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“Ще дойде на света най-старото учение.” (Ванга)
Ти прави каквото трябва, пък да става каквото
ще.” (Николай Хайтов)

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)

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 етери 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 израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята парична стойност, ставайки безценно за децата и внуците.

Българските
пословици
по света

Kа стр. 6

Мърквичка – „Задушница”

СЪДБАТА НА ЕДИН НАРОД,
ОБРЕЧЕНА НА ГЕРОИЗЪМ
Дора
АЛЕКСАНДРОВА

В каталога на РП
нашият номер е

618

От падането под османска власт през 1396
г. българите извървяват
дълъг път, докато стигнат отново до своята
национална
идентичност. Първите стъпки на
етническо пробуждане
започват от монаха Паи-

сий Хилендарски, минават през извоюването на
независима българска
църква и достигат до организираната борба за
независима държава.
В средата на ХІХ век в
българското националноосвободително движение се появяват две
течения. Първото е умереното течение, което

предлага чрез легални
средства и реформи България постепенно да извоюва политическата си
автономия. Този вариант
не изисква въоръжени
сблъсъци и кръвопролития и гарантира до голяма степен целостта на
българската етническа
територия. За сметка на
това обаче денят на ос-

вобождението се губи в
необозримото бъдеще.
Другият вариант е радикалното течение. То
предлага точно обратното – всеобщо въоръжено
въстание, което да доведе до политическото
решаване на българския
въпрос. Този радикален
подход предполага борби и неизбежни кръвоп-

ролития, но прави целта
по-близка. Нетърпеливото за свободата си
българското общество
избира втория път. През
април 1876 г. избухва
Априлското
въстание.
То е удавено в кръв, но
постига своя политически ефект. С цената на 30
000 жертви българите
фокусират вниманието

Стефани Попова, 12 год.

на света върху проблема
за тяхната независимост.
Най-великите умове по
това време като Виктор
Юго, Чарлз Дарвин, Оскар Уайлд, Лев Толстой,
Достоевски и много други издигат своя глас в
защита на българската
кауза.
Продължава
на стр. 9

130 г. от обявяването на София за столица
на България
Екатерина СТАЕВА,
Велинград

С

офия е разположена в центъра
на
Балканите,
там, където се
пресичат пътищата от

Дунав до Беломорието и
от Черно море за Адриатика.
Тя е стар град, чиято
история започва от хилядолетията преди новата ера.
София е един от най-

Расте, но не старее

старите градове не само
на България, но и на Европа. Като селище започва да се развива още
през
новокаменната

епоха. За това благоприятстват многото пътища,
които я пресичат, богатствата, които крие природата, плодородните

земи, дивечът, минералните води.
През I век пр. н. е. населението,
обитавало
тези земи, е наречено

серди. Оттам произлиза
и името на цялата област
- Сердика.
Продължава
на стр. 7

Четиво с продължение



„У всички земни хора възможностите да творят са равни, но те от тях
различно се възползват.”
Владимир Мегре, „Сътворение”

30 март - 5 април 2009 г.

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

Историята на човечеството,
разказана от Анастасия

РОДОВАТА КНИГА

Дори ако се смени мястото само на една запетая
в едно изречение, може да се промени смисълът на
казаното. Помните ли известния пример: вместо”Да
се убие не бива, да се помилва!”;“Да се убие, не бива
да се помилва!” А колко ли подобни изменения са
били направени в трудовете на древните мислители? Правено е и умишлено, и случайно от преписвачите, преводачите, издателите и историците. Става
дума не само за преместването на препинателните
знаци. Премахвали са цели глави, страници, писали
са се собствени тълкувания. В резултат на всичко
това ние живеем в някакъв илюзорен свят. Човечеството воюва непрекъснато. Хората се унищожават един друг с ожесточение и не могат да разберат
защо войните не спират. А как могат да спрат, след
като човечеството нито един път не е могло да определи

кой е замислил войната
Не е успявало, защото след като не е мислило самостоятелно, е възприемало за истина това, което
му е внушавано.
Кой е започнал Втората световна война? Кой с
кого е воювал? Кой е победил? На цялата световна
общественост е ясно: войната е започнала Германия начело с Хитлер. Победата е спечелил Съветският съюз начело със Сталин.

И тази полуистина, а поточно безсмислица, се
възприема от мнозинството
като абсолютен, ясен за
всички исторически факт.
И само малък брой историци-изследователи
споменават понякога за духовните наставници на
Хитлер, например Дитрих Екарт и руския лама Гуджиев, който е действал чрез Карл Хаусхофер. На
историците са известни и контактите на тези духовни наставници със стоящи над тях, по-високо в
йерархията. И тук фамилиите вече не се назовават
от никого. Изследователите казват само, че следите
водят към Тибет и Хималаите и към тайни и явни
окултни общества, съществуващи в Германия, в които е участвал Хитлер.
В Германия били създадени организации като
“Германски орден”, обществото “Туле”, чиито символ била свастиката с венец и меч.

Някой явно и целенасочено
е формирал в Германия

своеобразна, неизвестна
дотогава идеология.
Възпитавал е у хората
определено светоусещане.
Резултатът е бил
широкомащабна война,
много човешки жертви и международният Нюрнбергски процес, на който са съдени съратниците на
Хитлер. Но пред съда всъщност застанали обикновени войници, макар и да били с чинове генерали
или фелдмаршали. Все едно, те пак били само войници, включително и Хитлер –

войници на невидимия
жрец, който формирал
идеологията.
А той, главният стратег и организатор, дори не
се споменавал в съдебните протоколи. Кой е той?
Кои са неговите най-близки тайни сподвижници и
помощници? И толкова ли е важно да имаме представа за тях? Важно е! Изключително важно! Та нали
именно те са замислили войната. Оставайки в сянка, те отново ще я започнат. С опита, който имат, новите войни ще бъдат още по-изтънчени и мащабни.
Какво са искали те всъщност, започвайки Втората световна война? Може би осмислянето на
следващия факт ще ни доближи до отговора?
Съществуващата по онова време организация в
Германия

“Анебере” събирала за
идеолозите на нацизма
старинни книги от целия
свят.
Те се интересували на първо място от древноруските издания от дохристиянския период. Може
да се проследи една странна верига: Хималаите,
Тибет, ламите, тайните общества, в резултат – усилено издирване на знанията на нашите прадци от
езическа Русия. На нас те ни се сторили
ненужни, а били жизнено необходими
за някой друг. Защо? Какви тайни пазят в себе си тези знания? И тези тайни
явно били много по-сериозни от всичко, което знаели тибетските монаси. Но
как да се докоснем поне до една от тях?
Само до една! И ако тя се окаже толкова
значима, какъв ли изгубен свят може да
се открие пред днешните хора, ако се
обнародват още няк олко или всички?

Но къде, в кои хилядолетия да търсим отговора на
тази гатанка? Рим! Древен Рим! Нещо необичайно
се случило там преди хиляди години. По-необичайно от завоеванията на римските легиони. Ах, да! Ето
го това невероятното! Римските сенатори, висшата
аристокрация на онова време, която притежавала
роби, изведнъж започнала да дава земя на умеещите и желаещите да отглеждат хранителни продукти.
Започнали да им дават земя за пожизнено ползване с право да я предават по наследство. На семейството на роба се давали пари за строителството на
къща. Семейството на роба не можело да се предаде на друг господар без земята му. Тя – земята, била
неотделима част от семейството на роба.
Но защо изведнъж робовладелците са извършили такъв хуманен
и
алтруистичен
акт? От добри и
благородни подбуди или са получили нещо в замяна? Получавали са
за собственото си
изхранване десет
процента от реколтата. Навярно
това е бил най-малкият данък за целия известен ни
исторически период. Възниква въпрос: защо римската аристокрация е направила това? Нали робовладелецът можел просто да застави своите роби да
работят с пот на челото по полетата и да взима за
себе си толкова, колкото му се иска? Но не го правил! Защо ли? Защото в езическия Рим все още имало запазени ведически знания. И патрициите и сенаторите знаели: един продукт, отгледан на чужда
земя от роба, рязко се отличава от този, който е посадил и отгледал с любов на собствената си земя.
Тогава още са знаели, че

всичко, което расте в
земята, носи в себе си и
психическа енергия
За да бъдеш здрав, е нужно да употребяваш за
храна качествени плодове. За това се говорело в
някои от най-древните книги в Александрийската
библиотека, която била унищожена. Какви ли още
знания и каква мъдрост са били скрити заедно с
тези книги? Анастасия казва, че може да се възкресят всички знания и цялата мъдрост, започвайки от
първоизточниците в себе си. Всеки може да го направи. И ми се иска да вярвам на това, но не мога
да повярвам докрай. Къде да намеря доказателства, че това е възможно? Какви факти да извлека от
паметта си, за да й повярвам докрай?
Да си спомня всичко чуто от баща ми и майка ми,
от преподаваното в училище, от прочетеното през
целия ми живот? Но в ценните ми спомени няма абсолютни доказателства. Може би трябва си спомня
всичко, което ми е казвал отец Теодорит? Но той не
говореше много. Повече слушаше и ми даваше да
чета странни книги, а и там нямаше доказателства.
Е какво? Как може съвременният човек да разкрие
в себе си тези съкровени знания от първоизточника? Може
ли? Все пак сигурно има в спомените на всеки човек характерни примери и доказателства! В моите аз намерих един.
Владимир МЕГРЕ
„РОДОВАТА КНИГА”
Превод М. Дончев

30 март - 5 април 2009 г.
„ДА ОБИЧАШ - ТОВА Е ДА ДЕЙСТВАШ.”

Световни конспирации
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,

За състоянието на планетата и какво можем да направим
ципно след двегодишна
Чрез цялото разноГлавният проблем – програмата
възраст детето може да
образие от езотерични
книги, окултни школи,
кръжоци за развитие
и т. н., на които виждащият до едно ниво би
се зарадвал, всъщност
е една от най-големите
манипулации на Черната ложа. Защото не само
духовните учения и
практики, но и постройката на света в момента
е рекламна – залага се
на ШАРЕНОТО и ЦВЕТНОТО, на шокиращото,
“НОВОТО”, което да привлече окото, да грабва
хората. Каква е целта?
Хората да виждат външния, а не вътрешния си
път. Човек и 100 окултни кръжока и практики
да смени, няма да стане по-просветлен. Истината е, че повечето
точно затова се създават – с цел човекът да
търси пътя навън, а не
да се обръща към себе
си. Затова е и цялата
пропаганда в днешния
лъскав свят – хората да
живеят с мислене, което
търси истината навън.
И резултатът е налице
– в момента много хора
чакат Второто пришествие на Христос, при положение, че Той не си е
тръгвал оттук! Чака се
някой отвън да дойде и
да ни спаси още веднъж.
Това няма да стане!
Толкова би ни олекнало, ако спрем ДА ЧАКАМЕ и постоянно да
се питаме с напрежение
дали новата конспиративна теория ще се
случи; ще се окаже ли
верен еди кой си ченълинг; дали утре ще има
земетресение; как трябва да се постъпи; кого
да се пита?...” И се започва едно очакване. Не би
ли било по-правилно
да не сме в напрежение и да знаем, че този
свят го правим СЕГА и
САМО ние – никой няма
да дойде и да ни завари
с оксижен липсващите
ДНК нишки!
“Истината е някъде
ТАМ, НАВЪН” – това е
главната внедрена програма от “Досиетата Х”!
ЗАБРАВЕТЕ!
ИСТИНАТА Е ВЪВ
ВАС И НИКОГА НЕ
ВИ Е НАПУСКАЛА!
Спрете да търсите
там, където тя липсва!
„Ако не можеш да
намериш истината там,
където си, къде другаде
смяташ да я търсиш?” Доген
Стъпка №1: Отговорност за собствения
свят. Открийте начин да

Отговорът е навън
приемете надеждата в
идеята, че вие правите
своя свят и единственият Учител, който можете
да имате – това сте ВИЕ
под маска, която не искате да свалите, за да се
погледнете без нея! Човешката тенденция да
се избягва изправянето
срещу неприятни факти може да позволи на
паразитиращи същества да ни използват като
добичета! И точно това
става! Поразителна е
степента, в която сме загубили вярата в самите
себе си и чакаме своя
нов вожд да ни поведе!
Но по традиция вождът
е именно вълкът, който
дебне стадото от години, и веднага му дава да
се разбере!
Стъпка №2: Любов
към себе си. Системата не иска да се харесваме! Не очаква да
се обичаме! Порицава
този, който обича себе
си. “Не може да обичаш
себе си, трябва да си
кротък и непретенциозен!” Такъв вид поведение някак си е станало
прототипно за хвалене:
“Баща ти е винаги толкова скромен и постоянно
се принизява, обаче той
обича света...” Не – той
не обича света! Можем
да обичаме навън, само
когато обичаме първо
вътре, защото не може
да излъчваме навън
това, което нямаме отвътре. Но как можем да
се обичаме, когато постоянно сме притискани
да имаме лошо мнение
и ограничена представа за себе си? Тук мога
да стигна и по-далече.
Твърдя, че всяко едно
анализиране и преценяване на каквото и да
било служи за захранването на дадена енергийна централа и пречи
за постигане на чистото
съзнание, което приема
и РАЗБИРА нещата, без
да е нужно да се чете
упътване за това какво
трябва да се мисли или
чувства във всяка една
ситуация! С какво сме
бомбардирани през живота си? С послания за
ограничение! С “факта”,
че не можем да направим това или онова, с
начини на мислене като:
“Не мога, никога не бих
могъл!”, със страх от
нови
преживявания.

Отказваме се от толкова много преживявания, защото ни казват:
“Не можеш да правиш
това! Не трябва да правиш онова!” Това ни е
превърнало в едни капсулирани същества, неспособни да разберат и
себе си, и света! Трябва
да е ясно, че тук не говорим за егоизъм – говорим за себеприемане,
себеуважение, себедостойнство, себеутвърждаване,
себедоверие,
себереализация!
Да не харесваме
себе си - това
е форма на
програмиране

Ако не го променим,
е излишно да опитваме
каквото и да е друго,
защото ще сме енергоинформационно капсулирани.
Стъпка номер 3: Себеанализ. Един-единствен и окончателен. Еднократен и обективен.
Вземете лист и химикалка и започнете с ръка на
сърцето си да описвате
егрегорите, на които
служите и които трябва
да кристализирате със
собствената си воля. Огледайте се и вижте:
ТОВА ЛИ Е
ЖИВОТЪТ, КОЙТО
НАИСТИНА
ИСКАТЕ!?
Тук е времето да се
разкрие една очевидна
тайна: слабото място на

егрегора е източникът
му на захранване, който
може да се откаже да му
служи и по този начин
да се прекъсне живота му. След като описът
на егрегорите, на които
служите, е налице (да се
направи това, е висш пилотаж и изисква ниво),
можете да изведете и
чертите от характера
си, които знаете, че ви
пречат и които може би
обслужват егрегора ви.
Бъдете обективни и честни пред себе си – това
е уникален шанс, който
на всичко отгоре сътворявате сами. Мит е, че
късметът е независима
форма на живот. Късмета си го създаваме ние,

а скоро ще разберете,
че той НЕ съществува
под формата, която ни
е внедрена като мисловен модел. Тази процедура е може би най-важната в живота ви, ако
я направите истински.
Това е безкрайно ценно
за вас и респективно за
вашето Висшо Аз. Ако
се нуждаете от външен
наблюдател, помолете
най-чистия и близък на
вас човек да ви помогне
безпристрастно. Това
се препоръчва само в
краен случай, целта е
да осъществите една
еднократна и окончателна среща със себе си
по въпроса за себеизясняването. Изясните ли
се със себе си, вие имате точка-репер, която е
фундаментална за изграждането на мост с вашето Висшо Аз. Интерес-

но за всеки един от вас
ще бъде да експериментира със способността
си да бъде открит със
себе си, защото това е
много по-трудно, отколкото да бъдеш открит
с непознат или близък.
Тук е мястото излишното его да си отиде. Дадете ли си сметка какво не
е наред и какво искате
да промените, започнете да работите върху
тези неща. С времето
вашата точка-репер ще
се измести, което е неминуемо. Ще стоите все
по-близо до истинското
вас или до социо-продукта за “вас”. Зависи от
честността, сериозността и решителността, с
която сте предприели
това начинание. На някои ще се наложи да направят втори лист. Това
ще е, защото не са били
прями първия път. Така
да бъде – това е вашият
път. Веднъж изготвен,
препоръчително
е
листът да бъде разпространен сред приятели
и колеги. Това е уникален тренинг за вашето
Его и неповторим метаексперимент. Не само
че ще разберете много
за себе си, не само че
ще се превключите към
по-високи егрегори, но
и ще разберете как гледат другите на вас и има
ли изобщо човек, който
да застане до рамото ви.
Едни ще ви се присмеят,
други ще са във възторг
и ще последват примера ви. Трябва да сте наясно, че ще има и лош
човек, който може да
се възползва от вашата
искреност. Едно от найважните неща обаче е,
че ако сте достатъчно
напреднали,
ще си дадете
сметка за степента
на вредата, която
догматичното
програмиране
е нанесла у вас
– това е скалата
на “Загубата на
ВисшЕТО Аз”.
Това е моментът, в
който ще разберете
доколко сте запазили
своя
подсъзнателен
ориентир и доколко
програмирането ви ви
води към търсенето
на ментална замяна с
общи правила. Прин-

се учи да различава висшето от низшето Аз. От
тази възраст то може да
превръща подсъзнателния избор в съзнателен.
При това върху него не
трябва да се оказва влияние. Най-правилно е
схващането:
“Върши, каквото
искаш, само си
давай отчет коЕ
“аз” те ръководи в
момента – низшЕТО
или ВисшЕТО”
Изхождам от примера с децата, защото
те са изначално чисти
и от тази постановка трябва да тръгнете
– тази на двегодишен.
Резултатът от догматичното възпитание –
при догматично мислещия човек – в сложни
ситуации искрата изчезва. Всички морални
ръководства свършват
с думите: “И да знаеш,
че за сложни ситуации
рецепти няма, затова
прави, каквото знаеш”.
Както казват и плеядианците: “Изборът е ваш,
последиците – също.” В
сложна ситуация понякога усещаме, че трябва да вземем инициативата в свои ръце. Друг
път, обратното, изобщо
не се досещаме какво
трябва да направим. И
в двата случая догматично възпитаваният
човек ще направи не
онова, което трябва. Защото каналът за връзка
с висшия кармичен егрегор се оказва затворен и той не може да
прецени етично ситуацията и да възприеме
указанията на висшето
си Аз.
Независимо дали ви
се струва странно или
не, присмехът и неудобните ситуации, които ви
очакват, са максималният вариант, който ще ви
даде почти целия набор
от точки.
Някой може да помисли този опит за остарял психологически
метод. Търсещият обаче ще оцени неговата
стойност, носеща положителен знак. Това
е първа крачка към
едно желано Ново Аз.
Прави се по желание и
вътрешна потребност.
“Късмет” и “успех”
няма нужда да бъдат
пожелавани. Те се създават. Една от основните задачи на тази тема
е да влизате навътре
и да отхвърляте онези
отвън.

Наука
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ГЕНЕРИРАНЕ НА ТАЛАНТИ

АНТИЦИПАЦИЯ
В ОБУЧЕНИЕТО

Изпреварващо обучение
твена близост до
корема на бременната - факт, който
достатъчно добре
обяснява влиянието на музикалната
среда върху вътреутробното развитие на плода, както
и
благотворното

Д-р Тимен ТИМЕВ
А на тези, които се
съмняват в това, че
талантливите деца се
идентифицират не толкова с възрастните,
колкото със Знаците,
Природните стихии и
тяхното човешко присъствие в Знака - ние
отговаряме: Или това е
очевидно, или за този,
който няма Визио Беатифика (Задоволяваща
представа), то е неразбираемо. За тези за които то е очевидно - историята на талантите и
животоописанията на
гениите е най-доброто
доказателство. Но ние
можем и да припомним:
спомените за детството на гениите винаги е
свързано с игнорирането от тяхна страна на
личностовото в човека,
а радикалното избиране за идентитет на някакъв глобален знаков
път към идеала: цифрите, нотите, цветовете,
думите, геометричните
фигури и т.н.
Не е зле тук за съхранения ум да напомним
още, че специфичното
за най-ранната детска
възраст, а и особено за кърмаческата, е
тяхната рефлекторна
отдалеченост като генетична даденост от
личността, но за сметка
на това рефлекторната им сближеност със
сенсориалната фигуралност. Естествено е
младенческият опит на
гениите да ни внушава,

ито майки без данни
за музикалност, са се
упражнявали за пръв
път на музикални инструменти по време на
бременността си, или
за пръв път в този период са взимали уроци
по музика със съответен инструмент - на-

ths.gardenweb.com/.../gal1207280614466.html

https://www.rainbee.com/productcart

че най-малките деца
избират друг път за
пристигане в таланта
в сравнение със сложния и криволичещ път
на личността: освободени от трагедията на
Субекта, тях ги поглъща
изцяло драмата на Универсума. Личността е
една по-късна загадка, от Битието, което е
първата мистерия. Но
докато загадката на
личността я ражда неяснотата на обществото, загадката на Бити-

ths.gardenweb.com/.../gal1207280614466.html

ето я ражда яснотата
на ума. Затова като по
правило ние се втурваме към меланхоличната (или нихилистичната) теория на крайния
субект само след като
сме претърпели поражение в обективната
радост от познанието
на безкрайния обект.
Изучаването на детството на творците е
достатъчно свидетелство за това, че най-малките нямат и рефлекс
за Аз, но имат рефлекс
за фигуралност, за формодвижения и законовост, което още един
път защитава твърдението, че най-малките,
подобно на гениите, са
екстраперсонални.
Длъжни сме да предложим едно възражение. Съмнението във
възможността за обучение в кърмаческа
възраст би се градяло
очевидно върху възражението, че кърмачето е същество, което

влияние на собствено музикалните
и ритмогенни упражнения на майките, които не се
отказват в периода
на бременността от
музикалните инструменти, на които са
свирели. Изненадващо
високите резултати по

лага изводи по отношение препоръката за
упражнение върху музикални инструменти и
на немузикални майки
в периода на бременността. Полифоничната
поради
незрялостта
техника на клавишните
на рецепторите и на
инструменти прехвърнервната система, не
ляйки мануалния контби могло да различарапункт от ръцете, коива форми. Но
то свирят различпоследните
но - върху мозъчизс ледвания
ните хемисфери,
в областта на
които функциодетската екснират различно
периментална
и въпреки това
физиология
в
задължители естезиолона хармония на
гия доказват
цялото на оргаобратното:
низма, генерира
първо,
реестествената поцепторите
лифоничност на
съвсем не са
психиката като
така незрели
система,
която
у новородеза своята интеното, както се
лигентност
се
приемаше донуждае задължискоро; наблютелно от хармоденията върху
нията на раздвофетуса (плода)
ението, поради
при бременни
което
изучаважени убединето на пиано от
телно сочат,
бременните е за
че от 5-месеч- В умния бебешки интериор царуват
предпочитане
на възраст на- геометричните фигури
пред цигулката и
горе плодът възприема отношение коефици- останалите хомофонни
звукови дразнители и ента за музикалност, инструменти.
реагира на музика, из- стихотворчество и наВторо, данните на
лъчвана в непосредс- дареност у децата, чи- модерната
сравни-
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Наука
дете той вече достига
90% от своето окончателно тегло, докато
общото тегло на тялото
в тази възраст достига
едва 20% от бъдещето
тегло на възрастния...
Такъв
изключително
бърз растеж не се наблюдава в нито едно от
другите млекопитаещи.
Ето защо извънредно
важно значение придобива в този период
наред с хранителния
глад и потребности на
главния мозък - идеаторния глад и идеаторните потребности

така наречено класическо интелектуално,
абстрактно и обобщаващо десетилетие той
нараства само със 100

www.nicholscarpetcleaning.com/greenclean.htm

телна анатомия и ембриология на мозъка
дискредитираха разпространеното мнение
за мнимата незрялост
на нервната система
и мозъка на кърмачето. Още на 18 ден от
бременността се появява зачатък от главен
мозък в ембриона. За
да може към края на

Доколко би било естествено едно ранно
обучение на кърмачето, се вижда от това доколко естествено е интензивното нарастване
на неговия мозък, който “в първата година от
живота му се увеличава
почти тройно по тежест
- мозъкът на новороденото тежи 340 грама, а

www.trendir.com/archives
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вътреутробното развитие броят на невроните да достигне 11
милиарда, в зародиша
се “образуват и диференцират средно по
20 000 нервни клетки в
минута” (Е).

мозъкът на едногодишното кърмаче тежи 970
грама”. Нарастването
на мозъка на кърмачето дотолкова стремително изпреварва останалите органи и системи, че у 4-годишното

на мозъка. Но нека
приведем и последния
от този род контрастиращ факт: Мозъкът на
9-годишното дете тежи
1300 гр., а мозъкът на
20 г. човек тежи само
1400 гр. - поразително
е, че в първото, така наречено неинтелектуално и неабстрактно, необобщаващо десетилетие, мозъкът нараства
с 960 г., през второто,

гр., което е или неразбираемо, или
налага радикална
ревизия по отношение на възрастовия обучениен
(learning) толеранс
на мозъка на подрастващия индивид.
Ние
питаме:
би ли нараствал и
се развивал нормално и естествено един мозък,
ако той се храни
само
физиологично отвътре per
interiorem, а не се
храни перцепторно, прозекционно
(развиващо), мнестично (запаметяващо),
идеаторно и интелектуално-анализаторно per
exteriorem? Очевидно
- не: този мозък би се
развивал
ненормално или парадоксално,
където на един интензивен морфологичен
растеж би отговарял
един почти нулев ентропиен функционално-перцепторен
застой. Постепенно този



дисбаланс между интериорната биохимия
на интероцепцията и
екстериорната
биохимия на екстероцепцията би резултирал в
организъм, на когото
усложненото и артикулирано тяло би било
управлявано от примитивна, недоразвита
и неартикулирана психика, което освен че е
нелепо, е още повече
онтологически неадекватно и би противоречало на самата същност
на еволюцията (ако
може да се говори по
отношение на мозъка
за такава, или по-скоро
за онтологическа революция, която има за
свой субект мозъка). По
всяка вероятност стадиите на Пиаже за класификация, сериация,
дистрибуция, обобщение и абстрахиране, за
да отговарят на истината, ще трябва
да се изместят
от 11- 12-годишна възраст значително напред
към най-ранната, предучилищна 3-6 годишна
възраст. Но нека
приведем цялостната
таблица
по:
Възраст
		
		
		
		

Тегло
на Гл. 		
мозък
в грамове

Новородено
6 месеца
1 година
2 години
3 години
6 години
9 години
12 години
20 години

40 гр.
750
970
1150
1200
1250
1300
1350
1400

Трето. На възражението “Способно ли е
кърмачето да възприема форми?”, отговаряме така: “А какво друго
би било способно да
различава кърмачето
освен форми?” Логично е да предположим,
че в природата на самото сетиво е да възприема изключително
форми просто защото
интеронтологичният
изоморфизъм сам е
наложил и изградил
и самото сетиво като
някаква форма и ко-

мутатор на форми. Ако
кърмачето беше способно да различава и
възприема и нещо друго освен форми, а знае
се че всеки предмет
е някакво скрито или
открито съчетание от
форми, то това нелепо предположение се
обвързва със смехотворната концепция, че
е възможно да съществува и безформена материя. Нека тогава нейният автор ни посочи
такова уникално битие,
в което формата да е
отделена от съдържанието? - Няма да намери такова, ако ще би да
е и самият Аристотел.
Истината е, че и кърмачетата, и възрастните възприемат винаги
форми в предметите,
но, първо, в самите
предмети формите са

винаги вече замъглени
от тяхната съчетателност и от недобрата
морфотолерантнос т
на сетивата; както и че,
второ, именно вътре
в тази замъгленост на
формите възрастният
(благодарение именно на математичния
и геометричен опит
на опериране с чисти структури и форми
при обучението) успява да отделя формата от съдържанието и
формите една от друга
- нещо което кърмачето не може - но забележете: необученото
кърмаче - не може, защото тъкмо не е имало перцептивен опит с
чисти структури на математическо обучение,
а възрастният тъкмо
поради наличието на
такъв опит може. Защо
тогава и кърмачето да
няма такъв перцептивен опит на опериране
с чисти структури? - А
именно за такъв перцептивен опит и става
дума.
КРАЙ

Изкуство и култура



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

Българските
пословици по света
Росица РАЧЕВА
Пословиците и поговорките са едно от найценните богатства в българското фолклорно наследство. Те съпътстват
българския народ през
вековната му история,
като се предават от уста
на уста, и така спомагат

ято струи от илюстрациите на младите творци,
и в оная нишка, която
извеза шевица от традиционните нашенски
добродетели и сплете
разпръснатите по света
български деца.
Към идеята на фондация „Детето и фолклора”
и Държавната агенция

Елена Кацарова,
8 год.

и школи на страната,
създадени под умелото
ръководство на техните преподаватели. В тях,
използвайки знанията и
уменията си, чрез различни техники и материали малките художници
показват творческата си
интерпретация и разбиране за добродетелите

и ценностите, които ни
предават пословиците
- трудолюбие, учение,
приятелство... С чистотата на своето светоусещане те много критично
се отнасят към пороците.
„Който завижда - не
вижда”. Завистта не
носи нищо добро, тя не
резонира с
к р а со т ат а
и хармонията. Ако не
съзидаваш,
ако не отвориш сърцето си към
красотата,
твоят дом
ще е отражение на
душата ти
- порутен
и грозен,
пътят
ти
ще е осеян
с препят
ствия. Ето
това ни показва Йоанна Йорданова
с
рис унката
си.
По своеобразен начин е изобразил лицемерието
Емануил
Сергиев.

Илюстрациите
са
многоцветни и пъстри,
отражение на българската душевност. Цветният колорит е подсилен от
оформлението на книгата, направено от художника Николай Цачев.

Йоанна Йорданова, 9 год.

за запазването и развитието на националната
му идентичност. Чрез
тях сбито и ярко се предават поуките, извлечени от житейския опит на
хората - добър и лош.
„Всеки дърпа чергата към себе си” - на тази
опитност народът ни е
противопоставил друга мъдрост: „Сговорна
дружина планина повдига”.
Ето как мъдростта
се реализира в нашето
съвремие като потвърди, че дружината не е
нужно да бъде от избрани юнаци, а най-важното е да е „сговорна”. Тая
дружина не повдигна
планина, а сътвори нещо
много ценно - книгата
„Български пословици
по света”.
Стойността на книгата е не само в мъдростта, която носи, но
и в жизнената енергия,
поддържаща националното самосъзнание, ко-

за българите в чужбина:
Колкото се може повече
кътчета на световната
култура да засветят с
мъдростта на народа ни
- се присъединиха много деца у нас и в чужбина.
Пословиците са преведени на чужди езици от български деца и
техни учители, живеещи
в различни страни по
света. Превеждайки и
разпръсквайки по близки и далечни краища
националната ни мъдрост, те спомагат за достойно интегриране на
българската идентичност в световното семейство. Чрез превода
и чрез създаването на
художествени образи
децата проникват още
по-дълбоко в съдържанието на пословиците,
с което обогатяват своя
мироглед.
Илюстрациите
са
дело на деца от различни училища, читалища

Тази книга ни дава
една голяма мъдрост
- вярата, че всички сме
част от едно цяло, и ако
повярваме истински, тя
ще ни даде достатъчно
мощ, за да преместваме
планини.

Български дух
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„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

130 г. от обявяването на София за столица на България

Расте, но не старее

Продължава от стр. 1
След като римляните
завземат земите на сердите, селището става седалище на военноадминистративна област на
провинция Тракия.
В началото на II век
римският
император
дава градско управление на селището и по
този начин го превръща
в град, като запазва старото му име - Сердика.
Новият град се населява
от траки, римляни, гърци и малоазиатци. Той
бързо расте и се благоустроява, развиват се
търговията и занаятите.
Строят се главно крепости, дворци, храмове
и др. Скоро Сердика се
превръща в красиво и
привлекателно място за
живеене.
По времето на император
Константин
Велики градът не само
процъфтява, но и става важен политически,
културен и стопански
център.
По-късно за Сердика настъпват години на
изпитания и разруха. В
земите й нахлуват вестготи, хуни и остготи.
При император Юстиниан градът бързо се
възстановява и става
отново богат, красив и
прочут.
С идването на славяните Сердика полека започва да губи своя римски облик. Градът остава
в пределите на Византия, която е наследница
на Римската империя.
Когато хан Крум пристига с войските си под
стените на крепостта му,
византийците са принудени да отворят вратите
и оттогава Сердика завинаги свързва съдбата

Йозеф Обербауер
— Златарската
чаршия в София от
края на 19 век

си с българите. Годината
е 809.
В края на IX век името на Сердика е сменено. Новото е Средец. То
показва положението,
което заема градът на
Балканския полуостров.
Дълго време през X
век остават неуспешни
опитите на византийците да превземат крепост
та. След дълга и упорита борба началникът
на отбраната не вижда
смисъла на по-нататъшната отбрана и предава
ключовете на крепостта. Първата българска
държава попада под византийско владичество
и за Средец настъпват
тежки дни. Населението
на два пъти прави опити
за освобождението си,
но безуспешни.
Когато цар Асен успява да освободи Средец, градът е включен
в пределите на Втората българска държава.
Следват години на възстановяване и подем.
Към църквата „Св. София” се създава училище за духовници, построяват се много църкви.
От това време е църквата „Св. Петка Стара” и
сградата на Софийската
митрополия.
В края на XIV век
Средец вече се нарича София на името на
най-голямата и красива
църква край града - „Св.
София”.
Някои византийски
писатели наричат крепостта „Триадица”.
По време на османското нашествие на Бал-

канския полуостров Софийската крепост издържа три месеца на ударите на многобройната
турска армия. София не
отваря врати и се бори
докрай, до нахлуването
на врага през страничния прорез на стената.
Това става през 1382 г.
България пада под
османско иго. София
споделя съдбата на
всички български селища. Следващите години
са години на разруха и
жестокост. Жителите на
града отчаяно участват
в опитите за освобождение.
През всичките години на горест и борба София не губи значението
си на важен център на
Балканите благодарение на благоприятното
си географско положение и традициите. Тя
бързо става център на
санджак и в него е настанена резиденцията
на румелийския бейлербей. Така тя става център, главно средище, на
европейските провинции на империята, наречено Румелийско. Силно
развитие получават занаятите, търговията, сечене на монети. Наред с
това обаче София изгубва своята красота и привлекателност. Животът
на българите е тежък,
но те показват съзнание
и морална устойчивост,
отстояват вярата и езика си.
През XVIII век София
не е вече административен център, животът
в нея започва да запада.
Зачестяват кърджалийски и черкезки нападения, претърпява епидемии от чума и двете
разрушителни земетресения от 1818 и 1858 г.
Постепенно започва
да се увеличава ролята
на българското население в икономическото
развитие на София. Тя
вече има около 4000
къщи и 20000 жители. В
града има много занаятчийски работилници,
дюкяни и мелници.
По време на Възраждането новите идеи за
подем и борба за български училища завладяват София. Вече има и
специално подготвени
български учители. През
1857 г. Сава Филаретов
открива класно училище в града, а по-късно
и девическо. След време от града е изгонен и
последният гръцки вла-

дика.
Софийското
население участва и в борбата за освобождение.
Хайдушки чети, водени
от Чавдар, Мануш и др.
войводи, бродели из
планините около София.
Често в града идва и
организаторът на революционното движение
- Васил Левски. Един от
първите революционни
комитети в страната е
създаден в София.
След потушаването
на Априлското въстание за софиянци настават тежки дни - пожари,
бесилки, обири, арести.
Голям приятел на българите по това време е
френският вицеконсул
в София Леге, който пламенно защитава българския народ и информира своето правителство
и цялата европейска
общественост за положението в България и
борбата на народа за
свобода.
Българите с радост
посрещат вестта за започналата
Освободителна Руско-турска война от 1877-1878 г. След
падането на Плевен
войските на ген. Гурко
се отправят към София.
На 04.01.1878г. (23 декември 1877 г. стар стил)
войските на ген. Гурко
победоносно влизат в
София. Най-после бленуваната свобода идва.
Хората ликуват и със
сълзи на очи и с хляб и
сол посрещат войската
на братята освободители.
На 03.04.1879г. (22.03.)
Учредителното събрание на младата българска държава заседава
в Търново и избира София за столица на България. Напълно заслужено признание! Много
пъти тя е разцъфтявала
и съперничела на Рим,
Константинопол,
на
Венеция и Дубровник.
Потъвала е в пламъци
и разрушения, за да се
извиси после велика
и богата. Преживяла е
много тежки години, за
да печели после ново
величие и могъщество.
Освобождението заварва София в неугледен вид - тесни и кални
улици, бедна във всяко
отношение. Приема се
благоустройствен план
и всичко започва наново. На 01.11.1900 г. светва
първата електрическа
лампа, а два месеца покъсно тръгва първият

трамвай. По същото време се слага началото на
модерното водоснабдяване и канализационна
система. На 26.11.1884г.
в София за първи път
прозвънява телефонен
апарат. В началото на
1915 г. там се прожектира първият български
игрален филм „Българан е галант”. Изникват
много нови сгради - на
Народното събрание,
Народния театър, Централната поща, Съдебната палата, Халите, Градската баня, Народната
банка, Министерството
на земеделието.
По време на Втората
световна война животът
и развитието на София
са поставени отново на
изпитания. Софийските
жители разгръщат сили
в подкрепа на Соболевата акция Настъпват
глад и недоимък.
Четири пъти София е
жестоко бомбардирана
от англо-американските
самолети. Мощно ядро
от бойни групи и войскови части се съсредоточават в София и
превземат
Военното
министерство,
Пощата, Телефонната палата, погребите, радиото.
Това става през нощта,
когато съветските вой
ски преминават българската граница, навсякъде посрещани отново
като освободители.
Следващите
години за кратко време и
с помощта на цялото
софийско
население
се заличават следите и
раните от разрушенията. Възстановяват се
и се изграждат хиляди
домове, министерства,
училища, болници и др.
административни и част
ни сгради. Така София
става модерен съвременен град
В София днес тупти
сърцето на България.

Тук са Министерският
съвет и Върховният законодателен орган на
Република
България
- Народното събрание.
От столицата се ръководи и направлява целият
обществен и политически живот на страната. В
София се свикват всички
по-важни обществени
форуми, които чертаят
бъдещето на България.
В столицата са съсредоточени всички по-големи културни и научни
учреждения с национално значение, голям
брой учебни заведения,
библиотеки,
театри,
кина, музеи и др.
По случай участието
на България в Парижкото всемирно изложение
през 1900 г. се утвърждава и създава герб на
София. Той изобразява
щит, разделен на 4 полета. На тях са изобразени: богинята пазителка на градовете – Тюхе;
църквата „Св. София”,
дала името на столицата; силуетът на Витоша и
малък храм на бог Аполон-лечител - олицетворение на софийския
минерален извор. В средата има лъвче, което
свързва столичния герб
с националния, а короната с крепостната стена символизира силата
и твърдостта на града.
Кулите на крепостната
стена изобразяват планините, които обграждат София
Българската столица
пленява преди всичко с
младостта си - този град
за 130 г. увеличава повече от 50 пъти населението си. Младостта блика и
в изобилната зеленина,
новите светли постройки, в забързаните хора,
в динамичния живот на
всекидневието. Затова
и на герба на града има
надпис: „Расте, но не
старее”.

Български дух



„Точно като „брадати хора”, „знаещи”, „просветени” („ведяхари”) били известни
древните българи сред старите азиатски народи.”
„Древните българи, Шумер и Вавилон”
Владимир Цонев
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„Българският език е най-точният език, на който могат да се предадат
окултните закони и Словото на Бога, защото българският народ е найдревният народ на земята.”
Петър Дънов

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
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Възпоминания
от Батак
Иван ВАЗОВ
(разказ от едно дете)

От Батак съм чичо.
Знаеш ли Батак?
Хе, там зад горите...
много е далече,
нямам татко, майка: ази
съм сирак,
и треперя малко, зима
дойде вече.
Ти Батак не си чул, а аз
съм оттам:
помня го клането и
страшното време.
Бяхме девет братя, а
останах сам.
Ако ти разкажа, страх
ще те съземе.

И черквата наша, чичо,
изгоря,
и школото пламна, и
девойки двесте
станаха на въглен някой ги запря...
Та и много още дяца и
невести.
А кака и леля, и други
жени
мъчиха ги два дни, та па
ги затриха.
Още слушам, чичо, как
пискат они!
И детенца много на
маждрак набиха.

Като ги изклаха, чичо, аз
видях...
С топор ги сечеха, ей
тъй... на дръвника;
а пък ази плачех, па ме
беше страх.
Само бачо Пеню с голям
глас извика...
И издъхна бачо... А един
хайдук
баба ми закла я под
вехтата стряха
и кръвта потече из
наший капчук...
А ази бях малък и мен
не заклаха.

Всичкий свят затриха!
Как не бе ги грях?
Само дядо Ангел оживя,
сюрмаха.
Той пари с котела
сбираше за тях;
но поп Трендафила с
гвоздеи коваха!
И уж беше страшно, пък
не бе ме страх,
аз треперех само, но не
плачех веки.
Мен и други дяца
отведоха с тях
и гъжви съдрани увиха
на всеки.

Татко ми излезе из
къщи тогаз
с брадвата в ръцете и
нещо продума...
Но те бяха много:
пушнаха завчас
и той падна възнак, уби
го куршума.
А мама изскочи, откъде;
не знам,
и над татка фана да
вика, да плаче...
Но нея скълцаха с един
нож голям,
затова съм, чичо, аз сега
сираче.

Във помашко село, не
знам кое бе,
мене ме запряха нейде
под земята.
Аз из дупка гледах
синьото небе
и всеки ден плачех за
мама, за тата.
Но поганска вяра да чуя
не щях!
По-добре умирвах, но
не ставах турка!
Като ни пуснаха, пак в
Батак живях...
Подир две години
посрещнахме Гурка!

А бе много страшно там
да бъдеш ти.
Не знам що не щяха и
мен да заколат;
но плевнята пламна и
взе да пращи,
и страшно мучеха
кравата и волът.
Тогава побягнах
плачешком навън.
Но после, когато
страшното замина –
казаха, че в оня големи
огън
изгорял и вуйчо, и дядо,
и стрина.

Тогаз лошо време и за
тях наста:
клахме ги и ние, както
те ни клаха;
но нашето село, чичо,
запустя,
и татко, и мама веки не
станаха.
Ти, чичо, не си чул
заради Батак?
А аз съм оттамо... много
е далече...
Два дни тук гладувам,
щото съм сирак,
и треперя малко: зима
дойде вече.
(Пловдив, 1881)

март

– Преп. Йоан

Лествичник
1878 – букурещкият вестник
“Телеграфул” се изказва против
отнемането на Южна Бесарабия и заменянето й със Северна Добруджа. “Добруджа може
един ден да стане причина за
един нов български въпрос.
Предстои да се създаде Българско княжество; няма съмнение,
че това Княжество, още щом се
създаде, ще иска Добруджа и
ще насочи цялата си политик а
към придобиването на тази област. Принципът на националностите, този на естествените
граници най-после – всичко ще
бъде благоприятно за българските претенции.”
1876 – роден е в Стара Загора капитан Андреев, загинал геройски в Балканската война на
8 октомври 1912, при гара Кадъкьой (днес Капитан Андреево).
1879 – роден в София Стефан
Л. Костов, драматург.
1944 - най-тежката въздушна
бомбардировка над София.

31 март – Преп. Ипатий
Гангърски
1903 – в кабинета на д-р Данев влиза като военен министър
генерал Михаил Савов. За четири години той просто преустройва българската войска. През
Балканската война той е фактически главнокомандващ. Два
дена след акта от 16-и юни 1913
г. правителството го уволнява от
поста помощник-главнокомандващ. В 1920 г. Стамболийски го
изпраща като пълномощен министър в Париж. Уволнен след
преврата на 9 юни 1923 г., той не
се завръща в България. В книгата си “60 години живяна история” проф. Константин Кацаров
пише: “Здравето му, преждевременно съсипано от изживяното,
и огорчението му не позволяваха да направи това. Генерал Михаил Савов угасна през 1928 г.
във френското селце Сен-Валие
дьо-Тией под грижите само на
дъщеря си... В последния си час
генерал Савов бе пожелал само
да бъде погребан на българска земя, така че погледът му да
бъде обърнат към Македония,
но без опело, без почести и без
никой да придружава ковчега
му.”
В “Кратка българска енциклопедия” няма помен от неговото име!
1878 – слага се начало на българската армия под названието Българска земска войска.
1 април - Преп. Мария
Египетска. Свщмчк Аврамий Български
1812 – в Сливен се ражда
Иван Добровски, български
учител, книжовник и журналист.
Учи в родния си град, на остров
Андрос, Гърция и другаде. Живее в много градове като Плоещ, Одеса, Белград, Букурещ,
Виена, Цариград, Киев, Петербург, Ню Йорк и др. Учителства

в Котел, участник в църковнонационалната борба в Сливен. Сътрудничи на български
вестници и списания. Издава
списание “Мирозрение”. След
Освобождението една година
е библиотекар в Пловдив. Умира през 1896 г. в пълна самота.
Добровски е един от заслужилите дейци на Възраждането.
1862 – роден е в Стара Загора художникът Антон Митов,
умрял на 20 август 1930.
1965 – умира артистът Иван
Димов, роден в Чирпан на 14
януари 1897.
1966 – умира
писателят Димитър Димов,
роден в Ловеч
на 25 юни 1909.

2 април

– Преп. Тит Чудотворец
1821 – в Котел се ражда Георги Раковски, славна издънка
на два именити рода – на Раковалиите по баща си Стойко, и на
Мамарците по майка си Руса.
Неговото име
запълва една
епоха – от
хайдутство до
организирана
революционна борба. Той
се подвизава
като революционер, писател, публицист, историк и етнограф. Или както го възпява
Иван Вазов:
Тук мъдрец замислен, там
луда глава,
мрачен узник в Стамбул,
генерал в Балкана,
поет и разбойник под съща
премяна,
мисъл и желязо,
лира и тръба,
всичко ти бе вкупом за една
борба.
Историята има да се
позамисли
към кой лик безсмъртен
тебе да причисли.

3 април – Преп. Никита

972 – византийският император Цимисхий превзема Преслав, втора столица на Първото
българско царство, пленява цар
Бориса Втори, син на цар Петра
и внук на Симеона Велики, и
присъединява източната част
на царството му към Византия.
Обаче нито Царството престава
да съществува, нито Българската църква е унищожена – те са
само териториално намалени
и се придвижват в западните
предели на държавата. Там цар
Самуил цели четиридесет години защитава свободата и независимостта на България, докато византийският император
Василий Втори не слага ръка и
върху западната половина на
царството.
1860 – на тържествена Великденска литургия в българската черква в Цариград Иларион

Макариополски за пръв
път не споменава името на
гръцкия вселенски патриарх, с което
властта на Цариградската
патриаршия е отхвърлена.

4 април – Преп. Йосиф
Песнописец и Георги в Малия.
Свщмчк Никита Серски
1919 – в Стара Загора, в семейството на лекар и лекарка,
се ражда Веселин Ханчев. Като
поет той се налага на вниманието с няколко стихотворения
от книгата си
“Стихове в паласките” и с
редица други
с тихотворе ния, породени
от отвращение
към култа на
личността. Характерни са следните стихове
от “Присъда”:
Осъждам ви на смърт,
чрез недоверие,
лъжи,
в които вярвам доверчиво,
слънца от станиол,
които вземам
за истински слънца на
хоризонта.
Осъждам ви на смърт,
за да живея.
1919 – умира Сливенският
митрополит Гервасий, роден в
Габрово през 1838.

5 април – 5 Неделя на
Великия пост – Преп. Мария
Египетска.
Мчци Теодул и Агатопод
1919 – умира д-р Кръстьо
Кръстев, основател на българската литературна критика,
професор по философия и естетика в университета, автор на
проникновени
етюди и критики,
на литературни и
философски студии, на изследвания за Христо
Ботев, Пенчо Славейков, Петко
Тодоров, Пейо Яворов и Алеко
Константинов. “Най-трайното
и сериозно дело на Кръстева е
списание “Мисъл”, пише Георги
Константинов. “За да разберем
значението на това списание,
достатъчно е да помислим какво би представлявала нашата
литература и нашата общественост без него.”
1835 – обесен е Велчо Атанасов - Джамджията, предводител
на Велчовата завера, роден във
Велико Търново през 1778.
1857 – роден е във Верона
българският княз Александър I
Батенберг, умрял на 17 ноември
1893.
1961 – умира художникът
Кирил Цонев, роден в Кюстендил на 1 януари 1896.

Български дух

30 март - 5 април 2009 г.

“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

СЪДБАТА НА ЕДИН НАРОД,
ОБРЕЧЕНА НА ГЕРОИЗЪМ

Продължава от стр. 1
Руската
дипломация активизира своите
действия и се домогва
до свикването в края на
1876 г. на Цариградската
посланическа
конференция, на която пратениците на великите
сили предлагат на Турция да даде на България
широка автономия. Османското правителство
категорично отхвърля
това предложение. Русия се оказва пред реалната заплаха да подрони фатално авторитета си сред балканските
християни, ако не се намеси в този критичен за
тях момент. И след бурни дебати в коронния
съвет при цар Александър ІІ на 12 април Русия
обявява война на Турция. За по-малко от година руската армия разгромява турската, като
решаващи битки са тези
при Плевен, Шипченски
проход, Шипка–Шейново и Стара Загора.
На 3 март 1878 г. с
подписването на Санстефанския мирен договор завършва войната.
На този ден българската
държава възкръсва след
пет века турско робство. За освобождението
на България загиват десетки хиляди руски офицери и войници, хиляди
румънски и финландски
войни, български опълченци.
Историята показа на
българите, че жертвите
на Априлското въстание
не са били напразно. 3
март поставя началото
на онази Трета България, на която историята
бе отредила да се намира на кръстопътя между
Запада и Изтока, между Европа и Азия – там,
където така сложно и
съдбовно се преплитат
интересите на великите
сили.
Подвигът на Априлското въстание поражда в нас благоговение,
вдъхновение и преклонение. Затова любовта
ни към руските освободители е неизмерима
по сила и необхватна по
мащабност. Всички, които паднаха за свободата
на България, се увенчаха с безсмъртие! Поклон пред подвига им!

ПОКЛОН ПРЕД
КРЪВТА, ЧЕСТТА
И ПАМЕТТА НА
БАТАК!
Пред тази памет се
немее от почит и преклонение! Спомените на
сина на предводителя
на баташките въстаници след зверското потушаване на въстанието в
Батак през пролетта на
1976 г. са реалистично и
най-добро доказателство за кланетата, оспорвани или деформирани
от някои наши и чужди
лъжеисторици в близките години. Нито един
българин не бива да
забравя потресаващата
картина на този най-зловещ паметник на Османската империя по време
на нейното петвековно
владичество по българските земи.
“...Човешки
глави
– все с отворени и въздигнати към небесата
очи!...”
След потушаването
на Априлското въстание името на Батак става най-известното не
само в Българско, но и
в чужбина. Това се дължи на международната анкетна комисия за
разследване на извършените
варварства,
жестокости и мъчения
над българите по време на въстанието и
неговото потушаване.
Истината за въстанието в Батак и за потресаващото клане по време
на неговото потушаване най-добре е описана
в спомените на Ангел
Петров Горанов, родом
от Батак, син на Петър
Горанов – участник в
Априлското въстание,
представител на първото Велико народно
събрание в Оборище
и ръководител на батачани по време на сраженията (П. Геров). Тези
негови спомени по
най-категоричен начин
опровергават опитите
на някои наши и чужди
реформатори на историята да деформират
истинските героични и
потресаващи по своята жестокост трагични
събития. Следват част
от спомените на Ангел
Горанов,
предадени
дословно:

“На 23 априлия – Гергьовден, Петър Горанов
заповядал да слязат
четите от позициите,
които се наредили по
войнишки на широкия
площад пред черквата
“Св. Неделя”, дето се извършило молебствие от
свещениците поп Нейчо
и поп Петър П. Илиев.
Възторгът бил неописуем. (Подобно на Панагюрище въстанието
се обявява в църквата
по най-тържествен начин). Подир молебствието всички целували
кръста под благословието на свещениците за
успех на своето предприятие... на позициите
било весело... (Съгласно
източници общо броят
на въстаниците надвишава 1000 души. Батачани обаче разполагат
само с 500 пушки, 380
пищова и 20 шишанета.
Останалото въоръжение се състои от ножове
и маждраци. Въстаниците разполагат и с “артилерия”, състояща се
от 2 черешови топа). На
29 априлия симерлантската стража вечерта по
12 часа забележила по
доспатскя път откъде
Ташбоаз (днес язовир)
да идат голямо количество въоръжени башибозуци. (Ахмед ага успял
да мобилизира и поведе
след себе си 8000 башибозушки пълчища от Доспат, Ардинско и др. На
30 април врагът е вече
на “Петрово бърдо”).
...Додето първенците... още не знаели какво да се решат и какво
да предприемат, пристигнал един батачанин,
който бил хванат в гората от башибозуците,
изпроводен нарочно от
предводителя им, известният на всички селянин Ахмед ага Барутински (Барутанлията) с
послание да каже на баташките първенци да се
представят незабавно
при него и му обещаят в
разстояние на 2 часа да
му предадат всичкото
оръжие..., другояче той
ще нападне селото и ще
земе оръжието със силата на своите башибозуци. По повод това, П.
Горанов събрал на часа
съвета и след съвещание проводили в стана
на Ахмеда (пратеници)

Черквата
в Батак

Задушница в
църковния двор,
1911 г.

да отговорят на башибозушкя началник, че

БАТАЧАНИ
ПО НИКОЙ
НАЧИН НЕ
ПРИЕМАЛИ ДА
СИ ПРЕДАДАТ
ОРЪЖИЕТО,
с което са прогласили свободата и независимостта си, и че ако
Ахмед иска да го земе
със сила, те са готови
да се бият!... Началниците на четите се показвали хладнокръвни и
способни под развения
полумесец на “Петрово
бърдо” и се трудели да
въодушевляват другарите си.
...Преди да се завърнат пратениците от
стана на неприятеля П.
Горанов взема от позициите (Сввети Героги и
Царьов комин) 100 души
и тръгва по височините.
Когато стига на могилата Кънева барика, от
страна на неприятеля се
отделили 200-300 души
с червен байряк и с диви
викове се спуснали по
посока на въстаниците.
Между това нападателите заградили от всяка
страна селото... Наченал
се непрекъснат бой. На
първо време башибозуците загубили няколко
души убити и видели да
се оттеглят на такъв разделеч, на което баташките куршуми не можели да ги стигнат. Тогава
П. Горанов заповядал да
извадят черешовия топ,
който изпразнили 4 пъти
едно по друго, но не направили никаква повреда на неприятелите и не
им произвело никакво
особено впечатление.

Наред с пушечните гърмежи следвали нескончаеми диви викове от
всички страни.
...П. Горанов наблюдавал борбата с ентусиазъм и с висок глас ободрявал и насърчавал четата... насърчителните
гласове се слушали и от
училището, където било
пълно с мъже, жени и
деца. Но скоро те са станали безполезни. Башибозуците с голяма сила
направили пристъп към
позицията...
...Взело да се мръква.
Турците заели всички
височини покрай селото
и непрестанно гърмели
върху къщата... Освен
куршумите навсякъде
летели като парцали
сняг, запалени маслени
пачаври за подпалване
къщята и плевните.
(... Като вижда безизходното положение
през нощта на 30 април
срещу 1 май П. Горанов,
пробива затегнатия
обръч
на противника и извежда
голяма група
батачани, които се спасяват.
Другите защитници на Батак
остават и търсят начин да се
укрият).
...Населе нието без разлика на пол
и възраст се
събрало в черквата, в
училището и в Трендафил Кереловата къща,
които места се считат за
по-здрави, по-сгодни за
самозащита и по-неизложени на подпалване...
Останалите в долния край пак се събрали в Богдановата къща.
Първи май бил денят на

непрекъснати тържества и от двете страни. Повече от 4000 пушки произвеждали непрекъснат
екот над селската продълговата котловина...

СЕЛОТО
ОТВСЯКЪДЕ
БИЛО
ЗАПАЛЕНО...
Пожарът продължавал сам по себе си. Скоро огънят се приближил
до Богдановата къща,
като произвеждал ужас
и трепет у събраните в
нея селяни – там имало 200-300 души мъже,
жени и деца. Защитата
се поддържала само от
няколко души, от прозорците на стените и
хладниците на зимника. Всички други стояли
като омаяни, като хипнотизирани в някакво
сънливо
състояние,
препълнено с уморителна задушливост, стенание и ледена отчаяност. Жените и децата с
жаловитите си гласове
като че затвърдявали
отчаянието...
...Заранта на другия
ден турците пратили
един посланик с предложение да се предадат,
защото уж селяните от
черквата и Трендафиловата къща се били предали, като им обещали,
че не ще им направят
нищо зло. След тоя пратеник явили се набли-

Най-ранната снимка на
храма след Априлското
въстание, фотограф –
Д. Кавра, 1878 г.

зо познати, прикрити
помежду
съседните
сгради, които молели и
уверявали първите да
си предадат оръжието
под тяхна лична отговорност и да излязат да
гасят пожара. Затвор-

Родов корен
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„Перси и влъсви и блъгари едино сут и все те на ету землю пришелци”
Летописец 1627

30 март - 5 април 2009 г.

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

вайки се от собствените си геройства. Всякой
считал себе си за обязан
да заколи няколко християни и всеки мислел
и вярвал, че колкото
повече и с по-големи
зверства пролее гяурска кръв, толкова по-сигурно ще бъде възнаграден... Всеки се трудел
да не остане по-долен
от другарите си, да се
набере по възможност
с повече пари и дрехи...
Освен клането на дръвника наченало и друго...
При касапина захванали да се явяват
или да се довличат с отсечени ръце, крака, носове, уши, с кълцани и
окървавени лица клани
и недоклани...
Историческата черквакостница „Св. Неделя”,
Батак
Пред историческата
черква. Снимка от
началото на ХХ век

ниците в Богдановата
къща се помамили и се
решили да си предадат
оръжието..., оръжието
го събрали..., и го предали на познатите тям турци от Яни махала... Тогава всички башибозуци
заградили Богдановата
къща и наченали

ТАКОВА
ПОТРЕСАЮЩО И
ОТВРАТИТЕЛНО
КЛАНЕ, ТАКИВА
СЪРЦЕРАЗДИРАТЕЛНИ УЖАСИ,
КАКВИТО
НИКОГА НЕ Е
ВИЖДАЛО
ЧОВЕЧЕСТВОТО
...Освен обирите те
наченали с различни
мъки да се трудят да
изнасилват уплашените
жени, но в това срещнали такова отчаяно
съпротивление, че при
всичката неравна борба
ни една стаена страст
не успяла да получи
удовлетворение. Нашите си служили с ноктите,
зъбите, с малките дървета, бакъри, ножчета
и други подвижни тела
като оръжие... Кръвта
затекла. Но в тоя башибозушки
безпорядък
проливаните кръве се
леели и зацапвали дрехите на убитите... затова
те решили да възстановят известен ред на кла-

нето, с което да направят обир и да увардят
от кървите хубавите и
здравите дрехи на доброволно предадените
им жертви... на средата
донесли един труп (дебело дърво-чукан) и до
него се изправил един
висок черен като комин,
страшен като дявол помак с възпретнати ръкави, с препасана отпреде
му червена престилка,
земана от някоя млада
жена, със забучена от
страна дълга кърпа за
обърсване на кървите...,
разгърден, бос с окъсани потури..., с превързана кърпа на главата,
а отгоре забучена босилена китка, земана от
някоя мома и с пелка
(балтия, топор), който
сече от двете странси
в ръцете си... Звероподобните ръмжения
се подпалили отново
с по-голяма отвратителност. Към касапина
и чукъна повели един
гол батачанин, който
сам си подложил главата на чукъна. Касапинът
издигнал пелката (топора-брадвата) и с див
рев я сложил с всичката
си сила върху лежащия
на чукъна батачанин...
Глух удар..., но главата
стояла още на тялото.
Пелката се изгнала повторно, червените кърви
на широки бразди прошарили бялото тяло и
нещастникът мъченик
направил едно малко

движение, не за самозащита, не за отбрана,
не от страх, а за да си
подложи по на място
врата, за да отбегне понататъшните помахи на
касапина... последвал
нов удар..., и главата на
жертваа се търколила
на два разкрача, а тялото се сгромолясало около дръвника. Ето и втора жертва. Подир малко
и втора отсечена глава,
... и трета глава... Кръвта
тръгнала на потоци по
земята! Смъртоносните удари непрекъснато
следвали един подир
друг, приглашали на
околните диво-радостни ръмжения и отваряли вратата на вечността
за мъчениците-християни...

ЖЕРТВИТЕ
СТОЯЛИ И
С НЯКАКВО
ТЪПО И
СЪНЛИВО
ХЛАДНОКРЪВИЕ ЧАКАЛИ
РЕДА СИ.

Никакви плачове, никакви сълзи,
никакви разкаяния и жалости, никакви вълнения и
страсти – нищо,
нищо не движело
и не безпокояло
никого! Тук-там се
чували само гласове на бозайничета... Отсечените
глави и отделените от тях тела
скоро съставили
грамадни купове
около дръвника.
Батачани сами си
повдигали мъртвите и си чистили
място за себе си.
Бащата например
е заклан, синът се
събличал бързо, хвърлял дрехите и парите
си в грозните ръце на
башибозуците, отивал
сам при касапина, хващал главата на баща си,
целувал я няколко пъти
без сълзи и без глас,
хвърлял я на грамадата
от мъченически глави,
после прегръщал мъртвия му кървав труп,
притискайки го за пос-

Костницата

„Защитата на
черквата”,
худ. Сашо Рачев

ледно целуванание и
последна раздяла към
обятията си, прехвърлял го настрана върху
грамадата мъртви тела
и сам подлагал врата си
на дръвника!...
Така правил и бащата със заклания си син,
брат със заклания си
брат, роднина с роднина и приятел с приятел,
изобщо мъченик с мъченик-светец.
Между
това от минута на минута у башибозуците
се разгаряли зверските
инстинкти... възхища-

Самите касапи се
бързо променяли и си
гласели жертвите, на които им отсичали разни
части по тялото и найсетне главата!... Наред с
тия явявали се и ревнители за разпространението на правата вяра.
Ако станеш турчин, ще
те оставим жив, казвали на някои, когато ги
събличали, за да ги принесат на общия жертвеник за изкупление на
народната свобода и независимост... Те са били
заколвани или от самите верокръстници или
от други башибозуци,
за да вземат новите им
дрехи... Около дръвника се образували високи грамадни купове от
човешки глави на една
страна и човешки тела
на друга. Станало нужда да донесат още два
дръвника и християнската, българската или
баташката касапница се
разширила.
Най-напред жените
завеждали на дръвника,
облечени само с риза,
но по-сетне като видели, че това е в голям
ущърб на голтацитебашибозуци, раздрали
пердето на собствения
си и на човешкия срам
и захванали като мъжете да ги събличат голи
и да ги колят като овце
или като кокошки на
дръвник... Това било
някак по-гнусно, по-отвратително и по-сърце-

Родов корен
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„… расата на елфите, т.е. – на Сияйните, което ще рече – на БЪЛГАРИТЕ.”
д-р Светлозар Попов
“Българското име в библейски времена”
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„Най-голямата добродетел в света е любовта към отечеството…тая
добродетел естествено е основана на друга – любовта към ближния…”
Христо Ботев

Антони Пиотровски: „Баташкото клане”, 1892.

раздирателно зрелище,
отколкото е представлявало клането на мъжете. Жените показвали
същата мъжествена и
в същото време хипнотическа готовност към
смъртта, както и мъжете. Тук само сцените са
били по-разнообразни,
по-жалостиви и ужасяващи. Повеждат майката на дръвника, а децата й припкат около нея,
притискат се помежду
кокалите й, прехващат
се за тялото й и произнасят само трогателно
и детски любовното:
“Мамо! Мамо!” – повтарят горките, изглеждат
презрително водещите
я мъчители, поглеждат
с ърце р аз д ир ате лн о,
жаловито и умоляващо
към сухите очи на злочестата майка, от която
не получават нищо освен отчаяние и безсмислени погледи...
Мамо! – продължават те, най-после обърнати към държащите я
главорези за милост и
пощада, и показват терзаещите си от любов и
преданост вълнения, но
майка им вече я слагат
на дръвника, касапинът
бързо издига пелката
(топора) и под припевния звук на тяхното
“Мамо!”, слага я върху
разпиляната дълга коса
помежду краката им и
като вцепенени остават
неподвижни на местата
си. Гледат без сълзи на
майчината си отсечена глава и чакат своята
съдбина!...
Или башибозуците
зимат от ръцете на майката детето, отсичат му
главата. Тя се хвърля
като тигрица върху нея,
зима я, целува я, докосва с уста кръвта, докле
успят да я съсекат на
части...
Или майката притиска в обятията милата си
рожба и не иска да се
раздели в последната
минута с нея, не иска
да я остави в ръцете на

мръсните и безсърдечните човешки зверове и
постоянства, докле не се
смеси кръвта й с кръвта
на любимата рожба.
При тия страшни и
с ърцераздирателни
сцени имало и такива
низки натури, в които се
разигравали скотските
страсти и се трудили с
насила да получат удовлетворението си! В това
отношение обаче ни
една батачанка не унизила себе си. При дръвника, под самия смъртоносен удар на пелката,
те стояли като полузаспали агнета, но

без думи...

Макгахан пише:
“Има неща твърде
ужасни, за да позволят
каквото и да е спокойно разследване. Неща
толкова позорни, че
окото отказва да ги гледа, умът да ги обсъжда.
Онова, което видяхме,
беше така ужасно, че човек не може да спре погледа си повече от миг...
Никога не бих могъл
да си представя нещо
потресаващо... Обходихме мястото и видяхме
същата гледка да се повтаря 100 пъти. Човешки

скелети, по които още
висеше облекло и месо,
гниеха на купища женски черепи, чиито коси
се влачеха из пепелищата, детски кости, разпилени навред. Тук къща,
в която 20 души са били
живи изгорени. По-нататък, където десетина
момичета
намерили
убежище, за да бъдат
изклани всички, както
свидетелстват техните
кости. Навред ужаси,
ужаси и само ужаси...”.
Тръпки и потресаващ
ужас изпитва човек, за-

КОГАТО
РАБОТАТА
ДОХОЖДАЛА
ДО ЧЕСТТА ИМ,
те като че се събуждали
от дрямката и като разярени лъвици се хвърляли за отбрана върху
мъчителите, борили се
до последни сили, докле
са бивали съсичани на
части... По такъв начин
в няколко часа клането
свършило. Не останало ни един жив човек, с
изключение на няколко
малки дечица, които са
отвели в робство за потурчване. Около дръвниците стояли грамадни
купове човешки глави и
тела, на отделно място
стояли женските и детинските и по всичкия
площад били разхвърляни детински меса и
човешки глави – все с
отворени и въздигнати
към небето очи!...”
Последното злодеяние Ахмед ага извършва на 4 май 1876 г, като
избива повече от 300
души, повечето от тях
жени, като за тези си геройски подвизи е награден лично от султана.
Два месеца по-късно като член на международната анкетна комисия кореспондентът
на вестник “Дейли нюз”

Гробът на Петър Горанов в двора на църквата

познавайки се с правдивите спомени на Ангел
Петров Горанов и при
посещение на църкватакостница в Батак, които
убедително и по найкатегоричен начин потвърждават резултатите
от анкетната комисия.
Какво са изпитвали очевидците и обречените
мъченици в момента на
това нечувано по своята извратена жестокост
варварско зрелище!?
Такива са истинските,
много образно отразени факти с типичния за
времето говор, от сина

на ръководителя на баташкото въстание Петър
Горанов! Тази грозна и
покъртителна картина
с безспорните факти,
оставаща в историята
като зловещ паметник
на Османската империя,
никога не бива да бъде
забравена от потомствата!
(Материалът
е подготвен с
използване на
исторически,
литературни
източници,
изследвания и
проучвания.)

Природа, екология
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Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

30 март - 5 април 2009 г.
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

Природа, екология
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„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”
Петър Дънов
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„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

АПРИЛ

Биодинамична характеристика
за месец април 2009 г.
Особено динамични
са първите дни на месец април. Меркурий
и Венера, а по-късно и
Марс, задържат затоплянето на земята от 9
април. Меркурий навлиза в топлинната област
на Овена и започва така
очакваното затопляне
на земята и по-топли
нощи.
Наближава времето
за присаждане на калеми. Особено подходящи – точни, са дните
15 и 16 април. Имаме и
трите необходими съвпадения:
възходяща
луна, топлинен (плоден) импулс, близост до
пълнолуние. При добро
съхранение на калемите
и точно време на отрязване очаквайте отлични
резултати.
Като втора възможност са дните: 23-и до
14.00 часа, 24-и от 20.00
часа до 26-и – 12 ч.
Достатъчно добри
дни има и за засаждане на кореноплодни. Да
припомним, че картофите за консумация садим на дни „корен”, а за
семе - на дни „плод”.
Април е подходящ
за начало на събиране
на растения за биодинамичните препарати
– глухарче, бял равнец,
коприва, изсушаваме на
сянка и съхраняваме на
проветриво място. Препарат от бял равнец в
цилиндър с кора от бреза можем да приготвим
на 7 април след 8 ч.
Особените дни през
месеца са свързани с ха-

рактеристиката на лунната орбита. Перигей на
2, възел при захода, 1719 април - Разпети петък
и Великден.
Природата все още
помни и тръпне от спомена за онзи далечен
петък, когато Христос
е разпънат на кръста и, разбира се,
деня на Възкресението.

По-добре да не работите в тези дни.
Доволен съм, че много от читателите на в.
„Родово имение” се интересуват от календара
и съве-

Актуалната позиция
и дължина в градуси на
зодиакалните съзвездия върху
небето и техните плодни
импулси – външен пояс.
Вътрешен кръг и зодиакалните
знаци - според астрологията.

тите в него и задават
въпроси. Смятам, че в
бъдеще е необходимо
по-обстойно да обясняваме и изучаваме влиянието на Космоса и негови-

те импулси върху живота на Земята.
В отговор на госпожата от Сандански ще
изясня някои несъответствия, които не са
действителни
грешки. Има разлика между зодиакален знак и
съзвездие, както
има
разлика
между астрология и ас-

трономия. Астрологията разделя зодиакалния
пояс на 12 равни части
по 30 градуса. Астрономията измерва също в
градуси, но при нея частите са с различна градусова дължина, като
най-къси са Везните, а
най-дълга е Девата.
Това естествено показва, че луната преминава за различно време
през различните съзвездия. Не само това – има
дни, когато тя се намира
пред едно съзвездие,
а за определено време
излъчва друг импулс,
което се определя от
специалното разположение на някои от планетите.
Това, което предлагам в помощ на колегите, е дългогодишен,
изпитан, практически
опит на Мария Тун в
Германия и два колектива от Франция.
Ние
предлагаме
този опит повече от 10
години, вярваме в неговата точност и за нас
това е правилен начин
на живот в унисон с природните ритми.
Поместената схема
ще ви помогне да осмислите това, за което
говорим.
Можете да се обръщате по всички въпроси и
директно към нас!
УСПЕХ!

В средата е Земята.
Точката на пролетното
равноденствие е вляво
от нея, откъдето е началото
на двата пояса – 0 градуса

Димитър Стоянов,
биодинамичен
фермер
Бачково, 2009 г.

Природа, екология
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Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

30 март - 5 април 2009 г.
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

ТАЙНСТВЕНАТА
СИМВОЛИКА НА ЦВЕТЯТА
Дора
АЛЕКСАНДРОВА
От древни времена
дърветата, тревите и
цветята се възприемат
като живи същества, надарени с необикновена
мощ и божествена сила.
За това се споменава във
всички религии. Нищо
не е случайно. Растенията са играли важна роля
в живота на хората от
древността – дарявали
са ги с храна, напитки,
дрехи, защитавали са ги
от студ, жега, служили
за лек срещу болести и
недъзи, зареждали ги с
живителна, положителна енергия.
Билколечението
и
днес се използва като
алтернатива на официалната медицина. Дърветата са част от календарната символика.
Много племена почитат дърветата като
светини и божества,
принасяли им жертви,
изповядлали се пред
тях. Борът е свещено
дърво на бог Атис, кедъ-

вяйки с дадено дърво и
цвете, друидите могат
да определят характера на човека и как ще се
развива бъдещето му, т.
е. съдбата.
Различните народи
по своему възприемат
красотата. Но в оценката
и естетическото преклонение пред цветята те са
единни. В древна Русия
например
празникът
Иван Купала е свързан
с цъфтежа на “тайнствения огнецвет” – папрат,
която разтваря цветните
си листенца само в тази
нощ. Според народното
поверие който успее да
види цъфнала папрат,
ще бъде щастлив и мечтите му ще се сбъднат.
И в наши дни в Прибалтийските страни се
отбелязва
празникът
Лиго, който бележи
идването на лятото и
приключването на пролетните земеделски работи. Окичени с цветни
венци, момци и моми
се веселят край буйния огън, прескачат го
и посрещат изгрева на

ничното шествие от
покривите и прозорците на къщите са спуснати гирлянди, а улиците
са застлани с цветя.
Празникът на розата и теменужката във
Франция има многовековна традиция. Жителите на Кан – перлата
на Лазурния бряг, през
февруари отбелязват с
пищни тържества Деня
на мимозата. Това нежно
цвете е внесено в Европа в средата на 19 век
от капитан Пол Турнер
– повярвал в легендата,
че мимозата има ясновидски качества – може
да определи коя жена
е коварна и лекомислена, в близост до такава
особа листенцата й се
свиват. Въпреки настъпилите промени у нас
Осми март се запазва
като празник, когато даряваме любимите жени
и майки с най-красивите цветя.
В американския град
Холънд, населен предимно от емигранти от
Холандия, в средата на

За чужденците България се асоциира с маслодайната казанлъшка
роза, на която е посветен празник по време на
масовия розобер.
В Япония особено се
тачат празниците на сакурата и хризантемите,
в Китай – на хризантемите и божура, в Индия
– на лотоса, в Иран – на
розата.
В продължение на векове хората са използвали т. нар. “език на цветята” – “селам”, измислен
от жените в харемите.
Например розата се
асоциира с пламенната
любов, а филиз – с отказ.
Цветните листенца нашепват желаното “Да”,
жълтата роза пита: “Не
е ли фалшива твоята любов?”, белият карамфил
убеждава: “Във всичко
ми се доверявай!”. “Ти
си самата невинност!”,
говорила от името на
младежа бялата лилия.
Лавандата означава недоразумение. Подареното цвете от олеандър
като посредник при-

В средните векове
всяко цвете имало определен символ, например лалето – гордост,
незабравката – пространство, лилията – не-

рал протест против тиранията. Същото цвете
възвести и падането на
диктаторския режим в
Португалия през миналия век.

рът на египетския бог
Озирис, ясенът се смята
за свещен в Скандинавия, а ливанският кедър
е символ на Христос…
Древните вярвали,
че всеки човек е произлязъл от определен
вид дърво или цвете. А
друидите създали свой
растителен хороскоп.
Убедени са, че дърветата са одушевени и като
нас могат да чувстват
болка, да тъгуват и да се
радват. Между нас и дървото има много общи
черти, започвайки от
физиологичния строеж
– стволът е гръбнакът,
листата – белите дробове, клоните – нервите и
т. н., и свършвайки с духовния облик. Друидите
са определили 22 вида
дървета, чиито свойства са огледално отражение на качествата на
даден човек. Съпоста-

слънцето.
В древна Гърция по
свещавали празници на
зюмбюла и лилията, в
Англия на незабравката, теменужката и примулата, а във Венеция
празникът на цветята
прераства в приказен
карнавал с факелни
шествия и украсени с
разноцветни
фенери
гондоли.
Всяка година на островите Фиджи се празнува Денят на любимото цвете – пламенния
хибискус. В негова чест
избират най-очарователната девойка за “кралица на цветята”. Носят
я на ръце, съпроводена
от свита отбрани красавици. Главите им са
украсени с тропически
цветя, а изящните тела
са обвити от цветни гирлянди и ярки ленти. По
целия маршрут на праз-

май се отбелязва празникът на лалето. Специално за случая в крайградските
плантации
се отглежда “океан от
лалета”. А в самата Холандия, известна като
Страната на лалетата, в
чест на селекционерите,
творци на нови сортове
цветя, през пролетта се
устройват весели карнавални шествия на
цветя, където се използват милиони различни видове цветя. От тях
правят кули, гигантски
кошници, замъци, торти,
карети, фонтани и други
произведения на красотата с най-причудливи
форми. И всичко това се
движи по улиците. А в
центъра на празничното шествие се възвисява
на своя трон Кралицата
на цветята – грациозна,
красива и нежна като
утринна зора.

знава на девойката, че
момъкът я е избрал не
заради външността й, а
за нейната доброта.
Със зюмбюл определяли деня на любовната
среща – броят на цветовете бил кодът на датата. Подареният нарцис
казвал на момичето: “Ти
мислиш повече за себе
си, дори се възгордяваш!”.
Клонка цъфнала вишна олицетворява любов
и нежност, които даряващият изпитва към
обекта на своето обожание. И днес окраската на
цветята е от значение.
Червеният цвят означава любов, при персите
– мир, зеленият – надежда, жълтият – измяна или раздяла, синият
– вярност, черният – печал. В Япония печал и
скръб се изразяват чрез
белия цвят.

порочност, мир и чистота, момините сълзи
– пролет, нежност, гордост, страст, издръжливост, теменужката –
скромност, чувствителност и душевност, маргаритката – преданост и
съгласие, черното лале
– мъка, скръб, тревога,
съжаление и страдание.
По този начин букетът
може да замени цяло
любовно обяснение.
Освен това цветята
са своеобразна жива
енциклопедия, съдържаща ценни исторически сведения. Древните
гърци например изпращали вестоносец с
палмова клонка, за да
се съобщи за спечелена
победа, а когато носели маслинена клонка,
означавало, че се предлага мир. За комунарите от Париж червеният
карамфил символизи-

Растенията,
както
и животните още през
средните векове се използвали като символи
в хералдиката. Те давали определена информация за собствениците
на герба.
Широко разпространен е обичаят различните части на света и
страни да се представят
чрез типични за тях растения и дървета. Например брезата символизира Русия, липата – Германия, борът – Скандинавия, а кленовият лист
– Канада – изобразен
е върху националния
флаг.
Символиката
на
растителния цвят се е
създавала в течение
на векове, всеки народ
приписвал на цветята и
дърветата магически качества. Тази традиция се
е запазила до наши дни.

30 март - 5 април 2009 г.

Здраве, красота

„- Съществуват няколко главни причини за болестите на човешката плът пагубните чувства, изкуственият режим на приемане на храната и нейният
състав, липсата на близка и далечна цел, лъжливата представа за собствената
същност и предназначение...

Дора
АЛЕКСАНДРОВА

ЗАЩО Е
ПОЛЕЗНО ДА
СЕ СМЕЕМ?
Абсурдно като въп
рос, но той изисква да
си отговорим сериозно
на въпроса, какъв точно
е ефектът на смеха върху психиката и физиката
на човека.
Истинският смях разкрасява лицето, успокоява душата и укрепва
сърцето.
Медицината открива в хумора и
веселието свой силен
съюзник. Още великият
Волтер е философствал
от далечината на своя
18 век на тема “Лечебният ефект на позитивното мислене върху боледуващия организъм”.
Днес в науката е развит
отделен клон наречен
гелотология – или наука
на смеха (от гръцката
дума “гелос” – смях). От
десетилетия учени по
света изследват ведрото настроение и усмивките като средство, което подсилва човешкия
организъм и го стимулира за по-бързо оздравяване при боледуване.
Доказано е, че силният
смях разтоварва и освобождава от стреса.
От кикота до сълзите от
смях освобождават от
нервното напрежение,
потушават болките и
грижите. Когато се смеем, мускулите се отпускат, а духът се повдига,
заедно с него - и съпротивителните сили на
имунната система.
Какви точно реакции
предизвиква смехът в
мозъчните ни клетки, е
повече загадка, отколкото познание. Но е установено, че широката
весела усмивка е достатъчна, за да повиши
веднага производството на защитни клетки в
личната ни биологична
лаборатория. Веселието
възпира образуването
на хормона на стреса –
кортизола, и отприщва
изпускането на хормона
на щастието – ендорфина. Смехът успява да облекчава болки.
Смехът е бил използван за първи път като
лечебно средство в
САЩ. Терапията се оказала успешна и сега в
много болници и в приюти за възрастни хора
се назначават “доктори
клоуни”. Изключително
ефективна и успешна се
оказва смешната операция при децата. Смехът
се използва за лечение
на депресии при всички заболявания, особено ако на болния му се
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Как в условията на вашия свят да се върне загубената връзка на човека с
растенията - вече ти говорих. Осъзнаването на всичко останало е по-леко да
се постигне чрез личен и непосредствен контакт с тези растения.
„Звънящият кедър”, В. МЕГРЕ

СМЕХЪТ ЛЕКУВА
И РАЗКРАСЯВА
налага дълго време да
остане на легло. Защото неподвижността се
отразява негативно на
настроението, затова в
болниците се организират разсмиващи сеанси. В клубове по смях
склонните към тъга и
самосъжаление целенасочено взимат уроци по
веселие, за да се справят с депресивните си
нагласи.
Пациенти споделят,
че страданието намалява при смях и след
това. Все още науката не
е изяснила напълно как
точно реагират мозъчните центрове на болката в главата при смях.
Но при сканиране ясно
се вижда, че те участват
във веселието. Учените са категорични, че
смехът от сърце предпазва от инфаркт. Защото стресът поразява
най-често кръвоносните съдове. Изследване
на екип от учени от университета в Мериленд,
САЩ, извършено върху
пациенти с кардиологични проблеми, доказало интересен факт.
Повечето от изследваните сърдечно болни
били лишени от чувството за хумор за разлика от групата здрави,
която била използвана
за сравнение в опита.
Идентични са изследванията и на германски
учени от университетската клиника в Мюнхен.
При тях песимистично
настроените хора били
затворени и огорчени
от живота, състоянието
им бързо се влошавало
за двете години на изследването. Но картината на заболяването не се
променяла при ведрите
и общителни пациенти,
които споделяли, че се
радват на стабилни приятелства.
Учените установили,
че оптимистите, дори
онези, които ви изглеждат, че глупаво се хилят
срещу вас, по-лесно успяват да се справят със
стресовите ситуации от
начумерените, смръщени
и мрачни черногледци.
Бодряците лесно увличат и други в своето
ведро настроение, умеят да ги разтоварят и
по-лесно да разпускат.

Благодарение на способността си да гледат
на живота по-ведро, те
по-лесно се отдръпват
от сивотата и проблемността в живота си, а
онези със смръщените физиономии лесно
потъват като в блато в
своя песимизъм. Ведрите и усмихнати хора лесно привличат другите,
те са приятни, желани
и търсени за компания,
защото имат по-голям
шанс да разсейват напрежението.
Никой не обича мърморковците, те сами се
изпращат в противоположния ъгъл и разполагат с нищожен собствен
позитивен потенциал.
Получават трудно и помощ отвън. Така те лесно остават в своя омагьосан кръг от стрес и
напрежение и почти
постоянно са в криза, а
всичко това въздейства
силно негативно психически, здравословно и
социално.
Човек, който умее да
се смее на своите грешки и недостатъци, който
посреща с присмех проблемите си, а не с вайкане и вопли, всъщност
не позволява провалите
да засегнат душата му и
да тровят бъдещето му.
Такъв човек успява дори
и в голямо нещастие да
се справи с помощта на
смеха, на подигравката
или иронията.

КАК ДА ПРЕДИЗВИКВАТЕ
РАДОСТТА?
Попаднали сте в ло
шо настроение, главата
ви е натежала от грижи
и тревоги от всякакъв
характер. Тогава започнете да се усмихвате,
скоро ще усетите как настроението ви се вдига.
Използвайте шегички,
духовити вметвания или
характеристики, смейте се на всичко, с което
можете да се пошегувате. Просто възприемете
смеха като вид тренировка, а смеенето - като
физическо упражнение.
Скоро ще усетите, че
всяка тренировка кара
кръвта ви да се раздвижва, дишането да се подобрява, адреналинът
да се покачва. Колкото

С напредването на
възрастта, човек става
все-сериозен, по-рядко
му се случва да се усмихва и още по-рядко да
се разсмива с истински
смях. Наблюдавали ли
сте, как децата се смеят
лесно, на малко смешни

последствията. Смехът е
отличен релакс за хора,
работили
напрегнато
през целия ден. Запитвали ли сте се, защо
рейтингът на развлекателните програми и комедийни продукции е
много по-висок от тези
на останалите видове.
В Германия се разработват програми за благотворно въздействие на
психиката чрез подбор
на вицове, комични
разкази, пиеси, филми,
весели диалози и игри,
с които се опитват да
зареждат въздуха със
смях. В Швейцария е
създадена цяла организация, наречена Humor
Care, с цел профилактика
на обществото. В прак-

неща и го правят спонтанно, чисто и откровено. Тийнейджърите са
известни с глуповатото си кикотене с повод
и без повод. Младите
хора са много по-ведри
и усмихнати от старите.
След 40-те човекът става по-тежък и сериозен,
горчивината и депресията се срещат много почесто в тази възрастова
група, отколкото на младини. Тъкмо заради това
хуморът е добро противодействие на отчаянието, страха и депресията. Той стимулира
жизнерадостта, прави
физическото страдание
поносимо. Смехът е полезен и за самите терапевти, те са доволни, че
са предизвикали облекчаване в състоянието на
болен или депресиран
човек. Така те по-лесно
се освобождават от мъките на пациентите и от

тиката си тя “внедрява”
хумора в делника като
целенасочена здравна
профилактика. Те вярват, че хората трябва да
бъдат насърчавани да
възприемат смешното,
забавното и абсурдното, да го разбират, ценят
и изразяват. Така те научават сами себе си как
да се справят с ядове и
напрежения, преодоляват болки и тревоги.
Всичко това би имало
своята полезна страна,
ако смехът е добре подбран, дозиран, освободен от лекомислие, ирония и сарказъм. Тонът на
шегите винаги трябва
да е добре премерен и
съобразен с аудиторията. Особено силен е
ефектът от самоиронията, но тя се използва
само при високо интелигентни хора, иначе резултатът може да се окаже негативен и вместо

по-често спонтанно се
разтърсваме от смях,
толкова той ще е по-полезен за нас. Всяка усмивка кара мускулите да
работят и предизвикват
нервни импулси. Смейте се открито, колкото
силно ви идва отвътре
да го правите и без да го
потискате.

СМЕХЪТ
ПОДМЛАДЯВА

да излекува, да затормози още повече пациента.

КАК ДА
ПРИДОБИЕМ
ЧУВСТВО ЗА
ХУМОР?
Това съвсем не е лесна задача, колкото и да
изглежда така на пръв
поглед. Първо условие
е всеки ден да си търсите причини да се усмихвате и неща, които
да успеят да ви разсмеят. Например:
- Поддържайте връзки с весели и усмихнати хора. В почивките се
присъединявайте към
колеги, които умеят да
се шегуват и които успяват да ви накарат да избухнете в смях. Опитайте и вие да се шегувате.
- Опитайте да откриете онези ситуации и
теми, които са ви особено смешни и които успяват да ви развеселят,
да се заливате от смях
с приятели. Открийте и
онези слушатели, които
ви разказват предимно
трагични истории и вечно ви се жалват. Тях избягвайте.
- Не пропускайте случая да се усмихнете широко на всяка комична
ситуация, която денят
ви предлага.
- Подбирайте смешни и забавни предавания по ТV или ведри
и комични театрални
представления. Предпочитате ли да гледате спортни програми,
подберете онези, които
ви носят забава, а не напрежение и ядове, ако
загуби предпочитаният
ви отбор.
- Събирайте вицове и
смешки, които са успели
да ви развеселят истински или които много ви
харесват. Често си взимайте любими комедии
от видеотеката.
- Никой не ви пречи
да поглеждате любимите си детски комикси и
отново да се посмеете
на тях.
- Често си играйте с
вашите деца. Те са по
природа надарени комици, стига да ги подкрепяте и поощрявате
в това. Децата просто
умират да се смеят. Не
е неправилно, ако решите да се направите на
клоун или смешник, за
да ги забавлявате и така
всички да станат усмихнати и весели. Един бой
с възглавници е особено полезно физическо
упражнение, или пръскането с вода, но само
ако е горещо лято и с
ограничено количество
вода.

Бард
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УЧАСТВАЙТЕ
В КЛУБОВЕ НА
СМЕХА
Има вече такива, които успешно прилагат
смехотерапията, за да
се освободят хората от
негативните си емоции
и стреса, да релаксират
и да се забавляват. Заниманията наподобяват
комбинация между йога
практика и смях, оттам
идва и другото име, с
което вече са популярни – йога на смеха. Всеки сеанс трае обикновено от 50 до 90 минути, в
зависимост от броя на
хората в групата. Във
всеки от тях се включват
танци, вдишване и издишване, упражнения за
загряване, за стимулиране на диафрагмата и
смеха, визуализации, упражнения за повишаване на доверието в себе
си. В курса не се разказват вицове и смешки,
но се създават смешни
ситуации, които всеки
от курсистите интерпретира по свой начин.
Сеансите завършват с
медитация на смеха, в

който от заразителния
характер на смеха всички се смеят до сълзи. Заниманията обикновено
завършват с класическа
релаксация, при която
всички си почиват и се
вслушват в тишината. В
сеансите всеки развива
и творческите си способности. Не се търси
никакво съвършенство
и
професионализъм.
По-скоро се цели да се
получи приятна игра на
възрастни, развива се
възможността у него да
се събуди детето, да се
отпусне и да се заиграе,
без да мисли как ще изглежда в очите на другите. Затова по време на
сеансите не се допускат
зрители, за да не притесняват
останалите.
Повечето от курсистите
се притесняват, когато
се опитват да ги оценяват или обсъждат.
Разбира се, резултатите не идват отведнъж.
Отначало смехът е пресилен, докато тялото се
отпусне. В последствие
то не прави разлика
между пресилен и спонтанен смях, тъй като и
при двата случая мус-

кулите работят активно.
Честото посещение на
един такъв курс води
до положителни промени. Започнали веднъж
седмично, хората постепенно се убеждават, че
да се смееш всеки ден
и то интензивно, води
до физически и душевни промени на човека.
Започнали отначало от
любопитство, постепенно хората започват да
чувстват все по-нарастваща нужда да се смеят и забавляват, защото
всеки търси начини да
се разтоварва от всекидневното напрежение, да се освобождава
бързо от стреса и притесненията. Децата се

30 март - 5 април 2009 г.

смеят обикновено от
300 до 400 пъти по-често от възрастните и то
без особена причина,
но възрастните го правят все по-рядко. Напрегнати и притеснени
те не умеят дори да се
разтоварват.
Какви са методите
на лечение чрез смях?
В курсовете се използва
широко т. нар. асоциативен смях. Или изразяване на състояния чрез
смеха – смях на месаря,
смях на заека, смях на
асансьора, или 1 метър
смях и др. или това са
различни ситуации от
живота, които се раз
играват от курсистите
по време на сеансите.

Хората се смеят по
различен начин. Едни
участници в курсовете
избухват в спонтанен,
заразителен,
пречи
стващ, освобождаващ
плача смях. Други се
смеят плахо, несигурно, под сурдинка. Но
постепенно всеки усеща в себе си въздействието на терапията,
защото има мощно
въздействие над психиката. Основната идея
е всички да се смеят, да
се забавляват безкрайно, но не да се надсмиват един над друг. Поважното е да се преоткрива удоволствието
от спонтанния, искрен
и заразяващ смях, който помага да се погледнеш отстрани и да преодолееш задръжките,
да повишаваш самочувствието. Смехът се
оказва не само лечебно, но и превантивно
действие. Защото той
е вид физическо натоварване, но действа
като активен масаж на
вътрешните
органи.
Освен това ускорява
метаболизма, насища
кръвта с повече кисло-

род, увеличава производството на ендорфини, потискащи усещането за болка. Наред с
всичко добро стимулира имунната система и
позитивното мислене,
подобрява съня. Отразява се добре на хора
хипертоници и с други
сърдечни заболявания,
на язваджии, на хора,
изпадащи често и дори
безпричинно в депресивни състояния, увеличава производството на серотонин, който
е един естествен антидепресант.
Единствените ограничения пред прекомерния смях се прилагат при хора страдащи
от херния и на бременните жени, както на хора
с инфекциозни заболявания, с грип, настинки,
претърпели тежки операции.
Целта е да се превърне смеха в начин на
общуване между хората
и то по здравословен
начин. Защото практиката показва, че макар
говорещи на различни
езици, хората се смеят
по един и същи начин.

ПИПЕРЛИВИЯТ ДЕН НА ХУМОРА И
ШЕГАТА ЖИВ И ДНЕС

Първи април е обявен през 1970 г. за Ден на хумора и
шегата от Международната организация по въпросите на
радиоразпръскването, сега Европейски съюз за радио и телевизия

Дора АЛЕКСАНДРОВА
“Някои си мислят, че е достатъчно да нарекат всички глупци, за да ги сметнат за умни”
В.О.Ключевский
Всеки човек обича да се пошегува, да се посмее или
разиграе някого, но един ден в годината с това се занимават абсолютно всички – от децата до възрастните, от
студента до деловия човек. Защо този ден е точно Първи
април, за това има няколко версии. Едни приписват на
Древен Рим зараждането на празника, където в средата
на февруари (а не в началото на април) празнували празника на Глупците. Други отнасят възникването на празника в древна Индия, където на 31 март отбелязвали
празника на шегата. В древността Първи април отбелязвали само ирландците, и то в чест на Новата година.
Според друга версия, дължим този празник на неаполитанския крал Монтерей, комуто поднесли по случай
на спирането на земетресението, поднос с риба. След година владетелят поискал точно същата риба. Такава обаче не намерили и готвачът приготвил друга, която много приличала на предишната. Макар че кралят познал
подмяната, не се разгневил, а дори се развеселил. След
години априлските риби изчезнали, но и днес деца и
възрастни се забавляват като закачат риби по гърбовете
на “жертвите си” за един ден. Оттогава станали обичайни
първоаприлските шеги и лъжи. Шеги се разменяли наймного сред занаятчиите и били предназначени да “отворят очите” на чираците. На 1 април било разрешено да
се казва това, което от срамежливост или възпитание до
този ден било премълчавано. Така месарите изпращали
чираците си до съседната месарница, за да потърсят и
донесат… ютия за размразяване на сланина. Сладкарите
им поръчвали да донесат калъп за бонбони, а перачките – олио за почистване на петна. Продавачите на риба
– щука без кости, кръчмарите – дух от бутилка и др.
ДЕНЯТ НА СМЕХА В РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ НОСИ
СВОЙ НАЦИОНАЛЕН КОЛОРИТ, ПРИСЪЩ ЗА ВСЯКА
СТРАНА
Във Франция този обичай е предимно градски и се
нарекъл “априлска риба”. Произходът му е свързан с времето на Карл ІХ, който през 1564 г. издал ордонанс, предписващ да се пренесе началото на годината от 1 януари
на 1 април. На следващата година много от поданиците

на краля изпратили на своите приятели новогодишни
поздравления и подаръци през април – в знак на протест,
или оставайки верни на традицията. Слънцето тогава се
намирало в съзвездието Риби и французите сметнали, че
наименованието “априлска риба” е напълно достойно за
подобни шеги и в бъдеще. И не са сгрешили. Традицията
е още жива.
В Англия от невинното “рибно” развлечение израснал цял един Ден на всички глупци. От полунощ до 12
часа на обяд на 1 април всеки можел да се шегува, надсмива, разиграва своите приятели и познати. Този, който
се хващал на въдицата, посрещали с весел смях и викове:
“Априлски глупак!” Една от най-големите измами на 1 април, за която дълго после си спомняли вестниците и списанията, станала в Лондон през 1890 г., когато няколко
стотици английски джентълмени и техните опърничави
английски лейди получили покани да отидат на “ежегодната тържествена церемония по измиването на белите
лъвове, която ще се състои в Тауер в 1 часа сутринта на
1 април”. Разбира се, това си било чисто шегаджийство и
изпращане за зелен хайвер.
В Шотландия например първи април се празнува
два дни. Вторият ден от шегаджийския празник е посветен на “задните” части на тялото – по гърбовете на хората да се закачат иронични надписи.
В Германия и Австрия смятат 1 април за нещастен
ден, а хората, родени на този ден, за хора без късмет. Според преданието, на този ден бил роден Юда – предателят,
и именно на 1 април сатаната бил низвергнат от небето. В
селата не работели, не започвали нови неща, не пускали
домашните животни навън. Възрастните и децата се лъжели взаимно, пращайки се да изпълняват неизпълними
заръки, например да купят от аптеката мас от комар.
Във Финландия денят на шегата и лъжата е нов
обичай с градски произход. Но с времето се е разпространил и сред селяните, украсен от самобитния хумор
на селските ергени. Свързан е със стария селски обичай
да пращат децата да изпълняват шеговити поръчения по
време на сериозна селска работа – когато се мели зърното, колят се животни. Пращали децата до съседния двор
да вземат несъществуващ инструмент – стъклени ножици, ъгломер за тор. Съседите уж си “спомняли”, че са дали
инструмента на други и детето тръгвало към следващия
двор. Дали пък така не са искали просто да държат децата далече от опасните неща и са ги щадяли.

Ден на лъжата съществува и в азиатските страни. Но
точно определение за произхода на първоаприлските
шеги и разигравания не може да се даде.
У НАС
Денят на хумора и сатирата, или още – на шегата и
лъжата, не се отбелязва като празник в календара, но
всички го знаят като такъв. За нас, българите, най-приемливо е поверието, съществувало още при славяните.
То е свързано с променливостта на априлското време.
Прадедите ни наричали четвъртия годишен месец Лежитрев или Лъжко – топлите дни подлъгвали тревата да
порасне, а внезапно появяващият се студ я унищожавал.
За да измамят злия дух на зимата, тези предци измисляли всевъзможни хитрини: променяли само на този ден
имената си, та невидимите демони да се объркат и да не
знаят на кого искат да навредят. Затова си обличали кожените шуби наопаки и си слагали на лицата маски. Покъсно започнали да погаждат номера и на приятелите си
– черпели ги уж с меки сладки, намазана с мед, а то било
твърд картоф, който можел да ти счупи зъбите. Когато
подарявали дъхави цветя, ги поръсвали с лют пипер, та
когато ги помирише, така да кихне, че да му се завие свят.
На Първи април, славяните организирали забави с различни лъжовни игри, за да подскажат с тях на създаващия им неприятности Април, че не им се нравят лъжите
му. Оттогава останал обичаят на този ден под формата на
шеги да се казват истини. Прийом, необходим и ценен в
съвременните човешки взаимоотношения.
Този празник се поддържал жив и витален и по време
на Възраждането. Тогава на мода са били историите, разказвани от Хитър Петър, Настрадин Ходжа и други зевзеци, в които е отразен народният хумор и светогледа на
нашенеца в онези времена.
Безброй са видовете шеги, закачки и анекдоти, които
находчивите хора са съчинили, за да развеселят по остроумен начин живота си в края на зимния сезон. Не само
за да повдигнат настроението си чрез смях и веселба, но
и да си кажат грешките, да осмеят постъпките си, да се
забавляват с глупостта и заблудите си.
Опашата първоаприлска лъжа изплашила пловдивчани през 1893 г. Тогава някой пуснал слух, че Сливенският
балкан е станал вулкан и изпуща лава, пламъци и пепел.
Паниката била толкова голяма, че се наложило вестник
“Балканска зора” специално да опровергава слуха 8 дни
по-късно.

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

МЕЧТА

Велизар ФУРЛАНСКИ
Дядо пита внучето си:
- Какъв искаш да станеш, като пораснеш голям?
- Дядо Коледа.
- И защо?
- За да работя само един ден в годината.



МЕЧТАТА НА МОРЯКА
Виктор КОЙЧЕВ

Един моряк си говори с колегата си:
- Като се ожених, си казах: “Моят дом ще бъде кораб, аз ще
бъда неговият капитан.”
А колегата му казва:
- И какво стана?
- За жалост, разбрах твърде късно, че се женя за адмирал!



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Веселина БАБАДЖАНКОВА,
носител на “Благолаж 1995”
Искам да помоля за съдействие г-н кмета на Габрово: към
Здравната каса да открием клон за лечение със смях. Ако някой ме е виждал преди, от “Благолаж” на “Благолаж” аз все
се разраствам, понеже съм научила, че луна, жена и кесия се
обичат пълни, затова продължавам да си поддържам фигурата със смях, с добри приятели и с хапване.
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от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?
Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

ГОЛАТА ИСТИНА
Веселина БАБАДЖАНКОВА,
носител на “Благолаж 1995”

Родопчани знайме, че човек се ражда без да ще, живее ако
ще и умира ще не ще.



ИЗБОР

Мария ТОШЕВА
Една майка постоянно гълчи сина
си защо не се жени и той накрая води
пет мацки вкъщи от секакъв вид и
майката ги оглежда критично, мислят
там един ден и на другия ден го пита:
- Сине, ти коя избра?
- Ами, избрах оная червенокосата.
А ти коя избра?
- Ами и аз към нея се ориентирах.
- Ами по какъв критерии?
- Ами още от първия път към нея
имах най-голяма непоносимост.



КАК ШОТЛАНДЕЦ СИ
КУПУВА КОЛА
Аспарух ЙОРДАНОВ, АНГЛИЯ
Носител на “Благолаж-2001”
Участие по интернет

Шотландец влиза в магазин за

автомобили, за да си купи нова кола. Гледа, пита, сяда, става,
разхожда се нервно измежду возилата - скъпичко му се струва. По едно време се спира пред една таратайка и пита:
- А колко за тази съборетина?
- Ама как съборетина, господине, тази кола е идеална за
вас - малка, бърза и икономична! Харчи една лъжица бензин
на 100 км!
Шотландецът зарадван плясва с ръце, плаща и отпрашва!
Не след дълго продавачът гледа - онзи пак спира на паркинга
и тича към него:
- Какво има, господине, не ви ли харесва новата кола?
- Малка била, една лъжица харчела...
Ама супена или чаена лъжица, а?



НАТЯСНО

Минка МАРИНОВА
Касиер-билетна каса
Майката се прибира от работа и
намира вкъщи пълен хаос. През деня
синът й правил купон с приятелите си.
Жената се ядосала и започнала да се
кара:
- Как може толкова да не слушаш!
Нали съм ти казала, че всяка твоя лоша
постъпка ми донася по един бял косъм.
Как мислиш да я караш?
В това време влиза бабата - със съвсем побеляла коса. Момчето прихва:
- Охо, мамо, като гледам баба, ми
става ясно колко пък ти си била послушна някога!

ВЕСЕЛ ПЪРВОАПРИЛСКИ ЗОДИАК
Дора АЛЕКСАНДРОВА

ОВЕН: Овенът тичал по своя много важна работа
между релсите на железопътна линия. Изведнъж срещу него
се задал влак. Въпреки предупредителните сигнали на локомотива, овенът продължавал напред и “тряс” – се чуло накрая, когато машината и животното се сблъскали и отскочили
назад от удара. Овенът се поотръскал и пак поел по своя път.
Локомотивът без да се отръска се понесъл срещу него. И пак
“тряс”, отхвръкнали назад. На третия път машинистът излязъл
по-умен, дал заден ход и отбил в странична линия машината
и така направил път на овена, който продължил устремено да
тича по своята важна работа напред.
Поуката: От овена по-упорит може да е само друг овен.
ТЕЛЕЦ: Телето пораснало и станало голям бик.
Веднъж един тореадор го поканил да си поиграят на корида – борба с бикове. Телецът с готовност се съгласил, защото
много обичал игрите, но не знаел, че биковете заплащат за
нея с живота си. Тореадорът размахвал червения плащ. Телецът се разярил и го подгонил, но в един миг се спрял и се
заковал на едно място. Какво ли не правил тореадорът, как ли
не размахвал пред него аления плащ, но бикът не помръдвал.
Обиденият тореадор се разплакал и напуснал осмян арената.
Тогава телецът вдигнал копитото, с което бил настъпил случайно попаднала на полето жълтица, прибрал я и така не само
спасил живота си, но и забогатял.
Поуката: Не изпускай късмета си!
БЛИЗНАЦИ: Те решили да пътешестват по
света. Единият предложил да тръгнат по море с кораб, другият предположил, че вследствие на буря могат да потънат, и
предложил да се изкачат на най-високата планина. Първият се
съгласил, но предположил, че могат да паднат, и на свой ред
предложил да стигнат Северния полюс. Другият се съгласил,
но казал, че там със сигурност ще замръзнат, затова по-добре
да обиколят Земята по екватора. Първият се съгласил, но казал друга причина, за да се откажат. Така близнаците си приличат като две капки вода, но и на двамата ключовата дума в
живота им е “обаче”. Заради нея те си останали цял живот на
едно и също място.
Поуката: Трудно ще разделиш две магарета от сламата,
когато едното от тях си ти.
РАК: Веднъж видял пред себе си водорасло. Решил,
че е гладен, и се втурнал към апетитната закуска, но се насочил точно в обратната посока. Колкото повече вървял, толкова повече се отдалечавал от водораслото. Но тъй като земята
е кръгла, в крайна сметка той стигнал до водораслото. И така
през целия си живот ракът върви към целта си. Когато добли-

жил водораслото, то било изсъхнало и не ставало за ядене.
Ракът си останал гладен, но пък се прочул като голям пътешественик, обиколил света заднешком.
Поуката: Към славата няма преки пътища.

ЛЪВ: Той бил толкова доволен от себе си, че се възхищавал и възхвалявал възможностите си от сутрин до вечер. По цял ден си казвал, колко е величествен, достолепен
и сияен. Цяла нощ сънувал как всички му се възхищават. Но
през деня около него нямало никой, само безкрайна пустиня.
Лъвът решил да отиде в града и приел службата да стане жив
експонат в зоопарка. Хората му се възхищавали, че е величествен и горд, когато се разхожда в клетка, но никой не казвал
гласно колко държи на честта и достойнството си.
Поуката: Публиката нищо не разбира.
ДЕВА: Тя вече не искала да бъде девица и решила
да се омъжи. Много били кандидатите, но тя никого не харесала. Един бил висок, друг - нисък, буен, свит, или за нищо не
ставал. Все пак открила един и започнала да си търси подходяща рокля. Дълго избирала булчинската си премяна, но
все намирала кусури и не харесвала предложенията. Така си
минало времето, избраникът й станал вече дядо, а тя отдавна
избягвала да се поглежда в огледалото. Така си останала и неомъжена.
Поуката: Претенциозният вкус рядко помага в живота.
ВЕЗНИ: Те се накланят ту наляво, ту надясно. Толкова били чувствителни, че не искали да пренебрегнат никого, вечно се колебаели с кого да бъдат по-любезни. Никога не
се успокоявали, защото тежестта винаги накланяла на онази
страна, към която се обърнели, и затова бързали да възстановят абстрактното си равновесие. Така те се замислили над
нерадостната си съдба и когато престанали да мислят, усетили, че не се накланят нито на едната, нито на другата страна.
Просто защото не забелязвали кой е до тях.
Поуката: Мисли за другите, но не забравяй и себе си!
СКОРПИОН: Той бил толкова лош, че никой не
искал да си играе с него. Веднъж незнайно откъде дошъл и
спрял до него бръмбар. Попитал скорпиона, дали иска да си
поиграят. Забравил, че е лош, скорпионът се съгласил и двамата играли на „прескочи бръмбар” и на „не се сърди скорпионче”. Веднъж бръмбарът се скрил, една мушица кацнала над
него и му прошепнала: „Не знаеш ли, че скорпионът има отровен шип?” – „Глупости, отговорил бръмбарът, та той е толкова
добър!” От подслушания разговор скорпионът разбрал защо
всъщност е лош. Защото никой не искал да си играе с него.
Поуката: Забрави ли скорпионът жилото си, не му напомняй!

СТРЕЛЕЦ: Отначало той бил толкова слаб
стрелец, че никога нищо не улучвал. Защото бил късоглед, а си имал и други причини. Всички го съветвали да се откаже, но той не се съгласявал и всеки
път казвал на опонентите си: “Ще видите какъв шампион по стрелба ще стана!” Постепенно успявал в
усилията си, защото първо пускал стрелата, а после рисувал кръгове около точката, в която забивал
стрелата. Така стрелите му били винаги в центъра на
мишената.
Поуката: Ако не можеш да постигнеш целта, приеми за цел онова, което си постигнал.
КОЗИРОГ: Той си бил обикновен козел, но искал
да се изкачи на най-високия връх, за да го нарекат козирог. Заизкачвал се към върховете, преминавал хълмчета и връхчета,
докато стигнал до най-високия – оттам можел да види целия
свят. Но искал и целият свят да го види – това било по-важно
за него. Когато извикал към целия свят да го види и признае
за велик козирог, към него от високото се спуснал един орел,
сграбчил го с ноктите си и го отнесъл.
Поуката: И най-високопоставеният да помни, че над него
има още някой друг.
ВОДОЛЕЙ: Той си бил просто поливач на градина и това правел всеки ден. Поливал лехите в градината, а
нощем миел улиците с маркуч. Но той бил толкова вдъхновен
от работата и задълженията си, че възприемал поетично всяка своя дейност. Веднъж влязъл в хлебарница и си поискал
“онова ухаещо чудо, получено от зрелия полски клас”. Хлебарят решил, че му се подиграва, и го изгонил. Така водолеят
си останал гладен, но и глада си нарекъл “неясен копнеж към
недостижимото”.
Поуката: Красотата може да спаси света, но едва ли ще те
нахрани.
РИБИ: Те били толкова суетни, че нищо не хапвали,
за да не се залепи по тях някой излишен килограм. За всичко
се съветвали със звездите и нищо не предприемали, без да се
допитат до тях. Един ден риба видяла буйно водорасло, което
й приличало на къдраво зеле. Но хороскопът й показвал, че
денят не бил благоприятен за ядене на водорасли. И се отказала. По-нататък открила апетитна попова лъжичка, но и нея
изоставила, защото разположението на звездите й забранявало днес този деликатес. Изведнъж открила червейче и решила да го погълне. Хороскопът сочел, че сега е нейният момент.
Рибата нагълтала червейчето и полетяла нагоре, закачена на
кукичката на въдичаря. А въдичарят се бил посъветвал със
звездите, които му предрекли ден, богат на улов.
Поуката: Не играй по всяка гайда.

Детски свят
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Господ създал 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 вредна храна от предците
им. Хората постепенно разрушавали телата си и чрез гените предавали
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осакатеността си на своите деца.
Българите са умни и хубави и това се дължи на високия морал на техните
деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как ще изглежда в
бъдеще българската нация, зависи от днешните поколения.

ПОЛЕТИ С ЕЛЕЛА
Гобленовата Зала
Елена ИЛИНА
Елела прилетя едва
на петата вечер. Но
Оля не се разстрои. Тя
беше уверена, че приятелката й ще се върне, когато има възможност.
Сега Оля с всички
сили се стараеше да
излъчва в пространството само добри мисли. Това не беше лесно.
Защото не всичко в живота се случваше така,
както й се искаше. Но
сега Оля търсеше във
всичко само доброто,
особено в това, което
не й харесваше.
Приятелката излязла на разходка с друго момиче? А може
би имат нещо важно
да правят? В това време Оля успя да зашие
всички дупки на чорапогащника си, за които
все не й оставаше време.
Майка й не я пуска
на разходка? Но наистина е късно! По-добре да си легне по-рано
и най-после да се наспи! А може и Елела да
долети и двете да се
отправят на ново пътешествие!
Оля забеляза, че животът и започна да се
променя по вълшебен
начин. Майка й стана
по-добра, приятелките
повече се вслушваха в
нейното мнение, учителката по литература
й постави справедлива
оценка на съчинението, а Игор – момчето,
което харесваше, изведнъж сам й обърна
внимание. Да, каквото
и да говорим, стана
значително по-приятно да се живее!
Елела се появи, както винаги, неочаквано.
Погледна
внимателно Оля сякаш четеше
мислите й, и радостно
се усмихна.
- Ставаш все покрасива! – съобщи тя с
тайнствен глас.
- Наистина ли? – зарадвана, Оля притича
към огледалото, но не
забеляза особени про-

мени. Само в очите й
вече нямаше недоволство, както преди.
- Къде искаш да отидем? – попита Елела
- Може ли там, където бяхме предишния
път?
- Само че сега ще
посетим друго помещение на Храма на
Мъдростта – Храма на
Съдбата. Наричат го
още Гобленовата Зала
- А защо гобленова?
- Ще видиш!
Кратък полет под
звездите, преход през
сияйната пелена от
мъгла - и ето я пред тях
познатата живописна
долина! Момичетата
заобиколиха
Храма
на Здравето, където
се точеше върволица
от страдащи души, и
през един чудесен коридор облицован със
син мрамор попаднаха в огромно кръгло
помещение с високи
стени и сводест таван.
Залата
напомняше
огромна катедрала с
високи прозорци по
стените и тавана, през
които
проникваше
светлина в цветовете
на дъгата. Отгоре, на
тънки въжета висяха
изящни полилеи, които даваха допълнително осветление. Покрай
стените имаше уютни
старомодни столове,
на които можеше да се
поседне и да се наблюдава Храма, също като
в музей.
Цялата долна част
на залата, на една четвърт от височината й,
беше заета от чуден
Гоблен с изумителни
разноцветни фигури и
орнаменти.
Към момичетата се
приближи служител на
Храма и доброжелателно ги поздрави.
- Приветствам ви в
Храма на Съдбата. Аз
съм пазител на Гоблена. Можете да разглеждате шарките, само ви
моля, не се вглеждайте.
Оля се приближи
до Гоблена. Той целият
беше изтъкан от изящ-

ни блестящи метални
нишки в най-разнообразни оттенъци. Някои
бяха по-тънки от косъм. Други напомняха
жица и постепенно се
удебеляваха, преплитайки се с други нишки
в сложни шарки. Трети бяха по-дебели от
китка на ръка. Цялата
завеса се повдигаше
нагоре, блестеше и дишаше, като жива. Никога преди това Оля не
беше виждала на Земята такава неописуема красота. Гобленът
беше като наелектризиран и вибрираше.
- Всяка нишка представлява отделен живот - раздаде се гласът
на пазителя на Гоблена.
– Тук, като на огромна
панорама са свързани помежду си всички
нишки на човешките
животи, всички души,
които някога са се
въплъщавали на Земята. Тук се вижда как
всеки отделен живот е
свързан и преплетен с
всички други животи и
как той, в крайна сметка, влияе на съдбата
на цялото човечество.

До една от стените
момичето видя малка
група, в която се открояваше Учител, облечен
в дълга широка роба. В
ръката му имаше светеща показалка със
златист цвят и искрящ
кристал в края. Когато
Учителят прокарваше показалката
по някоя от нишките на Гоблена,
тя просветваше
и се озаряваше с
вътрешна светлина.
- Понякога Учителите водят тук
учениците си, за
да им обяснят някой заплетен орнамент от Гоблена
- каза пазителят. –
Сега той анализира особеностите
на един конкретен
живот и обяснява
как е протекло духовното развитие
на дадения човек
и доколко той е
успял в това.
- А с чии животи
се запознават учениците? – поинтересува се Оля.
- Те изучават

С други думи, на този
гоблен е представено
единството на всички земни хора. И нито
един от тях не може да
съществува без другите, защото всички ние
сме взаимно свързани
и си влияем един на
друг.
Оля огледа с възхитен поглед целия Храм.
Единият край на Гоблена се появяваше в залата неизвестно откъде, а другият се губеше
в безкрайността.

своите минали прераждания и проследяват хода на своята
нишка, за да разберат
как тя се е вплела в
общата съдба на човечеството.
- А може ли всеки
човек да дойде тук?
- Не, тук се появяват
само духовно развити души, защото само
те могат да проумеят
смисъла на гобленовите плетеници на Хрониките на Акаша. А послабо развитите души

се запознават с Хрониките на Акаша чрез
книги, които се намират в Библиотеките.
В това време в залата се появиха няколко
нови посетители и пазителят се извини, като
остави момичетата да

видя сребърната нишка, водеща от нея надолу, към Земята. Значи, всичко е наред.
Момичето се зае
отново да разглежда
Гоблена. Вниманието
й беше привлечено от
ярка медна нишка. От-

разглеждат
Гоблена
самостоятелно. Оля се
опитваше да запомни
поне нещо от чудните
шарки, за да го нарисува при връщането си
на Земята.
- Този Гоблен е вдъхновявал много творчески личности – художници, скулптори,
дизайнери - отбеляза
Елела. – Срещала съм
елементи от неговите
фигури и в нашивките
на североамериканските индианци, и в източните орнаменти.
- А как са попадали
тук тези хора?
- По различен начин. Някои – по време
на сън, други – в часовете на медитация,
трети – в състояние на
хипноза. Тук попадат
фините им тела. А след
това по сребърната
нишка те се връщат обратно в своите физически тела.
Оля се огледа и

начало нишката беше
малка и тънка, но после
ставаше все по-плътна,
като се преплиташе с
множество други нишки и им влияеше.
В този миг до нея се
появи пазителят.
- Ти разглеждаш
собствения си живот.
Но сега за теб това
може да бъде вредно
- каза меко той.
- Да тръгваме - каза
Елела. – Ти и без това
видя достатъчно много. И нямаш нужда да
надничаш в бъдещето
си.
Оля със съжаление
напусна Гобленовата
Зала. Скоро тя се оказа
в постелята си и заспа
щастливо, без да сънува.
Краят следва
Превод от
руски език:
Севдалина
Димитрова
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

Из „Морски приказки”

И

мало едно време един морски капитан. Наскоро след
като се оженил, той трябвало
да поеме по далечни чужди
земи. Бавил се шест години, но продал
стоките си на добра цена и със спечеленото накупил много друга стока,
натоварил я на кораба и на седмата година тръгнал към дома си. Нямал търпение повече и мислел само за жена
си, защото не знаел, че през това време му се родил и пораснал син.
Когато корабът стигнал средата на
морето, ненадейно спрял и не помръдвал наникъде. Мъчили се и така,
и иначе, вдигали платната, сваляли
ги, ала нищо не помагало - корабът си
стоял на едно място. Взрял се тогава
внимателно морският капитан във водата и видял, че морският цар държи с
едната си ръка кораба за носа.
- Защо задържаш кораба ни? - провикнал се капитанът.
- За да ми дадеш от дома си онова,
което ти не знаеш. Ако ми го дадеш, ще
те пусна да си идеш по живо по здраво, а иначе всинца ви ще издавя!
Замислил се капитанът, но никак
не можел да си спомни какво имал у
дома си. Та малко ли време минало! И
помолил:
- Дай ми три часа на разположение...
- Не само три часа, ами цели три
дена ти давам - засмял се морският
цар. Капитанът започнал да си припомня и да си записва всичко, което
имал у дома си. Като си спомнил за
всичко, обърнал се към морския цар:
- Обещавам да ти дам това, което не
зная у дома си!
- Не мога да вярвам на думите ти отговорил морският цар. - Напиши ми
една разписка и я подпиши с кръвта
си!
Нямало какво да прави капитанът,
порязал палеца си и подписал разписката. И щом я подал на морския цар,
корабът се понесъл бързо и леко по
вълните на морето. Не след дълго той
влязъл в родното пристанище. Роднините и близките на капитана излезли да го посрещнат. Най-напред капитанът прегърнал и целунал
жена си, а сина си не забелязал. Щом го видял, попитал:
- Кое е това момче?
- Та това е нашият син, който се роди в годината
на отплаването - отговорила жената.
Чак сега бащата се сетил, че е продал детето си
на морския цар. Натъжил се много и въздъхнал
тежко:
- Ето какво било то!
Като го видели толкова нажален, майката и синът почнали да го разпитват и той им разказал
всичко от игла до конец. Майката се завайкала, но
синът рекъл:
- Не се кахърете, мамо и тате, може пък морският цар да забрави!
- Едва ли ще забрави - казал скръбно капитанът, щом поиска да подпиша обещанието с кръвта си...
И наистина, когато момчето навършило дванадесет години, морският цар им изпратил известие
то да се яви при него да му слугува. Нямало що да
стори капитанът, длъжен бил да изпълни обещанието си. Изпекли тогава родителите сухари за из
път, турили ги в една торбичка и със сълзи на очи
се простили със сина си и го изпроводили до края
на града.
Вървял, вървял момъкът и стигнал до брега на
морето. Бил се уморил и седнал да си почине. Докато почивал, се загледал в близкия храсталак и видял някакво непознато дърво с дребнички червени
плодове.
- Какво ли е туй дърво - зачудил се той, - което
до днес още не съм виждал, макар че баща ми има
градина с всякакви дървета? Какво ли е?
А то било дрян. Но той не бил го виждал и докато се захласвал в него, изневиделица долетели единайсет диви патици, а далече зад тях идела и дванадесета. Те припляскали с криле точно над момъка,
той се уплашил и побързал да се скрие в клонака на
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място с още по-люти змии. Там ще
съзреш една къщичка, направена от
рибени перки и люспи. Тя е моята къщичка и аз ще те чакам там.
Като казала това, тя се превърнала
в дива патица и отлетяла. А момъкът
поел по морските пътища и пътеки и
спазвал всичко, както му заръчала хубавицата. Накрая съзрял колибката
от рибени перки и люспи и много се
зарадвал. Почукал на прозорчето, хубавицата излязла и го въвела в къщичката, където го нахранила и напоила.
Накрая му рекла:
- Време е вече за сън. Но сигурно
скоро ще дойде вестител от морския
цар. Ала каквото и да говори той, ти си
мълчи, все едно, че те няма тук. После ще ти кажа какво трябва да направиш.
Постлала му под лавицата да спи
и изгасила огъня. Тъкмо задрямали
и ето че зад прозореца се провикнал
вестителят:
- Морският цар заповяда утре всички да се явите с еднакви дрехи и всяка
да държи в ръката си тояга. Пристига
новият морски зет. - И отплувал, защото трябвало да обиколи всички нимфи, а къщичките им били отдалечени
една от друга по на четири часа път.
Хубавицата скокнала и се заловила
за работа. Оковала един меден боздуган, събудила момъка и му казала:
- Ще вървиш все направо, докато
стигнеш едни железни порти. Щом
наближиш, отгоре ти ще се нахвърлят два морски лъва. Ти не се плаши,
те са вързани на синджир, а им викни:
“Млък, проклети и люти зверове! Отивам при морския цар да му служа!” - и
те ще се отдръпнат, за да те пропуснат.
Щом приближиш портата, замахни с
боздугана и удари по нея да се строши. Морският цар ще извика: “Кой е
там?”, а ти сърдечно му отговори: “Аз
съм, ида да ти слугувам.” Тогава той
ще те доведе там, където ще бъдем
наредени ние, с еднакви лица, с еднакво облекло - всичко у нас ще бъде
еднакво. Но аз ще стоя в края и токът
на левия ми крак ще бъде изкривен
малко настрани. Макар и да ме познаеш веднага, ти не се издавай, нито ми прави някакъв знак. Мини още веднъж, дваж, сякаш все още
не знаеш, и се вглеждай във всяка! Морският цар
ще се сърди, ще ти кряска и ще те кара по-скоро да
избереш определената ти за жена, но ти не му обръщай внимание и му отговори: “Защо да бързам?
Това не е ябълка да я откъснеш от дървото: хапнеш
- вкусна е, изяждаш я; не ти хареса - хвърлиш я и
вземаш нова. С жена си аз трябва цял век да живея.”
И чак на третия път ме изведи...
После му дала боздугана и го изпроводила да
върви. А той пък спазвал всичко най-точно, както
му била заръчала хубавицата. Морският цар се гневил, ала момъкът му отвръщал най-спокойно и посочил бъдещата си невеста чак на третия път, макар
че я познал веднага.
- Е, добре, сега я намери, но трябва да я посочиш
три пъти поред! Тогава тя ще бъде твоя, а не улучиш
ли само веднъж - тежко и горко ти, ще те погубя!
Ала момъкът не се боял. Той знаел, че морската нимфа ще му помогне. И наистина на втория
ден тя му сковала един сребърен боздуган, защото
морският цар поръчал да се явят хубавиците със
сребърен прът в ръце. Историята се повторила, а
на третия ден се потретила, макар сега да държели
златни пръчки в ръцете си. Разбрал морският цар,
че момъкът го надхитрил, и вдигнал добродушно
ръце:
- Нека бъде вечно твоя!
Вдигнал им голяма морска сватба, с богато угощение. Сетне натоварил дванайсет кораба със злато и сребро и проводил младата двойка към родния град на момъка.
Родителите му се смаяли от щастие и не знаели
какво да правят от радост, като видели живо и здраво чедото си отново при тях с приказна хубавица за
жена и нечувано богатство. Вдигнали пир, на който
поканили целия град. Три дни и три нощи яли, пили
и се веселили.
Разказал: Чавдар Аладжов

ЦАРЯТ НА
НИМФИТЕ
дряна. Спотаил се и се смълчал там, без да помръдва. Дивите патици кацнали близо до дървото и изведнъж се превърнали в единайсет хубавици. Те си
съблекли дрехите и почнали да се къпят в морето.
Като се окъпали, облекли се, станали отново диви
патици и отлетели. Тъкмо отлетели и пристигнала
и дванадесетата. И тя като другите се превърнала
в хубавица, най-хубавата от всичките. Съблякла се
и отишла да се къпе. Момъкът се свлякъл лекичко
от дървото, грабнал дрехите й и отново се покачил
горе — седи и мълчи като мъртъв. А хубавицата се
окъпала, излязла на брега и потърсила дрехите си.
Като не ги намерила, провикнала се:
- Кой се крие наоколо? Ако е стар, нека ми бъде
роден баща, ако е среден на възраст - нека ми бъде
брат, ако ли пък е млад - да ми стане верен другар!
Рипнал тогава момъкът от дряна и подал дрехите й. Засрамила се хубавицата, като видяла такъв
красавец - гиздав и напет юнак - се изправил пред
нея.
- Кой си ти? - попитала го тя.
Той й разправил от край до край историята си.
- Чудесно стана, че ме срещна! - плеснала зарадвано ръце хубавицата. - Аз съм морска нимфа
и заедно с още единадесет мои дружки служим на
морския цар. Навярно ти си видял да летят единадесет диви патици преди мене, те са моите дружки.
Морският цар иска да ни омъжи. Сега е мой ред и
той те вика да станеш мой мъж. Но за да ме омъжи
за тебе, ти трябва да го надхитриш, иначе той ще
те погуби, както погуби досега всичките единайсет
момъка, които беше определил за дружките ми. Но
ти не се бой, аз ще ти помогна! Влез смело в морето
и ще вървиш по дъното, докато не стигнеш до една
пътечка, която лежи в лявата ти страна! Ще хванеш
тая пътечка и ще вървиш, докато не дойдеш до място, пълно със змии! Но ти не се страхувай - върви,
без да се оглеждаш, и те ще ти сторват път! Ако дори
само веднъж се огледаш, те ще те изядат. Оттам ще
продължиш и ще вървиш, докато стигнеш до едно

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

Елена ХАЙТОВА

III.
ПЪСТРОТАТА
– ДРУГИЯТ
СИМВОЛ НА
ПАРИЖ
• Островче на единението;
• Голямата френска
душа;
• Среща с един от
тримата мускетари!?
Не става дума за онази пъстрота, която цветовете на дъгата буквално излъчват, когато всеки със своето великолепие залива една или
друга вещ, или пък обвива светъл лъч с гама
от множество съцветия,
преди той да трепне над
Сена и да се потопи в
многоликите й води.
Пъстротата е на световете, които шестват
из Париж. Именно на
различните видове светове, а не на цветовете.
Например Светът на
музеите е един безкраен

свят на изкуство и лукс,
на уникати и личности,
на памет и съвършенство, на дарби и възможности, на безумни интерпретации и недостижими височини.
Друг един свят е
светът на чужденците,
които именно в тази
столица се чувстват посвободни, откъдето и да
е другаде по света. Защото именно Париж им
дава свободата да бъдат
такива каквито са, без
преструвка и грим, без
парадничене и фалшива скромност. Никъде
другаде по света не съм
виждала такава демонстрация на свободно поведение, както тук. И на
самочувствие. И когато ме питат вече какво
представлява
Париж,
заедно с другите мои
впечатления, ще отговоря така:

Париж е
градът, в който
истинските
французи се

прибират по
домовете си,
за да дадат
възможност на
чужденците да
демонстрират
своите заложби
и самочувствие
и да се почув
стват като
бели хора.
Стига гостите
един ден да не
забравят за
този галантен
и любезен жест
на домакините
Великолепно е, когато сред пъстротата
намериш островче на
единението. И то е там,
където въобще не го
очакваш. Аз приемам,
че Лувъра е един от големите символи на изкуството на Франция
със стотиците и хиляди, с милионите си великолепни експонати.
Приемам скулптурите

Лувъра– едно странно архитектурно строителство между миналото и
съвременна епоха. И в двата случая лъха красота и изящество
Елена Хайтова и Никола Гигов пред гениалното създание на Леонардо да Винчи
– Джокондата, в Лувъра

и картините на големите имена, зная историята на създаването на
някои шедьоври, зная
филми, които са снимани в Лувъра и за самия
него. И все пак, сред
тази пъстрота на светове, различни изкуства,
разнообразни портрети
и красиво изографиса-

ни тавани едно малко
островче на спокойствие се явява именно Тя.
Колкото и невероятно
да изглежда това. Ще
повторя: островче на
спокойствието – МОНА
ЛИЗА.
В първия момент звучи като абсурд. Стотици
и хиляди са преминали

покрай този шедьовър
на Леонардо да Винчи, много посетители
на музея там точно си
определят среща след
уморителното обикаляне из безкрайните
зали. И въпреки всичко,
за мен е островчето на
спокойствието.
То не идва от това, че
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там няма хора, напротив, вече обясних колко
е пренаселено около
тази бележита творба.
Спокойствието лъха...
от големината на картината.

ГОЛЕМИНА?
Та тя е малка, мъничка, поставена в стъкло,
и ако не знаеш, че това
е Великата МОНА ЛИЗА,
можеш и да я подминеш.
И подминавам, когато
някакъв особен шум
ме връща. Чувам глас:
“Ето ме. Аз съм великата
творба на Да Винчи, но
защо подминавате моя
портрет, не ви ли харесва?”
Виновно мълча. Честно казано, исках да
видя огромно платно, за
да се вгледам в очите, в
усмивката, в прекалено
прищипнатото ъгълче
на устните на Мадоната.
Не исках да съзерцавам
през стъкло и отдалеч.
„А защо е така в живота? – продължава гласът
– много предпочитат
копието пред оригинала, защото то е ефектно, привличащо, впечатляващо. Истинската
хубост е в истинското,
в оригиналното, а не в
увеличения дубъл. Не в
имитацията.”

Джокондата – бележитият шедьовър на Леонардо
да Винчи, ще си остане завинаги с неразгадана
женственост и загадъчност

Наистина е така. Но
французите умеят някакси да се крият зад
истинското и да оставят
преценката на другите.
Иначе как да си обясним

факта, че Статуята на
свободата – символът
на Америка, е създаден
във Франция от двама
скулптори, единият от
които е Айфел, и е подарена на американците.
Америка по-късно от
признателност
прави
копие на статуята и я
връща на французите,
за да си я имат. И днес
тази статуя е край Сена,
но колко знаят за това?
А чудото е именно там,
че Айфел е сътворил
две чудесни скулптури,
които първо се приемат
на нож от страните, къГ-н Филип – лекарят от
Бордо, който притежава
в своята уникална
частна колекция
пистолета на Арамис
– един от тримата
мускетари
Пистолетът на
елегантния мускетар
Арамис в домашната
колекция на г-н Филип в
Бордо

дето са поставени, после биват признати за
символи на градовете, а
след това и за символи
на страните.
И ако някой ми говори за галантността на
французите, аз вече не
приемам обикновената
мъжка или дамска галантност – приклякане,
реверанси, прекрасни
маниери на масата, на
улицата, в театрите и
оперите. Не, тя е много
повече. И е в това – да
дадеш нещо голямо на
другите и след това да
се отдръпнеш и да наблюдаваш как те го оценяват и как те го възприемат. В това е голямата
галантност, в основата
на която стои възпитанието, умението да
се скриеш и да наблюдаваш. Да оценяваш и
съпоставяш, а след това
да произнасяш. Ако
трябва на български
това да го изречем пократко, можем да кажем
пословицата: „Два пъти
мери, един път режи”.
По-балканско звучи, но
е вярно, пък и типично.
И все пак, най-точно
мога да бъда разбрана,
когато ви разкажа за мадам Жаклин Рьошейман.
За тази сърцата французойка, която е стоплила
много български домове със своите дарения,
върнала е усмивките в
очите на много болни
с лекарствата, които е
предоставила; давала е
и дава работа на българи, които са във Франция, за да ги подпомогне,
и въпреки годините си
изглежда като мъничка,
но изящна статуетка, която държи както на своята външност, така и на
външността на своите
гости. Но първо обиква
сърцата им, когато разбере, че и те са големи и
умеят да дават.
Самата тя – опитен
лекар, бивш шеф на
клиника, знае цената на
подаденото навреме лекарство, затова с тирове
е изпращала лекарства
за болните българи и
може би точно затова,
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като някакво природно
удовлетворение, тя живее пълноценно, обичана, посещавана, тачена,
в малка къща с градина
в град Бордо.
Г-жа Рьошейман се
появи и на нашата среща във Френско-Българския алианс, но там
тя присъства като истинска
французойка,
без да натрапва своето
присъствие. Беше цялата внимание и слух,
емоционално откликваща, интересуваща се.
На обяда наблюдаваше
внимателно и съсредоточено всички, това го
изисква френската толерантност. Попита всеки какво му харесва и
какво желае, предложи,
после мълчеше и слушаше разговорите на другите. Пред музея Д’Орсе
изрази своето огромно
желание да види заедно
с нас, гостите, всичко,
макар че и друг път е
имала възможността да
гледа и оценява.
Тази
очарователна дама се чувстваше
най-добре в своя дом.
Прекрасната й къщичка
отвън не дава изглед за
нещо голямо, но вътре
е точно обратното. Дом,
подреден с вкус и найважното – с финес.
Кухнята е със своеобразно присъствие на
кулинарното изкуство,
трапезарията е пълна със стативи с найразлични съдове, а в
съседство с тях се намира богата библиотека,
която задоволява вкуса
и на най-взискателния
букинист.
Огромната
тигрова кожа на земята създава уют и чувство за гордост. Все пак
това е кожа на свирепо
животно, което повече
няма да напада.
Г-жа Рьошейман е облечена в традиционната
малка рокля в масленозелено, с високи обувки,
с прическа в естествен
вид и с открито хубаво
бяло лице, на което вечно грее усмивка. Самата
тя ни сервира, навежда
се, търси подходящи чи-

нийки в разкошния старинен бюфет. А заедно с
това води разговори за
здравето, за Орфей и неговото бъдеще, съветва
автора – Никола Гигов,
как да открие най-ценните неща в огромна
книга, която е намерила
специално за него.
Заедно с нас, гостите на г-жа Рьошейман, е
и френският й приятел
– лекарят Филип, който живее в съседство
с нея. Също в такава,
на вид малка къщичка
на 1-2 етажа, а вътре поместен един малък
Лувър. Картини, пейзажи, скъпоценни реликви и вещи, които той е
събирал дълги години.
Лекарят е председател
на
неправителствена
организация на лекари,
които правят дарения
по света, но се вижда,
че хобито му е далече
от основната му професия. Този деликатен,
сдържан, но много фин
по душа човек е от потеклото на Наполеон.
Нещо, което не можеш
да възприемеш веднага.
Просто, защото единият
е войнствен, а Филип е
сдържан и търпелив.
Най-голямата изненада
в неговия дом е самият оригинален пистолет на един от тримата
мускетари. Оръжието
на Арамис. Има някакво вътрешно сходство
между героя на Дюма и
Филип. То е в кротостта
на пръв поглед и в мълчанието. Колко много се
крие в едно мълчание и
ако наистина то се превърне в злато, колко ли
хора биха млъкнали за
малко, за да се насладят
на най-ценния метал,
който укротява и зверовете с блясъка си.
Но тук, сред своята колекция в Малкия
домашен Лувър, мосю
Филип е разговорлив и
поруменял от вълнение.
Той ни запознава с достойнството на големия
си знатен род. И това е
изключително важно.
(Следва)

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

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

Науката за образите

ПОЗИТИВНИТЕ
СЛАЙДОВЕ
При създаването на негативни слайдове концентрирате вниманието си върху онова, което не ви харесва у вас самите и бихте искали да скриете, да се
отървете от него. Задачата е да превключите вниманието си върху особеностите, които харесвате у
себе си и които бихте искали да имате. Както вече
посочихме, не е възможно да скриете собствените
си недостатъци, но ако поискате, лесно можете да
подчертаете и да развиете достойнствата си.
Като начало трябва да си направите инвентаризация и да откриете негативните си слайдове.
Задайте си въпроса, какво не харесвате в себе си,
какво искате да скриете и от какво да се отървете.
Човек създава слайдове несъзнателно. Събудете се
и осъзнато погледнете негативните си слайдове. В
осъзнато състояние лесно ще ги откриете. Трябва
да изхвърлите от главата си този боклук. Как да се
направи ли? Няма да е толкова лесно, това не е като
да се избръснете. Ако се борите с тях, те ще се проявяват още по-ярко.
Трябва да лишите слайдовете от основата им - вашето внимание и значението, които им придавате,

да превключите вниманието
си от негативното върху
позитивното
Махнете с ръка на всичко, което ви е досаждало,
и престанете да се борите със себе си. Обърнете
гръб на недостатъците си и превключете вниманието си върху достойнствата, които имате и които
искате да придобиете.
За вас е важно да скриете недостатъците си?
Това е основа за негативен слайд. За вас е важно да
правите добро впечатление? Това ще бъде основа
за позитивен слайд. Всичко е останало по местата
си, променила се е само насоката на вашето внимание, на важността ви.
Обрисувайте се така, както искате да се видите.
Това не е самозалъгване, защото играта е напълно
осъзната. Самозалъгвали сте се, когато сте се борили с недостатъците си, предполагайки, че можете
да ги скриете или да ги ликвидирате с вътрешното
си намерение.

Създайте си слайд, където
блестите с цялото си
великолепие

ЖНО

ВА

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!
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Обичайте се в този
слайд и се грижете за
него, като добавяте все
нови детайли. Не е задължително слайдът да
съдържа статистическа
картина. Той може да бъде представа как грациозно
и уверено се движите, колко елегантно сте облечен,
какви аристократични маниери имате, как блестите с остроумието си, излъчвате обаяние, предразполагате хората към себе си, лесно се справяте с
проблемите. Вкарайте в главата си този слайд - и
напред. Също като негативния, позитивният слайд
ще влияе непосредствено върху действията и поведението ви. Неволно и дори несъзнателно ще
се нагаждате към слайда. Но основната работа ще
изпълнява външното намерение в съответствие с
картината на слайда.
Възпроизвеждайте създадената картина в мислите си, докато слайдът се разтвори. Как да се разбира това? С времето той фактически ще се превърне в част от вашата личност и тогава ще престане
да бъде слайд. Когато постигнете желаното, то ще
престане да има значение за вас. Важността ще изчезне и слайдът ще се разтвори, но ще е изпълнил
мисията си. Това означава, че душата е постигнала
единство с разума. Което непременно ще стане,
защото го искате и с душата, и с разума си. Докато
разумът се опитва да превърне слайда в действителност, дълбоко в душата си все пак осъзнавате, че
това е само игра с маски. Но ако последователно
и системно фиксирате в мислите си картината на
слайда, душата ви ще свикне и ще се съгласи да го
приеме като своя неотделима същност. Не забравяйте, че външното намерение не може мигновено
да реализира този слайд, а действа постепенно.
Както виждате, не е толкова сложно да се постигнат желаните резултати. Всичко е само в решимостта да имате. Картините на слайдовете могат
да се отнасят за всякакви качества, които по ваше
мнение не ви достигат. Трябва обаче да си давате
сметка доколко реално е въплъщението на този
слайд в действителността. Не бива тутакси да нарисувате идеална картина. По-добре да започнете с
реално достижими етапи. С времето ще можете да
се качите по-нагоре.
В никакъв случай не копирайте образ от хора,
които според вас притежават необходимите качества! Слайдът трябва да бъде именно ваш, а не чуждо
копие. На това по-подробно ще се спрем в следва-

Кръгла маса
На 05 април 2009 г. (неделя) от 11.00 часа
в клуб “Катарзис” (София, ул. “Гюешево”
№ 64) ще се проведе среща на читателите и
симпатизантите на в-к “Родово имение”.
Заявки за изказвания
на e-mail: rodimenie@abv.bg и тел. 02/962 16 85.
Основни теми:
1. Определяне на реални места за родови
селища и списък на желаещи.
2. Евентуални допълнения към устава на
Българска родна партия.
Водещи: Атанас Панчев – 0888 693359,
Николай Кафтанджиев – 02/822 62 23,
Цветан Андреев – 0896 056343.
Удобен транспорт: Трамвай № 10, спирката до
МОЛ-София, автобуси № 60 и № 72.
Заповядайте!

Вход свободен

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта”

щата глава. Засега ще отбележим,
че всяко качество има заместител,
който на дадения етап ще бъде поподходящ точно за вас. Смелостта
може да се замени с решителност,
красотата - с обаяние, силата - с ловкост, умението да се говори - с умение да се слуша, интелектуалността
- с осъзнатост, физическото съвършенство - с увереност. След като сте
си поставили реално изпълнимите
цели, давате възможност на външното намерение бързо да изпълни
вашата поръчка-минимум и да пристъпи към осъществяването на посложни задачи.
Позитивните слайдове действат
особено ефикасно и бързо, ако отивате на среща с непознати, които
още не са си съставили представа за вас. Това може да бъде събеседване, конкурс, вечеринка или нещо от този род.
Смело вкарайте в главата си нужния слайд и не се
страхувайте от нищо. Не забравяйте за картината
на слайда, задържайте я постоянно в съзнанието
си. Позволете си лукса да отхвърлите всякакви колебания и съмнения от рода „ами ако не стане?”. Защото като отхвърлите съмненията, нищо не губите.
Ако ви стигне решимостта да имате, ще постигнете
максимално възможния, а понякога и невероятен
успех.
Позитивни слайдове може да се създават не
само спрямо своята личност, но и спрямо околния
свят. Те ще пропускат всичко позитивно и ще отблъскват негативното. Ако си спомняте, в главата
„Вълната на сполуката” вече обсъждахме темата за
транслиране на позитивна енергия.

Във всяко отношение е
изгодно на първо място да
бъдете отворени за всичко
добро, а всичко лошо да
отхвърляте
На изложба се спирате при харесалите ви експонати и равнодушно подминавате онези, които не
ви харесват. Околният свят се различава от изложбата по това, че

негативното ще ви преследва,
ако не преминавате
равнодушно покрай него.
От своя страна позитивното
ще бъде винаги с вас, щом го
приемате с радост
Може да ви се стори, че позитивните слайдове
са като розови очила. Въпреки разпространеното
мнение розовите очила са изобретение на песимистите, а не на оптимистите. Песимистите прагматично се опасяват да виждат всичко в розов цвят
и назидателно предпазват оптимистите. Подобна
прагматичност е типичен негативен слайд. Песимистът не се решава да си позволи лукса да има и
затова получава това, което заслужава.
Не си струва особено да се безпокоим, че позитивният слайд също изкривява възприятието. В повечето случаи изкривяването е незначително, тъй
като вътрешният контрол все пак върши своята
работа. Предизвиканото от позитивния слайд изкривяване ще ви бъде само от полза, ако, разбира
се, не си въобразите, че сте Наполеон. Добре е във
всичко да знаете мярката и да помните за излишните потенциали. С изкривяването си негативните
слайдове носят неизмерима вреда. Но изкривяването не е най-главното -

основното свойство на
слайдовете е, че външното
намерение бавно, но точно ги
въплъщава в действителността
Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”

Дух и материя

30 март - 5 април 2009 г.

“Не всички хора усещат окултните нападки, но ти ще ги разбереш, ще ги
почувстваш, ще ги видиш. Моля те, не се страхувай. Страшното е безсилно
пред безстрашното. Забрави видяното веднага. Колкото и да е всесилно
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чудовището, когато е забравено, то престава да съществува”
Владимир Мегре, из “Родовата книга”

Силва метод – контрол на ума

ПСИХОТЕРАПИЯТА

Джон Уйтланд

– Тогава, чуйте това
– каза Бърт спокойно.
– Случи се преди година
и половина. Бяхме направили един голям семинар в хотел “Холидей
Ин”. Ще ви разкажа какво се случи, когато участниците се разделиха на
групи – един работеше
като ориентатор, четейки от книжката, а другият играеше ролята на
медиум. Точно това, което и ние ще направим
следобед.
Джон Уйтланд беше
грамаден мъж, от тези,
които изглеждат малко
по-големи от самия живот. Беше негов ред да
е ориентатор. Той беше
характерният тип опозиционер, който много
често виждам на семинарите ми. Не приемаше нищо без неоспоримо доказателство. Бях
доста разочарован, че
не взима насериозно
“Контрол на ума”, дори и
в този момент.
Напътстваше партньорката си – една госпожа, която беше вече
в лабораторното ниво,
и представи случая си.
Даде просто едно име
“Томи”, дете на осем
годинки, и определи
местонахождението му
в една болница в Глейдейл. Жената изглежда
беше потънала дълбоко
в нивото, защото почти
веднага каза: “Не, няма
начин, дай ми друг случай”.
Случи се да чуя тази
реплика, докато обикалях наоколо и следях
различните групи, и затова се приближих, за
да видя какво става. Доста рядко се случва някой да отхвърли даден
случай по този начин.
Джон Уйтланд настояваше: “Кажи ми какво виждаш”. Тя отговори: “Това,

което виждам, не е възможно. Дай ми друг случай, моля те”.
Намесих се: “Няма
нищо, Джанис, кажи
точно какво виждаш,
колкото и ужасно да е
то”.
“Виждам
едно
момченце... не е възможно... усукано е като
козунак... едно обезобразено тяло. Раменете
му и гърдите му... са ето
тук – лежи на легло – тялото му е изкривено на
една страна, краката
му... са... никой не може
да е такъв”.
В този момент Джон
започна да говори възбудено – за първи път
го виждах да изразява
някакво чувство:
“Не, не, продължавай. Всичко, което казваш, говори, че това е
той”.
Тя продължи да описва изкривеното тяло, а
Джон – да я подтиква да
говори.
След това той я попита “Какво мисли?”. Това
може да го направите
по много начини: вземате просто едно копие
от главата на обекта и го
надявате върху вашата.
Така ще почувствате неговите мисли в този момент. Припомних й какво да направи, а Джанис
вдигна ръце и направи
движение, сякаш взема
нещо и го слага на главата си. Веднага започна
да се смее!
“О, Боже мой, чувствам се като в Райските
градини. Това е найщастливото дете на света. Тези мисли, които
ми идват, трябва да са
неговите, защото никога не съм имала такива”.
Тя описа една райска
картина: имаше красиви
дружелюбни животни, а
цялото място беше пълно с големи цветя в различни цветове. Изпол-

Сайт на Българска
Родна Партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

зваше думи като „Райски
градини” и „Рай” доста
често. Там нямало хора,
само животни, зелени
поля, цветя и едно синьо небе с бели облаци.
„Това трябва да е найщастливото същество
на земята”.
Тук големия Джон се
пречупи и започна да
ридае. Сълзите се лееха
като водопад. Опита се
да прикрие своята слабост, изправи се и изтича по коридора, мина
през лобито на хотела
– буквално една развалина от мъка. Последвах
го и го настигнах на паркинга, където се опитах
да го успокоя. Попитах
го какво се е случило.
Оказа се – както
и предположих – че
момчето, което Джанис
описа, е негов син. Детето, както разбрах, никога
не придобило нормално съзнание – дали го
веднага в една клиника
при някакви монахини
– Сестри на милосърдието – които се грижели
за такива случаи.
Джон винаги мислел,
че това нещастно дете,
така както изглеждало,
изпитва силна болка.
Никога повече не го е
виждал и не знаел в какво състояние се намира.
Никой не знаел за него,
освен жена му, с коя-

то по-късно се развел.
Много естествено било
да се чувства отговорен
и да изпитва огромни
угризения за това, че е
изоставил сина си така
и дори не е отишъл да
го види.

***

Бърт спря за момент,
наблюдавайки ни спокойно. После продължи
да говори, а гласът му
трепереше от вълнение:
– Предполагам, че не
е възможно, след като не
сме преживявали нещо
подобно, да разберем
каква тежест е паднала
от плещите на нещастния човек. Помислете за
страданието, което е изпитвал през всички тези
години. Сигурно е искал
да отиде пак и пак да
види детето си, но ужасът му е бил прекалено
голям: представял си го
в непрекъсната телесна болка и неописуемо
умствено изтезание.
Не се съмнявам, че
Джон имаше не по-малко кураж от всеки нас
тук, но не можел да се
съвземе. Въпреки че
здравият разум казвал,
че нищо не може да се
направи, вроденото му
чувство за дълг дърпало
мислите му постоянно в
друга посока. Резултатът
от това противоречие

трябва да е бил ужасен.
И така, Джон сторил
единственото нещо, което е можел: опитал се
да забрави целия този
кошмар. А ние знаем,
разбира се, че това не
може да стане. Мислите,
като един тумор, продължавали да обхващат
ума и душата му. Можем
да предположим как с
времето те биха го погубили напълно.
Чиста
случайност,
или късмет, било, че се
озовал на този семинар?
Щял ли в такъв случай
“Контрол на ума” да помогне да се сложи край
на този душевен ад?
Няма да разберем никога: теорията не ни дава
отговор. Фактът обаче
остава: Джон Уйтланд с
ужасното бреме, което
непрекъснато растяло
през последните осем
години, стигнал накрая
до преломната точка
– посланието, от което
толкова отчаяно имал
нужда, му било изпратено чрез Джанис, една
начинаеща ученичка в
Метода.
Той бил умен човек и
въпреки всички съмнения, които хранел към
“Контрол на ума”, в този
момент на истината нямал друг избор, освен
да се промени и да повярва. Как иначе би разбрала Джанис за неговата покъртителна лична драма? Поради тази
причина, Джон трябвало да приеме напълно
това, което тя му казала
за умствено състояние
на детето.
И какво облекчение
било това за него! Вместо тъмния свят на един
ужасен кошмар, в който си мислел, че живее
детето му през цялото
това време, той открил,
че истината била съвсем
друга. Вместо непрекъснато да страда, момчен-

цето се намирало в
състояние на блаженство и било щастливо по
някакъв свой си начин,
който никой от нас не
би разбрал. Така ужасният товар се свалил от
плещите на Джон само
за броени минути!
Тази история малко
ме разтрои. Въпреки
че не ми се е случвало
нещо подобно, имам си
няколко чувствителни
места, които тя засегна.
Загледах се навън през
прозореца и се опитах
да мисля за нещо друго
– онази смачкана водосточна тръба от северната страна на къщата
ми, която трябва да оправя. Някой обаче отзад
шумно си издуха носа и
разби цялата нежна защита, която точно бях
издигал. Рязко прехапах вътрешната страна
на устната си в опит да
подтисна чувствата си и
за миг почувствах болката. Тя ми върна някак
самоконтрола.
Когато продължих да
слушам пак Бърт – паузата беше само за миг –
той вече разказваше как
Джон си тръгнал и никога повече не се върнал
обратно на семинара.
“Тъжна история, братко Бърт”, помислих си.
“Едва ли има по-вълнуващ пример!”
Уве Сехестед
Из “Все по-добре с
метода Силва”
За информация,
справки и записвания
за семинари на
Силва метод –
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Дух и материя

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

30 март - 5 април 2009 г.

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”

Петър Дънов

Из Акашовата летопис

НЯКОИ НЕОБХОДИМИ
МЕЖДИННИ ЗАБЕЛЕЖКИ
Това, което може да бъде казано сега пророчески
за бъдещето на човека, е основа за всички идеали,
които имат действително практическо значение. За
да имат идеалите стойност, те трябва така дълбоко
да са вкоренени в духовния свят, както природните
закони лежат в основата на чисто природния свят.

Истинските идеали са Законите
на развитието
В противен случай те произлизат от едно празно мечтателство и фантазия и не могат никога да
се осъществят. Всички велики идеали на мировата
история са произлезли в най-широкия смисъл от
ясновидското познание. Защото в крайна сметка

всички велики идеали
произхождат от великите
окултни изследователи или
посветени,
а по-обикновените хора, които сътрудничат за
изграждането на човечеството, се насочват
съзнателно, или повечето пъти – несъзнателно, към задачите, определени от окултните
изследователи. Всичко несъзнателно в крайна
сметка има своя произход в нещо съзнателно.
Зидарят строи една къща без непременно да
има знанието на хората, определили мястото,
на което трябва да бъде построена къщата,
стила, в който трябва да бъде изградена, и т.н..
Но и зад това определяне на мястото и на стила
стои нещо, което от своя страна е несъзнателно за определителите, а е съзнателно за други
или е било съзнателно и т.н. Един художник
например знае защо съответният стил изисква
тук една права линия и други. Този, който използва стила за своята къща, може би не съзнава това „защо”. Така е и с великите процеси в
развитието на света и на човечеството. Зад
тези, които работят в една определена област,
стоят по-висши и по-съзнателни работници и
така стълбата на съзнателността върви нагоре
и надолу. Зад всекидневния човек стоят изобретателите, хората на изкуството и т. н. Зад тези, последните, стоят окултно-научните посветени, а зад тях
стоят свръхчовешките същества. Само това прави
разбираемо развитието на света и на човечеството, когато човек е наясно с факта,

че обикновеното човешко
съзнание е само една форма
на съзнанието и че съществуват
по-висши и по-низши форми
Обаче и изразите “по-висши” и “по-низши “ не
трябва да се прилагат погрешно. Те имат значение
само за гледната точка, на която стои именно човекът. Също както няма качествена разлика в положението “ляво и дясно”. Ако човек отиде малко
“надясно”, тогава нещата, които по-рано са били
надясно, остават наляво. Така е и със степените на
съзнанието, които стоят “по-високо или по-ниско”
от обикновеното човешко съзнание. Когато самият човек се развие по-високо, тогава неговите отношения се изменят спрямо другите състояния
на съзнанието. Обаче тези изменения са свързани
именно с неговото развитие. И затова е важно да
посочим тук с примери такива други степени на
съзнанието.
Такива примери ни се предлагат първо при
пчелното семейство или при величественото дър
жавно устройство в мравуняка. Съвместното дейс-

твие на отделните видове насекоми (женски, мъжки, работници) става по съвършено закономерен
начин. И разпределението на работата върху отделните категории може да бъде назовано само като
израз на пълноценна мъдрост. Това, което се получава тук, също така е резултат на едно съзнание,
както действията на човека във физическия свят
(техника, изкуство, държава и т. н.) са резултат на
неговото съзнание. Само че съзнанието, което стои
в основата на пчелното семейство или на мравешкото общество, не може да бъде намерено в същия
физически свят, в който съществува обикновеното
човешко съзнание. За да покажем положението на
нещата, можем да се изразим по следния начин.
Ние намираме човека във физическия свят. И неговите физически органи, целият негов строеж са
устроени така, че ние търсим неговото съзнание
също първо в този физически свят. Не е така при
пчелното семейство или при мравуняка. Ние ще
сгрешим напълно, ако по отношение на съзнанието на пчелното или на мравешкото общество останем във физическия свят. Не, тук напротив ние
трябва да си кажем: за да намерим подреждащата

същност на пчелното семейство или на мравешкия
народ, ние не можем да останем в света, в който
пчелите или мравките живеят с тяхното физическо
тяло. “Съзнателният дух” при тях трябва да се търси в един друг свят. Същият съзнателен дух, който
при човека живее във физическия свят, за горепосочените колонии трябва да се търси в един свръхсетивен свят. Ако човекът би могъл да се издигне
със своето съзнание в този свръхсетивен свят, той
би могъл да поздрави там “духа на мравките или
духа на пчелите” в пълна съзнателност като свои
сестрински същества. Ясновидецът действително
може това. В приведените примери пред нас имаме
същества, които са съзнателни в другите светове и
проникват във физическия свят само чрез своите
физически органи  отделните пчели и мравки. Но
напълно е възможно едно такова съзнание, като
това на пчелното семейство или на мравуняка,
вече да е било в предишните времена на своето
развитие във физическия свят, както сегашното човешко съзнание, обаче след това да е възлязло и да
е оставило във физическия свят само изпълнителните органи, а именно отделните мравки и пчели.
Подобно нещо действително ще се случи в хода на
развитието и с човека. То даже в настоящето е станало по определен начин при ясновидците. Фактът,
че съзнанието на днешния човек работи във физическия свят, почива на това, че неговите физически частици - мозъчните и нервни клетки - стоят в
съвършено определена връзка едни с други. Това,
което бе изнесено в книгата “Как се постигат позна-

ния за висшите светове?” трябва да бъде посочено
също и тук.

При по-висшето развитие на
човека обикновената връзка на
мозъчните клетки се премахва
Тогава те са свързани “по-хлабаво”, така че
мозъкът на ясновидеца може да бъде сравним в
определено отношение с един мравуняк, макар
и анатомично разкъсването на мозъчните клетки
(молекули) да не може да се докаже. Отделните молекули на мравуняка - именно самите мравки - са
били здраво свързани помежду си в едно далечно минало, както молекулите на човешкия мозък.
Тогава отговарящото на тях съзнание е било във
физическия свят, както днес човешкото съзнание.
И когато в бъдеще човешкото съзнание се движи в
“по-висши” светове, тогава връзката на сетивните
части във физическия свят ще бъде толкова разхлабена, както тази между днешните отделни мравки.
Това, което някога ще се изпълни за всички хора,
се изпълнява още днес с мозъка на ясновидеца,
само че никакъв инструмент на сетивния свят
не е достатъчно развит, за да докаже изпреварващото развитие на такъв ясновидец, при
който става това разхлабване. Както при пчелите се раждат три категории: царица, търтеи
и работнички, така в “мозъка на ясновидеца”
се раждат 3 категории молекули, всъщност
отделни, живи същности, които пренесеното
в един по-висш свят съзнание на ясновидеца
довежда до съзнателно задружно действие.
Една по-нататъшна степен на съзнателността предлага онова, което обикновено се нарича
дух на народа или дух на расата, без при това
хората да могат да си представят нещо по-определено. За духовния изследовател, в основата на общите, пълни с мъдрост действия, които
се проявяват в съвместния живот на членовете на един народ или на една раса, също лежи
едно съзнание. Чрез духовното изследване ние
намираме това съзнание също така в един друг
свят, какъвто е случаят при пчелното семейство
или при мравуняка. Само че за това “съзнание на
народа или на расата” не съществуват никакви органи във физическия свят, а тези органи се намират в
така наречения астрален свят. Както съзнанието на
пчелното семейство извършва своята работа чрез
физическите пчели, така извършва своята работа и
съзнанието на народа чрез или с помощта на астралните тела на принадлежащите на народа хора. Тези
“духове на народа и на расата” са съвършено друг
вид същества, различни от човешкото същество и от
съществото на пчелното семейство. Би трябвало да
приведем още много примери, ако бихме искали да
покажем как под човека и над човека съществуват
и други същества. Нека обаче приведените примери бъдат достатъчни, за да послужат за увод към
намиращите се в следващото изложение пътища за
развитието на човека. Защото собственият ход на
развитието на човека може да бъде разбран само
тогава, когато вземем под внимание, че той се развива заедно със съществата, чиито съзнания се намират в един друг свят, различен от неговия собствен
свят. Това, което става в неговия свят, също зависи
от такива същества, притежаващи други степени на
съзнанието, и поради това може да бъде разбрано
само във връзка с тях.
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