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Борислав Иванов
ИВАНОВ

Старият и Новият За-
вет представят Сътво-
рението като резултат 
от творческата сила на 
Словото, присъщо на 
абсолютния Бог. Равно-
значността на Бог Сло-
во (Логос) и Божестве-
ната Мъдрост (София) в 
християнската догмати-

ка внушава да съзрем в 
библейския Първосъз-
дател самата Божестве-
на Мъдрост, още повече 
че Бог Слово и Премъд-
рост Божия канонично 
се възприемат като си-
ноними за Христос, т. е. 
за висшия цар, Куриос 
(гр.), Ахура (авест.), Адо-
най (евр.). „И Бог каза: Да 
бъде светлина. И стана 
светлина.” (Битие 1: 3). 

„В началото бе Слово-
то; и Словото беше у 
Бога; и Словото бе Бог.” 
(Йоан 1: 1-2). Според 
библейската легенда, 
след като устроил небе-

то, земята, небес-
ните светила – „По-
голямото светило, 
за да владее деня, 
а по-малкото све-
тило, за да владее 
нощта; направи и 
звездите” (Битие 1: 

16), растенията и всич-
ки „одушевени животни 
според видовете им”, Бог 
„създаде човека по своя 
образ”, „мъжки и женски 

пол ги създаде” (Битие 1: 
27). Току-що създаден, 
човешкият вид полу-
чава всевишна благо-
словия да владее над 
всяко живо същество 
по земя, въздух и море. 
За разлика от другите 
живи твари, със завър-
шване на физическото 
сътворение не приклю-
чват божиите дейности 
по оформяне на чове-

ка. После Бог образува 
„от пръст из земята” 
един явно „по-специа-
лен” или най-малкото 
с по-различен „техно-
логичен чип” индивид 
от мъжки пол, наречен 
Адам, когото настанява 
в предварително наса-
дена градина „на изток, 
в Едем”. 

Продължава на 
стр.12

Мариана ПРАМАТАРОВА

В арабския фолклор името на Савската царица 
е Балкис. Легендите й приписват загадъчен произ-
ход – била родена от дух и отгледана от пустинните 
ветрове.

Балкис (Билкис) е била царица, духовен водач 
и жрица в царството Сава (Саба, Шиба), което се е 
намирало на територията на днешен Йемен Х-ІХв. 
пр. Хр.

Главен център на древното царство бил Мариб. 
Оазисът в Мариб отговаря на описанието в Корана 
– земята на двата рая. Тук в древността е бил хра-
мът, построен в чест на бог Алмака. За това сви-
детелстват намерените от археолозите фризове 
с изображения на култовото животно – дива коза, 
осемкилометровият път за процесии, който свър-
звал царството с храма, както и откритото най-бога-

то съкровище на Изтока. 
Храмът е бил с внуши-
телни размери и в све-
щеното му пространство 
е имало десетметрова 
бронзова статуя на бик, 
пред която поклонници-
те са носели дарове, за 
да омилостивят бурите. 
Намереният кладенец е 
доказателство, че в древ-
ността е имало извор на 
това място. Открити са 
надписи на савските владетели. Градът e бил важен 
духовен и търговски център в древността, а царс-
твото – изключително богато, тъй като търгувало с 
тамян, който се разменял за злато по това време.

Продължава на стр. 13

Екатерина ПЕЙЧЕВА

На 20-22 март се проведе поред-
ният ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ 
ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ОРФЕЕВО ИЗ-
ВОРЧЕ”. 

За девети пореден път гр. Стара 
Загора се превърна в детска музи-
кална столица на България. За девети 
път прозвуча музикалният символ на 
фестивала – стиховете на Никола Ги-
гов, вплетени в Орфеевата пентато-
ника от Дочка Къшева, в изпълнение 
на младите наследници на Орфеевия 
дух – децата на България:

ОРФЕЙ Е ТУК КАТО СЪЛЗА И НОТА.
ОРФЕЙ Е ТУК – ВЪЗДИШКА И РОСА.
МЕЛОДИЯ И ПЕСЕН НА ЖИВОТА.
СТОЗВУЧИЕ В РОДОПСКИ НЕБЕСА.

Продължава на стр. 6

МЛАДИТЕ 
ПОСЛАНИЦИ 

НА БЪЛГАРИЯ

Д-р Николай ИЛИЕВ

Стигнем ли до връх 
Любаш и още не затих-
нал възторгът ни от 
този гигантски купол, 
погледът ни се спира на 
“Драговски камък”. Гле-
даш го извисил се висо-
ко в небесата като остър 
връх на копие, дивиш се 
очарован и смаян от не-
говото величие. Стоиш и 
не сещаш се да тръгнеш, 
захласнат пред тази ста-
ра някогашна твърдина.

Горе на непристъп-
ната канара е била мал-
ката стражева крепост 
и сякаш съзираш да се 

откроява в небесната 
синева високата й кула. 
Дочуваш да отеква над 
високите планински хре-
бети, надалеч в простора 
тръбен зов на рог.

Ето го и воеводата 
Драгота, подпрян на меча 
си, застанал там, на ръба 
на скалата, да отправя 
поглед далеч зад Любаш, 
да се взира към “Кърва-
ви камък” и Знеполе. И в 
този миг на приятен унес 
неусетно се пренасяш в 
онзи късен и мразовит 
декемврийски ден, кога-
то тук, на това заветно 
място, се изплела леген-
дата за “Драговски ка-
мък” и верния съгледвач 
на Драгота - Звечан.

Било време, когато 
българското царство из-
живявало последните си 
дни на свободно същес-
твуване.

Продължава 
на стр. 17
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Баба ми! Моята баба беше магьосница. Не от при-
казките, а реална, истинска бяла магьосница. Стари-
те жители сигурно си спомнят нейните невероятни 
чудеса. Тя живееше в Украйна, в село Кузничи, в Го-
роднянски район, Черниговска област. Наричаше се 
Ефросиния, а фамилията й беше Верхуша. Веднъж в 
ранното ми детство присъствах на едно от нейните 
чародейства.

Тогава разбрах малко неща от тях, но сега ми ста-
на ясно всичко. О, Боже, каква простота има в най-
загадъчната невероятност! Мисля, че половината от 
днешните хора, особено лечителите, биха могли спо-
койно да постигнат нейните резултати. Трябва да раз-
кажа по-подробно, ето какво се случи.

Цялото си ранно детство изкарах в украинското 

село, в малка бяла къщичка, покрита със слама. Оби-
чах да наблюдавам как баба ми шета край печката. 
Веднъж при скарване с един от моите връстници чух 
обидното: „А пък твоята баба е вещица”. Другите вед-
нага започнаха да защитават баба ми: „Моята майка 
казва, че тя е добра.”

Много пъти съм виждал как баба лекуваше хора-
та. Не придавах на това никакво значение. По онова 
време в селото имаше много лечители. На някой се 
удаваше едно лечение, на друг - друго. И никого не 
наричаха магьосник. Но способностите на баба ми не 
се побираха в обичайните рамки на лечителството. 
Моята почти неграмотна баба, както се оказа, с леко-
та лекуваше много животни. Тя го правеше по неве-
роятен начин. Изчезваше с болното животно за едно 
денонощие, после се връщаше с животното, вече озд-
равяло или с подобрение, и казваше на стопанина как 
да продължи лечението.

Когато чух от връстника ми оскърбителната дума 
“вещица”, макар че всички деца малко се страхуват 
от магьосниците, аз не започнах да се отнасям по-
зле с моята баба. Тя, или по-точно нейните действия, 
събуждаха у мен само интерес.

Веднъж доведоха при баба ми коня на председате-
ля на колхоза - породист, закупен неотдавна за пъту-
ванията му по служебни дела. Ние, местните хлапета, 
винаги се любувахме на коня, когато председателят 
минаваше покрай нас. Конят държеше главата си ви-
соко, препускаше много по-пъргаво и по-красиво от 
всички други коне в селото. Но този път го доведоха 
при баба ми не запрегнат в каручката и не със седло. 
Доведоха го само с юзда, помръкнал, бавно пристъ-
пящ. За мен това беше голямо събитие - председател-
ският кон в нашия двор - и аз с интерес следях става-
щото.

Баба се доближи до коня, започна да го милва ту 
отстрани по муцуната, ту покрай ухото и му шепнеше 
нещо ласкаво. После свали юздата му, изкара от къщи 

една пейка, подреди върху нея снопчета билки, дове-
де коня до пейката и започна подред да предлага на 
животното различните треви. На някои конят не об-
ръщаше внимание и се отвръщаше от тях, други по-
душваше и дори опитваше. Баба хвърляше в менчето 
с вода, което стоеше на огъня, онези треви, на които 
конят обръщаше внимание. Там пусна и забрадката 
си.

Чух как каза на хората, които бяха довели коня: 
”Елате след един ден, сутринта”. Когато хората си 
тръгнаха, разбрах, че баба пак се кани да изчезне ня-
къде с кончето, и започнах да я моля да ме вземе със 
себе си. Баба винаги изпълняваше молбите ми и сега 
не ми отказа, но постави условие да легна да спя по-
рано от обикновено. Аз се подчиних.

Събуди ме на раз-
съмване. Пред къщата 
стоеше конят. Гърбът 
му бе покрит с кенаре-
на кърпа. Като изми ли-
цето ми с отварата от 
менчето, баба ми даде 
малък вързоп с храна, 
хвана в ръка връвчи-
цата-повод, привърза-
на към юздата на коня, 
и ние тръгнахме по 
междата, разделяща 
зеленчуковите гради-
ни от горичката, която 
започваше след огра-
дите. Вървяхме много 
бавно покрай гората. 
Ако трябва да съм по-
точен, баба вървеше 
редом с коня и спи-
раше всеки път, щом 
той навеждаше глава 

и опитваше някакви тревички. Баба държеше съвсем 
хлабаво повода и дори го изтърваше, когато конят из-
веднъж рязко извиваше главата си встрани, виждайки 
нещо в тревата.

Понякога баба все пак придърпваше коня след 
себе си, но когато стигахме на ново място, пак му да-
ваше пълна свобода. Вървяхме покрай гората или 
леко навлизахме в нея. Към пладне стигнахме до бла-
тисто място сред полето. Настанихме се да починем 
и да пладнуваме до една копа сено от първата косит-
ба. След като хапнах мляко с хляб, изморен от дългия 
преход, на мен ми се приспа. Баба извади от вързопа 
си малко кожухче, постла го до купата и ми предложи: 
„Полегни, поспи си, внуче. Май се умори.”

Полегнах и започнах да се боря със съня, страху-
вайки се, че баба загадъчно ще изчезне заедно с коня 
без мен, но сънят ме надви.

Като се събудих, видях, че баба къса някакви тре-
ви до муцуната на коня и ги прибира във вързопа си. 
Скоро тръгнахме към къщи, но вървяхме вече по друг 
път. Когато започна да се здрачава, пак ми се приспа 
и баба отново ме настани на ко-
жухчето. Разбуди ме още по тъм-
но и пак продължихме пътя си. 
Чувах, че от време на време баба 
говореше нещо на коня. Не съм 
запомнил смисъла на думите й, 
но ясно си спомням интонация-
та на гласа й: спокойна, ласкава 
и радостна. Когато стигнахме 
вкъщи, баба веднага напои коня 
с вода, като добави във ведрото 
отвара от менчето.

После видях как тя даде на 
хората, дошли за коня, снопчета 
от тревите, набрани по време на 
нашето пътешествие в гората, и 
нещо им обясняваше. Поободре-

ният кон тръгна с нежелание от нашия двор. Той беше 
пак впрегнат и опъваше повода си, обръщайки глава-
та си към баба ми.

Няколко дни се сърдих на баба, че не ми показа ма-
гьосническо изчезване, а през цялото време само па-
сеше коня, късаше тревички и ги събираше на сноп-
чета.

Щях бързо да забравя за похода и магьосничество-
то, но когато казах на грубияна, нарекъл баба ми „ве-
щица”, че моята баба не изчезва никъде, а просто пасе 
болните животни, той, който беше малко по-голям от 
мен, изтъкна солиден аргумент, против който нямах 
какво да възразя нито аз, нито онези селски дечица, 
които бяха на моя страна: ”А защо тогава всеки път, 
когато председателят минава край вашия двор, кон-
чето спира да тича, минава само на бавен ход и дори 
не слуша камшика?”

Не помня какво ми обясни тогава баба. Разбрах 
причината едва сега. Ясно ми е и съм уверен, че мно-
зина биха могли да лекуват животните така, както го 
правеше тя, стига да имат добро сърце, и да се отна-
сят внимателно към природата и животните.

Сега разбрах: давайки на болния кон да опита от 
различни треви, тя просто е определяла от кои треви-
билки има нужда болното животно и по този начин е 
определяла маршрута с оглед на това по пътя да има 
необходимите му билки.

Необходимо й е било едно денонощие, защото вся-
ко растение си има определено време, което е най-
благоприятно за приемането му като храна. Държеше 
хлабаво повода, за да може кончето да определи ка-
кви и колко треви са му нужни. Животните чувстват 
това по необясним за нас начин. Тъй като отварата се 
правеше от треви, които си е избрало самото живот-
но, то измиването с нея и потапянето на забрадката се 
е правело, за да бъде животното повече предразпо-
ложено към баба ми. 

Ето колко просто се оказва всичко. Не е ясно откъ-
де е знаела всичко това слабограмотната ми баба? И 
как сме успели толкова да усложним тази простота! Не 

е ли това причината за мащаб-
ните епидемии по животните в 
Европа? А съвременната научна 
мисъл не е измислила нищо по-
добро от това да изгаря по де-
сетки хиляди болни животни.

Дадох само един пример, 
който говори за това, че пости-
женията на нашата медицина са 
илюзорни. Но може да се дадат 
още много примери за лъжли-
вите постижения на съвремен-
ното общество. 

Владимир МЕГРЕ
„РОДОВАТА КНИГА”

Превод М. Дончева
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Представете си дреси-
ран цирков тигър. Той ви-
наги знае: ако застане на 
задни лапи, може да полу-
чи парче месо. Той е усво-
ил много добре тази зако-
номерност през годините 
на служба в цирка. За него 
това е станало нещо като 
основополагащ закон в жи-
вота: заставането на задни 
лапи (причина) неминуемо 
влече след себе си парчето 
месо (следствие). А освен 
това този тигър знае, че ако 
заръмжи и се озъби на дре-
сьора, следва удар с кам-
шик по лапите. Това също 
за него е станало закон в 
живота. Причината винаги 
поражда следствие. 

Но изведнъж тигърът се озовава на свобода. Ог-
ладнява и застава на задни лапи. Нали знае, че след 
това обикновено следва яденето! Но какво е това? 
Няма никакво ядене! Никой не му дава парче месо. 
Обичайният закон е престанал да работи! Тигърът 
ръмжи, зъби се - но никой не го бие по лапите пове-
че! Оказва се, че 

 

За дресирания тигър такова положение на не-
щата означава срутване на света.

Тези, които искат да постигнат енергоинформа-
ционна свобода, трябва да са наясно, че предиш-
ният привичен свят никога няма да се върне. Ще 
трябва да свикват с новите закони на новия свят, да 
се учат отново в него. 

По-рано всичко, което сме правили, е било по 
поръчка от страна на “дресьора”, т.е. на енерго-
информационния паразит. И за всяко наше дейс-
твие е бил предвиден отговор от този “дресьор” 
– във вид на поощрение или наказание. Сега отго-
вори няма – нито положителни, нито отрицател-
ни. Т.е., когато сме действали в рамките на проце-
са, организиран и поддържан отвън, от Система-
та, нас непрекъснато нещо ни е подтиквало към 
действие. И последствията от тези действия сме 
изпитвали веднага – те не са затихвали или из-
чезвали, а напротив, дори са се раздували както 
клюките.

Новото състояние на тигъра е това, което е и ба-
зовата идея в Дао-дъ Дзин – първото ръководство 
по енерго-информационна свобода, обяснено на 
прост език. 

последвано от егрегориален баланс и декапсу-
лизация. Когато една душа е истински събудена, тя 
започва да разбира лостовете на Матрицата и сама 
да създава своите противодействия срещу нея. 
Забелязва капаните на господстващата Система 
и намира начин да ги обиграва. Това се забелязва 
от астралния свят и този човек започва, в начало-
то несъзнателно, да се превръща в обиталище на 
по-висока вибрация. Как става депрограмирането 
и по-високото трептене? 

Дори традиционната наука 
знае, че от лявото полукълбо 
получаваме интелекта, логи-
ката, физическия свят. “Искам 
да видя, вкуся, пипна – добре, 
значи съществува.” От дясно-
то полукълбо получавате по-
голямата картина – връзката 
с Космоса. Оттук идва худож-
никът, вдъхновението, съзи-
дателността. И, както вече се 
изписа по-горе, всички тези 

области на “информация”: образованието, науката 
и медиите – те наблъскват лъжлива информация 
във лявото полукълбо и потискат приемането на 
истинска информация от дясното! 

Ето как работи това, което наричаме образова-
ние: Лявото полукълбо се натъпква с информация, 
повечето от която е пълен боклук. От хората и уче-
ниците се иска да запомнят тази информация и, ко-
гато имат листове за изпит, да я излеят върху тях. 
Ако те са я запомнили и са я предали достатъчно 
добре, като са повторили каквото им е било каза-
но, минават и отиват в горен клас. Ако я прехвърлят 
към дясното полукълбо и започнат да я пречистват 
и оспорват и да се питат: “Това въобще има ли сми-
съл? Каквото е моето мнение по въпроса?” и после 
напишат на изпита: “Та този материал е пълна глу-
пост!”, тогава те ще бъдат скъсани и няма да отидат 
в горен клас (курс). 

Ако сте учен, преминавате през нея, 
после през науката за специалността 
ви и ви се набива още „информация” в 
лявото полукълбо. Същото е с лекарите 
и останалите учени. Те са затворници 
на лявото полукълбо, които не могат да 
приемат толкова много от това, за което 
говоря тук, защото са 

Можем да балансираме двете полукълба: инте-
лектът и духът, умът и сърцето. После нашето въз-
приятие за самите нас изведнъж ще се трансфор-
мира. Знаете ли колко е голям обхватът, трептящ с 
енергията ни на: страх, вина, омраза, липса на са-
моуважение! И колкото повече сме манипулирани 
и се манипулираме да изпитваме тези вредни емо-
ции, толкова повече тази вредна вибрация се на-
пълва, става по-трудно тя да се преодолее и после 
да се достигне 

“Когато излъчваме намерението си: “Ето това 
искам!”, енергията на Намерението винаги ще при-
влича към нас това, което имаме нужда да постиг-
нем. Така че ако искаме отново 

Винаги! За да се свържем с Космоса, трябва да 
изчистим вредните вибрации – всички онези неща 
в нас, които отричаме: “Да сменим темата. Не ми се 
говори за това.” И така, ако сме подготвени за но-
вото пътуване, когато предизвикателствата дойдат, 
не реагираме с: “О не! Харесвам духовността, но не 
толкова много. Благодаря ви.” Ако сме готови да по-
емем тези предизвикателства, ще встъпим встрани 
и ще осъзнаем, че това всъщност е едно преживя-
ване, което ни освобождава. Предизвикателствата 
са, за да ни помогнат да разчистим вредната виб-
рация. Важно е да разберем това. Всички ние има-
ме задача да разчистим и преработим тази вредна 
вибрация. И когато го направим, тогава можем да 
започнем да говорим за СВОБОДА! 

Ако ме питате: “Как да преодолея страха от това 
какво си мислят другите за мен?”, аз ще ви пред-
ложа да оставите страхът да стане спусъкът при 
преодоляването му. Ако сте в ситуация, когато се 
чудите: “Ех, как желая да кажа моето мнение, но 
какво ще си помислят?”, просто го кажете! Кажете 
го! Ако хората около вас не уважават правото ви да 

бъдете себе си, тогава за какво се при-
теснявате за какви ви имат? Ако сте в 
ситуация, когато си мислите: “Желая да 
направя това. Ето това искам, но какво 
ще си помислят те?”, просто го направе-
те! Направете го! Направете го! И когато 
започнете да прилагате този метод, ня-
кои много интересни неща започват да 
се случват. Първо, следвате интуицията, 
сърцето си, връзката с Космоса и я ос-
тавяте да ви напътства. И след известно 
време, говоря и от личен опит, въпреки 
че разумът ви крещи: “O Боже, какво 
правиш!?”, накрая осъзнавате, че когато 

следвате интуицията си, въпреки че тя може да ви 
подложи на предизвикателства, разбирате, че всич-
ко е било точно каквото е необходимо, за да доведе 
до положителен изход. И след известно време на 
следване на интуицията умът ви започва да схваща, 
че всеки път, когато следвате интуицията си, въпре-
ки че тя е едно предизвикателство, накрая всичко 
се нарежда перфектно. И тогава 

И това, което мислите и чувствате, става едно и 
също нещо. Това става, когато започнем да се свър-
зваме с нашата същност и с истинската природа на 
нашата сила.



4 6 - 12 април 2009 г.

Премиерата на филма 
“Родовите имения - любов 
и мечти” с кадри от руските 
селища и от първото еко-
селище в България – “Ва-
сил Левски”, запълни една 
голяма празнина в инфор-
мационното пространство. 
Считам, че това е една от 
добрите прояви за пропа-
гандиране на идеите, опита 
и възможностите за прак-
тическа реализация на Ро-
довите имения.

В сегашният информа-
ционен век, когато почти никой няма време да 
чете книги (особено младото поколение, което 
не научихме да ползва това богатство), става за-
дължително приложението на аудио-визуалните 
методи. Чрез този едночасов филм всеки може 
да придобие реална представа какво е родовото 
имение, как да си го построи сам, как са решени 
някои проблеми и, ползвайки чуждия опит, да на-
мери верния за себе си път. С една такава визуали-
зация може да се спести прочитането на няколко 
хиляди страници специализирана литература. По 
линията на сътрудничеството, музиката, песните, 
танците, статиите, научно-популярните филми 
могат да допринесат за по-бързото духовно из-
растване на обществото, преобладаващата част 
от което е с все още ниско съзнание.

Подобни филми могат да се направят за про-
изводството, съхранението и приложението на 
екологичните храни; бране, съхраняване и култи-
виране на билки; оптимизиране на конструкцията 
и използваните материали за бъдещия дом и др.

Съществува необходимост и от създаване на 
постоянна школа за обмяна на опит и взаимопо-
мощ от практически привърженици и последова-
тели на различни нива:

а) Просветителско ниво, за задоволяване на 
любопитството на широката публика чрез инци-
дентни лекции В ЦЯЛАТА СТРАНА .

б) Задоволяване на интересите на любознател-
ните чрез системно обучение в специализирани 
курсове (например биоземеделие, биопчеларс-
тво и т.н.) ПРИ НАЛИЧИЕ В ПО-ГОЛЕМИТЕ КУЛТУР-
НИ ЦЕНТРОВЕ НА ПОНЕ 20 ЖЕЛАЕЩИ.

в) Приложение на придобитите знания и уме-
ния в реалния живот от самите хора с подръчни 
средства. Самоцелната информация без практи-
ческото й приложение е мъртва и трудът и вре-
мето за придобиването са напразни загуби. ДАЖЕ 
ДА НЯМАШ СВОЯ СОБСТВЕНА ЗЕМЯ, МОЖЕШ ДА 
ЕКСПЕРИМЕНТИРАШ ПРИ СВОЙ СЪМИШЛЕНИК.

1. ОПТИМАЛНО МЯСТО ЗА РОДОВО ИМЕНИЕ, 
РАЗМЕРИ, ОРИЕНТАЦИЯ, ОФОРМЯНЕ НА ГРАНИЦИ-
ТЕ С ЖИВ ПЛЕТ ОТ РАСТЕНИЯ, ХАРМОНИРАЩИ НА 
ОБИТАТЕЛИТЕ.

2. ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ГЕО-
ПАТОГЕННИТЕ ЗОНИ И ПЕТНО ЗА СТРОЕЖ.

3. Търсене на ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ТЕХНИЯ ДЕБИТ, ТЕЧЕНИЕ И СТЕПЕН НА ГОДНОСТ 
ЗА ПИТЕЙНИ И СТОПАНСКИ НУЖДИ; ДЪЛБОЧИНА 
НА ВОДНАТА ЖИЛА, ЗЕМНИ ПОРОДИ, КОИТО ТРЯБ-
ВА ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ ЗА ДОСТИГАНЕТО Й, КАКТО 
И КОПАЕНЕ НА КЛАДЕНЕЦ.

4. Устройство и разположение на необходи-
мите обекти, сгради, водоизточници, санитарни 
възли, вътрешна архитектура и любими и работ-
ни места, места за културен отдих, площадки за 
работа с деца и възрастни сред живата природа, 

алеи на здравето.
5. В зависимост от конк-

ретните нужди изграждане на 
палаткови лагери в равнинен, 
планински район и край во-
ден басейн, с цел провеждане 
на курсове за оцеляване ПРИ 
РАЗЛИЧНИ КЛИМАТИЧНИ УС-
ЛОВИЯ.

6. Желаещите да участват 
в ТРАДИЦИОННИЯ ДУХОВЕН 
ПИКНИК НА “ЧЕРЕШОВА ГРА-
ДИНА” за обмяна на опит на 
духовно ориентирани пер-
спективни РОДОВЕ в село 

ОПИЦВЕТ ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ ДО 1 МАЙ 2009 ГО-
ДИНА СВОИТЕ доклади, презентации, брой учас-
тници и палатки, съоръжения за техните демонс-
трации за периода 20-30 юни 2009 година.

7. Игровите участници МОГАТ ДА демонстри-
рат чрез своите действия, песни и танци духът на 
древните български традиции, опитности, бойни 
изкуства и други, както и за индивидуална, групо-
ва и селищна защита на населението при екстре-
малните природни, социални и енергийни усло-
вия на квантовия преход.

8. Празнуването на “Еньовден” ще бъде съчета-
но с практически курс по приложно билкарство и 
всеки ще може да си набере нужните му билки.

9. Просветителската, научно-изследователс-
ката и приложно-практическата дейност, както и 
кинолекториите ще бъдат на 27 юни (събота) и 28 
юни (неделя) 2009г.

10. Ще бъде проведен и курс по ПРАКТИЧЕСКО 
ПЧЕЛАРСТВО И БИОЗЕМЕДЕЛИЕ.

Епохата на квантов преход, в която живеем, 
породи появата на нови поколения деца, които са 
бъдещето на човечеството. Това са “ВИОЛЕТОВИ-
ТЕ ДЕЦА”, РОДЕНИ ДО 1995 ГОДИНА И “КРИСТАЛ-
НИТЕ ДЕЦА” - СЛЕД 1995 ГОДИНА, които притежа-
ват необикновени за нашите понятия качества за 
работа с времето, пространството и фините енер-
гии (звук, песен, танц, природни стихии и всички 
останали творчески изяви на човека). Техните въз-
можности за непосредствен достъп до информа-
цията от родовия опит и единното поле на земята 
ги правят много полезни за човечеството и об-
кръжаващите ги хора, което за съжаление поради 
ниската обществена култура много малко се раз-
бира, включително и от техните семейства.

Ето защо предлагам, изявените участници във 
мероприятията да бъдат поощрявани и награжда-
вани според тяхната възрастова група (до 7 г., до 

14 г., до 21 г., до 42 г., до 63 г., до 84 г.), както и да се 
провеждат с тях специални занимания.

Трябва да се положат усилия децата да се вър-
нат в тяхната естествена природна среда, много 
различна от виртуалната среда на видеото, теле-
визора, компютъра и насилието в големия град, 
което унищожава тяхната уникалност. Работата на 
децата с истинските природни стихии и прилож-
ните спортове като закаляване, плуване, подво-
ден спорт, уиндсърфинг и яхтинг, ски, колоездене, 
обучение в зелени училища на атлетика, стрелба 
с лък, арбалет и въздушна пушка, духовни прак-
тики, медитация, релаксация и концентрация ще 
гарантират тяхното съвършено здраве, истинс-
ка творческа реализация и физически и духовно 
оцеляване в епохата на информационната болест 
и квантовия преход.

1. Потребителско ниво 
а) Обучение за осмисляне на параметрите на 

получените диагностики и преодоляване на ни-
вото “живи мъртъвци”. Работа с “НАДЕЖДАТА” във 
физическия свят. Физикална биолокация и ради-
естезия. Работа с биоенергията и нейното хармо-
низиране. Техники за безопасност.

б) Използване на резултатите като програми за 
хармонизиране и развитие на личността, пости-
гане на съвършено здраве и физическо и душев-
но оцеляване. Преодоляване на нивото “МЪРТВИ 
ДУШИ”. Вярата като канал за връзка с висшите 
йерархии и степен на чистота и надеждност на 
този канал. Работа с биоинформация. Ментална 
биолокация (чрез създаване на мозъчни модели) 
и радиестезия. Получаване на верни отговори на 
правилно поставени въпроси. Извършване на ко-
личествен и качествен анализ. Абсолютни и отно-
сителни скали на измервания. Оптимално време 
за провеждане на измервания в лабораторни ус-
ловия и на полигон. Създаване на тестове за из-
следване на различни процеси .

в/ Работа на ниво “ТВОРЧЕСТВО”, чрез надежд-
ният духовен канал за връзка с Твореца. Критерии 
за сътрудничество и сътворчество на различните 
нива на взаимодействие (човек-човек, човек-тво-
рец). Степен на добродетелност. Работа с “ЛЮБОВ-
ТА” като висша човешка изява. Надеждност на ин-
туитивни решения. Работа с времето и простран-
ството. Справяне с информационната болест при 

ускоряването на случването на събитията през 
квантовия преход. Управление на истинската ре-
алност. Стремеж към дълголетие и безсмъртие.

Списък на програми за изследване на човеш-
ката физическа, душевна и духовна дейност, раз-
работени от инж. Божидар Даскалов на базата на 
мозъчни модели на изследваните процеси чрез 
биолокация, които могат да се използват като 
програма за индивидуално физическо, душевно 
и духовно развитие, осъзната еволюция и оце-
ляване през годините на Квантовия преход 2009 
- 2012 г .

1. Ниво на физическа дейност – надежда.
2. Ниво на душевна дейност – вяра.
3. Ниво на духовна дейност – любов.
4. Ниво на съзнание и тела.
5. Тест за енергиите в човешкото тяло.
6. Тест за физическо и духовно оцеляване.
7. Тест за осъзната еволюция.
8. Виолетови деца.
9. Общо за кристалните деца.
10. Пионери кристални деца.
11. Криворазбрани дарби на кристалните 

деца.
12. Уникалност на кристалните деца.
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Уважаема редакция на вестник „Родово имение”, 

Казвам се Иван Евлогиев Сечков и съм от Пловдив. 
Преди около година и половина открих вашия вестник и 
наистина се запалих от идеите, изложени в него. Смятам, 
че всеки човек би трябвало да осигури за себе си и своето 
семейство кътче земя, където да живее и да се развива. 
Благодаря, че ви има!

Следя броевете ви с интерес. Имам някои забележки 
за развитието на изданието в последно време. Мисля, че 
трябва да наблягате повече на природосъобразния начин 
на живот, да помагате на хората да създават своето про-
странство на любовта. Това обаче не е основното. Важна е 
идеята, нали! Надявам се 
да продължите да рабо-
тите в посока развитие на 
родовите имения в Бълга-
рия. Не мога да ви съдя, но 
от време на време бих мо-
гъл да изказвам мнението 
си, надявам се. 

Дерзайте!

С уважение:
Иван Сечков

Кубрат Томов
учен - енциклопедист 
и философ

Човекът опознава 
света и всичко в него с 
помощта на възможнос-
тите си да приема раз-
нородни информации и 
да открива смисъла им. 
Тези възможности за 
физическия свят са пет-
те сетива, за астралния 
свят - емоциите и чувс-
твата, за менталния свят 
- мисленето. 

В надфизическите 
области работят екс-
трасензорните ни въз-
можности чрез чакрите 
– това са телепатията, 
ясновидството в про-
странството и времето, 
някои сънища, интуици-
ята и пр.

Всички информаци-
онни канали имат две 
главни характеристики: 
диапазон на възприе-
мане и праг на чувстви-
телността. Последният е 
минималната стойност 
на даден параметър на 
сигнала – носителят на 
информацията, над ко-
ято го възприемаме и 
осъзнаваме. Този праг се 
отнася и за минимална-
та честота в споменатия 
диапазон, и за минимал-
ната сила на сигналите 
в него, и за минимална-
та разлика между две 
съседни дразнения по 
един и същи параметър, 
и по продължителност 
във времето. Под тези 

прагове на чувствител-
ност ние не осъзнаваме 
съответните информа-
ции, а те отиват в сфе-
рата на несъзнаваното, 
където живеят по други 
закони.

Чрез обучение, спе-
циално трениране и 
професионална дей-
ност праговете на чувс-
твителност може да се 
намалят хиляди пъти!

На по-високо ниво на 
разглеждането прагът 
на чувствителността се 
отнася и за точния сми-
съл, и за значението на 
възприеманите сигнали. 
И тук минималните раз-
лики в разбирането и 
оценяването на инфор-
мациите при определе-
ни условия стават реша-
ващи в едно или друго 
отношение. Особено 
важни са различията в 
областта на понятията 
и теориите – на смисъ-
ла и съдържанието им, 
при идеологиите – коя е 
истинската и централна 
част в тях, също при фи-
лософиите, концепци-

ите, схващанията, про-
грамите за действия на 
партии и правителства 
и пр.

Да се усещат, виж-
дат, разбират и изпол-
зват малките разлики 
е изключително важ-
но поради различната 
им съдба и значение 
в съответната област 
на реалността. Просто 
последиците им могат и 
много често са коренно 
различни – до противо-
положност!

Най-важната и глав-
на област на Различа-
ването е Истината. Това 
е различаването й от 
полуистините, лъжите, 
красивите измислици, 
правдоподобните идеи 
и лъжи и т.н. Наистина, 
с времето малките раз-
лики водят до съвсем 
различни последици на 
едни и същи наши дейс-
твия!

При това Истината по 
даден проблем има раз-
лични равнища на пъл-
нота и истинност пора-
ди наличието на много 
относителни елементи 
в нея, и различните ко-
личества абсолютност в 
нея. Затова човек трябва 
винаги да следи елемен-
тите на всяка истина, да 
вижда съответствията 
им с реалните процеси 
и обекти, да забелязва 
как с промените на ус-
ловията в хода на реал-
ния живот постепенно 
някои от относителните 

елементи отпадат, други 
остават поне засега, тре-
ти се обогатяват и рас-
тат, отивайки към абсо-
лютната истина. Ако не 
се внимава непрекъсна-
то за тези процеси, чо-
векът постепенно става 
все по-неадекватен в 
поведението си, с това 
– поради противоречи-
ето му с реалността – си 
създава все по-тежки 
проблеми, които с вре-
мето се превръщат в 
кризи и ако не дойдат 
навреме събуждането и 
преоценката – идват ка-
тастрофите!

Каквото именно е по-
ложението на земната 
цивилизация днес!

Втората главна об-
ласт на Различаване-
то-Разграничаването е 
между Доброто и Злото 
– с цялата им относи-
телност. Правилното 
разбиране на тези по-
нятия изисква високо 
образование, култура 
и интуиция, правилно 
философско мислене, 
изисква и правилна 
ценностна система и йе-
рархия на ценностите 
в нея. Но ядро на тази 
система е понятието 
“идеал” – това е висшата 
цел и смисъл на живота 
и Битието. Формулиран 
накратко този смисъл 
е: СЕБЕПОЗНАНИЕ ЧРЕЗ 
ТВОРЧЕСТВО РАВНО НА 
ЩАСТИЕ /ЕКСТАЗ/. То-
гава всичко, което съ-
действа за този смисъл е 

Добро, а което му пречи 
е Зло. Но Злото показва, 
че в нещо грешим – на-
рушаваме обективните 
закони, че нещо не зна-
ем или не разбираме – и 
идват страданията, пре-
оценките и поемането 
по правилния път. Значи 
на това най-високо ниво 
на разбиране на нещата 
Злото не съществува 
– то е последната форма 
на Доброто, насочващо 
ни към идеала – всезна-
нието и всеможенето на 
Абсолюта.

Третата главна об-
ласт на Различаване-
то-Разграничаването е 
между религия и цър-
ква, между партия и 
идеология. Религията е 
естествената вътрешна 
връзка между човека 
и Вселената – проява-
та на Бога, а църквата е 
човешка организация, 
която използва религи-
ята за егоистични цели, 
заставайки между чове-
ка и Бога. Съответно ко-
мунизмът е мечтаното 
и възможно общество 
на братство и сътрудни-
чество, а съответните 
партии чрез това мани-
пулират и управляват 
наивните – поне досега; 
демокрацията поначало 
е фалшива идеология, 
защото говори за управ-
ление на народа, а не за 
професионално и мо-
рално самоуправление; 
либерализмът е израз 
на разумна и отговорна 

свобода и предприем-
чивост, а е използван от 
безумно егоистични и 
бездуховни хора и пар-
тии, и т.н.!

Различаването-Раз-
граничаването са важни 
във всяка дейност, но 
изискват съответното 
образование, което да 
развива съответните 
знания и умения на все-
ки човек. Само тогава 
развитието, социалната 
реализация и лично-
то щастие на всеки ще 
бъдат максимално въз-
можните.

Сега разбирате ли 
колко далече са хората 
от разбирането и пос-
тигането на Истината, 
Успеха и Щастието? 
Разбирате ли какъв път 
трябва задължително 
да се извърви, за да бъ-
дат постигнати те, а не 
фалшификатите им?

РАЗБЕРЕТЕ, 
ПОВЯРВАЙТЕ И 

ТРЪГНЕТЕ ПО 
ИСТИНСКИЯ ПЪТ!

ПОИСКАЙТЕ И 
ТРЪГНЕТЕ!

Б.Р. Уважаеми чита-
тели, ако разглежданите 
теми в рубриката „Ци-
вилизацията днес – про-
блемите и решенията” 
ви вълнуват или имате 
въпроси по тях, пишете 
ни на адреса на редакци-
ята. Кубрат Томов ще ви 
отговори на страници-
те на вестника.

Цивилизацията днес – проблемите и решенията
ПЪТЯТ КЪМ ИСТИНАТА, УСПЕХА И 
ЩАСТИЕТО Е НЕВЪЗМОЖЕН БЕЗ 
РАЗЛИЧАВАНЕТО-РАЗГРАНИЧАВАНЕТО

14. Работа с вътрешно телесните течности.
15. Перспективни родове.
16. Темпове на стареене и продължителност 

на живота.
17. Работа с 

висшите енерго-
информационни 
нива.

18. Информа-
ционна еволюция 
на човека.

19. Биофото-
ни, слънце и био-
енергоинформа-
ция и взаимно 
проникване в чо-
века.

20. Духомате-
рията и фунда-
ментално-емоци-

оналния опит.
21. Живот и степени на еволюция на човека.
22. Първична енергия и качество и продължи-

телност на човешкия живот.

ВСЯКАКВИ ИДЕИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА АЛТЕР-
НАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ, ИНОВАЦИИ, 
ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ, МОГАТ ДА 
СЕ ПОКАЖАТ, ЗА ДА СТАНАТ ДОСТЪПНИ И ПРИЛО-
ЖЕНИ ОТ ДРУГИ ТВОРЧЕСКИТЕ ЛИЧНОСТИ. Осо-
бен интерес представляват проектите, реализи-
рани с ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛИ 

Всичките тези идеи искам да реализираме и 
демонстрираме пред привържениците на Родово 
имение, чрез създаване на “ЦЕНТЪР ЗА ФИЗИЧЕС-
КО И ДУХОВНО ОЦЕЛЯВАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВНИ 
ДУХОВНО ОРИЕНТИРАНИ РОДОВЕ И РАБОТА С ВИ-
ОЛЕТОВИ И КРИСТАЛНИ ДЕЦА” на моите наслед-
ствени земи на 30 километра западно от София, 
в село Опицвет, където ТЕ, под непосредствения 
контрол на представители на своят род, ще рабо-
тят за своето хармонично развитие.

За творчески контакт: 0899 784005

С уважение:
ИНЖ. БОЖИДАР ДАСКАЛОВ 

София, 01.03.2009 г.



6 6 - 12 април 2009 г.

Продължава от стр. 1

Тази година се събраха рекорден брой участни-
ци – 2700 деца от всички краища на Родината. За 
нарасналата известност и авторитет на Конкурса 
говори и участието на изпълнители от чужбина, 
както и засиленият интерес на медиите.

Този конкурс е вече добре познат на читателите 
на в-к „Родово Имение”, но за тези, които сега на-
учават за него, ще поясня, че той се организира от 
Националния музикално-фолклорен съюз „ОРФЕ-
ЕВО ИЗВОРЧЕ”. Това е доброволна организация на 
учителите по музика от цялата страна с идеята за 
приобщаване на децата и младежта към ценнос-
тите на българския фолклор, а целта на конкурса е 
да даде поле за изява на талантливи деца, ученици 
и студенти в областта на българското народно пе-
сенно, инструментално и танцово изкуство, възпи-

тание на българско самосъзнание у младежта, за-
пазване и обогатяване на българската национална 
култура.

НМФС „Орфеево Изворче” е рожба на инициати-
вата на големия родолюбец, писател, изследовател 
на орфизма, поета на Родопа Никола Гигов, кръст-
ник и почетен председател на Съюза, а от 2005 г. е 
под председателството на Дочка Къшева – народна 
певица, композитор, диригент и поетеса, автор на 
много текстове на песни. Завършила Висшия музи-
кално-педагогически институт в Пловдив със спе-
циалност фолклор и музикална педагогика, от 1979 

МЛАДИТЕ ПОСЛАНИЦИ  

г. тя е преподавател и главен асистент в Тракийския 
университет в Стара Загора. Носител е на златни 
награди от републиканските фолклорни фестивали 
и е наградена с орден „Кирил и Методий”. С неве-
роятен ентусиазъм тя ръководи НМФС и особено 
организирането и провеждането на Националния 
фолклорен фестивал „Орфеево изворче” и Родопс-
ката Орфеева школа, която се провежда в село Гела. 
Мога да кажа, че благодарение на нейната неизто-
щима енергия и упоритост вече девет години се 
извършва невероятно трудната работа по събира-
нето на средства, координирането и провеждането 
на този прекрасен детски фестивал, който осиява с 
благотворната детска радост не само Стара Загора, 
но и цяла България. Заедно с нея в журито на фес-
тивала са включени изтъкнати дейци на българския 
фолклор под председателството на проф. Арабов 
от АМТИИ – гр. Пловдив. Сред тях са проф. д-р Лю-
бен Досев, проф. д-р Тодор Киров, доц. д-р Светла 
Станилова, доц. Т. Гигова, доц. Георги Петков, д-р К. 

Бураджиев, доц. Йордан Янакиев, бивш хореограф 
на Ансамбъл „Филип Кутев”, доц. Петър Маринов, 
народната певица Снежана Колева, Илка Димитро-
ва от Радио „Христо Ботев”, и разбира се, Никола Ги-
гов. За съжаление тази година не присъства проф. 
д-р Мария Самоковлиева. Съставът на журито го-
вори не само за високото ниво на конкурса, но и за 
сериозното отношение на българските творци към 
възпитанието на децата в български дух.

Конкурсът се провежда под патронажа на кме-
та на Община Стара Загора, проф. Светлин Танчев и 
със съдействието на МОН, АМТИИ гр. Пловдив, Тра-
кийско дружество „Одринска епопея” и Държавна 
опера – Стара Загора, които всяка година раздават 
награди на победители в конкурса. 

Националният фолклорен конкурс „ОРФЕЕВО 

ИЗВОРЧЕ” е едно живо творе-
ние, което непрекъснато се 
обогатява и развива. Тази годи-
на в него бяха включени за пръв 
път и конкурс по пиано, както и 
конкурс за създаване на произ-
ведение на народностна осно-
ва с компютърна програма.

Студеното време не позво-
ли на децата да пеят и свирят 
по улиците и градинките, както 
друга година. Помня дните на 
фестивала предишни години, 
когато детските песни и пъст-
рите носии на участниците 
осияваха Стара Загора с млада 
радост и светлата енергия на 
любовта искреше в очите на 
децата и хората по улиците. Но 

както се казва, не можеш да влезеш два пъти в една 
и съща река. Навън беше студено и облачно, но в 
залите и репетиционните пламтеше фестивалният 
огън. Децата пееха, свиреха, танцуваха, публиката 
окуражаваше с възгласи своите любимци, победи-
телите се радваха на наградите си. 

Тази година нивото на изпълнение беше толко-
ва високо, че журитата се затрудняваха в определя-
нето на победителите. Великолепното жури, което 
оценяваше камерните групи и народните хорове, 
единодушно присъди първа награда на всички из-
пълнители. И това беше прекрасно – защото пока-
за не само изключителните постижения на децата, 
но и порасналата духовна култура на оценяващите. 
Защото надпреварата, негласната война, която се 
води на конкурсите, носи радост на победителите, 
но може да прекърши един млад талант в самото 
начало на пътя му. Децата се стараят и дават всич-
ко от себе си и кой може да предскаже, как ще се 
развият? Понякога едно дете-чудо бива настигнато 

и надминато в по-късни години. 
А една победа може да породи 
завист и да помрачи душата на 
загубилия. Нашата цивилизация 
се гради на съревнованието, но 
това е една порочна основа. За-
щото води до интензивна иконо-
мика, до ескалация на оръжията 
или до ловна надпревара. Едното 
ни грози със самоунищожение, 

другото унищожава природния свят и заплашва да 
превърне планетата в пустиня.

Но да се върнем на сцените в театъра, синдикал-
ния дом, залата в сградата на ОДК, където течеше 
фестивалът. В голямата зала на ОДК певци и певи-
ци се явяваха пред журито, съставено от Снежана 
Колева и Илка Димитрова, с председател проф. 
Пламен Арабов. Запомних 15-годишната синеока, 
пълничка Анжелика от Търговище, с мощен алтов 
глас, която спечели I награда, дребничкия Стоян Ян-
кулов от Пловдив, с плътен, зрял глас, който запя 
„Листни са горо”, Елизабет и Елена от Пловдив, Галя 
с родопската носия, изпяла с чистия си висок глас 
„Руске ле”, Станислава от Бургас с невероятно кра-
сива, богато обшита с гайтани носия, гласовитата 
Мария, също от Бургас.
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  НА БЪЛГАРИЯ
Чаровната, много емоционална Снежана Колева, 

член на журито, както винаги с голямо внимание 
следеше изпълнението на децата, окуражаваше ги, 
опитваше се да премахне напрежението и страха 
им. Харесва ми да я наблюдавам с какво съпричас-
тие подкрепя децата, нали и тя е певица, познава 
треската, но и магията на сцената.

В желанието си да видя колкото се може повече, 
обикалях залите. На голямата сцена на синдикал-
ния дом се провеждаха конкурсите за автентичен 
фолклор и обичаи, танцовите ансамбли и групи 
играеха своите програми. Малки дечица от Карно-
бат представиха обичая „Трифон Зарезан”, Групата 
за автентичен фолклор от гр. Априлци показа ла-
зарски игри, отвън чакаха учениците от училище 
„Климент Охридски” в гр. Костенец с ръководител 
Юлиян Одажиян, облечени в живописни кукерски 
костюми, за да представят пълния обичай на „Сир-
ни Заговезни”. 

Тази година с големи ансамбли и много участ-
ници се представиха НМУ „Любомир Пипков” от 
София с ръководител доц. Георги Петков и Нацио-
нална гимназия „Константин Преславски” - Варна, с 
ръководители г-жа Манева и г-н Мутафчиев, спече-
лили първи награди в своите групи с високото май-
сторство на изпълнението си.

Наградите бяха многобройни, осигурени от ор-
ганизации и частни спонсори, затова ще спомена 
само най-главните – наградите на МОН, Държавна 
опера – Стара Загора, отишла при СОУ „Любен Ка-
равелов” – Пловдив; на Тракийско дружество „Од-
ринска епопея” – Стара Загора, връчена от Петра 
Мечева на СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Пловдив; 
на АМТИИ – Пловдив - за НМУ „Любомир Пипков” 
- София, а традиционният приз на кмета на Стара 
Загора – синтезатор „Ямаха”, получи СОУ „Л. Кара-
велов” – Пловдив. Радио 
Стара Загора връчи своя-
та награда в раздел „Му-
зикално произведение 
на народностна основа, 
написано с компютърна 
програма” на Кольо Стай-
нов, преподавател по ка-
вал в СОУ „Екзарх Антим 
Първи” – Казанлък. „Тряб-
ва много внимателно да 
се пипа народното твор-
чество” – каза той, когато 
получаваше наградата 
си. Това би трябвало да 
се превърне в закон за 
всички, които работят с 
народното творчество, за 
да се запази то за поколе-
нията така, както е стиг-
нало и до нас. Защото то 
е уникално, то ни прави 
българи, то е нашето не-
изчерпаемо съкровище 
от знания, от енергии, от 
история. То е нашият бъ-
лгарски дух. Защото виж-
даме как се появи чалгата 
и триумфално замества и 
опошлява народните ни 
песни с чужда ритмика и 
пошли текстове. Което на 
съвременен език се нари-
ча психотронно въздействие с точно прогнозиран 
резултат – а именно да ни направи отново роби 
– ако не физически, то духовно подвластни. Което 
вече веднъж се е случвало с българите – и визан-
тийските летописци гордо отбелязват, че непобе-
димият дотогава враг – България, чрез покръства-
нето се е превърнал в духовно чадо на Византия. И 
за съжаление някои хубави и гласовити момичета 
от музикалните училища биват изкушени от измам-
ния блясък, който предлагат сцените на попфолка 
– всъщност чужд фолк, насаждан в България.

В дъждовния неделен ден залата на театъра 
беше препълнена с деца, родители, публика, дошли 

да присъстват на галаконцерта на конкурса. След 
обявяването на големите награди, децата от сърце, 
без напрежение и с много радост пяха, танцуваха, 
свириха. С удоволствие слушахме Гергана Кущи-
нарова как пее „Злато моме”, Елизабет Божкова и 
Полина Хубавенска от НМУ„Любомир Пипков”, Де-
ница Симеонова от Варна, Анжелика от Търговище, 
а ДФГ „Шарено герданче” от Нови Пазар изпяха и 
изтанцуваха „Вода” на Елица и Стун- джи. Много 
аплодисменти получи и чаровната 
и артистична малка Ванеса Цветко-
ва от Казанлък, която е едно от ор-
феончетата на 2008 г. и снимката 
й е на плаката на Фестивала тази 
година.

С професионално май-
сторство от най-висша класа 
беше представянето на квартет 
„Пеперуда” от Пловдив, народ-
ните хорове при НМУ „Люб. 
Пипков”- София, Детско-юно-
шески състав при читалище 
„Искра” - Казанлък, Вокален 
ансамбъл при СОУ „Л. Кара-
велов” – Пловдив. Много на-
строение донесоха вокал-
ната група „Веселушко” при 
целодневна детска градина 
– Поморие и Танцов театър – Стара 
Загора с танцовата приказка „Червената шапчица 
и вълкът”. Галаконцертът завърши с прекрасното 
изпълнение на Танцовия ансамбъл при НГ ”Конс-
тантин Преславски” – Варна. Сцената беше много 
малка да побере големия хор, оркестъра и танць-
орите.

Радостно е да наблюдаваме как все повече се 
множат училищата, в кои-
то се изучава българското 
народно творчество, шко-
лите и читалищата с фол-
клорни състави. Гледах 
как невзрачни момичета, 
облечени в раздърпани-
те „модерни” панталони 
и якета, изведнъж се пре-
връщаха в напети и краси-
ви българки, щом облекат 
носиите си, искрящи от 
багри, шевици и дантели. 
И вместо да подражава-
ме на плебейската мода, 
специално създавана, за 
да произвежда обезли-
чени роботоидни инди-
види, можем да включим 
в облеклото си уникални 
и красиви мотиви, които 
българката векове наред 
е пазила и предавала от 
поколение на поколение. 
Те ще ни дарят и с красо-
тата, и с виталността на 
българския дух и ще ни 
запазят здрави и дълго-
летни. Защото нищо в на-
ционалното ни облекло 
не е случайно. И пафтите, 
и шевиците, и престилки-
те, и нанизите, и поясите, 

и калпаците – всичко това е на точното място, за 
да защитава или активизира определени центрове 
на човешкото тяло. Време е тези знания да станат 
известни, за да предпазят младите хора от пагуб-
ните „идеи” на съвременната мода, която заедно 
с отровената от консерванти храна и лекарствена 
химия служи на определени нехуманни цели. Вре-
ме е също нашите композитори на естрадни пес-
ни да се обърнат към фолклора ни, за да създадат 
привлекателна за младежите музика, съчетана с 
народностни мотиви и ритми, за да противостоят 
на попфолка, както благозвучно наричат чалгата. 
Показателно в това отношение е класирането на 

композицията „Вода” на Елица и Стоян на 
конкурса на Евровизия. Само с такъв род 
музика можем не само да популяризира-

ме българската естрада, но и с нейната виталност 
и магия да печелим. Затова е странно, че отново 
и отново с безлични песни, изпълнени на лош ан-
глийски, се представяме на световните сцени. На-
следници на Орфей, омайвал с музиката си хора 
и животни, оплодил с творческия дух на Музите 
световната култура, ние се опитваме да подража-
ваме на американската черна музика, така далеч 
от истинските ценности на българската Орфеева 
музика. А подражателите никога не са били на по-
чит. Цени се самобитното, излязло от сърцето и да-
ряващо на хората истинната душевност на народа. 
Особено един народ с такава богата култура като 
българския. Та нали народната ни песен за Делю 
хайдутин лети към звездите, а не подражателските 
напъни на криворазбрали „творци”. Ритмиката ни, 
построена на неравноделните тактове и Орфеевия 
лад – пентатониката, характерни за българското 
народно творчество, са присъщата на народа ни 
интонационно-ритмична среда. Популяризиране-
то на чужди ритми разстройва енергийната струк-
тура на тялото и душата ни, води не само до забо-
лявания, но и до податливост на чужда духовност. 
Затова е важно да ценим, пазим и изпълняваме 
българската народна музика, да играем виталните 
български танци. 

Нека винаги помним завета на Орфей:

СВЕТЪТ СЕ ПОКОРЯВА С ЛИРА, 
А НЕ С МЕЧ !

Затова нека бъдат благословени децата на Бъл-
гария и техните ръководители от НМФС „ОРФЕЕВО 
ИЗВОРЧЕ”, които ни даряват със светлата и радост-
на енергия на българското народно творчество. Те 
са и ще бъдат истинските посланици на България в 
световната култура.
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Иван БУБАЛОВ

Когато през февруари 
1829 год. руският воен-
номорски флот стъпва 
на черноморския бряг и 
завладява град Созопол, 
в сърцата на българите 
пламва неудържимата 
жажда за освобождение. 
Мълниеносно се сфор-
мира български добро-
волчески отряд, наре-
чен Созополска дружи-
на, в помощ на руските 
воини за прогонване на 
поробителите.

Доброволно въста-
налите странджанци се 
обединяват в отряди, 
които за късо време на-
растват на хиляди, гото-
ви да пролеят кръвта си, 
но липсва оръжие и под-
крепа.

Руско-турската война 
е в разгара си. Особено 
неспокойни са пролетта 
и лятото на 1829 година 
в Малкотърновско, Ва-
силиковско, Средецко и 
Лозенградско - тогава в 
ръцете на руските вой-
ски падат Бургас, Айтос, 
Котел, Ямбол, Сливен, 
Елхово. Руси и българи 
се готвят за решително 
настъпване през Странд-
жа планина за военните 
заводи на Малки Само-
ков, през Бунар-Хисар за 
Виза и Цариград.

Върху нагорещената 
арена изпъкват фигу-
рите на водачи и миси-
онери като: фелдфебел 
Стайко Мавродиев от 
с. Граматиково, Вълкан 
Георгиев Вълканов от 
с. Паничари (Чанакчи), 
куриерът Васил Райков, 
когото руският генерал 
Понсент изпраща от Со-
зопол до старейшините 
в Малко Търново, за да 
провери готовността им 
за присъединяване към 
военните действия. А 
българинът Вълко при-
стига в Созопол с две 
писма от жителите на 
Василико, които молят 
за помощ в съпротивата 

им срещу отстъпващите 
озверени турци.

Но нека се върнем 
към моменти от архив-
ните записки на руското 
командване. Те са без-
ценни документални 
находки за героичните 
страници на българите 
от Югоизточното При-
черноморие, Странджа 
и Сакар. И може би обяс-
ненията ще бъдат бледи 
да предадат динамиката 
на надигналите се стран-
джанци, ако не приве-
дем няколко примера за 
бунтовното лято на 1828 
– 1829 година.

В дневника си съвет-
никът на адмирал Грейг 
Иван Ботъянов от борда 
на кораба „Париж” – 10 
май 1829 година отбеляз-
ва: „Вълкан и Мавруди, 
дошли от Созопол, пър-
вият от селището Чанак-
чи, а вторият от Грамати-
ко (с. Граматиково).

Всички българи, по-
добно на гърците и дру-
гите християнски жите-
ли, очакват с нетърпение 
идването на руската вой-
ска, за да се избавят от 
робството и тиранството 
на турците. Най-главни-
те от тях, които живеят в 

Търново (Малко Търно-
во), Самоков (Малки Са-
моков) - Лозенградско, 
Кърк-Клисе (Лозенград) 
и село Звездец (Гьокте-
пе), встъпиха в заговор 
против турското прави-
телство, като подбуж-
дат своите земляци към 
въстание”...

И не само това. В 
Странджанско кипи 
въстаническа стихия. Оп-
ределени са центрове: с. 
Звездец, М. Търново, Фа-
кия и други, където като 
потоци се стичат от села-
та, колибите и градове-
те стотици доброволци, 
готвейки се за сражения 
с турците.

В докладната си за-
писка Ив. Ботъянов 
продължава: „...Затова 
те избрали споменатия 
българин Вълкан, един 
от членовете на загово-
ра, намиращ се сега в 
Созопол и му заповяда-
ли да съобщи тайната на 
негово превъзходител-
ство нашия адмирал за 
тяхното намерение и да 
измоли неговата помощ. 
В Търново (М. Търново), 
казват те, имат около че-
тири хиляди души, гото-
ви да се въоръжат, а за-
едно с останалите бълга-
ри и от други места при 
първия най-малък успех 
те се надяват да съберат 
до 15, даже до 20 хиляди 
души...” Доброволците 
молят за помощ готови 
на саможертва с много-
вековния враг. И това 
е през май 1829, а през 
юни и юли подкрепата 
от руските войски с жива 
сила и оръжие е в пълен 
размах. Турците в Мал-

ко Търново са в тревога. 
Те искат разрешение от 
султана „да смажат дви-
жението”...

„Около хиляда бъл-
гарски партизани, съб-
рани от М. Търново, 
Созопол и българските 
села, заедно с руски ес-
кадрон и един полк, во-
дени от партизаните на 
М. Самоков, атакували 
крепостта, разпръснали 
турския гарнизон, разру-
шили завода” (отнася се 
за военния завод на тур-
ската армия в Самоков 
– вж. кн. на В. Конобеев. 
Българското национал-
но-освободитело движе-
ние. С. 1972 г., с. 238-248 
и с. 256).

През септември 1829 
година се сключва Од-
ринският мир. Великите 
сили сядат на масата, 
за да решат съдбите на 
поробените балкански-
те народи. Но уви! Мно-
гострадална България 
трябва да поеме наново 
веригите на робството. И 
така, през есента на 1829 
и пролетта на 1830 годи-
на за българите от въста-
налите райони започва 
неописуема трагедия. По 
пътищата се проточват 
дългите върволици от 
изселническите керва-
ни към Бесарабия. Те 
тръгват от Странджанско, 
Сливен, Котел, Ямбол, 
Елхово, от села и градо-
ве. И колко трогателно е 
например поведението 
на факийския първенец 
Вълко Бинбелов, за кого-
то Балчо Нейков в запис-
ките си отбелязва. Вълко 
тръгнал подир изтегля-
щите се преселници от 
Факия, гледал горите, 
пътищата и поляните, 
долините и пътеките, къ-

дето е отраснал, сърцето 
му се късало от мъка и 
плакал като дете. А рус-
кият военен дипломат 
Феликс Фонтон, който 
на връщане от Цариград 
през март 1830 година 
преминава през Факия, 
сварва следната карти-
на. „Когато наближихме 
селото, намерихме го 
съвсем пусто. Тук-там се 
чуваше плачевният вой 
на няколко изоставени 
кучета. От коларите вой-
ници, които се намираха 
още в селото, научих, че 
след оттеглянето на на-
шата войска българите 
не пожелали да останат 
и кой с каквото може да 
се пресели в Бесарабия”. 
(Вж. „Руски пътеписи за 
българските земи ХVІІ 
– ХІХ век”, 1986 г. с. 96.)

Някои се изселват, 
други се скитат по горите 
на Странджа и търсят на-
чин да избегнат отмъще-
нието на турците след 
примирието. На кръс-
топът е и Вълкан Георги-
ев Вълканов от Панича-
рево. Той се колебае – да 
тръгне ли с изселниците 
или да остане в родното 
си село и горд да приеме 
всякакво наказание, но 
да не напусне родния си 
край като страхливец. 
Опасявал се да не увисне 
на бесилото като един от 
главните заговорници на 
въстаналите – мисионер, 
организатор, командир 
на отряд в с. Звездец, от-
където е дошло семейс-
твото му. Освен това 
било е нередно, Въл-
кан – синът на заможен 
баща, участник в селска-
та управа, да се проти-
вопостави на бащиния 
си примиренчески дух и 
да застане в авангарда 
на воините за свободата 
българска. Независимо 
от всичко Вълкан се за-

връща в Паничарево без 
всякакво угризение, за 
да засвидетелства, че не 
е престъпник, а патри-
от. Но озлобеният баща 
не е равнодушен към 
лошите слухове, затова 
и не случайно във фина-
ла на една от песните за 
Вълкан бащата изрича 
гневно: „Дайте ми въже-
поруже да вържа нашет 
хайдутин на хайдукъето 
главатар”. 

Някои автори отпра-
щат Вълкан с пресел-
ниците в Бесарабия и с 
това скриват личността 
му. Погребват го зави-
наги. Втори го смесват 
с легендарния странд-
жански хайдутин Вълчан 
Войвода. А трети го ми-
тологизират, обожествя-
ват. Но истината е само 
една, че Вълкан Георгиев 
се завръща отново към 
мирния живот в Панича-
рево при своите роди-
тели и съселяни. Зажи-
вява като трудолюбив и 
заможен млад стопанин, 
оженва се, завъртва ско-
товъдсто. Обработва ни-
вите с челядта си. Пост-
роява си дюкян. И освен 
почитта към бунтовното 
му минало той спечелва 
и уважението на съселя-
ните си, затова в паметта 
на сродниците се пази 
споменът, че е бил вина-
ги избиран в старейшин-
ския съвет на селото до 
края на живота си. Със 
славата на бунтовник 
през лятото на 1829 го-
дина, заседнала в народ-
ното съзнание, народни-
ят певец обезсмъртява 
личността му в две по-
пулярни странджански 
песни: „Сино Вълкане, 
Вълкане” и „Събрали са 
се събрали”.

Знае се, че песните 
не са исторически доку-
мент, но нека вникнем в 
подтекста на вариантите 
за Вълкан. В тях точно е 
уловена социалната ат-
мосфера, реално допус-
тимо поведение и „вина” 
на Вълкан-бунтовника 
пред майка, баща и на-
род. Певецът в песенни-
те интерпретации нико-
га не лъже. Той знае кого 
и как да укори и какви 
думи да издума. Кога да 
възхвали, възвеличи и 
кога да завоалира или 
„излъже” в защита на 
положителния герой, из-
вършил подвиг. Разбира 
се, всичко това се прави 
с помощта на опоетизи-
рането по традиционни-
те похвати в народните 
песни.

Руските войски, 
подпомогнати от 

българските въстаници, 
атакуват през 1829 г. 

редута при Созопол. 
(По Албума на Сейже и 

Дезарно)

Тук се е намирало 
старото село Паничари 
(Чанакчи), Сн. К. Русенов

Ограбване на български села от черкези и 
башибозуци. Илюстрация от книгата на Януари 
Макгахан 1844 – 1878 г. С. 1977 г.

село Звездец
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цели пет години такава църква начело с Иларион 
Макариополски съществува в Цариград, но още не 
е уредено нейното положение. Едва през февруа-
ри 1870 г. турското правителство само разрешава 
въпроса чрез създаване на Българската Екзархия.

1866 - основано е българското читалище в Ца-
риград.

- Лазаровден. Свщмчк Антип
1922 - излиза първият брой на един нов българс-

ки всекидневник - вестник “Слово”, под редакцията 
на Александър Греков, бивш дипломат, високопро-
светен българин, човек с политическо прозрение и 
твърд характер. Вестникът в оня момент се явява 
като орган на една извънпартийна организация 
- Народен сговор, създадена в началото на 1922 г. 
Целта й е да изгради единство на опозиционните 
сили, насочени срещу правителството на Алексан-
дър Стамболийски. Александър Греков е счетен за 
личност, която може да послужи като стожер на тия 
сили. Намерението е да се води борба легална, коя-
то не е лишена от изгледи за успех.

Според Димо Казасов в книгата му “Бурни годи-
ни” разчитало се “първо, на създадената неблаго-
приятна атмосфера около правителството, отеж-
нена и от един вътрешен организационен разкол, 
разпределил силите на БЗНС в четири враждуващи 
помежду си лагера: 1. Драгиев. 2. Турлаков-Томов. 3. 
Райко Даскалов с младите и 4. Стамболийски – цен-
тър”. Разчитало се е, между другото, все според Ка-
засов, на страшната омраза, която 
вилнее между комунисти и социа-
листи, от една страна, и земеделци 
- от друга. Александър Греков оба-
че пада убит още на 21 май 1922 г. 
В комунистически издания името 
му е същинско табу.

1885 - роден е в Панагюрище 
художникът Симеон Велков.

 - Неделя на Вел. 
пост - Връбница - Цветница

1909 - на 69-годишна възраст умира Данаил По-
пов, български националреволюционер. Роден е в 
Плевен, където получава първоначално образова-
ние. По-късно в Румъния се занимава с търговия 
и участва в Тайния централен български комитет. 
Предан сътрудник на Левски. Настанен в Турну 
Магурели, Румъния, през него минавала цялата 
кореспонденция между революционните дейци в 
България и в Румъния. Данаил Попов подпомага и 
парично революционното дело, закупува пушки за 
Ботевата чета и др.

1872 - султанът приема с подобаващи почести 
духовния глава на Българската църква.

1877 - манифест на император Александър II за 
обявяване на Руско-турската война.

Дора 
АЛЕКСАНДРОВА

Пролетните празници 
Лазаровден и Цветница 
са сред най-поетичните и 
красиви момински праз-
ници, посветени на цве-
тята, любовта и плодоро-
дието. Празнуват се през 
предпоследната събота и 
неделя преди Великден. 
Те са част от Великденс-
кия обреден цикъл в чест 
на обновяването на при-
родата и възкръсването 
на живота.

Обичаите по Лазаров-
ден и Цветница са женс-
кото съответствие на ко-
ледарските и сурвакарс-

ките обичаи на мъ-
жете. В тях участват 
момичета, които се 
замомяват. От този 

момент те влизат в гру-
пата на момите и вече са 
готови за женитба и про-
дължение на рода.

Лазаруването за най-
малките, шестгодишни, 
момичета е възрастов 
праг. От този ден, когато 
те за първи път взимат 
кошничката и лазаруват, 
обичаят ги провъзглася 
за пораснали. Време е да 
ги учат обредно на пър-
во плетене на чорапче, 
първа погача, месена от 
детските ръчички, първо 
везмо, бродерията и така 
детето да бъде въведено 
в труда на семейството. 
Народът казва, че мома, 

която не е лазарувала, не 
може да се омъжи.

Облечени в празнични 
дрехи, с цветни венци на 
главите, лазарките носят 
кошнички, окичени със 
зеленина, за събиране на 
дарове и навестят стопа-
ните, за да дадат своята 
благословия на труда им. 
Групата на момичетата 
влиза във всяка къща и 
изпълнява песен – поже-
лание към всеки член на 
семейството за здраве, 
плодородие и щастлив 
живот. Лазарките пеят 
и за млади, и за стари. 
Песните на този ден са 
с любовен характер. На 
девойките – за хубост, на 
момците – за храброст 
и ловкост. Играе се не-
сключено лазарско хоро. 

Стопаните ги даряват с 
яйца – символ на живота, 
орехи, пари.

Следващият ден 
– Цветница, Връбница, е 
празникът на цветята и 
цъфтежа. Още от вечерта 
се омесват кукли, т.е. об-
редни хлябове, прилични 
на човешки фигури. Сут-
ринта над портите на вся-
ка къща се закичват вен-
чета от върбови клонки, 
които предпазват от зло 
и неплодородие. Лазару-
валите моми се събират 
на реката и всяка носи 
върбово венче с някакъв 
белег на него. Венците са 
дар на славянската боги-
ня Лада, която е закрил-
ница на семейството и 
любовта. Венчетата се на-
реждат на дъска и се пус-

кат по течението. Момата, 
на която венчето излезе 
най-напред, ще се омъ-
жи първа през годината 
и тя се избира за кумица 
на девойките. Момите 
“говеят”, т.е. мълчат пред 
кумицата до Великден. 
Докато венците плуват, 
момите правят последен 
поклон пред младостта и 
моминството.

На този ден именници 
са всички жени и мъже, 
които носят имена на 
цветя.

В някои райони, глав-
но в Североизточна Бъл-
гария, в този ден се прави 
Лазарска задушница. Тя е 
свързана с вярването, че 
на Връбница “разпускат 
умрелите”. Те излизат 
от земята и очакват род-

ствениците да им доне-
сат нещо. В петък преди 
Лазаровден жените варят 
жито и приготвят обред-
ни хлябове от тесто без 
мазнина. Обикновено се 
прави един по-голям с 
кръстообразна украса 
от тесто и по-малки спо-
ред броя на починалите 
(винаги нечетно число). 
Същата вечер жените 
прекадяват, преливат с 
вино гробовете на свои-
те родственици и разда-
ват за Бог да прости.

В народните предста-
ви ясно личи сливането 
на езически и христи-
янски елементи. Обред-
ните практики показват 
връзката с древни култо-
ве към богинята майка и 
природата.

 - Св. Евтихий. Мчци Тимотей и Дио-
ген

1841 - в с. Каменица, на седем километра се-
вероизточно от Ниш, избухва Нишкото въстание, 
което обхваща земи в Северозападна България. 
Някои воеводи са стояли начело на въстаници от 
по хиляда и дори пет хиляди души, но недобре ор-
ганизирани, зле въоръжени, без общо ръководство 
и план, те претърпяват поражение. Над 240 села са 
разграбени и опожарени, няколко хиляди души 
- избити и изчезнали, много други откарани в Ца-
риград в робство. Френският про-
фесор по политическа икономия 
Жером-Адолф Бланки е изпратен 
от френското правителство, за да 
направи анкета след въстанието, 
плод на което е книгата му “Пъту-
ване в България през 1841 г.”

885 – умира Св. Методий във 
Велеград, Моравия

1876 - роден е в Либяхово, Не-
врокопско, артистът Кръстьо Са-
рафов, умрял на 27 август 1952.

 - Преп. Георги, еп. Митилински
1885 - по случай 1000-годишнината на Св. св. 

Кирила и Методия от 6 до 8 април в София се про-
вежда бляскав празник. На 7 април след обед Сто-

личната община дава гощавка в зала-
та на Народното събрание в чест на 
500 гости, между които княз Алек-
сандър Батенберг, министрите, рус-
кият дипломатически представител, 
висши чиновници, градските учите-
ли и др. След прочита на телеграма 
на български студенти от Киевския 
университет, в която съобщават, че 
са събрали помежду си 70 рубли за 
фонд на бъдещия български универ-
ситет, княз Александър Батенберг 

предлага да се отвори подписка за волни помощи 
за български университет, който да носи името на 
солунските първоучители Св. св. Кирил и Методий. 
Предложението е прието с бурни ръкопляскания и 
викове “Ура”.

1909 - Сърбия и Черна гора признават независи-
мостта на България.

 - Св. апли Иродион, Агав, Руф
1885 - приключват тридневните национални 

тържества по случай 1000-годишнината от благо-
честивата кончина на Свети Методий. В една ста-

тия по тоя повод Васил Друмев, тогава митрополит 
Климент, призовава сънародниците си да укрепят, 
устроят и осигурят на вечни времена спечелената 
свобода. Също, че на българите се пада да заемат 
място между културните народи, които вдъхват по-
чит и уважение. То се постига обаче чрез вътрешно 
достойнство, чрез способност за умствено разви-
тие и напредък чрез дела, нравствени и умствени, 
полезни за народа и ако не за цялото човечество, 
поне и за много други народи. Тия мъдри слова на 
Васил Друмев важат за всяко време.

 - Мчк Евпсихий
1878 - руското правителство дава обоснован от-

говор на английското правителство, което на 1 ап-
рил в един мемоар се изказва против създаването 
на една силна славянска държава на Балканите под 
покровителството и контрола на Русия. От англий-
ския мемоар се вижда, пише проф. Георги П. Генов, 
че Санстефанска България е атакувана не защото 
българският елемент в нея не е в мнозинство, а 
поради съвсем други, чисто политически мотиви: 
страхът, че новото Княжество може да остане под 
влиянието на Русия. Австро-Унгария от своя страна 
не иска да види освободена България разширена 
на запад до пътя, който води до Солун, докато Анг-
лия има интерес да държи Княжеството по-далече 
от Проливите и Беломорското крайбрежие, за да не 
попаднат в руски ръце. При тази обстановка се сти-

га до Берлинския договор, кой-
то разкъсва българските земи 
и създава изкуствено няколко 
проблема.

1909 - Англия, Франция и Ита-
лия признават независимостта 
на България.

1962 - умира художникът Бо-
рис Георгиев, роден във Варна на 
1 ноември 1888.

 - Мчци Терентий и Помпий
1865 - Великият везир Али паша отговаря на 

едно прошение на цариградските българи по раз-
решаването на българския църковно-народен 
въпрос - по възстановяването на Българската пра-
вославна църква. Али паша обещава да се опита 
още веднъж да помири българи и гърци, като вну-
ши на гърците и настои да погледнат на работата 
по-сериозно и бъдат по-отстъпчиви. Прошението е 
подадено от водителя на крайната партия в Цари-
град д-р Стоян Чомаков, който иска да бъде призна-
та отделната Българска църква. В оня момент вече 

ЦВЕТОНОСНА НЕДЕЛЯ
ДНИ НА ПЛОДОРОДИЕТО И ВРЪЗКА С ДРЕВНИТЕ КУЛТОВЕ
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III. ПЪСТРОТАТА 
– ДРУГИЯТ СИМВОЛ НА 
ПАРИЖ

• Как се носи само-
чувствието “българин”;

• Великите умове на 
Франция.

В близост до тези две 
къщички в Бордо, в чии-
то дворове има красиви 
цветя, е и къщата, която 
си строи в момента на-
шият спътник Ивайло, 
Иво, както го наричаме 
всички.

За него искам да 
разкажа своите впе-
чатления, защото той 

е човекът, който носи 
открито българското си 
самочувствие и никога 
не го крие, но тъй добре 
е свикнал с Франция, за-
щото от години е рабо-
тил там. Изкарвал е хляб 
за себе си и семейство-
то си, така че умее да 
съчетава българското с 
френското така добре, 
че понякога се чудиш 
той българин от френ-
ски произход ли е, или 
французин с българс-
ки корен. Той отдавна е 
близък с г-жа Рьошей-
ман, работил е на ней-
ната къща, грижил се е 
за всичко у дома й, даже 
с нейна помощ е наста-
нил в близост и своя 
приятел Митко от Бъл-
гария. Нарича я нежно 
“мадамче”, разговаря с 
нея по време на цялото 
ни пътуване из Франция 
и Испания, осведомя-
ва я къде се намираме 
и уговаря срещите ни 
с нея. Той е моторът на 
групата, и е негово съ-
действието да отидем 
в Париж. Знае перфект-
но френски и освен, че 
шофира, е и преводач. 
Минута спокойствие 
няма за Иво, но той ся-
каш е създаден само да 
се труди.

В една от вечерите, 

както стоим и му звънят 
от България, той се умъл-
чава. Видимо страда. То 
е, защото съпругата му 
съобщава за неразполо-
жението на малката му 
дъщеричка и аз виждам 
по лицето на неумори-
мия и корав българин 
как пробягват сенки на 
голямо безпокойство. 
Баща и половина. Хем 
е по света, за да рабо-
ти за двете си дъщери 
и семейството си, хем е 
и с къщните тревоги. А 
тревоги и проблеми в 
работата на един мъж, 
който кръстосва по све-
та, никога не липсват.

На времето не са го 
приели във ВИТИЗ, но 
той е решил да докаже, 
че въпреки това светът 
не свършва с един теат-
рален институт. В света 
има много повече дра-
матични моменти, от-
колкото в трагедиите на 
Шекспир.

Иво е бил на кораб 
в Атлантическия океан, 
посрещал е 11-метрови 
вълни и неговото мне-
ние взели как да се спа-
сят – да бягат навън, или 
още по-навътре в океа-
на. Опитът му подсказал, 
че навътре е по-безо-
пасно и той потвърдил 
мнението си, така кора-
бът се спасил. Но само-
чувствието на ловеца на 
хищна риба не е в това, 
че е побеждавал вода-
та и стихиите, а че знае 
своята цена като бълга-
рин. Неговата прямота 
може да учуди някого, 
да го сепне, може и да 
разтревожи досадници, 
като им отправи поня-
кога нецензурни думи, 

но той е искрен. 
Не подвежда при-

ятелите си, помага на 
непознати, умее да за-
радва всекиго. В един 
магазин по пътя се коле-
баех какъв подарък да 
избера, а в този момент 
Иво ми поднесе чудесно 
синьо шалче с красива 
дантела и ми го подари. 
Нали бях единствена-
та жена в групата и той 
прояви мило кавалерс-
тво. Да се чудиш как 
този млад мъж, врял и 
кипял на кораби 7 годи-
ни, е запазил нежността 
си и чувството за кра-
сота, когато повече от 
всичко друго е разфасо-
вал огромни риби, гле-
дал е мъртвите им очи, 
разболял се е веднъж 
от съприкосновение с 
рядък вид риба, можело 
е да не остане жив.

И отново стигам до 
пъстротата. Толкова 
различни светове, тол-
кова нрави и личнос-
ти, толкова различно 
обагрени чувства, въл-
нения и биографии, че 
ти се струва, че можеш 
да потънеш от кораба 
на живота дори без да 
си се потопил в самото 
море.

И все пак има нещо, 
което те държи и те 
прави значим в собс-
твените ти очи. Прави 
те голям, защото вече 
започваш да виждаш 
един огромен айсберг 
не само на повърхност-
та, а и на дъното. Това е 
Айсберг с тайнствено 
име, което ще съобщя 
в края на своя пътепис, 
но от тези срещи и тези 

наблюдения започнах 
да виждам по-надълбо-
ко. Нещо, което е невъз-
можно при айсберга. И 
все пак на мене ми се 
откри тази възможност.

За това - по-късно. 
Сега продължава да ме 
вълнува пъстротата. В 
един голям, многоми-
лионен Париж тя е една, 
в южните градове на 
Франция – Бордо, Кар-
касон, съвсем друга. Но 
винаги опира до свето-
вете човешки. В Париж 
можеш само да се пок-
лониш на архитектите, 
художниците, строите-
лите, създали древен и 
съвременен град като 
тази столица, а извън 
него виждаш французи-
те, които са като всички 
останали хора – и гра-
дините си копаят, и по 
плажовете тръгват по-
ради ранната пролет и 

мекия климат, и кравите 
си пасат по ливадите, и 
преди всичко спокойно 
обясняват на чужден-
ците като нас кой път да 
вземем и как да се ори-
ентираме.

Само никой не можа 
да ни каже, че музикан-
тите в Париж не са на 
почит и на работа само 
в оперите, ресторантите 
и по улиците, а и там, къ-
дето най-малко ги оча-
кваш. В метрото. На една 
от спирките в Парижко-
то метро влезе приятен 
мъж с акордеон и започ-
на да свири... “Калинка”. 
Както си говореха път-
ниците, изведнъж лица-
та им засияха и в същия 
момент към разтворе-
ния калъф полетяха мо-
нети. Това бе направено 
от французи не с досада 
или чувството просто 
да “се отчетат”, а от една 
вътрешна потребност и 
удоволствие. Все едно, 
че се намират в зала за 
концерти.

Всъщност в Париж 
съвсем не е неочаква-
но и рядкост да чуеш 
и то точно в метрото 
мелодия от контрабас, 
акордеон или цигулка, 
защото специална служ-
ба регламентира явя-
ването на музикантите 
пред тяхната най-голя-
ма публика – хората от 
метрото. Има и улични 
музиканти, които пре-
карват целия си живот 
по спирките на метро-
то. Тези музиканти, кои-
то желаят да свирят по 
спирките, се явяват на 
конкурс за прослушване 
и получават акредита-
ционни карти – с тях те 
се допущат до метрото 
и доказват своята рабо-

тоспособност точно за 
това място. И са горди, 
защото обикновено от 
явили се 1000 кандидати 
за около 4 месеца, таки-
ва карти получават едва 
една трета от тях, крите-
риите са високи. Та нали 
това е начин за получа-
ване на работа, а хората, 
които се наслаждават 
на музиката, заслужа-
ват високо качество на 
изпълнението, а не ня-
какви си ерзаци. Даже и 
българи са получавали 
такава акредитация и са 
пели по няколко месе-
ца в Парижкото метро. 
Ето как французите са 
подсигурени с изкуство 
– в момента на пътува-
не те могат да видят и 
послушат и артисти, и 
музиканти. Пъстротата 
е навсякъде.

Аз обаче се вълну-
вам от пъстротата на 
световете и от света на 
писатели и музиканти, 
които са вписали име-
ната си в историята на 
битките, утвърждаващи 
Франция като държава 
на справедливостта, за 
съществуването на коя-
то велики люде са жерт-
вали живота си. Те не са 
предпочитали да се га-
лят и да ползват хубос-
тите и привилегиите на 
красивата столица, на 
свободолюбива Фран-
ция, а са пожелали да 
бъдат сред тези, които 
са съдействали за съз-
даване на уюта и спо-
койствието, след като са 
подлагали живота си на 
риск.

С една дума – жи-
вотът на интелектуал-
ците-борци.

Мога ли да подмина 
равнодушно “Нотр дам 
дьо Пари”, когато зная, 
че освен молещите се 
вътре люде броди духът 
на страшния, но мно-
го човечен Квазимодо, 
който се застъпва за 
прекрасната Есмералда. 
А до тях от всяка колона 
наднича по един образ 
на създателя им – гени-
алният Виктор Юго.

Този велик писател и 
голям хуманист е извес-
тен не само с вихрена-
та си реч във Френския 
парламент в защита на 
българите, чезнещи в из-
стъпленията на турците 
по време на Априлското 
въстание. Виктор Юго е 
защитник на онеправда-
ните по цял свят, защото 
е велик и не може да до-
пусне човекът да бъде 

Нотр дам дьо Пари
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ПРЕМИЕРА
На 17 април 2009 г. (петък) от 18.00 ч. в София, в 
читалище “Николай Хайтов”, намиращо се на улица 
“Жолио Кюри” -  до кино “Изток”, ще се състои 
представяне на филма “Родовите имения – любов 
и мечти”, посветен на годината на България в 
Русия.
Във филма има кадри от руските екологични 
селища и от първото екоселище в България 
– “Васил Левски”, което се намира в Сакар 
планина.
Автори на филма са операторът Тодор Ялъмов, 
режисьорът Марий Славчев и продуцентът Атанас 

Панчев – издател на вестник “Родово имение”.
Поканват се всички радетели за идеята на 
родовите имения да присъстват!

Вход свободен

низвергнат и да бъдат 
отнемани неговите пра-
ва, животът му, свобода-
та му.

“Борил съм се за сво-
бодата под всички въз-
можни форми, срещу 
идеите на деспотизма, 
анархията, лъжата, вар-
варството, тиранията и 
затова в очите на буржо-
азията аз съм чудовище. 
Някои казват, че трябва 
да бъда разстрелян като 
куче. Бедна буржоазийо! 
Само защото се страху-
ваш за кесията си...” Реч-
та на Юго в Парламента 
е прекъсвана, атакува-
на, освирквана, но той 
защитава републиката 
и Революцията, защото 
според него те, двете, са 
неделими. Самият Юго 
смята, че човек не бива 
да живее само като вла-
чещ вериги, той трябва 
да разперва криле. Да е 
волен, свободен и непо-
бедим. Неунижаван.

15 години той пише 
“Клетниците”, а от не-
говите “Морски труже-
ници” Хемингуей черпи 
сюжета за “Старецът и 
морето”.

И сега сякаш чувам 
неговото верую, изра-
зено в следните стихо-
ве: “Тези, които живеят, 
са тези, които се борят, 
тези, които вървят с ог-
нена вяра нагоре /Тези, 
чиито души изпълняват 
велика задача/, тези, ко-
ито сами, вглъбени във 
себе си крачат, и непре-
станно съзират денем и 
нощем навред, /някоя 
мисъл велика/, някой 
безсмъртен завет.” Щас-
тие е за една държава да 
има такъв величав тво-
рец, но още по-голямо 
е щастието, да не е той 

единствен. Неизменно 
до него застава другият 
голям хуманист и борец 
Емил Зола, който още в 
младостта си е запленен 
както от Виктор Юго, 
така и от Алфред дьо 
Мюсе. И колко е обща 
тяхната съдба и разви-
тие на писателското поп-
рище. В самото начало 
те всички се увличат от 
романтизма, от красота-
та и любовта, но когато 
виждат страданията на 
бедните и тяхната битка 
за свобода и достойн-
ство, мигом застават на 
тяхна страна. В защита 
на човешката справед-
ливост.

Няма да затихне гла-
сът на Емил Зола по вре-

мето на аферата Драй-
фус, когато неговата ху-
манност се изправя сре-
щу грубата военщина 
и несправедливостта. 
Тогава се появява него-
вото открито писмо до 
президента на републи-

ката с недвусмислените 
думи: “Аз обвинявам”, 
появява се и сборникът 
“Истината шества”.

Неспокойните сър-
ца и борците в цял 
свят се обединяват 
под едно знаме 
– не търпят не-
справедливост и 
се вдигат в защита 
на правдата. Без 
да мислят за пос-
ледствията. Зола е 
потърпевш. Отива 
в изгнание, но за 
него е важно, че не 
е мълчал, когато е 
трябвало да защита-
ва. Истинският творец 
не може да е сляп и глух, 
нито пък равнодушен 
към истината. Дори и 

тя да му струва живота. 
Но голямата му награда 
идва от световното при-
знание, а Максим Горки 
пише, че от романите на 
Зола може да се изучи 
цяла една епоха. В нея 
са и романите за Втора-

та империя във Фран-
ция.

Роден в семейството 
на лекари е и големият 
композитор Хектор Бер-
лиоз. Споменах, че във 
Виена това име е изпи-
сано в петолъчка върху 
самия булевард. Тогава 
не посмях да стъпя вър-
ху него, но то още пари 
под краката ми и ми на-
помня за творчеството 
на друг голям творец 
- Дьолакруа. Събират се 
на съцветия големите 
творци, смелите мъже 
на Франция, а подви-
зите им извън писател-
ския, музикантския и 
художническия талант, 
провокират и зоват: “Не 
може да има щастие за 
един творец, когато на-

родът му страда.” Нещо 
повече, когато и други 
народи страдат.

Така през 1826 годи-
на Берлиоз пише канта-
та “За гръцката револю-
ция”, посреща с възторг 
юлската революция 
през 1830 г. и обработва 
за хор и оркестър из-
вестната “Марсилеза”. 
Не напразно Берлиоз не 
изпълнява желанието 
на родителите си лека-
ри да завърши меди-
цина и да се отдаде на 
професията си. В замя-
на на това той се отдава 
на музиката, въвежда 
новости в музикалната 
форма и е непостижим 
майстор в оркестраци-
ите. Забележителна е 
неговата “Фантастична 

симфония”, от която 
бликат емоционал-
ност и чувственост. 
Забележителни са 
произведенията му 
по мотиви на Байрон, 
Шекспир, Гьоте.

Възможно ли е да 
се изброят всички, ко-
ито са оставили име-
ната си върху святата 
история на човечес-
твото, в която голям 
дял се пада на фран-
цузите. Дори да не се 
споменат гласно, те 
присъстват в ума и 
сърцето на повечето 
хора, които живеят с 
изкуството, с борбата 
за човешките правди-
ни и утвърждаване на 
красотата, в битката 
за опазване на свежо 
цветето на голямата 
любов.

Чие сърце не треп-
ва, чувайки увертю-
рата към операта 
“Кармен” на друг го-
лям композитор от 
Франция. Жорж Бизе. 
Макар и да е написал 
над 20 опери, негова-
та Кармен повече от 
век и половина вла-
дее световните сцени 
и слави немирната 
птица с име “любов” 
и битката на мъжете 
за спечелването й. Но 
тук по-важното е дру-
го. Просто няма вели-
ка творческа личност, 
която да е живяла бо-
гато и пребогато и да 
е плувала в разкош. 

Макар и да му е била 
връчена голямата Рим-
ска премия за кантата 
му “Кловие и Клотил-
да”, което му позволява 
3-годишен престой в 
Италия, Бизе живее ми-
зерно във Франция и с 
огромни лишения пре-
живява. Но не спира да 
твори и създава. Както 
са още десетки творци, 
които споделят същата 
съдба, но важното, кое-
то ги обединява, е твор-
ческата солидарност и 
подкрепа помежду им. 
Това е изумяващо за 
талантите. То трудно се 
среща в такава форма 
по света.

(Следва)Виктор Юго (1802-1885) Емил Зола (1840-1902) Хектор Берлиоз 
(1803-1869)

Катедралата “Нотр дам дьо Пари”
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Продължава от стр. 1

Там Адам бива подложен на интен-
зивни лингвистични занимания. Той 
трябва сам да наименува всички жи-
вотни, а сигурно и всички растения, 
и всички заобикалящи го обекти, 
което представлява доста сложна 
мисловна задача, изискваща раз-
вити езикови умения. За успешно 
преминалите изпитания Адам бива 
възнаграден от Бог с „другарка”, 
„помощник” – жена, в лицето на Ева, 
отново „специално” направена, този 
път чрез „имплантация” (присажда-
не) от негово ребро.

Целта на „Едемския проект” се 
изяснява, когато в резултат на на-
ставления и езиково-понятийно 
обучение очите на Адам и Ева се „от-
варят” и те достигат до познаване 
и осъзнаване на „доброто” и „зло-
то”, качество дотогава привилегия 
единствено на Бог. Това означава, че 
в техния човешки ум е пламнала бо-
жествената любов към Истината, ко-
ето е Вярата. Родил се е Човешкият 
Дух – вярващият интелект, могъща 
духовна енергия, устремена към 

Истината и способна да 
различава и отстоява 
Доброто. Извършено е 
духовното сътворение 
на Човека. Вече готови 
за мисията си, Адам и 
Ева напускат осигуре-
ния лабораторен живот 
в Едемската градина, 
изпратени в бездната 
на суровата земна дейс-
твителност, за да разп-
ространяват Човешкия 
Дух и неговото Слово 
сред човеците със сила-
та на Вярата.

Разбира се, освен 
библейската версия за 
божествената поява на 
Човешкия Дух, същест-
вува и еволюционна те-
ория за последовател-
но природно развитие 
на човешкото съзнание, 
закономерно продъл-
жение на генно-инфор-
мационния принцип на 
живота (също божест-
вен феномен), но със си-
гурност изявата на Чо-
вешкия Дух не започва с 
най-примитивен диваш-
ки речник, а с изразно-
пълноценно универсал-
но Слово за общуване и 
споделяне на духовни 
ценности сред хората в 
големи пространства от 
Земята. Това най-ранно 
първоизразно Слово, 
много преди възниква-
не на първите книжов-
ни езици, е азбучното 
слово, изречено на аз-
бучно мотивиран език, 
език, породен от „Гово-
реща азбука”. Напълно 
общодостъпно, азбуч-
ното слово изразява 
по-сложни абстрактни - 
„идеални”, понятия като 
„общество”, „съвест”, 
„достойнство”, „дълг”, 
„справедливост”, „поч-

теност” и пр., понятия - 
плод единствено на ми-
сълта, а не на чисто ма-
териални сетивни въз-
приятия. Само дълбоко 
вътрешно осъзнаване 
на „идеални” категории 
може да разпали в чове-
ка божествения огън на 
Вярата, която да извиси 
неговия Дух над суетата, 
страха и материалната 
зависимост и да му вдъ-
хне неизчерпаеми твор-
чески сили, превръщай-
ки го в богоподобно 
същество. Днес, хилядо-
летия след появата на 
първите духовно-про-
гледнали хора, несъм-
нената връзка между 
Слово и Дух позволява 
да се проследи истори-
чески общочовешката 
култура според епохите 
в информационно-ези-
ковото развитие. Защо-
то човешката история е 
история на Словото.

Първата дума азбуч-
ният език отрежда на по-
нятието „себепосочване 
като човешко същество” 
АЗ - Ъ Зъ – тази светлина 
– вижте ме, себеосветля-
ване, насочване на пог-
ледите към себе си. Така 
първите влюбени в Ис-
тината духовно проглед-
нали хора, носители на 
Словото, стават извест-
ни под името ази, заоби-
колени от множество 
преддуховни човешки 
племена с примитивна 
реч, тънещи в страха на 
безверието. Интелекту-
алното и морално пре-
възходство увеличава 
броя на азите по света, а 
възможността за общу-
ване чрез универсален 
език на „Говореща азбу-
ка” в големи географски 
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райони превръща тех-
ните високоорганизира-
ни общества в обширни 
териториални държави 
във всички посоки на 
Земята. Своите държави 
азите наричат България - 
БъЛъ ГРъ – велика земя 
– понятие, отговарящо 
на представата им за 
териториална държава, 
населена с ази - бълга-
ри. Но БъЛъ означава 
освен „огромен, велик”, 
още и „планина” - така 
пръв символ за българ-
ска държавност става 
планината. Многоброй-
ни факти от най-древ-
ната история потвърж-
дават мястото на азите 
като най-ранна духовна 
цивилизация. Люлката 
на тази цивилизация от 
незапомнени времена 
също носи името Азия, 
най-големият конти-
нент на планетата, вклю-

чващ както Предна Азия 
(Месопотамия, Персия, 
Анатолия, Сирия, Палес-
тина), така също Цен-
трална Азия и Индия. 
„Аси” (ази, яси) наричат 
въобще индоиранците 
(арийците), както и ала-
но-сарматските българи 
от Хазария и Предкав-
каз. При западноиранс-
ките племена със само-
название „азери” место-
имението за първо лице 
единствено число е „аз”, 
също както при кюрдите, 
наследници на древни-
те митанийски хурити, и 
при много памирски на-
роди. В най-древни над-
писи от Асирия и в исто-
рията на Херодот (5 в.пр.
н.е.) скитите са известни 
като „асгусаи” (ашгусаи). 
На авестийски „азем” е 
аз (ЪЗъ Мъ – аз мой – аз 
съм, съм), готската азбу-
ка започва с „aza” и т. н.

Така първите духов-
но прогледнали чрез аз-
бучното слово народи 
стават известни в исто-
рията с най-разпростра-
нените си имена „ази” и 
„самари”, а в уникалния 
исторически сборник 
„Джагфар Тарихи” (в ле-
тописа на Гази-Барадж, 
1229-1246 год.), където 
е описано разселването 
им по целия свят, те са 
наречени още „камири” 
или „кимери”. Некни-
жовният универсален 
език, генериран от „Го-
вореща азбука”, който 
те употребяват, логич-

но получава на-
звание ЪЗъ Ер 
– аз език – или 
ЪЗъМъ Ер – аз, 
мой (съм) език, 
достигнало до 
наши дни в име-
ната на някои 
древни езици 
и писмености 

– шумерски, сурски, 
сирийски, самри, сири-
лица, суржик (вж. кн. 
„Безсмъртна птица на 
вярата”). Многобройни 
исторически следи и то-
поними отбелязват пътя 
на азите (самари, шуме-
ри, кимери) и техните 
териториални държави 
Българии в похода им за 
разпространение на ду-
ховната цивилизация по 
света. В Централна Азия 
хилядолетен духовен 
център е град Самар-
канд, през 4-3 хил. пр. н. 
е. в Месопотамия гран-

диозно културно изри-
гване предизвиква Шу-
мер (Самар в „Джагфар 
Тарихи”). В Палестина, 
в историческата област 
Самария, град Самария 
е столица на Израил - 
северното еврейско цар-
ство (9 в. пр.н.е.). Към тях 
могат да се причислят 
библейските Асирия, 
Сирия, страната Асува 
в западна Мала Азия по 
време на хетите (2 хил. 
пр. н. е.) и много други. 

До нас са достигнали 
известия за древните 
държави Стара Вели-
ка България в Скития, 
Баланджар (Булкарк) в 
Предкавказието, Балха-
ра (Бактрия) в Централ-
на Азия, както и за реди-
ца исторически градове 
и местности в Кавказ, 
Задкавказието, Памир 
и Хиндокуш, носещи 
името на България. От 

клинописите се знае, че 
в Шумер за изразяване 
на понятията „страна” и 
„държава” употребяват 
израза „планинска земя”, 
съвпадащ със значени-
ето на БъЛъ ГРъ – пла-
нина (велик) земя – Бъл-
гария. Навсякъде азите 
(самари, шумери, киме-
ри) свързват своите дъ-
ржавотворни общества 
със символа на „свеще-
ната планина” като висш 
знак за божественост. 
Имената на известните 
родоначалници на бъл-
гарите Азак от епоса на 
Волжка България, Иджик 
(Азак?) и Газан от „Джаг-
фар Тарихи”, Зиези от 
Анонимния Хронограф 
(354 год.) напълно отго-
варят на идеята за про-
изход от азите.

(Следва)

Скити

Продължава от стр. 1

От пътуващите търговци Савската царица на-
учила за цар Соломон, който говорел с животни и 
духове и притежавал всичката мъдрост на света. 
Соломон бил учуден, че тя все още не е посетила не-
говия храм. Царицата му изпратила съкровища по 
търговците, но Соломон се засегнал – трябвало на 
мъдрост да се научи младата жена. Тогава Савската 
царица решила да го посети лично, като му подне-
се дарове и извинения. Освен религиозна визита 
пътуването й имало за цел сключване на търговски 
договори. Така тя се отправила на пътешествие до 
Израел – близо 4500 км., натоварена с кервани зла-
то и тамян. Посещението й е описано в Библията.

Савската царица пристигнала в Йерусалим, за да 
се увери в мъдростта и славата на Соломон. Разго-
варяли много. Тя го изпитвала с гатанки. Дарила го 
щедро с благовония, злато и скъпоценни камъни. 
Царицата се завърнала, отнасяйки учението за мо-
нотеизма в своето царство. Визитата се оказала по-
вече от успешна, защото Балкис сключила търговс-
ки договори. Освен това според някои предания тя 
имала кратка връзка със Соломон, от когото роди-
ла син. Впоследствие синът посетил баща си, който 
му дал кивота, и той го отнесъл в Етиопия.

Какво се е случило с Балкис след посещението й 
при Соломон – историята мълчи, но името на Сав-
ската царица е символ на гордост и благополучие 
на савините. Археологът Гланцман е открил погре-
бална статуя, но можем само да гадаем дали е на 
царицата.

А ето къде са отвели следите на Савс-
ката царица двама български изследова-
тели на прапрабългарите. Пламен Цонев 
изследва земите, населявани от прапра-
българите, и стигайки до хуритите, които 
според него са „имали едни от най-могъ-
щите владетели на Мала Азия, от които 
хетите приемат и писменост, и митове 
и легенди, ние неочаквано се натъкваме 
на наименованието на българското пле-
ме БАЛХАРИС, а също и на царица, носеща 
същото име – Билкис (Балкис), така на-
речената Савска царица от царството 
Саба. Племето балхарис е документирано 
от големия арабски историк Ал-Хамбани 
в „Иклил”, том първи.”

Изследвайки Великото преселение на 
народите и миграцията на прапрабълга-
рите, Кръстю Мутафчиев пише, че „кога-

то нашите праотци се отделят от останалите 
прапрабългари, започват да ги наричат хурити-
балхарис. Един от големите вождове на хурити-
балхарис носил името Худон и от неговото име 
започнали да ги наричат худони.” Авторът развива 
хипотезата, че „борбата за хегемония между Египет 
и Хетското царство е причина нашите праотци, 
но вече под името худони, да се преселят в земите 
по Двуречието.” По негови сведения прабългарите-
худони са управлявали Вавилон, един клон от пра-
отците ни се преселил в Египет, а други тръгнали 
на поход на север. Според Мутафчиев тези, които 
тръгнали на север, били предвождани от Тимоти 
– брат на Савската царица. Тя тръгнала с него като 
царица на прапрабългарски и ирански племена, 
познати като сармато-алани. Походът осъществил 
след посещението на Савската царица при Соло-
мон, приблизително около 940 г. пр. н. е. Със себе 
си преселниците, предвождани от Савската царица 
и Тимоти, взели много животни, конница, висши са-
новници от царството Саба и 
несметни богатства.

Прабългарите-худони, 
предвождани от Тимоти, се 
отправили на изток към река 
Волга – пише Кръстю Мутаф-
чиев. Около десетина година 
странствали из западноси-
бирската равнина, покорили 
местните племена и се уста-
новили в Манджурия. Спо-
ред изследователя, в древни-

те предания Тимоти се споменава като покорител и 
господар на далечния североизток.

Савската царица и предвожданите от нея прабъ-
лгари и иранци се отправили на запад, като прого-
нили скитите от земите на север от Азовско и Черно 
море, където отсядат трайно (пак според Мутафчи-
ев, който описва и последвала миграция на прапра-
българите към земите на днешна Австрия, Италия 
и т. н. ).

В заключение Кръстю Мутафчиев налага извода, 
че Тимоти и Савската царица принадлежат на рода 
Дуло и че те са 
всъщност праот-
ците на Кубрат.

Срещата на Савската царица и цар Соломон

Савската царица 
и цар Соломон, 

худ. Пиеро дела 
Франческа
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Екатерина Стаева, Велинград

Световната здравна организация се основава 
през 1948г. Две години по-късно, от 1950 г., започва 
да се чества на седми април Световен ден на здра-
вето.

В България датата седми април е определена за 
Ден на здравния работник и се чества от 1964 г. 

На този ден изказваме своята признателност, 
възхищение и благодарност към хората в бели пре-
стилки, които се грижат за нашето здраве, нерядко 
връщат към живота човек. 

Във вътрешно отделение на Многопрофилна 
болница за активно лечение - Велинград работи 
малък, но трудолюбив колектив с високо съзнание 
и професионализъм. Под вещото ръководство на 
началничката д-р Савка Вакльова тук се лекуват и 
най-упоритите и тежки заболявания. Д-р Вакльова 
не говори, тя сякаш като славей чурулика и пълни 
с вяра и надежда душите на болните. Тази 
крехка наглед жена притежава голяма сила 
и професионален такт и опит.

Тук е и д-р Георги Хрисчев, който не 
жали сили и знания в изпълнение на слу-
жебните си задължения. Той просто гори в 
работата си, в своето призвание.

Доскоро в техния колектив бе и карди-
ологът д-р Георги Личев, който вече заема 
заслужено място в редиците на софийски-
те лекари. Ученолюбив и скромен, за крат-
ко време постига много.

Ако се върнем 3-4 г. назад, то началник 
на отделението е кардиологът д-р Иван Ли-
чев. Дълбока е връзката му с пациентите, 
с навика му да помага на болните и ето го 
вече пенсионер, но пак посреща пациенти 
в ехографския кабинет на болницата. Лю-
бов към професията, висок професиона-
лизъм и великодушие - това е той. 

Специалист в областта на хирургията е д-р Ве-
сел Хърльов. Той е търсен и в хирургичното отделе-
ние на болницата, и в ЧЗЗ „Хигия- Мирела”. Мекият 
му и ласкав тон омайват болния човек и сигурно не 
всякога се налага да „играе” ножът, защото просто 
болката отшумява. 

Добрият тон е на почит и в аптеката му, чийто 
управител е неговата съпруга магистър фармаце-
фтът Моника Писарева. Лъчезарната усмивка не 
слиза от лицето й. Всяко потърсено лекарство, ако 
в момента го няма, се доставя по най-бързия начин, 
понякога и в дома на болния. 

В ЧЗЗ „ Хигия- Мирела” управител е д-р Ангел 
Мечев - специалист УНГ болести. Всеки пациент, 
независимо при какъв специалист идва, се посре-
ща и изпраща лично от него. Професионализмът му 
е известен и извън пределите на общината ни, за-
щото като вълшебник разкарва и най-изострените 
синузити, ринити, отити и други УНГ болести. 

Не по-различен от изброените дотук лекари 
специалисти е ендокринологът д-р Стефан Стефа-
нов. Тих и скромен, еднакво загрижен към всички 
болни, дава подробни указания и съвети. 

А личните ни лекари - без тях, разбира се, не мо-
жем. Един от тях е д-р Петър Попов. Той ще остане и 
след изтичане на работното си време, но ще обслу-
жи всеки, потърсил помощта му. 

Навярно много са имената на специалистите и 
общопрактикуващите лекари, които заслужават 
похвала и благодарност. Нека ме извинят онези, 
които не споменавам. Просто не съм била при тях, 
не ги познавам. В едно съм сигурна, че всички из-
пълняват честно и с достойнство Хипократовата 
клетва. Те се раздават с любов в сърцата. 

Доктор Димитър Попов, който дава младия си 
живот, за да спаси ухапания от кърлеж селскосто-
пански труженик, оставя светла диря в историята 

на медицината. Показва значението на 
Хипократовата клетва и я изпълнява до-
край. 

Доктор Стефан Керезов се хвърля в 
пламъците на пожара пак в изпълнение на 
нея - Хипократовата клетва. Този 26-годи-
шен лекар влиза многократно в горящия 
автобус, за да спаси колкото се може пове-
че животи. Но жертва своя млад живот - не 
поживял, не нарадвал му се. 

И двамата посмъртно са наградени с 
високи държавни отличия, защото техни-
ят подвиг няма равен на себе си. И двама-
та са могли да се откажат от борбата и да 
се спасят, но не...

Гордо ми е, че имаме такива хора - ле-
кари, човеци. Не ще и съмнение, че всички 
са способни и готови на такъв подвиг. 

Честит професионален празник, драги 
здравни работници!

Сергей ИНДЖОВ

Производството на 
биогориво може да съ-
действа за ускоряване 
на климатичните проме-
ни, пише “Ханделсблат”, 
позовавайки се на три 
изследвания, публику-
вани в специализирани-
те списания “Сайънс” и 
“Atmospheric Chemistry 
and Physics”.

При отглеждането на 
царевица, рапица или 
добиването на палмово 
масло се отделят повече 
парникови газове, от-
колкото се икономисват 
за сметка на получените 
от тези растения биого-
рива. 

Заради добиването 
на биогорива се уни-
щожават тропическите 
гори, а земите под тях 
се превръщат в земе-
делски. 

При изгарянията на 
гори в Индонезия се от-
деля над 400 пъти пове-
че въглероден диоксид, 

отколкото се намалява 
при ежегодното изпол-
зване на произведеното 
от тази територия пал-
мово масло, изчислявя 
авторът на материала в 
“Сайънс” Джо Фарджи-
оне от екологичната ор-
ганизация “The Nature 
Conservancy”. 

Превърнатите в со-

еви плантации тропич-
ни гори на Бразилия от-
делят 300 пъти повече 
въглероден диоксид от 
възможното му съкра-
щаване за сметка на 
използването на биого-
риво в течение на една 
година. 

Носителят на Нобе-
лова награда в областта 
на химията Пол Крутцен 
смята, че за климата са 
безопасни само тези 
видове биогорива, ко-
ито са създадени на ос-
новата на отпадъци от 
селското и горското сто-
панство. 

Политиците и учени-

те възлагат по-големи 
надежди на биогориво-
то от второ поколение, 
което не вреди на кли-
мата. За неговото про-
изводство може да се 
използват всички части 
на растенията, както и 
отпадъци от дървопре-

работването. 
Първоначално 
дърве сината 
чрез техно-
логията BtL 
(Biomass to 
Liquid - биома-
са до течност) 
се превръща в 
газ, а след това 
в етанол. 

Биогоривата 
са довели до 
поскъпане на 
храните със 
75% от
07.07.2008

Навлизането на био-
горивата е причина за 
увеличаване на цените 
на храните със 75% от 
2002 г. насам, сочи до-
клад на Световната бан-
ка (СБ), публикуван във 
в. “Гардиън”. 

Документът за поре-
ден път извежда на пре-
ден план негативните 

ефекти от отглеждането 
на биоенергийни култу-
ри, доказвайки как едно 
чудотворно решение, за 
каквото се спряга нав-
лизането на биогорива-
та, може да има пагубни 
последици. 

Докладът бил под-
готвен още през април, 
но не е публикуван зара-
ди американското пра-
вителство, според което 
биогоривата са довели 
до увеличаване на це-
ните на храните само с 
3%, съобщава британс-
кият всекидневник. 

Според доклада “по-
вишаването на цените 
на енергията и на торо-

вете са довели до ръст 
на цените на храните 
само с 15%, докато био-
горивата са довели до 
повишаване със 75%”. 

Докладът на Светов-
ната банка опровергава 
твърденията на бившия 
американския президент 
Джордж Буш, че основен 
фактор за нарастване-
то на цените на храните 
е увеличеното търсене 
от страна на Китай и Ин-
дия. Сушата в Австралия 
също е оказала сериоз-
но влияние, но основен 
фактор е увеличеното 
използване на биогори-
ва в Европа и САЩ, за-
ключва докладът.

Биогоривото е вредно за 
околната среда?
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С това определение 
се отделят не толкова 
болестите на нервната 
система, колкото харак-
терни, може да се каже, 
предболестни състоя-
ния, засягащи поведе-
нието на човека като 
реакция на нервната му 
система в обкръжава-
щата я среда. Създава 
се впечатлението, че ня-
какъв вид важна нервна 
енергия се изразходва 
в хода на живота, по 
такъв начин се оголва 
човешкото същество и 
по-нататък то, като тър-
пи последиците от слу-
чилото се, „документи-
ра” специфичната сим-
птоматика на нервното 
заболяване (или пове-
дение).

Предразположеният 
към нервно заболяване 
(или казано най-общо, 
към проблеми на не-
рвната система) трябва 
да регулира живота си 
строго целесъобразно. 
Вид лечение за нервно 
болния е спането, сънят. 
Нему се полага да си 
ляга зиме в 20 часа, лете 
- в 21 ч., или най-късно 
- в 22 часа, за да си оси-
гури 2 часа сън преди 
полунощ. Това е основ-
но изискване за всички 
хора с проблеми на не-
рвната система.

Нервите „се лекуват” 
и „оправят” най-вече от 
чистия въздух. Замър-
сеният въздух „засяга” 
белите дробове и ди-
шането и от това зависи 
пряко състоянието на 
нервната система.

Храната на „нервния” 
човек следва да бъде - 
както впрочем всичко, 
което се отнася до него - 
лека, без подправки, ко-
ито дразнят стомаха (и 
„отекват” в нервите). Да 
се яде хляб, измесен от 
прясно смляно брашно, 
безквасна пита (ако сто-

махът е редовен) и ква-
сен хляб (ако стомахът е 
„нервен”).

Водолечението - 
един от най-древните 
клонове на народната 
(природосъобразната) 
медицина, може да за-
еме широко място не 
само в лекуването, но 
и в „превантивното” 
поведение на потър-
певшия. Водолечени-
ето да се провежда от 
специалист с конкретна 

дозировка и методика. 
Най-общото изискване, 
покрай всичко друго, е 
- краката на страдащия 
да бъдат добре затопле-
ни независимо с каква 
вода (колко топла или 
студена) се извършва 
водната процедура.

Ходенето сутрин 
лете по росна трева бос 
е велика благодат за 
болните! То е нещо мно-
го повече от това, което 
изглежда. Чрез росата (а 
тя е природно дестили-
рана вода!) по тревата 
човек влиза „в контакт” 
с възвишени енергии, 
които подпомагат целия 
му организъм.

Ярък ефект в състоя-
нието и поведението - и 
особено работоспособ-
ността и самочувствието 
- оказва смяната на об-
становката. Тя впрочем е 
полезна за всеки човек. 
При нервно болните (и 
профилактично!) това е 
истинско целебно чудо. 
Често се получава така, 
че болният, предприел 
пътуване до дадено мяс-

СПИСЪК
на растителни продукти с български 
и латински наименования, 
използвани при лечение на 
заболяванията 
с методи от Българската народна 
медицина, Лечителско изкуство 
и Духовна медицина

Васил КАНИСКОВ

Боровица, хвойна,
Боровица, боровинки
Боровка, черни боровинки, червени боровинки, 
боровинки
Борувка, боровинки черни
Борчак, глушина (Vicia craeca, Vicia ervilia)
Босилек, босиляк (Ocimum basilicum)
Боски, салеп
Боторче, свински хълбок, бутурче
Ботурче (Cyclamen L.)
Ботурче, любиче, милогледка (Cyclamen coum)
Ботурче, копитник, зайче ухо, бутурче (Cyclamen 
neapolitanum)
Ботурче, персийско бутурче (Cyclamen persicum)
Ботрак, магарешки бодил
Ботрачец, полевица (Agrostis vulgaris)
Ботрачец, бабици, баби заби, бабинец
Ботурак, чумотрън, бял трън, казашки бодил
Ботушки, заушница
Ботушки, хлопачка, клопачка, шушняр, заушница
Ботушче, лъвска муцунка, кученце
Бошнянки, ябълка-порода (Pirus malus)
Боя, кипарис
Боя, зърнастец
Боя, желта боя
Боя, бояджийски брош, брош
Бояджииска бяла рада, бяла рада
Бояджийска жълтуга, желтуга
Бояджийска резеда, резеда
Бояджийка черница (Maclura aurantiaca)
Бояджийски брош, брош
Боянка, маясилче, див тютюн (Erysimum L.)
Боянка, сива боянка (Erysimum canescens)
Боянка, маясълче, див тютюн (Erysimum 
crepidifolium)
Боянка, остроплодна боянка (Erysimum cuspidatum)
Боянка, отред, желт отред (Erysimum odoratum)
Боянка, прострел трава, разперена боянка 
(Erysimum repandum)
Брадавичен чашедрян, чашкодрян (Evonymus 
verrucosum)
Брадавична бреза, бяла бреза, бреза
Брадавички, кокоши гребен – гъба
Брадавична трева, прозорче, тлъстига
Брадавично цвете, змийско мляко (Celidonium 
majus)
Брадат карамфил, карамфил
Брадат лишей, лишей
Брадица, козица, козя брада
Брадиш, ловун (Myriophyllum spicatum)
Брадун, бърдун
Брамбон, барабой, картоф
Брамински банан, банан
Брандушки, марта, подбел
Брашница, черна боровинка, боровинка
Брашнянка, мукиня (Pirus aria = Sorbus aria)
Бреза, беряза (Betula pendula)
Брей, старо биле, бела донна
Брей, дива тиква 
Брей, брешнял (Tamus communis)
Бреква, рапица
Бреква, ряпа
Брекиня, дяволско дърво (Pirus torminalis = Sorbus 
torminalis)
Брешлен, брешлян, брешнял, бръшлян
Бробонка, черница
Брогъ, енювче, еньовче
Брожа, див мак, кадънка, мак
Брок, ленивче
Брол, дива трева, бусика (Aira L.)
Брол (Aira capillaris) 
Брол, дребна пластица, дива трева, бусика (Aira 
caespitosa = Deshampsia caespitosa)
Брол, коленчатка, вълновидна бусика (Aira flexuosa 
= Deshampsia flexuosa)

(следва)

то (дори не особено от-
далечено), се завръща в 
дома си оздравял, зажи-
вява нов живот.

Прието е да се смя-
та, че нервната болест е 
нещо „сериозно”, печал-
но, съвсем непредраз-
полагащо към смях. А 
всъщност смехът е осо-
бено нужен именно в 
тези случаи. И ако бол-
ният може да си го оси-
гури по някакъв начин - 
той си гарантира здраве.

Добре е нервно 
болните да пият т. нар. 
„слънчева вода” - т. е. 
вода в шише, гряно от 
слънцето 2-3 часа.

Срещу нервни напре-
жения, възбуда, преумо-
ра от пресилване, главо-
болия, тягостно настро-
ение, слабост и др. се 
използват стръковете на 
билката котенце, които 
се събират цялото лято, 
сушат се на сенчесто и 
проветриво място.

Една супена лъжица 
наситнена билка се за-
лива с 1 чаша студена 
вода и се оставя да кис-
не 1 денонощие. Полу-
чава се еднодневна доза 
извлек.

Вземането да става 
след консултация с ле-
кар, защото билката е 
отровна.

При упорита депре-
сия да се правят шапки 
от квасец.

При болния от не-
рвна болест - депресия, 
свръхвъзбуда, мъка, 
тягост и пр., винаги да 
има босилек. Той лекува 
- доказал го е народният 
опит.

1. Увеличете времето 
за общуване с природа-
та, защото няма по-доб-
ро средство от това. От-
деляйте всеки ден поне 
по един час за движение 
на открито.

2. По време на тези 
разходки насочвайте 

погледа и вниманието 
си към онова, което е 
пред очите ви. Не мис-
лете за себе си, особено 
за потиснатостта си и 
причините за нея. Да не 
мислиш за депресията, 
която те заплашва, е все 
едно да се отървеш от 
нея.

3. Ако това не ви се 
отдава, търсете компа-
нията на умни и жизне-
любиви хора, с които 
по-лесно и убедително 
ще установите, че „ра-
достта да се живее” стои 
над всяка потиснатост. 
Сътворете си форму-
ла за това, повтаряйте 
я няколко пъти на ден, 
особено при събужда-
не и заспиване. Напри-
мер: „Няма да позволя 
никакви тъмни мисли 
да ме потискат, имам да 
върша отговорни неща, 
трябва да живея ведро 
и с полза за близките и 
себе си.”

4. Надмогвайте ле-
ността, която обикнове-
но съпътства депресия-
та и е израз на болестно 
безволие. Работете! Ако 
това, с което сте заети, 
не ви увлича, измисле-
те нещо друго, полезно 
за вас и близките ви. 
Трудовата заетост също 
автоматично изключва 
депресията.

5. Ако депресията ви 
е причинно свързана с 
работата (и хората, с ко-
ито работите), сменете 
и едното, и другото или 
временно се откъснете 
от тях.

6. Лягайте си 2-3 
часа преди полунощ, 
избягвайте да четете в 
леглото, стремете се да 
заспите, като насочите 
мисълта си към прият-
ни, постижими неща.

7. Избягвайте поло-
вите възбуди. Депреси-
ята поначало враждува 
с половата активност. 
Ограничете я, докато 
цялата ви душа „излезе 
на простор”.

8. Ако състоянието 
ви позволява, отделяйте 
време за градинска ра-
бота, каквато и да е тя. 
Досегът със земята ле-
кува повече от всичко.

9. Спете на отворен 
прозорец.

10. Отнася се до близ-
ките на депресирания: 
към страдащия трябва 
да се проявяват грижа 
и нежност, които го при-
вързват към живота и го 
откъсват от кризата.
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Мариана ПРАМАТАРОВА

С поредица от културни прояви 
през март Бургас отбелязва 75 години 
от рождението на поета Христо Фотев. 
Организатори на празничната програ-
ма са Община Бургас и Младежкият 
културен център. Честванията започ-
наха в Драматичен театър „Адриана Бу-
девска” с постановката на Румен Велев 
„Приемам възхитителния риск...”. Музи-
кално-поетичният спектакъл е създа-
ден по стихове на Христо Фотев.

Акцент в програмата е срещата-
разговор с творци-поети и писатели, приятели 
на Христо Фотев, с ученици от бургаски училища. 
На срещата стана ясно, че се подготвя документа-
лен филм за Фотев, който ще носи заглавието „Бях 
на самия връх на мойта младост...” и ще се снима 
в Бургас. Според режисьора Александър Томов: 

„Обществото ни има дълг към Фотев”.
Фотоизложбата на Вяра Стефанова 

„Фотеви мигове” и изложбата „Сред ав-
тографите на Христо Фотев” дават пред-
става за живота и творчеството на поета, 
възпял двете стихии, белязали пътя му 
– морето и любовта, които той блестящо 
извайва в своите „Словесни пейзажи”.

Кулминацията на празниците е на 
Благовещение в Морската градина, але-
ята на поетите, където е и паметникът 
на Христо Фотев. С поднасяне на венци 
и цветя и поетичен спектакъл „Аз искам 
да повярвам, че съм жив...” културната 

общественост на Бургас отдава заслужена почит 
на поета, оставил златна диря в съвременната бъ-
лгарска поезия и незабравимия рефрен:

„Колко си хубава!
Господи,
Колко си хубава!...”

Коледари от гр. Тараклия, Молдова.
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Продължава от стр. 1
 
Лала Шахин и Индже Балабан били вече превзе-

ли София. Свърнали към Самоков, спуснали се по 
долината на река Струма и отредите на османлии-
те, насочили вече отровните си пипала и към Зне-
поле и Краището. Наближавал съдбоносният ден за 
Трънската покрайнина.

И в тези последни дни на отчаяна и величава 
бран трънчани намерили в себе си готовност за ре-
шителна среща с врага. Бдели зорко те, укрепвали 
се вредом твърдините, яко се залоствали вратите 
на крепостите. Дълбоки ровове дълбаели около 
тях. Подсилвали гарнизоните, усилена охрана бдя-
ла и слухтяла ден и нощ. Бързи конни съгледвачи 
шарели навред из друмищата и отмервали всяка 
стъпка на врага. А той не бил скрит, пъплел на за-
пад и всеки миг можел да се зададе.

Една от първите твърдини, която щяла да пос-
рещне стръвния удар на чалмоносците, наред с 
крепостите на Любаш и Парамунския хребет, била 
и малката стражева крепост на “Драговски камък”. 
Проходната врата към Знеполе, с нейния славен и 
безстрашен воевода Драгота, който усилено под-
готвял малкия си гарнизон за тази първа, а може би 
и последна за него и за мнозина от войскарите му 
среща с вражата рат...

Късно следобед в онзи мразовит паметен ден, 
кога хладен мрак започнал да обгръща твърдина-
та, Драгота извикал при себе си своя най-опитен 
съгледвач Звечан. Той току-що се бил завърнал от 
Проданчовата махала. Отскочил бил да навести 
престарелия си дядо Продан - стар овчар. Често го 
спохождал. Нали от неговата кръв бил, пък и той се 
е родил тука, в тая махала, отрасъл по тия чукари и 
мило му било. Заради дядо му Продан, дето нявга 
пръв се заселил тука, тъй я нарекли и махалата - 
неговото име да носи. Друг близък на сърцето си 
човек Звечан нямал. Останал от малък сирак, дядо 
му Продан с голяма мъка го бил отгледал. И кога по-
отраснал, право при Драгота го завел, на служба да 
се учи.

Оттогава изминали много години и някогашно-
то свито, свенливо хлапе се превърнало в снажен, 
смел и опитен войник, на когото Драгота най-мно-
го разчитал и се доверявал.

Звечан намерил воеводата горе на стражевата 
кула. Силен вятър брулел дебелите й стени, прови-
райки се с остро свистене през процепите.

- Търсил си ме, воеводо - извикал високо Звечан 
и скокнал пъргаво на площадката при Драгота. - Ето 
ме. Трябвам ли ти за нещо?

- Очаквах те, Звечане - отвърнал воеводата, сла-
гайки свойски ръка на рамото му. - Трябваш ми... За-
туй рекох аз тука да те дочакам, да си поговорим.

- Прости, ако съм се забавил, воеводо! Знаеш, бях 
при дядо ми Продан, и ти нося поздрави от него.

- Да е жив и здрав дядо ти, Звечане, десетник в 
крепостта беше, Господ да го поживи за още дъл-
го... Харен човек е той, от кои години се знаем. А 
сега, да ти кажа защо те повиках. От тебе по-опитен 
и хитър съгледвач, Звечане, знаеш нямам. От малък 
съм те научил на тая работа и то с всичките й тън-
кости. Съвестно ми е сега, като те викам... И като си 
помисля, че не си мигнал, а трябва и тази нощ на 
пост да те оставя... Чудя се какво да сторя... И кой 
да те отмени! Ще изведа нощес войскарите пак там 
на равното край сипея, мечове да кръстосат, да се 
поразкършат. И да ти кажа, ако си ти на пост, споко-
ен ще съм. Знам, нищо няма да подминеш, и навре-
ме крепостта под тревога ще вдигнеш. Лоша вест 
ми донесоха, Звечане, много лоша... Турците някъ-
де към Брезник се появили, нащрек трябва да сме 
вече. Та тъй, няма как, Звечане, пак ти ще си...

- Воеводо, какво говориш. Познаваш ме и то не 
от вчера - сопнал се Звечан. - Ако трябва и три нощи 
наред ще бдя, но такива помисли да нямаш! Знам аз 
какво време е настанало и за нас, и за царщината. 
Отивам, а ти спокоен бъди!

Звечан бързо се смъкнал по тесните каменни 
стъпала от стражевата кула, прекосил малкия двор 
и през тайния вход на крепостта излязъл на от-

крито. Пресрещнат от заскрежения студен вятър, 
който силно брулел лицето му и му пречел да вър-
ви. Наоколо всичко било потънало в непрогледен 
мрак. Звечан с мъка се спуснал надолу по едва за-
бележимата камениста пътека, сякаш изсечена в 
скалата над дълбоката пропаст, и изскочил на на-
блюдателната площадка. На единия й край била на-
трупана камара от сухо сено и слама, притисната от 
куп сухи вършини да не се пилее. При нужда цялата 
тая купчина трябвало да пламне и извести Драгота 
и знеполските твърдини нататък за голямата опас-
ност, що се е задала.

Звечан заел мястото на предишния съгледвач, 
огледал се, надал ухо на вси страни и като се приту-
лил на завет зад една издатина на скалата, се отдал 
целият на слух.

Преминавало вече полунощ. Освен свистенето 
на вятъра и познатия монотонен шум на реката, 
нищо друго не нарушавало нощната тишина. Поо-
правил разбичканите от вятъра вършини, хвърлил 
поглед към Любаш и отново се присвил до скала-
та. Но скочил като ужилен, притаил дъх, сякаш бил 
дочул далечно конско цвилене. Прилепил лице до 
земята и се ослушал. Не се излъгал. Опитното му 
ухо долавяло шум от приближаваща се конска вър-
волица и скрибуцане на коли. Бързо мушнал ръка в 
широкия си пояс, измъкнал кожената пунгия с ог-
нивото, поразчоплил праханта и като я притиснал с 
палец към ръба на кремъка, взел да бие с чакмака 
си по него. След няколко клъцвания праханта за-
димяла. Звечан грабнал свитка сено, пъхнал пра-
ханта в нея и задухал. Праханта се разгоряла, мал-
ко пламъче лизнало сухите стръкчета на свитката и 
тя пламнала. Втикнал я в купчината и много скоро 
цялата камара била обхваната от буйни пламъци. 
Разгорели се и запращели сухите вършини. Сетне 
надул продължително три пъти бойния си рог и се 
ослушал. Но скоро разбрал, че никой няма да чуе 
тревожния му зов, който приглушен от виелицата, 
се изгубил към отсрещния рид и заглъхнал. А в това 
време такава бясна вихрушка се развъртяла на пло-
щадката, че помела разгорялата се купчина, чиито 
пламъци както бързо се извисили, така 
бързо и замрели.

“Лошо време, пък и как сега се случи”, 
- притеснил се Звечан... “Дали Драгота 
и войскарите му са видели сигналния 
огън?” - съмнение се загнездило в душа-
та му. Отново се опитал да скъта огъня. 
Навел се и с все сила взел да раздухва 
лютивия дим. И тъкмо когато огънят се 
подхванал, вятърът отново изфучал с 
бясна сила и запокитил една разгоряла 
се вършина в лицето му. Всичко станало 
неочаквано бързо, че даже в първия мо-
мент Звечан не можал да разбере какво 
се случило с него. Остра пареща болка 
пронизала двете му слепоочия и го по-
топила в пълен мрак. Присвит, с притис-
нати длани върху обгорялото си лице, 

Звечан стоял така, дорде болката постих-
нала. Сетне се изправил, отворил очите 
си и разбрал жестоката истина - огънят го 
бил ослепил! В миг съзнанието му се про-
яснило. Незабавно трябвало да извести 
Драгота! Тази мисъл тревожна отново го 
обхванала и раздвижила. Звечан напра-
вил две-три плахи крачки, след което по-
уверено запристъпвал по пътеката, макар 
и затруднен от виелицата, която бушува-
ла около него. Тия места наоколо му били 
познати от детинство. Очите му да върже-
ли, пак щял да се оправи и да намери вся-
ко местенце, където и да било закътано. 
Отново остра болка пронизала слепоо-
чията му. Главата му се замаяла. Студена 
пот оросила челото му и на тънки струйки 
се спуснала по опърлените му разранени 
бузи. Едва успял да се хване и задържи 
за скалата. Превъзмогвайки с усилие за-
майването си, бавно, едвам-едвам, с не-
сигурна и колеблива походка, извървял 
тясната пътечка и олюлявайки се, излязъл 
на равното. Отдясно някъде се намирала 

крепостта, но той тръгнал на другата страна, към 
сипея, където бил Драгота с войскарите си. Уве-
реността, която имал, сякаш го била напуснала. 
От време на време губел посоката, падал, ставал, 
дъхът му секвал. Опипвал с ръце околните камъни 
и дървета, ослушвал се и пак уверено тръгвал на-
пред. Мисълта, че трябвало да предупреди Драгота 
колкото се може по-бързо за задалата се вража рат, 
не го напускала дори за миг. Звечан ускорил крач-
ките. Спускайки се по един наклон, отново се пре-
пънал, залитнал, разперил ръце и заорал глава в 
корените на един дънер, простенал глухо, загубил 
в миг съзнание. Замаян от лошото падане, с разбита 
глава и облян в кръв, Звечан едва се окопитил. Сър-
цето му биело до пръсване, гърдите му хъркали, ос-
тра кашлица взела да ги раздира, дишал учестено. 
Със сетни сили Звечан отново се затътрил напред. 
Захвърлил и кожуха, за да му е по-леко.

“Още малко, още малко...” - сподавено шепнели 
засъхналите му устни.

Но явно вече силите му го напускали, едвам си 
поемал дъх. Направил още няколко крачки и отно-
во се свлякъл на земята. Но нищо не можело да го 
спре, набрал сили и пак се надигнал.

“Ето тука трябва да е сипеят. И дъбът е тьдява...” 
- протягайки ръце шепнел Звечан и търсел. Пръс-
тите му опипали набръчканата кора на вековен дъб 
и малката хралупа към коренището. “Най-сетне” - 
въздъхнал облекчено той. Напипал рога, който ви-
сял отпред на гърдите му, поел издълбоко въздух, 
напънал гърди и в нощта отекнал продължителен 
зов за бойна тревога. И в тоя зов Звечан вложил ця-
лата си душа, сетните си сили. Ушите му забучали, 
главата му се люшнала замаяна назад, тялото му 
сякаш олекнало, подвил колене и се свлякъл без-
мълвно на земята.

Но тревожният му зов достигнал до ушите на 
Драгота и войскарите му, които разделени на групи 
между старите букаци отсреща, въртели чевръсто 
мечове един срещу друг. Бързо ги събрал Драгота и 
ги повел към мястото, откъдето прозвучал сигналът.

(Следва)
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ХИТЪР ПЕТЪР ИЗЯЖДА
ЦЯЛОТО АГНЕ

Настрадин Ходжа и Хитър Петър отишли на разходка в Пирин — 
на Папас чеир. Изпекли си едно агне и седнали да се хранят. Ама като 
били и двамата лакоми, чудили се как да се надхитрят един друг.

Настрадин Ходжа казал:
— Хайде, Петре, да ядем.
— Аз мисля — отговорил Петър, — преди да ядем, да си поспим, та 

който сънува по-интересен сън, той да изяде цялото агне.
Легнали да спят. Ама Хитър Петър не заспал. След малко се събуж-

дат. Хитър Петър казва:
— Какъв сън сънува, Ходжа?
— Беше много чуден сън! Сънувах, че се бях качил на небето!
— Виж, какво чудо! Аз също сънувах, че си на небето! И като оста-

нах на земята, помислих, че няма да се върнеш вече, и изядох цялото 
агне!

ХИТЪР ПЕТЪР УГОЩАВА 
НАСТРАДИН ХОДЖА

Отива Хитър Петър по Коледа в Рус-
чук. Свършил си работата в града, но 
закъснял, а нямало де да пренощува. 
В това време Настрадин Ходжа слизал 
от минарето на джамията. Хитър Петър 
отива при него и му казва:

— Ходжа, аз замръкнах в града, а ня-
мам място за преспиване. Не знаеш ли 
някой конак?

— Как да не зная! Качи се горе на ви-
калото да преспиш и ако оживееш, утре 
ще ти дам банкет! Голямо угощение ще ти 
приготвя!

И Петър, какво да прави, отвърнал:
— Е, аз като няма къде да нощувам, 

осигурих си все пак конак.
Отива си Ходжата, а Хитър Петър се 

качва на минарето. Той бил само по едно 
тънко морено палто и зъзнал цялата 
нощ.

На сутринта идва Ходжата да вика на 
минарето и го пита:

— Ей, Петре, жив ли сия бе?
— Жив съм, жив! Ама да знаеш, Ход-

жа, какъв обир стана през нощта в Гюр-
гево! Гледам посред нощ един апаш с 
фенер и голям чувал върви из главната 
чаршия. Разби вратата на най-големия 
дюкян, напълни си чувала с пари и стока 
и си замина!

Тогава Ходжата му казва:
— Тъй ли? Никаква гощавка няма да ти 

дам! Ти си се грял на фенера на оня апаш 
в Гюргево и затуй не си умрял от студ!

Петър рекъл:
— Е, нищо бе, Ходжа, аз съм доволен, 

че пак намерих място да пренощувам 
криво-ляво.

Отишьл си Ходжата по неговата рабо-
та, а Петър си тръгнал за село.

След време, към Петровден, Хитър 
Петър и комшиите му (те били също като 
него умни и хитри) решили да надхитрят 
Ходжата, да си върнат за подигравката с 
Хитър Петър по Коледа в Русе. Петър бил 
беден човек, ама като се вземе по нещо 
от двама-трима, събира се. Намират една 
бъклица, напълват я с вино, повикват и 
един шегаджия и го пращат в Русе да ка-
леса Ходжата и приятелите му да дойдат 
на Петровден в селото на Хитър Петър, 
за именния му ден.

Пристига в Русчук калесникът, подава 
бъклицата и казва:

— Ходжа ефенди, Хитър Петър ви кани 
да му дойдете на гости за имения му ден. 
Той се е приготвил, ще заколи два вола, 
ще има за всинца ви ядене и пиене!

— Как може, 
ще дойда, раз-
бира се, с моите 
приятели, щом 
моят гост ме 
кани!

И сутринта 
на Петровден 
тръгват всички 
пеш за селото на 
Хитър Петър.

А през това 
време комшиите на Хитър Петър докар-
ват у дома му два вола, връзват ги за пле-
та, слагат един дървен казан на три ка-
мъка, напълват го с вода, нагласят и едно 
точило, седнали и чакат.

Пристига Ходжата с приятелите си. 
Посрещнали ги, поканили ги и ги наста-
нили вкъщи. Чакат те час, два, едва тога-
ва влиза Хитър Петър с едно шише ракия 
и с една чашка, почерпва ги по една ра-
кия и пак си излиза. Хората, лаф-лафтан, 
приказват си сладки приказки, ама били 
бая изгладнели вече. Казват на Настра-
дина:

— Ходжа, ти си по-вътрешен, излез на 
двора да видиш какво става, огладняхме 
вече!

Излиза Ходжата и гледа — един върти 
точилото, друг точи ножовете, а волове-
те вързани на плета. Връща се в стаята и 
казва:

— Полека-лека ще стане работата. 
Петровите комшии сядат, запалват по 
една цигара и си приказват.

Минало обед. Станало и надвечер, На-
страдиновите гости се разтреперали от 
глад и казват пак на Ходжата:

— Ходжа, иди виж какво става с това 
ядене, бе! Вече е на мръкване!

Отива Ходжата при Петра и го подка-
ня:

— Аман бе, аркадаш, ще ни измориш 
от глад! Времето е вече на мръкване! 

А Петър му казва:
— Ходжа, всичко е готово! Чакаме 

само водата да заври на ключ и пущаме 
мръвките да се варят!

Поглежда Ходжата и вижда — един 
дървен казан, пълен с вода, а под него 
запалена свещ, и вика ядосан:

— Хей, Петре, бива ли такава работа, 
бе! Може ли цял казан вода да възври 
само с една свещ?

А Петър му отговаря:
— А може ли човек да се грее по Коле-

да от Русчук на един фенер в Гюргево?

КАК НАСТРАДИН ХОДЖА ЯЛ ДВА 
ПЪТИ БОЙ ОТ ЕДИН МЪРЗЕЛИВЕЦ    

Хитър Петър и Настрадин Ходжа тръгнали веднъж 
за едно село. Като минавали покрай една круша виде-
ли един човек да лежи под дървото по гръб, с отворе-
ни уста.

— Какво правиш там, бе? — попитал го Настрадин 
Ходжа.

— Ами чакам да падне някоя круша в устата ми да 
я изям.

— Абе ти кьорав ли си да станеш и си откъснеш? 
— казал му Настрадин Ходжа, ударил му един шамар и 
си продължил пътя с Хитър Петра.

Пристигнали късно в селото и почукали на една 
врата за пренощуване. Посрещнала ги стопанката, на-
гостила ги и ги сложила да спят. Върнал се мъжът й и 
попитал:

— Имаме май гости. Кои са, какви хора са?
— Настрадин Ходжа и Хитър Петър.
— Аха! Настрадин Ходжа днес ми удари един ша-

мар, ама сега ще си го върна!
Взема той едно дърво, влиза тихо в стаята и — тупа-

лупа, набил Настрадина здравата.
Като излиза от стаята, Хитър Петър казва на Ходжа-

та:
— Тоя човек ти има голям яд и ще те бие още. Я мини 

от другата страна, че като дойде пак, да бие мене.
Настрадин Ходжа минал от другата страна. Стопа-

нинът на къщата се върнал при жена си и казал:
— Жено, аз бих единия, ама ще отида и другия да 

набия!
Отишел той пак в стаята и започнал да бие другия. А 

той бил пак Настрадин!
И тъй Настрадин Ходжа ял два пъти бой от един 

мързеливец.

ХИТЪР ПЕТЪР 
ОТКРАДНА ВОЛА НА 
НАСТРАДИН ХОДЖА

Умрял на Хитър Петър единият вол и той се чудил какво да прави, 
като нямал пари да си купи друг вол.

Един ден вижда, че Настрадин Ходжа орял нивата си с воловете. 
Седнал Петър отсреща на една височинка и започнал да си приказва:

— Чудя се, мая се, чудя се, мая се, чудя се, мая се…
Ходжата се ослушва и като разбира, че някой си приказва, отива 

да види кой е. А Хитър Петър казал на чирака си, че като отиде при 
него Ходжата, той да отпрегне и скрие единия му вол в храстите. Като 
тръгнал Ходжата към Петра, чиракът отпрегнал и скрил единия вол.

Отива Настрадин Ходжа при Хитър Петър и го пита:
— Абе какво правиш тука, приятелю? Какво си говориш сам?
Хитър Петър отговорил:
— Чудя се, мая се — как можеш да ореш само с един вол?
— Че аз ора с два вола! — казал Настрадин. Ама като се обърнал, 

видял, че в оралото му бил впрегнат само един вол. За да се увери, 
отива в нивата си и вижда, че наистина му няма единият вол.

Тъй Хитър Петър се сдобил с още един вол.

СТАВАТ ГРЕШКИ…
Отишел веднъж Настрадин Ходжа на гости у Хитър Петър. На 

софрата имало сложена пилешка чорба. При всяко сръбване На-
страдин загребвал с лъжицата си по една-две мръвки и викал:

— Гледай какъв късмет! Я, каква сполука! 
Хитър Петър се мъчил, но все не успявал да се дореди и си из-

вади барем една мръвка. Тогава в яда си замахва, удря Ходжата по 
врата и казва:

— Гледай каква работа стана!
Настрадин Ходжа го запитва:
— Какво правиш бре, Петре?
— Стана грешка бе, Ходжа! То като има сполука, стават и греш-

ки…
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Живял в Южна Индия някога един тъкач, 
който бил голям майстор на килими. Той 
произвеждал чудесни килими, но ги пра-
вел много бавно - по един на година, - за-

туй печалбата му била слаба и парите за издръжка-
та му не стигали.

Веднъж, когато килимарят завършил един от 
най-хубавите свои килими, ненадейно се сломил 
неговият стан.

Тъкачът бил сиромах човек и наместо да се оп-
лаква от съдбата си, грабнал секирата и се упътил 
към гората да търси някое по-здраво дърво, от ко-
ето да си направи нов тъкачен стан. Много дърве-
та разгледал, докато най-сетне очите му се спрели 
на един висок чимшир, който растял върху самия 
морски бряг.

- Ей го дървото, от което ще си направя стан! - из-
викал радостно тъкачът и пристъпил към него.

Но щом замахнал със секирата си, изведнъж чул 
глас на невидим човек, който му казал:

- Пощади дървото, майсторе!
- Кой ми каза тия думи? - попитал 

килимарят учуден.
- Аз съм горският вълшебник. 

Това чимширово дърво е моят дом, 
в който живея. Защо искаш да го от-
сечеш!

Изплашен, килимарят отпуснал 
секирата си и отвърнал:

- Аз избрах това дърво, от което 
искам да си направя нов стан. Ако 
не сторя това, не ще мога да довър-
ша килима си и да го продам. Тога-
ва моето домочадие ще бъде при-

нудено да гладува.
Невидим горски вълшебнико, махни се от туй 

място, а пък аз ще отсека чимшира!
- Моля ти се, не посягай на този чимшир! Тука ми 

е толкова добре. Вятърът духа откъм морето и на 
това място е прохладно и в най-горещия ден. По-
добре искай от мене каквото желаеш - и аз ще из-
пълня желанието ти! - обадил се пак гласът на гор-
ския вълшебник.

Килимарят помислил и склонил, но казал, че 
най-напред ще се върне в къщи да се посъветва с 
жена си.

По пътя килимарят срещнал своя приятел - бръс-
наря.

- Къде бързаш? - попитал го бръснарят.
- Не ме спирай! - отвърнал килимарят. - Отивам 

си в къщи да се посъветвам с жена си какво да по-
искам от горския магьосник който ми е в ръцете.

- Искай от него едно царство! - извикал бръсна-
рят. - Тогава ще станеш цар, а пък мене ще напра-
виш съветник и двамата ще се радваме на всичките 
блага в този свят!

- Може би имаш право - отвърнал килимарят, - 
но аз най-напред ще ида да се по-
съветвам с жена си.

- Какво приказваш, приятелю! 
Потребен ли е съветът на жената?

- Ти навярно имаш право, но аз 
все пак ще ида да се посъветвам с 
жена си. И завил към своя дом.

- Какво да поискам от горския 
магьосник? - попитал килимарят 
жена си.

- Моят приятел, бръснарят, ми 
каза: поискай от него да те напра-
ви цар!

- Ех, че глупав бръснар! Не го 

слушай! Нима не знаеш с какви грижи е изпълнен 
животът на един цар? Отвсякъде го заобикалят 
предатели и ласкатели. Никак не е радостен жи-
вотът на един цар!

- Добре го каза, скъпа жено! Предатели и ласка-
тели! Тогава кажи ми, какво да поискам от вълшеб-
ника?

- Ти - отвърнала жената - най-много обичаш на 
този свят да тъчеш килими. Така ли е?

- Да, имаш право - отговорил килимарят.
- Всички хвалят твоята работа и на драго сърце 

ти купуват килимите. Но повече от един килим в го-
дината не можеш да изтъчеш. Затуй е сиромашки 
нашият дом. Като намериш в гората този магьосник, 
помоли го да ти даде такъв стан, с който ще можеш 
да тъчеш толкова килими, колкото поискаш, и по 
тях да цъфтят най-хубавите образи, каквито досега 
не са виждали хората!

Килимарят поклатил доволен глава, защото 
съветът на неговата жена 
му допаднал, и се упътил 
към морския бряг, където 
се намирало чимшировото 
дърво. Но колкото повече 
наближавал, толкова по-
тежко му ставало на душа-
та.

„Ще ми даде горският 
магьосник един чудесен 
стан - си размислял той, - 
този стан ще тъче килими 
и чудесни образи ще рису-
ва, но аз какво ще правя? 
Ще ходя по пазара да про-
давам килимите и да трупам пари! Тази работа не е 
за мене!” - рекъл си килимарят и толкова горчиво 
му станало на сърцето, че когато стигнал до чимши-
ровото дърво, изправил се и високо извикал:

- Вълшебнико, нищо не искам от тебе! Щом като 
не ти е по волята да отсека дървото, където живе-
еш, помогни ми поне да поправя моя стар тъкачен 
стан, който се строши!

- Съгласен съм! Ще изпълня молбата ти! - отгово-
рил горският магьосник.

И щом се прибрал в къщата си, килимарят се 
втурнал към своя стар стан. Намерил го поправен 
и готов за нови килими. Килимарят седнал, заловил 
се да тъче и забравил за всичко на света. По цели 
дни и до късни нощи той тъчел, додето не завър-
шил своя хубав килим. Не усещал нито стъпките на 
жена си, нито идването на своя приятел бръснаря, 
който от време на време надничал и гледал украса-
та на последния му килим.

Като свършил работата, килимарят дълго гле-
дал своето ново произведение, сетне се усмихнал 
и викнал:

- Никой няма да разбере колко съм щастлив сега! 
Аз можех да стана цар; тогава щях да имам огром-
ни богатства, много роби и ласкатели, но нямаше 
да имам нито един истински приятел! Горският ма-
гьосник можеше да ме направи богаташ, но тогава 
аз щях да се лиша от спокойствие, защото винаги 
щях да треперя да не загубя богатството си. Кое 
щастие може да се сравни с моето, когато виждам 
прекрасните образи на килимите си и чувам как 
мало и голямо хвали работата ми! Не току-тъй на-
родната мъдрост казва: Само с труд човек може да 
превърне в действителност своите желания!

Много години живял тъкачът от Индия. Богат-
ство той не натрупал. Но той бил честит, защото 
килимите, които тъчал, били по-хубави от златни-
те монети, с които му плащали за положения труд, 
и като се радвал на своите килими, винаги забра-
вял, че е беден човек. Славата на неговото изкуст-
во се понесла навсякъде в страната и дори когато 
починал, народът дълго си спомнял какви хубави 
и трайни килими е тъкал безкористният тъкач от 
Южна Индия.
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Дойде моментът ние да приложим техниката. 
Бърт ни обясни, че ще се разделим на групи от по 
трима: Един ще е медиум – ще навлезе в нивото и 
ще се опита да визуализира всеки проблем, който 
може да има връзка с конкретния случай. Друг ще 
бъде ориентатор и ще чете от книжката текстове-
те, които ще насочват медиума през различните 
фази на упражнението – в повечето случаи ориен-
таторът представя своите случаи. Третият човек ще 
има една по пасивна роля на “регистратор” – прос-
то ще си води бележки за процеса на упражнение-
то. После ще си разменим местата, така че всички 
да имат възможността да минат и през трите роли.

Бърт се обърна и написа на дъската имената ни, 
разделяйки ни в групи от по трима. Направи ми 
впечатление, че знае имената на всички ни (въпре-
ки че един–два пъти се замисли). Независимо че 
сме заедно цяла седмица, все пак ставаше дума за 
над четиридесет имена. 

След като сред навалицата открих останалите 
си партньори, ги отведох извън залата в широкото, 
празно (беше неделя) преддверие и се настанихме 
в едно ъгълче. Подът беше покрит с дебел и съвсем 
чист килим, където можехме направо да седнем – 
нещо, което, уви, се оказа най-голямата ми грешка. 
Около нас се настаниха и други групи и даже в един 
момент се наложи да направя забележка на моми-
ченце с креслив глас да пази тишина. Почувствах, 
че при тези условия самоконцентрацията няма да 
е лесна, а щях да чувам и програмата на някой друг 
дума по дума.

Погледнах към двамата си партньори. Когато се 
запознахме, набързо научих, че Пол Харис – на око-
ло тридесет, беше дошъл от Лас Вегас, където рабо-
тел специално за семинара. Синтия Бърстън беше 
приятна жена на средна възраст, която работеше 
тук в една агенция за недвижими имоти. Не изглеж-
даше никак притеснена от това, че ние – мъжете, 
водим с 2 към 1 в отбора. 

Според програмата, която Бърт беше написал 
на дъската и която помежду си решихме да спазва-
ме, Пол щеше да е първият медиум, аз щях да съм 
ориентаторът, а Синтия щеше да записва какво се 
случва. Разгърнах последните страници на книжка-
та, намерих нужния текст и започнах да чета, дока-
то Пол навлизаше в лабораторното си ниво. 

Докато чаках да ми кимне, че вече е там, прегле-
дах картите с трите си случая и избрах тази, която 
щях да използвам за това упражнение. Очевидно 
всеки от нас щеше да има възможност да предста-
ви само по един случай. Моят се отнасяше за един 
местен бизнесмен, който познавах твърде добре, 
защото бяхме работили заедно. Преди две години 
му откриха коронарно стеснение и трябваше да се 
подложи на операция байпас на сърцето. Сега му 
бяха присадили част от артерията на крака. Веднъж 
ми каза, че през гърдите му минава белег открай-
докрай, точно като цип.

Пол ми даде знак, че е готов и аз му прочетох 
техниката от книжката. После му съобщих името, 
годините и мястото на обекта. Насочих внимание-
то му към тялото на обекта, както ще се покаже на 
екрана и поисках да го изследва с ума си, за да ми 
каже какво вижда.

Пол помълча малко и после тихо промърмори, 
че има нещо на левия крак. Не беше достатъчно 
ясно, затова го насърчих да разгледа по-добре и 
да се опита да открие точното място на проблема. 
След малко каза, че проблемът е в горната част на 
бедрото – каза, че единственото, което може да 
види на това място на тялото, е някакъв неясен об-
раз или някакво “замъглено петно” (както сам го 
нарече).

Вече бях готов да му прочета фразата: “нямам 
тази информация и т.н.” – любезен начин да кажеш: 
“всичко оплеска”. Но изведнъж осъзнах, че веро-
ятно това е мястото, откъдето са взели артерията, 
за да я присадят като байпас на сърцето! Затова му 

това да попречи на работата ми върху следващия 
случай. 

Синтия беше моят ориентатор. Пол взе беле-
жника, за да записва упражнението. Още веднъж 
Синтия доказа, че си знае работата – тонът на гла-
са й, подходът й, за да ме отведе в нивото и да ме 
направлява оттам нататък, бяха чудесни. Когато по-
казах, доколкото можех (при тези условия), че съм 
вече в нивото, тя ми зададе случая на един млад 
човек, около тридесетте, Грег Харис, който живеел 
наблизо. 

Как само се опитвах! Колкото и да се мъчех да се 
пренеса в лабораторията си с всички необходими 
инструменти, за да “видя” тялото на екрана на юж-
ната стена, колкото и да се напрягах да проектирам 
там една чиста и подробна картина на обекта ми – 
и да открия болните места – единственото нещо, за 
което съзнанието ми натякваше, си беше проклети-
ят твърд под. Въртях се на всички страни, опитвай-
ки се да разбера как ще се почувствам в голямото и 
удобно кресло в лабораторията – но подът безжа-
лостно преграждаше пътя към победата.

Така че направих най-доброто, което можех: 
представих си, че виждам едно тяло (връщайки 
мислите ми към това, което Бърт каза на Мери). 
Съсредоточих фантазията си върху въображаемо-
то тяло, както се насочва лъчът на фенерче в тъм-
ното. След малко казах: 

– Аха, виждам нещо да има на гърлото му – (тряб-
ва да си призная, че в действителност нищо такова 
не “видях”, а просто си го измислих). 

Синтия отговори веднага – може би, малко по-
бързо отколкото трябваше, като че ли усети моето 
хитруване: 

– Нямам тази информация – може и да е така.
С което, разбира се, искаше да каже, че съм се 

провалил – нещо, което не помагаше ни най-мал-
ко на разбитото ми самочувствие. Поиграх си още 
малко с “фенерчето”. Нищо друго не успях да “видя”. 
Въртях се изнервено и притеснено, опитвайки да 
заема по удобна стойка. Нищо... После започнах да 
разтривам дясното си бедро.

– Защо разтриваш бедрото си? – попита Синтия.

отговорих: 
– Да! Ти го откри – там е направена лека опера-

ция.
Помолих го да продължи с изследването си. 

След малко каза: 
– Има някакво тъмно петно на гърдите, което 

мисля, че не трябва да е там. 
От приглушения тон на гласа му можех да разбе-

ра, че със сигурност се намира в едно добро, дъл-
боко ниво. Сега, когато той вече започна да придо-
бива представа за състоянието на сърцето, аз тряб-
ваше да внимавам с гласа си, за да не издам вълне-
нието, което изпитах – трябваше да го поддържам 
спокоен и равнодушен. Подканих го да продължи.

След още една пауза той изрече: 
– Това, което виждам, е една плетеница от нещо 

като тръби. Някои изглеждат... някои изглеждат... 
някои, като че са изхабени.

Прибави, че това място изглежда “като цяло 
объркано и повредено”. С радост му съобщих, че 
има още едно успешно попадение и му обясних, че 
този човек е преживял инфаркт и му е била напра-
вена операция на сърцето – може тя да е виновна 
за “бъркотията”, която вижда. Обясних, че по-мал-
ката операция на крака му е част от проблема. 

Помолих го да види дали увреденото сърце се е 
възстановило добре. Той поклати глава със съмне-
ние и каза, че не може да определи точно, но има 
нещо, което не му изглежда съвсем наред. Друго 
нередно не откри и затова го върнах обратно в 
бета. 

Пол беше много щастлив от успеха си и то съв-
сем оправдано. Дано и аз да успея като него след 
малко. Обсъдихме още малко случая, след което 
Синтия зае ролята на медиум, а Пол – на ориента-
тор. Аз трябваше само да наблюдавам. Положих 
бележника на коляното си и взех молива в ръка, 
готов да записвам подробностите на следващото 
упражнение. Въпреки че досега седях доста удобно 
– направо на килима, облегнат на стената, килимът 
сякаш започна да изтънява, подът стана по-твърд, а 
аз все повече се въртях неспокойно. 

Можех да определя от самото начало, че Синтия 
ще бъде добър медиум. Пол я отведе с обичайните 
техники в лабораторията, а тя бързо навлезе в до-
ста дълбоко ниво, кимвайки, че вече е готова. Пол 
й каза името на една жена, майка му, както се оказа, 
около 70–те, която живеела във Уинскънсин. След 
малко Синтия прошепна: 

– О, има много кръв. Някъде по средата на тяло-
то – след минутка определи, че е точно в стомаха.

Разбрах, че Пол е готов да я върне обратно и за-
това вдигнах ръка и поклатих глава. Той само леко 
повдигна рамене и каза: 

– Изпрати целебни мисли към мястото, за да ко-
ригираш проблема. 

Синтия отдели малко време за изпълнение на 
лечебната техника. Пол прочете от книгата: 

– Увери се, че имаш в ума си здравия и щастлив 
образ на жената и й изпрати тези си мисли.

След като отдели време и за тази цел, Пол я вър-
на обратно в бета. И двамата разочаровани от уп-
ражнението, седяха и обсъждаха какво се е обър-
кало. Пол й каза, че майка му има плеврит и че това 
няма нищо общо със стомаха. Само преди ден бил 
говорил с нея по телефона и тя му казала, че с из-
ключение на някакви хрипове, се чувства отлично. 
Синтия обаче отговори, че е имала толкова силно 
впечатление от натрупаната кръв в корема, че не е 
изключено просто да е пропуснала плеврита. 

Трябва да си призная, че и аз бях разочарован. 
Въпреки всички чудесни истории, които чух досега, 
скептицизмът започна отново да се завръща. Сега 
беше мой ред и с по-малко увереност от когато и 
да било, поех ролята на медиума. Бяхме прекарали 
повече от два часа в това преддверие – струваше 
ми се като цял ден – и задните ми части започнаха 
сериозно да протестират. Притесних се, да не би и 
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– Не знам... нещо ме дразни, мисля... – мислех си, 
разбира се, че подът е причина за дразнението.

Не така реши обаче Синтия и каза: 
– Грег върви по пътя, представи си, че си вътре в 

него. Как се чувстваш?
За момент забравих къде се намирам и ми се сто-

ри, че в действителност стоя прав, готов да закрача 
напред. Изведнъж десният ми крак се огъна – като 
че се размекна – и щях да падна. В следващия мо-
мент се намерих пак в преддверието, разтривайки 
отново десния си крак.

Без дори да се замисля, промълвих: 
– Изглежда, той има нещо много сериозно на де-

сния си крак...
След това започнах да влагам и малко логика 

в преживяното и разбрах, че нищо му няма на не-
говия крак – ами по-скоро на моя собствен, който 
в крайна сметка загуби неравната битка с пода и 
беше готов да се предаде пред дългото изтезание. 
Но преди да успея да изразя разсъжденията си, 
Синтия каза:

– Това е голям успех, Уве. Справи се чудесно. Грег 
е изкарал детски паралич и сега има ортопедична 
протеза на десния си крак.

Какво почувствах в този момент не може да се 
опише. Първо на първо, веднага се изстрелях на-
горе от моето твърде плитко алфа ниво и застанах, 
грейнал от щастие и изпълнен с ентусиазъм. Успях! 
Направих го! Преди малко нямаше да заложа и едно 
към милион, че нещичко ще видя и все пак успях да 
уцеля право в мишената!

Синтия се усмихна спокойно и попита: 
– Няма ли да помогнеш на Грег?
– Разбира се, разбира се! – казах аз. С ентусиаз-

ма, който ме изпълваше, бих могъл да излекувам 
целия свят от половината му проблеми. Реших оба-
че да започна от Грег, затова поех дълбоко въздух 
и затворих очи. Без дори Синтия да ми диктува, 
навлязох лесно в нивото и се съсредоточих върху 
образа на Грег.

Преди няколко месеца намерих в пощенската 
си кутия нещо, което рекламираше известната кни-
га на Грей – “Анатомия”. Една от цветните картин-

За книгата ВСЕ ПО-ДОБРЕ С МЕТОДА СИЛВА 

«Все по-добре» може да се окаже най-полезната книга, 
която някога сте чели. Тя описва преподавания из целия 
свят Силва Метод, чрез който можем да контролираме 
стреса и да развием умствените си способности до сте-
пен, до която дори не сме сънували, че е възможно. При 
първо четене, уверете се, че започвате от самото начало 
на книгата, защото идеите в нея са толкова удивителни, 
че преди да навлезете в тематиката, ще е необходимо 
да си изградите съответни ориентири.
«Все по-добре» е уникална книга не само поради своето 
съдържание, но и поради своя стил. Уве Сехестед опи-
сва преживяванията си на семинара на Силва Метод по 
много достъпен и интригуващ начин. Стани и ти, заедно 
с него, участник в семинара и докато той задава въпро-
сите, които сигурно би задал и ти, разбери повече за 
Метода. 
Сехестед влиза на семинара като убеден скептик, ставал 
свидетел на толкова измами и лъжи в областта на умс-
твените способности, и отказва да приеме дори онова, 
което вижда там със собствените си очи. Ще бъдете за-
пленени от опитите на Бърт да го убеди, че Силва Метод 
действително работи. Особено интересни са дискусии-
те, които водят двамата в кабинета на Бърт. Уве поема 
ролята на негативно настроения скептик, но Бърт Голд-
ман, със своите задълбочени познания по темата, лов-
ко, с прости и ясни примери, отбива атаките му.
Участниците в семинара научават как да отхвърлят 
негативните мисли. Откривайки пътя към по-доброто 
здраве, щастие и късмет, те могат да се програмират, за 
да реализират своите амбиции, могат да се концентри-
рат върху дадена цел, за да я постигат, могат да заси-
лят имунната си система, за да са по-здрави, могат да 
отхвърлят ограничаващите си убеждения, за да са по-
щастливи със себе си и с другите.
«Все по-добре» е врата, вход към митичната сила на чо-
вешкия ум, която дреме скрита във всеки от нас. Силва 
Метод е ключът към нейното разбуждане, отварянето 
на вратата към един по-добър свят за нас и за цялото 
човечество.
Използвайте го!

За информация, справки и записвания за семинари на
Силва метод – Фокусирано мислене:
София, книжарница ,,Нова Епоха”,

ул.,,6 Септември“, № 28
Тел.: 02/ 981 98 98

www.silvamethodbg.com
www.novaepoha.com

ки показваше цялата мускулна система на човека. 
Съсредоточих се върху мускулите на крака, докол-
кото можех да си ги припомня и си представих, че 
куцият крак на Грег е също толкова здрав, колкото 
и показаният на илюстрацията.

След малко направих знак с глава и Синтия ме 
върна бавно обратно, четейки стандартните полз-
отворни фрази.

Навън беше започнало да се свечерява. След 
края на упражнението всички се събрахме обрат-
но в залата. Нямаше много въпроси – изглежда, че 
неясните неща бяха изчистени още по време на 
упражнението, докато Бърт обикаляше от група на 
група, за да обсъжда различните затруднения.

Беше дошъл кулминационният момент и всички 
чакахме нетърпеливо последните минути на семи-
нара: дипломирането. Бърт ни извикваше един по 
един по име, а ние излизахме пред цялата зала, за 
да си получим дипломата, красиво написана и под-
писана от Бърт и от самия Силва. Раздаде ни и по 
една малка идентификационна карта, която щеше 
да е нашият паспорт, за да посетим, ако желаем, и в 
бъдеще същия семинар – безплатно – Бърт дори ни 
насърчи да го направим.

Каза и моето име и аз пристъпих напред. Все 
още имах някакви остатъци на благоприличие и за-
това се постарах да съм спокоен, опитвайки се да 
не стъпя накриво или да се препъна по пътеката. 
Стиснах здраво ръката на Бърт и му дръпнах една 
кратка реч, която бях предварително подготвил: 

– Това не е краят, а само началото! 
Всички, разбира се, изръкопляскаха (малко сан-

тиментално, като си помисля сега, но ентусиазмът 
в този момент направо ме заливаше – а и наистина 
го мислех!)

Когато късно същата вечер се прибрах вкъщи 
– със слънцето, бликащо от очите ми, еуфорията 
ми продължаваше да прелива. Почувствах, че щом 
глупак като мен (Кансъл, Кансъл!) може да накара 
това нещо, наречено “Контрол на ума”, да прорабо-
ти, означава, че и всеки друг би могъл. Започнах да 
изпитвам нетърпението да седна зад пишещата ма-
шина и да го споделя със света.

Следващия вторник седях в офиса на Бърт (там, 
където беше започнало всичко). Бърт четеше някои 
от записките, които бях нахвърлил за книгата си. В 
един момент поклати глава и каза, че съм твърде 
близо до опасната точка да наруша авторските пра-
ва на Силва за материала. Това трябва да го обяс-
ня. 

Тогава открих – и още по-категорично по-късно, 
когато имах щастието и честта да говоря лично с 
Хосе Силва при различни негови посещения в Лос 
Анжелис – че той полага изключителна грижа за де-
тайлите при изпълнението на техниките и упраж-
ненията в “Контрол на ума”. Научих, че не го прави 
за личното си облагодетелстване, а напротив: Хосе 
живее съвсем скромно, въпреки милионите, които 
печели неговата организация. Научих го, докато 
той ме караше със своя кадилак – едно от малкото 
удоволствия, които си беше позволил и за което е 
трябвало да бъде дълго кандърдисван от близките 
си (те настоявали, че колкото и да е безразличен 
към подобни неща, трябва да покаже на останалия 
свят, че е достатъчно успял с Метода). Докато си 
приказвахме разбрах, че той е един много скромен 
човек.

От друга страна обаче е и много чувствителен, 
що се отнася до разработките си, така че има на 
разположение адвокатска фирма, готова да се на-
меси дори само при споменаването на дума от Ме-
тода без изрично негово разрешение. Причината е, 
че Силва вярва с религиозно благоговение в онова, 
което прави, и освен това смята, че само ако дърпа-
ме всички заедно в една и съща посока колата, тя 
ще се движи напред. Необходимо е да се извършат 
огромни проучвания в тази област – досега само 
сме разчоплили повърхността на нещата. Затова 
и всички усилия трябва да се съсредоточат в една 
посока.

В миналото няколко души, които били тясно 
свързани с неговото движение – главно препода-
ватели – се отделили и създали собствени малки 
групи, които нарекли например “Силата на ума” 
или “АБВ на алфа”, “вземайки на заем” техниките на 

Силва за собствена изгода и печалба, правейки тук-
там по някоя малка промяна, за да избегнат закона 
за авторските права. 

Техниката “Трите пръста” например се превър-
нала в “Двата пръста”. При новата техника обаче не 
само че не се постига троицата: желание, очаква-
не и вяра, но се и намалява ефективността на не-
прекъснатото циркулиране на енергията обратно 
към мозъка, което се получава (както Силва открил) 
при събирането на трите пръста на ръката. Нама-
ляването на ефективността в такива чувствителни 
области може да дискредитира цялата програма 
– нещо, което наскърбява много Хосе. 

Едва чул това обяснение в офиса на Бърт, аз вед-
нага се съгласих, че Хосе има пълно право. Чувствах 
обаче, че моят случай е различен и че все пак би 
трябвало да използваме определена част от него-
вия материал. (Наистина, често съм цитирал фрази 
и изрази от терминологията на Метода буквално, 
защото открих, че използването на каквито и да 
било други, освен внимателно подбраните от Хосе 
думи, ще предадат слабо и неясно вдъхновението, 
което би трябвало да съдържат).

Обясних на Бърт, че колкото и много от тайните 
на Силва да се разкриват в книгата, има още сума 
детайли, които остават скрити и едва ли някой ще 
може да я използва като средство за обучение. А и 
нито едно от упражненията не е описано в подроб-
ности.

Освен това трябва да е ясно, че за да работят 
техниките ефективно е необходимо програмира-
нето им по време на упражненията в семинара. 
Следователно организацията на Силва няма да 
загуби много – по-точно нито един бъдещ привър-
женик, прочел тази книга. Точно обратно – матери-
алът, изложен в нея, вероятно би подтикнал стоти-
ци – хиляди, бих казал, хора да посетят семинара. 
Чувствах, че чрез нея голям брой завършили семи-
нара биха възвърнали интереса си към “Контрол на 
ума”, за да използват пълноценно изключителните 
му техники.

В момента, в който Бърт казваше, че се надява 
така да погледнат на нещата и адвокатите на Сил-
ва, телефонът звънна – един Господ знае, за кой ли 
път тази сутрин. Облегнах се назад и зачаках разго-
ворът да приключи, за да продължим нашата дис-
кусия.

Забелязах, че Бърт ме погледна няколко пъти, до-
като говореше. Въпреки че отговаряше предимно с 
“да” и “не”, или с някакво неутрално “ъкане”, от кое-
то не се разбираше много за какво става дума (така 
или иначе никога не следя какво говори някой по 
телефона), започнах да усещам, че разговорът по 
някакъв начин ме засяга. Изведнъж с изненада чух 
Бърт да казва: “Виж какво, защо не го кажеш напра-
во на Уве?” И ми подаде слушалката.

Поех я машинално и от изненада и учудване не 
успях да каже нищо по-добро от: “Моля?”. Беше Пол 
Харис, партньорът ми в изследването на психично-
то в последното упражнение в неделя. Ето какво 
имаше да ми каже той.

След края на семинара останал в града за през 
нощта и се прибрал на другия ден с колата. Вечерта 
се обадила майка му от Вашингтон (обектът на Син-
тия от неделя). Казала му, че току-що се е върнала 
вкъщи от едно непредвидено посещение в болни-
цата и за негова голяма тревога и притеснение му 
разказала, че същия следобед в неделя едва не ум-
ряла от сериозен кръвоизлив на язвата в стомаха 
й. И тогава Пол разбрал, че видението на Синтия за 
“всичката тази кръв” в стомаха било абсолютно ис-
тинско.

Още по-невероятното било, че същия следобед 
в неделя настъпило някакво внезапно подобрение 
на състоянието й и тя се спасила от сигурна смърт. 
Вече била толкова добре, че щели да я изпишат още 
в понеделник. Така се бях вкаменил от изненада, че 
не помня какво казах на Пол – ако изобщо нещо бях 
казал.

Чак след като затворих телефона, забелязах как 
спокойно Бърт ме гледа, сякаш казвайки ми “Видя 
ли сега?”

– Е, това вече нищо не може да го надмине! – ка-
зах му аз.

Той само се усмихна.

КРАЙ 

Уве Сехестед
Из “Все по-добре с метода Силва”
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Да допуснем, че имате амбициозното желание 
да станете звезда или милионер. Готови ли сте да 
си го позволите? Обикновено хората смятат, че сла-
вата, парите или властта са участ на избрани. А кой 
ги избира? На първо място - те самите, а после вече 
всички останали. 

Бездомен гледа от улицата през прозореца ко-
ледна трапеза. Готов ли е да си позволи да седне 
на тази маса и да хапне? Ако го поканят, разбира 
се, ще го направи. Да влезе в къщата и да седне на 
масата е решимост да се действа, т.е. вътрешното 
намерение. Но кой ли ще го покани? И той чудесно 
го разбира. Коледната маса е в слоя на чуждия свят. 
Готов ли е да има тази маса в своя дом, в слоя на 
своя свят? Не, бездомният знае, че няма нито къща, 
нито пари, нито начин да ги спечели. Външното на-
мерение няма да му даде нищо, защото, намирайки 
се в рамките на привичния здрав смисъл, той не е 
готов да има.

Да предположим, че искате да стане богат чо-
век. Готов ли сте да приемете подобен подарък 
от съдбата? Разбира се, ако някой дава „излишен” 
милион, всеки от нас ще го вземе без проблеми и 
затруднения. И богатството няма да ни развали жи-
вота, както понякога се опитват да го представят в 
поучителните филми. Но не става дума за това. Го-
тови ли сте да вземете този милион? Навярно по-
мислихте, че се иска той да бъде спечелен с труд, да 
се завоюва? Пак не е това. Готови ли сте просто да 
го изберете? Да си позволите да го имате!

Ако искате да станете обезпечен човек, но се 
страхувате да влизате в скъпи магазини, нищо 
няма да излезе. Изпитвате ли макар и най-малка 
неловкост в скъп магазин, значи не сте готов да си 
позволите да имате скъпи вещи. Продавачите в та-
кива магазини умеят мигновено да определят кой 
е влязъл - потенциален купувач или любопитен с 
празен портфейл. Купувачът се държи като собстве-
ник, спокойно, уверено и с достойнство - осъзнава 
правото си да избира. Любопитният и силно жела-
ещ, но беден се държи като неканен гост - скова-
но, напрегнато, плахо, усеща върху себе си преце-
няващите погледи на продавачите и едва ли не се 

извинява за появата си в такова 
престижно заведение.

Той създава едновременно 
цял комплекс от потенциали на 
важността: съкровено желание, 
завист, чувство за собствена не-
пълноценност, раздразнение, 
недоволство. Защото не само че 
не е готов да си позволи всичко това материално, 
но дори не се смята за достоен да има скъпи вещи. 
Нали душата разбира буквално за какво й говори 
разумът, а той твърди само едно: „Всичко това не е 
за нас, ние сме бедни хора, трябва ни нещичко по-
скромно.”

Вие действително сте достойни за всичко най-
добро. Смело влизайте в скъпи магазини и гледайте 
вещите като господар, а не като слуга в богат дом. 
Разбира се, безполезно е да се занимавате със са-
мовнушение, че можете да си позволите да ги купи-
те. Няма да успеете да се излъжете, а и не е нужно.

Как все пак да повярвате и да си позволите да 
имате?

Преди всичко нека разграничим областите на 
вътрешното и външното намерение във фразата „Да 
бъдеш готов да си позволиш”. Свикналият да мисли 
и да действа в рамките на вътрешното намерение е 
склонен веднага да отсече: „Не мога да си го позволя 
материално - и точка. Няма за какво да говорим.” Но 
и не бива да си внушавате, че можете да си позволи-
те да купите скъпа вещ, опипвайки в джоба си праз-
ния портфейл. Изобщо не става дума за това.

Вътрешното намерение предполага решимост 
да се действа, т.е. да се намерят пари. Но тъй като 
няма откъде да се вземат, разумът дава прагматич-
но решение. Ако действате в рамките на вътрешно-
то намерение, действително нищо няма да постиг-
нете. Външното намерение също няма да ви падне 
на главата като манна небесна. Откъде би се взело, 
ако не сте готови да си позволите да имате? 

Дълбоко в душата си постоянно се съмнявате, че 
желанието ви все пак може да се изпълни. Дори да 
сте готови да действате в името на изпълнение на 
желанието, това е малко. Щом не вярвате, значи не 
си позволявате да се смятате за достоен или просто 
се съмнявате в реалността на изпълнението. Така 
че онези, които са станали звезди или милионери, 
не се различават от вас по способностите си, а само 
че са си позволили да имат онова, което са иска-
ли. Необходимо е да си позволите да имате. Това 
състояние е същото, както когато за пръв път сте 
седнали на велосипед. Съмненията, колебанията и 
препирните са изчезнали и е останала само безсло-
весната яснота - знанието. 

В такова състояние усещате единението си с 
безмълвната сила, която управлява Вселената. Тази 
сила ви подхваща и ви пренася в сектора, където се 
изпълнява онова, за което са се обединили душата 
и разумът.

Всеки е свободен да избира всичко, което му е 

угодно, но далеч не всеки вярва 
в подобна пълна свобода. 

Позитивните слайдове пома-
гат невероятното да се включи в 
зоната на вашия комфорт. Кога-
то престанете да изпитвате ду-
шевен дискомфорт от мисълта, 
че ви е достъпна всяка мечта, 
съмненията ще отпаднат и вяра-
та ще се превърне в знание. Ду-
шата ще стигне до единодушие 
с разума и тогава ще се появи 

решимостта да имате.
Безполезно е душата да се убеждава в каквото 

и да било. Та нали тя не разсъждава, а знае. Може 
само да бъде приучена. Точно затова са необходи-
ми слайдовете. С тяхна помощ единството между 
душата и разума се постига постепенно. Тази кре-
пост се превзема с продължителна обсада.

Създайте в главата си слайд на своята мечта и 
постоянно го дръжте в съзнанието си. Не гледайте 
слайда като страничен наблюдател, а се потопете и 
живейте в него, макар и виртуално. 

Връщайте се към нарисуваната картина отно-
во и отново. Преработвайте детайлите, добавяйте 
нови подробности. Сепвайте се всеки път, когато се 
опитвате да си представите слайда във вид на филм 
на екрана. Това е слабо ефективно. Трябва мислено 
да проигравате сцените, да се усещате като непос-
редствен участник, а не като зрител в киносалон. 
С каквото и да се занимавате, възпроизвеждай-
те постоянно в мислите си своя слайд. Можете да 
мислите за друго, но картината на слайда следва да 
служи като фон. Трябва да ви стане навик. Слайдът 
дава резултати само при продължително и систе-
матично възпроизвеждане.

Активно се интересувайте от всичко, което се 
отнася до предмета на вашата мечта. Пускайте в 
себе си цялата необходима информация, дайте й 
възможност да проникне в слоя на вашия свят. Доб-
ре е, ако имате възможност да проиграете слайда в 
реалността, макар и формално. Например в същите 
скъпи магазини можете да репетирате как ще изби-
рате. Не мислете за парите и не гледайте цените.

Вашата цел не са парите, а онова, което може да 
се купи с тях. Достатъчно е просто да се въртите 
около всичко това, да чувствате вкуса му, да изби-
рате, спокойно да гледате и да оценявате.

Пуснете в себе си всичките тези неща. Гледайте 
на тях не като на недосегаем лукс, а като на нещо, 
което скоро ще си купите. Престорете се на сто-
панин на тези вещи. Нека продавачите си мислят, 
че сте купувач. Поиграйте си на капризен клиент 
(само не високомерен).

Не е необходимо да се безпокоите как ще стане 
това. 

После не се учудвайте и не се убеждавайте, че 
това е случайност, съвпадение или някаква мисти-
ка. Не помня кой беше казал: „Случайността е псев-
доним на Бога, когато той не желае да се подписва 
с името си.”

Ако ви спохождат макар и мимолетни чувства на 
благоговение пред света на своята мечта, прогон-
вайте ги надалеч. Това е вашият свят и в него няма 
нищо недостъпно за вас. Външната или вътрешна-
та важност ще бъде препятствие по пътя към един-
ството между душата и разума. Светът на вашата 
мечта трябва да бъде радостен, но същевременно 
и обикновен. Ако имате, за вас това е обичайно, в 
реда на нещата. За да се настроите на съответните 
жизнени линии, трябва да се чувствате така, сякаш 
вече имате. Това не е самозалъгване, защото игра-
ете осъзнато.

Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”
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Лияна ФЕРОЛИ 

Скъпата на души-
те ни кърджалийска 
писателка-свръхсен-
зитив Елена Сертова 
избърза в навечери-
ето на космическите 
срокове да отиде да 
служи на хората от 
едно друго ниво. Явно 
нейният извисен дух 
е поел ангажимент да 
ни подготвя за пси-
хичното нагнетяване 
и болезнените усеща-
ния, които ни предсто-
ят с идващите вибра-
ционни трансформа-
ции. Иначе няма друго 
обяснение за бързото 
й преселение, въпре-
ки многото й земни 
планове, в това число 
и издаването на поч-
ти готовите й за печат 
три нови книги. Дано 
ние, нейните прияте-
ли, успеем да напра-
вим така, че те да ви-
дят бял свят. Но и тези, 
които ни остави, пак 
са достатъчни засега 
да бъдем с нея и с ней-
ния по детски чист, не-
винен и дори наивен 
свят.

И в “Да видиш не-
видимото”, и в „Ду-
шата крещи мълча-
ливо” Елена говори 
за трансцедентното 
състояние, което всич-
ки носим в себе си, но 
не всички разбираме 
и познаваме. И това 
е съвсем естествено, 
тъй като твърде дълго 
сме живели в пълна не-
известност за Тънкия 
Свят. Но тъй като с вся-
ка година световете се 
сближават, по нейните 
думи, все повече хора 
ще получават прозре-

ния за възможностите, 
които носят.

Докато имаме кни-
гите на Елена, ще чува-
ме нейния глас, който 
с майчинска заръка ще 
ни напомня, че вярата 
в Бога и в свръхестес-
твеното е потребност 
на душата, че вярата 
не се придобива с уси-
лие, закони, наредби, 
пък и такава не е необ-
ходима на Тънкия Свят. 
Ще знаем, че никога не 
е късно да придоби-
еш тази осеняваща те 
като светлина вяра. Че 
това все един ден се 
случва, че е неизбеж-
но, защото не човекът 
търси вярата, а тя него, 
по нейните думи. Само 
че при едни се случва 
по-рано, при други - 
по-късно, а при трети 
- твърде късно, на оти-
ване от този свят. Но 
не и след това, защото 
небето не ни приема 
неосветени, непре-
чистени от вярата. От 
това чудо на чудесата, 
всемогъщата, истин-
ската ВЕЛИКА СИЛА 
– вярата. 

П р е д и м с т в о т о , 
разбира се, да бъдат 
навестени от вярата 
винаги е на страната 
на по-обичащите, от-
ворените, уязвимите, 
чувствителните, емо-
ционалните, раздава-
щите се, състрадава-
щите хора. Като Елена. 
Така че, дори и да гле-
даме на проявяваща-
та се в нейните книги 
ВЕЛИКА СИЛА като на 
метафора, като на сим-
вол, пак няма да бъдем 
далече от истината. 
По-важното е какво ни 
казва тя, колко важно Елена Сертова  (1937-2009)

е казаното и чутото и 
дали имаме сетива да 
го осмислим. И дали 
можем да отворим две-
рите на възприятията 
си за него, тъй като, не-
зависимо откъде идва, 
то ще ни бъде в голяма 
помощ за идващите го-
леми промени. Защото 
в противен случай ще 
рискуваме да не изжи-
веем пълноценно наис-
тина уникалната нано-
секунда от Вечността, в 
която живеем сега, без-
спорно най-интерес-
ното време, в което ня-
кога са живели хората. 
А така и да пропуснем 
срещата си с Прасвет-
лината, т.е. със самата 
наша същност.

Затова трябва да 
разпалим духовната 
си жар и жажда, макар 
и това понякога да ни 
струва много скъпо. 
Защото, както казва 
Елена, пламенността, 
така необходима за 
духовния живот, не се 
получава даром, а едва 
когато човекът успее 
да изравни чудото и 
ужаса на живота си. В 
това се състои покоят, 
хармонията, които поз-
воляват разгарянето на 
нашата лична духовна 
сила и възприемането 
на истинската Светли-
на. Правят възможен и 
нашия взор за 

по нейните думи.
Първата крачка към 

навлизането в този свят 

е изправянето пред на-
шата истинска същност 
и с много силна воля, 
с устрем да спечелим 
първата си духовна 
битка срещу наслоени-
ята на мрака в нашите 
сърца. Чрез разграни-
чаване от тях, чрез из-
мъкването на нашата 
душа от тесния затвор 
на нашето тяло. Чрез 
крясък, плач, песен или 
смях. С всичко, което 
помага за отърсването 
от душевните нагнетя-
вания и притеснения. 
Едва тогава, чрез този 
си пробив и излаз, ду-
шата ни добива криле 
и е готова за полет на-
горе, което всъщност 
означава навътре.

Навътре към Божес-
твената искра в самите 
нас. Към Божествената 
зримост за мистичната 
реалност – Чудото. Тази, 
която задейства трепте-
нията на мозъчните ни 
вълни и осъществява, 
според Елена, връзките 
между мозъчните не-
врони, а така осветява 
и целия ни живот. Ако 
позволим, обаче, на 
Светлината на вярата 
да прелее, да ни проме-
ни със своята топлина и 
лъчезарност. И да възп-
риемем разкрилото ни 
се познание с чувство, с 
емоция и отговорност. 
Така както правеше и 
още прави, съм сигур-
на, Елена. Защото не 
можеш да бъдеш знаещ, 
без да даваш. Космич-
ният закон е безпоща-
ден в това отношение, 
тъй като полученото не 
е лична собственост. То 
се дава, за да се даде, за 
да служи на хората. И 
особено, когато имаме 

знанието за това, кога 
доброто се връща към 
нас, а именно по пъти-
щата на покаянието и 
на почитта към Бога, 
към децата, възраст-
ните и инвалидите, ни 
припомня тя.

Така доброто се 
умножава и засиява с 
очарованието на Свет-
лината. Та нали Бог е 
Светлина. Но за проти-
чането на тока на Свет-
лото, според нея, са не-
обходими 

за да има сътрудни-
чество и хармония 
между светлите енер-
гии. В противен слу-
чай настъпват повече 
възможности за про-

явленията на мрака, за 
разложение.

Ако хората осмис-
лят своята психическа 
мощ, не се отказват и 
не се страхуват от нея, 
могат с огнените същ-
ности на душите си да 
се свързват директно 
с Главния Източник, 
с Извора на Светли-
ната, да влияят върху 
неговия интензитет. 
И постепенно да стиг-
нат до своята Златна 
жътва, за която Елена 
говори в края на кни-
гата си “Душата кре-
щи мълчаливо”. И под 
вечния звезден пожар 
на небето жътварите 
да бъдем ние. Да вър-
жем златните снопи 
на узрялото от сияни-
ето на душите ни злат-
но жито. Да изпълним 
харманите със свети-
те семена на истината 
и свободата.

През целия си жи-
вот Елена вървя към 
своята Велика сила 
на вярата, която я во-
деше по пътя на от-

даването на 
другите. Сега, 
когато се сля 
с нея, вече ще 
следва обрат-
ния път. Ней-
ното завръща-
не. Каквото и 
да означава 
това. Всички 
ние следваме 
тези завети 
на суфисткия 
поет Руми от 
13 век – към 
Бога, с Бога, в 
Бога и връща-
не обратно в 
човешкото, за 
да го обожес-
твим.
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I. Сатурновото развитие

Както отделният човек от раждането си нататък 
преминава през различни степени в живота си, как-
то от възрастта на бозайничето, минавайки през 
детството и т.н. се издига до възрастта на зрелия 
човек, мъж или жена, така се случва и с човечест-
вото взето като цяло. То се разви до своето днешно 
състояние, минавайки през различни степени. Със 
средствата на ясновидеца можем да проследим 3 
главни степени на това развитие на човечеството, 
които са били изминати, преди да се е образувала 
Земята и преди да е станала арена на това разви-
тие. Следователно понастоящем имаме работа с 

4-та степен от великия миров 
живот на човека 

Човекът е съществувал, преди да е съществува-
ла една Земя. Но не бива да си представяме, - както 
вече се намекна за това - че той е живял по-рано на 
други планети и в даден момент е слязъл на Земята. 
Напротив тази Земя се е развивала заедно с човека. 
И 

тя, както него, е минала през 3 главни 
степени на развитие, преди да стане 
това, което сега наричаме “Земя” 

Както вече казахме, ние трябва напълно да се ос-
вободим от значението, което съвременната наука 
свързва с имената “Сатурн”, “Слънце” и “Луна”, ако 
искаме да видим в истинската светлина описания-
та на духовния изследовател в тази област. Нека с 
тези имена не свързваме нищо друго, освен онова, 
което в следващите съобщения непосредствено 
ще им бъде дадено. 

Преди небесното тяло, върху което 
се развива животът на човека, да е 
станало “Земя”, то е минало през 3 
други форми, които наричаме Са-
турн, Слънце и Луна

Следователно можем да говорим за 4 плане-
ти*, върху които се извършват 4-те главни степени 
на човешкото развитие. Преди Земята да е стана-
ла “Земя”, е била Луна, преди това е била Слънце, 
а още по-рано е била Сатурн. Както ще се види от 
следващите съобщения, оправдано е да приемем 3 
по-нататъшни степени, които Земята, или по-доб-
ре казано небесното тяло, което се е развило до 
днешната Земя, има още да измине. Тези степени 
са наречени в духовната наука Юпитер, Венера и 
Вулкан. Следователно, съобразно това, небесното 
тяло, с което е свързана съдбата на човека, е ми-
нало през 3 степени в миналото и сега се намира в 
4-та, и по-нататък ще има да измине още 3 степени, 
докато бъдат развити всички заложби, които чо-
векът има в себе си, докато той стигне до един връх 
на своето съвършенство. 

Сега трябва да си представим, че развитието на 
човека и на неговото небесно тяло не протича така 
постепенно, както например преминаването на чо-
века през възрастта на бозайниче, през детската 
възраст и т.н., където едно състояние преминава 
в другото повече или по-малко незабелязано. По-

скоро съществуват определени прекъсвания. Са-
турновото състояние не преминава непосредстве-
но в степента на Слънцето. Между Сатурновото и 
Слънчевото развитие, а също така и между следва-
щите форми на човешкото небесно тяло 

има междинни състояния, които бих-
ме могли да сравним с нощта между 
два дни, или с подобно на сън състо-
яние, в което се намира един расти-
телен зародиш,

преди той да се развие отново до пълно растение. 
Позовавайки се на източни описания на състоя-
нието на нещата, днешната теософия нарича едно 
състояние на развитието, в което животът се раз-
гръща външно, манвантара, а намиращото се меж-
ду 2 манвантари междинно състояние на почивка 
тя нарича пралая. В смисъла на европейската окулт-
на наука за I-то състояние можем да употребим 
думата “открит цикъл”, за II-то - думата “скрит или 
затворен цикъл”. Употребяват се също и други на-
именования. 

Сатурн, Слънце, Луна, Земя са следо-
вателно “открити цикли”, а намира-
щите се между тях състояния на по-
чивка - “затворени” 

Би било съвсем неправилно, ако мислим, че през 
време на състоянията на почивка целият живот за-
мира. Както през време на сън човекът не престава 
да живее, така и неговият живот и този на негово-
то небесно тяло не умират през времето на един 
“затворен цикъл” (пралая). Само че състоянията на 
живот през времето на затворените цикли не могат 
да бъдат възприемани със сетивата, които се раз-
виват през времето на “откритите цикли”, както и 
човекът не възприема по време на съня това, което 
става около него. 

Можем да намерим една свързваща нишка в на-
предването на циклите, ако предварително просле-
дим развитието на човешкото съзнание през тези 
цикли. Всичко друго обективно може да бъде свър-
зано с това разглеждане на съзнанието. Съзнание-
то, което човекът развива по време на своя жизнен 
път на Земята, ще наречем - в съгласие с европей-
ската окултна наука - “ясно дневно съзнание”. То се 
състои в това, че чрез своите съвременни сетива 
човекът възприема нещата и съществата на света 
и с помощта на своя ум си образува представи и 
идеи за тези неща и същества. Той действа тогава 
в сетивния свят съобразно тези свои възприятия, 
представи и идеи. Човекът е развил това съзнание 
едва на 4-та главна степен на своето мирово раз-
витие; то не съществуваше на Сатурн, Слънцето и 
на Луната. Там той живееше в други състояния на 
съзнанието. Съобразно това можем да определим 
предхождащите степени на развитието като разви-
тие на по-низши състояния на съзнанието. 

        
Най-низшето състояние на съзнани-
ето е било изминато по време на Са-
турновото развитие; 

едно по-висше състояние е това, което се е разви-

ло на Слънцето, следва Лунното съзнание и накрая 
Земното. 

Тези предишни съзнания, се различават от Зем-
ното главно по 2 признака  степента на яснота и кръ-
га (обсега), върху който се простира възприятието 
на човека. Сатурновото съзнание има най-малката 
степен на яснота. То е напълно притъпено. Трудно 
е да си създадем представа за притъпеността, за-
щото даже притъпеността на съня е с една степен 
по-ясна от това съзнание. Човекът може да изпадне 
отново в това състояние на съзнанието в аномал-
ни за него днес, така наречени дълбоки трансови 
състояния. Също и онзи човек, който е ясновидец 
в смисъла на духовната наука, може да си състави 
една сполучлива представа за това. Само че той са-Из Акашовата летопис
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мият не живее в такова състояние на съзнанието. 
Напротив, той се издига до далеч по-висше състо-
яние, което в известно отношение е подобно на 
първичното състояние. При обикновения човек на 
съвременната Земна степен това състояние, през 
което той е минал някога, е било заличено чрез “яс-
ното дневно съзнание”. “Медиумът”, който изпада в 
дълбок транс, е пренесен обаче отново в него, така 
че той възприема така, както някога са възпри-
емали всички хора през времето на “Сатурновата 
епоха”. И един такъв медиум може да разказва или 
през време на транса или след събуждането си за 
изживявания, които са подобни на тези от арената 
на Сатурн. Без съмнение можем да кажем само, че 
те са “подобни”, не обаче “същите”, защото факти-
те, които са се разиграли на Сатурн, са преминали 
веднъж завинаги; днес около човека се разиграват 
още само такива факти, които имат известно сродс-
тво с горните. И само едно “Сатурново съзнание” 
може да възприеме тези последните. Ясновидецът 
в горния смисъл придобива сега както гореспоме-
натия медиум едно такова Сатурново съзнание; 
обаче към него ясновидецът запазва също и своето 
“ясно дневно съзнание”, което човекът още няма-
ше на Сатурн и което медиумът изгубва през вре-
ме на трансовото състояние. Следователно един 
такъв ясновидец не е наистина в самото Сатурно-
во съзнание, обаче той може да си образува една 
представа за него. 

Но докато това Сатурново съзнание по яснота 
стои няколко степени по-ниско от съвременното чо-
вешко съзнание, то превъзхожда последното по об-
ширността на това, което може да възприема. Имен-
но в неговата тъмнина то може да възприема до 
най-малките подробности не само това, което става 
на самото негово небесно тяло, но може да наблю-
дава още нещата и съществата върху другите небес-
ни тела, които са във връзка с неговото собствено 
небесно тяло, със Сатурн. И то може също да упраж-
нява определено влияние върху тези неща и същес-
тва. Едва ли е нужно да кажем, че онова наблюдение 
на другите небесни тела е напълно различно от това, 
което днешният човек може да предприеме със сво-
ята наука астрономия. Сегашното астрономическо 
наблюдение се опира на “ясното дневно съзнание” 
и затова възприема другите небесни тела отвън. На-
против, Сатурновото съзнание е непосредствено 
усещане, съизживяване на това, което става върху 
другите небесни тела. Ние се изразяваме не напъл-
но точно, но все пак сполучливо, когато казваме: 
един Сатурнов обитател изживява неща и факти от 
другите небесни тела  и от своето собствено,  както 
днешният човек съизживява своето сърце, пулса си 
и други подобни в своето собствено тяло. 

Това Сатурново съзнание се развива бавно. Като 
първа главна степен на развитието на човечест-
вото то минава през редица второстепенни етапи, 
които в европейската окултна наука се наричат 
“малки цикли”. В теософската литература е възпри-
ето тези “малки цикли” да се наричат “кръгове”, а 
техните подразделения - още по-малки цикли - да 
се наричат “глобуси”. За тези второстепенни цикли 
ще говорим в следващото изложение. 

*или състояния на съзнанието
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