквито скоро 
щяхме да се превърнем и ние. Аз лично 
бях някак подготвен за това, макар че 
едва ли някой може да е подготвен за 
едно от най-удивителните си преживя-
вания. 

В демонстрацията, която щеше да 
се състои, Бърт щеше да е ориентатор 
(това е термин от “Контрол на ума” за 
лицето, което насочва и води в нивата 
другото лице, което ще действа като 
медиум? Разбира се, от момента, в кой-
то тази междинна фаза на техниката е 
изпълнена, самите ние ще сме си ори-
ентатори докато работим в психичното 
ниво и няма да имаме нужда от външно 
насочване).

Бърт огледа залата. 
– Кой би искал да е първият медиум? 

– попита. 
Както се очакваше, доброволци ня-

маше. И той – за голяма моя изненада, 
посочи младото русо момиче, до което 
седях в началото. 

– Мери?
Тя погледна стреснато – останалите 

също. Сложи драматично ръка на гър-
дите си и изрече: 

– Аз ли?
Бърт се усмихна, 
– Да, разбира се!
– Ама аз не мисля, че ще мога – зах-

ленчи тя. 
– Мери, разбирам, че си един от най-

пасивните участници в групата... – (Па-
сивна като жаба в гьол, помислих си аз). 
– ...но точно затова избрах теб.

Тя се изправи колебливо и русата 
стена от коса се люшна назад, разкри-
вайки лицето. 

– Мисля, че някой друг би се спра-
вил доста по-добре от мен – продължи 
да нарежда. 

– Кансъл, Кансъл, Мери. И ти ще се 
справиш отлично.

Обърна един стол с лице към залата 
и я накара да седне на него. После взе 
тестето с картите, които лежаха на ма-
сата. 

– Да изберем една карта случайно 
– издърпа едно картонче, погледна към 
него и кимна. – Сега ще навлезеш в ни-
вото на лабораторията си. Кажи ми, ко-
гато си готова.

Тя въздъхна и затвори очи. Устните 
й се помръдваха леко, докато броеше, 
за да навлезе в алфа нивото. Изведнъж 
очите й леко се отвориха. 

– Мога ли да говоря, докато съм в ни-
вото? – (Боже! Помислих си. Ама нищо 
ли не е чула тази от лекцията на Бърт?)

– Да, Мери, разбира се, че можеш. 
Иди сега в лабораторното ниво и, кога-
то си готова, ми кажи.

Щях да започна да потропвам не-
рвно с пръсти по дървената облегалка, 
ако цялата зала не беше застинала в 
очакване – карфица да паднеше, щеше 
да звучи като гръм.

След малко тя прошепна:
– Готово.
– Добре, Мери – отговори Бърт. 
След това й каза, че ще отведе ми-

сълта й в “едно особено ниво, където 
ще бъде точна за случая, който й пред-
стави”. И като преброи още веднъж, го 
направи.

След още няколко напътствия, той й 
каза: 

– След като преброя до три, тялото 
на човека, за когото говорим, ще се ви-

зуализира на екрана ти – (имаше пред-
вид “мисловния й екран” на южната сте-
на на лабораторията). Преброи до три 
и щракна с пръсти. – Сега изследвай 
тялото му с ума си... – обясни й как да 
продължи. 

Докато тя тихо работеше в психич-
ните нива, Бърт отиде до дъската, която 
се намираше зад нея и написа:

Джордж Уйлсън, мъж, 68
Индианаполис
(1) плеврит 
(2) глух с лявото ухо
– Виждаш ли нещо, Мери? – попита 

Бърт.
След дълга пауза, тя отговори:
– Не, нищо.
– Продължавай да изучаваш тялото, 

което се намира на екрана ти, и ми кажи 
местата, които привличат вниманието 
ти, каквото ти идва на ум.

Отново дълга пауза. Нищо.
– Какво чувстваш, Мери?
– Ами нищо не виждам, а толкова 

много се опитвам.
Ако бях аз там, до нея, щях да й тегля 

един шут и да избера някой друг, който 
да може да направи нещо за нас. Едно-
две леки изскърцвания из залата пот-
върдиха моето мнение. 

Бърт търпеливо каза: 
– Мери, вече знаеш, че “опитвам 

се” намеква за очакван неуспех. А това 
няма да се случи сега. Знам, че ще ус-
пееш, и ти ще успееш. Ако не “видиш” 
нищо сега, представи си, че го виждаш. 
Кажи ми каквото ти идва на ум, дори и 
да мислиш, че не е правилно.

След минутка, той продължи: 
– Какво чувстваш, Мери? Кажи ми!
– Нещо, което прилича на... две ка-

фяви хартиени торби... мисля, че са 
дробовете... но са пълни с вода.

Плеврит! Из стаята се чу отчетливо 
рязкото поемане на въздух от схвана-
лите посланието.

Бърт вдигна ръка, приканвайки ни 
да запазим тишина.

– Много добре, Мери, това е абсолю-
тен успех. Твоят обект страда от плев-
рит. Виждаш ли нещо друго?

Въпреки че беше в дълбоко ниво, тя 
показа, че се радва на успеха си. Вдигна 
ръка към лявата страна на главата си. 

– Много е глупаво – каза тя.
– Не разсъждавай, Мери. Така съз-

даваш ориентири, а в психичното ниво 

трябва да работиш основ-
но със символи. Кажи ми 
какво виждаш?

Помръдна леко глава 
и покри с длан лявото си 
ухо. 

– Като че... ухото му... ля-
вото му ухо... като че при-
мигва... някаква светлина.

Ако Бърт не ни беше 
направил знак с ръка, мисля, че всички 
щяхме да изръкопляскаме.

– Браво, Мери, още един успех. Чо-
векът е глух с лявото ухо. Сега си създа-
ваш ориентири за този проблем. Запом-
ни, че в момента, в който откриеш един 
проблем, можеш да го отстраниш. Визу-
ализирай как пулсиращата светлина в 
ухото на Джордж постепенно престава 
да мига и започва да свети постоянно. 
Създай тази картина в ума си – Бърт за-
мълча за момент, за да й даде време да 
го направи. – Сега се върни в областта 
на дробовете и си представи как водата 
изтича навън.

След момент тя каза: 
– Не мога. Водата не иска да излезе.
– Не се притеснявай, Мери. Както 

знаеш, можеш да направиш каквото си 
искаш в мисловното ниво. Вземи обра-
за на екрана и го завърти обратно. Сега 
водата би трябвало сама да изтече.

Почти веднага тя каза: 
– Изтича от устата му.
Бърт се обърна към нас и ни намиг-

на, като да ни казваше “Виждате ли, 
единственото което се иска, е малко 
сръчност”.

Поговори й още някакви неща и за-
върши с: 

– Всеки път, когато навлизаш в това 
измерение с искреното чувство да по-
магаш на човечеството, както сега, ще 
помагаш и на себе си. Способностите 
ти ще нарастват и всеки път ще бъдеш 
все по-точна. И е така. Благодаря ти – и 
я върна в бета.

Цялата зала изръкопляска, а Бърт 
се усмихна, очевидно доволен. Мери, 
изчервена от неудобство, бързо се вър-
на на мястото си. На стола обаче седна 
много бавно – като че ли й се искаше 
това поразително преживяване да няма 
край. Момиченце, шапка ти свалям! 

Уве Сехестед
Из “Все по-добре с метода Силва”

За информация, справки и записва-
ния за семинари на

Силва метод – Фокусирано мислене:
София, книжарница ,,Нова Епоха”,
ул.,,6 Септември“, № 28
Тел.: 02/ 981 98 98
www.silvamethodbg.com
www.novaepoha.com

“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

Резюме

В осъзнатото сънуване разумът може да контроли-
ра сценария на играта.

Сънуването е виртуално пътешествие на душата в 
пространството на варианти.

Въображението участва в сънуването само като 
генератор на идеи. 

В живота не се реализира желанието, а намерени-
ето - решимостта да имате и да действате.

Желанието е концентрация на вниманието върху 
самата цел.

Вътрешното намерение е концентрация на внима-
нието върху процеса на собственото движение към 
целта.

Външното намерение е концентрация на внимани-
ето върху това, как целта се реализира сама.

С вътрешното намерение целта се постига, а с вън-
шното се избира.

Вътрешното намерение се стреми пряко да въз-
действа върху околния свят.

Външното намерение дава зелена светлина за са-
мостоятелното реализиране на целта.

Законите на естествознанието действат само в 
един отделно взет сектор на пространството.

Работата на външното намерение е движение 
по различните сектори на про-
странството.

Външното намерение е единс-
тво между душата и разума.

Душата и разумът са единни в 
негативните очаквания, затова те 
лесно се осъществяват.

В реалността сънят продължа-
ва наяве в една или друга степен.

За да придобиете контрол над 
външното намерение, е необхо-
димо да се събудите.

Силва метод – контрол на ума
ПСИХОТЕРАПИЯТА

Науката за образите
ВЪНШНОТО НАМЕРЕНИЕ

Докато реалността не е осъзната, тя не се контро-
лира, а се „случва”.

Във всяка игра трябва да се участва отстранено, 
като играещ зрител.

Осъзнатост се постига чрез отстраненост от игра-
та.

Отстранеността предполага внимание и пълна яс-
нота на мислите.

Осъзнатостта не е контрол, а наблюдение. Конт-
ролът трябва да бъде насочен към допускане на же-
лания сценарий в собствения ви живот.

За да изберете нужния сценарий, необходимо е да 
си представите, че ще бъде точно така.

Вътрешното намерение е решимост да действате. 
Външното намерение е решимост да имате. Външно-

то намерение е силата, осъществява-
ща транссърфинга.

За да се намали важността на цел-
та, трябва предварително да се при-
мирите с поражението.

След като се примирите с пораже-
нието, не умувайте повече, а просто 
вървете към целта.

Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”



Дух, Материя 1916 - 22 март 2009 г.

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.  

В тези разглеждания 
трябва да започнем със 
съобщения, които се 
отнасят до развитието 
на човека и на свърза-
ните с него същества 
преди „Земния период”. 
Защото когато човекът 
започна да свързва сво-
ята съдба с планетата, 
която наричаме „Земя”, 
той беше изминал вече 
редица степени на раз-
витието, чрез които се 
подготви за Земното 
съществуване. Трябва 
да различим три такива 
степени и те се наричат 
три планетни степени 
на развитието. Имената, 
които се употребяват в 
духовната наука за тези 
степени, са 

Сатурнов период, 
Слънчев 
период 
и Лунен период. 

Ние ще видим, че на 
първо време тези наиме-
нования нямат общо с 
днешните небесни тела, 
които носят тези име-
на във физическата ас-
трономия, въпреки че 
в по-широк смисъл за 
един напреднал мистик 
съществува дадено отно-
шение към тях. 

Казва се също, че пре-
ди да стъпи на Земята, 
човекът е обитавал други 
планети. Обаче под тези 
“други планети” трябва 
да разбираме предишни-
те състояния от развити-
ето на Земята и на нейни-
те обитатели. 

Земята заедно 
с всички 
същества, които 
й принадлежат, 
е минала през 
трите състояния 
на Сатурновото, 
Слънчевото 
и Лунното 
съществуване, 
преди да стане 
“Земя”. 

Сатурн, Слънце и Луна 
са така да се каже 3-те 
въплъщения на Земята в 
миналото време. И това, 
което в тази връзка се 
нарича Сатурн, Слънце, 
Луна, (или Старият Са-
турн, Старото Слънце 
и Старата Луна) днес не 
съществува като физи-
ческа планета, както пре-
дишните въплъщения на 
един човек не съществу-
ват вече наред с неговото 
днешно въплъщение. Как 
стои работата с “планет-
ното развитие” и на дру-
гите същества, принадле-
жащи към Земята, имен-
но това ще бъде обект на 
следващите изложения, 
почерпени от “Акашо-
вата летопис”. С това не 
искаме да кажем, че по-
сочените 3 състояния не 
са били предхождани от 
още по-далечни минали 
състояния. Обаче всичко, 
което ги предхожда се 
губи в тъмнина и окулт-
но-научното изследване 
засега не може да хвър-
ли светлина върху тях. 

Защото това изследване 
не почива върху спекула-
ция, върху размишление 
с обикновени понятия, 
а върху действителна 
духовна опитност. И как-
то на свободното поле 
нашето физическо око 
може да вижда само до 
определена граница и 
не може да проникне зад 
хоризонта, така също и 
“духовното око” може да 
стигне само до опреде-
лен момент. Духовната 
наука почива само върху 
опитността и не прекра-
чва своеволно граници-
те на тази опитност. Ня-
кои хора биха искали да 
изследват това, което е 
било “съвсем в началото 
на света” или “защо всъщ-
ност Бог е създал света”. 
За окултния изследова-
тел преди всичко се касае 
за това, че на определена 
степен на познанието та-
кива въпроси изобщо не 
бива да се задават. Защо-
то по време на духовната 
опитност, на човека се 
разкрива всичко, което 
му е необходимо за из-
пълнение на неговото 
предопределение върху 
нашата планета. Който 
търпеливо израства в 
работата и в опитности-
те на духовния изследо-
вател, той ще види, че с 
постепенното постигане 
на духовна опитност, чо-
век напълно задоволява 
копнежа си за отговор на 
всички въпроси, които 
го вълнуват. Например 
в следващите статии ще 
се види как напълно се 
изяснява въпросът за 

Из Акашовата летопис

НЯКОИ НЕОБХОДИМИ 
МЕЖДИННИ ЗАБЕЛЕЖКИ

“произхода на злото” и за 
много други неща, които 
са неясни. Тук съвсем не 
се казва, че човекът ни-
кога не ще може да полу-
чи отговор на въпросите 
за “произхода на света” 
и други подобни. Той ще 
може. Но за да може, той 
първо трябва да мине 
през познанията, които 
се разкриват в най-близ-
ките духовни опитности. 
Тогава той ще разбере, 
че трябва да поставя тези 
въпроси по друг начин, 
различен от този, по кои-
то това е ставало досега. 

Колкото по-дълбоко 
човек навлиза в истинс-
ката окултна наука, тол-
кова по-скромен става. 
Едва тогава той разбира 
как съвсем постепенно 
трябва да узрее и да ста-
не достоен за определе-

ни познания. И гордост 
и нескромност в края 
на краищата са имена за 
качества на човек, които 
на определена степен на 
познанието нямат вече 
никакъв смисъл. Когато 
човек се е запознал поне 
с някои неща, той вижда 
колко безкрайно дълъг 
е пътят, който стои пред 
него. Чрез знанието чо-
век достига до разбира-
нето на това, “колко мал-
ко знае”. И той придобива 
чувството за извънредно 
голямата отговорност, 
която поема върху себе 
си, когато говори за 
свръхсетивни познания. 
И въпреки това, чове-
чеството не може да жи-
вее без тези свръхсетив-
ни познания. Но който 
разпространява такива 
познания, има нужда от 
скромност и истинска 
самокритика, както и от 
един с нищо непоклатим 
стремеж към себепозна-
ние и извънредна пред-
пазливост. 

Такива междинни за-
бележки са необходими 
тук, понеже сега ще се 
издигаме до още по-вис-
ши познания, отколкото 
са тези, които се намират 
в предишните лекции за 
“Акашовата летопис”. 

Към обзора на мина-
лото на човека, който ще 
направим чрез следва-
щите съобщения, ще при-
бавим след това и този на 
бъдещето. Защото бъде-
щето може да се разкрие 
пред едно истинско ду-
ховно познание, макар и 
само дотолкова, докол-

Когато сяра, кислород 
и водород се съединят в 
определени отношения, 
съгласно даден закон 
трябва да се получи сярна 
киселина. И който е учил 
химия, предвижда какво 
ще се получи, когато го-
реизброените 3 вещес-
тва влезнат във взаимо-
действие при съответни-
те условия. Следовател-
но един химик е пророк 
в ограничената област на 
материалния свят. И не-
говото пророчество ще 
се окаже погрешно само 
тогава, когато природ-
ните закони внезапно се 
изменят. 

Окултният 
изследовател 
изследва 
духовните закони 
по същия начин, 
както физикът 
и химикът 
изследват 
материалните 
закони.

Той върши това по 
начина и със строгостта, 
които са необходими в 
духовната област. Точно 
от тези велики духовни 
закони обаче зависи раз-
витието на човечеството. 
Също както в някакво бъ-
деще кислородът, водо-
родът и сярата не биха се 
съединили против при-
родните закони, така и в 
духовния живот не може 
да стане нищо против ду-
ховните закони. И който 

Волята обаче не 
се определя от 
закона.

Също както е опреде-
лено, че във всеки случай 
кислородът, водородът 
и сярата се съединяват 
само по един определен 
закон и дават сярна кисе-
лина, също така сигурно 
е, че от човешката воля 
може да зависи да бъдат 
създадени условията, 
при които този закон ще 
действа. Така ще бъде 
също и с великите миро-
ви събития и с човешки-
те съдбини на бъдещето. 
Окултният изследовател 
ги предвижда, но те мо-
гат да се реализират само 
чрез човешката воля. 

Окултният 
изследовател 
предварително 
вижда това, 
което може да се 
реализира само 
чрез човешката 
свобода. 

Извадки от 
неиздадената книга 

на Рудолф Щайнер 
«АКАШОВАТА 

ХРОНИКА» 
Превод: Димо 

Даскалов
Преработила и 

изпратила: 
Нели 

СПИРИДОНОВА 
– ХОРИНСКИ, Виена

познава тези духовни за-
кони, той може да вижда 
в закономерността на 
бъдещето. 

Тук нарочно изпол-
зваме именно това срав-
нение за пророческото 
предопределение на 
бъдещите съдбини на 
човечеството, понеже 
истинската окултна на-
ука разбира това пре-
допределение действи-
телно напълно в този 
смисъл. Защото за онзи, 
който си изяснява това 
действително мнение на 
Окултизма, отпада също 
и възражението, че щом 
в известен смисъл неща-
та са предопределени, 
всяка свобода на човека 
става невъзможна. Може 
да бъде предопределено 
това, което отговаря на 
един закон. 

кото е необходимо на 
човека за изпълнението 
на неговото предопреде-
ление. Който не се задъ-
лбочи в духовната наука 
и, заставайки на високия 
съдийски стол на своите 
предразсъдъци изпраща 
всичко, което се сподели, 
в областта на фантасти-
ката и мечтателството 
- той най-малко ще раз-
бере тази взаимовръз-
ка с бъдещето. А само 
едно просто логическо 
разсъждение би могло 
да направи разбираемо 
това, което ще разгледа-
ме. Само че такива ло-
гически разсъждения се 
приемат само дотолкова, 
доколкото те съвпадат с 
предразсъдъците на хо-
рата. Предразсъдъците 
са силни врагове също и 
на всяка логика. 
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Бърт вдигна ръце: 
– Засега стига с тео-

рията! След малко ще на-
правим почивка за обяд 
и, когато се върнем, ще 
поработим върху отдел-
ните случаи. Преди това 
обаче искам да ви покажа 
как работи – и колко лесно 
се прилага техниката. Вие 
може да я проследите по вашите книж-
ки. Предадохте ли си всички картите с 
обозначените случаи?

Бърт беше поискал от всички кар-
тончета, на които да са отбелязани име-
ната на трима души, които познаваме и 
които страдат от някаква болест. Име-
то, възрастта и градът, където живее 
болният, трябваше да са написани от 
едната страна на картата, а от друга-
та й страна беше описанието на здра-
вословния проблем. Мястото, където 
живее болният, нямаше никакво значе-
ние, защото разстоянията не съществу-
ват в психичното ниво. (Единственото 
ограничение към този момент беше да 
не се използва човек от залата). Колко-
то по-сложен беше случаят, толкова по-
добре – е, не разбира се, за болния, а за 
да можем по-лесно да го открием ние. 
Престоеше ни да преодолеем мрачно-
то астрално поле и да “видим” физичес-
кия недъг на “мисловния си екран”.

Книжката, за която спомена Бърт, 
ни беше раздадена преди семинара. Тя 
представляваше кратко описание на 
курса, включващо всички техники на 
Метода. Наръчникът за работа, както я 
наричахме, беше пълен с конкретна и 
обща информация, както за техниките, 
така и за някои доста интересни изво-
ди по отношение на ефективността на 
тези техники. Имаше и информация за 
ролята на “медиумите”, в каквито скоро 
щяхме да се превърнем и ние. Аз лично 
бях някак подготвен за това, макар че 
едва ли някой може да е подготвен за 
едно от най-удивителните си преживя-
вания. 

В демонстрацията, която щеше да 
се състои, Бърт щеше да е ориентатор 
(това е термин от “Контрол на ума” за 
лицето, което насочва и води в нивата 
другото лице, което ще действа като 
медиум? Разбира се, от момента, в кой-
то тази междинна фаза на техниката е 
изпълнена, самите ние ще сме си ори-
ентатори докато работим в психичното 
ниво и няма да имаме нужда от външно 
насочване).

Бърт огледа залата. 
– Кой би искал да е първият медиум? 

– попита. 
Както се очакваше, доброволци ня-

маше. И той – за голяма моя изненада, 
посочи младото русо момиче, до което 
седях в началото. 

– Мери?
Тя погледна стреснато – останалите 

също. Сложи драматично ръка на гър-
дите си и изрече: 

– Аз ли?
Бърт се усмихна, 
– Да, разбира се!
– Ама аз не мисля, че ще мога – зах-

ленчи тя. 
– Мери, разбирам, че си един от най-

пасивните участници в групата... – (Па-
сивна като жаба в гьол, помислих си аз). 
– ...но точно затова избрах теб.

Тя се изправи колебливо и русата 
стена от коса се люшна назад, разкри-
вайки лицето. 

– Мисля, че някой друг би се спра-
вил доста по-добре от мен – продължи 
да нарежда. 

– Кансъл, Кансъл, Мери. И ти ще се 
справиш отлично.

Обърна един стол с лице към залата 
и я накара да седне на него. После взе 
тестето с картите, които лежаха на ма-
сата. 

– Да изберем една карта случайно 
– издърпа едно картонче, погледна към 
него и кимна. – Сега ще навлезеш в ни-
вото на лабораторията си. Кажи ми, ко-
гато си готова.

Тя въздъхна и затвори очи. Устните 
й се помръдваха леко, докато броеше, 
за да навлезе в алфа нивото. Изведнъж 
очите й леко се отвориха. 

– Мога ли да говоря, докато съм в ни-
вото? – (Боже! Помислих си. Ама нищо 
ли не е чула тази от лекцията на Бърт?)

– Да, Мери, разбира се, че можеш. 
Иди сега в лабораторното ниво и, кога-
то си готова, ми кажи.

Щях да започна да потропвам не-
рвно с пръсти по дървената облегалка, 
ако цялата зала не беше застинала в 
очакване – карфица да паднеше, щеше 
да звучи като гръм.

След малко тя прошепна:
– Готово.
– Добре, Мери – отговори Бърт. 
След това й каза, че ще отведе ми-

сълта й в “едно особено ниво, където 
ще бъде точна за случая, който й пред-
стави”. И като преброи още веднъж, го 
направи.

След още няколко напътствия, той й 
каза: 

– След като преброя до три, тялото 
на човека, за когото говорим, ще се ви-

зуализира на екрана ти – (имаше пред-
вид “мисловния й екран” на южната сте-
на на лабораторията). Преброи до три 
и щракна с пръсти. – Сега изследвай 
тялото му с ума си... – обясни й как да 
продължи. 

Докато тя тихо работеше в психич-
ните нива, Бърт отиде до дъската, която 
се намираше зад нея и написа:

Джордж Уйлсън, мъж, 68
Индианаполис
(1) плеврит 
(2) глух с лявото ухо
– Виждаш ли нещо, Мери? – попита 

Бърт.
След дълга пауза, тя отговори:
– Не, нищо.
– Продължавай да изучаваш тялото, 

което се намира на екрана ти, и ми кажи 
местата, които привличат вниманието 
ти, каквото ти идва на ум.

Отново дълга пауза. Нищо.
– Какво чувстваш, Мери?
– Ами нищо не виждам, а толкова 

много се опитвам.
Ако бях аз там, до нея, щях да й тегля 

един шут и да избера някой друг, който 
да може да направи нещо за нас. Едно-
две леки изскърцвания из залата пот-
върдиха моето мнение. 

Бърт търпеливо каза: 
– Мери, вече знаеш, че “опитвам 

се” намеква за очакван неуспех. А това 
няма да се случи сега. Знам, че ще ус-
пееш, и ти ще успееш. Ако не “видиш” 
нищо сега, представи си, че го виждаш. 
Кажи ми каквото ти идва на ум, дори и 
да мислиш, че не е правилно.

След минутка, той продължи: 
– Какво чувстваш, Мери? Кажи ми!
– Нещо, което прилича на... две ка-

фяви хартиени торби... мисля, че са 
дробовете... но са пълни с вода.

Плеврит! Из стаята се чу отчетливо 
рязкото поемане на въздух от схвана-
лите посланието.

Бърт вдигна ръка, приканвайки ни 
да запазим тишина.

– Много добре, Мери, това е абсолю-
тен успех. Твоят обект страда от плев-
рит. Виждаш ли нещо друго?

Въпреки че беше в дълбоко ниво, тя 
показа, че се радва на успеха си. Вдигна 
ръка към лявата страна на главата си. 

– Много е глупаво – каза тя.
– Не разсъждавай, Мери. Така съз-

даваш ориентири, а в психичното ниво 

трябва да работиш основ-
но със символи. Кажи ми 
какво виждаш?

Помръдна леко глава 
и покри с длан лявото си 
ухо. 

– Като че... ухото му... ля-
вото му ухо... като че при-
мигва... някаква светлина.

Ако Бърт не ни беше 
направил знак с ръка, мисля, че всички 
щяхме да изръкопляскаме.

– Браво, Мери, още един успех. Чо-
векът е глух с лявото ухо. Сега си създа-
ваш ориентири за този проблем. Запом-
ни, че в момента, в който откриеш един 
проблем, можеш да го отстраниш. Визу-
ализирай как пулсиращата светлина в 
ухото на Джордж постепенно престава 
да мига и започва да свети постоянно. 
Създай тази картина в ума си – Бърт за-
мълча за момент, за да й даде време да 
го направи. – Сега се върни в областта 
на дробовете и си представи как водата 
изтича навън.

След момент тя каза: 
– Не мога. Водата не иска да излезе.
– Не се притеснявай, Мери. Както 

знаеш, можеш да направиш каквото си 
искаш в мисловното ниво. Вземи обра-
за на екрана и го завърти обратно. Сега 
водата би трябвало сама да изтече.

Почти веднага тя каза: 
– Изтича от устата му.
Бърт се обърна към нас и ни намиг-

на, като да ни казваше “Виждате ли, 
единственото което се иска, е малко 
сръчност”.

Поговори й още някакви неща и за-
върши с: 

– Всеки път, когато навлизаш в това 
измерение с искреното чувство да по-
магаш на човечеството, както сега, ще 
помагаш и на себе си. Способностите 
ти ще нарастват и всеки път ще бъдеш 
все по-точна. И е така. Благодаря ти – и 
я върна в бета.

Цялата зала изръкопляска, а Бърт 
се усмихна, очевидно доволен. Мери, 
изчервена от неудобство, бързо се вър-
на на мястото си. На стола обаче седна 
много бавно – като че ли й се искаше 
това поразително преживяване да няма 
край. Момиченце, шапка ти свалям! 

Уве Сехестед
Из “Все по-добре с метода Силва”

За информация, справки и записва-
ния за семинари на

Силва метод – Фокусирано мислене:
София, книжарница ,,Нова Епоха”,
ул.,,6 Септември“, № 28
Тел.: 02/ 981 98 98
www.silvamethodbg.com
www.novaepoha.com

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.  

Резюме

В осъзнатото сънуване разумът може да контроли-
ра сценария на играта.

Сънуването е виртуално пътешествие на душата в 
пространството на варианти.

Въображението участва в сънуването само като 
генератор на идеи. 

В живота не се реализира желанието, а намерени-
ето - решимостта да имате и да действате.

Желанието е концентрация на вниманието върху 
самата цел.

Вътрешното намерение е концентрация на внима-
нието върху процеса на собственото движение към 
целта.

Външното намерение е концентрация на внимани-
ето върху това, как целта се реализира сама.

С вътрешното намерение целта се постига, а с вън-
шното се избира.

Вътрешното намерение се стреми пряко да въз-
действа върху околния свят.

Външното намерение дава зелена светлина за са-
мостоятелното реализиране на целта.

Законите на естествознанието действат само в 
един отделно взет сектор на пространството.

Работата на външното намерение е движение 
по различните сектори на про-
странството.

Външното намерение е единс-
тво между душата и разума.

Душата и разумът са единни в 
негативните очаквания, затова те 
лесно се осъществяват.

В реалността сънят продължа-
ва наяве в една или друга степен.

За да придобиете контрол над 
външното намерение, е необхо-
димо да се събудите.

Силва метод – контрол на ума
ПСИХОТЕРАПИЯТА

Науката за образите
ВЪНШНОТО НАМЕРЕНИЕ

Докато реалността не е осъзната, тя не се контро-
лира, а се „случва”.

Във всяка игра трябва да се участва отстранено, 
като играещ зрител.

Осъзнатост се постига чрез отстраненост от игра-
та.

Отстранеността предполага внимание и пълна яс-
нота на мислите.

Осъзнатостта не е контрол, а наблюдение. Конт-
ролът трябва да бъде насочен към допускане на же-
лания сценарий в собствения ви живот.

За да изберете нужния сценарий, необходимо е да 
си представите, че ще бъде точно така.

Вътрешното намерение е решимост да действате. 
Външното намерение е решимост да имате. Външно-

то намерение е силата, осъществява-
ща транссърфинга.

За да се намали важността на цел-
та, трябва предварително да се при-
мирите с поражението.

След като се примирите с пораже-
нието, не умувайте повече, а просто 
вървете към целта.

Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”
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Шарън, сестра в интензивно отделение за новоро-
дени, била на работа, когато дъщеря й Сара се обадила. 
Сара и съпругът на Шарън, Джон, бяха намерили Тони 
в безсъзнание на пода на банята, с паднала отстрани 
окървавена спринцовка, стегната с колан ръка и поси-
няла кожа.

- Заплаках истерично - спомня си Шарън. - Изтичах 
през вратата и скочих в колата си. Лекарката, с която 
работех, се спусна след мен, като говореше: „Успокой 
се! Не може да караш в това състояние.” Стискаше про-
зореца на автомобила ми. А аз повтарях само: „Моля те, 
пусни ми колата!” Най-сетне тя я пусна. Карах толкова 
бързо, колкото можех, като през целия път се молех: 
„Моля те, нека бъде жив, когато пристигна! Моля те, не 
позволявай да умре!”

Шарън се срещнала със Сара и Джон в болницата. 
Тони се предозирал с хероин; бил в полукоматозно 
състояние и се измъчвал от големи болки, тъй като, 
както установили по-късно, бил получил инфаркт. Ко-
гато лекарите решили да го преместят в по-голяма бол-
ница, Шарън скочила в задната част на линейката.

- Санитарите от „Бърза помощ” ми казаха: „Госпожо, 
трябва да излезете” - продължава да си спомня Шарън. 
– „Никъде няма да излизам! - отвърнах аз. - Ако някога 
вашето бебе се озове в моето отделение, ще се отнеса 
към вас с професионална учтивост. А сега ме оставе-
те!”

Санитарите се съгласили и Шарън пътувала до сина 
си. Когато пристигнали, Тони бил приет в интензивното 
отделение на пулмологията. Лекарите й казали, че най-
вероятно няма да изкара до сутринта.

- Молих Бог да го спаси и обещах да направя всичко, 
което мога, за да помогна и на него, и на всеки, който 
се нуждае от помощ - промълви Шарън. - Той изглежда-
ше толкова красив, както лежеше там. Главата му беше 
покрита с тъмнокестеняви къдрици, също като по вре-

мето, когато беше бебе. Дълго прокарвах пръсти през 
косата му, играех си с къдриците, като си мислех колко 
е красив, размишлявах върху целия му живот и колко 
много го обичам. Между Сара и Тони бях изгубила три 
бебета. Толкова силно исках Тони. Толкова силно исках 
син. Аз съм една от шест дъщери. Никога не съм била 
близка с друг мъж освен с баща си и съпруга си. Нямах 
брат и никога не бях имала приятел, затова наистина 
желаех син. А всеки, който влезеше в стаята, всяка сес-
тра, всеки лекар, коментираше колко добре изглежда 
Тони.

Тони изкарал до сутринта, когато лекарите казали 
на Шарън, че може и да остане жив, но е твърде веро-
ятно главният му мозък да се е увредил. Предполагали, 
че е прекарал в безсъзнание в банята в продължение 
на деветдесет минути.

Тони останал в безсъзнание през следващите пет 
дни. Шарън била през цялото време край леглото му. 

- Най-накрая той отвори очи и ме погледна. Разбрах, 
че мозъкът му е наред - произнесе плачливо Шарън. – 
„Съжалявам” - каза той и заплака. Аз отвърнах: - „Моля 
те, не казвай, че съжаляваш, Тони. Сега вече всичко е 
наред. Ще се оправиш.” След като стояхме дълго вре-
ме прегърнати, го попитах дали е искал да си отнеме 
живота. Той отговори, че било злополука. Не искал да 
умре. Това ме изпълни с облекчение! Значи все още 
имаше надежда да се справи с пристрастеността си 
към хероина. 

Сега вече Шарън ридаеше.
- Винаги ще се питам какво сгреших, докато го от-

глеждах - додаде тъжно тя.
След болничния престой Тони започнал програма 

за освобождаване от зависимостта и после отишъл в 
специално заведение, предназначено за тази цел. Там 
приел хероин от един от лекуващите се и отново се 
предозирал. След като получил медицинските грижи, 

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 

ХРАБРИ ДУШИ

Историята на Шарън
ЗА ДА НАПРАВЯ ТАЗИ КНИГА възможно 

най-полезна, аз се фокусирах върху най-раз-
пространените жизнени предизвикател-
ства. Сред тях е пристрастяването към 
едни или други вещества. Тази глава изслед-
ва пристрастяването към наркотици и към 
алкохол от две перспективи: на родителя, 
чието дете страда от някаква зависимост, 
и на човека, станал жертва на тази зависи-
мост. В първата категория попада Шарън 
Дембински, чийто син Тони се преборва със 
зависимостта си от хероина.

Също като Шарън, милиони родители по 
света опитват да разберат защо децата 
им са избрали да употребяват наркотици. 
Те изпитват непоносимо чувство за вина и 
се самообвиняват, че по някакъв начин не 
са дали на децата си каквото или както 
трябва. Мнозина гледат на зависимостите 
като на безсмислено страдание както за де-
цата, така и за техните семейства. Питах 
се дали идеята за планирането на живота 
преди раждането би могла по някакъв начин 
да намали болката на тези родители, като 
им помогне да видят по-дълбокия смисъл на 
ставащото.

Когато се заех да изследвам това жиз-
нено предизвикателство, нямах представа 
дали този тип предизвикателства действи-
телно се планират преди раждането. Вече 
бях говорил с Дженифър (Трета глава), чии-
то синове са родени с множество уврежда-
ния. Фактът, че и тя, и синовете й бяха 
планирали въпросните увреждания правеха 
възможна вероятността дете и родите-
ли да планират също така и зависимостта 
на детето. Но синовете на Дженифър бяха 
родени с тези предизвикателства, докато 
синът на Шарън се бе пристрастил към хе-

Робърт Шварц

роина в юношеските си години. Ако Шарън 
и Тони действително бяха планирали него-
вата зависимост, как може да са знаели, че 
това ще се случи по-късно в живота му? 
Нещо повече, защо двама човека, единият 
от които - любящ родител, биха планира-
ли инкарнация, в която детето ще се при-
страсти към наркотик? На какви духовни 
цели за родителя би могло да служи подобно 
предизвикателство? И как родител и дете 
биха координирали жизнените си планове 
така, че всеки да постигне желания рас-
теж?

Шарън го закарала вкъщи.
- Не знаех дали да изпитвам надежда или страх - 

припомни си тя. - Скачах от едното на другото чувство 
само за минути. Миг след като ме обземеше отчаяние, 
си казвах: „Всичко ще се оправи”.

Въпреки тези резки промени в настроението си, 
Шарън се фокусирала върху позитивното при разго-
ворите си с Тони и върху факта, че почти всеки ден от 
програмата за освобождаване от зависимостта той от-
казвал да използва наркотици. „Колко дни си вземал 
правилното решение?”, питала го насърчаващо тя.

В стремежа си да помогне на сина си, Шарън започ-
нала да се включва в разговорите на различни Интер-
нет групи, включително на привържениците на мета-
дона. В химическо отношение подобен, но не водещ до 
толкова силна зависимост, метадонът често се използ-
ва в програмите за отказване от хероин.

- Хората, с които се срещах - някои бяха наркомани, 
а други - негови привърженици - бяха загрижени, от-
крити и любящи - сподели Шарън.

Тя създала особено силна връзка с Еди, който водел 
борба, за да преодолее собствената си зависимост. 

Шарън разчитала на Еди, за да получи представа 
какво би могъл да изпитва синът й. Сега Тони се изо-
лирал в спалнята си, като някои дни излизал само за 
храна. Еди уверявал Шарън, че поведението на Тони е 
нормално, че Тони избягва света, защото иска да се из-
лекува, но се страхува нещо да не предизвика връщане 
към зависимостта.

- Еди говореше дълбоки неща, които наистина ми 
отвориха очите - сподели Шарън.

Някои от съобщенията му по Интернет били толко-
ва вдъхновяващи, че тя ги отпечатвала и ги залепвала 
на огледалото в банята на сина си. В крайна сметка и 
Тони като майка си обикнал Еди.

Три месеца след като Тони излязъл от клиниката за 
лечение на наркомани, Еди умрял от свръхдоза нарко-
тик. Шарън научила за смъртта му от съобщението в 
Интернет.

- Тони влезе в стаята ми и приседна на леглото - спом-
ни си тя. – „Еди е мъртъв” - казах аз. „Какво!” - възкликна 
той. – „Еди е мъртъв. Свръхдоза.” - Той стана от леглото. 
Аз също се изправих. Тръгнахме един към друг и Тони 
ме прегърна. Не казахме нищо, просто плачехме.

Еди беше умрял петнайсет месеца преди да разго-
варям с Шарън. Нещата с Тони вече се развиваха добре; 
той имаше нова приятелка и си търсеше работа. 

Попитах Шарън как се беше променила през тези 
петнайсет месеца.

- Станах по-състрадателна, изпълнена с повече раз-
биране - отвърна тя. - Сега перспективата ми е много 
по-обемна. Най-важното, което научих, е, че не мога 
да контролирам поведението на Тони. Мога да поддъ-
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ржам положителното. Не мога да му „позволявам”, не 
мога да го контролирам. Мога да контролирам единс-
твено собствените си реакции към него.

Професионалният живот на Шарън също бе претър-
пял промени. Мотивирана както от смъртта на Еди, 
така и от обещанията, които бе дала на Бог, когато се бе 
молила за живота на сина си, Шарън бе започнала нова-
торска програма в своята болница. Майки на метадон 
- (Mothers on Methadone - МОМ) осигурява медицинс-
ки грижи и емоционална подкрепа на бременни жени, 
лекувани с метадон, и на техните деца. В МОМ Шарън 
съчетава любовта си към бебетата с новооткритата си 
страст да помага на хората, страдащи от зависимост от 
хероина.

- Взаимодействаме с родителите, за да разберат, че 
им имаме доверие, караме ги да се чувстват приети 
- заяви щастливо тя. - Без подкрепа те се връщат към 
своята зависимост и тогава бебето няма майка. Бебето 
се отглежда от други хора и целият му живот се проме-
ня драстично, при това не към по-добро. Помисли по 
този въпрос. Ако тези майки се освободят напълно от 
своята зависимост и са в състояние да целуват детето 
си, това е нещо страхотно!

Преди да се заеме с МОМ, понякога Шарън бе осъж-
дала подобни жени.

- „Как можа да го направиш?”, питах ги безгласно аз. 
Сега вече това се промени.

Шарън бе забелязала промени и в колегите си в бол-
ницата.

- Те преживяха отблизо всичко, което преживя мое-
то семейство. След като това можа да се случи с моя син, 
значи не беше изключено да стане и с техните деца. То 
промени наистина реакцията им към пациентите.

- Шарън - попитах аз, - какво би искала да кажеш на 
родителите, които имат дете, зависимо от наркотици-
те?

- Не го пазете в тайна. Ако споделяте случилото се, 
хората ще ви помагат.

СЕАНСЪТ НА ШАРЪН С МЕДИУМА ГЛЕНА ДИТРИХ 
Някои думи на Шарън заседнаха тежко в душата ми. 

Не исках Шарън да смята, че по някакъв начин не е на-
правила каквото трябва за Тони. Бях виждал как хората 
се освобождават от угризенията и тъгата и започват да 
гледат по съвсем нов начин на предизвикателствата в 
живота си, когато разберат, че са ги планирали. Надя-
вах се сеансът на Шарън с Глена да й помогне да намери 
вътрешен покой.

Глена започна с информацията, която вече беше по-
лучила от Духа.

- Казаха ми няколко неща за сина ти. В няколко от 
предишните си животи се е занимавал с нещо изключи-
телно магическо за него. Попадал е в ситуации, където 
нещата просто се случвали за него. Може би е бил дори 
магьосник или шаман. И сега се стреми да преживее 
отново тази магия. Това е отчасти причината за при-
тегателната сила (на наркотиците). Когато ги приема, в 
тялото му се извършва нещо като магическа химическа 
реакция.

Целият му живот е стремеж да създава необичайни 
неща. Дошъл е с голям талант. Има много дарби. Детски-
те и младежките години на Айнщайн и много от хората, 
донесли една или друга изключително ценна инфор-
мация, с музикални способности или други творчески 
заложби, са изпълнени с проблеми, защото е много 
трудно да доведеш тази вибрация докрай в тялото. Но 
веднъж съзреят ли, ставаме свидетели на плавно про-
тичане на информацията.

- Преди да започне да взема наркотици, артистич-
ните му способности бяха учудващи - потвърди Шарън. 
- Но вече не се занимава с това... не го прави от години, 
но уменията не са загубени. Коефициентът му на инте-
лигентност е 140.

Глена премести фокуса.
- Когато се настроя към него, усещам страх. Поне на 

мен така ми изглежда.
- И аз така го усещам - съгласи се Шарън.
- Когато имаме голям талант, за който няма отдушник 

- продължаваше Глена, - в тялото се получава енергиен 
блокаж. Блокираната енергия поражда болест. Затова 
го насочи да започне да изявява отново творческия си 
потенциал. И го обичай, обичай го, обичай го. Той усеща, 
че е направил нещо нередно, затова е загубил самоува-
жението си и чувството за собствената си стойност.

Състраданието на Глена достигна осезаеми пропор-
ции. Отпуснах се, защото знаех, че Шарън е в добри 
ръце.

- Планирали ли сме това предварително в името на 
по-голямото благо? - попита тя.

- В името на по-голямото благо и защото душата 
ти е имала нужда да преживее точно това - отговори 
Глена. - Всички сме били убийци, изнасилвачи, светци. 
Преживели сме всичко това или ще го преживеем. И 
определихме тези неща предварително, за да имаме 
съвършен сценарий за всичко, което е необходимо да 
научим всеки път.

Не е било нужно ти лично да се връщаш отново. За-

вършила си учебния си цикъл, но си дошла, за да по-
могнеш на сина си. Не казвам, че е единствената ти цел, 
но това е главното, което те е накарало да се върнеш. 
Той го знае на някакво ниво. Това може да бъде ед-
новременно прекрасно и много, много трудно, защото 
го кара да изпитва вина.

Тази информация ме изненада; за първи път чувах, 
че за дадена душа не е било необходимо да реинкарни-
ра. През ума ми прелетяха мисли за програмата МОМ 
на Шарън - как бе използвала болката си, за да пома-
га на другите. Очевидно в този момент двамата с Глена 
разговаряхме с една изключително еволюирала душа.

- Той не знае как да се грижи за себе си - додаде Гле-
на. - Дошъл е тук, за да научи тези уроци. Затова пък ти 
си невероятно грижовна. В тази сфера са най-големите 
ти дарби. Той не само ги получава от теб, но също така 
те наблюдава и ще те имитира.

- Онзи ден Тони ми каза нещо, което ме зашемети - 
промълви Шарън. - Той каза: „Мамо, ти ме вдъхновяваш 
всеки ден с всичко, което правиш за всички”.

Тримата с Шарън и Глена разговаряхме още няколко 
минути. След това настъпи за кратко тишина, и съзна-
нието на Глена отстъпи място на друго съзнание, което 
се присъедини към нас.

- Приехме поканата ви с голяма радост - беше топ-
лото приветствие на същностите, които използваха в 
момента тялото на Глена.

Очевидно към нас се бяха присъединили повече 
същества, но говореха като един. В гласа действително 
се долавяха радостни нотки. Те говореха мило и благо.

- Приветстваме ви с любов на границата между ва-
шия и нашия свят. Ние живеем в измерения, които са на 
разстояние колкото ширината на един косъм от главата 
ви. Двамина от нас са водачи. Един от нас работи с теб, 
Шарън, от мига на твоето зачеване, както и преди това, 
при планирането на всички неща, които твоята душа 
реши да ти покаже през тази инкарнация. Ние живеем в 
ангелския свят и затова може да ни наричате свои „ан-
гели-хранители”. Имате ли въпроси към нас?

Шарън се беше съгласила да остави аз да водя диа-
лога. За начало попитах как се казват съществата, с ко-
ито бяхме влезли в контакт.

- Имената ни са вибрации, затова не сме наясно как 
да формулираме звуци чрез устните на медиума - отго-
вориха те.

- Благодаря ви, че разговаряте с нас днес. Шарън и 
синът й Тони планирали ли са преди раждането той да 
получи зависимост от наркотиците и ако е така - защо?

- Отговорът на твоя въпрос е „да” - поясниха анге-
лите. - Всички преживявания се обмислят, преди да 
се избере инкарнацията. Точното време, ситуациите 
и енергиите, свързани с други хора, всичко трябва да 
бъде съвършено, за да може душата да изживее даро-
вете на познанието и мъдростта, които стават достъп-
ни посредством вашето измерение.

- Какво се надяваше да научи Шарън или как се на-
дяваше да израсне в резултат на майчинството си при 
дете с наркотична зависимост?

- За нея беше от голямо значение да преживее тези 
неща в смирение. Нейната душа и личността й от това 
въплъщение притежават изобилие от качества, които 
пораждат способности и енергия и дават безрезервно. 
Следователно се налага да бъдат създадени ограниче-
ния, тъй като душата използва ограниченията във ва-
шия свят, за да израства. При наличие на ограничение, 
възниква нужда чувството за безсилие да бъде преодо-
ляно, да работиш в рамките на собствените си парамет-
ри и да фокусираш енергията, енергия, която прорязва 
вашето царство и създава пространства на светлина и 
по-високи вибрации.

Ангелите току-що ни бяха 
обяснили защо физическото 
измерение е толкова привле-
кателно за вечните, нефизи-
чески души. Докато говореха 
за ограниченията, си спом-
них какво ми беше казала ду-
шата на Дорис (Втора глава): 
че душите гледат на себе си 
като на неограничени. Тъй 
като контрастът води до по-
голямо самопознание, души-
те инкарнират на физически 
план, за да придобият опит 
с възприемането на огра-
ниченията. Само по себе си 
възприятието на физическия 
план е илюзия и контрастира ярко с огромната сила и 
власт, които знаем, че притежаваме, когато сме в ду-
ховните сфери. На физическия план се поставяме пред 
предизвикателството да работим вътре в илюзията за 
ограничението.

Реших да изследвам тази концепция с ангелските 
водачи на Шарън.

- Кои точно преживявания на Шарън могат да бъдат 
класифицирани като ограничения?

- Когато става дума за сина й, беше й позволено да 

вярва, че трябва да бъде съвършена. Тя попадаше в 
ситуации, в които нейните способности и мъдрост на 
моменти не бяха достатъчни, за да контролират всич-
ки аспекти на собственото й обкръжение, включително 
действията на сина й. Трябваше също така да уважава 
пътя на хората около себе си, дори и да се различава от 
нейния път. Тя научи този урок доста добре и подложи 
на изпитание и разшири своето състрадание, както и 
вярата си в доброто в хората. Това съвсем не са дребни 
неща.

Ангелите бяха обобщили стегнато жизнения план 
на Шарън. Очевидно двамата с Тони бяха планирали 
пристрастяването му към наркотиците, отчасти за да 
може тя да познае себе си като уважение и състрада-
ние. Вместо да реши, че хората, употребяващи нарко-
тици, са „лоши” - невярно схващане, което в такъв слу-
чай щеше да се налага да лекува през следващите си 
инкарнации - Шарън бе използвала опита да разчита 
на другите и така да вижда доброто в тях. С готовност 
беше получавала любов от другите и, вършейки това, 
им беше направила голям подарък - възможността да 
изразяват любов. Тъй като истинската ни природа като 
души е любовта, преценяваме доколко добре сме пре-
живели физическия си живот в зависимост от любовта, 
която сме дали и получили.

Шарън обаче е можела да планира по много начини 
постигането на това самопознание.

- Нещата, които споменавате, можеха да бъдат при-
дружени от други жизнени предизвикателства. Защо 
Шарън избра именно да бъде родител на син със зави-
симост от наркотици?

- По молба на сина си - отвърнаха простичко те.
Ангелите бяха споменали за чувство на безпомощ-

ност. От разговора си с Шарън знаех, че бе изпитвала 
непоносимо чувство на безпомощност поради ограни-
чената си възможност да контролира поведението на 
Тони. Знаех също, че се бе издигнала от чувството на 
безпомощност до приемането на факта, че не може да 
го контролира.

- Как опитът на родител на дете, пристрастено към 
наркотиците, й даде възможност да се справи с чувс-
твото на безсилие? - попитах аз.

- Чувството на безсилие й показа, че е възможно да 
протегне ръка към хората около себе си - отвърнаха 
тихо ангелите. - Както и да достигне много по-дълбо-
ко до собствената си същина и сила, отколкото ако не 
беше този опит и силната й любов към сина. Сега тя из-
следва връзката между тъмната страна - страха люби-
мият й син да не изгуби живота си - и светлата страна 
- пътя на състраданието и загрижеността, който дарява 
любовта й на света.

- Доколкото разбирам - казах аз, - когато сме в ду-
ховния план, ние сме в състояние да правим или съз-
даваме каквото ни харесва, без да срещаме съпротива. 
Когато няма съпротива, няма и чувство на безсилие и 
безпомощност. Ако е така, защо й е на душата да се на-
учи да преодолява чувството на безсилие?

- Става въпрос просто за чувството, което се пораж-
да от чувството на безсилие. Развитието е възможно 
благодарение на емоциите във вашето измерение.

- Споменахте, че Шарън се учи също така да работи 
вътре в своите параметри. Какво имате предвид и по 
какъв начин въпросното преживяване я научи на това?

- Душата й е преживяла доста през многобройни-
те инкарнации. Тя е наистина завършена и цялостна в 
своя опит. И като реинкарнира в това тяло, със свое-
то ниво на разбиране и мъдрост, тя носи със себе си 
знания и осъзнаване. Именно усещането, че не е като 
другите около нея, това чувство на арогантност се нуж-

дае от смирение. Не може да 
има разбиране, не може да има 
състрадание, преди да прежи-
вееш като човешко същество 
тези ситуации на отчаяние, в ко-
ито усещаш, че не контролираш 
изхода. Състраданието се съз-
дава единствено благодарение 
на собствените преживявания, 
а не като гледаш как други пре-
живяват същото, не като четеш 
за това или като ти го разказват. 
Само като премине през нещо, 
човек придобива разбиране.

Ангелите бяха споменали и 
за друга цел на пристрастяване-
то на Тони към наркотиците: да 
помогне на Шарън да фокусира 

енергията си. Попитах ангелите какво бяха имали пред-
вид.

- Сега тя е способна да вземе състраданието и лю-
бовта, пречистени посредством това преживяване, и да 
ги използва изключително фокусирано. Тя има съвсем 
ясна цел. Яснотата на тази цел бе постигната в процеса 
на освобождаване от онова, което вече няма място.

- Споменахте, че искала също така да уважава пътя 
на другите. Как това преживяване й помогна да го на-
прави?

„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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- Тя създаде за себе си място, където придобива раз-
биране и състрадание към хората, които са избрали да 
придобият жизнен опит по различен начин. Тя почита 
избора им. Сега тя е в състояние да разпознае и при-
знае, че всеки път води до осъзнаване. Важни са уро-
ците, а не пътищата, водещи до осъзнаване. Това е вече 
наистина голяма мъдрост.

Думите на ангелите ме накараха да се замисля за хо-
рата в моя живот, които бях съдил. Колко често се бях 
питал защо някой избира даден път, който според моя 
начин на мислене несъмнено беше погрешен? Но тези 
хора, също като Тони, бяха избрали пътища, водещи до 
нужното им осъзнаване.

- Казахте, че този опит разширява вярата на Шарън 
в човешката доброта. Как въпросният опит доведе до 
това?

Този отговор ме интересуваше особено. Шарън бе 
подбрала преживявания, които често пораждат горчи-
вина, гняв, самосъжаление и пораженчески чувства, но 
някак си бе успяла да ги използва така, че да види по-
голяма част от доброто в другите. Исках да се поуча от 
нейния пример.

- Имаше събития, както по-незначителни, така и по-
съществени, в които тя чувстваше отчаяно липсата си 
на контрол. Дейните търсения спасиха живота на сина 
й и го предпазиха от обсебване, което според нея за-
плашваше живота му. В тези случаи тя протягаше ръка 
и другите й отговаряха с доброта и желание да я под-
крепят. Това гради основите на доверието към себе си, 
давайки ти сили да влезеш по-дълбоко в този извор от 
сила, както и да знаеш, че около теб има хора - дори на-
пълно непознати - които ще те подкрепят и оценят и ще 
ти осигурят информация и водачество. Сега тя избра да 
бъде сред тях.

Спомних си съвета на Шарън: „Споделяйте с хората 
и се обръщайте към тях”.

Въпреки любовта получена от другите, пътят на 
Шарън е много болезнен. Какво друго я беше вдъхно-
вило да планира подобна опитност? Задълбочаване на 
вече научени уроци ли беше основната й мотивация? 
А любовта й към Тони и желанието й да му помогне в 
изпълнението на неговия жизнен план? Помолих анге-
лите да ни обяснят повече в тази област. 

- Когато душата инкарнира в човешко тяло, неиз-
бежно се наблюдават пропуски в паметта - обясниха 
те. - Така се стига до тези уроци, които могат да бъдат 
разпознати, но не се съхраняват в съзнателния ум. И 
така, опитностите са нещо, което я подсеща. Нейната 
душа вярва, че ограниченията, посредством въпросни-
те преживявания, ще затвърдят разбирането или мъд-
ростта, които тя вече притежава.

- Но нейната мотивация на първо място да служи на 
сина си ли е?

- Тя избира този път от любов към сина си.
- Мотивацията й да планира тази опитност не е ли 

отчасти желанието да направи нещо, което да е от пол-
за за света?

-  Всички обучаващи ситуации, всички емоции, цяла-
та мъдрост, която създава в себе си човек (на Земята), 
достига до другите във вашето царство и преминава 
през измеренията. Всичко, което се прави, което се каз-
ва и което се мисли, създава ефекта на вълната навън 
от съществото посредством емоционалната вибрация, 
която преминава през всички измерения. Човешкият 
мозък не разбира това напълно и то не може да се въз-
приеме на някои нива. Ние обаче избрахме да споде-
лим с вас тази информация.

На всички сеанси непроявените на физическо ниво 
същества дават много важна информация. Някои мо-
менти обаче изпъкват за мен като носители на особено 
необходима мъдрост. Това беше един от тези моменти. 
Ангелите току-що бяха изяснили вдъхващата страхопо-
читание отговорност - и възможност - на всяко човешко 
същество. Ние сме отговорни за всичко, което правим, 
говорим и мислим. Тази отговорност става безкрайно 
по-дълбока, когато осъзнаем, че всяко действие, дума 
и мисъл влияе на всички други същества, и то не само 
на Земята, а из целия космос. „А колко често се чувс-
тваме незначителни или безсилни” - помислих си аз. 
Ако тази истина бъде разбрана, никой повече няма да 
се чувства така. И щяхме да се стремим да изразяваме 
любов и само любов във всеки момент, включително в 
„личните” си мисли.

Шарън изглежда вече беше осъзнала на някакво 
ниво тази мъдрост. Спомних си с каква страст беше опи-
сала въздействието на нейната програма МОМ. Като 
душа несъмнено беше замислила живота си с пълното 
осъзнаване на току-що описания от ангелите феномен.

- В резултат на своите преживявания - казах аз, - 
Шарън въвежда в своята болница нова програма, за да 
помага на пристрастените към хероин бременни жени. 
Дали осъществяването на тази работа е отчасти причи-
на да планира опитността си с Тони?

- Да - беше простичкият отговор на ангелите.
Сега вече красотата на жизнения план на Шарън за-

свети в цялата си красота. Като имах предвид широтата 

на плана, аз се запитах дали Еди също бе част от зами-
съла.

- Шарън се e запознала с един човек, който вече се е 
върнал в духовния план - името му тук е било Еди. Той 
й e оказал голяма подкрепа. Еди член ли е на групата на 
Шарън? И също така - участвал ли е при планирането с 
Тони?

- Той е член от групата на Тони - коригираха ме анге-
лите. - И да, той е участвал в планирането.

- Докато планират, как Шарън и Еди са сигурни, че в 
крайна сметка ще се открият?

- Планирано е - отвърнаха невъзмутимо ангелите. - 
Всичко е синхронизирано.

Тук те засегнаха истината, че случайности няма. 
Хора като Шарън и Еди, които се срещат „по някаква 
случайност” в един интернетски сайт, всъщност са при-
влечени един към друг от подобието на своите честоти: 
подобното се привлича от подобно. Ако не по Интер-
нет, щяха да се срещнат по друг начин.

Попитах дали почти фаталното предозиране на Тони 
беше планирано.

- Да - потвърдиха отново те.
- Защо Шарън и Тони са искали да преживеят не само 

зависимостта от наркотиците, но и предозирането?
- То предизвика кулминация на енергиите и кре-

шендо в емоциите, които подпомогнаха постигането 
на трансмутация и вземането на решение.

- Тони преживява още два епизода на предозиране. 
И те ли са били планирани?

- Да.
- Но защо са сметнали, че ще бъде от полза да плани-

рат три предозирания?
- Всяко събитие поражда отделна емоционална ек-

сплозия, която на свой ред води до трансмутацията на 
тези енергии.

Не бях сигурен, че разбирам какво имат предвид ан-
гелите, но ми се стори, че може би е свързано с програ-
мата МОМ на Шарън.

- Шарън би могла да планира преди раждането си да 
стартира програма за подпомагане на бременни жени, 
зависими от наркотици, без да има дете-наркоман - от-
белязах аз. - Каква е връзка между опита й с Тони и про-
грамата, която стартира? Защо е планирала и двете?

- Чрез зависимостта от хероина на Тони и чувството 
на безпомощност и безнадеждност, в живота на Шарън 
се създава голямо количество страст - трансмутира-
на емоционална енергия. После тя се прехвърля вър-
ху създаването на тази програма, предназначена да 
помогне на засегнатите хора да постигнат по-високо 
ниво на осъзнаване. Клиентите на тази програма са 
избрали сами своя път и тези преживявания. И по този 
начин дават възможност на хора като Шарън да създа-
ват състрадание и вяра в света. Дават възможност на 
Шарън да преживява състрадание отново и отново по 
много различни начини. Както и да гледа на миналото 
им с уважение вместо с гняв и съжаление. Има много 
да бъде научено във вашия свят за тъгата и за изпол-
зването на съжалението, което е доста непочтително. 

Тези уроци се преподават, за да внесете във вашия свят 
съзнателност и мъдрост.

Попитах ангелите има ли причина Шарън да избере 
да бъде майка, а не баща.

- Във вашия свят - отговориха те, - биологичната 
връзка между майката и детето е много по-силна. В кул-
турно отношение това е важно, защото от мъжкия ин-
дивид на този вид не се изисква, нито се смята за добре 
да има особено близка емоционална връзка с детето. 
В този случай беше необходима изключително близка 
връзка, за да може подкрепата да бъде предложена, 
нужна и искана. Това ниво на грижа се дава от женския 
индивид на вашия вид по много по-ясен и определен 
начин. Виждаме го като промяна и по-голяма баланси-
раност, но това не се постига напълно във вашия свят.

- Има ли причина Шарън да избере да има син, а не 
дъщеря, зависима от наркотиците?

- Изборът на пола не е от значение.
- Когато Шарън и Тони планираха наркотичната за-

висимост, изрично ли избраха хероина и, ако е така - 
защо?

- Да - заявиха ангелите. - Заради химическите харак-
теристики. Беше нужна много силна зависимост. Този 
наркотик задоволяваше изискването.

Макар вече да знаех, че планирането преди ражда-
нето е изключително сложен процес, останах изумен 
от подробностите в замисъла на Шарън и Тони: те бяха 
планирали не само зависимостта, но и конкретния нар-
котик.

- Какво е влиянието на душата върху ума или тялото, 
за да предизвика наркотична зависимост? - попитах аз.

Опитвах да разбера как Шарън и Тони са можели да 
знаят, че наркотичната зависимост действително ще се 
превърне във факт.

- Влиянието се оказва от много посоки. Повечето от 
тях са добре известни на вашите учени и на вашето ми-
нало. Една от тях е астрологията; тук планът въздейства 
върху личностните характеристики, способности и фи-
зически атрибути. Друго, което признавате, е предава-
нето на ДНК, клетъчна информация, от един човек към 
следващото поколение.

- Когато планираха това предизвикателство, Шарън 
и Тони взеха ли предвид, че Тони може да се пристрас-
ти към алкохола например? И защо в такъв случай не 
избраха него?

- Химическите свойства не бяха подходящи.
- При планирането на живота си Шарън не помисли 

ли да има повече от едно дете, пристрастено към нар-
котици?

- Не.
- Защо е искала да има именно едно дете със зависи-

мост към наркотици?
- Нейното ниво на мъдрост и познание е такова, че 

тези събития бяха достатъчни да я подтикнат и вдъхно-
вят да тръгне в нужната посока.

- Обсъдиха ли вероятността Тони да умре от свръх-
доза?

- Да.
- Защо не избраха този вариант?
- В общия им живот съществуват повече възможнос-

ти, които ще създадат шанс за изцеление и по-дълбоко 
осъзнаване помежду им - отговориха ангелите.

Тогава ми дойде на ум, че ако предлагаше по-значи-
ма опитност за Шарън и Тони, смъртта на Тони щеше да 
фигурира в плана им.

- Както разбирам, душите могат да изберат да ин-
карнират на всяко място и по всяко време. Защо Шарън 
и Тони избраха да инкарнират в Съединените щати по 
това време на историята?

- Те имат много възможности да изпитат своите ог-
раничения и да разширят съзнанието си както за сами-
те себе си, така и за околните хора. Сега е времето на 
експоненциалното израстване във вашата действител-
ност. Много от избралите да се въплътят по това време, 
завършват инкарнационния си цикъл и се подготвят за 
преминаване към други измерения.

- Защо сега съществуват повече възможност за пре-
живяване на ограниченията, отколкото през другите 
епохи, както в миналото, така и в бъдещето?

- Планетата преживява системна повреда. В точките 
от времето, когато старите системи аварират, възник-
ва хаос. Хаосът е компонент - силно необходим компо-
нент - на ограничението и израстването. Това е може би 
най-плодотворното пространство за учене.

- Какво бихте искали да кажете на читателя, който е 
пристрастен към наркотици и се опитва да разбере по-
дълбокото духовно значение?

- Изключително важно е да уважавате своето мина-
ло, да се познавате, да научавате кои сте всъщност и то-
гава да се обикнете - отговориха ангелите.

- Какво бихте казали на читателя, който е родител на 
пристрастеното към наркотици дете?

- Същото.
- Какво е важно или от полза да знаят читателите, за 

което не съм питал?
- Полезно би било да са наясно с възможността за 

“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” 
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разширяване на съзнанието. Разширяването може да 
бъде постигнато без тялото да бъде разрушавано или 
увреждано. За всички във вашето измерение същест-
вуват подходящи техники. Сега е моментът да преос-
мислите културите и популациите, живели преди вас, 
и да започнете да разбирате и може би - да развиете 
способностите, ценени толкова от древните.

Попитах ангелите какво биха искали да кажат на при-
страстените към наркотици млади хора, които чувстват, 
че не са оправдали надеждите на своите родители, или 
имат други форми на вина или самоосъждане.

- Те са избрали своя път, имайки предвид определе-
на цел - отвърнаха ангелите. - Има моменти в живота 
във вашето царство, когато истинската цел се замъг-
лява от ценностите и осъждането, с които ви заливат 
околните. Натискът на културата и семейството допри-
нася за това. Сега в живота на младите хора се забеляз-
ва движение, целящо да отведе отвъд ценностите на 
досегашните поколения, и така да позволи на старата 
религиозна, образователна, научна, политическа сис-
тема - които са управляващи във вашето измерение - 
да се разшири или да се сгромоляса окончателно, за да 
бъде съградена отново.

- А какво бихте казали, за да помогнете на читатели-
те, които осъждат наркоманията и които биха могли да 
се откажат от тези преценки?

- В много, много случаи осъждане-
то на околните помага на зависимите 
от наркотици да изпитат пълнотата на 
емоциите, които са осъзнавали, че ще 
бъдат част от този избор, част от този 
път. Така че всяко нещо е от полза. Нищо 
от създаваното във вашия свят не е ли-
шено от стойност. Всички неща трябва 
да бъдат уважавани. Независимо дали 
имате договорка с тях или не ги разби-
рате, те трябва да бъдат уважавани.

- Как израства човекът с наркотична 
зависимост в резултат на осъждането 
от другите? - учудих се аз.

- Това създава ограничения за него, 
които трябва да преодолява, решавай-
ки, че заслужава да бъде обичан от дру-
гите и от самия себе си, макар някои да 
осъждат действията му.

- Можете ли да кажете - обади се 
Шарън, - доколко успешна ще бъде про-
грамата, която развивам в моята болни-
ца? Ще се разрасне ли?

- Ще ти отговорим искрено, че всяко 
усилие, което влагаш в създаването на 
тази организация, поддържаща хора-
та около теб, има огромен успех. Само 
мисълта, само опитът, само енергията 
- това са нещата, които влияят успешно 
върху другите във вашето измерение. 
Затова те подканваме да гледаш на тво-
ята програма и твоите усилия като на успешни, неза-
висимо от наблюденията на която и да е трета страна. 
Дръж тези неща на почетно място в сърцето си.

- Благодаря - промълви Шарън.
- Много ви благодаря, че разговаряхте с нас - дода-

дох аз.
- Вие сте благословени - казаха ангелите. - За нас е 

истинско удоволствие винаги да ни каните сред вас.
Тези прощални слова сложиха край на сеанса. В 

последвалото мълчание двамата с Шарън осмисляхме 
всичко, което бяха споделили с нас. Седях безмълвно и 
се наслаждавах на топлотата и любовта, които бях усе-
тил да излъчват ангелите.

- На няколко пъти се разплаках - наруши тишината 
Шарън. 

Попитах кои моменти я бяха трогнали.
- Много, но особено силно - два - отвърна тя. - Когато 

духът обсъждаше ограниченията и загубата на контрол 
и как това преживяване всъщност ме е направило по-
смирена. Преди него споменах как то ме превърна по 
един драстичен начин в много по-състрадателна лич-
ност. Ако преди пет години ме беше попитал дали съм 
състрадателна, щях да кажа: „Разбира се, че съм!” Но 
едва сега разбрах какво е всъщност това. И вторият път 
- когато попита за Еди, приятеля, който не е вече тук 
с нас. Дори споменаването на името му ме изпълва с 
емоции, но да знам, че е член на групата на Тони... сега 
това ми изглежда толкова по-логично и смислено.

***
Подобно на мнозина от нас, Шарън и Тони бяха пла-

нирали живота си така, че да се учат от противополож-
ности: временните им физически роли в написания от 
тях самите сценарий контрастираха значително с веч-
ната им, нефизическа идентичност. Тони не е пристрас-
теният към хероин, а по-скоро смела душа, избрала 
предизвикателството на наркотичната зависимост, за 
да научи да се грижи за себе си. Шарън не е нито обез-
верената майка, нито такава, която гледа възмутено 
пристрастените към наркотици бременни жени. Тя е 

душа, действително изпълнена с дълбока любов, пла-
нирала моменти на безсилие и осъждане, за да може в 
крайна сметка да изпита и така - да познае себе си като 
уважение, толерантност и състрадание.

Отвъд личните изживявания и мъдрост, към които 
се стремели, Шарън и Тони планирали неговата нар-
котична зависимост като форма на служене на чове-
чеството. Такъв е жизненият план на работниците на 
светлината - той включва споделянето на вътрешната 
светлина с цел издигане на мнозина около тях. Преди 
да се роди, Шарън очаква да отговори на зависимост-
та на сина си, като стартира програма, за да помага на 
бременни жени, зависими от наркотиците. След свое-
то раждане Шарън може да използва своята свободна 
воля, за да вкорави сърцето си и да не протегне ръка 
към другите. В предишните си превъплъщения обаче тя 
еволюира до степен, когато състраданието е най-веро-
ятната реакция. Човек лесно може да си представи как 
Тони планира предизвикателството на наркоманията и 
Шарън казва: „Аз ще бъда майката, която ще те обича 
въпреки всичко това, и възоснова на това преживяване 
ще започна да помагам на другите.”

Историята на Шарън и Тони ни напомня, че физи-
ческият план е планът на илюзиите, където нищо не е 
такова, каквото изглежда. Понякога служенето приема 

формата на широкомащабни обществени програми. В 
повечето случаи обаче взема формата на възможнос-
ти за нас да минем отвъд осъждането. Осъждането ни 
разделя от тези, които съдим. Разделението на свой 
ред поражда страх и ни пречи да се пробудим за ис-
тината, която сме знаели преди да се родим: че всички 
сме едно. Всеки от нас е искрица съзнание в едно по-
голямо, обединено Съзнание, клетка в сърцето на едно 
Божествено същество. Да съдим значи да се отделяме 
от своята божественост; да се освободим от осъждане-
то означава да си я спомним.

Важно е да се запитаме какви аспекти на аза се пре-
дизвикват от нашето осъждане. Ако например осъжда-
ме като слаб някого заради пристрастеността му към 
наркотиците, значи осъждаме част от себе си като сла-
ба. Ако не виждаме самите себе си като слаби в опреде-
лени моменти или при определени обстоятелства, би 
било невъзможно да преценим някой друг като такъв. 
И тогава нямаше да забележим поведението или чер-
тите, на които гледаме като на слабост, или нямаше да 
гледаме на това поведение и черти като на слабост. 
Осъждането на другите е завоалирано самоосъжда-
не. Дълбокото духовно развитие е възможно, когато 
смело издърпаме този воал и признаем чувствата, ко-
ито храним към самите себе си. Този процес е труден 
и изисква непоколебима искреност към нас самите, но 
възнаграждението за него е голямо.

Сега Шарън олицетворява неосъждането на дру-
гите. Вместо да осъжда своя син за връщането му към 
наркотиците, тя му припомня многото случаи, когато 
е избирал да не използва хероин по време на процеса 
на възстановяване. Тя обгръща с безусловна топлота и 
любов пристрастените към хероина бременни жени. 
Вижда отвъд проблемите на наркоманите, с които се е 
запознала он-лайн, взира се в душата им, за да намери 
състрадание и искрена загриженост. Не ги съжалява. 
Както ни каза по-късно Глена: „Съжалението ни разде-
ля, състраданието ни обединява”. Да съжаляваш няко-
го, означава да гледаш на него като на жертва, и така да 
пренебрегнеш голямата смелост, която е проявил, като 

живее в съответствие с планираното предизвикателс-
тво.

Единственият човек, когото Шарън съди все още, е 
самата себе си. Това самоосъждане се дължи отчасти 
на схващането й, че не е съвършена. Нашите вярвания, 
особено за самите нас, представляват голяма част от ог-
раниченията, за които говореха ангелите. Пътуването 
към любовта и приемането на самите себе си изисква 
да разпознаваме и оспорваме подобни схващания. Ис-
крено желая сеансът с ангелите да помогне на Шарън 
- както и на други родители с пристрастени към нарко-
тици деца - да види, че няма вина.

Съденето представлява мисли, а мислите са жива, 
движеща се енергия. Тъй като енергията привлича по-
добна енергия, осъждането привлича склонни да съдят 
хора. Светът е огледало, в което виждаме себе си. Ако 
около нас има съдещи хора, може би животът ни моли 
да огледаме собствената си готовност или склонност 
да съдим.

Освен че ни предоставят възможност да минем 
отвъд осъждането, хората с наркотична и алкохолна 
зависимост ни подаряват шанса да състрадаваме. Же-
ланието им да донесат такъв подарък е част от моти-
вацията им да планират зависимостта. Както казаха 
ангелите, зависимите от хероина майки от програмата 

на Шарън й дават възможност да изпитва 
отново и отново състрадание към тях. Кой 
на кого служи? Ако се грижим за човек със 
зависимост от някакво химическо вещест-
во и се питаме защо ни причинява цялата 
тази емоционална агония, бихме могли да 
допуснем, че е възможно през този живот 
да сме се стремили да проявим и така да 
се познаем като състрадание. Човекът, 
когото обичаме, изразява любовта си към 
нас, като ни осигурява желаното от нас 
преживяване. Можем да избираме: да се 
чувстваме гневни, обидени и обременени, 
или да разпознаем в преживяваното, ма-
кар и мъчително, прекрасна възможност 
да започнем да разбираме още по-добре 
себе си.

Опитът на Шарън с Тони е подарък в 
още едно отношение: той задълбочава вя-
рата й в доброто в хората. Помислете вър-
ху направения от Шарън избор. Тя можеше 
да избере да вярва, че хората ще я съдят 
и нараняват. Можеше да реши, че най-доб-
рият подход в живота е да престанеш да 
чувстваш и да поддържаш емоционална 
дистанция с другите. Вместо това тя избра 
да разказва на другите за своята борба и да 
приема любовта им. Тъй като е достатъчно 
силна, за да бъде уязвима, и като отхвър-
ля горчивината и цинизма, тя започва да 
цени още повече любовта, нещо, което би 
било невъзможно без наркоманията на 

сина й. Както казаха ангелите: „Във вашето измерение 
растежът се постига чрез емоциите”. Като избира да 
изпитва любов на физическия план, където контрастът 
дава възможност да се прави избор, който не същест-
вува в духовното измерение, Шарън се изпълва с по-
проникновено разбиране за любовта.

Въздействието на любовта, която Шарън дава и по-
лучава в този живот, излиза далеч извън рамките на 
най-близкото й обкръжение. „Всичко, което се прави, 
всичко, което се говори, всичко, което се мисли, създа-
ва ефект на вълната.” Невероятно важна истина. Като 
камъчетата, хвърлени в спокойно езеро, влиянието на 
нашия живот се разпространява до безкрайност навън. 
Макар очите ни да не могат да ги видят, тези вълни се 
носят из цялата вселена. Така собствената ни транс-
формация може да промени други... стига да са гото-
ви да получат енергийното въздействие. Като развива 
уважение и толерантност в различни посоки, Шарън 
прави по-лесно за всички ни да уважаваме и приемаме 
избора, което правят хората в живота ни. Като изразява 
състрадание към Тони, тя павира пътя, за да можем и 
ние да проявим своето състрадание. Посредством лю-
бовта си към жените от програмата МОМ, тя подхран-
ва даването на любов от страна на хора, които никога 
няма да срещне. Като открива прошката към самата 
себе си, Шарън поражда същото в хора, които дори 
няма да чуят за нея. А като се учи да се грижи за себе 
си, Тони помага на теб, читателю, да се грижиш за себе 
си. Винаги, когато някой излекува един или друг свой 
аспект, цялото човечество се лекува чрез постигнатото 
от него повишаване на вибрациите. Дотолкова всеоб-
хватна е нашата сила. Понякога влиянието е незабавно 
и измеримо. Друг път е индиректно и недоловимо, но 
не по-малко дълбоко. Светът следва енергийните ни 
следи. 

Преди да се родим, ние знаем за тази мощ, която ни 
е присъща. Осъзнавайки напълно собствената си сила, 
Тони и Шарън планират зависимостта му от наркотици-
те, за да покажат на света как изглежда любовта. И го 
направиха.

“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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Ралф Емерсън

Ели Куманова 

Фантастичните фил-
ми за Армагедон ще се 
сбъднат много по-скоро, 
отколкото сме очаквали. 
В главната роля на спаси-
телите на човечеството 
обаче няма да са амери-
канците, а българите.

Само след три годи-
ни петата човешка раса, 
чийто представители сме 
всички ние, ще еволюира 
в шеста. Това ще стане 
след планетарен катак-
лизъм. Сензационното 
изявление принадлежи 
на руския учен д-р Алек-
сей Шадрин. 

„През 2012 година на 
Земята наистина ще се 
случи нещо, но това няма 
да e краят на света, както 
го описват духовни во-
дачи и някои секти. Чо-
вечеството ще преживее 
вибрационен преход”, 
обяснява световноизвес-
тният психолог. Той опро-
вергава предсказанията 
на някои религии, че ни 
чака Апокалипсис. И Нос-
традамус, и календарът 
на маите, сочат 2012-а 
като година на Страшния 

съд и край на земното 
летоброене. След нея 
Земята нямало да бъде 
същата.

Теорията на Шадрин 
наистина е революци-
онна, защото е в съвсем 
друга посока. Според нея 
Денят на Страшния съд 

всъщност ще бъде ден 
на вибрационен преход. 
Природният феномен ще 
настъпи на 21 декември 
2012 година. Тогава в про-
дължение на 15-20 мину-
ти всички живи същества 
ще станат дезориентира-
ни и ще бъдат обхванати 
от необичайна паника и 
страх. В резултат на това 
те ще станат изключител-
но агресивни. Ще настъ-
пи хаос, някаква масова 
лудост, в която много 
хора може да пострадат. 

„Това е времето, през 
което Земята повишава 
вибрацията си и преми-
нава в ново еволюцион-
но състояние”, обяснява 
д-р Шадрин, който е сред 
водещите специалисти 
в света по регресионна 
терапия и изучаване на 
преражданията. Сми-
сълът на теорията му 
е, че не Апокалипсис, а 
преломен момент очаква 
човечеството след три 
лета.

За да мине по-леко, 
този момент е в ръце-
те на хората, които д-р 
Шадрин нарича „ин-
диго”. Много от тези 
свръхчовеци живеят 
и в България. Те ще са 
като спасители за оста-
налите, тъй като ще им 
помогнат да преодо-
леят трудния период 
по-безболезнено. Хо-
рата „индиго” винаги 
са съществували, обясня-
ва ученият. Физически те 
са като всички останали. 
Различават се по своята 
енергия и духовната си 
извисеност. Освен това 
са с ниска социална аг-
ресия, повишено чувс-
тво за справедливост и 
необикновени качества. 
Те могат да достигнат ду-
ховно съзнание, в което 
да се освободят от стре-
са, хроничната умора, 
психо-емоционалните 
сътресения. Притежават 
още едно силно оръжие - 
могат да обединят усили-
ята си, за да не допуснат 
светът да бъде обхванат 

от хаос и безконтролна 
взаимна агресия.

Хората „индиго”, мно-
го от които обитават и на-
шите земи, всъщност са 
шестата раса. По време 
на краткотрайния преход 
само те ще се чувстват 
комфортно. За това 

в този момент от 
тях ще зависи и 

до голяма степен 
в каква посока ще 

поеме светът. 
Възможностите са 

две, убеден е Алексей 
Шадрин. Път към „тъмни-
те векове” и анархията, 
или път към благополу-
чието. Неблагоприятната 
възможност ще донесе 
на хората много трудно-
сти и постоянна борба 
за оцеляване. Повечето 
няма да имат работа и 
няма да могат да изхран-
ват семействата си. За да 
бъде изходът добър, ще 

трябва хората да се пос-
ветят на доброто и ду-
ховността. На това ще ги 
научат „индиго”. 

Руският изследовател 
посочва и доказателс-
твата, че денят на пре-
ход приближава. Според 
него това са природните 
катаклизми, неконтроли-
руемата агресия, изкус-
твените икономически 
кризи, безспирните ло-
кални войни. Човечест-
вото вече е задействало 
програмата си за само-
разрушение и е въпрос 
на броени месеци хората 
да вдигнат оръжие един 
срещу друг, да плъзнат 

вируси и различни 
инфекции. За да не 
се случи тази масо-
ва лудост, човечест-
вото трябва само да 
си помогне, като се 
събуди от този кош-
мар. Това може да 
стане чрез обучение 
за преминаването 
му от състоянието на 
агресия, безнравс-
твеност и доларо-
поклонничество към 
духовност и просвет-
ление, което дава 
„индигото”. Онези, които 
не успеят да еволюират 
в шестата раса, не ги чака 
нищо добро. 

Шадрин сега поема 
на едногодишна мисия 
в нашата страна. Целта 
на обиколката, която ще 
направи известният по 
цял свят парапсихолог, 
е да подготви българите 
за тежките дни, защото 
корените му били в Бъл-
гария. 

Шадрин се е 
прераждал 7 пъти

Още от дете Алексей 
Шадрин се е отличавал 
от останалите. Роден е 
в Русия, в семейство на 
лекари. Дядо му и баба 
му по майчина линия са 
българи. Тъй като дядо 
му бил изследовател, за-
минал за Русия, за да под-
готви отпътуването си за 
Северния полюс. Попре-
чила му Октомврийската 
революция, но не се вър-
нал обратно в България 
и така семейството се 
установило отвъд Черно 
море. По-късно дъщеря 
им се омъжила за руснак, 
от когото родила Алек-
сей. Първо близките му 
разбрали, че у него има 
нещо свръхестествено. 
На 3 години той започнал 
да разказва невероятни 
истории от миналите си 
животи. Тези спомени 
не приличали на детски 
фантазии - били твърде 
точни и се отнасяли за 

исторически доказани 
събития. Родителите на 
Шадрин ги записвали и 
когато синът им навър-
шил 7 години, ги показали 
на учен - специалист по 
средновековна история, 
тъй като повечето от спо-
мените се отнасяли към 
този период. „Благодаре-
ние на този професор ро-
дителите ми повярваха в 
прераждането”, споделя 
Шадрин. Той си спомня 
още, че като ученик кри-
ел способностите си, за 
да не го помислят за луд. 
Подобни схващания не 
се вписвали в представи-
те на хората от времето 
на СССР. Големият товар 
паднал от плещите му, 
когато бил приет в Но-
восибирския държавен 
университет, защото по-
паднал сред учени с не-
традиционни възгледи, 
които го разбирали. Тук 
срещнал автора на тео-
рията за неосферата ака-
демик Влаил Казначеев, 
според който 

след смъртта 
душата попада 
в едно огромно 

информационно 
поле, наречено 

неосфера.
Там се съхраняват 

знания за всичко случи-
ло се някога на Земята. 
„С помощта на Казначеев 
започнах да изследвам 
живота след смъртта”, 

разказва Алексей Шад-
рин. През 1989 г. към 
Академията на науките 
на СССР бил създаден 
Научно-изследователс-
ки център по регресив-
на терапия, който после 
бил преименуван на Рус-
ка школа по регресивна 
терапия. Шадрин ста-
нал негов ръководител. 
Шадрин споделя и друг 
важен момент от живота 
си, когато срещнал своя 
Учител - Сатя Наньока-
ри. Това се случило през 
1991 година в Непал. Още 
щом го видял, пред очите 
му се заредили картини 
от минали животи, свър-
зани с този посветен. В 
продължение на 15 го-
дини Шадрин се срещал 
поне веднъж годишно с 
Учителя, като същевре-
менно двамата общували 
и телепатично. През това 
време Сатя Наньокари го 
подготвял за духовната 
мисия. Междувременно 
два пъти д-р Шадрин е 
бил и при баба Ванга. Тя 
също му предрекла, че 
му предстои мисия в Бъ-
лгария. Според руския 
психолог това време вече 
е дошло, затова решил да 
предприеме обиколката 
по нашите земи. 

Ще изнася лекции 
и ще провежда 

обучение, 

което се състои от майс-
торски класове, ритуал-
ни излети, духовно-ме-
тафизично обучение в 
жреческите традиции и 
канони. Целта на обуче-
нието му е хората да се 
пробудят духовно и да 
развият в себе си нови 
способности, които се 
основават на седем при-
нципа - Любов, Хармо-
ния, Мъдрост, Истина, 
Знание, Правда, Добро-
детел. Те именно според 
д-р Шадрин дават власт 
над живата и неживата 
природа.

ЧовеЧеството еволюира насила след 3 години
Хора “индиго” спасяват света Гответе се, шестата раса идва с 

планетарен катаклизъм, тръби 
руски учен
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