
ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ

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

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

Възпитанието на децата в тази среда развива 
максимално заложбите и дарованията им, за да израс-
нат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка 
изминала година Родовото имение увеличава своята па-
рична стойност, ставайки безценно за децата и вну-
ците.
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 „Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме,
никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен,
а абсолютно свободен процес.” (Петър Дънов)

“Ще  дойде на света най-старото учение.” (Ванга)
“Ти прави каквото трябва, пък да става каквото 
ще.” (Николай Хайтов)
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За мене българин е този,
който не ще се посвени
да сложи на ухото роза
и с песен да се вкорени.

                     
 Н. Гигов

Конкурсът ОРфееВО ИзВОРче

Дочка Къшева

Кой съм аз, откъде идвам и накъде отивам, кой 
е родът ми, кои са корените ми? Въпроси много, но 
отговорът е само един и трябва да го търсим във 
фолклора.

За девети път в духовното пространство на Бъл-
гария, в нашата красива фолклорна столица Стара 
Загора полетя българската народна песен. За де-
вети път най-талантливите деца на България пяха, 
свириха и играха своя фолклор.

Продължава на стр. 4

Дора АЛЕКСАНДРОВА

В народния празничен 
календар дните от Цветни-
ца до Великден са отредени 
за празнична подготовка. 
Жените трябва да почистят 
домовете си, да боядисат яй-
цата и да замесят обредните 
хлябове и козунаци.

Продължава  на стр. 8

ДА СЕ ПРИГОТВИМ ЗА 
СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК

триумф на българския 
дух и памет
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„У всички земни хора възможностите да творят са равни, но те от тях 
различно се възползват.” 

Владимир Мегре, „Сътворение”

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

Владимир Мегре, „Сътворение”

В какво общество живеем ние днес? Към какво се 
стремим? Какво предлагаме да се изгради в бъдеще? 
Мнозинството от хората отговаря без запъване: ”Ние 
живеем в демократична държава и се стремим да пос-
троим свободно демократично общество, каквото е 
в развитите цивилизовани западни страни”.

Именно така ще отговорят повечето политици и 
политолози.

Именно така се говори от екраните на телевизори-
те и се пише по страниците на вестниците.

Именно така смятат повечето хора в нашата стра-
на.

Именно това мнение на мнозинството доказва 
твърдението на Анастасия, че част от хората в съвре-
менната цивилизация спят, а 

други са зомбирани и са 
биороботи в ръцете на 

жреците, смятащи се за 
властелините на света

Ако само за малко прекратим трескавата ежеднев-
на и еднообразна суета, ако помислим самостоятел-
но, можем да разберем казаното по-долу.

Демокрация! Какво е това? Какво понятие опреде-
ля самата дума? Повечето ще от-
говорят с цитат от известния го-
лям енциклопедичен речник или 
от тълковния речник на руския 
език, а там има приблизително 
еднакви и лаконични трактовки: 
”Демокрацията е форма на дъ-
ржавно политическо устройс-
тво на обществото, основаващо 
се върху признаването на народа 
в качеството му на източник 
на властта. Основни принципи 
на демокрацията са власт на 
мнозинството, равноправие на 
гражданите…”

И хората във високоразвитите 
демократични страни избират с мнозинство на гласо-
вете парламенти и президенти.

Избират ли?! Пълна илюзия! Няма никакви избо-
ри! Нито веднъж, в нито една страна, смятана за най-
демократична и цивилизована, народът не е бил на 
власт.

Ами изборите? Те са 
напълно илюзорни! 

Спомнете си какво става винаги преди избори в 
която и да е от така наречените „демократични стра-
ни”. Помежду си се сражават групите на политолозите 
на кандидатите, харчейки огромни парични средства, 
използвайки изтънчени методи на психологическо 
въздействие върху хората чрез средствата за масова 
информация, телевизията и нагледната агитация.

И колкото е по-високоразвита е държавата, толко-
ва по-изтънчени в техническо отношение са методите 
на внушение.

Напълно очевиден е фактът, че винаги побеждава 
отборът на политолозите, които са успели да окажат 
най-голямо влияние и внушение. После под въздейс-
твие на това внушение хората отиват и гласуват. 

Мислят, че гласуват по 
собствено желание, а 

всъщност изпълняват нечия 
чужда воля

Историята на човечеството, разказана от Анастасия

Затова съвременната демокрация е една заблуда 
на човешките маси, вярата им в нереално справедли-
во построено общество, в нереален, илюзорен свят.

Цялата работа е в това, че в природата не същес-
твува подчиняване на мнозинството. Всички съоб-
щества на растенията, животните и насекомите могат 
да се подчиняват на инстинктите си, на движението на 
планетите, на установения от природата ред, на вода-
ча на стадото. А човешкото общество винаги е било 
управлявано от малцинство.

Мнозинството не е правило 
революции и не е започвало 
войни, а само е участвало в 
революциите и войните под 
влияние на целенасоченото 
внушение на малцинството 

Така е било, така е и сега.
Демокрацията е най-опасната манипулация, на 

която са подвластни огромни маси хора. Опасна е, за-
щото в демократичния свят действително е възмож-
но един или няколко човека да управляват с лекота 
всички демократични страни. За това са им необхо-
дими само много пари и добър екип от психолози и 

политолози.
И ние, днешните родители, на-

мирайки се под въздействието на 
илюзиите, се опитваме да възпита-
ваме децата си и фактически сами 
въвеждаме, вкарваме в съзнанието 
им един илюзорен свят. Предаваме 
ги в нечии лапи…, но не и на Бога. 
Предаваме ги на някаква негова 
противоположност.

Светът на Бога не е илюзорен, а 
реален и прекрасен. Той има свои-
те ненадминати аромати, цветове, 
форми и звуци. Портите към този 
свят винаги са отворени и през тях 

може да влезе всеки, ако се освободи от илюзиите, оп-
лелите нашето съзнание.

Аз също ще започна да пиша своя РОДОВА КНИ-
ГА за потомците и за себе си. И наред с другото в нея 
непременно ще напиша: ”Аз, Владимир Мегре, живях 
в период, когато човечеството не съществуваше в 
реалния свят. Неговата плът се хранеше с даровете 
на реалния свят, а съзнанието му блуждаеше в илю-
зорния. Това беше труден период в живота на хората. 
Сега ще се опитам да върна своето съзнание в реалния 
Божествен свят. Този Божествен свят на природата 
е пострадал от съзнанието на хората. Много е пос-
традал. Разбрах това и ще се опитам да го поправя 
толкова, колкото мога, колкото успея. Може би ще 
създам само проекта за своето имение, може би само 
част от него. Най-важното е да разберем, да разбе-
рат децата.”

Анастасия, както и преди, тихо седеше до мен и 
слушаше как разсъждавам на глас. Когато замълчах, 
тя стана и отиде до прозореца:

- На небето започват да проблясват звезди. Време 
е да си ходя, Владимире. Ти си прав за много неща, 
но нека новите ти виждания за действителността не 
предизвикат в теб желание да ръководиш хората. 
Преодолей съблазънта и не влизай в никакви органи-
зации. Другите хора също виждат реалността. Те ще 
се организират, ще направят важното за Земята. Ти ще 
разбереш своето предназначение в живота.

- Аз не се и опитвам да се включвам някъде и да 
ръководя някого, Анастасия. Но за какво мое предна-
значение говориш?

- Като му дойде времето, ще го почувс-
тваш сам. Сега легни в постелята, заспи и си 
почини. Много си превъзбуден. Нетренира-
ното ти сърце може да не издържи вълнени-
ята.

- Да, знам. Но ако аз заспя, ти ще си оти-
деш. Винаги си отиваш. Понякога никак не 
ми се иска да си ходиш. Иска ми се да бъдеш 
винаги до мен.

- Аз винаги съм до теб, когато си спомняш 
за мен. Скоро ще започнеш да чувстваш това 
и ще разбереш. Сега се измий и заспивай.

- Не мога да заспя. Въобще, в последно 
време трудно заспивам. Мислите не ми да-
ват да спя.

- Ще ти помогна, Владимире. Искаш ли да 
ти прочета стихотворения, изпратени от читателите, и 
да ти изпея приспивна песен?

- Хайде, ще опитам, може и наистина да заспя.
Когато се измих и легнах във вече приготвено лег-

ло, Анастасия приседна до мен и сложи ръка на челото 
ми. После я прокара по косата и тихо запя песен, на-
писана от една читателка от Украйна. Тя пееше съвсем 
тихо, а на мен ми се струваше, че много хора и звезди 
чуват гласа й и слушат нейния чист глас и думите:

Ето моята ръка.
Друг ден ще дойде
утре, а засега
прислони главата си.

Така час след час,
за да ти се приспи,
аз ще събера тъгата
от твоите коси,
ще те завия със синева,
бродирана със звезди.

Толкова дълго аз живея тук,
за да не мръзнеш ти.

Ако ме помниш
така през нощите,
аз векове ще идвам
да лекувам научена,
болка с ръка да премахвам.

Ако ми вярваш,
камъкът ще падне
край тебе от високото.
Аз зная отнапред
къде ти ще се спънеш.

И в дворец, и в храм
ти като герой ще влезеш.
Всички прекрасни дами
аз ще засенча със себе си.

И също ще живея
в света черно-бял,
докато ненужни станат
стрелите и мечовете.

Ако ти, ако ти...
ако ме обикнеш,

Пускам аз при жерава
верния синигер.
Прекалено нежно те обичам,
за да ти се присънвам.

Преди да потъна в дълбок и спокоен сън, успях да 
си помисля: ”Разбира се, утре денят ще бъде друг. Той 
ще бъде по-хубав. Аз ще опиша изгрева на новия ден. 
Много хора ще започнат да пишат в своите родови 
книги как е започвал прекрасният изгрев на човечес-
твото. И това ще бъдат най-великите исторически 
книги за потомците за хиляди години. И сред тях една 
ще бъде моята. Още утре ще започна да пиша новата 
книга, сега вече няма да пиша така сбито. И ще има 
нова книга, за новото, за историческия завой на хора-
та на Земята към Божествената реалност.”

До следващата среща, уважаеми читатели, в нова-
та прекрасна реалност!

В. Мегре

Владимир МЕГРЕ, „РОДОВАТА КНИГА”
Превод М. Дончева

ДА жИвееМ 
в прекрАснА 
реАлносТ
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„ДА ОБИЧАШ - ТОВА Е ДА ДЕЙСТВАШ.” 
Виктор Юго

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

Владимир Мегре, „Анастасия” II книга, 

Цел, целеполагане – днес това са модерни понятия. 
И много от нас се учат правилно да поставят целите, 
плашат себе си и другите с думи като “безцелно изжи-
вени” години, часове, минути. Постоянно разговарят 
за стратегия, т.е. верига от цели, водеща до “Главната” 
или “Водещата” цел. Да живееш без цел се приема, че 
е в разрез с “добрия тон” не само от мениджърите (хо-
рата от междинното, средното звено), но и от такива 
издигнати по-горе в йерархията хора като предпри-
емачите. 

Аз искам да ви покажа какъв капан представлява 
самото понятие “цел” и как то ви пречи да получавате 
това, което всъщност искате. 

С какво започва цялата манипулация? Започва с 
твърдението, че ТРЯБВА да се поставят ЦелИ, трябва 
да разбираш накъде си тръгнал, иначе никъде няма 
да стигнеш. логично ли е? Абсолютно... Именно тази 
логика обаче щраква капана. Нататък, според логика-
та, следва добрият въпрос: “И откъде да вземем цели-
те, които да следваме?” 

Въпросът си е добър, но обикновено получава гре-
шен отговор. 

ГРешеН оТГоВоР: Разбери какво искаш да постиг-
неш в живота? Какво искаш да имаш, какъв искаш да 
станеш и т.н. Разбери всичко това и нарисувай бъде-
щия си образ, а след това върви към него, създавай 
го. 

Ще се запитате: Има ли нещо лошо в това? Всичко е 
логично, точно и прекрасно. Според логиката е така. 

И защо тогава, ще кажете вие, това е грешен отго-
вор? Има ли нещо друго освен логиката? ИМА. 

Работата е там, 
че през целия си „съзнателен” 

живот почти никога 
не сте ИСКАЛИ. 

Винаги е тРябВАЛо
Например: Собственият бизнес е по-добър из-

бор от това, да си наемен работник. Така ли е? Така е 
– имаш повече свобода, повече пари, възможности за 
лична реализация. Значи ТРЯБВА да напусна работа и 
да започна собствен бизнес. Да живееш сред приро-
дата е по-добре отколкото в големия град, нали така? 
очевидно е така. Значи ТРЯБВА да се преместя в про-
винцията. 

В нито едно от тези “ТРЯБВА” не присъства моето 
желание, моето ИСКАМ. ТРЯБВА става цел. 

И какво става нататък? отбележете, че това ТРЯБ-
ВА е много правилно и “хубаво”, но то се реализира с 
много мъки, напрежение, тъпчене на едно място и т.н. 
За някои това може и да е леко, даже приятно, но аз 
само с огромни усилия правя това, което... Не ИСКАМ. 
В резултат се заставяте по всевъзможни начини да 
следвате ЦелТА, пришпорвате се, насилвате се сами, 
но освен тежки депресии друг резултат не постигате. 
Защо е така? Ами защото в действията ви липсва “ИС-
КАМ”, липсва желАНИеТо ви. Нали само ИСКАМ ни 
води към това, което реално ни трябва? 

отбележете: 

ИСКАМ е идеалният мотиватор. 
ИСКАМ – значи ДЕЙСтВАМ

Между ИСКАМ и действието няма никакъв про-
междутък от време за... размисъл. ето ви и пример: 
много силно искате да пишете - ще направите всичко, 
за да започнете на секундата да пишете. Даже ако сте 
в непознат град или примерно в тоалетната. Гаранти-
рам ви, че така е с всеки. Защото има желАНИе и то 
истинско, което те напира отвътре, право през сър-
дечната чакра. 

В какво се състои разликата между ИСКАМ и ТРЯБ-
ВА? По-горе вече обяснявах, че ТРЯБВА е това, което 
вие Не ИСКАТе да правите (не ви се иска, ама хич), но 
което за съжаление на всяка цена трябва да напра-
вите. Т.е. с главата си – с Разума си, вие разбирате, че 

ТРЯБВА да направите това, а цялото ви същество се 
съпротивлява. С други думи, налице е съпротива... от-
вътре. Или казано съвсем простичко: 

тРябВА е от ума, 
а ИСКАМ – от сърцето.

Разбирате ли разликата? Умът разбира, а сърце-
то чувства. Да разбираме с ума е манипулацията, им-
плантирана от Матрицата чрез лявото полукълбо. 

Сега да поговорим за ума и сърцето. Много е из-
писано по тази тема и съществуват различни гледни 
точки, различни разбирания, различни постановки на 
въпроса. Но едно е да го четеш и оттам да разбереш, 
а съвсем друго е го изпиташ на гърба си, да го прове-
риш на практика. Първото разбиране е разбиране с 
ума, което 98% по правило е илюзия, а второто е раз-
биране с цялата ти същност, със сърцето, с чувствата 
– истинското. И е по-правилно второто да не се нари-
ча разбиране, а чУВСТВАНе. Ние си поставяме целите 
с Ума. А той не за това е предназначен. образът на бъ-
дещето – това е желАНИеТо да живееш според кон-
кретен образ или по определен начин. Например: да 
живееш сред природата заедно с любимия човек, ра-
ботейки това, което обичаш да правиш. Ние чУВСТВА-
Ме желанието, то идва от сърцето и в никакъв случай 
не идва от мозъка. Умът ИМА задача... да ИЗМИСлИ 
КАК да се реализира желАНИеТо. Аз ИСКАМ да отида 
да живея в провинцията, сред природата, и моят ум 
може да измисли вариантите, по които да го направя. 

Разбира се, умът ми може да измисли и НАКЪДе да 
вървя, но винаги се получава нещо неприятно: не му 
достигат факти, за да направи логическата верига. 

А ЧУВСтВАтА... 
те винаги знаят 

предварително и ни 
водят натам, накъдето

 ще ни е добре, и то по начин, 
който ни харесва. Естествено, 

ако им се доверяваме. 
Ще повторя още веднъж: не ни е нужен ум, за 

да определим посоката, в която да вървим. Умът 
ни е непригоден да определи НАКЪДе да вървим. За 
това са предназначени чувствата ни. Ако се доверя-
вам на чувствата си, никакви цели не ми трябват. Ако 
чувствате какво ИСКАТе, то просто изпълнявате това 
свое желание и минавате изобщо без цел. И когато 
осъзнайте КАКВо ИСКАТе, какъв е желАНИЯТ оТ ВАС 
РеЗУлТАТ – можете да ПочУВСТВАТе какво да НАПРА-
ВИТе, за да получите този резултат. И вашият ум ще ви 
“изрови” вариантите, по които да направите така, че 
да достигнете до желания резултат, а чувствата ще из-
берат най-добрия от тях, т.е. този, който е най-прост, 
ефективен и при който няма да се напрягате, а точно 
обратното – ще се наслаждавате! 

А какво става, когато умът поставя цел? 
На първо място, 

умът веднага ме 
разделя от целта 

Аз съм тук, а целта е някъде далеч във времето и 
пространството. И веднага чувствам, че ми предстои 
дълъг път, изпълнен с препятствия и напрежение. 
опитайте се да усетите разликата: Когато реализирам 
желАНИеТо си, което е в мен, аз просто ДеЙСТВАМ, 
за да го изпълня. чувствате ли го? Всичко си е при 
мен, просто е и е приятно. А когато ВЪРВЯ КЪМ Цел-
ТА, поставена от ума, все едно, че изкачвам планина. 
чувствате ли го? Аз съм тук, целта е там, между нас 
има разстояние. Както и да го въртиш и сучеш, между 
мен и целта ми има препятствие. Дори и самото раз-
стояние само по себе си е препятствие. И аз ПРеоДо-
лЯВАМ това препятствие. опитайте се да усетите това 

преодоляване. Дори и самата дума “ПРеоДолЯВАНе” е 
енергийно наситена, заредена. И не е известно какво 
има по пътя, пък и е нужно време, за да видите целта, 
за да не се заблудите, да не започнете да се движите 
в кръг. Докато желАНИеТо ми винаги си е с мен, то е 
В МеН! 

На второ място, 

щом веднъж е поставена, 
целта започва да управлява 

мен, а не аз нея 
оказва се, че целта ТРЯБВА да се постигне. И това 

ТРЯБВА задушава, дори убива всяко ИСКАМ. И тога-
ва, в определен момент, в мен се поражда желание 
да се отклоня, но Трябва да постигна целта. Излиза, 
че или съм слаб, или не мога? И тук започват всевъз-
можните мотивации, “преодоляване” на мързела ми 
и т.н., всичко, което те кара да правиш това, което Не 
ИСКАш. Нищо подобно не се случва, ако изпълняваш 
свое желание! 

На трето място, 

поставената цел 
ме обезсилва

Целта се намира в бъдещето и аз ще бъда “юнак” 
чак когато я постигна. Т.е. силата ми се премества 
в бъдеще време и си остава там. И ми е трудно да я 
използвам СеГА. Аз някак си все съм в бъдещето, при 
целта ми. А желанието да я реализирам винаги си е 
тук - в сегашното, както и силата ми си е с мен, а не 
отишла при някаква далечна цел. 

Излиза, че когато умът ми поставя целите, аз попа-
дам в капана на “ТРЯБВА” и не мога да правя това, кое-
то искам. И нещо повече – реализирането на подобна 
цел представлява еднозначно напрежение, преодо-
ляване, борба. И дори в края на краищата да постигна 
целта, силите ми се оказват намалели, а не увеличени. 
И най-важното: поставената от ума ми цел не ме от-
вежда до това, което наистина ми е нужно. 

Има една открояваща се закономерност между 
ТРЯБВА и нивото на силата ми. Силата ми е нужна, за 
да изпълнявам желанията си. Когато трябва да правя 
това, което ТРЯБВА, силата ми намалява и то бързо. 
Самата забрана да направиш това, което ИСКАш, вед-
нага те “удря” от най-неочакваната страна.

Нека се върнем към началото и най-после да да-
дем ДоБРИЯ оТГоВоР на добрия въпрос: оТКЪДе ДА 
ВЗеМеМ ЦелИТе? ДоБРИЯТ оТГоВоР е следният: не 
трябва да си ги измисляме, да оставяме тази работа 
на ума. ПочУВСТВАЙ какво искаш, какъв резултат ис-
каш да получиш, а след това почувствай, че искаш да 
го направиш! С чувствата, със сърцето, лека-полека. 
Ако не можеш веднага да почувстваш ГолЯМоТо – 
почувствай малкото, поне това, което искаш да стане 
днес, довечера и... Го НАПРАВИ! Така, малко по малко, 
стъпка по стъпка, Голямото ще “просветне” и ще го ви-
диш отчетливо и ясно пред себе си. И ще ти стане ясно 
не само какъв резултат искаш да получиш, а и какво 
искаш ДА НАПРАВИш за това. Поисках – направих, ИС-
КАМ – ПРАВЯ Го... и това да е така непрекъснато, през 
цялото време. Извод: аз признавам само една цел 
– реализация на това, което ИСКАМ, реализация на 
желАНИеТо. Другите видове цели – това са ТРЯБВА, а 
всичко, което ТРЯБВА, 100% ме вкарва в лош “режим” 
и ме отдалечава от ЩАСТИеТо и от удоволствието при 
реализирането на моето предназначение. 

Изпреварвам въпросите, които възникват във вас: 
А как да почувстваме какво искаме? А как да се дове-
рим на своите чувства? ето ви и моят отговор: може би 
искате от мен да обясня на вашия ум как да чувства? 
Невъзможна работа – умът не може да чувства. А да 
натрупате оПИТ, да изпитате лично какво преживява-
не е това, да “чуваш” чувствата си, да им се доверя-
ваш, – това може да направи само сърцето ви. Всичко 
това ще доведе до формирането на фактора, който ще 
и апогеят на развитието на 5-та коренна раса. 

За състоянието на планетата и какво можем да направим

Капанът на име Цел
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Продължава от стр. 1

С финалните акорди 
на галаконцерта на лау-
реатите завърши Деве-
тата Орфеева симфония. 
Най-талантливите деца 
на България написаха 
новата партитурна стра-
ница на една симфония, 
която ще остане вечна в 
най-новата ни фолклор-
на история и култура. 
Тази година участници-
те в конкурса „Орфеево 

изворче” бяха над 2000 
във всички възрастови 
групи и категории. По 
мнение на петте жури-
та и на неговия предсе-
дател проф. д-р Пламен 
Арабов от АМТИИ, Плов-
див, равнището беше 
много високо. Това е 
атестат за професиона-
лизма, популярността 
и авторитета на един 
утвърден детски фолк-
лорен форум, на който 
тържествува българс-

кият дух. Всич-
ки журита бяха 
затруднени в 
класацията, по-
ради високата 
професионал-
на класа, която 
демонстрира-
ха не само ин-
дивидуалните 
из п ъ л н и те л и 
– певци и инс-
трументалисти, 
а и всички фол-
клорни групи, 
състави и ан-
самбли.

Но най-за-
труднено беше 
журито в състав 
Снежана Коле-
ва, директор на 
фондация „Бъ-
лгарски фолк-
лор”, и Илка Ди-
митрова от НР 

„Христо Ботев”, които на 
20.03. слушаха 110 деца 
от ІІ възрастова група, ІІІ  
категория – любителска. 
Много от децата бяха на 
професионално рав-
нище. Присъдени бяха 
11 първи, 8 втори и 4 
трети награди - Диплом 
със златна, сребърна и 
бронзова лира и плакет 
с лирата на Орфей. „Тол-
кова добри деца досега 
не е имало, всяко второ 
дете трябваше да вземе 
награда”, споделя жури-
то. Затова в тази група 
бяха раздадени и па-
рични награди от спон-
сора Денчо Христов, 
управител на фирма 
„Елмонт”, Казанлък, и 
от фондация „Българ-
ски фолклор” с дирек-
тор Снежана Колева.

В събота същото 
жури изслуша 70 деца 
от ІІ, ІІІ, ІV и V възрасто-
ви групи във ІІ професи-
онална категория. При-
съдени бяха 12 първи, 7 
втори и 6 трети награ-
ди. А в І професионална 
категория от 66 явили 
се бяха присъдени 7 
първи, 5 втори и 2 тре-
ти награди.

537 индивидуални 
изпълнители – певци 
и инструменталисти 
– цифрата е зашеметя-

ваща. Много е трудно, 
а не е и необходимо да 
се изброяват груповите 
участия във всичките 
шест раздела по жанро-
ве. Само групите за ав-
тентичен фолклор бяха 
78, танцовите състави и 
ансамбли - 40, народни 
обичаи и словесен фол-
клор - 20 и т. н. Раздаде-
ни бяха общо 400 награ-
ди – златни, сребърни 
и бронзови дипломи и 
плакети с лирата на Ор-
фей и около 50 парични, 
а ненаградените деца и 
състави получиха гра-
моти за участие.

Призът на кмета на 
община Стара Загора 
проф. Светлин Танчев 
замина за Пловдив, в 
СОУ „Любен Каравелов”. 

Учредени бяха парич-
ни ежегодни премии:

– 200 лв. от АМТИИ, 
Пловдив, грабнаха де-
цата от НМУЛ „Л. Пип-
ков”, София;

– 200 лв. от ТД „Од-
ринска епопея”, Стара 
Загора, заминаха отново 
за Пловдив – в СОУ „Св. 
Св. Кирил и Методий”;

- 100 лв. бяха връче-
ни от Държавна опера, 
Стара Загора, на каме-

рен състав от СОУ ”Л. Ка-
равелов”;

– 200 лв. отпусна фир-
ма „Елмонт”, Казанлък, с 
управител Денчо Хрис-
тов – за индивидуални 
изпълнители;

– 200 лв. от фирма 
„Десислава 77” ЕООД, с 
управител Васил Цвет-
ков, бяха раздадени на 
индивидуални изпълни-
тели певци и инструмен-
талисти от  Казанлък;

– 50 лв. и CD с  из-
пълнения на изпълни-
телния  директор на 
конкурса Дочка Къшева 
заминаха за Неделино 

За мене българин е този,
който не ще се посвени,
да сложи на ухото роза
и с песен да се вкорени.

                      Н. Гигов

Конкурсът ОрфеевО извОрче 
- триумф на българския дух и памет
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– в ОДЗ №1;
– 2000 лв. бяха даде-

ни от МТСП, Емилия Мас-
ларова, с които заплати-
хме част от наградния 
фонд на Рекламна аген-
ция „Арт-профил”, Хас-
ково.

Учредени бяха 18-
годишни стипендии от 
МОН само за ІІІ възрас-
това група - втора кате-
гория, за индивидуални 
изпълнители: народно 
пеене, гъдулка, тамбу-
ра, гайда и кавал. Само 
за народно пеене – сти-
пендии и в ІІІ възрасто-
ва група, ІІІ категория. 
От Министерството на 
културата бяха учреде-
ни стипендии само за 

ІV  възрастова група, І  
категория, за училища с 
национален статут.

Тази година за пръв 
път включихме и пиа-
но. Явиха се 25 пианис-
ти и една пианистка от 
Музикалната академия, 
Одеса, Украйна. За пръв 
път се учреди парична 
премия 100 лв. от Ни-
колай Николаев, радио 
Стара Загора, за създа-
ване на произведение 
на фолклорна основа, с 
компютърна програма, 
която се връчи на учите-
ля по кавал Колю Стай-
нов от СОУ „Екз.Антим І”, 
Казанлък.

Благодаря на всич-

ки колеги от страната, 
които работят с огром-
на любов към децата и 
фолклора, с възрожден-
ски дух и всеотдайност. 
Благодаря на община 
Стара Загора в лицето 
на кмета проф. Светлин 
Танчев, който е патрон 
на конкурса, за безвъз-
мездното осигуряване 
на зали, озвучаване и 
персонал. Без подкре-

пата на общината, кон-
курсът „Орфеево из-
ворче”, това фолклорно 
събитие, не може да се 
случи.

Много участници, 
много заслужени награ-
ди, много емоции, много 
красота, много усмивки 
и светнали от радост де-
тски очи. Бих искала да 
завърша с думите: една 
мъничка народна песен 
с невероятно внушение, 
чиста като сълза, кра-
сива като мома, светла 
като луната, топла като 
слънцето, бликаща от 
дълбините на детската 
душа, събра над 2000 
деца, които демонстри-
раха невероятните си 
изпълнителски умения 
и заявиха, че са горди и 
достойни българи. 

28.03.2009 г. 

Дочка Къшева,
председател на 

НМФС, 
Стара Загора 

и изпълнителен 
директор на конкурса 

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

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

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

Каталожен № 618
настоявайте и се абонирайте.

НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ!
ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ

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

вестник “Родово имение”!
И той ви търси!

ВАЖ
НО

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

Дора АЛЕКСАНДРОВА

Всяка година в навечерието на православния 
Великден множество вярващи от цял свят става 
свидетел на чудото със “спускането” на Благодат-
ния огън в храма “Възкресение Христово” в Еруса-
лим. Свещеният огън има небесен произход и се 
запалва по свръхестествен начин... 

Още през деня храмът и площадът около него 
се изпълват с православни християни, духовници, 
поклонници и местни хора – славяни, гърци, ар-
менци, араби, етиопци и др. Някои от тях дори се 
покатерват по покривите на съседните сгради.

Да се опише великолеп-
ната църква, най-красивата 
в Ерусалим, е трудна рабо-
та. Това е най-импозантни-
ят храм в града, посещаван 
около Великден от няколко 
милиони поклонници, ду-
ховници и туристи. През 135 
г. сл. Хр. император Адриан 
построил на хълма Голгота 
форпум и капиталий, пос-
ветен на римските езичес-
ки богове Юпитер, Юнона и 
Венера. С този строеж той 
искал да унижи вярващите 
евреи християни, които по-
читали дълбоко това свято 
място. За щастие, римският 
венценосец не разрушил 
изцяло скалния масив, в 
който имало издълбани ев-
рейски гробници. Неговите 
строители само запълнили 
и заравнили ямите с пръст. 
По този начин бил натрупан 
огромен земен насип, върху 
който положили основите 
на Адриановия строеж, и 
гробът на Исус Христос, кой-
то бил в пещера, издълбана в същата скала, останал 
непокътнат отдолу.

През 325 г. сл. Хр. византийската царица Елена, 
известна с голямото си църковно строителство и 
набожен живот, получила прозрение, че гробни-
цата на Спасителя се намира именно под рим-
ския капитолий. Последвали разкопки, които 
напълно потвърдили това. Синът на благо-
честивата византийка, император Констан-
тин, веднага започнал строеж на църква при 
Божия гроб. Този прекрасен храм обаче бил 
разрушен от персите през 614 г. Възстанови-
ли го 15 години по-късно. През 1099 г. свети-
нята пак станала жертва, този път на ордите 
на арабския халиф Ал Хаким. Когато дошли 
кръстоносците, на свой ред захванали гра-
деж, защото с право смятали, че е недостойно 
гробът господен да е в скромния храм, който за-
варили. Богато украсената сграда обаче постра-
дала тежко от голям пожар през 1808 г. Скоро хра-
мът бил издигнат наново, този път със средствата 
на Гръцката православна църква, чиито строители 

БОЖЕСТВЕНИЯТ ОГЪН “ПАДА” 
САМО ЗА ПРАВОСЛАВНИТЕ НАРОДИ

променили изцяло романския облик на сградата и 
й придали вида, в който я познаваме днес.

Съвременният храм представлявал комплекс 
от църкви и параклиси под един покрив, които 
принадлежат на шест църковни общини: гръцко-
православната, арменската, копската, сирийска-
та, абисинската и католическата. Вляво, навътре в 
централната част се намира най-голямата светиня 
за християните – гробът господен. В него свещено-
действа само православната църква. Представлява 
малка вътрешна постройка, нещо като параклис 
или  гробница, пищно украсена с мраморни ком-
позиции, сребърни и златни лампади и кандила. В 
гроба се влиза през ниска и тясна врата. Малкото 
пространство е заето от мраморна плоча, наподо-
бяваща смъртен одър, и се осветява само от свещи 
и кандила. Над плочата има голяма икона на света 
Богородица. Тук е и входът към същинската гроб-
ница в скалата.

Благодатният огън пада по чудотворен начин от 
небето на Велика събота, около 14 часа българско 
време. Чудото датира от втори век и става само ако 
в параклиса е влязъл и се моли православен мит-
рополит. Правени са опити ритуалът да се извърши 
от други християнски църкви, но всички те завърш-
ват с провал.

Ритуалът започва в 10 часа преди пладне с 
претърсване на параклиса със Светия гроб, наблю-
давано от представители на всички православни 

църкви. Целта е в него да не 
останат никакви средства, с 
които патриархът на Ерусалим 
би могъл да добие огън. В 11 
часа вратата се запечатва със 
специален восъчен печат. За-
почва литийното шествие, в 
края на което Ерусалимският 
патриарх, придружен от мно-
жество епископи и духовници, 
влиза в храма и сяда на своя 
трон. Висши духовници от пра-
вославните църкви му целуват 
ръка. Започва нова лития, като 
шествието обикаля три пъти 
храма, пеейки църковни хим-
ни. После параклисът към гро-
ба се разпечатва, а патриархът 
сваля архиерейските си одеж-
ди и остава само по бял стихар. 
Градоначалникът на Ерусалим 
и директорът на полицията 
го претърсват за запалителни 
материали. После патриархът 
влиза в параклиса. Коленичи 
пред Божия гроб и се моли на 
Господ да дари на хората Све-

щената светлина. Изведнъж синьо-бели светкави-
ци се стрелват наоколо, като факлите в ръцете на 
патриарха и кандилата в храма се запалват сами. 
Очакването на чудото обикновено трае няколко 
минути, но понякога може и да продължи по-дълго 
време. Накрая патриархът излиза и предава огъня 
на вярващите. Поклонниците мият с благодатния 
огън лицата и главите си, защото в първите минути 
той не изгаря кожата и косите. После запалват лам-
пади и маслени светилници, за да отнесат огъня в 
своите домове.

Часове след това специални самолети доставят 
огъня в православните страни – от България до Ру-
сия и от Грузия до Естония. Много телевизии преда-
ват посрещането му в съответните държави.

 

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

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

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

Входът към храма “Възкресение 
Христово”, Йерусалим

Гробът господен
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По традиция в Кюстендил отбелязахме Кюстен-
дилска Пролет с ритуала по предаване на симво-
лите на града от миналогодишната носителка на 
титлата Девойка на приемничката й и с празничен 
концерт. Празнично настроение бликаше от всяко 
кътче на областния град, който както обикновено 
посрещна многобройните си гости, дошли да се на-
сладят на красотата на местните девойки и умело 
пресъздадените обичаи, характерни за този край 
по това време на годината. Обилният сняг тази го-
дина направи ритуала по предаването на символи-
те на града малко по-различен и по-необикновен, 
но изпълнен с изящество и красота. 

СРЕБРО ОТ „ХОРО СЕ ВИЕ ИЗВИВА”В ДЕНЯ НА 
НАЙ-СНЕЖНАТА КЮСТЕНДИЛСКА ПРОЛЕТ

На 21 март се проведе третият национален 
фестивал „Хоро се вие извива” в гр.София. Ос-

новната цел на фестивала е популяризиране и за-
пазване на българския танцов фолклор.

Скъпи приятели, с голямо вълнение и радост 
искам да ви разкажа за невероятното представяне, 
което направиха нашите танцьори от танцова фор-
мация „Партньори”. С изпълненията си на „Кюстен-
дилско хоро„ и „Кюстендилска копаница”, те взри-
виха зала „Триадица” и вдигнаха на крака многоб-
ройната публика. Танцуваха с огромна любов и от 
цялото си сърце и успяха да предадат невероятна-
та магия на българския танц на всички присъства-
щи. Усетихме колко силно и пречистващо е българ-
ското хоро, колко зареждащо и космично е, когато 
излиза от дъното на душата и изразява огромна 
любов. Те спечелиха втора награда в конкурсната 

част за малки групи, където се състезаваха 46 фор-
мации от цяла България. Най-голямата им награда 
е, че успяха да се докоснат до сърцата на публиката 
и да и подарят своята емоция и огромна любов.

„Черешката на тортата” е тяхното представяне, 
според един от коментариите в най-големия бъл-
гарски сайт за народни хора. 

И така, в деня на най-снежната Кюстендилска 
пролет моите приятели от танцова формация „Пар-
тньори”, направиха най-хубавия подарък за себе си 
и за нашия град!

Вярвам, че това е още един знак - хубавите неща 
за града ни започват да се случват по най-неверо-
ятния начин! 

Поздрав от Кюстендил:
Антоанета РОПЕВА

Дора 
АЛЕКСАНДРОВА

За траките, древни-
те елини и римляните 
яйцето е първообраз 
на Вселената, творение 
на боговете. Именно те 
започнали първи да си 
подаряват боядисани 
яйца напролет, когато 
природата се пробужда 
за нов живот. А христи-
яните разширили тази 

символика, свързвайки 
я с идеята за възкресе-
нието. Според легенда-
та, падащите капки кръв 
от разпнатия Христос се 
вкаменявали и така се 
превръщали в червени 
яйца, а горещите сълзи 
на Божията майка оста-
вили върху тях шарките. 
Според друга легенда, 
Мария Магдалена под-
несла в дар на римския 
император Тиберий 

кокоше яйце с думите 
”Христос возкресе!” и 
пред очите му се пот-
върдило чудото на Въз-
кресението – яйцето по-
червеняло.

Всяка пролет христи-
янският свят празнува 
Възкресение Христово, 
известно като Пасха. От-
даваме почит към Сина 
Божи, дошъл на Земята 
като Месия и поел мъче-
нията на кръста в изкуп-

л е н и е 
на гре-
х о в е т е 
на про-
стосмър-
тните...

От ле-
гендите 
и мито-
вете на 
д р е в -

ността са известни и 
други богове, също като 
Иисус възкръснали през 
пролетта, когато приро-
дата се пробужда – шу-
мерският Тамус, фини-
кийският Атис, сирийс-
кият Адонис. Култът към 
Адонис например бил 
популярен и в древна 
Гърция, а към Атис – в 
Римската империя.

В чест на пролетния 
бог се принасяли в жер-
тва снопове от първата 

жътва или агнета и теле-
та от първия приплод. За 
древните евреи, които 
по културни традиции 
били много близки до 
асировавилонците, това 
бил празник на питки, 
изпечени от безсолно 
прясно тесто – маца.

Когато библейският 
Мойсей повел своите 
съплеменници от Еги-
пет, където били без-
правни роби, те взели за 
изпът такива хлебчета. В 
Библията се споменава, 
че Бог е наредил на ев-
реите в памет на това 
събитие (освобождава-
нето от робство, наре-
чено Изход) ежегодно 
да отбелязват празника 
Пасха, по еврейски Пе-
сах.

Има нещо общо меж-
ду християнската Пасха 
и юдейската. В четирите 
евангелия е казано, че 
Христос бил разпънат 
на кръста в петък, т.е. 
два дни преди еврейс-
ката Пасха. Божият син 
възкръснал в пасхал-
ната нощ. Дошли да го 
оплачат и видели, че ка-
менният гроб е празен. 
Така древният празник 
се изпълва с ново съдър-
жание, свързано със 
смъртта и възкресение-

то на Исус Христос.
Великденските обре-

ди при православните, 
католиците и протес-
тантите са сходни. В тях 
лесно могат да се откри-
ят черти от празника на 
древните скотовъдци и 
земеделци, които при-
насяли в жертва на по-
читаните от тях богове 
плодовете на своя труд.

На празничната тра-
пеза задължително 
трябва да има боядиса-
ни в червено яйца – на-
помняне за кръвта на 
жертвените животни, 
“пасха” от извара. Фин-
ландците и естонците 
приготвят за празника 
ечемичена каша и питки 
от ечемичено брашно, 
както и пасхално яс-
тие от яйца. В различни 
страни са утвърдени от 
далечното минало яс-
тия, специално предна-
значени за Паска – у нас 
това е козунакът. 

Мнозина задават 
въпроса, защо Пасха 
(Великден) всяка година 
е на различна дата. Отго-
вор трябва да се търси в 
древната история. Шу-
мерите, вавилонцитте, 
юдеите, финикийците и 
древните гърци отчита-
ли времето по лунния 

календар. За начало на 
всеки месец приемали 
нощта на новолунието.

Пролетният праз-
ник, свързан с първата 
реколта, отбелязвали 
през деня на първото 
пролетно пълнолуние. 
По лунния календар той 
винаги се пада на една 
и съща дата. А ние сега 
се ръководим от слън-
чевия календар – затова 
Великден е с променли-
ва дата.

През 325 г., на Пър-
вия вселенски събор на 
християнската църwква 
(Никейския събор) било 
решено Пасха да се 
празнува винаги в не-
деля – първата неделя 
след първото пролетно 
пълнолуние и винаги 
след 21 март, деня на 
пролетното равноде-
нствие.

В православната цър-
ква изчисляването кога 
ще се падне Пасха, оста-
ва неизменно. В кален-
дара на католическата 
църква във формулата 
за изчисление са внесе-
ни някои допълнения. 
По тази причина Велик-
ден или Пасха в право-
славния и католическия 
календар не винаги съв-
падат.

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

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

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Празник в Кюстендил

Да възкръснат вярата 
И наДежДата нИ, 

че ще ДойДе Денят, 
когато ще се обИчаме 
повече И Доброто ще 
бъДе основен закон 

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

Владимир Цонев

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

Петър Дънов

Продължава от стр. 1
 
Червените великденски яйца се боядисват от 

Велики четвъртък до събота преди Великден. Тра-
диционно приготвените яйца са два основни вида: 
боядисани в един тон (съобразно традицията - в 
червено) и яйца с полаган върху тях рисунък и дру-
га украса. Яйцата, които се боядисват за кумовете, 
за децата и за всеки гост, прекрачил прага на дома, 
се приготвят с повече старание – оцветяват се с 
рисунки, геометрични фигури и др. Наричали са ги 
перашки, т.е. писани яйца. Те не са се ползвали за 
ядене, с тях не са се чукали хората, а само са били 
подарявани.

С първото боядисано червено яйце бабата 
чертае кръстен знак върху челата на децата, за да 
са здрави, румени и красиви. Това яйце се запаз-
ва пред домашната икона през цялата година до 
следващия Великден, когато предишното яйце се 
изхвърля в течаща вода. Понякога новото яйце се 
слага в сандъка с чеиза на момата или се заравя в 

нивата, за да пази по-
севите от градушка и 
други болести.

Колко яйца ще 
се боядисват се 
е определяло от 
броя на члено-
вете на семейс-
твото, а в селата 
- и от броя на 
кокошките носач-
ки. Обикновено са 
приготвяли 30-40 
яйца или повече. В 
някогашните богаташ-
ки къщи са приготвяли 
по 200-300 яйца и е било 
въпрос на чест и на вид благо-
творителност стопанката да разда-
ва от тях на всички роднини, съседи, приятели за 
здраве и плодородие в богатата къща.

Дора 
АЛЕКСАНДРОВА

Обредните хлябове 
заемат важно място в 
обичаите на българите. 
Приготвят се по разли-
чен начин за опреде-
лен обред, за оп-
ределен обичай, 
за определен 
празник. Ху-
дожестве-
ното мо-
делиране 
с тесто 
носи вя-
рата, на-
деж дата, 
желанията 
за здраве, 
плодородие, 
благополучие 
по хора, ниви и 
добитък. Векове на-
ред стопанката с вещи-
ната на майстор ваятел 
е изразявала чрез хля-
ба чувствата, мислите, 
надеждите и своето 
упование да се сбъднат 
мечтите й за добруване 
на семейството и рода.

Обредните хлябове 
са се месили от чисто 
пшенично брашно, до-
като в бита народът се 
е хранел с брашно с ца-
ревични примеси. „Доб-
ро жито” се приготвяло 
още през лятото, като се 
избирала най-чистата 
пшеница. Тя се измивала 

на реката, сушала се и се 
смилала на брашно спе-
циално за празнични и 
обредни хлябове. Браш-
ното се преся-
в а л о 

три 
пъти и от 
него се замесвало 
тесто с “мълчана” вода 
– донесена от мома при 
пълно мълчание, или с 
“цветна” вода, ако в нея 
имало билки и цветя. 
Съществува и обичай 
тестото да се замесва с 
роса, вместо с обикно-
вена вода. Рано на Гер-
гьовден, когато се вярва, 
че Свети Георги обикаля 
нивите, стара жена или 
вдовица събирала роса 
от житните класове и с 

ДА СЕ ПРИГОТВИМ ЗА 
СВЕТЛИЯ ПРАЗНИК

На Велики четвъртък се подновява квасът и 
се замесва тестото за великденските хлябове. Те 
обикновено се украсяват с нечетен брой червени 
или бели яйца и усукано около тях тесто. Най-често 
яйцата се разполагат на кръст. Жените приготвят и 
по-малки великденски хлебчета с по едно червено 
яйце в средата, които се дават на първия гостенин, 

на кумовете, на девера и на други роднини. 
Старите жени пазят черупките от яй-

цата, поставени върху хляба, за-
щото лекуват с тях болести по 

домашния добитък. Често с 
тях украсяват главата на 

мъжката фигура Герман 
от едноименния обичай 
за дъжд.

За целия християн-
ски свят Великденски-
ят ден на Христовото 
възкресение е праз-
ник, който представя 

най-пълно основна-
та християнска догма 

– вярата във възкресе-
нието на праведниците в 

един по-хубав свят, който те 
ще наследят след земната си 

смърт. Затова и ознаменуването 
на физическата смърт на Христос е 

празничен ден, на който те славят не края 
на живота, а освобождението от земната тежест и 
прехода към вечното духовно битие.

ПРАЗНИЧНИ ХЛЯБОВЕ 
СЕ МЕСЯТ С ДОБРО 
ЖИТО И МЪЛЧАНА ВОДА

нея се замесвало браш-
ното – или т.н. Гергьов-
ски квас.

Съдовете, с които се 

донасяла водата (бял 
медник) и се замесва-
ло тестото, трябвало да 
са чисти и окичени със 
зеленина, със здравец, 
с червен конец. Имало 
изисквания и за това, 
нощвите да са окичени 
със зеленина, а в ситото 
да се сложи сребърна 
монета или гривна.

Според традицията, 
обредните хлябове се 
месят от мома или мла-

да булка. Тя трябва да е 
чиста и да е облечена в 
нови дрехи.

Великденският хляб 
се приготвя задължи-

телно от пше-
н и ч е н о 

браш -
но, с нов 

квас, забъркан с 
мазнина на Велики чет-
въртък от Страстната 
седмица и намазан пре-
ди изпичането с яйце. 
По време на втасването 
в тестото се поставя зе-
ленина.

Великденските об-
редни хлябове са пред-
назначени за празнич-
ната семейна трапеза, 
за кръстника, за лазар-
ската кумица, за други 
близки. Младоженците 
посещават своите кумо-

ве и им носят хляб и яйца, а лазарувалите момиче-
та поднасят на своята водачка специален кравай и 
яйца.

Великденските ритуални хлябове са разнооб-
разни по форма – кръгли, лирообразни, елипсо-
видни, продълговати и др. и се украсяват с различ-
ни шарки. Характерният елемент от украсата им са 
яйцата, едно или няколко, червени или небоядиса-
ни, които се поставят върху хляба преди изпича-
нето му. Великденският хляб не се реже с нож. Той 
винаги се разчупва на толкова парчета, колкото са 
гостите на трапезата, включително и децата.

На Велика Събота жените отиват на гробищата и 
раздават от обредните хлябове и яйцата за душите 
на своите мъртви родственици.

Православните обредни хлябове за Великден се 
приготвят с квас, което ги отличава от безквасните, 
приготвяни за католическия Великден или юдейс-
ката Пасха.

mishon-bg.net

ЕСТЕСТВЕНИ 
БОИ ЗА 

ВЕЛИКДЕНСКИТЕ 
ЯЙЦА

Дора АЛЕКСАНДРОВА

В най-старо време яйцата са боядисвани 
със сварени билки в естествени ярки цветове. 
С помощта на риган се е постигал червеният 
цвят, оранжево-червени са ставали яйцата, по-
топени в сварени пръчици от смрадлика. За зе-
лена украса се е ползвала коприва, а за жълта 
– отвара от орехи и кори от ябълки.

Използвани са и други варианти за бояди-
сване на великденските яйца с помощта на 
естествени материали. Различни нюанси на 
червеното се получават от цвекло, ягоди, бо-
ровинки, гроздов сок, червен лук. Различни 
нюанси на жълтото се получават от обелки от 
лук, портокалови и лимонови обелки, настър-
гани моркови, семена от целина, кимион стрит 
на прах. Светлозелено се добивало от листа 
спанак. Златистото – от обелки от жълти ябъл-
ки. Светлосиньото – от замразени боровинки. 
Светлокафявото – от силно кафе. 



Български дух �13 - 19 април 2009 г.

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

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

13 аПрил - Велики понеделник. 
Свщмчк Артемон

814 – внезапно умира хан Крум

14 аПрил – Велики вторник. Св. 
Мартин

1861 – българските униати, сиреч 
православни, които признават върховенството на 
папата, изживяват голямо събитие: на тоя ден в 
Цариград от Рим се завръща  скоро ръкоположе-
ният архиепископ на българската униатска църква 
и папски наместник в България Йосиф Соколски, 
бивш игумен на Габровския манастир с духовен сан 
архимандрит. Униатското движение през миналия 
век се поражда поради упоритата неотстъпчивост 
на Цариградската гръцка патриаршия спрямо бъл-
гарските искания за самостоятелна българска цър-
ква. 

1205 – Калоян разгромява при 
Одрин кръстоносците на император 
Балдуин.

1876 – в местността Оборище е 
взето решение за въстание.

1928 – първи трус от Голямото зе-
метресение в Южна България, от кое-
то са засегнати около 300 населени места.

15 аПрил – Велика сряда. Св. апли Аристарх, 
Пуд

1896 – едва на 32 години умира славистът д-р 
Ватрослав Облак, словенец, духовен син на профе-
сор Ватрослав Ягич. Облак е изпратен в Македония 
да проучи български говори в Солунско, за да събе-
ре материал за по-точно установяване родината на 
Кирило-Методиевия език. И той успява! Попаднал 
в лапите на турските власти, той си навлича злока-
чествена настинка и умира от туберкулоза. Него-
вата книга “Македонски студии”, на немски, е изда-
дена посмъртно от Ягич. С помощи на слависти от 
много страни му е издигнат паметник в гробището 
на Целье, но и сам той си издига паметник със своя 
принос, който фактически предрешава въпроса за 
родината на Кирило-Методиевия език, един про-

блем, който най-добре разработва Ягич в полза на 
Солунско.

1854 – роден в село Букове, Словения, Антон Бе-
зеншек, създател на българската стенография, уми-
ра на 11 декември 1915.

1861 – Цариградската патриаршия изпраща на 
заточение митрополит Паисий Пловдивски.

16 аПрил – Велики четвъртък. Мчци Агапия, 
Ирина

1925 – при опелото на убития два дена преди 
това запасен генерал и народен представител Коста 
Георгиев в черквата “Света Неделя” в София, избух-
ва адска машина. Върху покойника и насъбралите 
се множество църковници рухва черковният купол 
и така погиват над 150 души – съвсем невинни со-
фийски граждани – мъже, жени и деца. Куполът се 
срутва точно там, където при опелото на генерала 
е трябвало да стои цар Борис Трети, но той счита 
за свой повелителен дълг първо да присъства на 

опелото на Д. Илчев, който пада 
убит при атентата срещу самия цар 
при Арабаконак – и това го спасява 
повторно. 

1879 – Учредителното събрание 
приема Търновската конституция.

1893 – в София е родена поете-
сата Елисавета Багряна. Умира на 23 
март 1991.

17 аПрил – Велики петък. Преп. Симеон и 
Акакий

1818 – роден е бъдещият руски император Алек-
сандър Втори, който през февруари 1861 г. према-
хва крепостничеството в Русия, а на 17 април 1877 
г. обявява война на Турция, която завършва с осво-
бождението на част от българската нация на Балка-
ните. Само тези две дела са достатъчни, за да влезе 
в историята като Цар Освободител. Затова и надпи-
сът на паметника му пред Народното събрание гла-
си: “Царю-Освободителю - признателна България”.

919 – по предложение на цар Симеон българс-
ката автономна архиепископия става напълно не-
зависима патриаршия.

НОВ БЪлГарСКи КалЕНДар

Мариела 
 ШоШкова

На 23 март вечерта 
троянската обществе-
ност имаше възмож-
ността да изпита двойна 
наслада - интелектуал-
на и емоционална. По 
повод големия христи-
янски празник Благове-
щение сдружение “Бъл-

Празнични прояви 
за Благовещение

гарка - Троян” направи 
на своите съграждани 
традиционния си по-
дарък - концерт класи-
ческа музика, обогатен 
с философска лекция.

Сдружение „Българ-
ка - Троян” е дамска не-
правителствена органи-
зация, съществуваща на 
територията на община-
та вече 10 години. В нея 

членуват дами, всяка 
една от които изявена 
личност в собствената 
си област, и всички обе-
динени от желанието 
да направят своя град 
и своя свят по-добър. 
Сдружението е най-ак-
тивната гражданска ор-
ганизация на територия-
та на община Троян и ос-
новно работи в областта 

на възстановяването на 
българските традиции и 
християнски ценности, 
благотворителност и по-
пуляризиране на истин-
ската култура.

Дамите смятат праз-
ника Благовещение за 
истинския празник на 
майката и жената. На 
този ден Архангел Гавра-
ил донася на Дева Ма-
рия благата вест, че тя 
ще стане майка на Спа-
сителя на човечеството. 
Този празник е едно от 
най-големите тайнства 
в християнството. В на-
родната традиция той 
се свързва най-често с 
идването на пролетта.

Сдружение „Българ-
ка - Троян” винаги от-
белязва празника със 
своеобразен подарък 
към жителите на града.

Тази година това 
беше среща-разговор с 
прочут интелектуалец 
и концерт с класическа 
музика.

Лекцията бе на осо-

бено актуална тема - “За 
злото и свободата на из-
бора”, а сладкодумният 
лектор с блестяща еруди-
ция - проф. Цочо Бояджи-
ев, троянец по произход, 
предизвика поредица 
въпроси от любознател-
ната публика.

“Страшното днес е, 
че злото не се притес-
нява от себе си, то де-
монстрира себе си, на-
лага себе си”, каза проф. 
Бояджиев. Според фи-
лософа има и едно уте-
шително положение 
- усещането, че живеем 
в много лоши времена, 
каквито досега не е има-
ло, е било усещане във 
всички епохи.

След философска-
та беседа прозвучаха 
композиции на Корели, 
Моцарт и Кирил Лам-
бов в изпълнение на 

младия - в пряк и пре-
носен смисъл, квартет 
“Аргос”. Цигуларят Ор-
лин Цветанов, познат и 
като младата надежда, 
която свири на концер-
тите на Лили Иванова, 
флейтистът Димитър 
Бакърджиев, Владислав 
Христов (валдхорна) и 
Константин Атанасов 
(тромбон) очароваха с 
изпълнението си. Изява-
та им завърши с творба 
на Кирил Ламбов, напи-
сана специално за тях и 
донесла награда в кон-
курса “Земята и хората” 
миналата година.

След края на две-
те събития дамите от 
сдружение „Българка 
– Троян” заедно със сво-
ите гости отпразнуваха 
празника с ястия, спе-
циално приготвени от 
тях самите.

1879 – Александър Батенберг е избран за бъл-
гарски княз.

1898 – умира Ильо Войвода, роден в село Беро-
во, Малешевско около 1805.

18 аПрил  –  Велика събота. Преп. Йоан. Мчк 
Виктор

1886 – в Сливен се ражда Иван Странски, един 
от основателите и организаторите на Агрономи-
ческия факултет. Титуляр на катедрата по общо 
земеделие, създател и ръководител на Почвения 
институт при БАН. Автор на около 800 научни тру-
да и публикации. Работи върху почвите в България, 
обработката, торенето, история на културните рас-
тения и други.

1948 – комунистическата власт започва съдебен 
процес срещу земеделския опозиционен лидер Ди-
митър Гичев.

19 аПрил – Възкресение Христово - Пасха
1895 – в София се ражда Крум-Александър Дзив-

гов. Получава основно и гимназиално образование 
в родния си град, следва и завършва естетика и 
литературна история в Париж и Гренобъл. Редакти-
ра сборници в чест на Пенчо Славейков, Луи Леже 
(френски славист със заслуги за България), както и 
на Анатолий Медведев (руски лекар, един от осно-
вателите на Медицинския факултет при универси-
тета в София). След Първата световна война сътруд-
ничи на списания и вестници главно със статии за 
европейски писатели и с прегледи върху френс-
ката литература. С книгата си “Покушение срещу 
българското правосъдие” предизвиква процес и 
осъждане. Умира в затворническата болница в Со-
фия. В “Кратка българска енциклопедия” не е и спо-
менат, докато в други издания се срещат подроб-

ни данни за него. Брат е на един от 
най-взискателните български поети 
Георги-Асен Дзивгов.

1894 – умира възрожденският 
книжовник, просветител и драма-
тург Сава Доброплодни, роден на 3 
декември 1820.

1895 – родена в Трън е народната 
певица Гюргя Пинджурова.

1954 – умира българският биолог Методи По-
пов, роден в Шумен на 29 април 1881.
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„Перси и влъсви и блъгари едино сут и все те на ету землю пришелци” - 
Летописец 1627

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

Борислав Иванов ИВАНОВ

„Джагфар Тарихи” установява първоначално 
кимерите в Централна Азия и Индия. В Европа ази-
те-кимери се споменават чак до Средновековието. 
Келтокимерите достигат до Уелс в Южна Британия 
– съвременните уелсци имат самоназвание Cymru, 
а езика си наричат Cymreig. Страбон (I в. пр.н.е.) 
пише за тракокимери на Балканите. Кимбри застра-
шават Рим и предизвикват „Кимбрийска паника” в 
края на 2 в. пр.н.е. Плиний (I в.) съобщава, че киме-
ри живеят в Прибалтика, затова и Балтийско море 
е наречено на тяхно име Кимерийско. За царството 
на кимерите в Скития (VII в. пр.н.е) сведения дава 
Херодот (V в. пр.н.е.). В своите изследвания бащата 
на руската историография В. Н. Татищев (1686–1750 
г.) определя българите като келтокимери-брамини. 
Най-траен отзвук за хилядолетната епоха на азите 
(самари, шумери, кимери) оставят кимерите от Се-
верното Черноморие и Приазовието, където спо-
менът за тях буквално е навсякъде – полуостров 
Крим, Кимерийски Босфор (Керченски проток), Ки-
мерийско царство, кимерийски стени, кимерийски 
бродове. Защото в Скития (Саклан) най-вероятно се 
намира епицентърът на възникване на словесната 
цивилизация на азите (самари, шумери, кимери). 
Към Скития, на северозапад сочат стрелка и клино-
писен текст, гласящ „оттам дойдоха предците ни”, 
върху вавилонска глинена плочка с начертана кар-
та на света от VI в. пр.н.е. Учени са установили, че 
времетраенето на най-дългия и на най-късия ден 
в шумерския календар отговаря на 48-50 градуса 
географска ширина, минаваща през средата на Ски-
тия. По-съществени аргументи, че именно Скития 
е родина на духовните хора, според мен, предпос-
тавя нейното северно географско разположение и 

огромна вътрешна континентална площ. Суровите 
природоклиматични условия мотивират в най-ви-
сока степен хората за битово и организационно 
издигане на обществото, укрепват морално-воле-
вите им качества, а мащабната територия умножа-
ва могъществото на духовно преобразената циви-
лизация на азите. В най-ранния извор за кимерите 
- Омировата Одисея (ок. IX в. пр.н.е.) - тяхната стра-
на също се свързва със севера, тя е „...обхваната от 
мъгла и студ, там слънце не грее....”. Азите вярват в 
най-различни богове, добри и лоши, но туй, което 
ги изпълва с непобедима сила, е вярата в божестве-
ното сътворение на Човека, защото те са осъзнали 
истината за своята значимост пред боговете – не 
само хората зависят от боговете, боговете също се 
нуждаят от хората, от техните души.

Почувствали общественото си превъзходство, 
азите (самари, шумери, кимери) потеглят на юг 
към по-благоприятни за живеене райони, къде-
то многобройни примитивни доадамови човешки 

племена очакват слово-
то на вярата за своето 
духовно пробуждане. 
Изминават хилядоле-
тия, докато словесните 
народи-ази превземат 
всички страни, но тога-
ва пред тяхната циви-
лизаторска мисия се из-
правят нови предизви-
кателства. Вследствие 
на повишените иконо-
мически възможности в 
териториалните държа-
ви, населението бързо 
нараства, възникват 
множество големи гра-
дове, някои от тях с ти-
танични размери и его-
истични интереси, во-
дещи до обособяването 
им в градове-държави. 
Зад дебелите стени гра-
довете-държави трупат 
освен несметни мате-
риални богатства, също 
и културни достижения. 

В тях за пръв път се появяват елитарни книжов-
ни езикови системи, предназначени за властници 
и богаташи, недостъпни и поради тази причина 
неразбираеми за обикновените хора. Много ско-
ро нарасналата социално-икономическа пропаст 
между градовете-държави и заобикалящите ги на-
роди прераства в непримирим антагонизъм между 
метрополисите, самопровъзгласилите се за „госпо-
дари на света”, и останалото човечество, което те 
считат за по-долна категория. През следващите ня-
колко хилядолетия, некнижовните териториални 
държави на азите, дълбоко народностни по своята 
същност, застават начело на битката срещу домо-
гванията на градовете-империи да поробят света. 
В тази неравна битка често безкнижовните народи 
излизат победители срещу бастионите Вавилон, 
Ниневия, Атина, Картаген, Рим, Константинопол и 
десетки други по-малки градове-държави, но бла-
годарение на неимоверното обществено значение 
на книжовното си и технологично предимство мет-

рополисите отново взимат връх. Така некни-
жовната териториална държавност на ази-
те се оказва изтласкана обратно на север в 
по-неблагоприятни географско-климатични 
райони.

Около началото на II хил. пр.н.е. в некни-
жовните общества на азите започва мощен 
духовен подем, предизвикан от появата на ре-
лигия, издигаща в култ нравствени категории 
– вярност, приятелство, справедливост и пр., 
в която Мъдростта е върховен бог, а Истина-
та е най-доброто благо. При тази некнижовна 
религия химните и молитвите се наизустяват 
и се предават от „уста на уста” между свеще-
ниците. Няма точни сведения за мястото на 
възникване на нравствената религия, пред-
полагам някъде в Централна Азия, но скоро 
след това (както намеква и „Джагфар Тарихи”) 
тя се разделя на два клона: първи ведически, 

към който принадлежат синдийците (индийците), 
и втори клон авестийски (Зороастризъм), към кой-
то се отнасят най-общо скитите (скити, масагети, 
саки, сармати), бактрите, персите и други арийски 
народи. Доколко двете сродни религии си съпер-
ничат, нямам данни, но още през XVI-XIII в. пр.н.е. 
индоарийската ведическа религия и нейният све-
щен език - ведическият санскрит, стават господс-
тващи в хуритското (кюрдското) царство Митани 
(Ханигал-Бат) със столица Вашшу-Кане, заемащо 
лидерска позиция в Месопотамия и Мала Азия по 
онова време. Митанийските царе носят индоиран-
ски имена, в писмени паметници се споменават ве-
дически божества – Митра, Варуна, Индра, Насатя. 
Известни са редица митанийски думи с аналози на 
санскрит, както например терминът „marya”, с кой-
то се обозначават митанийските войни (за разлика 
от санскрит, на староиндийски „marya” означава 
„млад човек” и също е възможно да има употреба 
в смисъл на войник). На езика на „Говорещата азбу-
ка” Мъ ИРъ – моя диря – последовател, следовник, 
също служи в значения на „войник” и „син”, среща-
що се в стари български думи като „читкой мирос” 
(армейски войник, четник), „мирянин”, „мирмидон-
ци” (някои ранносредновековни писатели считат 
мирмидонците на Ахил за българи). Обикновено, 
когато древните автори говорят за синдийци извън 

АЗИ – САМАРИ – ШУМЕРИ – КИМЕРИ
(Продължение от брой 15)
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„… расата на елфите, т.е. – на Сияйните, което ще рече – на БЪЛГАРИТЕ.” 
д-р Светлозар Попов 

“Българското име в библейски времена”

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

Христо Ботев

Индия, според мен, става въпрос за хора, изповяд-
ващи ведическа вяра, а не само за коренни индий-
ци, още повече, че от изворите постъпват напълно 
противоположни сведения за техния физически 
облик – от руси и високи до обгорели от слънцето 
и по-ниски на ръст. Така например, според Херодот 
скитите „..нахлули в Индия и надвили в боя излез-
лите насреща им мидийци.” – явно за него Задкав-
казието и Североизточна Месопотамия се обитава 
от индийци, а може би това са потомците на преди 
живеещите там митанийци (хурити, кюрди), с тяхна-
та доказана ведическа вяра. Също Херодот в своята 
История твърди, че другият бряг срещу Кимерийс-
кия Босфор (т.е. Предкавказието) е населен със син-
дийци, т.е. там, където очакваме да срещнем русо-
коси сармати.

Въоръжени с новата нравствена вяра на Мъд-
ростта - Зороастризма, изповядана на свещения 
авестийски език – близък до първословестността 
на „Говорещата азбука”, отново северни ази - ски-
тите (асгусаи, саки, масагети, сармати) завладяват 
Централна Азия (вкл. Балхара), после около VIII-VII 
в. пр.н.е. се насочват към Предкавказието, Крим и 
степите на север от Черно море, т.е. към сърцето 
на Кимерийското Царство, включващо Стара Ве-
лика България и Баланджар (Булкарк). Религията 
на кимерите по онова време най-вероятно не се 
различава много от обичайните за епохата големи 
култове, като тези във Вавилон, Асирия и Предна 
Азия – начело на божествения пантеон стои върхо-
вен Бог със соларни атрибути, подобно на Мардук, 
Асур или Тешуб. Отстъпвайки най-вече идеологи-
чески, кимерите претърпяват невиждан погром и 
са прогонени на юг от Кавказ. Преследващите ги 
скити последователно завладяват другите истори-
чески територии на азите (самари, шумери, кимери) 
в Предна Азия - от Шумер т.е. Месопотамия (Самар 
в „Джагфар Тарихи”) до Самария в Палестина. Не 
владеейки технологията на книжовността, наложи-
ла се трайно в управлението на обществата от юга, 
след 28-годишно господство скитите са принудени 
да напуснат Предна Азия и да се оттеглят отново на 
север.

Никой не оспорва принадлежността на скитите 
към Зороастрийската вяра, въпреки оскъдните до-
кументални извори по този въпрос. Не винаги доб-
ре осведомен относно характера на Зороастризма, 
Херодот съвсем добросъвестно предава имената 
на седемте основни скитски божества в своята Ис-
тория, опитвайки се да ги оприличи на елински бо-
гове. Доста странно звучащите имена навярно имат 
нещо общо със седемте Амеша Спента (Безсмърт-
ни Свети), наречени според „благите творения” на 
всяко божество, обичайна практика в Зороастриз-
ма, позната още от химните на Гатите, най-старата 
част от религиозния сборник Авеста (подобно на 
надписите върху бронзовата розета от Плиска – IX 
в.). За да ги свърже с имена на елински богове, в ня-
кои от тях Херодот обединява по двойки кратките 
ключови названия на 
„благите творения”. Така 
от Херодотовото име на 
скитския бог Таги-Масад 
всъщност следват две 
имена: ТъЧъ – прави чо-
век – благото „творец на 
човека” – става въпрос 
за самия Ахура Мазда 
(Царстващата Мъдрост); 
и УМъ – ум, мисъл – бла-
гото творение „добра 
мисъл” – отнася се за 
светия Воху Мана. От Ар-
гим-Паса се получават 
имената: ГъМъ – здраве 
– „цялостност” – благо 

творение на светия Хаурватат; и КъБъ ЗъЗъ – хубав 
съюз – „най-добър порядък” – благо творение на 
светия Аша Вахища. Името Апи директно отговаря 
на ОБъ – живот – „вечен живот” – благо творение 
на светия Амертат. Следващото име на скитски бог 
съвпада с името на елинския бог Арес, съответства-
що на РъЩъ – желание, надежда – „желаната власт” 
– благо творение на Хшатра Ваирйа. Седмият скит-
ски бог според Херодот е Гойтосир (или Ойтосир), 
за когото остава ИЛъ – благо – „благодетелен свят” 
– благо творение на Спента Армаити. Напълно въз-
можно е освен тези седем благотворни божества 
посоченият от Херодот скитски върховен небесен 
бог Папай да отговаря на височайшия създател 
Светия Дух Спента Майниу (Света Мисъл) в Зороас-
тризма или още – Ъ Тъ Ъ – този баща е – „този, който 
е”, със сакрален знак IYI, 
получен от побуквения 
графичен запис. Разбира 
се, скитското население 
почита и други, „неофици-
ални” божества като змие-
ногата богиня на плодоро-
дието Табити.

Най-значимият ре-
зултат от нахлуването на 
скитите зороастрийци в 
Предна Азия през VIII-VII 
в. пр.н.е. е създаването 
на Мидийската държава, 
ядро на великото Персий-
ско - Мидийско царство, наложило господството на 
Зороастризма в Евразия в продължение на почти 
пет века. Имената на първите царе от Мидийската 
династия поразително съвпадат с тези на скитски-
те царе, преследващи кимерите според Херодот, и 
с тези на българските царе, победили кимерите в 
така наречената „Буртаска война” според „Джагфар 
Тарихи”. Мидийският цар от учебниците Фраорт 
(675–653 г. пр.н.е.) напълно съответства на скитс-
кия цар Баратуа (Партатуа, Прототюес) от Херодо-
товата История и на българския цар Буртас с про-
звище „Победител на кимерите” от 
„Джагфар Тарихи”. Името на сина на 
цар Фраорт, на следващия мидийски 
цар Мадий Скит (653–625 г. пр.н.е.), 
съвпада с това на Мадюес, син на 
скитския цар Баратуа при Херодот, 
и с това на Маджи-Азак, син на бъл-
гарския цар Буртас според „Джагфар 
Тарихи”. Дори името Дейок (728–675 
г.) на основателя на мидийската ди-
настия, бащата на цар Фраорт, звучи 
доста близко до Тухча, бащиното име 
на българския цар Буртас от „Джаг-
фар Тарихи”. Азите скити-българи са 
осъзнавали голямото историческо 
значение на грандиозните си военни 
завоевания в Предна Азия чак до Еги-
пет, допринесли за превъзходството 
на нравствената Зороастрийска вяра 
в световен мащаб. Ето защо летобро-
енето в оригинала на всебългарския 
летописен сборник „Джагфар Тари-
хи” води началото си от царстването 
на Буртас. По време на мидийското 
господство над Азия, продължило 
128 години, „народите властвали 
един над друг” пише Херодот, което 
веднага насочва към регионално-фе-
деративната организация в скитската 
българска държава, със строга поредова кръгова 
йерархия на старшинство между отделните реги-
онални канства, според посоката на тяхното гео-
графско разположение (вж. кн. „Неунищожимата 
история”). За царски регион (първи регион), седа-
лище на царя (ЧъРъ – пръв, първенец, цар), първия 
сред кановете, старшия кан (вихтун), се е считал 
северният регион. Рангът на старшинство на оста-
налите региони се определял от поредните им но-
мера – 2, 3, 4... и т.н. Подобна кръгова йерархия е 
възможно да съществува и сред Зороастрийските 
висши божества Амеша Спента – Безсмъртни Све-
ти, пръв сред които е Ахура Мазда – Царстващата 
Мъдрост, особено като се има предвид розетният 
начин на записването им.

И наистина, старогръцкият писател Плутарх (ок. 
46–127 г.) в „За Озирис и Изида” подрежда творени-
ята на висшите безсмъртни свети духове на Зоро-
астризма в следния ред: 1. Ахура Мазда, творец на 
шестте Безсмъртни Свети; 2. Благоволение (РъЩъ 

– надежда, желание); 3. Правда (ГъМъ – прав, здрав 
– защото Гъ – дърво, растение – се използва в значе-
ния на изправен, прав); 4. Благозаконие (КъБъ ЗъЗъ 
– хубав съюз); 5. Премъдрост (УМъ – ум, мисъл); 6. 
Богатство (ИЛъ – богатство, благо); 7. Наслаждение 
(ОБъ – живот, тяло). Най-удивителното в случая е, 
че посоченият от Плутарх ред на висшите зоро-
астрийски божества съответства на кръговия им 
йерархичен ранг от розетата от Плиска, по начина 
за определяне на старшинството на регионите от 
скитска Велика България. Само местата на шесто и 
седмо благи творения са разменени, т. е. върху ро-
зетата Наслаждението е поставено преди Богатс-
твото.

Също така самият пророк Зороастър никога 
не е бил обожествяван, а почитан като първи све-
щенослужител, първи воин, първи съдия... и т.н., 
което напомня за загатнатата в „Джагфар Тарихи” 
причина за разрива между ведическата и авестий-
ската нравствени религии – отричането в Зороас-
тризма на всяка възможност за обожествяване на 
простосмъртни, т.е. за обезсмъртяване на човешки 
същества. Херодот също забелязва тази особеност 
на Зороастризма: „(персите)... не са смятали като 
елините, че боговете и хората имат една и съща 
природа.”

Историческите обстоятелства се променят в 
края на IV в. пр.н.е., когато Александър Македонски 
(336–323 г. пр.н.е.) унищожава Персийското царство 
на Ахеменидите, а с него и господстващото поло-
жение на Зороастризма в света. Докато при перси-
те чак до царуването на Дарий III (336–330 г. пр.н.е.) 
„нямало установен данък, ами докарвали дарове” 
(Херодот), победилият елинизъм налага паричните 
отношения в обществото, а заедно с тях - робския 
пазар и робския труд като основна производител-
на сила. Естествено, за идеалите на Нравствената 
вяра няма повече място в един свят на робско по-
тисничество, където добродетелта, справедливост-
та, честността постоянно са погазвани от неистов 
стремеж за печелене на повече пари. Технологичес-
ки лишени от най-важната си функция на информа-

ционнен еквивалент, т.е. да указват основанието за 
придобиване на всеки паричен знак, хилядолетия 
напред, чак до настъпващата днес компютърно-
информационната ера, анонимните парични знаци 
ще носят най-голяма заплаха за нравствен упадък 
на цивилизацията (вж. кн. „Безсмъртна птица на вя-
рата”).

Озарени от светлината на Истината, приели 
Духа и обладали неговата космическа сила, след 
Сътворението хората заселват планетата, усъвър-
шенстват обществото си, умножават познанията си, 
воювайки непрестанно срещу разрушителното зло 
на лъжата. За своята добродетелност и саможертва 
те получават божествени награди – Мира на прош-
ката и Рая на благодарността.

Вечни символи на азите (самари, шумери, киме-
ри) „Аз съм българче”, „Горда Стара Планина”, „Са-
марското знаме” продължават да предвождат бъл-
гарите по бурните кръстовища на времето.

 Бургас, 09.03.2009 г.

Бронзовата розета 
от Плиска
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Горда Стара планина, 
до ней Дунава синей, 
слънце Тракия огрява, 
над Пирина пламеней. 

Мила Родино, 
ти си земен рай, 

твойта хубост, твойта прелест, 
ах, те нямат край. 

Васил КАНИСКОВ

Направо ви казвам: 
лалето е свързано със 
звездата По от съзвез-
дието Рис. Няма да ви 
съобщавам, нито съм 
ви съобщавал досега 
кое цвете с коя звезда е 
свързано, понеже това е 
скрито познание - не за 
всички. Петунията наис-
тина отваря КВК (Коор-
динатен Входен Канал), 
обаче не ви казвам зем-
ното име и координати-
те на звездата, където 
ви отнася. Предпазна 
мярка: хищниците също 
пътуват, но когато по-
паднат на кода на даден 
обект. Словото има сила, 
независимо от това кой 

го ползва 
- така е ре-
шил Отец 
и така се 
поддържа 
равнове -
сието на 
б и т и е т о. 
Щом хищ-
н и ц и т е 
са под 
п р я к о т о 
у п р а в -
ление на 
алохими-
те, кой е 
този, кой-
то може 
да им се 
противо-
пос тави? 
“ Т р е в о -
пасните”, 
“овците”, 

“добрите и кротките” 
ли? Не! Поданиците на 
илухимите са безсилни 
пред тях. Само “прияте-
лите на Елма” - приели-
те да изпълняват волята 
Божия - или “децата на 
елохимите”, могат да бъ-
дат независими от ада, 
наречен от всички “Про-
верка на Равновесието”.

Направо предадох 
тайната на лалето само 
заради онзи прекра-
сен разказ. Правилно 
е схванат Първият За-
кон на битието: “Всичко 
е свързано с всичко, а 
всяко нещо е свързано с 
подобно нещо.”

Лалето носи позна-
ние за света на по-осо-
бено състояние на ма-
терията, преживяващо 
полето Авин. Това поле 
трупа вътрешно благо-
родство и съвършенс-
тво на обичта - вътре в 
самото себе си. То има 
отношение към тайното 
обожание, посвещава-
нето на съвършеното 
служене, рицарството 

РОМОН ОТ БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА

Приказки за цветята

ЛАЛЕ

на духа, понятието за 
самодостатъчност на 
чувството. Погрозня-
ването на лалето става 
именно когато разкрие 
любовта си - и скоро 
след това тази “любов” 
умира. При мака такова 
положение е напълно 
абсурдно: той се пръсва, 
ако не може да удовлет-
вори страстта си момен-
тално. Този копнеж на 
лалето по съвършен лю-
бим, това тихо, кротко и 
тайно въздишане, без да 
разкрива обекта на лю-
бовта си, е абсолютно 
непонятно за макове-
те: те са сърцето на Тот! 
Не мислете, че макът е 
порочен - той е “поро-
чен”, колкото “порочен” 
може да бъде Бог-Отец... 
Напротив, порочни сте 
всички вие, които виж-
дате в жаждата за неза-
бавен създателски акт 
нещо мръсно, нечисто. 
Бог е създал съвкупле-
нието най-първо; това, 
което стана след разде-
лянето на Адам и Ева, не 
е никакво съвкупление 
- това е една пародия! 
Опиянението, оргазмът, 
който изпитвате вие, не 
продължава повече от 
няколко секунди, а Тот 
е в постоянен оргазъм 
в продължение на цели 
12 милиарда години! 
Даже и да е “секунда” 
това според Неговата 
огромност, през следва-
щата “секунда” Той си 
взема дъх, само и само 
за да продължи после 
отново. Вие сте печално 

далече от този истински 
творчески ритъм: вре-
мето, когато сте светли 
(т.е. когато изпълня-
вате първата заповед 
на Бога – “плодете се и 
множете се”) е нищожно 
в сравнение с останало-
то ви време, когато се 
занимавате с всякакви 
други неща, с всякакви 
глупости... Синтезът на 
противоположностите, 
на половете, на стихии-
те, елементите, ангелите 
и божествата - ето най-
великият и най-смислен 
процес в битието, който 
се нарича възвръща-
не към Бога-Отца - т.е. 
творчество, единство, 
създателство!

Лалето обаче се от-
личава с нещо съвсем 
по-различно: тъкмо с 
почивката на Отца в 
прегръдките на миро-
вата Душа, след като 
Тя му се е напълно от-
дала. То тъче и снове 
ясновселенския ритъм 
на най-блажения сън - 
съня на съпрузите след 
най-могъщия Миг на 
Живота. Тъкмо лалето, 
а най-вече тъмнолила-
вото или черното лале, 
затварят триделно, или 
по-точно, шестделно 
сатвично пространство 
на тихия “Отрицателен 
конус, който клони към 
пирамида”. Първият 
спад на енергията - на 
сатвичната енергия - 
ето същността на това 
изключително женстве-
но цвете! Само с вида 
си тихият триделно-

шестделен конус, който 
прилича на пирамида, 
отприщва всичката воля 
на Тот да се освободи от 
творческото си напре-
жение!

Съпружеството - ето 
тайната на лалето. Макът 
може да е любовник, но 

с ъпру жес твото 
му е непозна-
то. Реакцията на 
мака е незабавно 
да се отстрани от 
розата, която е 
оплодил. Това се 
дължи на негово-
то тотвселенско 
естество, което 
изисква, с цената 
на всичко, самота 
след творческия 
акт, за да се наче-
не вътрешно са-
монапълване.

Ето, и лале-
то бива черве-
но като мака. Но 
съпругът (за раз-
лика от любов-
ника-самец), а 

най-вече съпругата, се 
нуждае от сладката пре-
гръдка на скъпия след 
Силното Блясване едва 
ли не повече, отколкото 
от самото него. Това е 
тайната на Съпругата - 
т.е. на Вечното Лале, ко-
ято само Съпругът поз-
нава. Това, дали мъжът 
обича душата на жената 
или обратно, се позна-
ва само през периода 
на спад на енергията: 
обърне ли си гърба, оти-
де ли си на другото лег-
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„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и 
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с 
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”

Петър Дънов

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

Петър Дънов

Същността на живота е в неговото постоянно 
обновяване. В него първо място заемат непре-
станните постъпления от ресурси за задоволя-
ване на всичките му потребности. Това е невъз-
можно без приемане на храни, енергии и т. н. Но 
се оказва в същата степен невъзможно и риско-
вано, ако отпадъците от тези всекидневни пос-
тъпления не се отстраняват своевременно - без 
отлагане, без „натрупване”.

Лечителят смята, че е по-важно отстранява-
нето на отпадъците от виталните постъпления, 
отколкото подновяването им в адекватен вид. 
Той не се е уморявал да убеждава, че нищо не е 
така опасно за здравето, настроението, живота и 
пр. от отпадъците на същото онова, благодаре-
ние на което те са осъществили всекидневното 
битие. Почти няма негова рецепта, в която да не 
е споменал сякаш между другото, но достатъчно 
„безапелационно” – „ако е налице запек, дори 
еднодневен, да се направи клизма.”

При всички видове заболявания, при всички 
страдания - все това: клизма!

За него тя е най-невинна, но насъщна манипу-
лация, която всеки може и е длъжен да извърши 
сам, да я прави редовно, за да поддържа онази 
витална ритмика на живота, в която отстранява-
нето на вредните „отпадъци” от храната е равно-
стойно на „вливане” на нова порция хранителни 
вещества.

При наличие на уред за правене на клизма тя 
бе в неговата оценка най-лесното нещо, един вид 
част от всекидневния тоалет. Имаше предвид 
най-естествената клизма - с топла вода (с темпе-
ратурата на тялото) и по изключение прибавки, 
които се налагат в определени случаи (сапунена 
пяна, билкова отвара и т.н.).

Лечителят препоръчва очистването да става 
чрез клизми с топла вода, до литър - литър и по-
ловина, на два пъти: първо вкарване (чрез ирига-
тор) за отстраняване на излишния обем отпадъ-
ци и след това допълнително още около 200 мл 
вода за „доразмекване” на „вциментиралата” се 
стена на правото черво. Намира за полезно да се 

използват и подходящи билки - например отвара 
от лайка с температура до 40°С в посочения обем.

Димков предлага лечение с трикратно активи-
зиране на вниманието към нарушената циклич-
ност в освобождаването от хранителните отпадъ-
ци.

Всеки ден по 3 пъти (сутрин, обед и вечер) 20 
мин преди ядене страдащият от запек да взема 1 
чаена лъжичка леко препечени житни трици, раз-
бъркани с мед и придобили вид на каша.

Може да се взема и по 1 супена лъжица чист 
зехтин (но не и друго растително масло!).

Трета препоръка в подобен случай: в посоче-
ното време да се взема 1 кафена чашка горещ раз-
твор от сода бикарбонат. Начин на приготвяне: в 
празна чаша се изсипва 1 чаена лъжичка сода би-
карбонат, добавят се още 2 супени лъжици чиста 
хладка вода и се бърка до пълно разтваряне. До-
лива се вода, бистра и гореща, колкото може да се 
търпи, и полученият разтвор се изпива максимал-
но бързо (наведнъж или на 2-3 пъти).

В определени случаи помага и следната смес: 
500 г чист пчелен мед с прибавени към него 30 г 
майчин лист (шушулки, предварително леко запе-
чени и стрити на прах) и 10 г рафинирана сяра (от 
аптеката). Преди всяко вземане, по 1 чаена лъжич-
ка в посочената цикличност, сместа се разбърква 
добре.

Най-често препоръчваната от него рецепта 
против запек, за който се предполага, че е пос-
ледствие от леко понижена виталност, а не може 
да се установи точна причина, е:

Процедурата се извършва сутрин, обед и вечер 
20 мин преди ядене. Взема се бучка захар с капна-
ти на нея 10 капки маслен извлек от босилек (лис-
тенца). Шише се напълва до половината с листа от 
босилек. Налива се догоре чист зехтин, оставя се 
на слънце за 20 дни.

След бучката захар може да се вземе още чай 
от розов цвят (цветните листенца), залети с кипя-
ща вода (1 супена лъжица листенца се запарват в 
200 г кипяща вода, оставя се още 20 мин, подслаж-
да се с мед).

ло или в другата стая, 
не го укорявайте, не го 
наричайте непременно 
“животно”. Това означа-
ва, че неговата същност 
или вашата връзка не е 
свързана с Ясновселена-
та, а само с Тотвселена-
та. Ако искате да си ро-
дите момче - такъв мъж 
търсете! А момичетата 
се раждат от съпружес-
тво - от най-сладкото, 
съвършено безкрайно 
и умиротворено съпру-
жеско сливане, след 
като двамата сте спа-
ли в прегръдките си 
поне няколко часа и 
сте уеднаквили яс-
новселенския ритъм 
на битията си.

Това е, значи, ла-
лето! Космическата 
Утроба на Мировата 
Душа, пропуснала 
вече един избраник в 
недрата си и отдъхва-
ща си след този най-
велик акт на избора. 
Лалето е Избор, осо-
бено предпочитание, 
свято пътуване в не-
бесата на първия ме-
ден месец, който про-
дължава до склона 
на годините. Точно това 
говорят и тичинките, и 
плодниците на лалето: 
съвършеното и пълно 
сливане с Единствения 
не се нуждае от присъс-
твие на трети лица. Пси-
хическият онанизъм, 
поддържащ свинство-
то, което вие наричате 
“брак”, е съвършено 
непознат на лалето: то 
е намерило своята кос-
мична половина и бла-
женства на “деветото 
небе” с нея и само с нея 
в духа и сърцето 
си постоянно, пък 
дори и когато не 
се е получил ор-
газмът. Понеже 
символът на сър-
цето - на Чашата 
- е наполовина 
лалето: нуждата 
от любим, а не от 
самата любов.

В този смисъл 
лалето и макът 
могат да се скарат 
на живот и смърт! 
То е все едно да 
искаш да ожениш 
херувим за се-
рафик - напълно 

безнадеждно начина-
ние. Силата на лалето 
обаче е грандиозна: то 
може да отнася съпру-
зите на звездата По, да 
ги потапя блажено в по-
лето Авин, а това поле 
прилича на безтрепетен 
океан от спящи създа-
ния - прегърнати сладко 
брачни двойки, излъчи-
ли се насън - чиято роля 
е да пълни Ясновселе-
ната с мир, а нощите на 
Тотвселената - с преду-
сещане за следващ кос-

мичен оргазъм...
Това и ще видят ония, 

които медитират върху 
лалето. Съвсем неслу-
чайно По е звезда-бра-
товчед на Поларис: нир-
ването в битието на без-
метежния съпружески 
сън, състояние, от което 
произлиза нирвана. Са-
мостоятелната нирвана 
е утопия, фантасмаго-
рия на изпаднали от-
шелници. Нирвана това 
и значи - откриване на 
сродната половина, сли-

Рецептите на Петър Димков
Отстраняване на хранителните 
отпадъци

ване с нея завинаги 
и пълно блаженство 
след сливането. Са-
мият Адам Кадмон, 
който вече се слива 
с Лилит - безгрешна-
та съпруга на Косми-
ческия Човек - съв-
сем скоро предстои 
да се превърне от 
неутронно-кристал-
на Човеко-Вселена в 
кристално-флуидна 
Вселена - най-после 
ще се извърши меч-
таният брак между 
човешкия дух и чо-

вешката душа. Но това 
стана възможно, поне-
же Лилит няма понятие 
за грях, поради което и 
не се противопоставя на 
Адам, както Ева. Съвър-
шеното отсъствие на 
отрицателна оценка у 
нея (Лилит) предизвик-
ва мутация, която ще я 
свърже навеки с Адам 
Кадмон - Нея, флуида на 
Любовта, с Него - Елма-
зения Човек на Обичта!

Открехнах ви една от 

най-тайните страници 
на науката за цветята 
- страницата за лалето. 
Неговото име носи и 
Лилит - Съпругата, коя-
то люби съвършено - т.е. 
“Неспособната за Съсъка 
на Змията”. Но Лилит е 
само Съпругата. Нейно-
то развитие от Съпруга 
в Обожаема се отразява 
в лилията - истинската 
любима на лотоса, т.е. на 
Адам - Амон или същия 
оня Хомоаманс, за ко-
гото вече се досещат 
вашите психолози. Той 
ще бъде в състояние 
да вижда лилията във 
всяко друго възможно 
цвете и да го дарява с 
обич, а самата лилия ще 

се радва на това. Тогава 
дори кристално-флуи-
дическата Човеко-Все-
лена ще преживее още 
по-невероятна мутация, 
която ще доведе до един 
удивителен, нов синтез 
между Тотвселена и Яс-
новселена, немислим 
засега. Защото до този 
момент дори Мирова-
та Душа - Господарката 
на Ясновселената - все 
още изпада в тревога и 

загубва понякога своя 
мир, когато Бог-Отец 
или Абсолютният Дух 
- Господарят на Тотвсе-
лената - изчезне внезап-
но от полето на нейната 
математическа яснота и 
определеност - в неуло-
вимите простори на ня-
коя нова радост.

ww
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

Отдавна, много отдавна, на брега на Ганг, 
свещената река на Индия, се издигаше 
един голям и хубав град: Градът на сло-
новете. Неговите бели стени, ослепител-

ни на слънцето, се открояваха върху прекрасната 
зеленина на градините, които се стелеха, докъдето 
поглед стига. Оризищата се редуваха с широките 
сенки на вековни дървета. Великолепните храсти с 
продълговати блестящи листа бележеха тук-там по 
тъмни петна в зеленината.

През горещия сезон клоните на дърветата се 
отрупваха със златисти плодове, сладки и уханни. 
Отвъд оризищата по бреговете на реката се изви-
сяваше гората, дълбока и тайнствена, гъмжаща от 
птици, насекоми, маймуни и змии.

Водите на Ганг, широка като море, миеха безмъл-
вно стените на града. Улиците и уличките се съеди-
няваха пред големите врати. През тях влизаше и из-
лизаше пъстра и шумна тълпа, която се отдръпва-
ше само когато минаваха слоновете. В далечината 
блестяха позлатените кубета на двореца.

Същински град в града беше този дворец, съста-
вен от многобройни беседки и сенчести дворове. В 
дъното на заобикалящата го градина се намираше 
оборът на стоте царски слона.

Градът на слоновете можеше да бъде честит, но 
съвсем не беше така: неговият цар беше сляп. Как-
во бъдеще очакваше града? То се очертаваше доста 
мрачно.

В продължение на много години градът бил уп-
равляван от Вицитравижна, могъщ и разумен вла-
детел, но злочест: той имал всъщност две момчета, 
от които първото, Дритаращра, се родило сляпо, а 
второто, Панду, било с крехко зраве. След смъртта 
на царя първородният му син не могъл да го на-
следи поради слепотата си. Така той се отказал от 
трона в полза на своя брат Панду. Но последният, 
вече болен, умрял няколко години по-късно, като 
оставил трима сина, много малки, за да царуват.

Тогава Дритаращра, слепият принц, въпреки 
своя недъг, трябвало да хване поводите на управ-
лението. И той също имал трима сина.

И така, един тревожен въпрос измъчваше сър-
цето на царя и прозорливостта на старейшините: 
кой от шестимата принца ще се възцари, когато 
настъпи часът? Дали ще бъде един от синовете на 
Панду, или на Дритаращра? Всички се страхуваха 
да не избухнат кръвопролитни разпри между при-
нцовете братовчеди.

Обаче Дритаращра, следвайки съвета на мъд-
реците, беше пожелал шестте момчета да живеят 

Градът на слоновете
заедно и да получат еднакво възпитание. Така щяха 
да се обикнат като братя и привързаността помеж-
ду братовчедите щеше да бъде гаранция за бъде-
щия мир в царството. Ще се отстрани, мислеше ца-
рят, всяка завист и желание за властване на един 
или друг от тях.

Един ден шестимата принца излязоха да се раз-
ходят в околностите на града. Те бяха хубави деца, 
весели и силни. Децата на Дритаращра се наричаха 
според възрастта им: Дурьодан, Дюсазана и Карна; 
децата на Панду: Юдищира, Бхимасена и Арджуна.

Както си играеха и тичаха, те излязоха на ши-
рока поляна. Бхимасена беше на десет години, из-
вънредно едър и силен за възрастта си. Той се тър-
кулна в тревата и повика братята си:

— Юдищира, Арджуна! Елате тука! Хайде да се 
борим. Тревата е толкова мека и свежа, че ние в ни-
какъв случай няма да се натъртим.

— А, не! — се провикна Юдищира. — Защо да се 
борим с тебе? Ти винаги побеждаваш. По-добре е 
да играем на топка!

Предложението беше прието на драго сърце и 
от другите: нямаха никакво желание да се борят 
с това лъвче Бхимасена; горд от победата си, той 
щеше да им се надсмива през целия ден.

Застанаха на доста голямо разстояние един от 
друг и почнаха да си подхвърлят топката. Бхимасе-
на се забавляваше, като объркваше играта, хвър-
ляйки топката много силно и надалече. Арджуна, 
Юдищира и Дурьодан, напротив, играеха сдържа-
но. Подир някое време Бхимасена запрати топката 
още по-силно, та Дурьодан трябваше доста да по-
тича след нея, но тя падна точно в кладенеца, който 
се намираше недалеч.

— Е, доволен ли си сега? — викна раздразнен 
Дурьодан на замаяния от своето юначество Бхима-
сена. — С теб не може никога да се играе!

Децата се струпаха около кладенеца да гледат 
топката, която плаваше на дъното в черната вода.

— Ами сега — проплака Карна, най-малкото от 
децата на Дритаращра — какво ще правим?

— Голяма работа! — отвърна Бхимасена. — Аз 
ще се спусна в кладенеца и ще извадя топката.

Всъщност той вече съжаляваше, че бе прекъснал 
играта с глупавата си постъпка и малко се срамува-
ше от укора, който се четеше в очите на другите.

— Не върши глупости — се намеси Юдищира, 
който беше сериозно момче. — Струва ли си да се 
удавиш заради една топка? Имаме и друга.

Докато се препираха така, децата забелязаха 
един човек. Той седеше с кръстосани крака, непод-
вижен и мълчалив, под сянката на едно голямо дър-
во ниагрода. Те бяха много учудени, че не са го за-
белязали по-рано, и се досетиха, че е брамин, един 
от онези мъдреци, които се предават на съзерца-
ние и на изучаване на свещените закони.

Браминът беше слаб, с лице обгоряло от слън-
цето. Дългите му посивели коси бяха сплетени на 
една плитка, завита отгоре на главата; като някой 
беден отшелник имаше на гърба си само една роба, 
пристегната в кръста. Той беше погълнат от съзер-
цание на един стълбец дим, който се издигаше 
пред него от купчина накладени съчки. Малките 
принцове се приближиха полека и поздравиха чо-
века много почтително, като му се поклониха със 
събрани ръце пред челото.

Браминът им хвърли изпитателен поглед и им се 
усмихна закачливо.

— Изглежда, че достойнството и смелостта на 
нашите деди малко ви липсват — каза той. — Нима 
внуците на великия Вицитравирна се огъват пред 
такава лека задача, каквато е да се извади една топ-
ка от кладенец!

Момчетата опулиха очи. Брамините никога не 
лъжат. Възможно ли беше да им се подиграва?… 
Гласът на непознатия ги изтръгна от тези мисли.

— Ако направите това, което ви кажа, ще си 
върнете топката. Гледайте! Аз също ще хвърля моя 
пръстен в кладенеца и ще си го върна заедно с топ-
ката, без да си помръдна пръста.

Децата гледаха брамина със зяпнали уста. Този 
човек не се шегуваше: ето че хвърли пръстена си в 
кладенеца!

Мъдрецът продължи:
— Донесете ми четири стъбла от дива захарна 

тръстика и не ми се месете по-нататък.

Момчетата из-
тичаха до близката 
поляна и набраха от 
най-дългите и гъвка-
ви тръстики. Върнаха 
се при брамина с цял 
сноп прави и лъскави 
стъбла. Давайки ги на 
мъдреца, Юдищира 
му каза:

— Ако успееш да 
извадиш от кладене-
ца топката и пръсте-
на, ще те настаним в 
нашия дворец за цял 
живот.

Браминът го за-
гледа усмихнат: това 
момче с разумно лице, 
което можеше вече да 
взема решения като 
възрастен човек, му 
харесваше. После разгледа внимателно тръстиките 
и избра най-правите. Изпита гъвкавостта им, като 
ги извиваше силно и изведнъж ги пускаше. Тръс-
тиките се изправяха, свистейки, бяха точно такива, 
каквито му трябваха. Той издяла едната и я заост-
ри като стрела. Взе лъка, който носеше със себе си, 
приближи се до кладенеца, нагласи стрелата и се 
прицели.

Децата наблюдаваха мълчаливо брамина. Те се 
възхищаваха от неговите мускули, изпънати пора-
ди усилието. Тръстиката изсвистя. Тя полетя към 
дъното на кладенеца, вдигайки бяла пяна, наниза 
пръстена и потъна в тинята. Браминът изпрати дру-
га стрела, която се заби в първата, същото стори и с 
третата. После се наведе над кладенеца, хвана пос-
ледната тръстика и измъкна и трите, забити една в 
друга. Върхът на първата беше задържал пръсте-
на.

Момчетата го гледаха с удивление.
— А сега какво ще сториш, за да извадиш нашата 

топка? — запитаха те.
Вместо отговор браминът нагласи със сигурна 

ръка четвъртата тръстика и дълго се цели преди да 
я изстреля. Топката, ударена на подходящо място, 
се завъртя около себе си, удари се в стената на кла-
денеца и отскочи чак до ръба му. Необикновеният 
стрелец я хвана и я върна на нейните притежатели 
така естествено, сякаш това геройство за него беше 
проста игра.

Младите принцове не можеха да се опомнят от 
изненада.

Дурьодан, най-големият от царските синове, му 
каза:

— Благодарим ти, мъдри брамине. Не бяхме 
виждали досега подобно нещо. Всъщност как ти е 
името?

— То нищо няма да ви каже — отвърна брами-
нът, който се беше упътил да седне отново под дър-
вото до огъня. — Върнете се у вас. Разкажете на 
царя за вашето приключение. Опишете му моя вид. 
Царят ще разбере кой съм аз.

Принцовете се сбогуваха с брамина и побързаха 
да се приберат, защото умираха от желание да раз-
крият пред царя тази необикновена история.

Из „ИНДИЙСКИ ПРИКАЗКИ”
Подбрани случки от старинния 

индийски епос МАХАБХАРАТА
Превод от френски Надя Трендафилова

Илюстрации Серджо Ридзато



Детски свят 1513 - 19 април 2009 г.

Господ е създал първите хора по свой образ и подобие. Следователно, те са 
били като него - съвършени, красиви и умни. Сега народите се различават 
по физическа красота и интелигентност и това е следствие от неправилен 
начин на живот, лоши мисли и употребяване на вредна храна от предците 
им. Хората постепенно разрушавали телата си и чрез гените предавали 
осакатеността си на своите деца. 

Българите са умни и хубави и това се дължи на високия морал на техните 
деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как ще изглежда в 
бъдеще българската нация, зависи от днешните поколения.

КАК ХИТЪР ПЕТЪР 
ПОЛУЧИЛ ИМЕТО СИ

Когато бил малко момче, Хитър Пе-
тър се цанил слуга у един господар. 
Една зимна вечер господарят му при-
готвил ати гозби и поканил гости. Било 
много студено, а господарят му казал:

- Петре, иди при пътните врата, та 
като дохождат гостите, да им отваряш 
вратата.

Петър стоял зад вратата, мръзнал, 
отварял, затварял, но намислил да на-
прави една хитрина. Заключил вратата 
и като повиквал някой, той го питал: 
“Кой си ти? Кажи си името, та да ти 
отворя”. Които си казвали името, отва-
рял, а които не си казвали името, не им 
отварял и те се връщали разсърдени.

Петровият господар се ядосал на 
тия, що били поканени и не дошли, а 
пък те му се сърдели, че слугата му не 
ги пускал да влязат.

За да се сдобрят, Петровият гос-
подар им направил угощение в друга 
къща, като не щели да дойдат в негова-
та. Там пак Петър слугувал.

Като се наяли и напили, господарят 
му отделил от останалото ядене и му 
казал:

- Петре, тези гозби ще занесеш у 
дома и ще ги дадеш на тоя, който ме 
най-много обича.

Петър занесъл яденето. Вкъщи го 
посрещнало кучето и от радост взело 
да си върти опашката. Петър помислил, 
че то най-много обича господаря му, и 
му дал яденето.

Като се върнал по-късно господарят 
му, жена му казала сърдито:

- Толкова хубави гозби ядохте там, 
не остана ли малко, та да проводите и 
аз да накуся?

- Как, не ти ли донесе слугата?
- Не! – казала тя.
- Петре, ти кому даде снощи онова 

ядене? - попитал той слугата си.
- Дадох го на тоя, който те най-много 

обича – отвърнал Петър.

- Че кой ме повече обича освен жена 
ми?

- Не, кучето ти повече те обича! – 
рекъл Петър.

После повикал кучето и казал на гос-
подаря си да го удари и той го ударил. 
Кучето взело да квичи и избягало.

- Повикай го сега – казал Петър.
Господарят го повикал. То дошло при 

него и взело да му се умилква.
- Иди сега и направи същото на жена 

си! – казал Петър.
Господарят му отишъл и ударил на 

жена си една плесница, леко, на шега. Тя 
още повече се разсърдила и побягнала. 
Мъжът й я викал и казвал: “Върни се, ела 
си, това е шега!” Но тя не го слушала и 
избягала при баща си. Мъжът й пращал 
няколко пъти да я викат, но тя не искала 
да се върне.

- Е, Петре, имаш право, че кучето ме 
обича повече. Но сега какво да правим, 
като не се връща жена ми?

- Дай ми пет гроша и ще видиш, че 
жена ти ще се върне, дори боса, при 
тебе!

Господарят му дал пет гроша. Петър 
купил една кокошка и половин кило 
масло, минал из улицата, дето била гос-
подарката му, и почнал да вика:

- Купувам кокошки и масло! Който 
има за продан, донасяйте!

Жената, като познала Петра по гласа, 
веднага излязла на пътя и го запитала:

- Какво е това, Петре? Защо ги купу-
ваш тези кокошки?

- Какво ще е! Ти като не си дойде, 
приятелите на господаря го убедиха да 
си вземе друга жена, по-хубава от тебе! 
Довечера ще имаме сватба, та затова 
купувам масло и кокошки.

Тогава жената, без да гледа, че е 
боса, тичешком се върнала у дома си и 
се примирила с мъжа си.

И оттогава нарекли Петра Хитър Пе-
тър.ХИТЪР ПЕТЪР 

НАДХИТРИЛ 
СИМИДЧИЯТА
Като бил млад, Хитър 

Петър бил много беден. 
Нямал пари да се обръс-
не, та си пуснал мустаци 
и брада.

По едно време го по-
викали да иде войник. А 
как ще се яви с тази бра-
да? Тръгнал той из паза-
ра да се обръсне, но без 
пари никой не искал да 
го бръсне. Тук ходил, там 
ходил, запрял се най-сет-
не при един симидчия, 
гледа, зяпа, пули се. Си-
мидчията го видял и му 
рекъл:

- Какво само току зя-
паш бре? 

Хитър Петър казал:
- Гледам ти симидите, 

че мога на един път да ги 
изям!

- Не можеш! – рекъл 
симидчията.

- Хайде да се хванем 
на бас, да се обзаложим!

- На какво да се обза-
ложим? – попитал симид-
чията. 

Хитър Петър казал:
- Ако не ги изям, ще ми 

обръснеш брадата и мус-
таците!

Симидчията се съгла-
сил и викнал един бербе-
рин, да не избяга Петър.

Започнал Петър да 
яде. Ял що ял, наял се, на-
думкал се здравата и по-
вече не можел да яде.

Тогава берберинът 
хванал Петра и му обръс-
нал брадата и мустаците.

Засмял се Хитър Пе-
тър и рекъл:

- Да си жив и здрав, 
чичо симидчи, че със си-
мидец ме нахрани и за 
войниклъка ме обръсна!

Някой скъперник имал в градината си много 
сладки круши, но тъй ги пазел дене и ноще, че ни-
кой не можел да ги доближи. Селяните му се молили 
да им продаде или да подари за майчина душа, а той 
отвръщал: “Майка ми яла, че умряла!”

Чудили се хората как да опитат тези сладки круши 
и си казали: “Това е работа само за Хитър Петър!” 
Отишли те при него и го помолили. Той им казал:

- Ще ви донеса един чувал круши, а вие какво ще 
ми платите?

- Ще ти дадем пет гроша - отговорили селяните. 
През нощта Петър и един негов другар взели 

празен чувал и гърне пълно с жарава. Покачили се 
на дървото и почнали да пълнят чувала с круши. 
Стопанинът усетил, че му крадат крушите, отишъл 
полека под дървото, докопал Хитър Петра за нозете 
и викнал:

- Ее, сега? Защо ми крадеш крушите?
Хитър Петър казал на другаря си:
- Архангеле Михаиле!
- Що е, Гавраиле? – отговорил другарят му.
- Пусни огън от небето да погориш грешника, 

дето се е хванал за нозете ми! – казал Хитър Петър.
Другарят му изсипал жаравата от гърнето върху 

главата на скъперника; той почнал да вика от болка 
и избягал.

Хитър Петър напълнил чувала с круши, занесъл 
го на селяните и си взел петте гроша.

Скъперникът, като пооздравял от изгореното, 
отива един ден при Хитър Петра и му казва:

- Баю Петре, ти си един умен и хитър човек. Кажи 
ми как мога да се избавя от един голям грях?

- Кажи да видя що ти е грехът – му рекъл Хитър 
Петър.

Скъперникът отговорил:
- Архангелите Михаил и Гавраил пожелали да си 

похапнат от моите круши. Аз помислих, че са чове-
ци, та отидох и хванах единия за нозете с грешните 
си ръце. Те пуснаха огън от небето и ме попариха. 
Но слава богу, слава и на тях, пак ми дадоха здраве и 
живот. Но как може да ми се опрости този грях?

Хитър Петър отговорил:
- Наистина голям грях си направил, човече! Но 

има леснина да се избавиш от него. Раздай тая годи-
на всичките си круши на сиромасите и ще ти се пла-
ти грехът. И занапред не бъди вече такъв пинтия!

Човекът направил тъй, както го научил Хитър 
Петър, и се избавил от скъперничеството си.

ХИТЪР ПЕТЪР ДАВА УРОК 
НА ЕДИН СКЪПЕРНИК
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Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
 

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

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Светлинна пеСен

С духовен блян живея 
и търся светлина. 
Натрупвам я във Всемира 
за бъдни векове.

Светлината се разлива,
докосва всяка живинка. 
С гальовния си лъч
превръща ги в песен.

Запява цялата земя 
светлинна песен,
а тази майска песен
погалва други светове.

Земята слива се с простора,
навред е синева. 
Сред нея - вишневи лъчи.
Навън е белоснежна пролет.

Лидия Колева АНГЕЛОВА
31.12.1991 г.
гр. Смолян

Да посрещнем пролетта 
със отворена душа!

Кръжат птици в полет,
усещам, идва пролет!
В ръце й - китка пъстра,
в нозе й - капки бисерна роса.

От стрък зелен й е полата,
с бял венец е на главата,
косите й – като слънчогледи,
устните й – рози бледи.

От тях пчелите сбират мед
и от нежно цъфнал цвет.
Гдето мине, радост дава,
плиска свежест и гълчава.

С кукуряк, кокиче, минзухар 
тя дарява млад и стар.
С усмивка – слънце ясно,
всичко в нея е прекрасно.

Да посрещнем пролетта 
със отворена душа!

Виолета ХРИСТОВА, 
София, 18.03.09 г.

великДен

Чакаме Възкресение
и нашето спасение.
Пречистихме си душите,
да се чува мир в ушите.

Боядисахме яйцата,
за радост и на децата.
Омесихме козунака,
занесохме на бедняка.

Къщата пак разтребихме
и лошото изтребихме.
Пременени, натъкмени,
чакаме празника засмени.

Излязохме в късни доби,
вече не сме ние роби.
И с попа обиколихме,
нова обител открихме.

Припка голямо и мало
към храма още от рано.
Влезе в църквата народа
за великденската ода.

Носи се „Христос воскресе”,
да, воистина воскресе.
Празнична трапеза чака,
вече си отива мрака.

КНИГОИЗДАТЕЛСТВО 
“ИВАН Д. ВЕНЕВ”, 
което е приятел 

на в. “Родово имение” 
и на ИК „Новата 
цивилизация”, 

има нов адрес:
ИВ. Д. ВЕНЕВ, 

ул. “ТОДОР СТОЯНОВ” 
№ 9, I етаж, СОФИЯ 1113; 

тел.: 02/870 11 35 (квартал 
“Изток” и “Плиска”)

Запътвам се към близката гора. Тя се е изрису-
вала със зелени краски и се е окичила със снежно-
бели приказни цветчета. Обръщам погледа си към 
земята, покрита със зелено одеяло от росна, ярко-
зелена тревица. Пъстроцветни цветя са нашарили 
в ярки цветове всичко наоколо. Виждам много, сто-
тици минзухари с цвят на огън. Те мерят красота 
с израсналите съвсем наблизко слънчеви, горски 
иглики.

Само кукурякът се е скрил измежду храсталаци-
те и тъжи, че не е толкоз хубав като другите цветя.

Стигам до една рекичка. Току-що събудила се от 
дългия си зимен сън, тя се оплаква на своите друж-
ки, цветята, че цяла зима жестокият лед я държал 
като в затвор и не я пускал да излезе на воля. А сега 
тя е истински щастлива, защото най-сетне може да 
си побъбри с гората, да потанцува и да си поиграе с 
безбройните речни камъчета.

Веселото слънце облива всичко наоколо. Опли-
та в бързия ручей своите лъчи като златни нишки, 
които палаво се сливат една с друга. Какъв живот 
блика навсякъде! Какво оживление! Всички са тол-
кова щастливи, включително и горските обитатели. 

Птичките пеят омайни песни, които се вливат, без 
да усетя, право в сърцето ми. Те си разказват за тех-
ните приключения през зимата и споделят радост-
та си от завръщането на слънчевата пролет.

А високо горе в планината тя отдавна вече е 
събудила поспаливата Мецана от дългия и зимен 
сън.

– Добре й е на баба Меца! – говорят си зайчетата 
и катеричките.

– Цяла зима е спала и не е почувствала мразови-
тите ветрове на безмилостната зима! 

Изведнъж красив величествен орел ме откъсва 
от разговора на горските животинки. Той се изви-
сява в небесата, размахвайки мощно криле, после 
прелита над гората и се изгубва в небесната шир.

Ах, небесната шир! Едва сега забелязвам колко е 
красиво светлосиньото небе, окъпано в светлина! 

А слънцето ме гледа отвисоко с усмивка и нежно 
гали лицето ми с топлите си лъчи.

ВСИЧКО Е ТОЛКОЗ ПРЕКРАСНО! 

Цвети Стоянова, ученичка
2003 год., София

ПЪТЕШЕСТВИЕ ИЗ 
СВЕТА НА ПРОЛЕТТА

инж. Бойка 
Манчева,

Председател на 
екоклуб „Горско 

начало”,
с. Горско Сливово 
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Д-р Николай ИЛИЕВ

Край дъба, проснат по очи, с извърната настра-
ни глава намерили Звечан. Очите му били притво-
рени, едвам се долавяло прекъслечното му и тежко 
дишане. Драгота приклекнал до Звечан, повдигнал 
го през раменете, сложил главата му на коленете си 
и заразтривал слепоочията му. Няколко глътки ра-
кия, които налели в устата му, оживили отпуснатото 
тяло. Звечан сякаш разбрал, че до него в тревожно 
очакване стои воеводата, извърнал глава към него, 
устните му се размърдали.

- Воеводо, турците...Лю...ба...ш - едва чуто и с 
усилие промълвил Звечан и се отпуснал бездушен 
в ръцете на воеводата, който разбрал страшната 
вест.

Драгота и войскарите му бързо се прибрали в 
крепостта. Една част от тях останали на първо вре-
ме да пазят твърдината, а останалите се спуснали 
по пътеката към големия ров, който преграждал 
пътя на турците към Знеполе и нататък, и се при-
крили зад него и от двете страни на склоновете 

на Драговски камък и Черчелат. Така и осъмнали, 
когато съзрели в далечината голяма група турски 
съгледвачи на коне предпазливо да се промъкват 
покрай реката по пътя към тях. Още от далеко за-
белязали високите насипи на добре укрепения на-
преки на пътя ров, изпълнен с вода, и натрупаните 
зад него сухи вършини и сено. Разбрали турците, 
че няма да минат без бой със защитниците на Дра-
говската твърдина. Като се приближили още малко 
по пътя напред, се спрели. Трима конници се от-
делили от групата, доближили се на един хвърлей 
копие от рова, огледали и бързо се върнали при 
останалите, След малко цялата група съгледвачи 
се върнала обратно и изчезнала от погледа на Дра-
гота, който следял внимателно всяко тяхно движе-
ние. Не се минало и час време, откъм завоя, дето 
се скрили, се дочуло глухо думкане на тъпан. С див 
вой и крясъци цялата орда изскочила на пътя и като 
размахвали копия и въртели ятагани и боздугани, 
турците устремно се спуснали към рова, зад който 
ги очаквали войскарите на Драгота. Като наближи-
ли, турците запратили по едно късо копие оттатък 
рова, извърнали конете си и отново налетели, като 
не преставали да крещят и обсипват със стрели и 
копия прикрилите се зад рова войскари на Драгота. 
Но те не им отвръщали, сякаш зад рова, насипите и 
струпаните вършини нямало никой. Като видели, 
че никаква съпротива не им се оказва, нападатели-
те станали още по-смели и решителни. Изоставили 
конете си и запълзели към рова и встрани от него 
по двата склона, като се мъчели да го преминат. В 
този момент купищата сухи вършини задимели и 
по цялата ширина на рова се извисили огромни 

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

от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

ДРАГОТА ВОЕВОДА И ЗВЕЧАН СЪГЛЕДВАЧ
(По предание от Трънско) (продължение от брой 15)

буйни пламъци, като в същия миг от двете страни 
по стръмнините отекнали бойните викове на войс-
карите на Драгота и над главите на турците полете-
ли копия, стрели и камъни от прашниците. Нався-
къде пред рова земята се застлала с труповете на 
избитите и ранени турци. Вопли, степания и писъци 
се носели около горящата преграда. С голи мечо-
ве в ръце, начело с Драгота, от всички страни връз 
тях яростно се нахвърлили на сеч войскарите му. 

Никой себе се не жалел, а 
всякой гледал колкото се 
може повече врагове да 
порази и малцина от на-
падателите успели да се 
измъкнат читави.

През този ден турците 
повече не дръзнали да на-
падат. Чак на другата сут-
рин подновили стръвния 
си напън. Но този път били 
войска безбройна. Цялата 
теснина пред Драговски 
камък била покрита с раз-
ноцветни чалми. Върволи-
ци от въоръжени конници 
и пешаци се придвижвали 
напред, сякаш мравуняк 
се преселвал.

Отново страшен бой 
закипял, още по-жесток, 
кървав и неравен. На 
няколко пъти Драгота с 
войскарите си устремно 
се спущал тук и там край 
рова на смъртна схватка 
с врага и пак се изкачва-

ли по височините, като не преставали да го обсип-
ват с копия, стрели и камъни. Но турците налита-
ли като бесни в стремежа си да сломят упоритата 
съпротива на българите и не държали вече сметка 
за избитите. А и хората на Драгота намалявали, не 
можели да отстояват повече на стръвния напън на 
вражите пълчища и почнали бавно 
да отстъпват към твърдината. И тък-
мо когато турците с възторжени въз-
гласи се прехвърлили през големия 
ров и прегазили димящите прегра-
ди, се дочул някакъв тътен, грохот и 
бучене. Сривали се над главите им 
огромни канари и камъни. Войска-
рите били отприщили плетениците, 
които подпирали купчините камъни, 
и всичко това се свличало сега надо-
лу с трясък, в пръст и прахоляк и ги 
помитало.

Отново бойното поле се изчисти-
ло от нападателите, застлано с пре-
мазаните им тела.

Драгота с малцината останали 
живи войскари бързо се прибрал 
през тайния вход в крепостта, към 
която пъплели вече турците от всич-
ки страни. Всяка съпротива от него-
ва страна станала вече излишна, но 
без бой не искал да отстъпи крепос-
тта, пък макар и да загинел.

- Момчета, - обърнал се Драгота 
към останалите живи войскари, кои-
то се били втурнали да заемат места-

та си по зъберите и кулите на крепостта - чуйте ме 
в тоя труден за всички ни час. Няма накъде повече. 
Врагът е по петите ни и не можем да го спрем. Как-
вото трябваше, ние го направихме за скъпата ни 
родна земя. Да се бием повече, то значи да прежа-
ля и вашия живот наред с моя. А това ми е съвестно 
да го сторя. Свободни сте. Докато не е късно, през 
тайния вход минете и се приберете по домовете си. 
Пък аз жив едва ли ще се дам и крепостта без бой 
няма да предам.

- Войводо, какво приказваш? Където ти, там и 
ние... - вкупом се развикали войскарите му. - Та тоя 
кървав бой заедно сме го захванали и ако трябва 
всички тука ще измрем...

Турците стигнали до крепостта, изправяли стъл-
би по стените и настървено се катерели вече по тях. 
Със сетни сили ги отбивали войскарите, отблъсква-
ли и събаряли стълбите, въртели мечове и секири, 
мушкали ги до изнемога и един след друг се свли-
чали избити по каменните площадки и зъберите. 
Някои от бойниците били вече овладени и с тър-
жествуващи викове турците се втурнали към двора 
на крепостта, където се били струпали за последен 
отпор войскарите на Драгота и той самият, потънал 
в кърви.

Отново звънко се кръстосали мечовете и ятага-
ните. С кръвясали очи налитали едни срещу други 
войскари и турци.

- Към тайния вход - над всички прогърмял од-
резгавелият глас на Драгота, който не преставал да 
върти меча си и с всеки удар повалял по един тур-
чин. Ще се търсим при гроба на Звечан!...

Паднала и тази българска твърдина. Малцина от 
войскарите на Драгота успели да изпълнят послед-
ната заповед на своя воевода. Когато през нощта се 
събрали при гроба на Звечан, преброили се - само 
десетина. Драгота го нямало. Притиснат от турците 
в един от ъглите на крепостта, били го пленили. Не 
искали да го съсекат. За него друга участ отредили.

На другата сутрин го извели на ръба на скала-
та, от която Драгота често, подпрян на меча си, от-
правял взор към Любаш, към Знеполе и Краището. 
Видели го овчарите и неговите оцелели войскари, 
застанали по околните била и чукари, и завинаги 
запомнили последните мигове от живота на слав-
ния воевода.

С вързани на гърба ръце го хвърлили турците в 
зиналата под краката му пропаст.

Оттогава лобното място на воеводата, дето от 
далеко се виждало като остър връх на копие, на-
родът нарекъл Драговски камък. А местото, къде-
то се събрали оцелелите войскари на Драгота, там, 
дето загинал Звечан, нарекли с неговото име - Зве-
чаново равнище или Звечан.

КРАЙ
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Елена ХАЙТОВА 

IV. ЖЕНА – ТИ 
СИ РАЗПЯТИЕ И 
ЛЮБОВ;
ЖЕНА, ТИ СИ 
ЛЮБОВ И 
СВОБОДА

В представите ми за 
Франция винаги на пър-
во място е стояла жена-
та. Свободомислещата, 
волната, неуязвимата, 
стремяща се към равно-
правие и разкрепосте-
ност, любов и независи-
мост. Самата тя – красота 
и полет на птица, е била 
символ на недогонена и 
неосъществена мечта.

На подиумите в Кан, 
където по-рано съм 
била, са дефилирали 
най-елегантните жени 
на Франция и световно-
то кино, по Френската 
ривиера – независими-
те и модни представи-
телки на женския свят, 
които утвърждават 
съвременната красота 
и топлина в излъчване-
то, а в политическите 
събития първенството 
е безспорно на Наталия 
Саркози (бивша), която 
по необикновен начин 
успя да помогне на на-
шите българки в Либия 
и да ги върне обратно в 
родината им.

Но това е в съвре-
мието ни. И макар и да 
имам предвид гордата и 
красива кралица Мария 
Антоанета, която дори 
отивайки на ешафода, 
внимава да не измач-
ка роклята си, жената е 
плащала за своята неза-
висимост и борбеност 
с живота си. Къде тук е 
мъжката добронамере-

ност и кавалерство? Или 
нещата опират някъде 
другаде.

Вълнувала ме е съд-
бата на необикновена-
та девойка Жана Д’Арк 
и когато преминахме с 
колата през град Нови 
Орлеан, изведнъж ми 
се прииска да поставя 
цвете пред паметника 
на тази необикновена 
френска представител-
ка на нежния пол. Де-
вата освободила града 
от англичаните, поради 
което получила прозви-
щето си Орлеанската 
Дева.

Кое е карало това 
младо момиче, вместо 
да тръгне с любимия на 
разходка, да почне да 
язди и да води битки?

Трагична е нейна-
та фатална предопре-
деленост, в която тя 
безгранично вярвала. 
Изключително религи-
озна, Жана мислела, че 
й е предопределено да 
спаси Франция през XV 
век от англичаните, и 
започнала да убеждава 
мъжете да я следват. Ус-
пява да убеди бъдещия 
крал Карл VII в тази ми-
сия и я поставят начело 
на армията. Идва триум-
фалният ден на 8.V.1429 
г., когато англичаните са 
прогонени от Орлеан, 
и тръгва прозвището й 
“Орлеанската Дева”. За-
низват се редица побе-
ди, които започват да 
тревожат придворната 
аристокрация, и тя от-
странява Жана от вихъ-
ра на събитията.

През 1430 г. Жана по-
пада в плен при бургунд-
ците – съюзници на анг-
личаните. Те я продават 
на англичаните, които 
на свой ред я изправят 
през съда на църквата 
в Руан, обвинявайки я в 
ерес и магьосничество, 
и я изгарят жива.

Каква жестока и не-
щастна съдба...

И до днес не мога да 
си обясня какво всъщ-
ност стои зад този факт, 
независимо от огласе-
ната истина. Дали някоя 
жена е завидяла на сво-
ята посестрима, че вла-
дее оръжието по-добре 
от мъжете и протягайки 
дълга ръка, е допринес-
ла за смъртта й чрез ин-
триги и хитрости, или 
пък мъже със страдащо 
честолюбие, че една де-
войка владее масите по-
добре от тях, просто са 
съдействали за нейното 

унищожение, разчис-
твайки си коридор за 
слава.

Понякога истините 
остават скрити за дълги 
години, но едно излиза 
наяве. Смелостта и гор-
дият, свободолюбив дух 
на Девата. Той безспор-
но е бил на по-високо 
ниво от на всички оста-
нали, а това лесно не се 
прощава...

Минавайки през Кар-
касон, градче в Южна 
Франция, което по до-
кументи от историята 
и достоверни източни-
ци е близко до нашата 
история, видяхме не-
виждана досега рекла-
ма: туристическа пока-
на до посетим музея на 
инквизицията...

Зная, че французите 
са свободолюбив народ, 
че и тяхната история е 
драматична, макар че 
кралете им са остави-
ли огромни и пребога-
ти дворци; зная, че са 
демократи и не крият 
тъмни мигове от своя-
та история, но никога 
не бих допуснала, че те 
ще направят такъв му-
зей на инквизицията, в 
който главна жертва на 
мъченията ще бъде же-
ната. И уредите, които 
се използват за мъчение 
на жената – най-ужасни-
те...

Косите се изправят от 
ужас, когато гледаш за-
остреният железен кол, 
с който инквизиторите 
– мъчители от католи-
ческата църква, са про-
никвали във вътреш-
ностите на мъчениците. 
И менгеметата за стяга-
не на главата и ръцете, 
и клади, в които наред с 
дърветата е горяла кра-
сива женска плът... Че и 
подземия, където никой 
да не чува стоновете. 
Боже, боже, колко път е 
трябвало да се измине, 

за да заеме жената сво-
ето място и да направ-
лява живота в тази тъй 
модерна днес европей-
ска страна. Днес.

Но ето един пред-
ставител на модернис-
тичното изкуство, който 
също третира темата за 
жената – испанецът сюр-
реалист, необикновени-
ят художник, скулптор, 
че и писател Салвадор 
Дали. Специално пре-
нощувахме в родния му 
град Фигуерас и целият 
хотел бе изпълнен с не-

гови творби. Усещаше се 
разкрепостеност и ши-
рота на духа, но в специ-
алния музей, който от-
вън по покрива показва 
яйца, а вътре - рисунки, 
скулптори и творби на 
други художници, е по-
вече от разкрепостено. 
И тук основна фигура е 
жената. Боже мой, каква 
фигура. Ако имаш пове-
че въображение, една и 
съща картина можеш да 
възприемеш и като же-
ната-отрицание и като 
жената-величие. Жената 
със скоби на устните, а 
на брадата намордник, 
възприемам от една 
страна като опасната 
жена, която като прого-
вори – сее клюки, а като 
е свободна – не знае 
какво върши, от друга 
страна пък, ако се въз-
приеме като потърпев-
шата жена, пак изпитва-
ме един вид инквизиция 
и посягане върху свобо-
дата на жената.

Във вътрешния двор 
на музея има лека кола, 
а склулптурата пред 
нея е на жена в много 
натуралистичен вид 
– гола до кръста с две 
царевици преметнати 
през раменете и много 
пълзящи животинки по 
лицето. Ако приемем, 
че жената е красота и 
плодородие, то въз-

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

Орлеанската Дева

Паметникът на Жана Д’Арк в Нови Орлеан

Паметникът на Жана Д’Арк в Париж
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действието ще е силно. 
Като знаем обаче зами-
съла на Дали, не вярвам 
в така оптимистичното 
тълкуване на картината, 
след като там жените са 
дадени и като любопит-
ки, на които носовете 
чак са се разтеглили от 
надникване във всичко 
и навсякъде. Виждаме 
и жени изпаднали в лю-
бовна нега, жени, гото-
ви да разкъсат мъжа и 
още, и още... Салвадор 
Дали е имал чудесна 
спътница в живота, ка-
кви ли ужаси е прежи-
вял, предизвикани от 
жена или жени, та тя, 
главна тема в сюрреа-
листичните му картини, 
е предимно ужасната 
жена. Дори тази, която 
е създадена да възхи-
щава, пак я приемаш с 
условие, а не с възхи-

щение. Може би това се 
дължи на специалния 
похват на деформация 
на Дали, който бие по 
закостенелите предста-
ви на времето си и тър-
си неистово модерното, 
новото, различното. И 
все пак различното е не 
в класовото различие, а 
в ужасяващото. Стран-
но! И все пак – сюрреа-
лизъм...

Осми февруари е. Ден 
преди отпътуването ни 
за България, а ние още 
сме по южните части на 
Франция. Не можем да 
откъснем очи от топла-
та Ривиера макар и през 
зимния месец, от къдра-
вите и отдавна вече 
цъфнали дървета, от во-
дите на топлото море и 
от зимуващите клошари 
по неговите брегове и 
кейове. Това бяха щаст-

ливи и усмихнати хора, 
които си мислеха, че са 
на най-хубавите плажо-
ве и че притежават най-
прекрасните гледки 
пред себе си.

Този ден сви сърце-
то ми. Въпреки чудес-
ното пътешествие, аз си 
спомних, че точно пре-
ди 10 години на същия 
ден бе починала Леда 
– моята леля – сестра 
на майка ми, която още 
от малка ме учеше на 
френски език и ми чете-
ше басни от Лафонтен. 
Веднъж тя ми прочете 
една чудесна мисъл от 
Ламартин, която и днес 
владее мислите и сър-
цето ми: “Човек няма 
пристанище, времето 
няма брегове. То тече, а 
ние стареем.”

И тук, толкова далеч 
от България, аз усетих 
каква мъдрост ми е 
дала моята леля и кол-
ко силно тя ми повлия 
в родината на Ламар-

тин. Уж тъжна мисъл, а 
подтиква към действие. 
Съзнавайки, че няма 
време да отлагаш нищо, 
трябва да пътуваш, да 
видиш, да узнаеш и пре-
цениш всичко и да на-
правиш изводи за себе 
си и хората, за живота. 
Ако не сториш това, вре-
мето ще мине покрай 
тебе и то нееднократно, 
тъй като то няма брего-
ве и пристани, и ти ще 
си останеш закотвен на 
едно и също място.

Движение, движение 
и пак движение, в това 
е великата мъдрост на 
Ламартин, за да има как-
во да си спомняш в края 
на живота си... За да не 
заприличаш на седящ 
камък в блато без дви-
жение, за да те носи по 
света вятърът на пъте-
шествието, неспокойс-
твието и изненадите. 
За да знаеш за какво си 
живял...

(Следва)

Музеят на Салвадор Дали във Фигуерас

Музеят на инквизицията в Каркасон. Дали привлича 
или отблъсква тази реклама? Може по-точно: 
провокира човешкото съзнание и го ужасява

„Жана Д’Арк”
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В началото на де-
кември 2008 година 
чрез моя позната ме 
потърси за разговор 
съгражданката ми 
Юлия Логодажка. Тя 
сподели с мен свои 
дългогодишни лични 
преживявания, про-
мени във физическата 
й енергия, „необяс-
нимо” излекуване от 
тежки заболявания, 
премахване на белези 
по тялото й от изгаря-
не (по време на пожар 
в собствената й къща) 
и други подобни явле-
ния, които от гледна 
точка на всекиднев-
ното или академично-
то мислене изглеждат 
най-малкото странни.

Докато слушах бо-
гатата и многообраз-
на информация, която 
госпожа Логодажка 
споделяше с мен, в 
съзнанието ми изплу-
ваше все повече усе-
щането, че най-сетне 
една моя съкровена 
молба е чута от Тво-
реца. За какъв сви-
ден мой копнеж става 
дума?

Преди около два-
надесет години родна-
та ми майчица бе обя-
вена от официалната 
медицинска наука за 
обречена на ослепя-
ване, поради това, че 
страда от заболяване-
то „глаукома”. Лично 
съм водил майчицата 
си при различни очни 
специалисти, ка-
бинети и клини-
ки. Придружавах 
я при няколкото 
операции и на 
двете й очи, които 
й бяха направени 
в Благоевград и в 
София. Тук е мяс-
тото да кажа, че 
не обвинявам за 
нищо лекарите и 
официалната ме-
дицина, а съзна-
вам, че те дадоха на 
майка ми най-добро-
то, на което бяха и са 
способни.

Изказвам искре-
на благодарност на 

всички офталмолози 
за всеотдайните им 
усилия да помогнат на 
майка ми, но за около 
4-5 години тя загуби 
зрението на едното 
си око напълно, а на 
другото намаля тол-
кова много, че без 
никакви спорове и 
съмнения от страна 
на националната очна 
лекарска консулта-
тивна комисия беше 
„призната за инвалид” 
в най-тежката група 
„първа... с чужда по-
мощ”. Сбъдна се едно 
мрачно пророчество, 
което само аз не исках 
да приема за неизбеж-
но – маминото зрение 
си беше отишло почти 
напълно.

Но в мен говореше 
един глас, че „няма 
нелечими болести” 
и продължавах да 
вярвам, че мама не е 
обречена, че може да 

върне зрението си, че 
може да прогледне, че 
може да й се помогне. 
Съществува не само 
официална медицин-
ска наука и практика. 

От хилядоле-
тия същест-
вуват и други 
течения в ле-
ч и т е л с к о т о 
изкуство. За-
почнах да ги 
издирвам и 
да се запозна-
вам с техните 
основи. Така 
попаднах най-
напред на ста-
ри тибетски, 
таджикски и 
въобще източ-
ни лечителс-
ки учения, но 

вярата ми, че мама 
може да се излекува 
се възвърна напълно, 
когато научих за ре-
дица руски най-нови 
открития в областта 
на енергийно-инфор-
мационното лечение, 
направени от цяла не-
позната все още у нас 
плеяда от човешки 
умове – Григорий Гра-
бовой, Аркадий Пет-
ров и т. н.

По силата на искре-
ната ми молба от Русия 
дойде при мен човек, 
когото не познавах 
изобщо дотогава, кой-
то ми предостави изо-
билна информация за 
онова, което дирех с 
най-съкровените кът-
чета на Душата си. Рус-
кият поет и философ 
Ефим Кушнер сам ме 
потърси по телефона, 
като беше намерил 
номера ми чрез трето 

лице, с ко-
ето се бях 
з а п о з н а л 
преди ня-
колко годи-
ни. Идеите 
на новото 
е н е р г и й -
но-инфор-
мационно 
л е ч е н и е , 
разгръща-
що се като 
теория и 

практика в Русия днес, 
бяха толкова вдъхно-
вяващи и окрилява-
щи, че аз започнах да 
ликувам, защото осъз-
нах за пореден път, че 

Бог винаги ни чува, 
когато отправим мол-
ба към него. В моя слу-
чай беше ме чул зара-
ди мама. Започнах да 
мисля как да отидем с 
нея в Москва, за да се 
излекува.

Близо една година 
обмислях как да орга-
низирам пътуването 
на над 80-годишната 
си майка до Москва 

– с влак ли, с кола ли, 
със самолет ли... Не 
преставах да мисля 
как да й помогна. И 
така, когато чух раз-
каза на Юлия Лого-
дажка за „нейните” 
преживявания, в мен 
моментално възникна 
отново чувството, че 
този прекрасен наш 
общ Родител (някои 
го наричат Първоиз-
точник или Първична 
Енергия) винаги, без 
никакво изключе-
ние, мисли за нас, но 
иска и ние да мислим 
за себе си. Какво се 
беше случило? Моя-
та мисъл за същест-
вуващите истински 
енергийни лечители 
в Индонезия, Русия, 
Америка, Тибет и така 
нататък беше прив-
лякла информацията, 
че такъв истински ле-
чител има в моя град. 
Представете си само 
колко ликувах в себе 
си, когато осъзнах, 
че отново и отново 
нашият любящ Роди-
тел винаги ни събира, 

никога не ни разделя. 
Бог ме събра с Юлето 
– така наричам сега 
госпожа Логодажка, 
защото онова, което 
тя направи и продъл-
жава да прави, за мен 
е едно от безкрайните 
прекрасни чудеса, ко-
ито Вселената обилно 
ни предоставя, когато 
вярваме безусловно в 
Доброто.

П ъ р в о н а ч а л н о 
скрих от Юлето, че 
именно моята майка 
е болна от глаукома 
и й казах, че ще й до-
веда „една моя паци-
ентка”, която страда 
от това заболяване. 
Юлия беше се спра-
вяла успешно с как-
во ли не: детска це-
ребрална парализа, 
дископатия, кисти в 
яйчниците, миоми на 
матката с големина на 
тримесечно бебе, тен-
довагинит, плексит, 
атрофия на мускулите 
от тип Дюшен, артрит, 
всички заболявания 
по опорно-двигател-
ната система, шипове, 
мостове от шипове, 
следоперативно въз-
становяване, инсулт, 
кома, конюнктивити, 
ечемик и други.

Започнахме енер-
гийните масажи на 
мама върху очите и 
цялата глава и напра-
вихме една непрекъс-
ната серия от 18 маса-
жа, при което глауком-
ного перде на лявото 

око на мама беше поч-
ти напълно премахна-
то. Очното налягане 
беше нормализирано 
в такива граници, в ка-
квито не е било нико-
га през последните 25 
години. Посещението 
на офталмолог доведе 
до неговото призна-
ние, че в нерва на не-
зрящото око, за което 
той не знаеше (не му 
казах), че го лекуваме, 
„все още има здрави 
клетки и има все още 
зрение, макар и изклю-
чително малко”. Той 
каза „все още”, а всъщ-
ност беше „вече” – ле-
чението от страна на 
Юлето беше възста-
новило живота в част 
от клетките на очния 
нерв.

Тук искам да изтък-
на следното: като 
човек, който съм за-
кърмен с уважение 
и доверие към офи-
циалната медицина и 
чиято съпруга е пред-
ставител на тази ме-
дицина, аз нямам ни-
какъв интерес да хуля 
благородните и все-
отдайни лекари, пос-
ветили живота си на 
борбата с болестите. 
Цел на моя разказ не 
е да противопоставям 
лечителското умение 
на Юлия Логодажка и 
руските й колеги сре-
щу знанията и практи-
ката на моята любима 
и нейните колеги. Ма-
кар че преживях бол-
ката от разочаровани-
ето, че тази медицина 
не помогна на майка 
ми, аз преодолях пър-
воначалния си импулс 
да обвинявам лека-
рите. Осъзнах, че те 
не носят вина за сле-
потата на мама, нито 
за неуспеха си да й 
помогнат. Те са избра-
ли да следват своите 
възгледи и вярвания 
и това е тяхно право. 
Мое право е да избе-
ра моите възгледи и 
вярвания. И си поже-
лавам, и им пожела-
вам в бъдеще тяхната 

РЪЦЕ, 
КОИТО ЛЕКУВАТ

Разказ за лечителката 
Юлия Логодажка

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

Петър Дънов

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

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

Петър Дънов

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”
Петър Дънов

пътека и пътеките 
на считаната (съв-
сем неправилно) за 
„нетрадиционна” 
медицина да обе-
динят усилията си, 
за да имаме едно 
здраво човечество.

Юлия Логодажка 
извършва лечение 
на клетъчно ниво 
– тя „припомня” на 
боледуващия ор-
ган програмата му 
за здраве, като му 
„поднася” порции 
от лечебна енер-
гия – първичната 
енергия на Вселе-
ната, енергията на 
Любовта, енергията 
на всеотдайността. 
На всеки масаж на 
мама присъствах 
лично и виждах как 
тече пот от тялото 
на лечителката, как 
тя съсредоточено 
и отговорно, вни-
мателно и много 
п о с л е д о в а т е л н о 
„връща” на болните 
клетки програмата 
им за здраве. Почти 
физически усещах 
процесите в мами-
ния мозък, в очния 
нерв, почти „виждах” 
как Енергията на Жи-
вота се завръща в 
очите на моята майчи-
ца. И в същото време 
един глас отвътре ми 
казваше: “каквото и 
да стори Юлия, а тя 
може да даде най-доб-
рото от себе си, това 
не е достатъчно, ако 
самата болна (майка 
ми) не повярва, че за-
боляването й е лечи-
мо”.

Заснех с видео-
камера положител-
ния резултат – окото 
на мама, което по-
рано нямах силата 
да погледна, защото 
несъзнателно го из-
бягвах заради усеща-
нето, че не съм на-
правил достатъчно 
за неговото лечение, 
сега беше почистено 
от тромбозата и от 
пердето. Зеницата и 
ирисът, които по-рано 
изобщо не се виждаха 
иззад плътното перде, 
сега се виждаха изця-
ло. От пердето бяха 
останали само няка-
кви 4-5% в долния 
край.

Тържествувах и 
очаквах мама, аха, да 
прогледне. Отвреме-
навреме и тя самата 
правеше определени 
заявки, че зрението 
й уж се подобрява. И 
отново залиташе към 
съобщаването, че „все 
още не вижда”. Тогава 
направихме малка по-
чивка от 5 дена, след 
което направихме 
още една серия от 12 

масажа. Пердето още 
повече се изтъни и 
беше почти изчезна-
ло, когато една отри-
цателна промяна в на-
строението на майка 
ми породи в нея отказ 
да продължи лечени-

ето си. Под предлог 
че уж ”засега не може 
да излиза от дома”, 
мама предпочете да 
вярва на внушеното 
й от по-рано твърде-
ние, че „глаукомата не 
се лекува”, отколкото 
на действителността: 
аз сам съм свидетел 
какво направи Юлия 
с глаукомното перде 
и зная с пълна сигур-
ност, че след още ня-
колко масажа и при 
пълна вяра и подкре-
па (а не съпротива) от 
страна на мама очният 
нерв на лявото й око 
щеше да си възвърне 
способността да пре-
дава зрителните им-
пулси по целия път до 
и от зрителния мозъ-
чен център.

Тук искам да под-
чертая следното като 
молба към всички 
читатели, които сега 
четат написаното: не 
безпокойте Юлето, ако 

не сте решени да из-
вървите пътя докрай. 
Това е един изключи-
телно честен, всеот-
даен човек, но който 
е и много раним, тъй 
като не може все още 
да проумее защо хо-

рата не искат 
да бъдат здра-
ви, след като 
могат да бъдат 
здрави.

Родната ми 
майка, за обич-
та към която 
не е уместно 
пред вас, скъ-
пи читатели, да 
говоря, е един 
„отличен” при-

мер как един блестящ 
лечител може да бъде 
криворазбран от един 
невеж пациент. Моля 
ви, от цялото ви сър-
це и душа, просвете-
те ума и душата си, 
преди да потърсите 
Юлия Логодажка или 
който и да е лечител 
с нейните способнос-
ти. Ако очаквате тя „с 
магическа пръчица” 
да разреши всичките 
ви здравословни про-
блеми, без вие да й 
съдействате и без да 
промените поражен-
ческото си настрое-
ние, и без да се разде-
лите с „любимите си” 
песимистични фрази, 
ще останете много ра-
зочаровани. Не чакай-
те нещо, което не ис-
кате да получите с ця-
лото си сърце и душа. 
Едно нещо е да казва-
те на думи, че „искате 
да сте здрави”, а съв-
сем друго нещо е как-

во всъщност правите 
на дело. Майчицата 
ми въпреки цялата 
ми благодарност и 
преклонение към нея 
ми показа, че голите 
думи не помагат, кол-
кото и да ги изричаме 
с устата си. Ако не ги 
„изричаме” със сър-
цето си, с ума си, с ця-
лото си същество, те 
не действат! Остават 
си празен звук, който 
само натъжава хора, 
които не заслужават 
тъгата – Юлето заслу-
жава да види радос-
тта и благодарността 
от върнатото здраве 
на пациента.

Искам да добавя 
още нещо. Разбирам 
напълно горчивина-
та в душата на Юлето 
– самият аз съм я из-
питвал многократно, 
когато хора, които са 
ме търсили за помощ 
като психолог, са се 
отказвали от лечени-
ето, преди да стигнат 
до края - щастието, за 
което са ми казвали, 
че уж живеят. Ще ви 
припомня и още нещо 
- „колегата” Авицена 
е казвал преди 1000 
години на пациентите 
следните думи в на-
чалото на всяка своя 
първа среща: „Ти, аз и 
болестта сме трима. 
Ако застанеш на моя 
страна, болестта ще 
си иде. Ако застанеш 
на страната на бо-
лестта, аз ще си ида.” 
Видях какво ставаше 
в окото на мама, кога-
то беше „на страната” 
на Юлето и след това 

какво стана, когато за-
стана „на страната” на 
болестта.

Изминаха няколко 
много болезнени, но 
пречистващи седми-
ци, през които в ду-
шата на мама светлите 
мисли се сражаваха 
много бавно, но смело 
и упорито с тъмните. Тя 
е много силен човек и 
напук на тъмните успя 
да осъзнае, че благо-
дарността към Юлия 
е най-малкото нещо, 
което мама й дължи за 
всеотдайността и чис-
тата енергия, която тя 
й дари. Не беше лесно, 
но беше поучително 
най-вече за мен.

През тези пропус-
нати седмици окото й 
се влоши много – пер-
дето отново се появи 
и сега ще го снимам с 
камерата, за да се виж-
да „печалният резул-
тат” (на фона на датата 
от камерата), за да се 
сравни с добрия ре-
зултат (от по-предиш-
ната дата). Сега мама 
сама пожела Юлия да 
продължи ма-
сажите й. От-
ново се случва 
„чудото” – част 
от пердето 
(което се беше 
„възстанови-
ло”) отново 
започна да из-
чезва.

От цяло-
то си сърце и 
душа искам 
мама да се 
свърже този 
път завина-
ги с ВЯРАТА В 

ЗДРАВЕТО, за-
щото само така 
ще успее да по-
могне на своя 
лечител. Юлия. 
Тя притежава 
вярата в здраве-
то, но ако вие не 
я притежавате, 
значи заставате 
на страната на 
болестта. Избе-
рете сами.

З а г л а в и е т о 
п ъ р в о н а ч а л -
но беше „Ръце, 
които лекуват 
всичко”, но по-
ради вродена-
та й скромност 
Юлия възрази 
неколкократно 
срещу думата 
„всичко” и аз от 
уважение я от-
теглям оттам. 
Но на читателя, 
стигнал в чете-
нето дотук, ще 
кажа: „Да, аз съм 
напълно сигурен, 
че нейните ръце 
могат да леку-
ват всякаква 
болест, защото 
чрез тях самият 
Творец ни лекува. 

А за Върховната сила 
във Вселената няма 
невъзможни неща. Пък 
който в каквото иска 
да вярва.”

Засега спирам до-
тук. Вие сами преце-
нете какво ще напра-
вите с разказа ми. Ако 
искате, публикувайте 
го, но с уговорката да 
не променяте нищо в 
него. Иначе не го пуб-
ликувайте.

С обич и 
благодарност 

към Юлия Логодажка 
и с уважение към 

всички вас,

Росен АНГЕЛОВ 
от Благоевград,

доктор 
по социология, 

учител и психолог

17 март 2009 г.,
Благоевград
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“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване 
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не 
са девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и 
променят начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това 

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

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта” 

Методите за постигане на целите в транссър-
финга са извън пределите на здравия смисъл и 
обикновените представи. От всички известни не-
традиционни методи най-близо до транссърфинга 
е визуализацията на желаната цел. Същността на 
този метод е да си представите желаното колкото 
се може по-подробно във всички детайли и да но-
сите този образ в главата си.

Обичайният светоглед разглежда визуализаци-
ята като лишена от смисъл загуба на време. Дейс-
твително вървящият, а не бленуващият ще преодо-
лее пътя. Независимо от всичко обаче и мислената 
представа за целта има решаващо значение, както 
и същинският процес за постигането й. Вече знае-
те защо. Просто „вървящият” ще постигне средни 
резултати и ще живее като всички, внасяйки лепта-
та си в тържеството на здравия смисъл. Странни-
кът, носещ в багажа си методите на транссърфин-
га, може да постигне резултати, които здравият 
смисъл се опитва да вмести в понятия от рода на 
„късмет”, „случайност” и „избраник на съдбата”.

От гледна точка на здравия смисъл в транссър-
финга всичко е обърнато с главата надолу. Всъщ-
ност същото може да се каже за здравия смисъл 
от позициите на транссърфинга. Ако не желаете да 
живеете като всички, ако не искате да се задоволя-
вате със средни постижения, ако се стремите в този 
си живот да получите всичко „по пълна програма”, 
тогава вие сте Странник. Странникът на транссър-
финга не е избраник на съдбата - тя е негова избра-
ница. Ще постигнете всичко, което искате, ако успе-
ете да разклатите монолита на здравия си смисъл. 
Това изобщо не означава да отлетите в облаците, а 
наопаки - да слезете на земята, тъй като общоприе-
тият здрав смисъл всъщност не е такъв. В това вече 
неведнъж сте се убедили, а скоро ще ви се разкри-
ят още много необичайни неща.

Предстои ни да си изясним защо визуализаци-
ята на поставената цел не винаги дава резултати. 
Дори активните привърженици на езотериката и 
нетрадиционната психология не могат напълно да 
разчитат на тях. Съществуват както прости, така и 
достатъчно сложни техники на визуализация. Те 
действат с променлив успех. Нещо се получава, 
друго не. Лично на мен такова качество не ми е по 
вкуса, на вас - вероятно също. Затова бързам да 
ви успокоя - в транссърфинга визуализацията не е 
съвсем такава, за каквато обикновено се мисли. Но 
по правилата на транссърфинга тя действа с гаран-
тирана сигурност.

Известните видове визуализации могат да се 
разделят на три групи. 

ПърВАтА груПА СА Мечтите 

От практическа гледна точка това е най-слабият 
и ненадежден вид визуализация. Не е вредно да се 
мечтае, но практически е безполезно. Мечтите не 
се сбъдват. Фантазьорите обикновено не претен-
дират сериозно за осъществяване на своята мечта. 
Само им се струва, че много искат тя да се сбъд-
не. Но дълбоко в душата си или не вярват, че това 
може да стане, или нямат намерение да имат и да 

Науката за образите

ВиЗуАЛиЗирАНе НА ЦеЛтА
действат. Мечтателите гледат на мечтите си като на 
далечни звезди. Когато им намекват за въздушни 
кули, те затварят черупките си като стриди: „Не пи-
пайте мечтата ми!”.

ВтОрАтА груПА е киНОтО 

Имам предвид не киноизкуството, а филма в 
мислите ви за собственото ви желание. Въртите го 
в главата си преднамерено и в това е отликата от 
мечтанието. Съществува намерение да имате и да 
действате и едно от действията е визуализиране 
на изпълнението на желанието във вид на гледане 
на филмова лента. Как става ли? Например искате 
да имате къща и си я представяте отвсякъде, във 
всички детайли, т.е. по всич-
ки правила. Имате в главата 
си напълно ясна или почти 
ясна картина как изглежда 
тя и всеки ден този образ е 
в мислите ви.

Да допуснем, че блестя-
що сте се справили с тази 
задача. Изглежда, че жела-
нието трябва да се изпълни. 
Отгатнете какво ще полу-
чите. Непременно ще ви-
дите тази къща - почти или 
съвсем такава, каквато сте 
си я представяли. Но няма 
да я имате. Тя ще е чужда - 
на някоя улица или в кино-
салон. Защото получавате 
онова, което сте поръчали. 
Да, трудили сте се много 
честно над визуализацията 
на къщата, но не сте обяс-
нили на „сервитьора”, че тя 
е ваша. Затова той просто 
точно е изпълнил поръчка-
та ви.

Толкова сте се увлекли 
от качеството на процеса на 
визуализация, както са ви учили книгите, че сте за-
бравили най-главното - кой е собственикът на тази 
къща. В това е основната грешка на занимаващите 
се с такава визуализация. Филмът така и ще си оста-
не филм, никога няма да участвате в него. Просто го 
зяпате така, както просяк витрина!

третАтА груПА - Не гЛеДАте 
фиЛМА кАтО ЗритеЛ, А МиСЛеНО 

игрАете В НегО 

Това е много по-ефикасно. Играейки своя об-
раз, настройвате параметрите на излъчването си 
към съответните жизнени линии. Например целта 
ви е да имате нова къща. Не бива в мислите си да я 
гледате сякаш е картина. Създайте си своего рода 
виртуален сън наяве. Влезте в къщата, разходете 
се из стаите, пипнете всички вещи около себе си. 
Отпуснете се в креслото срещу камината, почувс-

твайте уютната топлина и мириса на дим, сложете 
още малко дърва. Отбийте се в кухнята, надникнете 
в хладилника. Какво ли има там? Легнете да спите в 
удобния креват. Комфортно ли ви е? Седнете на ма-
сата заедно със своето семейство. Отпразнувайте 
влизането в новото жилище. Разместете мебелите. 
Докоснете тревата в двора. Тя е зелена и мека. По-
садете цветя. Какви обичате? Откъснете ябълка от 
дървото и я изяжте. Почувствайте се вкъщи. Нали 
това е вашият дом! Не го гледайте с очите на стра-
дащ мечтател, с благоговение, като нещо недосега-
емо или далечна перспектива. Вече имате къща, 
престорете се, че това е реално.

Както разбирате, дадената визуализация пред-
ставлява слайд. Той ще разшири зоната на вашия 

комфорт и с времето непременно ще се реализира. 
Не е известно обаче кога ще стане това. Възможно 
е да ви се наложи дълго да чакате. Всичко зависи от 
това как работите със слайда. Ако сте си поиграли 
малко и сте го захвърлили, няма на какво да разчи-
тате. Чудеса наистина не се случват!

Когато работите със слайда, трябва да помните 
следното. Първо, ако сте охладнели към целта си, 
той ще се стопи и ще ви се наложи да се принужда-
вате да работите с него, което скоро ще ви омръз-
не. Тогава си струва да помислите дали този слайд 
наистина ви е необходим. Второ, трябва да пом-
ните, че външното намерение далеч не реализира 
слайда веднага, а постепенно ви приближава към 
целевите жизнени линии. Изискват се търпение и 
настойчивост.

Настойчивостта е необходима само в началния 
етап. После визуализирането на слайда ви ще ста-
не навик и няма да ви се наложи да се принужда-
вате. Най-сетне, ако целта не е ваша, а е натрапена 
от махалата, няма да успеете да постигнете единс-
тво между душата и разума. За това ще стане дума 
в следващите глави. А ако все пак с цялата си душа 
се стремите към целта, визуализацията на слайда 
обезателно ще ви донесе резултат. Когато е налице 
истинска решимост да имате, външното намерение 
ще намери начин да реализира целта ви.

Ако сте си помислили, че тъкмо слайдът е ме-
тодът за визуализация в транссърфинга, грешите. 
Дори слайд с най-високо качество може да изисква 
дълго време за реализация, особено ако целта е в 
достатъчно отдалечен от вас сектор в пространс-
твото на варианти. Процесът на постигане на цел-
та може да се ускори с помощта на визуализация в 
транссърфинга. Следва да разберете какво е това.

Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”
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“Не всички хора усещат окултните нападки, но ти ще ги разбереш, ще ги 
почувстваш, ще ги видиш. Моля те, не се страхувай. Страшното е безсилно 
пред безстрашното. Забрави видяното веднага. колкото и да е всесилно 

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува” 

Владимир Мегре, из “родовата книга” 

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

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува” 

Владимир Мегре, из “родовата книга” 

Един богат човек и неговият син събирали ред-
ки картини. Имали в колекцията си всичко - от Ра-
фаел до Пикасо. Често се любували и възхищавали 
на картините.

Синът на човека заминал да воюва във Виетнам 
и загинал геройски в битка, докато спасявал друг 
войник.

Месец по-късно, точно преди Коледа, при баща-
та дошъл млад мъж с пакет в ръце и му казал:

- Господине, вие не ме познавате, но аз съм вой-
никът, заради когото вашият син даде живота си. 
Този ден той спаси мнозина и, докато ме пренасяше 
на безопасно място, беше улучен и умря незабавно. 
Знам, че обичате картините. Знам, че не съм велик 
художник и не ви давам много, но мисля, че синът 
ви би искал да притежавате това.

Бащата отворил пакета - в него имало портрет 
на сина му, нарисуван от младия човек. Бащата бил 
поразен от начина, по който младият човек бил ус-
пял да улови в картината си личността на неговия 
син. Той предложил да плати картината, но човекът 
казал: 

- О, не, Сър. Не бих могъл да се отплатя на сина 
ви за това, което направи за мен. Подарявам ви я.

Бащата окачил картината над камината си. Все-
ки, който влизал в къщата, първо виждал портрета 
на неговия син, преди да види останалите картини 
от колекцията.

Няколко месеца по-късно бащата умрял. Него-
вите картини били изнесени на търг. Събрали се 
много влиятелни хора, които търсели възможност 
да купят нещо от колекцията му.

На платформата бил поставен първо портретът 
на неговия син и търгът започнал:

- Започваме с портрета на сина. Кой ще наддава 
за него?

Последвало мълчание. Нечий глас от дъното на 
залата извикал: 

- Искаме да видим из-
вестните картини. Про-
пусни тази.

Но водещият търга 
настоял: 

- С колко ще започне-
те наддаването: 100 до-
лара, 200 долара?

Друг глас сърдито се 
обадил:

- Не сме дошли да 
гледаме тази картина. 
Дошли сме за Ван Гог и 
Рембранд. Започвай ис-
тинското наддаване.

Но водещият търга 
продължавал: 

- Сина, кой взема 
сина?

Накрая от дъното на 
залата се чул гласът на градинаря, който години на-
ред работел за семейството: 

- Аз ще дам 10 долара за картината. - Тъй като 
бил беден, това било всичко, което можел да си 
позволи.

- Имаме десет долара, кой дава 20 долара?
- Дай му го за десет долара и ни покажи извест-

ните художници! 
- Предлагат се десет долара. Кой дава 20?
Тълпата започнала да се вбесява. Те не искали 

портрета на сина. Искали по-скъпите творби за 
своите колекции.

Водещият извикал:
- Десет долара веднъж, десет долара втори път, 

ПРОДАДЕНА за десет долара!
Един мъж от втория ред извикал: 
- Давай сега колекцията!
Водещият обаче казал:

- Съжалявам, но търгът приключи.
- Ами картините?
- Съжалявам. В завещанието имаше тайно усло-

вие, което мога да разкрия едва сега. На търг мо-
жеше да се предложи само портретът на сина. Ус-
ловието беше: който купи тази картина да наследи 
цялото имущество, включително картините.

Условието гласеше: Този, който вземе сина - по-
лучава всичко! 

Така и Бог, който преди 2 000 години даде своя 
Син да умре на кръста, изпрати посланието: „Който 
вземе Сина, получава всичко!”

Защото Той обичаше света толкова много, че му 
даде Своя син. И който повярва в Сина Му, ще има 
живот Вечен – това е Любовта!

Бог да ви благослови!

http://www.spiralata.net/

Вземете моя Син

“O, не ти трябват 
тези хора. Не са добри. 
Ще ги вземеш, а те ще 
Те намразят. Ще плюят 
върху Тебе, ще Те про-
клинат и ще Те убият. За 
какво са ти?”

“Колко искаш за 
тях?” - попитал ИСУС 
отново.

Сатана Го погледнал 
и отвърнал презри-
телно: “Всичката Твоя 
кръв, сълзи и Твоя жи-
вот.”

ИСУС отвърнал: 
“ДАДЕНО!” 

Тогава Той платил 
цената.

Пасторът вдигнал 
клетката, отворил вра-
тата и се отдалечил от 
амвона.

http://w w w.spiralata.
net/

В малко градче в Ню 
Ингланд живял един 
пастор на име Джордж 
Томас. Една неделна 
сутрин по време на Въз-
кресение Христово той 
влязъл в църквата, като 
носел със себе си ръж-
дясала, огъната стара 

клетка за птици 
и я сложил до 
амвона. Всички 
погледи били на-
сочени въпроси-
телно към него. 
Пастор Томас 
започнал да раз-
казва: 

- Вчера се 
разхождах из 
града, когато ви-
дях един младеж 
да върви срещу 
мен и да размя-
та една клетка. В 
клетката имаше 
три малки пол-
ски птички, кои-

то трепереха от студ и 
страх. Аз спрях момчето 
и го попитах: “Какво има 
вътре, синко?”

“Само няколко стари 
птици” - отвърна той. 

“Какво ще правиш с 
тях?” - го попитах.

“Ще ги отнеса вкъщи 
и ще се позабавлявам с 
тях.” - ми отвърна. - “Ще 
ги дразня, ще отскубна 
перата им и ще ги нака-
рам да се бият. Наистина 
ще се забавлявам.” 

“Но рано или късно 
тези птици ще ти ом-
ръзнат. Какво ще пра-
виш тогава?”

“O, имам няколко кот-
ки.” - отвърна момчето. - 
“Те обичат птици. Ще им 
дам да ги изядат.”

Пасторът замлъкнал 
за момент. 

“Колко искаш за тези 
птички, синко?”

“Ъ?? !!! Защо ги искате, 
господине? Това са само 
някакви полски птици. 
Не могат да пеят. А дори 
не са и красиви!’’ 

“Колко?”- попитах от-
ново.

Момчето ме сметна 

за луд и каза: “Десет до-
лара.”

Аз бръкнах в джоба 
си и извадих една де-
сетдоларова банкно-
та. Поставих я в ръката 
на момчето. И за миг 
момчето изчезна. Вдиг-
нах клетката и внима-
телно я поставих в края 
на алеята, където има-
ше едно дърво и едно 
място, обрасло с трева. 
Отворих вратичката и 
като започнах нежно да 
почуквам по решетката, 
убедих птичките да из-
лязат и ги освободих.

Това обяснило праз-
ната клетка на амвона, 
а след това пасторът 
започнал да разказва 
следната история:

- Един ден Сатана и 
ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС 
разговаряли. Сатана 
току що се бил върнал 

от Едемската градина и 
започнал да се хвали и 
перчи: “Току що хванах 
много хора. Поставих им 
капан, изпитана клопка, 
на която знаех, че няма 
да могат да устоят!”

“Какво ще правиш с 
тях?” - попитал ИСУС.

Сатана отвърнал: “O, 
ще се позабавлявам! Ще 
ги науча как да се женят 
и развеждат, как да се 
мразят и обиждат, как 
да пият, да пушат и да 
псуват. Ще ги науча как 
да създадат оръжия и 
бомби и да се избиват 
един друг. Наистина ще 
се позабавлявам!”

“И какво ще правиш 
с тях след това?” - попи-
тал ИСУС.

“O, ще ги убия.” - от-
върнал гордо Сатана.

“Колко искаш за тях?” 
- попитал ИСУС
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II. Слънчевото 
развитие

Когато завършва раз-
витието на Сатурново-
то съзнание, настъпва 
един от гореспомена-
тите дълги почивни пе-
риоди (една пралайя). 
След този почивен пе-
риод от човешкото не-
бесно тяло се развива 
това, което във “Въве-
дение в Тайната наука” 
се нарича Слънце. И на 
това Слънце отново се 
появяват човешките 
същества, събудени от 
своя сън. В тях като за-
ложба съществува раз-
витото по-рано Сатур-
ново съзнание. От сво-
ята заложба те развиват 
първо него. Можем да 
кажем, че на Слънцето 
човекът повтаря Сатур-
новото състояние, пре-
ди да се издигне до едно 
по-високо състояние. 
Нямаме обаче просто 
повторение, а една дру-
га форма. За изменение-
то на формите ще гово-
рим по-късно при разг-
леждането на по-малки-
те цикли. Там ще станат 
явни също и разликите 
в отделните “повторе-
ния”. Преди това трябва 
да опишем и развитието 
на съзнанието.

След повторението 
на Сатурновото състоя-
ние се появява “Слънче-
вото съзнание” на чове-
ка. Това е с една степен 
по-ясно от предишното 
Сатурново съзнание, но 
в замяна на това е изгу-

било много от неговата 
всеобхватност. Днес, 
през време на дълбо-
кия си сън без сънища, 
човекът има състояние, 
подобно на съзнанието, 
което е имал някога на 
старото Слънце. Само 
че онзи, който не е яс-
новидец или медиум, 
не може да възприема 
нещата и съществата, 
които е възприемало 
Слънчевото съзнание. С 
транса на един медиум, 
който е понижил своето 
съзнание до това състо-
яние, и с по-висшето 
съзнание на истинския 
ясновидец работата 
стои отново така, как-
то това бе обяснено по 
отношение на Сатурно-

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

Петър Дънов

„енергията постоянно еволюира във Вечността.”
Петър Дънов

Из Акашовата летопис
ЗА ПРОИЗХОДА НА ЗЕМЯТА

вото съзнание. Обсегът 
на Слънчевото съзна-
ние се простира само 
върху Слънцето и върху 
най-близко свързани-
те с него небесни тела. 
Обитателят на Старото 
Слънце можеше да въз-
приема тези небесни 
тела и техните процеси, 
както - нека използваме 
още веднъж сравнени-
ето - днешният човек 
съизживява пулса на 
своето сърце. Обитате-
лят на Сатурн може да 
възприема също живо-
та и върху небесни тела, 
които не принадлежат 
на непосредствено 
близката област на Са-
турн. 

III. Лунното 
развитие

След преминаването 
на Слънчевата степен 
през съответните второ-
степенни цикли, отново 
настъпва период на по-
чивка. От тази почивка 
човешкото небесно тяло 
се пробужда за своето 
“Лунно съществуване”. 
Тук отново, преди да 
се издигне по-високо, 
човекът повтаря Сатур-
новата и Слънчевата 
степен в 2 по-малки ци-
къла. След това той на-
влиза в Лунното съзна-
ние. За това съзнание е 
по-лесно да си съставим 
една представа, защо-
то съществува извест-

на прилика 
между тази 
степен на 
съзнанието 
и това, кое-
то днешни-
ят човек 
има при 
сънуването. 
Трябва оба-
че изрично 
да подчер-
таем, че и 
тук можем 
да говорим 
само за по-
добие, а не 
за еднак-
вост. Защо-
то, вярно е, 
че Лунното 
с ъ з н а н и е 
протича в 
образи, ка-
квито ни 
предлага и 
с ън у в ан е -
то, но тези 
образи от-
говарят на 

нещата и процесите от 
околната среда на чо-
века по същия начин, 
както представите на 
“светлото дневно съзна-
ние”. Или по-точно ка-
зано, по един подобен 
начин, както предста-
вите на съвременното 
“яснодневно съзнание”. 
Само че всичко в това 
съответствие е още 
смътно, образно. Мо-
жем да онагледим не-
щата по следния начин. 
Да си представим, че 
едно Лунно същество 
идва в близост до един 
предмет, да речем сол, 
(естествено тогава не 
е съществувала “сол” в 
днешната форма, обаче 
за да направим нещата 
разбираеми, трябва да 

останем в областта на 
образите и сравнение-
то). Това Лунно същес-
тво, предшественик на 
съвременния човек, не 
възприема един про-
странствен предмет с 
определен цвят и фор-
ма, намиращ се вън от 
него, а приближаването 
до този предмет пре-
дизвиква във вътреш-
ността на съществото 
да изплува определен 
образ, подобен именно 
на един сънищен образ. 
Този образ има опреде-
лен цветен тон, който 
зависи от това, какво е 
естеството на предмета. 
Ако този предмет е сим-
патичен, благоприятен 
за живота на същество-
то, тогава цветният тон 
е светъл с жълти нюан-
си или също зелен; ако 
се касае за един несим-

патичен предмет или 
такъв, който е вреден 
за съществото, явява се 
кървавочервен цветен 
нюанс. По този начин 
вижда също и днешният 
ясновидец, само че при 
своето виждане той е на-
пълно самосъзнателен, 
докато обитателят на 
Старата Луна има само 
едно сънищно, сумрач-
но съзнание. Образите, 
които просветват “във 
вътрешността” на тези 
обитатели, имат точно 
определено отношение 
към околната среда. В 
тях няма нищо произ-
волно. Ето защо Лунните 
същества са могли да се 
ръководят по тях, те са 
действали под впечат-
ленията на тези образи 

така, както днешният 
човек действа под впе-
чатленията на сетивните 
възприятия. Развитието 
на това сънищноподоб-
но съзнание - на 3-тата 
главна степен - е зада-
чата на “Лунния цикъл”. 
След минаването на “Лу-
ната” през съответните 
“малки цикли”, отново 
настъпва един почивен 
период (пралайя). И след 
този почивен период, от 
тъмнината се зазорява 
“Земята”. 
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