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

Родово имение - къща с двор с площ от 10 декара,
частна собственост на семейството и рода. Върху
него се изгражда самоподдържаща се екосистема (гора,
езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), включваща
домашните и горските животни по такъв начин, че
срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им
осигурява чиста, прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи им радост и здраве, запазва любовта в
семействата и води до независимост от менящите се
социални и политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива
максимално заложбите и дарованията им, за да израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята парична стойност, ставайки безценно за децата и внуците.

МЕТРИЧНИЯТ КОД
И ОКОТО НА КОСМОСА
В ГОЛЯМАТА КОСМАТКА
Таньо ТАНЕВ
Ангел МАНЕВ
Целта на настоящо изследване е да
се анализира от метрична гледна точка Съоръжението, наречено „Голяма
Косматка”, разкрито южно от гр. Шипка, област Стара Загора, през 2004 г.
Авторите са убедени, че разкритият
обект в никакъв случай не е гробница (липсват скелет или каквито и да са

части от скелет), както и храм, защото до момента не съществуват преки
доказателства за това. Наличието на
ритуални предмети в Съоръжението
не го правят непременно храм. Тези
предмети според нас са сложени там,
точно преди то да бъде затворено и затрупано със земна пръст. Свободните
предположения и интерпретации на
„траколози” и „орфици” не издържат и
най-малката критика. Например, не е

Николай
КАФТАНДЖИЕВ
Вероятно всеки ден по света
се организират десетки конгреси, форуми, кръгли маси и т. н., и
т. н. по духовност. Те вече стават
ежедневие и в нашата страна.
Така и трябва да бъде, защото
това не е поредното увлечение, поредната интелектуална
мода, не, това е една от проявите, свидетелстващи, че навлизаме от Ерата на Кали Юга в
Епохата на Водолея.

В каталога на РП
нашият номер е

618

Продължава на стр. 5

РУСЕ В СЪВРЕМЕННАТА
НИ ДУХОВНОСТ

Магията на духовната любов
Национален творчески форум
ПОЗНАВАМЕ ЛИ УЧИТЕЛЯ,
Русе, 4 и 5 април 2009 г.

известно кой от траколозите е посветен в „Орфическите мистерии” и това
да му дава основание да обяснява ритуалите и обредните съоръжения на
траките. Тълкуванията, базирани на
гръцки, византийски и римски източници, са толкова достоверни, колкото
и всяка друга свободна интерпретация. В проведеното изследване не се
правят тълкувания, умозаключения
и предположения. Пред нас е едно

съоръжение с неясна цел, в което са
закодирани знания, които не са ни известни, и поради това не можем да ги
тълкуваме или защитаваме. Поради
горните съображения приемаме като
работно название на обекта „Голяма
Косматка” понятието „Съоръжение”
с всички уговорки за това, че не ни е
ясно предназначението му.

Продължава на стр. 10

ГЛУПОСТТА
ГРОБОКОПАЧ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
Проф. Божидар
Попов, автор на
програма “НООТУНС”
Няма нищо по-страшно, по-опасно и по-вредно от човешката глупост,
особено когато е масова.
Напълно съм съгласен
с проф. Андрей Пантев,

който каза, че масовата
глупост е по-опасна от
оръжията за масово унищожение.
Много са проявите
на глупостта, но една от
тях е направо за книгата
на Гинес по две линии
– най-голяма, безкрайно
голяма като вселената

и... най-опасна за живота
на планетата.
През последните 4
години средните зимни
температури у нас бяха
значително над 0°, а преди 50-60 години например бяха значително под
нулата. Зимните температури в Москва са около 0°, а в по-далечното минало -30°, -40°.
Сериозно затопляне,
повишаване на температурите се забелязва
и в другите страни. А
тези климатични промени ще доведат до
стопяване ледовете
на полюсите и на ледниците във високите
части на планините, с
многобройни тежки
последици за живите
същества на планетата.
Продължава на
стр. 12

Четиво с продължение



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

27 април - 3 май 2009 г.

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

Историята на човечеството, разказана от Анастасия

ТВОРЯЩАТА МИСЪЛ

Всеки път, когато отивах на пазара за покупки,
аз неволно обръщах внимание на двете млади продавачки. Те вече работеха сръчно както по-възрастните си колеги, но в същото време значително се
отличаваха от тях - стройни, скромно, но акуратно
облечени, без излишна козметика на лицата, с много по-елегантни движения. Момичетата работиха
на пазара почти година и изведнъж едновременно
изчезнаха.
След половин година, през лятото, на същия пазар забелязах елегантна млада жена, която вървеше покрай сергиите с плодове. Тя се отличаваше от
другите с гордата си осанка и с модерното скъпо
облекло. След ефектната жена вървеше солиден
мъж с кошница, пълна с различни плодове.
В тази млада жена, привличаща възторжените
мъжки погледи и явно завистливите погледи на жените, аз разпознах приятелката на продавачката на
цигари.
Приближих се и обясних на младата двойка, и
по-скоро на подозрителния спътник на госпожата,
причината за моето любопитство. Младата жена накрая ме позна. Седнахме в едно кафене на открито
и Наташа, така се казваше тя, разказа за събитията,
станали през последната година и половина.
- В онзи ден, когато пред много от постоянните
посетители Катя се скара с купувача, ние решихме
да напуснем, за да не ни се смеят. Помните ли, че
тогава Катя каза, че ще се омъжи за английски лорд.
И хората се смяха на това. Значи, и занапред ще ни
се смеят и ще ни сочат с пръст - решихме ние.
Само че не можехме да си намерим работа на
друго място. Току-що бяхме завършили училище, а
в института не успяхме да постъпим. Вярно, че аз
не бях сред най-добрите, но Катя беше почти отличничка. Взе изпитите с високи оценки, но не успя да
влезе. Безплатните места в института бяха съкратени, а да плаща за обучение тя нямаше възможност:
майка й не печелеше много, а баща няма. Затова
станахме продавачки на пазара, на други места не
ни взеха.
Работехме и се готвехме да кандидатстваме пак
в института следващата година. Но седмица след
случая на пазара Катя внезапно ми каза: ”Аз трябва
да се подготвя да бъда достойна жена на английски
лорд. Искаш ли заедно да се занимаваме?”
Мислех, че приятелката ми се шегува, но не беше
така. Катя и в училище беше такава.
В библиотеката беше намерила програма на

института за благородни девици, адаптира я за
съвременните условия и започнахме като луди да
се занимаваме по Катината програма.
Занимавахме се с танци, аеробика, изучавахме
историята на Англия, езика, правилата на доброто
поведение и маниерите. Гледахме политическите
дискусии по телевизията, за да можем да поддържаме разговор с умни хора. Стараехме се дори на
работа, зад сергията, да се държим като на светски
срещи, за да бъдат естествени маниерите ни.
Получавахме заплати, но не ги харчехме за себе
си. Дори козметика не си купувахме - събирахме.
Събирахме пари, за да си ушием прилични дрехи и
да отидем в Англия като туристи.
Катя каза, че английски лордове не идват на
малкия Владимировски пазар. Значи трябва ние да
отидем в Англия. Тогава шансовете ни ще нараснат
значително.
Заминахме за Англия с туристическа група. Двете седмици отлетяха бързо. Разбира се, както и сам
се досещате, английски лордове не ни посрещнаха
и не ни съпровождаха. А и аз самата на нищо не
разчитах, правех всичко за компания на Катя. А тя
се надяваше. Тя е упорита. Все се вглеждаше в лицата на англичаните, търсеше онзи, който й е съден.
Дори ходихме два пъти в клуб за танци, но никой
нито веднъж не ни покани да танцуваме.
В деня на отпътуването вече вървяхме от хотела към автобуса, който щеше да ни откара на летището. А Катя все се надяваше и все се оглеждаше
наоколо. Спря се на стъпалата и изведнъж остави

чантата си. Гледаше настрани и каза: ”Ето го, идва.”
Гледам аз: по тротоара към входа на хотела върви млад човек, мисли си за нещо свое и дори не
поглежда към нас. Когато се изравни с нас, дори и
не забеляза Катя, и отмина.
И внезапно Катя, ама как можа да го направи, високо го извика.
Младежът се обърна към нас. Катя бавно, но решително се доближи до него и му каза на английски: ”Казвам се Катя. Аз съм от Русия. Сега заминавам с този автобус с моята група за аерогарата.
Дойдох при вас… почувствах, че мога да ви стана
добра съпруга. Аз още не ви обичам, но ще мога да ви
обикна, и вие ще ме обикнете. Ще имаме добри деца.
Момче и момиче. Ще бъдем щастливи. А сега, ако искате, можете да ме изпратите до летището.”
Младият англичанин гледаше Катя много сериозно и нищо не отговаряше, изглежда се беше смутил от изненада. После каза, че има сериозна делова среща, пожела й щастлив път и си тръгна.
По целия път към летището Катя гледаше мълчаливо през прозореца. Не си казахме нито дума.
Беше ни някак неудобно пред туристите, които видяха тази сцена. Усещах направо с кожата си, как
хората се присмиват на Катя и я осъждат.
А когато пристигнахме на летището, на стълбите
на автобуса Катя беше посрещната с огромен букет
цветя от този млад англичанин.
Тя пусна чантата си на асфалта, не, направо я

хвърли, не взе букета, а се притисна до гърдите му
и заплака.
Той изтърва букета, цветята се разпиляха. Ние
с групата събирахме цветята, а те стояха. Англичанинът милваше косите на Катя и наоколо сякаш
нямаше никой... Говореше й бързо какъв глупак е,
как щял да изпусне съдбата си и ако не беше успял,
щял да страда после цял живот. И все благодареше
на Катя, че го е намерила.
Самолетът забави излитането си. Няма да ви
разказвам как, но аз го задържах.
Оказа се, че нейният англичанин произхожда от
семейство на дипломати и самият той се готви да
работи в някакво посолство. Когато се върнахме в
Русия, той звънеше на Катя всеки ден. Те дълго си
говореха. Сега Катя е в Англия, бременна е. Мисля,
че те се обичат истински, а аз повярвах в любовта
от пръв поглед.
Наташа, след като ми разказа тази удивителна
история, се усмихна на своя спътник. Попитах ги отдавна ли се познават. Младежът отговори:
- Аз бях в онази туристическа група. Когато англичанинът разпиля цветята, Наташа започна да
ги събира, а аз й помагах. А сега нося кошницата с
плодове след нея. Къде ще се мерим ние с английските лордове!
Наташа положи нежно ръка на рамото на своя
спътник и с усмивка произнесе:
- Не могат да се мерят те с вас, руските мъже.
После щастливата девойка се обърна към мен и
каза:
- Ние с Андрей се оженихме преди един
месец, сега сме дошли да навестим моите
родители.
***
Мнозина сега ще си помислят: „Провървяло им е, късметлийки са!”. Но аз се наемам да твърдя, че в дадения случай ситуацията е била абсолютно стандартна и закономерна. И дори повече, аз твърдя, че ако
повторят последователността на действията на Катя и Наташа, и други девойки биха
могли да прогнозират за себе си подобен
изход от ситуацията. Разбира се, разлики
в имената, в характера на избраниците, в
сроковете на изпълнение на замисленото
са възможни, но това, че подобна ситуация
би се случила и с другите, е предопределено. От кого? От самите девойки - от техния
начин на мислене и последователните им
действия.
Преценете сами. При Катя се е появила мечта
или цел - да се омъжи за англичанин. Не е важно
под чие въздействие тя е започнала да мечтае за
това. Най-вероятно й е била неприятна атмосферата на пазара, пияните купувачи, грубостта, а може и
присмехът на скандалния купувач.
И така, мечтата се е появила. Е, и? Малко ли девойки мечтаят за принца в бял “Мерцедес”, а се женят в края на краищата за обикновени неудачници.
Мечтите на повечето от тях не се сбъдват.
Съгласен съм, разбира се, че не се сбъдват, но
само защото техните действия, или по-скоро бездействието по отношение на мечтата прилича на
ситуацията във вица за лотарийния билет. Човекът
мечтае за печалба и даже моли за помощ Бог, а не
извършва дори елементарно действие – купуване
поне на един лотариен билет.
Девойките са започнали да действат и се е изградила определена последователност: мечта-мисълдействие. Опитайте се да изхвърлите от веригата
дори един елемент и съдбата на момичетата ще се
окаже съвсем различна.

Владимир МЕГРЕ
„Eнергията на живота”
Превод М. Дончева

Наука

27 април - 3 май 2009 г.
„ДА ОБИЧАШ - ТОВА Е ДА ДЕЙСТВАШ.”

Нужно е обединение, за да се създаде факторът
Концентриран енергиен поток, сбор от енергиите
на много хора, за да могат да се разпръскват по-висшите вибрации! Едно обединение без АБСОЛЮТНО
НИКАКВО ЛИДЕРСТВО, С АБСОЛЮТНА РАВНОПРАВНОСТ! Нашата задача тук, на Земята, е да събираме
преживявания, а не да зашеметяваме околните. Има
ли организация – създава се егрегор! Има ли лидер
– има проводник на егрегора, защото той действа
винаги чрез лидера! Има ли егрегор – има астрален
контрол! Не искаме повече контрол! Искаме свобода и Истинско Човешко изразяване! Едно обединение на автопилот, което да бъде и едно цяло, и
самостойни целокупни единици. Всеки да върши
своята работа и да се вписва в общия механизъм
чрез едно добро ниво на координация с подвижен
вътрешен център.

Виктор Юго


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

За състоянието на планетата и какво
можем да направим

обединение

Ние сме на границата на създаването на едно напълно ново
общество,
но трябва да разберем, че ние имаме отговорност да помогнем тази нова действителност да
бъде създадена. Важно е ние да поемем тази отговорност. Ние сме на Земята с тази цел, макар че все
още мнозина не разбират това. Нужно е да минем
от схващането само за преживяване до схващането
за едно честно и съдържателно преживяване. Това
преживяване трябва да се основава на точно възприемане на Истинската действителност (а не на
представяната за такава) и на правилна преценка,
което ще създаде един точен и желан край. Трябва
да разберем, че

действията, които сега се извършват, са строителните камъни за създаването и раждането на нова реалност.
Част сме от една велика космическа драма и тази космическа драма предстои да бъде
изиграна.
Когато осъзнаем важността на това, което ще
се случи на нашата планета и на нас самите, ние
съзнателно ще приемем и ще се съгласим с невероятните и неочаквани промени, които ще трансформират почти всичко, което съществува около нас. В
момента трябва да се научим да мислим, а не “как
да мислим”. Ако се предадем (и не проумеем истината), не ни остава друго, освен да се превърнем в
роботи. Защото се превръщаме в стадо овце, каквото искат да бъдем.
Матрицата казва: “ПОДЧИНЯВАЙ СЕ!”! Ако изберете да се отделите, вие казвате “Не, не е необходимо да го направя”.

Призивът за действие се състои в това ДА СЕ СЪБУДИТЕ.
Щом стане това, вие се отдръпвате назад и започвате да излизате от Матрицата. Но трябва да оставите онези, които искат да участват в илюзията,
да продължат да го правят.

Не можете да спасите никого, освен ако той не пожелае да
бъде БУДЕН.
Можете единствено да дадете импулс, за да загрее той отвътре и човек сам да спаси себе си! Тази
подробност трябва да ви помогне да си създадете
правилната перспектива. Не са нужни разговори,
внушения, подработване и други възпитателни методи. Това ще предизвика само рязък протест от
страна на неподготвените за новата информация.
Причината за това е проста: щом изразите вашите
намерения на глас – енергоинформационният паразит с помощта на вашите събеседници, ще започне да се опитва да пресече вашите намерения,
защото не съвпадат с неговите планове. Затова
действайте без разговори и запомнете: хората не
бива да се досещат за вашите планове. Само тогава,

когато започнете да влияете на хората без думи (не
говоря за злонамерено влияние), те ще възприемат
вашия импулс спокойно, като нещо естествено, и
дори ще започнат да го смятат за свой собствен.
Подобен ефект може да се наблюдава най-ярко
при общуването с децата. Забележете, всяко едно
пряко словесно възпитателно въздействие върху
детето обикновено има обратен ефект. Вие казвате
на детето: “Недей да свириш!” - а то започва да свири още по-силно. Казвате му: “Върви да обядваш!”
– и чувате в отговор: “Не искам!” Но когато цялото
семейство седне да обядва, а детето не бъде извикано, бъдете сигурни, че ще дотича само. Родителската програма за желание да се яде ще започне да
действа и детето само ще поиска да се храни, уверено, че това е неговото собствено желание... С богомилската дейност, която извършвате, е същото, и
вие със сигурност сте го забелязали. Опитате ли се
да започнете да говорите на някого за манипулацията, която се извършва над нас, получавате насреща или присмех, или нежелание за провеждането
на подобен вид разговори. Всеки човек, който и да
е, има връзка с егрегорите и когато се появи пред
нас, той почти винаги е под нечие влияние. Но когато вие видите в него вътрешния човек, ако го има
естествено, тогава вие може да работите с него на
надегрегориално равнище! Главното е да успееш да
създадеш точка-репер в съзнанието на слушателя
и тогава вече върху нея ти можеш да продължиш
посаждането на нови и нови понятия. В повечето
хора егрегорът не позволява контакта, ако този
контакт не му носи пряка полза или енергия. Повечето контакти започват с връзка с егрегора, и после, ако той позволи, е възможен някакъв контакт.
Затова предлагането на информацията в писмена
форма често е по-добрият вариант, защото тогава
импулсите преминават директно през емоционално-чувствения център на човек, без това да бъде
правено насила от вас. Ако човекът е готов, той ще
възприеме информацията. Ако не – усмихвате се и
продължавате по Вашия си Път. Това не е Пътят на
вашия познат.
Разбира се, словото е оръжие – прилагайте го
при хора, у които забелязвате импулс и прецените, че е възможен енергоинформационен обмен на
сравнително еднакви вибрации. Обикновено аурата на такива хора е зелена. Правете го по усет и слушайте Висшия си Аз.
Хората се страхуват от истината и се вкопчват в
илюзиите, защото ако се изправят лице срещу лице
с истината, ще трябва да направят нещо по въпроса – по-лесно им е да живеят в лъжа. Те търсят общоприетото и унифицирането, например религията, и използват вина (грях), заплахи, за да карат
хората да се страхуват и подчиняват. Трябва да откриете каква е истината за Вас.

• Пребивавайте в състояние на наблюдение и
не захранвайте Тъмната полярност, като реагирате на нея. Информацията за цялата манипулация,
за която говорих дотук, не е за да плаши, нито за
да променя някого! Тя е нищо повече от това, което е – ИНФОРМАЦИЯ! Тя трябва да бъде възприета
безпристрастно и без превземки от типа на: “Ами
сега?!?” Тя ви служи, за да се събудите и за да можете да я представите безпристрастно на този след
вас! Оттук нататък действате вие! Няма външен авторитет, който да ни спаси! Христос няма да дойде
тук отново! Пришествието, което се подготвя по
програма “СИН ЛЪЧ”, ще бъде манипулация. Христос дойде и показа как! От нас зависи ще последваме ли примера Му!
• Има много отговори, които трябва да откриете
сами и които няма да ви бъдат предоставени наготово.
• Ако се натъкнете на несполука, знайте, че това
е само неравност по пътя. Кажете си: Моят Висш Аз
се опитва да привлече вниманието ми към факта,
че за мен е време да напредна и че имам да свърша
някои сериозни неща.
• Някои от вас ще говорят за самотата, която преживяват с все по-голямото си излизане от Матрицата. Самотата е един от знаците, че сте тръгнали
в правилната посока, за да излезете от Системата.
Самотата сама по себе си е изпитание, което трябва да преодолеете. Доколко наистина искате да напреднете и излезете от целия фалш? Трябва да сте
последователни в решението си. Изборът си е ваш.
Това е точно обратното на онова, което обществото ви учи – да търсите спасение отвън, вместо отвътре.
• Гладкият път е капан – първоначално изглежда
гладък и широк, но с времето се стеснява и ви ограничава в това, което можете да направите. Някои го
избират, след като са тръгнали по неравния път и са
се натъкнали на предизвикателствата му. Други пък
виждат, че по гладкия път няма напредък и скачат
на неравния, приемайки предизвикателствата му.
• Ако отрежем енергията на нисшия астрал,
Матрицата ще се разпадне. Всяко едно нещо, което става на физически план, първо се одобрява на
астрален план. Но то не се генерира на този план,
защото този план няма генерираща способност.
Той би могъл да помогне за реализацията на даден проект, но той би могъл и да попречи. Основният девиз на нисшия астрал е, че: “Колкото помалко се знае, толкова по-добре за него.” Именно
затова правя и тази тотална дисекция на Матрицата (нисшия астрал) – самата Матрица няма генерираща способност! Затова чрез външни фактори
в съзнанието ни се вмъкват определени модели
на поведение и мислене, които да захранват определени намерения! Поддържат ни в състояние
на разделено поединично обслужване на нисшия
астрал. Всеки един е държан в подчинение чрез
болести, грижи и материални проблеми, в състояние на разделеност от другите, като Девизът,
посаден в съзнанието е: “Поединично спасение!
Енергията е ограничена! Важното е аз да се спася,
енергията или храната да достигне за мен! Когато другите потъват, важното е аз къде съм и аз да
не потъвам!” Човешкото същество в зомбирано
състояние не разбира Закона на Социума, Закона
за Скачените съдове:

колкото по-тежко става на
моя съсед, толкова и на мен ще
ми става по-тежко в бъдеще,
тъй като сме впрегнати в общ
астрален ярем.

Организационен живот



- Мойсей, Христос, Мохамед, Рама, Буда, кои са те, как се отнасяш ти към
тях?
- Ти на големите ми братя имената назова, Владимирe... Велик егрегор имат
моите братя, за милион години подхранвали са го мнозина хора, като при това
прекланящият се е намалявал своята сила… Никой да разгадае тайната им не
могъл, докато не настъпило днешното време. Братята ми взели са решение:
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натрупаното да съберат в единство и на живеещите на земята хора днес
Енергията своя да раздадат. И идва ново хилядолетие, в него ще населят Богове Земята, това са тези хора, чиято осъзнатост ще им позволи Енергията
да приемат.
„Анастасия”, книга 5
Владимир МЕГРЕ

ЧОВЕКЪТ КАТО КОМПЛЕКСЕН
Цивилизацията днес –
НАУЧЕН ПРОБЛЕМ проблемите и решенията
Кубрат Томов
учен - енциклопедист и философ

1. ЧОВЕКОЗНАНИЕТО - XXI ВЕК
Бурното време, в което живеем, има едва особена черта: в него за първи път започва реализирането на разбирането, че човекът е центърът на всички социални дейности, висшата цел на обществото,
висшето средство за постигането на тази цел, но й
висшата опасност за себе си. С това проблемите на
човекознанието се осъзнаха като централни и се
очаква, че XXI в. ще бъде век на човекознанието,
което ще премине към сливане с естествознанието.
За да продължим нататък разглеждането на човека
като комплексен научен проблем, нека видим главните сфери на човекознанието.
На първо място ще поставим физическата сфера,
изучавана в генетиката, анатомията, физиологията и
пр., в частност включваща и биополето. Втора е психическата сфера, обхващаща характер, темперамент,
емоции, воля - всяка от тях е достатъчно сложна
система. Тук психологическата наука натрупа много
информация, получена от около стотина раздела на
психологията. Социалната сфера включва семейство, роднини, съседи, приятели, трудови колективи,
квартал, селище, нация, класа, човечество...
Тези три основни сфери имат важни подраздели, които можем да обособим в самостоятелни сфери поради сложността им. Например ценностната
сфера включва идеали, цели, духовни и материални
потребности и интереси, биологични и социални
нужди, смисъла на живота и пр. Мисловната сфера
е част от психическата и включва мислене, видове
мислене, мислене и потребности и пр. Съзнанието
е висшата част на психиката и неговата сфера включва индивидуално и обществено подсъзнание,
съзнание и свръхсъзнание - с твърде многобройните фактори, степени, фази и пр. Тук като подобласт
можем да включим духовната сфера - всички и
всякакви учения (политически, правови, етически, естетически, педагогически, философски, религиозни, източни и западни и т.н.).
Следващата важна сфера е аз-сферата - съдържа
проблемите на себепознанието, себевладеенето и
себеразвитието. Тя трябва да се допълни със здравословната сфера - индивидуални и обществени
заболявания, лечения и здравословен начин на
живот, класическа и алтернативна медицина...
Специално внимание заслужава и сферата на човешките способности - обикновени и психотронични, физически и психически, духовни и пр. В края можем да
поставим жизнената сфера, разбиране като сфера на
стратегическото планиране на живота.
По всички тези сфери може много да се говори
- за известното и проблемното в тях, но по-добре
е да ги обобщим в три големи групи или три страни на човека. На първо място той е елементарният
носител на социалното качество, основната производителна сила, субектът и обектът на историческия процес, предмет на възпитанието - всичко това
се изучава в обществените науки. На второ място
човекът е биологически вид, организъм, естествен индивид с генетическа природа, част от биосферата, - това се научава в естествените науки. И,
накрая, човекът е елемент в системата за контрол,
комуникация, управление, оригинал за създаване
на технически устройства - все обекти на техническите науки.

2. ПРОБЛЕМИТЕ
НА ЧОВЕКОЗНАНИЕТО
Преди всичко трябва да се посочи, че е нерешен
проблемът за възникването на човека (неговия антропогенез - както казват учените). Случайно ли
е неговото възникване, закономерно ли е, плод
на развита извънземна цивилизация ли е... - нищо

утвърдено по тези въпроси, макар по всеки да има
натрупани факти и хипотези. Не е решен въпросът и
за развитието на човека в
исторически мащаб, за мутациите в това развитие,
за нивата на психическото
развитие на дедите и прадедите ни...
Този проблем е свързан
и с въпроса за формирането и развитието на обществото – т.нар. от учените
социогенез. Тук влизат и
проблемите за малките и големите групи и колективи - от семейството до човечеството. Тези проблеми се изучават от науките за обществените отношения, от физическата и икономическата география,
антропология, демография, медицинските науки...
- продължения и развитие на науките за биологическата еволюция и историческия процес.
Следващата група въпроси са обединени в проблема за индивидуалното развитие на човека, за
отношението организъм и личност - изучавани от
обществените и естествените науки. Тук влиза и
проблемът за нивата в човека - биологическо, психологическо и социално, за съотношенията и взаимозависимостите им, за доминирането и подчинеността им и пр. Тук основен е въпросът за практическите
задачи на възпитанието проблемът индивид - индивидуалност - личност и взаимоотношенията им.
Засега средното понятие е силно подценявано и
неразработено от педагогиката, социологията, психологията и пр. Специален и дълбок проблем е този
за съотношението между биологическото и социалното в човека, кога, къде и как водещо е едното
или другото, как се ограничават и стимулират едно
друго и пр. Нерешен е и проблемът за развитието на
индивидуалното съзнание, за взаимовръзките му с
общественото съзнание, за обучението на човека в
различни видове дейности, вкл. професионалните,
житейските, семейните и пр.
Специален проблем е взаимодействието, съдействието и противодействието между човека и
техническите системи, отношението човек-машина, изучаван от голяма група ергономически дисциплини. Силните и слабите страни на човека и
машината, резервите на човека и събуждането им
- усъвършенствуването на машините, проблемът за
системите с изкуствен интелект (експертни и пр.),
системите с хибриден интелект (машини + хора),
системите с естествен интелект - човек, животни,
растения - всичко това са проблеми в движение,
развитие, частично решаване. Важен клон от познанието и прилагането представляват бионическите
науки - те въплъщават знанията за живите системи
в технически устройства, използувайки биологическите и пр. принципи.
Друг важен проблем е този за активизацията на човешкия фактор, за кадровата политика.
Той е свързан с проблема за мотивацията, в която
се изразява насочеността на личността, нейната
структура, условията, факторите и механизмите за
нейното формиране и преобразуване - проблеми,
изучавани от икономиката, социологията, етиката,
педагогиката, правото, биологията и пр. Ядрото
тук е на човешките потребности - духовни и материални, биологически и социални, йерархията им
по важност как са взаимосвързани потребностите
на индивида, различните общности; цялото общество... Добре се разбира, че в крайна сметка интересите управляват човека и проблемът е тези интереси да се формират и при нужда да се променят в
необходимата на обществото посока...
Възлов за обществото и личността е проблемът
за способностите на човека, за обусловеността им
от генетическите дадености и социалните условия. Вероятно биологическото слага някакви гра-

ници, но изглежда те са
замръзнали и затова се
смята, че културата (социалното) - това е превръщането на човека
във всичко можещо общество (менине на Кант).
Това е свързано с проблема за колективните
способности - системна
надстройка над индивидуалните, придобиваща
и ново качество. Важни
проблеми са свързани
с интелекта като интегрално свойство на личността, за методи за оценката му (педагогически, психологически, биологически, ергономически...).
Може би на върха на пирамидата от проблеми
са тези за съзнанието, деятелността, биополето и
пр. Няма единно мнение за това, що е съзнание.
Може да се предположи, че то е орган или функция
за предсказване и управляване на бъдещето - на
базата на сетива, информация, наука, интуиция и
пр. Дълбок проблем тук е този за интуицията - какво представлява, как да се активизира и управлява,
какви качества на човека се проявяват в нея и т.н.
Проблемът за съзнанието е и проблем за неговите
нива. Наченки на съзнание има и в животните, даже
приматите (маймуните) показват и наченки на абстрактно мислене. Това означава, че има и по-високи
равнища на съзнанието от това на човека – нещо,
което можем да наречем космическо съзнание или
свръх-съзнание. Изглежда човекът на бъдещето ще
има такова свръх-съзнание, в основата на което ще
бъдат развитите и овладяни психотронични качества, демонстрирани от екстрасенсите (Ванга, Джуна и мн. др.) Има методи на активизиране на тези
човешки сили - методи на йога, аутогенния тренинг
и други психометоди.
Специално биополето разкрива едно огромно
проблемно поле. То показва, че човешките същества са много по-сложни от това, което си мислехме до
вчера. Вълновите свойства на биополето, проявяващи се в по-нисшите равнища на материята под това
на съвременните елементарни частици са такива, че
чрез биополето живите същества на земята са свързани с целия безкраен космос актуално - физически,
че чрез него ние влияем на средата (близка и далечна) не само с механичните си дейности, но и с мислите, чувствата, нравствеността си и пр.
Чрез всичко това човекът се оказва пресечна точка на две различни йерархии от системи: външна и
вътрешна. Вътрешната - това е неговата физика, психика, съзнание и пр., т.е. сферите на човекознанието, които посочихме в началото. Външната йерархия
- това са семейство, квартал, различните колективи,
селища, нация, държава, човечеството, че даже и целият космос. Чрез сетивата, интуицията, психотроничните способности външните системи са отразени
и пречупени във вътрешните, както и обратното.
Едва когато опознаем тези две йерархии, тогава
ще опознаем и овладеем и тяхната пресечна точка - човека. Това, обаче, може да стане само след
пълното сливане на човекознанието с природознанието, което сливане е безкраен процес, равнозначен на опознаването на материята, космоса,
субстанцията и пр.
При такъв подход е ясно, че човекът е комплексен научен проблем - обект на всички науки,
на цялата духовна и материална практика на човечеството. Самопознанието, саморазвитието и
пр. – т.е. практиката – са възможни само на базата
на творческата дейност, защото само действайки,
причинявайки, създавайки нови неща... човекът
разкрива и показва какво може. А философията,
психологията и социологията смятат, че реализирането на творческите сили на човека е и реализиране на неговата свобода и лично щастие.

Организационен живот
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Чиста и свята република се прави от чисти и святи хора.



В единението на светлите мисли и стремежи е силата на българите и на
човечеството.

РУСЕ В СЪВРЕМЕННАТА
НИ ДУХОВНОСТ

Магията на духовната любов
Продължава
от стр. 1
Присъствам и участвам в такива изяви и на
Седемте рилски езера,
и в София, и в други градове. Те винаги повече
или по-малко са ме обогатявали с чутото, но
това при мен винаги е
било само интелектуално обогатяване.
Срещата сред природата, организирана
от русенци, се оказа
нещо съвсем различно.
Тя започваше в ранна
утрин на една поляна,
сред пробуждащата се
природа. Паневритмията настройваше душите
към БОЖЕСТВЕНОТО, а
не към хладния разум,
жаден само за знания.
Самият форум, също
сред природата, на
площадката пред хижа
“Приста” с изглед към
величествения Дунав,
започваше с вълшебните звуци на мелодии от
Учителя, изпълнявани
от познатите ни цигулари Йоанна Стратева и
Панчо (Петър Христов),
следваха формули и
мисли на Учителя, излизащи от сърцата на произнасящите ги.
При тази предварителна нагласа ние,
участниците, вече не
търсихме различията
и “несъответствията” в
докладите, не - ни най-

Национален творчески форум
ПОЗНАВАМЕ ЛИ УЧИТЕЛЯ,
Русе, 4 и 5 април 2009 г.

възможност филмът за
родовите имения в Русия и България, озаглавен “РОДОВО ИМЕНИЕ

ка държава, защото той
е може би сега единственият интелектуалец
и личност на духовността ни, който може да го
стори компетентно, другите вече не са на тази
земя, доколкото знам.
Има ли Биков свои
духовни
приемници
сега в Русе? Нямам предвид конкретните му
виждания, а духовността му и интелектуалния
му капацитет. Може би
така ще се развие асистентката по физика от
Русенския университет
Боряна Тодорова. Като
такъв негов приемник
усетих и Петър Христов,
който говори предпоследен на форума. Той не
изнесе доклад, а просто
излъчваше любов чрез
словата си и ми предаде формула, която да
поместя във в. “Родово
имение”, за да бъде ползвана от нашите читатели. Тя гласи:

КОСМОС, ЧОВЕК,
ЗЕМЯ, СВЕТЛИНА

малко, защото ние вече
бяхме изпълнени с духовна обич. Търсехме да
чуем тези важни неща,
които духовно ни обогатяваха, независимо от
нашите разногласия от
историческа или духов-

на гледна точка.
И така за пръв път в
живота си, а сега съм на
80 години, не присъствах и не участвах в научна изява с тема духовност, а участвах в едно
чудо, което русенецът

Петър Христов определи с основание като
“ЛЮБОВ В ДЕЙСТВИЕ”.

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ
ВЪВ ФОРУМА

Хора, които участват
в такива духовни изяви, веднага биха
отбелязали някои
имена: Димитър
Мангуров, Христо
Маджаров, Риния.
Все повече, лично
за мен, се утвърждават и със своите
просветни беседи
Паско Николов и
Върбанка Николова. Бях впечатлен
и от доклада на
Боряна Тодорова от Русенския
университет, посветен на Беинса
Дуно и нашето
съвремие. Основната тематика обхващаше понятието ДУХОВЕН УЧИТЕЛ, но и БЕИНСА
ДУНО КАТО ТАКЪВ
ДНЕС. От страна
на в. “Родово имение” идеята беше
да се покаже по

– ЛЮБОВ И МЕЧТИ”, но
поради липсата на необходимата
техника
представих доклада “Беинса Дуно за ролята на
славянството в Епохата
на Водолея и ролята на
Анастасия в него.”

РУСЕНЦИ

Този духовен дар,
какъвто беше форумът,
го дължим на русенци
и на първо място на неговия организационен
колегиум, оглавяван от
Данка Йорданова и Диана Поптонева.
Русе е един от големите културни и духовни центрове на България. На форума присъстваше един от ветераните на русенските
духовни интелектуалци
– д-р Владимир Биков.
Той участваше в него с
духовните си вибрации,
макар външно да не взе
думата. Още от преди 40
години духовността ни
е сближила. Помолих го
да напише една история
на езотеричната духовност в третата българс-

Космически сили на
Светлина и Любов,
Даваме разрешение
на Потока на Енергиите
на Светлина и Любов да
премине през нас и да
бъде заземен на мястото, където сега се намираме.
Нека
заземяването на тези Енергии да
бъде устойчиво и нека
Енергийният поток да
нараства всеки миг и да
трансформира нашата
планета Земя в планета
на Светлина и Любов!
Активираме
това
място със Светлина и
Любов сега и завинаги
и нека то да остане активирано и след като си
заминем оттук!
Нека Земята да живее!
Нека Светът да добрува!
Нека щастливи да
бъдат всички живи
същества по Света!
Амин!
Така усетих и участвах в този необичаен за
мен духовен форум на
ЛЮБОВТА В ДЕЙСТВИЕ.
София,
7 април 2009 г.

Изкуство и култура



„Светът е пълен с неверни мисли и безсмислени суеверия, и никой човек, обладан от
тях, не може да напредне. Затова ти не трябва да поддържаш, че известна мисъл
е истинна, само защото мнозина я смятат за истинна, нито защото е минавала
за такава през вековете, нито защото е била написана в някоя от книгите, които
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хората смятат за свещени; ти трябва да се обърнеш към своя собствен разум и сам
да прецениш дали тя е разумна.”
ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

Иванка Янкова е родена в Асеновград, но дълги години работи в град Пловдив в областта на
културата. Завършва философия
в СУ “Кл. Охридски”. Автор е на
седем стихосбирки. Участва в българските хайку антологии: “Птицата”, “Пътят” и “Огледала” – 2003,
2004, 2005 г. Нейни стихове са
публикувани в български и чуждестранни списания, сборници,
сайтове и издания на Световната
хайку асоциация, в превод на пет
езика. Отличавана е с награди в
литературни конкурси. Инициатор и организатор за издаването
на сборника “Прагове” – 2005 г.,
със стихове на пловдивски хайку
поети. Учредител и председател
на Пловдивския хайку клуб.
Член е на Дружеството на
пловдивските писатели и на Съюза на независимите български
писатели.
“Слънце в сърцето...
Деца. Дървеса, Птици.
Родово имение.”
Иванка Янкова

ЗА ХАЙКУ ПОЕЗИЯТА И ОЩЕ НЕЩО

Хайку поезията отдавна е преминала всички
граници и е една глобална форма на изкуство и общуване. От началото на XX век досега тя завоюва
определено място в световното поетическо пространство.
Хайкуто възниква в Япония и има многовековен
път на развитие. Корените му са в японската литературна традиция и във философията на Дзен будизма, която възприема човека като неразделна част
от природата. А природата, вселената е цялостен
организъм, в който всичко се променя всеки миг,
но и най-малката частица от този организъм съдържа в себе си цялото. Можеш да видиш света и в
капчица роса, и в урагана, като в един миг е същото,
а в другия не е, и после пак е същото. И който може
да улови мига и да го изживее, той е щастлив, слял
се е с него, съпреживял го е. А пък ако го е запечатал и в слово, това вече е сполука.
Хайку поезията отразява и е продължение на
различното японско стихотворчество – вака, танка,
верижни стихове – ренга. През XVI век се стига до
кратката поетическа форма хайку-моностих от 17
срички - 5-7-5, в който има ритмика, но не и римуване, както и сезонни думи и паузи. Новаторите-модернисти М. Шики, С. Огивара не смятат, че трябва
да се спазват изцяло каноните, защото това е външна характеристика, а същността на хайкуто е преди
всичко в духовната атмосфера и настроение, което
създава.
Поетът, който прави хайку или му се “случва”, е
“вътре и отвъд нещата”. Той тръгва от конкретен
факт, случка, преживяване, видени в оригинален,
необичаен ракурс в реалния свят. С езика на думите разгадава знаците, които ни дава природата. Но в
този реален свят може да се крие и въображаемото
и нереалното. Стига поетът да има сетива, чувствителност да го види и отрази. Той откроява два пласта – единият е външен и идва от съзирания детайл,
картина, миг, образ, а вторият – вътрешен, който е
свързан с невидимото, ирационалното в този свят.
Поетът оставя “отворен образ, незавършен”, с определени “асоциативни пространства”.
Хайкуто трябва да бъде естествено, спонтанно,
без излишни думи, да има недоизказаност. И, разбира се, и още нещо, което да прави читателя съавтор, да го кара да съпреживее мига и да го интерпретира по свой начин.
Както казва японският класик М. Башьо, хайкуто “прилича на върбова клонка, докосната от лека
вълна, която в момента се люлее от бриза.”

Правенето на хайку изисква майсторство, метафорична образност в широкия смисъл, подход и
начин на възприемане на света, близки до този на
хората от Изтока. Да се получи сливане на субекта и лирическия Аз, пряка връзка с природата, при
което “думите са изчерпани, а смисълът продължава”, “стихът свършва, но мисълта е безгранична”,
защото тази поезия говори с езика на мълчанието.
Важното е да се подчертае, че няма хайку без добра поезия. При японците хайкуто е свързано и с
калиграфията и живописта, което допълва концентрираната словесност.
Зимен вятър –
скри се сред бамбука
и утихна.
Башьо

Утринна мъгла
рисува
мечти на минувачи.
Бусон
Битува мисленето, в т. ч.
и сред хора от литературните среди, че да се “пише” хайку, е нещо просто и
едва ли не много лесно и на всеки му се отдава. И
това е така, защото не се познава същността, духът
на хайкуто, а се възприема по неговата външна,
формална страна – тристишие – 5-7-5 и т. н. Затова
има много тристишия, които са имитация на хайку.
За правенето на хайку според Башьо е необходимо “първо да се научат правилата, а след това
да се забравят”, което, разбира се, е условно. Поетът трябва да има богат личен опит, дълбоко познание и сетивност, както и холистичен поглед към
света. Хайкуто не е концентрация, сентенция, описание, разказ, а е миг-образ, настроение, многопластовост, многозначност на възприемането, и за
разлика от писането на класическа поезия, обектът
трябва да е видян, усетен, съпреживян. Когато “се
случва” хайкуто, трябва

да се потопим “в същността на нещата”,
както препоръчва в своето известно изказване за
бора и бамбука М. Башьо.

Към хайку поезията проявяват интерес все повече хора от различни страни и континенти. И найвпечатляващо е, че тя е разбираема поезия, защото
се доближава най-много до невербалните изкуства
като живопис, графика, фотография и др., които не
се нуждаят от превод.
В нашата страна хайку според някои автори се
свързва с поета Иван Методиев и с оглавяваното от
него движение “НАВА” през 80-те години на ХХ век.
Но още по-далече опира в древната култура на размирния Балкански полуостров – кръстопът между
Изтока и Запада, с многопластова култура - и може
би в прабългарските ни корени, което сякаш ни
обогатява генетично с източни нагласи
за по-цялостно и интуативно възприемане на света.
Българските хайку творци – Д. Стефанов, Е. Сугарев, Г. Билярска, Х. Кепелла,
Л. Балабанова, П. Чухов и др., а преди
тях Блага Димитрова, Ал. Геров и др.,
пречупват през призмата на самобитната българска духовност и традиция найдоброто от Източната и Западната хайку
култура и изграждат свой оригинален
поглед към света, отразяващ нашата
природа и емоционален живот.
Българската хайку поезия вече има
свое място в световната литература. Тя
присъства в много международни антологии, конкурси и др. значими прояви. Създаденият през 2000
г. Български хайку клуб, който през 2008 г. прераства в съюз, и хайку клубовете в отделните градове от
страната популяризират тази поезия. Проведеният
през м. юли 2005 г. в София III конгрес на Световната хайку асоциация, с участието на най-известните
хайку поети от петте континента на нашата планета,
бе потвърждение за приноса на българската хайку
поезия в световната хайку култура.
Мисля си, че в този наш забързан и агресивен
ХХІ век, в който има много пречки за комуникацията между хората, хайку поезията със своята
магнетична краткост, многопластова образност и
концентрация на мисълта може по пътя на мълчаливото внушение да разкрие по-дълбоко красотата
в човешкото общуване и да ни направи по-добри. А
това вече е много.
март, 2009 г.
Иванка ЯНКОВА, Асеновград
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„Защото националните символи залягат дълбоко в съзнанието на всеки, а от там на
подсъзнателно ниво се извършват редица процеси, като породената от това мисловна
енергия образува един общ поток с неимоверна мощ. Такива мисловни потоци могат



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

ПЕТ ГОДИНИ ХАЙКУ КЛУБ - ПЛОВДИВ
Иванка ЯНКОВА,
Председател на хайку клуб – Пловдив.
Учреден през м. декември 2003 г.
Членове на клуба – известни пловдивски поети,
журналисти, художници и др.
Цели и задачи на клуба – подпомагане творческото развитие на пишещите хайку в града и региона и популяризиране на хайку поезията.
Дейност:
- Ежемесечни творчески сбирки, на които се обсъждат теми, свързани с поетиката и естетиката на
хайку, хайбун и др. миниатюрни форми, интересни
статии, представяне на издадени хайку стихосбирки и др.
- Участие в национални и международни конкурси, публикации в наши и чуждестранни литературни издания, сайтове и др.
- Награди в национални и международни конкурси – Кирил Димитров – от конкурса: “Хайкуто и
музиката”, проведен от Българския хайку клуб и от
международен конкурс в Хърватия и публикации
Есен пилее
по хълма цветни сълзи.
Суши ги вятър.
*****
По жълти зърна
скача слънчево зайче.
Знак за гроздобер.
Атанас Рашков

*****
Над реката се
е проснал залез. Лежи
си и се къпе.
*****
Дъжд над сивите
улици. Мокро дърво
бие вятъра.
Величка
Настрадинова

*****
Смисъл загубих,
а пътят продължава.
Змия да вие.
*****
Море, страстта си
усмири,
защото твое дъно съм
и ми тежиш.
Бисер Дамянов

*****
Отвън - дъжд, вятър,
в ядрото слънце грее.
Между нас – цветно.

рия – литературни четения, откриване на изложби
и др.
- Участие в III-я конгрес на Световната хайку асоциация – м. юли 2005 г., проведен в София с участието на над 60 известни хайку поети от 40 страни
от 5-те континента, литературно четене в Етнографския музей в Пловдив с гостите – Казимиро де
Брито – Португалия, Драган Ристич – Сърбия, Баня
Нацуиши – Япония, Дейвид Ланю – САЩ, Наталия
Седенкова и Дмитрий Кудря – Русия, Ален Кервен
– Франция и др.
- Установяване на международни контакти.
- Издаден сборник “Прагове”, с участие на 16
пловдивски поети, двуезичен – български и английски език – 2005 г., с редактор Тодор Биков.
- Материали във вестник “Марица”, радио Пловдив, ТВ САТ, Евроком.
- Публикации на хайку стихове на пловдивски
поети в авторитетно немско литературно издание
“Ortder Augen” м. V. 2007 г. – Иван Ройдов, Б. Дамянов, Т. Биков, Ив. Янкова, Ст. Терзиев.
- Предстои издаване на хайку антология “Отвъд
думите”.

Деца. Дървеса. Птици.
Родово имение.

*****
Светкавица бях,
лъчезарна прегръдка.
Автограф на Бог.

*****
Сринат параклис,
а помежду фугите –
стръкче лунен цвят.

слуша вятъра.

*****

*****
Старица вишна
вика за целувчица
новата брадва.

*****
На елинския бряг
портокалови слънца
ме заслепиха.

Иванка Янкова

Вангелия Атанасова

*****
Зелен скакалец,
върху вселенско листо.
Дом си създава.
*****
Шепа малини.
Донесени с любов.
Мисъл в безкрая.
Емилия Иванова
– Емили
*****
Морето
в чаша се изсипа.
Преля над хоризонта.
*****
Скрих сълзите
в дъжда.
Смях заваля.

*****
Сива улица.
Само бавният тролей
разпръсва багри.
*****
Един слънчев лъч
прибяга край мен ведно
с пролетен спомен.
Кирил Димитров

*****
Звезден небосвод.
Игра на лунни лъчи
с морска пяна.
*****
Земята жадно
прегръща белия сняг
и бременее...
Кръстина Боева

Иван Янев

*****
Небето – сянка на море,
с душите на удавници
препълнена.
*****
Живеем в
таралежови
кожи.
Докосването
болка
причинява.
Иван Ройдев

*****
Стъпки на елен
ме отвеждат към теб.
Връщане няма.

на хайку на Иванка Янкова, Надежда Райчева.
- Национален конкурс “Буквата, думата, книгата”, организиран от Българския хайку клуб – трета
награда на Христина Иванова от СОУ “Княз Борис
I” – Асеновград.
- Световен конкурс за деца – м. юли 2005 г. в София – първа награда за Мария Рангелова – ученичка от ОУ “Драган Манчов” – Пловдив.
- Участие в антологиите: “Птицата” – 2003 г., “Пътят” – световно хайку – 2004 г., - двуезична, “Огледала” – 2005 г. – триезична, “На края на деня” – 2005
г. – сръбска, списание на Световната хайку асоциация и др. – Иванка Янкова, Кирил Димитров, Лидия
Сиракова, Надежда Райчева.
- Организиране на литературни четения в читалища, училища, клубове.
- Срещи с известни хайку поети и изследователи на хайку – Димитър Стефанов, доц. Христо Ке
Пелла, д-р София Филипова, Гинка Билярска, П. Божуков и др.
- Взаимни гостувания с други хайку кубове.
- Учреден хайку клуб в Асеновград – 2007 г.
- Участие в Дните на японската култура в Бълга-

*****
Цъфнала клонка
наднича в прозореца...
Пролетно огледало.
*****
Слънце в сърцето...

*****
Оловно небе
се е събрало в сълза
неизплакана.
*****
Трезвен вятърът
смете празника в улици.
Оголи вини.
Мария Болгурова

*****
Планинско царство:
Бор - брадясал великан,
в изворче вслушан.
*****
Без шум, без зидар
между нас стена расте
и вее студ, вей...
Мария Рибарова

Циганско лято
пожари подпалваха
слънчеви глътки.
Минко Танев

Станислава Генчева

*****
Помислих за себе си
като за кактус.
Усетих бодлите.

*****
Пуста поляна
сама калинка търси
стръкче от любов.

*****
Пеперуди. Под
крачетата им тънки
рони се
сливов цвят.
*****
В ретро кафене
ме заведе дъждът.
Носталгичен джаз.
Светла ПачеваКарабова

*****
Точици разцъфтяха над
чайника.
И нищо чудно –
беше зимно утро.
*****
Напуканите устни на
желанието.
Жаждата за сол
– неутолима.
Стоян Терзиев

*****
Спи южният град
с изумруден купол,
пиян от любов.
Лидия Сиракова

*****
Бяло и тихо.
Тъмно-кафява сянка:
разпилява се...

Надежда Райчева

Цветанка Георгиева

*****
Дете очите си потрива –
подпалва с длан
зората.
*****
Тънка висока топола –
чапла на пръсти
вие гнездо.
Тодор Биков
*****
Нежен допир.
Събужда ме в утрото
твоята мисъл.
*****
Снежна виелица.
Клони протегнати.
Милост просят.
Христо Трайков
*****
Вятър струните
брули. Самотна песен
е тополата.
*****
Полъх от пера
и гората запява –

*****
Ароматът
от кафето излетя.
Утайката въздъхна.
Александра КиреваПопова
*****
Празнична свещ
огря сълзата,
за прошка.
*****
Шипката наметна
зелено елече.
Бодлите крие.
Генка Маджарова

*****
Слънчев лъч,
в пазвата на деня
наднича.
Цвят се отрони.
*****
Кафяво коте,
ръждиво-червено
листо.
Есенна игра.
Славка Ставрева
февруари 2009 г.

Изкуство и култура



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

27 април - 3 май 2009 г.

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

1 МАЙ – ДЕНЯТ НА ХЛЯБА

Подницата – съд за хляб и свещенодействие
Дора
АЛЕКСАНДРОВА
Традиционният начин за печене на хляб
в глинен съд вече е забравен дори по селата.
Специалният
глинен
съд, наричан “подница”,
може да се види само в
етнографските музеи.
Някога той е бил много
важен за всяко домакинство. Не само заради хляба, но и заради
магическите свойства
на този непретенциозен
наглед, но тайнствен
глинен съд, в които са
вярвали навремето старите българи.

подница
връшник

имат и малки отвори за
парата. В по-стари времена и двете части били
глинени. После започват да правят метален
похлупак.
Традиционните
за
българската кухня глинени съдове за печене
правят храната по-вкусна. Преди да сложи хля-

Армагедон – вечната битка за хората – между белите
и черните дракони
httpwww.picturescloset.com

Традиционният български хляб е кръгъл
като слънцето, даряващо плодородие на земята. Така че и глиненият съд за печене на хляб
е кръгъл. Подницата
може да се оприличи на
голяма глинена чиния
или плитка купа с плоско
дъно. Нарича се “подница” или “чирепня”, има и
капак с формата на купол – “връшник”. Някои
варианти на връшника

ба да се пече, домакинята първо “пали” подницата и връшника – окачва ги над пламтящото
огнище и ги оставя да
се нагряват, докато глината побелее. Едва тогава тя поставя тестото
в подницата, захлупва
го с връшника, полага
съда в огнището и го затрупва с гореща жарава.
Докато се опече хлябът,
домакинята често сменя изстиналите въглени

Съобщение
На 10 май 1009 г. (неделя) от 11 часа в клуб
“Катарзис” в гр. София, ул. “Гюешево” №64,
ще се проведе Кръгла маса на читателите
и симпатизантите на в. “Родово имение”.
Записвания за изказвания и предложения на
e-mail: rodimenie@abv.bg и тел.: 02/ 962 16 85
Водещи:
Марио Любенов - 0884 222 356 и
Николай Кафтанджиев - 02/822 62 23

Вход свободен

с нови, още
пламтящи, за
да се поддържа постоянна
температура.
Керамичният съд поема
и задържа топлината
за дълго. Така тестото
вътре се пече бавно и
равномерно.
Затова
хляб, опечен в подница,
става много апетитен и
вкусен. Когато хлябът
се опече, се изважда от
съда, но не бива да се
разчупва и яде, докато
е още топъл. Народният
опит е установил това
правило, което се потвърждава и от съвременната наука за здравословно хранене. Когато току-що изпеченият
хляб изстине, трябва да
се прибере във вълнена
торба. Някога селянките
изтъкавали специални
торби за хляб, нашарени
с червени и жълти бразди – цветове на огъня и
на слънцето, на плодородието и на здравето.
Така дори торбата носи
символиката, която българинът придава на хляба и почита много дълбоко. В традиционната
народна култура хлябът
е много повече от храна
– той е знаков образ на
самия живот и затова се
смята за свещен.
Заради народната почит към хляба съдовете,
в които той се пече, се
изработват със специален ритуал. За разлика
от другите домакински
глинени съдове, които
се майсторят от занаятчии-грънчари, подницата за хляб на село
се прави само от жени.
Има строго определен момент момент за

този ритуал – денят на
Св. Еремия (1 май). Рано
призори моми и невести
от цялото село излизат с
ритуални песни извън
населеното място. Отиват да извадят глина от
долове, през които текат реки. В някои райони има поверие, че глината трябва да се вземе
от три различни места.
После жените се залавят
заедно да месят глината.
Те тъпчат глината с боси
крака, като се сменят,
за да участват
всички.
Вярва се, че
жена, която е
газила глина
за подници,
през лятото
няма да бъде
ухапана
от
змия, докато
работи по полето. Същата
предпазваща
функция имат
заклинанията
и песните, изпълнявани от
жените, докато месят глината. И като
продължение
се смята, че
подницата
пази селските
къщи от набези на змии.
В народните вярвания
змията
се възприема
двойнствено.
В ежедневието тя е опасна
за хората. Но
едновремен-

но с това тя е свещена,
защото се смята, че в
образа на змия се явяват духовете на предците, които закрилят дома
и му осигуряват благоденствие. Всички тези
представи са вплетени
в ритуала за направа на
подниците точно в деня
на св. Еремия. Според
поверието, на този ден
змиите се събуждат от
зимния си сън и излизат
от своите леговища.
Месенето на глина
за подници е един от
магическите
ритуали
за предпазване от змиите, но едновременно
и за плодородие. Тези
представи се развиват и
във вярването, че ако се
приготвят нечетен брой
подници, ще се раждат
повече деца в семейството.

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; телефон: 02/870 11 35
(квартал “Изток” и “Плиска”)

Подобни митологични представи са вплетени и в още едно народно поверие за подницата. Някога вярвали, че тя
е магическо “оръжие” в
битката между невидими крилати чудовища
– хали и змейове. Халите опустошават нивите,
а змейовете се бият с
тях, за да опазят посевите. Вярвало се, че дори
само с парче от счупена
подница халите могат да
убият змея-пазач на нивите. Затова, когато чуят
гръмотевици – знак,
че се разиграва битка
между хали и змейове,
селянките бързали да
скрият подниците. Заради всички тези вярвания
подницата не е обикновен домакински съд, а е
носител на древна митологична памет.
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“Природата си служи със символи и знаци. Няма престъпление или добро,
което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък
върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички
добродетели.” 					
Петър Дънов



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

Петър Дънов

Лазарица и Цветница в Троян
Мариела
ШОШКОВА

За пореден път дамското сдружение „Българка-Троян” отбеляза двата традиционни
празника Лазарица и
Цветница.
На Лазаровден на
площад „Възраждане” в
Троян се събраха много
деца, които предварително бяха заявили желание за участие в обявените конкурси:
- за най-красива лазарка;
- за писано яйце;
– за най-добре изпята лазарска песен;
- за украса на кера-

мичен съд;
- за есе на тема
„Съвременната лазарка”.
В конкурсите взеха
участие около 80 деца
от община Троян, като
най-атрактивно за многобройната
публика
беше
традиционното
лазарско дефиле, в което участваха момиченца
от 1 до 17 години.
Празникът
бе
съпътстван от богата
музикална програма, с
участието на фолклорна формация „Елит” от
Ловеч, клоунът Гого от
Плевен и читалищни
състави от Троян.
Дамите от сдружени-

ето почерпиха с лакомства всички деца, дошли
да участват в празника,
и раздадоха повече от
20 награди на победителите във всички конкурси.
На следващия ден –
Цветница, на моста над
река Осъм, на Централния площад дамите от
„Българка” заедно с читалище „Наука – Троян”

организираха автентично представяне на ритуала Комичене.
Сдружение „Българка – Троян” съществува
вече 10 години и е една
от най-активните неправителствени организации в Троян, която има
за цел възстановяване
на българските традиции и християнските
ценности.

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
27 април - Свщмчк Симеон, брат Господен

по плът
1866 - важна дата за българската литература - в
Трявна се ражда Пенчо Славейков. В едно стихотворение с наслов “27 Април 1866” тълкува рождения си ден така:
На тоя ден съм аз роден.
За други - като всеки ден!
За мене... с моето рождение
неволята се роди с мене.
И с нея тръгва той по света, и в
нея намира благодат, защото тя му
отваря очите “за туй, което Бог говори”. Вдал слух в тоя говор, и всичко,
що видял и чул, без ухитрения словесни, изпял го в своите ясни песни. В тях е целият
му живот, узрелият плод на труда му. “Берете! Той
е зарад бране, и гладний сито ще нахрани”. Така
възнаграден от своята неволя, Пенчо Славейков
приема участта си - човешка и поетическа - като изпълнение на Божията воля.
На тоя ден съм аз роден.
Сега познах, че тоя ден
роди се Божията воля –
и в мен, и в моята неволя!
Умира на 28 май 1912 г.
1882 – е роден в Шумен литературният критик Боян Пенев. Умира
на 25 юли 1927.

28 април - Св. апли Иасон и
Сосипатър
1879 - Учредителното събрание
приема текста на Търновската конституция, една от най-либералните,
ако не и най-либералната конституция в Европа
тогава. Големият български конституционалист
проф. Стефан Баламезов се произнася най-похвално за учредителите. Той пише в част първа на своето Конституционно право, 1942, следното за тях:
“Всички са обзети само от мисълта да се създаде по
възможност по-добър държавен строй за малкото

ни отечество. И в това си стремление те не мислят
само за княжеството, а и за целия български народ.
Възпрепятствувани да прогласят своя протест за
разпокъсването на България и да съберат в сградата на това Велико народно събрание представителите на цялата българска народност, те се запретват да създадат такъв строй,
който да увеличава тежненията на
неосвободените българи към Майката-Отечество... Хубави, честни
личности!”
1867 - четата на Панайот Хитов
със знаменосец Васил Левски преминава Дунава при Тутракан.
1943 - умира писателят Тодор
Влайков, роден на 13 февруари 1865.
29 април – Св. 9 мчци в
Кизик. Преп. Мемнон Чудотворец
1878 – е роден във Враца
скулпторът Андрей Николов.
Умира на 17 декември 1959.
1961 - умира художникът Константин Щъркелов, роден в София на 25 март 1888.

30 април - Св. ап. Иаков Зеведеев

1937 - след тригодишно съществуване спира да
излиза “Нива”, седмичник за литература, стопанство
и обществен живот с главен редактор Сава Чукалов. Списанието е близко на БЗНС,
начело с Димитър Гичев и Вергил
Димов. Ето извадка от програмната му статия: “Нива” ще служи на
народа според силите и способностите си. Тя ще зове също така
към спомняне онази наша интелигенция, която е скъсала връзки с
бита и душата на народа и се лута в
безпътицата на нашия обществен
живот. Тя ще бъде против рабското прекланяне
глави пред шумно развети чужди знамена. Вчера

Ленин, днес Мусолини, утре Хитлер - все модни и
хубави знамена, но това са миражи за пустинята на
нерадостната българска действителност...”
1918 - умира Търновският митрополит Йосиф,
началник на военното духовенство през Първата
световна война, роден в Търново на 1 януари 1870.
1961 - умира художничката Елена Карамихайлова, родена в Шумен на 6 декември 1875.

1 май – Прор. Иеремия. Прпмчк. Акакий. Св.
Тамара
1872 – е роден в Габрово Иван Андрейчин, първи председател на Съюза на българските писатели.
Умира на 15 февруари 1934.
1963 - умира езиковедът Стефан Младенов, роден във Видин на 15 декември 1880.
2 май - Св. цар Борис. Св.
Атанасий Велики
907 - починал княз Борис I.
1926 - умира поетът Цанко
Церковски, роден на 16 октомври
1869 г. в село Бяла черква, Търновско.
1934 - умира
писателят Никола
Ракитин, роден в с.
Лъджене, (Трудовец), Софийско, на 6
юни 1885.
1943 - умира историкът проф. Петър Мутафчиев, роден на 4 юли 1883.
1954 - умира писателят Николай
Райнов, роден на 1 януари 1889 в с.
Килифарево, Великотърновско.
3 май – 3 Неделя след Пасха
- на Св. Мироносици.
Мчци Тимотей и Мавра
1859 – е открита първата гимназия в Болград “Св. св. Кирил и
Методий”
1870 - в Цариград по почин на
Петър Карапетров е образувано
първото печатарско дружество
“Промишление”.

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

27 април - 3 май 2009 г.

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

МЕТРИЧНИЯТ КОД
И ОКОТО НА КОСМОСА
В ГОЛЯМАТА КОСМАТКА
Продължава от стр. 1
От най-древни времена хората са се стремили да опознаят заобикалящия ги свят. В този
процес на изучаване, за
да се постигне повторяемост и еднозначност
на познанието, се е наложило да се изгради
система от мерни единици. Основните характеристики на физическия свят са п ространството и времето. В историческото си развитие
човечеството е използвало множество мерни
системи. За величината
време мерните единици
са най-разнообразни,
като се започне от един
“миг” – едно мигване с
клепач, и се премине
през времето, за което
изгаря една свещ и се
стигне до ”денонощие”,
“година”, “епоха”. Не помалко разнообразни са
и мерките за дължина.
Тези мерки се свързват
с най-различни обекти,
с области от човешката
дейност или с държавни и религиозни структури. Уеднаквяването
на мерните единици се
осъществява едва по
наше време с въвеждането на единната международна система за
мерни единици – СИ.
Въпреки това обаче в
някои страни съществуват и до днес извънсистемни единици, останали от древността.
В цялата култова архитектура по света се
използват свещени мерки, различни по големина, но единни по логическата си постройка.
В мерките се е залагал
обикновено мистичен
смисъл, а последните са
изразявали мистичната
връзка Бог-Човек-Вселена. Това се наблюдава в
пропорциите на Египетските пирамиди и Доколумбовата Америка, в
ступите на Индустан и
зикуратите на Вавилон,
в кръстокуполните храмове на Изтока, в базиликите, в цялата христи
янска готика на Запада,
в минаретата на мюсюлманските джамии. Религиозната архитектура
директно
изповядва
духовното стремление
към Висшето Божество,

към Триединно- Единното.
Произходът на мерките според вижданията на древните е божествен. Затова жреците
на всички религии са ги
прилагали, както за явни
измервания, така и за
тайни изчисления, чрез
които са изразявали
мистичното единство на
небесния и земния свят.
В съвременната архитектура много често заедно с мистиката се отхвърлят и рационалните зърна. Но обръщайки
се към историческите
архитектурни
паметници през призмата на
линейните мерки, все
по-често проблясва общата символика на вселенското пространство
и време. Тук „работи”
езотеричната
логика:
за Свещеното писание
трябва Свещена азбука,
а за строителството на
Храма на Божеството
трябва Божествена мярка.
Във всички религии
се откроява преданието за първичния човек,
който
олицетворява
единството на Макрокосмоса и Микрокосмоса. И навсякъде, независимо от различните
наименования,
които
са давани на този първи
човек (Брама, Пуруша,
Адам Кадмон), логикоматематическата система на построяването му
е една и съща. Частите
на този съвършен, космически Първочовек са
взети като основна мярка.
„Човекът е мярка за
всички неща” – тази мисъл на древногръцкия
философ Протагор в
буквалния смисъл изразява принципа на построяване на древната
система за измерване
на дължина, ширина и
височина. Тези пропорции трябва в съвършенство да отразяват
вселенските размери.
Главни мерки при планирането на териториите и построяването на
Египетските пирамиди
са били лакътят, стъпката и педята. Една от
най-интересните древни мерки за дължина е
лакътят. Когато човек
вдигне ръка, лакътят

се намира на нивото на
темето, когато ръката
се отпусне, лакътят е на
нивото на пояса. Лакътят разделя главата и
торса – всичко жизнено
и важно. Мярката, равна на тази дължина, се
нарича аршин. Поясът е
границата, която отделя
висшата духовност от
по-нисшата плът. Може
би затова лакътят е станал тази символична
мярка, която позволява
във всяка форма, във
всяка фигура да се отдели всичко най-възвишено и съществено.
Смисълът на тази мярка е в разделянето на
метъра на две нееднакви части, така че едната
да превишава другата
с една стотна част. Или
при разделянето на
една дължина на две
равни части към едната
се прибавя за доминиране една стотна част,
отнета от другата „половина”. Тази мярка се
е извеждала от размера
на Богочовека и в различните страни е имала
различна дължина. Ако
сравним един лакът с настоящата мярка „метър”,
се получава следното:
във Вавилон „царският
лакът” е почти равен на
0,555 м, а “народният” 0,45 м, в Сирия - 0,37 м, в
Рим - 0,4434 м. Гръцкият
лакът е 46,3 см, персийският - „царският лакът”,
е около 53,3 см, египетският - „царският лакът”
е около 52,5 см. Древноизточният - около 45 см.
В Русия лакътят е около
0,51 м до XIII век, а от XIV
до XV век той е точно
0,51 м, а през XV-XVII век
- 0,48 м.
За основа на изследването на съоръжението „Голяма Косматка” се използва конструктивният инженерен
чертеж на съоръжението, който е направен в
началото на 2007 г. след
обстойни измервания
на обекта. На Фигура 1
са показани вертикален
и хоризонтален разрез
на Съоръжението. Фигура 2 представлява чертежа на трите „врати”.
По-точно на стесненията, чиито места са номерирани на вертикалния
разрез на Фиг.1

Преди да се влезе в
Съоръжението, се преминава през тунел дълъг 13 метра. Този тунел
е изграден от заоблени
малки камъни и не е
обект на изследване в
настоящото моделиране. Първото помещение, наречено „Преддверие”, има за основа
правоъгълен под, вертикални стени и сводест
таван. Второто помещение е наречено условно ”Зала”, тъй като няма
размерите, необходими
за събирането на голяма
група от хора. Това название, както и всички
останали, са приети като
такива само за удобство
и не са свързани с евентуалното им предназначение. Залата има за
основа кръг с диаметър
3.30 м и вертикални
стени, преминаващи в
овален куполообразен
свод, затворен в найвисоката си точка с деветсекторен затварящ
каменен блок. Третото
помещение, наречено
„Камера”, е най-загадъчното, и представлява
правоъгълна
„кутия”,
издялана от монолитен
каменен блок, покрит
с още по-загадъчен капак, изработен от същия
камък. В Камерата има
издялано подобно на
легло, правоъгълно образование със спорно

предназначение. Траколозите налагат названието „ложе”. Това название не съдържа в себе
си основния смисъл
на „леглото”, тъй като
горната плоска част е
обградена от борд с височина 12 см. По-скоро
то наподобява плитка
вана, в която, ако легне човек и тя е пълна с
течност, тялото му няма
да бъде покрито изцяло с течността, но ще се
осъществи пълен контакт на тялото с каменната основа на Ваната.
Известно е, че съотношенията на производните на лакътя мерки са педя, длан (четирите пръста без палеца )
и пръст. Съотношенията
между тези единици са
следните:
1 лакът
1 педя
1 длан
1 пръст

= 2
= 1/2
= 1/6
= 1/4

педи =
лакът =
лакът =
длан =

В програмата, чрез
която
анализирахме
Съоръжението,
бяха
заложени измерените
негови линейни размери. Със стъпка 1 мм
проверихме при какви
стойности на мярката
„лакът” от 45 до 60 см
размерите на Съоръжението са целочислени
и кратни на избрания
лакът. Оказа се, че само

при „лакът”, равен на
55 см, основните размери на Съоръжението са точни цели числа!
В Таблици 1 и 2 са дадени метричните данни
на четирите помещения на Съоръжението.
В Таблица 3 същите
размери са представени вече като измерени
в лакти, педи, длани и
пръсти. От „разбивката” се вижда, че грешката, която може да се
допусне, или е допусната при строежа или
измерването на Съоръжението, не е повече от
ширината на един човешки пръст!
Формата на „вратите” или стесненията,
показани на Фигура 1
с номера 1, 2 и 3, е трапецовидна. Ширините
са съответно долната и
горната основа на трапеца. В Таблиците 4, 5 и 6
са показани разложените по „лакътната” мярка
размери на отворите.
В геометрията на
съоръжението „Голяма
Косматка” строителите
му са закодирали и други, Вселенски константи
и пропорции. Чрез тях
те са искали да ни подскажат до каква дълбочина са се простирали
техните познания за
строежа на Космоса и в
частност за динамиката
на Слънчевата система.
Тези особености са пряко свързани и със земния свят, в който строителите са живеели в своето време. Те са знаели,
че бъдните поколения
ще достигнат до техните
знания, но по други пътища! Затова и величието на посланието им е
6 длани = 24 пръста
3 длани = 12 пръста
1/3 педя = 4 пръста
1/12 педя = 1/24 лакът
трябвало да бъде съизмеримо не само с пространството, но и с времето. Такова послание
според нас е заложено в
Камерата с ваната-ложе
в съоръжението.
В огромен, монолитен, каменен блок, тежащ няколко десетки
тона, Камерата е издълбана с определени раз-
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Детски свят

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

точно под 70
41’, колкото е
ъгълът на наклона на стените на свода на капака
на Камерата!
Впечатляващ
е и фактът,
че изображението на тази
мъглявина,
получено от
телескопа
Hubble, едва
в наше време
наподобява снимката
на прекрасна червена
роза!

мери. Едва ли някой е
имал възможността или
желанието да върти и да
позиционира огромния
каменен блок към предварително построените
Зала и Преддверие. Поради това считаме, че
Камерата с Ваната са основната част от съоръжението. Едва след
нейното изграждане са
построени и точно са
свързани с нея кръглата
Зала и Преддверието.
Хронологията на строежа на Съоръжението
в случая не може да се
поставя под съмнение!
Поради тази причина
най-важните знания на
древните, закодирани в
Съоръжението, трябва
да се търсят най-вече
в Камерата, в нейното
построяване и в нейните вътрешни особености на изработка.
Една от първите особености, с които се среща посетителят от бъдещето, е конструирането
на Камерата от два големи каменни блока – кутия и капак. Категорично не е случаен фактът,
че Камерата е изработена от монолитен блок!
Строителите са ни показали, че умеят много
добре и с висока точност
да обработват камъка.
Залата и Преддверието
са демонстрация на такава висша технология
на обработка! А Камерата? Тя е издялана грубо
и не е шлифована. Даже
ъглите са със закръгления и не са доиздялани
до прави ъгли. Много е

наивно да смятаме, че
древните каменоделци
не са имали време да я
направят, както трябва!
Та нали нея строителите
са я изработили първа?!
Тогава?... Тогава очевидно строителите са имали предвид нещо друго,
което не се записва в
учебниците по история
и за което са необходими много по-широки
познания за целия обкръжаващ ни Космос.
А Капакът? Тук виждаме нещо много по-различно от изработката на
повърхността на Камерата. Строителите са изработили сводест капак
с много точно фиксиран
ъгъл на свода 1640 38’.
По този начин те са постигнали наклон на стените на свода от 70 41’.
Тази конструкция е по-

казана на Фиг. 3, където
е показан вертикалният
разрез на Камерата.
Случайно ли е това?
Според нас именно в
този ъгъл се крие голямото знание за света и
за Космоса, което древните строители са ни
оставили и настойиво
ни насочват вниманието към него! Ъгълът на
наклона на стените на
свода би могъл да бъде
и друг – при по-голям
ъгъл устойчивостта на
свода ще е по-голяма.
Но той е точно 70 41’!
Интересно е какво
ще стане, ако във Ваната легне жив човек,
пък бил той и владетел?
Какво ще “види” той? На
Фиг. 3 е показано положението на тялото на
легнал човек във Ва-

ната. Главата му е леко
повдигната, тъй като дъното е издялано полегато към източния борд
на Ваната. Така главата
на лежащия е повдигната леко спрямо тялото
му. Вертикалната линия
на погледа му ще бъде
перпендикулярна на тавана, ако капакът беше
издялан без наклонен
свод. Ако лежащият
отклони погледа си на
север или на юг, точно
перпендикулярно на реалната наклонена стена
на капака, то линията на
погледа му ще сключва
с вертикалата ъгъл, равен точно на 70 41’!
Сега остава да си
спомним къде в Космоса се среща този особен
ъгъл. Оказва се, че това
е образуващият ъгъл на
прецесионния конус на
полюса на Земната еклиптиката. В този конус
се намира мъглявината NGC 6543 – Котешко
око или „Горгона Медуза”. Там според древните мъдреци се намира
двойникът на нашето
Слънце, който е така нареченото “Черно Слънце” (Невидимо Слънце)
и което се проектира
върху нашето Слънце
на видим план. Връзката
между двете слънца е
била известна на всички древни езотерични
школи като преход от
видимото в невидимото
и обратно. От фиг.3 става
ясно, че в полезрението
си лежащият ще „вижда”
точно “Черното слънце”, а То ще го “вижда”

От изложения анализ се налагат следните
много важни
изводи:
1.- Основната мярка,
която е използвана при
строежа на
съоръжението „Голяма
Косматка”, е
лакът с дължина 55 см.
2.- В капака на Камерата е заложен прецесионният ъгъл на
еклиптиката на нашата
планета Земя, в един от
чиито фокуси се намира
нашето Слънце.
3.- Камерата е изградена във времето
преди построяването
на Кръглата зала и на
Преддверието.
4.- Всяка интерпретация на Съоръжението,
която не включва и не
обяснява по-горе откритите метрични особености, е непълна и
според нас - неправилна.
Оттук нататък са възможни само хипотези за
произхода на строителите на Съоръжението,
както и за времето, когато то е изградено. Намирането на органика в
Съоръжението не може
да се използва за датиране на самото Съоръжение, защото няма
преки доказателства за
това, че траките от 5-6
в.пр.н.е. са изградили,
а не само са използвали вече съществуващия обект. Догадките
за идентичността на
откритата пред Съоръжението „Глава на Севт
ІІІ” и изображението на
монетите, които е сякъл
споменатият владетел,
не са неопровержими.
Надписът на открития
шлем вътре в Камерата се тълкува от някои
наши учени - ”На Севт„.
Но дали това означава
Севт ІІІ? Не е ли възмож-

но тази дума да означава и нещо много преди времето на Севт ІІІ?
Съществуват податки,
че „севт” означава разсеяна светлина или източник на черна светлина. На езика „Ватан” това
означава вожд, жрец,
пазител. Изобщо фактът,
че хората по времето на
траките са използвали
Съоръжението, не означава, че те са го построили.
Възможните хипотези, които ще насочват
по-нататъшните ни изследвания, са следните:
1. - Съоръжението е
изградено от две части, чиито строителства
са отдалечени едно от
друго с голям период
от време. Камерата е
много древно „произведение”, наподобяващо
древните „Долмени” и
„Мегалити”. Това обяснява и нейното „недобро” цялостно изсичане.
2. - Тези, които са
построили
Кръглата
зала и Преддверието, са
го сторили много преди
траките да започнат да
строят техните „изписани” погребални могилни съоръжения.
3. - Причините за този
подход на строителите
на Кръглата камера и
Преддверието до „Долменната част” се крият в
езотеричните знания и
практики преди началото на времето на траките - 4000-3500 г.пр.н.е.
4 .- Местоположението на Камерата не е случайно избрано. Точно
на това място и около
него, в радиус до около
30-40 км розовото масло на българската маслодайна роза, (по данни
на Института по розата
– б.а.) съдържа от три до
пет пъти повече съставки от всички засадени
рози другаде по света!
Дали тези два факта не
са взаимно свързани?!
Догадки,
догадки,
догадки... Накрая остава само усещането, че
древните са знаели много. Ама толкова много,
че можем само да им се
възхищаваме! Да не забравяме за тяхната мъдрост и да не си позволяваме с лека ръка да ги
мерим с нашите мерки и
от нашата камбанария...
ЛИТЕРАТУРА
1. - http://www.protos7.ru/
OtklikLEP/kosmogon1.htm
2. - “Большая Советская
Энциклопедия”. Тома 1-51.
Второе издание. - М.: Издво Советская Энциклопедия, 1949-1957.
3. - http://hubblesite.org/
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Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

ГЛУПОСТТА
Продължава
от стр. 1
Основна причина за
повишаването на температурите на планетата е
растящото темпо на замърсяване и увреждане на околната среда в
резултат на човешката
дейност.

Последици от
пагубните
промени в
климата

Учените са изчислили, че при пълното
стопяване ледовете на
полюсите ще се повиши нивото на океаните
и моретата с 65 метра.
Ще изчезнат под вода
(ще бъдат залени) огромни площи от сушата
(низини), където човечеството отглежда 80%
от храните (пшеница,
ориз, царевица, боб,
грах, плодове, зеленчуци и т. н.)
С повишаването на
температурите пожари
ще унищожават горската растителност и заедно с химизацията в
селското стопанство ще
унищожат и полезния
дивеч.
С повишаване температурите ще изгаря и
голяма част от реколтата на нивите.
С повишаване на температурите ще се стопят
напълно и ще изчезнат
циркусите
(вечните
ледници) във високите
части на планините, а
те поддържат нивото на
огромен брой реки. (От
друга страна, в Китай,
Индия и др. държави поради прекомерно бързо
изчерпване на подпоч-

вени води за напояване
нивото им постоянно
пада.) Очертава се остър недостиг на вода за
поливане, което зле ще
се отрази на реколтата.
(Нека не забравяме,
че поради прекалено големия улов на риба и за-

мърсяването на водните басейни с 90% са намалели рибните запаси
на планетата...)
Фактически над 5
милиарда души ще останат без храна!
А проблемът с недостига на храна и вода
вече се чувства в много
страни от Азия, Африка,
Америка, Австралия и
дори в някои европейски държави. И когато
кризата се разрази със
страшна сила в световен
мащаб, ще започне вече
за втори път в историята Велико преселение
на народите! Докато в
миналото към Европа
са тръгнали милиони
хора, сега ще тръгнат 5
милиарда души! И докато в миналото Европа
цялата е била суша, както сега, когато нахлуят
емигрантите,
големи
части от нея ще са под
вода. И върху останалата суша ще се настанят
тези милиарди хора.
(Всеки може да си
представи какво ще стане с нас, ако дори само
10% от тези емигранти
влязат в страната. Вода
за пиене ще има за всички, но проблемът с осигуряване храна на тези

хора е нерешим...)
Според учените и
специалистите все още е
възможно да бъде спрян
апокалипсисът. Според
тях, ако се използва
програмата “НООТУНС”,
“ще се получи при реализацията й в световен
мащаб, икономически

Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

ГРОБОКОПАЧ НА
ЧОВЕЧЕСТВОТО

ефект над 9000$
милиарда, голям ще бъде
и екологичният ефект
– ще се намали темпото на зам ър с я в а н е
и увреждане
на околната
среда и ще се
опази
животът
на нашата планета”.
Програмата включва
пет проекта:
1. - Проект за усъвършенстване управлението на икономиката;
2. - Проект за оползотворяване на битовите
отпадъци;
3. - Проект за унищожаване полски вредители;
4. - Проект за по-

Освен
световния
глад и остър недостиг
на вода за пиене и поливане
човечеството
предстои да се сблъска
и с други тежки проблеми.
Горските пожари ще
доунищожат горите на
планетата. Поради замърсяването на водните басейни ще бъдат
унищожени и другите
източници на кислород.
А без кислород няма да
има живот на планетата.
(Нека не забравяме, че
и озоновият слой е от
кислород, а без него ни
чака гибел.)
Въпреки сериозността на описаните екозаплахи човечеството все
още почти нищо значимо не прави, за да оцелее. Увеличава се тем-

ефективен
градски
транспорт;
5. - Проект за опазване на околната среда.
(Създал съм и 15
предложения с общ икономически ефект няколко милиона долара.)
Разбира се, България
може да бъде ликвидирана в резултат на разразилата се икономическа криза още преди
екологичната катастрофа. (Външният ни дълг
е вече над 73 милиарда
лева, с тенденция на
увеличаване поради замразяването на икономиката ни. Външните ни
пазари се свиват, туризмът е затънал до гуша в
проблеми, индустрията
и селското стопанство
са в плачевно състояние.)
Отдавна учените сигнализират, че “икономиката не вижда спасителен бряг”, ако и програмата “НООТУНС” не се
използва.

пото на замърсяване и
увреждане на околната среда, продължава
изсичането на горите
(въпреки че те заемат
вече едва 10% от сушата.) Наистина, както се
казвали мъдреците, човешката глупост може
понякога да бъде като
вселената – безкрайно
голяма!
Програмата “НООТУНС” ще помогне за

спирането на апокалипсиса (световната, унищожителна икономическа
криза), ако се използва,
защото:
1. Чрез най-ефективно
оползотворяване
интелектуалния потенциал на нацията, световния положителен опит и
благоприятните природни дадености на
страната (това се отнася и за България, и
за другите страни) ще
решим проблемите.
2. Използвайки интелектуалния потенциал, много по-ефективно ще се използват
суровини, материали
и енергия, от което ще
има не само гигантски
икономически, но и голям екологичен ефект.
3. С част от получените средства ще се започне възстановяване на
горите в гигантски световни мащаби. (Горите
не само поглъщат CO2 и
излъчват O2, но и задържат влагата, мощно оръжие за борба с водната
криза...)
4. Битовите отпадъци
вече ще се оползотворяват най-ефективно.
Те излъчват (изхвърлят)
в атмосферата годишно
над 800 милиона тона
въглероден двуокис,
който е причина за бързото увеличаване температурите на планетата...
5. По-успешна ще
бъде борбата с полските
вредители, които вече
унищожават значителна
част от реколтата. Със
затоплянето и изчезването на суровите зими,
които унищожават голяма част от вредителите,
техният брой ще се увеличава (образно казано)
в геометрична прогресия и още по-тежки ще
са загубите от тяхното
присъствие на обработваемите площи. Освен
това ще се използват за
борба с тях механични

средства, а не силни отрови, което ще опазва
полезния дивеч и изцяло ще се намали замърсяването и увреждането
на околната среда.
6. Много по-ефективно ще стане управлението на икономиката,
след изграждането на

мозъчен тръст към правителството, който да
предлага всеобхватни
решения за наболелите
проблеми на обществото в икономическата
област, с положителни
последици и в други
сфери. Чрез него мощен тласък ще получат
и залесителните мероприятия, и прекрасната
идея за родови имения,
развитието на туризма,
на екологичното селско стопанство и т. н.
Изграждането на такъв
тръст (комитет към МС)
е част от първия проект
от програма “НООТУНС”,
във връзка с който съм
защитил и дисертационен труд в чужбина.
Трябва на всеки да е
ясно, че тоновете злато
и вагоните с долари и
други финикийски знаци ще загубят своята
стойност и значение и
богатите заедно с бедните ще загинат, няма
да има милост от страна
на природата към никого, ако допуснем на Земята апокалипсис! Нека
се вслушаме в гласа на
учените и използваме
програмата “НООТУНС”,
за да оцелеем и имаме
едно добро бъдеще.
16.04.2009 г.
гр. София
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„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”
Петър Дънов
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„Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората
и за неврастенията..
Хората умират, защото има месоядство. Аз отричам месната храна, защото
зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея.”
Петър Дънов

СЪВЕТИ ЗА МЛАДИ РОДИТЕЛИ
От антропософски лекари
Нели СПИРИДОНОВА-ХОРИНСКИ, Виена
1. Който постави леглото си в посока север-юг,
спи по-добре и по-здравословно (главата на север). При детските люлки и креватчета това е лесно постижимо.
2. Когато се пеят детски песни, не е толкова
важно съдържанието, колкото е важно те да имат
хубав ритъм. Р.Щ.
3. На различни места се препоръчва гимнастика в кърмаческа възраст. Тези модни Погрешно
течения се отхвърлят от много сериозни детски лекари. Негативните
последици за съжаление се проявяват едва в по-късна възраст.
4. Когато детето прояви интерес,
могат да му се дадат съвсем прости
кукли и животински фигури за игра.
Две животни обаче не бива да се дават. Това са маймуна и мечка. И двете
са некрасиви карикатури на съвършения човешки образ, към който детето трябва да се стреми. Р.Щ.
Плюшени животни би трябвало
да се дадат едва когато детето вече
е проходило.

Правилно

5. Деца с признаци на хидроцефалия да се пазят
от много сетивни впечатления – силна светлина и
силен шум. Да се извеждат навън едва привечер и
то възможно чак до третата им година. Освен това
да се приложат лечебни средства на антропософската медицина. Р.Щ.

но, когато се постави в детската количка с лице,
обърнато към околната среда. То изобщо не е в
състояние да преработи всичките впечатления,
които нахлуват в него. Би могло да се справи с тях
само когато всеки момент може да има зрителен
контакт с майката. Когато се поставя неправилно
в количката, последиците по-късно са нервни болести и имунна слабост. Една отговорна майка би
трябвало да пазарува сама, ако е възможно.
8. При чакането на кръстовища също се правят грешки от родителите. Вместо да се изчака
зеления сигнал на няколко метра разстояние от
бурдюра, те избутват детската количка до самия
ръб на тротоара. Колите издухват отровните си газове в лицето на детето.
Въглеродният моноксид е отровен и
променя кръвта.
9. Малкото дете трябва да се учи
да стои и ходи чрез подражание и
без странична помощ. Когато го принуждават да се изправи, е възможно
да се прояви по-късно като холерик.
Освен това се създават предпоставки за ревматични и артритни заболявания.
10. Модерните фосфоресциращи
неонови цветове, поставени по играчките, облеклото и училищните
чанти, лъжат окото и вредят на естественото цветоусещане на детето, а също и на възрастните.
11. При едно кривогледо дете да се внимава то
да поставя винаги стъпалата си правилно, да не ги
изкривява навън или навътре. Това има положително въздействие върху кривогледството.

6. В много случаи липсата на апетит може да се
дължи на прехранване с мазнини, които майката е
прибавяла към зеленчука, че дори и към месните
ястия.

12. Препоръчва се по възможност да не се подстригват косите на малките деца. При отрязването на косата се изгубват ценни етерни сили, които
по-късно липсват на детето.

7. Детето не е „малък възрастен“. Неговата
нервно-сетивна система се натоварва прекале-

(Съвети, при които на края стои Р.Щ.,
са дадени от Рудолф Щайнер)

Рецептите на Петър Димков
Склероза
(особено на коронарните артерии), хипертония в
първи или втори стадий (ранна хипертония,
характеризираща
се
с изостряния и паузи
между тях).
Използва се глог листа и цветове, изсушени на сенчесто и проветриво място. Берат се
от май до юни (особено
на Еньовден).
Запарка: 4 супени
лъжици наситнени цветове и листа се заливат
с 1 л кипяща вода. Оставят се в захлупен съд за 1 ч.
Прецедената
течност се
пие преди ядене
су трин,
обед и
вечер по
1 кафена
чашка.
Изч ак в а
се известно

време, за да се провери
ефектът от лечението,
и може да се повтори
- докато „организмът я
иска”.
Атеросклероза
И в общия курс за
лечение на атеросклерозата се обръща
съответно внимание на
превантивно-стабилизиращите „моменти” в
терапията, които са едновременно и връзката
с по-нататъшното лечение.
1. Особено внимание
се отделя на превантивната настойка.
Тя се приготвя от 100 г
чиста сливова ракия,
в която се
поставят
50 г обелени
чесънчета,
нарязани ситно. Престояват

на прозореца на слънце 10 денонощия. Препоръчва се страдащият
да взема върху бучка
захар 20 капки от тази
настойка. Те се увеличават всеки ден с една,
докато стигнат 30. След
това дозата се намалява всеки ден с по една,
додето се стигне до изходната мяра: 20 капки
върху бучка захар всеки
ден сутрин, обед и вечер преди ядене.
Лечението продължава до привършване
на настойката (20 капки
са един кубически сантиметър).
2. Седем счукани
ореха (с ядките и черупките), 2 супени лъжици
ситно нарязани корени
от коприва (добре измити) и 2 супени лъжици
овес (зърната) се слагат
в 1800 г вода и се варят
на тих огън 15 мин. След
това към отварата се
прибавят: очанка (цвят

и лист), ситно нарязани
3 супени лъжици, борови връхчета
- 1 супена лъжица,
бял глог (цвят) - 1 супена
лъжица, имел (плод)
- 1 супена лъжица,
касис (листа) - 1 супена
лъжица, лимон, разрязан на четири, мед - 2 супени лъжици. Вари се на
тих огън - 15 мин. Пие се
по 1 чашка (50 г) 3 пъти
на ден сутрин, обед и
вечер преди ядене.
Полезно е да се прави и взема веднъж през
годината, дори когато
човек няма никакви оплаквания от атеросклероза. Действа превантивно.
3. Профилактиката и
предпазването срещу
атеросклероза се постига чрез сок от настърган
кромид лук. Размесва се
с равни количества мед,
взима се продължително време преди ядене
по 1 чаена лъжичка.

Плодовете и
зеленчуците
не са това,
което бяха

Днешните плодове и зеленчуци са изгубили почти половината от най-важните
си хранителни вещества, пише Zdrave.bg
05.12.2008
От 13-те най-важни хранителни вещества, които се съдържат в плодовете и зеленчуците, количеството е намаляло значително на
шест, сочи проучване
на Доналд Дейвис, биохимик
от Университета в Остин,
Тексас.
Н о в и те реколти
съдържат до
38% по-малко
протеини, калций, витамин С, фосфор, желязо и рибофлавин
(витамин
В2), сравнени с културите от минали десетилетия.
На какво се дължи тази негативна тенденция?
Като във всяка конкурентна индустрия, фермерите се стремят да увеличат печалбите си, а това
води до използване на нови технологии за увеличаване на производството.
“На фермерите им се плаща на килограм продукция, не според броя на хранителните вещества”, казва Дейвис.
“Бързо израсналите плодове
нямат достатъчно време да се
развият и да образуват веществата, абсорбирайки ги от почвата. Повечето
агроспециалисти не знаят това,
хората също не
го знаят”, коментира ученият.
Въпреки че Дейвис не е доволен от резултатите на собственото си изследване, той продължава
да препоръчва консумацията на плодове и зеленчуци.
“Макар количеството на хранителните вещества да е намаляло, плодовете и зеленчуците продължават да бъдат най-богатият източник на важни
за организма елементи и са далеч по-добър избор
от преработените храни, захарта и мазнините”,
казва той.
Сергей ИНДЖОВ
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

Приказка

за Исъмбоши

Т

ази приказка е за Малечко Палечко. Но не
за Малечко Палечко, който вие знаете, а за
един Малечко Палечко с дълги черни коси
и черни бадемови очи, които блестят върху
жълтото му лице.
Защото този Малечко Палечко е японец и се нарича Исъмбоши, което на японски ще рече точно...
Малечко Палечко!
Исъмбоши се родил малък, ама съвсем малък. И
малък си останал. Един ден неговите родители го
взели със себе си на полето и го настанили върху
един дънер, като стократно му заръчали никак да
не мърда. Той бил толкова малък, че можел лесно
да се загуби зад някоя буца пръст. Исъмбоши всъщност бил много послушен и се възхищавал на хубавата околност, като пеел с тъничкото си гласче една
песен, която сам си бил съчинил.
- Не е голям нашият Исъмбоши, но колко е умен!
Същински поет! - си казвали родителите му с мъничко гордост, като продължавали усърдно работата си.
Но радостта на Исъмбоши отлетяла в миг и се
сменила с тъга. Той забелязал как другите деца помагали на родителите си в полската работа. А той?
Никога ли не ще бъде полезен на някого? Върнал
се много натъжен в къщи, отишъл при дядо си и му
казал:
- Добър ден, почитани дядо, аз бих искал да отида в града, да се уча и да стана голям човек. Дай ми,
моля ти се, своето съгласие.
- Добре, синко, давам ти го. Но вземи със себе си
таса, тези пръчици и това шило. Тасът ще бъде твоята лодка. Пръчиците твоите весла. Мушни шилото
си в тази сламка. Едното ще ти е сабята, другото ножницата. Върви и боговете да те закрилят!
- Хиляди благодарности, дядо! – казал Исъмбоши. - Аз ще уча, ще стана силен, голям и прочут. Довиждане, дядо. Довиждане, татко, мамо!
Като стигнал до брега на реката, той пуснал таса
по водата и скочил в него.
Така си плавал спокойно, докато не изскочила
пред него една жаба.
- Ей ти, жаборано, пусни ме да мина!
- Ква! Ква! Ква!
- Отмести се. Не виждаш ли, че ми пречиш?

Но жабата се хванала за перваза на таса и почнала да го клати.
- Лоша жаба! Ще ти дам да се разбереш! Аз съм
малък, но много силен.
И той почнал да удря жабата с веслата си, докато
тя, объркана, не пуснала плячката си.
След хиляди премеждия той пристигнал найсетне в града и се стъписал:
„Какво гъмжило! Колко е голям този град! Колко
е красив!”
Той не могъл да откъсне очи от една голяма пагода’ с трите й чудни покрива, подредени един над
друг, която се подавала като голямо цвете от една
черешова горичка. После се разходил из улиците на
града, като внимавал много да не го стъпчат минувачите. Там имало големи карети, теглени от кротки
биволи, много хора, облечени в красиви копринени
кимона, и най-сетне много хубави къщи, които не
били от глина като тяхната. Имало още много неща,
които Исъмбоши не забелязал, тъй като паднала
нощта. Така той се
намерил сам на
улицата. Хората се
били прибрали, защото всяка вечер
един жесток човекоядец се появявал
в града. Всичките
къщи били залостени и никой не искал
да отвори на Исъмбоши.
„Спокойно!”
рекъл си той, седнал край една врата и запял.
След малко вратата се пооткрехнала.
- Чие е това гласче? Кой пее? - запитало едно момиченце, което се появило в процепа.
- Това съм аз.
Наричам се Исъм-

боши. Дойдох в града да се уча и да стана голям и
силен. Но не познавам никого и не знам накъде да
се отправя. Посочи ми, моля ти се, мястото, където
бих могъл да се уча.
- Колко си приветлив. Влез у дома. Ще учим заедно.
С много благодарности Исъмбоши влязъл. Нагостили го чудесно, после отишъл да си легне. На
сутринта намерил върху една ниска масичка всичко, което било необходимо за писане, и то според
неговия ръст. Седнал на една възглавничка и както
му показвало момиченцето, започнал да чертае с
перото сложните знаци на японското писмо.
- Много добре! - казало момиченцето, учудено
от бързината, с която Исъмбоши заучавал всичко.
- Хайде, за днес стига толкова. Трябва да си изморен.
- Не, не, искам още да уча трудни знаци... потрудни... все по-трудни!
- Значи ти искаш да станеш най-учения човек в
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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.

Япония?
Така ден след ден те учели без почивка.
Една сутрин решили да се разходят до храма.
Тръгнали радостни. Стигнали до голямата
каменна стълба, която водела към храма, и Исъмбоши започнал да се изкачва по стъпалата,
като подскачал нависоко.
- Внимавай! Тази стълба е опасна! - го предупреждавало момиченцето.
- Не, не. Аз съм силен. Хайде, идвай по-скоро! - отговарял Исъмбоши, който не знаел що
е страх. - Ами ти защо се спираш постоянно?
- Гледам цъфналите череши. Виж колко са
красиви.
- Но ти непрекъснато се спираш! - възразил
той.
- Гледам онова птиченце. Виж колко е хубаво.
Изобщо то търсело различни причини, за
да възпре своя малък другар да не изкачва
толкова бързо стъпалата.
На върха на стълбата момиченцето въздъхнало облекчено, но веднага му спрял дъхът. То
забелязало злия човекоядец!
Човекоядецът бил огромен, целият червен.
Ноктите му били жълти шипове, два големи
рога стърчели на главата му. Момиченцето се
вцепенило от страх и изгубило съзнание.
А Исъмбоши? Е добре, Исъмбоши застанал
разкрачен пред човекоядеца и се разсмял.
- Значи това си ти, човекоядецо? Колко си
грозен! Какво смешно лице имаш! Ти си рогат
като бивол! Ха! Ха! Ха! - и той се смеел из цяло
гърло.
Представете си гнева на човекоядеца, към
когото никой досега не бил се отнасял по този
начин.
- Мушице! Аз ще те унищожа само с едно
духване!
- Колко си зъл! - отвърнал Исъмбоши.
Човекоядецът духнал. Но Исъмбоши бил
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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.

скочил вече на върха на носа му и го бодял
със сабицата си по очите и ноздрите. Човекоядецът се мъчел да го хване, но Исъмбоши се
промушвал между пръстите му.
Той скачал на всички страни и човекоядецът
сам си нанасял удари, които биха претрепали
дори някой бивол.
- Олеле, олеле! Само да те пипна! - ревял
той с широко отворена уста.
Исъмбоши бързо влязъл в тази зейнала
уста и се спуснал в стомаха на чудовището. С
един замах на сабята си го разцепил и промушил търбуха на човекоядеца, който се строполясал мъртъв. Нашият приятел изскочил през
цепката, която направил, и тупнал на земята.
Момиченцето се било свестило, дотичало,
хванало последното дихание на великана и го
хвърлило към Исъмбоши с думите:
„Исъмбоши, стани голям!”
Едва произнесло това, и Исъмбоши се превърнал в хубав момък.
- Аз съм голям, аз съм голям! - се провикнал
той. - Аз не съм вече Исъмбоши.
- Наистина, ти не си вече Исъмбоши - казало момиченцето, плувнало в щастие. - Сега си
голям, силен и начетен.
Жителите на града понесли тържествено
нашия приятел и му дали званието Герой на
града. Но при все че станал богат и прочут,
той си останал скромен и продължил да се учи
като другите смислени младежи. Оженил се за
момиченцето, когато порасло, и дълги години
живели заедно щастливи и почитани от всички.
1.) Пагода - будистки храм на няколко етажа, всеки завършващ с покрив с възвити нагоре стрехи. Б. пр.
2.) Японското писмо е изградено от 1000-2000 знака.
Б. Пр

Из „Японски приказки”
Превод Надя Трендафилова
Илюстрации Джани

ХИТЪР ПЕТЪР
МЛАДОЖЕНЕЦ

Навремето, както е било по стария обичай, всеки младоженец ходел да кани
кума си по Великден с печено прасенце. Нали е младоженец, и Хитър Петър приготвил печено прасенце, бъклица с червено вино и една топла погача. Заредил
дисагите на рамо и тръгнал за съседното село да гощава кума си.
Бързал Хитър Петър и стигнал тъкмо за обед. Събрали се на софрата кума, кумата и всичките им деца. Сваля кумецът дисагите от рамо и започва да нарежда
софрата едно по едно, както му била заръчала жена му. След това им целунал
ръка и почнали да обядват. Но такъв бил обичаят, че докато кумът обядва, младоженецът трябвало да играе пред него хоро. И Хитър Петър почнал да играе.
Играл, играл и се много уморил. Тъкмо мислел да спре, кумът
рекъл:
- Така ще е тая!
Той искал да каже за гощавката. А Хитър Петър извикал:
- Така ще е то! – и спрял да играе.
Кумът му се много развеселил от ума на Хитър Петър и му дал
армаган едни нови кундури. След гощавката Петър ги обул и си
тръгнал за тяхното село. Но някои хитреци, като видели, че е с
нови обуща, решили да му ги откраднат, та да се върне вкъщи
бос. Пресрещнали го на пътя и му рекли:
- Ей, Петре, ако се качиш на това високо дърво, ще ти дадем
сто лева!
Хитър Петър разбрал накъде отива работата и им рекъл:
- Ще се кача, ама първо ми дайте парите!
Те му дали парите. Петър си събул кундурите, пъхнал ги в дисагите и почнал да се катери по дървото с дисагите на рамо.
Ония отдолу му завикали:
- А бре, Петре, остави дисагите долу, ние нали сме тука!
Хитър Петър им отвърнал:
- Аз си знам работата, приятели. Горе може да намеря друг
път и оттам да се върна вкъщи.
И тъй, Хитър Петър хем си запазил новите кундури, хем си
спечелил сто лева!

ХИТЪР ПЕТЪР
НАДМИНАЛ
МАЙСТОРА СИ

Още в младите си години Хитър Петър се отличавал със своите хитрини и сръчност.
Като слушал за него един изкусен майстор крадец, пожелал да му
предаде и своя занаят, та пратил да го повикат. Хитър Петър, като помислил, че човек трябва всичко да знае за различни
случаи, се съгласил и отишъл да се учи при майстора
крадец.
Като го изучил на всички тънкости в кражбата,
крадецът намислил най-сетне да му покаже как може
да се открадне и яйце под птичка, която мъти в гнездото си.
Отишли двамата в гората и се покачили на едно високо дърво, дето имало птиче гнездо. Започнал крадецът да изважда едно по едно яйцата изпод птичката и да ги слага в джоба си. А Хитър Петър, който бил
по-отдолу, успявал ловко, докато крадецът сложи в
джоба си яйцето, да го измъква оттам и да го слага в
торбичката си. А накрая успял да му смъкне и гащите!
Като слезли долу, майсторът, зарадван от сполуката
си, тъкмо искал да се похвали на Хитър Петър, останал слисан, като видял, че е без гащи! Разбрал тогава
каква е работата и казал на Петра:
- Хайде, върви си вече, синко! Стига ти тая майстория, която си имаш! Пък и аз нямам нужда от такива
чираци, които знаят повече от майстора си! Ха върви си по живо, по здраво! Дето поминеш, всеки ще те
познае, че си Хитър Петър!

Бард

16
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?

В памет на
Христо Фотев
(1934-2002)
25 март - благата вест, че след девет месеца
ще се роди Христос - Спасителят (отслужва се
утринна златна литургия). На този ден преди 74
години се ражда Христо Фотев - поетът, който
написа най-лиричната възхвала на жените:

Жени, вий идвахте срещу ми!
Как стъпвахте! Аз бях готов!
Готов бях за живот и думи узрял за вашата лобов...
Жени, вий идвате срещу ми!
Как стъпвате! Не съм готов...
Забравям всичките си думи
и онемявам от
любов!
... Благодаря ви
за всяка милост и живот!
Живейте вий! Бъдете здрави!
И хубави... Вървете вий
докрай през всичките сезони
и възрасти...
Роден на Благовещение с име Христо: символ, че
се ражда поетичен астрал на Лорка. В сърцето на
метафорите Лорка и Фотев споделят лирични цветове, образи и мелодии. Хронология на талантите:
почти в една и съща година андалуският брат е
убит и се ражда бургаският - за да продължи мисията. Природата винаги оставя поне един дежурен
поет в света...
Този път бе редът на Христо Фотев - приятел на
всички гларуси и делфини - не само на Бургас, защото морето е навсякъде море. Но да оставим делфините да плуват и да започнем утринната златна
литургия за Поета.

Бях на самия връх на мойта младост.
Бях див, несъразмерен и красив.
Обичах те без милост аз - със ярост и се учудвам, че останах жив.
... И пак сънувам оня светъл хаос...
(Не подозирах, а съм бил щастлив.)
Обичах те без милост аз - със ярост.
И съжалявам, че останах жив.
Ако беше жив, а можеше да бъде жив...

Но аз съм жив - на гарата съм в девет.
... Приемам възхитителния риск
да бъда жив, не някакъв излишен
и мъртъв Христо Фотев да съм аз:
Роден в Истанбул. Седемдесет и четири
годишен!
Но българин. И жител
на Бургас.
Присъствие в отсъствието.
Най-страшното
не е смъртта ни, може би ужасното
е, че сме приживе във тъмната й пластика!
Това напомня за древнокитайското учение YinYang - всяко явление сдържа в себе си и противоположното на него - нощ и ден, тъмно и светло, жена и
мъж, луна и слънце, болест и здраве, смърт и раждане. Китайците вярват, че представени така, явленията и промените (changes) могат лесно (easy) да
се възприемат и обясняват. Както и “присъствие в
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25 МАРТ – БЛАГОВЕЩЕНИЕ И
ДЕН НА ОБИЧАНАТА ЖЕНА

отсъствието”,
описано в The
Book of Ease,
наричана още
The Book of
Changes.
Така 74 години с или 5
години
без
Христо Фотев
(19 3 4 -2 0 0 2 2008) са цикли
на явлението
Фотев. Някой
може да запита защо търсим мъртвите
сред живите
- обратно на
“защо търсите
живите сред мъртвите”, изречено от жените пред
гроба на Исус Христос. Няма доказателство? – “отсъствието на доказателство не е доказателство за
отсъствие.”

Вие казвате: в земята той не мисли.
Нима като не мисли - не живее?
Ний просто не разбираме езика
на хората които са в земята...
(И той престава да разбира нашия.)
... Любими,
неповторими същества, с които
живея аз сред живите - безшумно до рамото - отляво - на смъртта.
ХРИСТО, КЪДЕТО И ДА СИ:

„Тоя влак за Бургас е тъй бавен...
Под всички покриви, във всички влакове!
Във всички самолети едновременно!
Със всички стюардеси и без никоя!
...Завинаги
във въздуха - между морето и небето някъде
на гларусите в скръбното арго
или в ложата на Рая”
ОБИЧАМЕ ТЕ!
Чу ли трогателните жестове на чашите? На Благовещение 2006-а делфините от всички морета се
събраха на тържествена литургия за теб. Тогава се
появява идеята да превърнат 25 март - твоя рожден ден - в Ден на обичаната жена. И ние, а след
нас децата и внуците ни - щафети на любовта - да
пренасят най-лиричния, най-бургаския, Фотевския
поздрав към жената:

Колко си хубава!
Господи,
колко си хубава!
Балю Балев, Христо Боранов, Божидар Божков,
Николай Божков, Светльо Бозуков, Иван Бубалов,
Камен Вълчанов, Петър Генев, Данко Георгиев, Добри Добрев, Петър Доков, Петър Желев, Калоян Иванов, Вълчо Йорданов, Георги Калагарски, Николай
Камбуров, Иван Карайотов, Милко Коларов, Нелко
Коларов, Димитър Костов, Коста Костов, Васил Лаков, Атанас Липчев, Михаил Мутафов, Николай Николов, Иван Обретенов, Милко Петров, Никола Про-

“Ще родиш Син
и ще го наречеш с името Иисус”

(Лука 1:31).

данов, Коста Радев, Георги Райков, Петър Райков,
Георги Силенов, Людмил Станев, Людмил Станчев,
Мак Станчев, Валентин Стоев, Стоян Стоев, Александър Стойчев, Иван Танчев, Николай Темнялов,
Димитър Томов, Антон Тончев, Илиян Троянски, Камен Узунов, Георги Чалдъков, Николай Чалдъков
март 2008
Бургас-Варна-София

НАИСТИНА ЛИ СИ ОТИВА ЛЯТОТО?
Наистина ли? Лятото ме гледаше.
С очите си отново ме целуваше.
А вятърът се блъскаше във роклята,
прегръщаше нозете й, докосваше
по устните й сянката на залеза
и цялата неспирно я люлееше –
завиждаха му може би ръцете ми...
Завинаги ли? Лятото ме гледаше.
Очите му отново обещаваха
завръщане, по-хубаво от първото –
ний, влюбените, вярваме на лятото.
Ний, влюбените, винаги потъваме
в очите му дълбоки –
в най-дълбокото,
където са зелените съзвездия
на сълзите... Ний вечно се усмихваме.
И устните ни вечно са уплашени.
И вечно, вечно, вечно искаме
да задържиме за минута лятото.
Наистина ли си отива лятото?
Наистина ли? Бързо се притискаме.
И махаме с ръцете си... И гларуса,
и вятъра, и залеза тържествено
ще съобщят на всеки, че за София
със влака в десет си замина лятото.
По дяволите! Всичко е известно.
Известно е. Но все пак оставете ме
да се удавя в погледа на лятото.
Да ме вълнува беглото докосване
на медните й колене...
И в пръстите,
замрежили лицето ми изопнато,
да прозвучат тръстиките созополски.
Какво, че е известно. Оставете ме
да й говоря и да вярвам с някакво
забравено детинско изумление,
че ме обича, че е много влюбена,
че винаги ще ме обича... Лятото
ми маха дълго със ръка...
Ах, лятото
не искаше да си отиде...
ПРИЛИЧА ТИ СТАРИННАТА ПРИЧЕСКА.
Прилича ти, като че ли ме гледа
тракийката от приказната фреска,
направена от влюбени прадеди.
О, ще изрежа на скалата сива
главата ти, косите разпилени...
Да знаят колко си била красива
жените неродени.
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

Космическият
ми
кораб излетя от 14-ата
обвивка на Земята. Миг
след захлопването на
последния люк, сферичният кораб навлезе в 4-ото измерение по
стремително завиваща
се спирала. Като че някой мълниеносно затвори ципа на 3-мерното
пространство, в което
само допреди час седяхме пред кафе и джинфис
с единствения ми приятел Гордън Знеполски и
обсъждайки последните
новини, между другото
обменихме и най-новите анекдоти.
Беше тиха, прозрачна утрин. Слънцето бе
ниско над хоризонта и
не бързаше да се издигне. Хладно и свежо бе
януарското утро. Сбогувахме се, без да си уговаряме следваща среща. Знаехме: не бе възможно да се предвиди
ще има ли такава. Вероятността да се срещнем
в една и съща област на
пространството и една и
съща точка от потока на
цикловремето бе 10-23.
Цикловремето е дяволски непостоянно нещо
- то прави огромни спирални скокове без постоянен период и трябва
да си истински майстор,
за да изчислиш тангентата, уговаряйки си среща.
А що се отнася до мястото на срещата, трябва
да имаш феноменална
памет за най-незабележимите
подробности
от пейзажа, за да спреш
вариативния генератор
в нужния момент. При
най-малката неточност
попадаш в съседен Свят,
който ужасно наподобява търсения, но приятелят ти го няма там и
няма да го има, дори да
го чакаш цял живот. Вероятността, както виждате, бе нищожна, но
това не ни смущаваше.
Животът бе непредсказуем и непредвидим.
Размишлявайки върху последния образ на
приятеля ми, забелязах
новостите, появили се
при последната визита на механиците преди полета. Променени
бяха дори основните
принципи на стартиране и ключовете за промяна на размерността
и адаптация към различните по структура
пространства. Казах “до
преди час”, но сега това
вече нищо не означаваше. Часът бе мярка в
онзи конкретен поток
на цикловремето, където се разделихме с Гордън. С включването на
стартера започна бърза,
контролирана само от
бордовия мозък промяна във времепотоците. В
този момент влизам във
вихрово непериодич-
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от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Симпютър

но време. Въпреки че
е непериодично, то си
има измерителна единица, ВИН (Вихров Имагинерен Неоплатониан).
Теоретичната формула
е доста сложна, но на
практика това е енергията за пресичане на един
вихър. Независимо от
вътрешната му размерност, за пресичащите го
тя е една и съща.
Без да променя значимо
формулатурата
си, корабът ми достигна
центъра на вихъра и с
поредния ключ увеличих измеренията на 5.
Сега се движех равномерно по винтова линия, с пренебрежимо
малки спирални развивки в двете измерения.
Времето тук течеше с
постоянно ускорение и
стомахът ми се поуспокои. Докато се спусках
във вихровремето, той
ту се свиваше на топка,
ту се качваше в гърлото,
изчезваше съвсем или
се превръщах цял в бълбукащ вулкан. Досадно! Човек не може да го
употреби по предназначение. Бях принуден да
се въздържам от розовите бисквитки, остана-

ли ми от кафенето. При
тези преходи, продължаващи понякога твърде дълго, човек трябва
да убива с нещо скуката.
Аз предпочитах бисквитките пред нервното
следене на монитора
как бордовият мозък
си върши работата. Все
едно, ключовете са секретни, знаят ги единствено техниците, и то
само докато настройват двигателите. Те са
индивидуални, зависят
от кораба, условията и
размерността на пресичаните пространства,
характеристиките
на
времената в програмата
на полета и, естествено, от екипажа. Не съм
мъртва буква, я! От мен
се изискваше да запазя
спокойствие и да туширам скуката до края на
полета, когато постигайки местоназначението, щеше да дойде моят
ред. Дотогава трябваше
да си намеря сам занимание.
Рядко има какво да
се гледа, пък и не е съвсем безопасно. Затова
спускам защитните филтри. При пресичането
на границите между

различните по плътност
и структура времена и
пространства и при промяна на размерността
температурата,
полетата и излъчванията се
променят със скок и амплитудите понякога са
толкова високи, че без
защита е невъзможно
да издържиш. Затова и
корабът ми има идеално
сферична форма, която
запазва и при промяна
на броя на измеренията.
Както подразбирате, по
повърхността на 11-мерна сфера потенциалните
разряди се плъзгат или
плуват, докато взаимно
се компенсират.
Вече доста време се
въртях, оставяйки след
себе си сребрист, сивобял, с метални отблясъци шнур, искрящ от
следващите през равни
промеждутъци разряди. Бях спокоен. Знаех,
че все някога ще стигна
края му. Краят обаче се
оказа неочакван. Без
всякакво предупреждение или признаци хлътнах в пространство с
облачна структура и доста смътна организация.
За нея не бе предвиден
ключ и срещнах доста

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

трудности при опита си
на ръчно управление
да намеря път през непрекъснато люшкащите
се, с оловна плътност,
тежко и някак мазно
мъгляви вълни от псевдоструктури, които се
застигаха, докосваха и
преливаха с непрекъснато променяща се скорост. Този лабиринт ми
скъси живота, докато си
пробивах път през лепкавите облаци. Градове
или същества? Трудно
ми бе да определя нивото им на съзнание.
Определено бяха живи
и съзнателни. Въпреки
привидната си леност
метаморфозираха толкова бързо, че трябваше
да включа мозъка си на
пълни обороти, за да запазя целостта си. Знаех,
че само едно-единствено докосване до тази
лепкава метаструктура,
би превърнало мен и
моя кораб в първоматерия на този Свят. Наложи
се да използвам някои
свои изобретения, едно
от които бе дипломната
ми работа от Колежа за
изящни изкуства. Нарича се “Вариативно циклично възстановяване
като Нула-Свят в процепите между световете”. Улучвайки паузите
в контактите на вълните, най-сетне изплувах,
увеличавайки
пътем
размерността си още с
единица.
Нов ключ и навлизам
в Свят с основа 7 измерения. Усещането е за
потапяне и загубвам
всякаква ориентация в
млечносинята с виолетов оттенък мъгла. Спокоен съм. Бордовият
мозък бе приложил правилния ключ. Преди мен
вече са били тук. Затова
още съм цял, корабът също.
Хм, прибързано заключение. Усещам как
се превръщам в светеща
мъгла. Всяка молекула,
всеки атом, дори всяка
елементарна частица в
мен свети.
О, Господи! Аз ли съм
това? Толкова красиво
и толкова сложно! Ами
онова тъмно петно? Все
нещо ще ти вгорчи тортата! Защо е празно? А,
пустотно мехурче, ще
се запълни, когато му
дойде времето. Нещо
като джобче за ново качество. Е, не сме съвършени и неизменни, развиваме се. Кой ли би си
помислил, че е неизменен, наблюдавайки
завладяващата картина
на безкрайно сложното
движение на елементарните частици, които
... О, Боже! ... Та всяка от
тях върши всичко - от
движението,
взаимодействието, до умира-

нето и раждането си... с
ъ з н а т е л н о! Светлината им - това е тяхното
съзнание! Обществено
Съ-ЗНАНИЕ. Организираност, подчинена на
единно ЗНАНИЕ.
На монитора светва
предупреждение:
“Подготви се за 8мо измерение”
и само след миг:
“Целта достигната.
Обект: “ГЕНЕРАТОР
на МОДЕЛИ на СВЕТОВЕ”.
Характеристики:
Мултивидеокана лен,
хиперхистерезисно
напълнен,
ГЕНЕРАТОР
на случайни функции
на възможни Светове,
подчинени на закони,
вариативно изменящи
се и мултиплицирани от
ЗНАНИЕТО, влизащо в
контакт с ГЕНЕРАТОРА”.
Възхищението и самоуважението ми растат, наблюдавайки вихрения танц на малките
светулки. Привидно хаотичен, но като се вгледаш, забелязваш, че от
най-малките до най-големите среди се движат
грациозно, всяка в своя
ритъм, прецизно синхронизиран с останалите и подчинен на единен РИТЪМ - ТВОРЕЦА
в теб, създаден именно
от този ГЕНЕРАТОР. Той
е авторът и на родителите ми, на приятелите
ми и техните родители,
на целия ми Свят и всички Светове, през които
преминах, за да стигна
до него, МОДЕЛНИЯТ
ГЕНЕРАТОР, архаичният
БОГ на нашата Вселена.
Поглеждам в Наръчника на Свободния Демиург (Справочник “НаСаДиСе”): “ГЕНЕРАТОРЪТ
поглъща матрицата ти,
т. е. ЗНАНИЕТО ТИ и генерира
съвместими
(неконфликтни) с твоята
същност Светове. Предлага ти модели. Избирай
си и твори! Моделът е
8-мерен. Разполагаш с 3
допълнителни измерения като свободни параметри.”
Не се удивлявайте.
Така започва: 1-во измерение: мисъл; 2-ро
измерение: чувство; 3то измерение: кораб.
Нататък пътят е програмиран индивидуално.
Целта е ясна - ГЕНЕРАТОР в помощ на младите
ДЕМИУРЗИ. Ето ви, Деца,
калейдоскоп! Изберете
си картинка и я пресъздайте!
Имаше какви ли не
Светове. От най-сладостните копнежи до страховити кошмари, различни по форми, съдържание, смисъл, закони
на организация и взаимодействия, на възник-
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“Веществото на Земята се преустройва. Изменят се и човешките мозъци.
Един ден вие ще се събудите и ще разберете, че вашите мозъци са изменени.”
Петър Дънов

ване, възпроизводство,
еволюция и унищожение. Само избирай! Само
че, както е казал Сократ
по повод женитбата “бръкнеш ли в торба със
змии, все змия ще извадиш, гледай само да не е
пепелянка”. Така и с този
ГЕНЕРАТОР. Колкото му
позволява мощността,
ти предлага разнообразие, но то е все съвместимо с теб, породилият го.
В него има 100% от теб.
Ами как иначе! Ако не
сте съвместими, то твоето дете ще те разруши,
ако се окаже по-мощно
от теб, или ти непрекъснато ще го разрушаваш,
както морето отмива
пясъчните замъци, или
както вманиачен скулптор, винаги недоволен
от творението си.
Време беше НЕЩО да
се ПРОМЕНИ. Как да се
създаде Свят, който да е
съвършено нов? Ти да го
създаваш, но да не е твое
подобие и да не е гибелно съществуванието му
нито за теб, нито за творението ти. Трябваше
да се използва натрупаният опит в проявените
вече модели. Да се избере НОП (Нов Основополагащ Принцип), който
да позволява развитие
с плаваща вариативност и самовъзраждане
с промяна на НОП при
затихване на функциите.
Ето, такъв ГЕНЕРАТОР ми
бе нужен.
ГЕНЕРАТОРЪТ
ОКО
(Обхващащ Колебанията

на значенията на Обновените понятия) бе една
от детските игри в Забавачницата за Демиурзи.
ГъССКИ (ГЕНЕРАТОР
на Случайни Съвместявания в Колебанията на Измеренията) бе
любимата ни игра като
първокласници. Играеше едновременно целият клас с класния компютър. Всеки разполагаше със собствен ГеПИ
(ГЕНЕРАТОР на Плаващи
Измерения) и играехме на криеница, всеки
срещу всички. Класният
компютър изчисляваше
съвместяванията и така
се получаваха случайни
връзки в класа, за които
после дълго разказвахме анекдоти. При всяка
среща избухваше смях.
Защото целта беше да се
скриеш от всички. Това
можеш да го постигнеш
с голяма вероятност,
единствено като си мениш толкова бързо размерността, че компютърът да не успее да изчисли контакта. Класният
компютър едва-едва се
справяше с милиардите
възможни комбинации.
Някои от нас достигнаха
такова съвършенство,
че успяваха да си променят броя на измеренията милион пъти в секунда. Никой не можеше да
ги улови и с месеци не ги
виждахме в клас. Е, аз не
бях сред първите, средно веднъж в седмицата
компютърът успяваше
да ме срещне с някой от

класа. Ако вместо него
в играта се включеше
Училищният Компютър,
можеха да ме засичат
по няколко пъти на ден.
Тогава - край на спокойствието! Ще трябва
да отговаряш защо си
дръпнал панделката от
плитката на някоя съученичка и в кое измерение си я забравил, та се
наложило целият клас
да я търси. Защото, видите ли, била невероятно ценна, донесена от
баща й от последната
командировка. Или ще
трябва да зубриш компютърография или някой друг още по-досаден предмет, вместо да
поиграеш футбол или
тайно да пошляпаш из
локви след дъжд в 3-то
измерение. За последното, нито дума! Там никой не би се сетил да ме
търси. Всички се стремят към по-високите
измерения и не биха се
унижили да се спуснат
при скитниците от 3-о
или, не дай, Боже, от 2-о.
Почти всеки сноб предпочиташе да общува със
скитници от 9-о или 10-о
измерение. Наричаха ги
“Странници”. Те притежаваха уникалното умение да променят Света,
през който странстваха,
чрез бърза комбинация
от промени в измеренията на времето. Това
щяхме да го учим в прогимназията. В началното училище се изучава
само пространството.
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“Ще дойде ден, когато хората ще се осветяват от енергията на своята
мисъл. Това ще стане, когато се извърши коренно преустройство на нашата
Земя.” Петър Дънов

Времето е за старшите.
Никой, разбира се, не ни
забраняваше да общуваме със старшите ученици и да попоглеждаме в
техните експерименти.
Понякога ни показваха
уменията си. На нас ни
изглеждаха като феерични фокуси. Промяна
на цвета и звука, управление на структурата и
най-сложното - конструиране на ароматни времена - това бе само част
от програмата, която ни
очакваше в прогимназията. Някои успяваха
по един предмет, други
- по два, единици бяха
тези, които усвояваха
петте потока и овладяваха Времето. Наричаха
ги Майстори. Приятелят
ми Гордън и аз бяхме
единствените от класа,
които,
преминавайки
цялата програма, преодоляхме Петте Воала
(така наричахме изпитната комисия, защото
не ги виждахме, а само
усещахме присъствието
им. Още как го усещахме!) Като завършихме
основното училище, ни
пратиха на продължителен стаж, за да закрепим
познанията и да превърнем неувереността си в
храбро безстрашие. После - в Колежа по изящни
изкуства. Там изучавахме видовете времена и
творческо моделиране
на времена. Е, това обучение продължи три ери
по-дълго, докато усвоим
принципите и наберем

постепенно увереност и
самочувствие. Дипломирахме се като скиталцитворци. За дипломната
си работа вече говорих.
След нея получих званието Демиург.
И така, от време във
време, от едно измерение в друго, през пространствата на времената и през времената
на пространствата, безкрайното разнообразие
от проявени Светове
разпалваше фантазията
ни и желанието някога,
някъде, някак да сътворим свой, единствен,
неповторим, невъобразим от никого и от нищо
Свой Свят! Да бъдем Демиурзи!
И ето, подчинен
единствено на това желание, овладял всичко
в родния Свят, опознал
безброй чужди Светове,
свободен от оковите на
времена, пространства,
материя,
измерения,
и вътрешно в себе си
готов да сътворя Своя
Единствен Свят, аз стоях в ГЕНЕРАТОРА, отчаян от примитивните му
възможности. Как да го
надхитря? Задачата си я
биваше. Затова ли толкова съм учил, скитал,
страдал? За да се откажа, когато съм на прага
на целта? ГЕНЕРАТОРЪТ,
в който бях, беше вече
твърде остарял в моите
очи. Той взимаше информация за ЗНАНИЕТО
в мен от организацията
на съзнанието на части-

ците, от които бях изграден.
Сетих се! Ще сътворя
3-степенен ГЕНЕРАТОР:
ГЕНЕРАТОР на ГЕНЕРАТОР на ГЕНЕРАТОР
на МОДЕЛИ
ГЕНЕРАТОРЪТ от ІІ
степен ще създава модели на ГЕНЕРАТОРИ от І
степен, подобни на този,
в който се намирах,
като за целта използва
придобитото
Знание,
опитностите, които бях
усвоил през живота си.
Така ГЕНЕРАТОРЪТ от І
степен ще получи обогатено, усъвършенствано съ-Знание от ІІ степен. ГЕНЕРАТОРЪТ от ІІІ
степен пък ще създава
модели на ГЕНЕРАТОРИ
от ІІ, като включи Знанието, непроявено до
момента, т. е. това, което
ще се формира в бъдеще. Така ГЕНЕРАТОРЪТ
от ІІ степен ще получи
организация на съ-Знание от ІІІ степен. По този
начин
СВРЪХГЕНЕРАТОРЪТ непрекъснато ще
се обновява и развива.
Процесът ще бъде безкраен и едновременен!
Нарекох го СИМПЮТЪР
(Симул`т`ан`т`ен преобразоватeл).
Идеята е ясна. Моделът е готов.
Да се прояви!
Работа ме чака.
Аля

Христовият Дух работи като Живо слово
Ние сме живото слово
Лияна ФЕРОЛИ

От няколко години една уникална българка
обикаля страната и отваря хоризонтите на осъзнаването за чудото, наречено познаване на живота,
такъв, какъвто е. Прави го, като води няколко духовни школи в София, Пловдив и Русе, а отскоро и
в Кърджали, и преподава в тях простотата и естествеността на живеенето като признаване и приемане, наречено просветление на Духа. Нейното име е
Риния (първите растения на Земята носят същото
име), което означава Равновесие. А равновесието
е състоянието, в което едната страна вече знае, че
е като другата. С това знание-енергия светът и човекът си припомнят, че всичко е добро такова, каквото е. Че всеки, който диша, е духовен, и за него
Бог като Слово е истинският хляб. Всяко същество, казва Риния, го носи
в себе си, за да се учи.
Но за да израсне душата му, трябва да го носи
не само като информация, но и като опитност, приложност. Защото вътрешната мяра
на осъзнаването, която
движи естествеността
на Божественото, е от-

въд параваните на думите, на иконите, символите,
ученията и учителите.
Всички сме форми на Словото, е убедена Риния,
и всичко, което ни е нужно, вече ни е дадено, важно
е как ще го използваме. И сега, когато вече втасва
маята на Божественото живеене, е време да се сетим, че ние сме Живото Слово. Онова, разпънатото
на Кръста, за да се излее в нас и да възкръсва за нов
живот. Затова като смисъл То е истинският Граал. А
Кивота на Вечността излива Благодатта си на Благодарност само при равновесие. Словото като живот
се твори чрез светлината на равновесието между
мисъл и разбиране, вследствие на което се ражда
Словото като дете, което се движи с осъзнаване на
естествеността. И най-доброто, което може да се
направи, е то да се остави да се движи само. Едва
тогава грейват живите свещи на осъзнаването, че всичко е едно и също, направено от една и съща материя – Божествената. Че всеки е като всички, защото Бог
е Всичко. Нужно е само да признаеш, да
приемеш, както Бог Го прави, че всеки е
всичко, че си като всеки “друг”. Само трябва да приемеш, че Христовият Дух работи
като Живо слово и ражда живот и че това
Слово се осъществява като едно безкрайно Сътворение. Но не като се изразява с
говорене, а с живеене, защото говори
само това, което иска да стане, а случило-

то се мълчи. Сътворението е Диханието на Словото,
което е навсякъде, което е в нас, около и чрез нас.
Достатъчно е да го оживим, като помним нашата
същност като деца на Божественото. Като я помним като поведение и като я забравяме на думи.
А моженето на живеенето се събужда с признаването, приемането на всичко, което е. Точно оттам
започва пътят на познаването, на разширяването
на съзнанието, а с осъзнаването на Смисъла като
Слово се стига до Всеприсъствието. В това Живеене постигаш толкова, колкото приемеш и колкото
си дал; толкова, колкото повече се вглеждаш във
вътрешната природа на нещата, в знанието не като
думи, а като отношение.

27 април - 3 май 2009 г.

Дух и материя

Човек съм. Тайната на сътворението в мен е скрита. И смисълът му. И
целта.
Аз нося запечатани във себе си стремежите на поколенията и моят път е
тържеството на Духа.
Човек съм.
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На творението е надеждата във мене и нося творческия благослов.
Диханието живо съм, което свързва световете, и ще пребъда във
Безсмъртната Любов!
Екатерина Пейчева, 3.01.1988 г.

България е Училището на Духа
Водата на Живеенето е в Признаването и Приемането
Лияна ФЕРОЛИ
Наскоро участници в клуб “Седмата
посока” към Регионална библиотека
“Н. Й. Вапцаров участваха в семинара
на Сдружение “В хармония с природата” в Старозагорските минерални бани.
Сред лекторите, гостуващи на форума,
най-ярко се открои Риния, която води
три духовни школи в София, Пловдив
и Русе. Тя чете лекции и пред хора на
науката в НБ “Св. св. Кирил и Методий”.
А тъй като досега не е отказвала среща с проявилите интерес към нейните идеи, тя не
можа да не уважи и поканата на участвалите в семинара кърджалийци.
Риния твърди, че преподава на хората простотата, наречена синтез и познаване на живота. Тя не
е свързана с нито едно от ученията, които са били
преди това, нито с някаква религия, защото е свързана със самия живот. Без да отрича нищо от онова,
което е постигнато като развитие на ума, тя смята,
че е призвана да подпомогне процеса на осъзнаване, който се дава чрез развитие на интуицията
в света и представлява женската същност на Бога.
Още от дете Риния е посветена
от папа Йоан Павел, с когото не са
се срещали физически, но и не са
се разделяли. Защото физическият и духовният контакт са едно и
също нещо. Тази на пръв поглед
съвсем обикновена жена е имала
необикновен път на посвещение.
Когато я попитат как се казва и на
каква възраст е, лекторката в бяло
отговаря, че всъщност Риния вече я
няма и не знае за кого да говори.

Риния е духовното й име
и означава Равновесие
Обяснява, че това, което е дадено на нея, е дадено на всички. А кой как го използва, зависи само
от него. Когато човек осъзнае нещата и е винаги в
равновесие, не може да се говори за възраст. По
принцип възрастта не съществува при никого, но
понеже хората не разбират същността на живота,
остаряват.
Риния казва, че е свързана с енергията в целия
свят, защото съзнанието й е отворено за всичко и
там, където се обърне, вижда всичко, каквото е, а
не както хората го виждат. Но не говори много за
тези неща, защото след като другите не ги виждат,
няма причина да им го казва.
Не е лесно това, което ми е дадено да правя. Аз
съм с ясното съзнание, че животът тук е много труден за хората. А в действителност, ако видите колко е простичко всичко, сигурно само ще се смеете.
Но не е прилично да се смееш, когато виждаш, че
другите страдат. Трябва да им помагаш по някакъв
начин. Не получавам никакви възнаграждения за
това, което правя. Нещата вървят при мен по един
прост начин, без да имам проблеми, без да имам
нужди и всичко се урежда от само себе си.
Никой не е болен на Земята, твърди Риния.

Когато енергията на
даден човек не е в
равновесие, това показва,
че той не я разбира,
а не че е болен
Когато хората започнат да разбират енергията, вече няма да боледуват и ще познаят вечността. И няма да им трябва нищо.
България е Училището на Духа и моята работа е да говоря за работата на Духа. Да кажа на
всички, че те са посветени в тоя живот, защото са
живи, но не знаят какво да правят. Тоест осъзна-

ването е приложение на всичко онова, което е дадено досега. И хората са
тези, които ще трансформират енергията и ще й придават такъв смисъл,
какъвто е животът. Хората се делят на
секти и религии, всеки обвинява другия, всеки се прави на интересен, обаче никой не живее според условията,
смята Риния.
Едно от най-невероятните неща за
околните, които я съпътстват, е това,
че тя от 8 години не пие вода. Няма
нужда от течности, защото се храни с
т. нар. Жива вода - Дух. Освен това никога не чувства глад. Може с дни да не хапва нищо. А едновременно с това може да се храни с всичко, без да й се
отрази. За нея е все едно дали е яла, или не. Обяснява, че това е т. нар. непривързаност, с която хората още не са запознати. Казва, че е хубаво човек да
може всичко и да се съобразява с условията. Стреми се да не се различава от другите и да изглежда
като тях, да прави като тях, за да може да им представи нещата по-лесно. От водата се отказва преди
8 години, когато влиза в много тежък пост. 63 дни
не приема нито течности, нито храна. Става 30 кг,
косата й пада и побелява. И тогава Божественият
свят я посвещава да изживее смъртта на всички
учители и духовни водачи. От този момент в

нея влиза духовната същност на

Сомат, Божествената
майка, която дава
смисъла на живота
на новото човечество
Тази същност живее в нея, това са опитностите
на всички същества. А работата на Риния е да даде
на хората истината. Наясно е, че тия твърдения изглеждат малко нелепо и фантастично, но уверява,
че е така.
Основното й посвещение е връзката между двете български азбуки - глаголицата и кирилицата.
Сегашната азбука, която е редуцирана, изразява 30
знака и т. нар. знак Ом от 30 знака, който изразява
пътя на Божественото присъствие. А глаголицата
изразява коленете на Израелевия род, които са 42.
И връзката между тях дава смисъла на кръстния
знак, чрез който съм посветена, твърди тя. И това
е начинът, по който е сътворено Словото в цялата
природа, в човека и във всичките му измерения.
Има много неща, за които не говоря, но вибрацията, която нося, се свързва с хората, каквито са. Тъй
като това познание е много далечно за тях, обикновено такива сложни неща се дават по начина, по
който хората са устроени. Важна е вибрацията на

този, който ги дава. Това, което се нарича състояние, е много далечно за хората.

Състоянието представя
присъствието на
Божествения свят
И ако ти излезеш от него, вече можеш да дадеш
това, което наричаме сегашна азбука или кирилица, разказва Риния.
Според нея, всички са чували, че българският
език е божествен език, но засега хората не знаят
какво представлява това. То не е свързано с хората
в България, а с т.нар. смисъл на Бога Ра още от Древен Египет. И затова българите са се наричали богари - децата на Бога Ра. А какво представлява този
език на Бога Ра? Това е езикът на осъзнаването, езикът на Слънцето, езикът на душата. Той не е свързан с физическото слънце, както смятат много хора.
Смисълът е да се отвори това, което е зад него.

Българският език съдържа
и смисъла, и формата на
божественото присъствие,
т. е. всички ония неща, които носят еднакъв смисъл
във всички езици, а в българския
език и като форма, и като смисъл са
едно и също нещо. Докато в останалите езици, които са разделени
след Вавилон, формите са променени. В Библията също се говори
за това разделение. И моята работа
е да дам този майчин език на хората, твърди Риния.
Това е начинът, по който всички хора са устроени.
И когато това осъзнаване се слее със същността
на човешкото живеене, тогава ще настъпи онзи
мир, който съществува и сега, но хората не познават. Светът няма да се промени, светът ще остане
същия, но хората ще отворят съзнанието си за него.
И тогава ще бъдат в друго измерение, светът също
ще бъде различен.
На въпроса какво става в света сега, отговаря, че
ако няма тия наводнения и задръствания, няма как
да се разбере, че съзнанието на хората е задръстено. Тоест, тези процеси в природата се предизвикват от съзнанието на хората. Обяснява, че от Божествения свят цялото присъствие прониква във всички измерения. Начинът, по който ние се отнасяме,
създава една енергия, която се връща на мястото,
от което я получаваме. И както се връща, така създава форма на природата, която наричаме явление
- като дъжд, град, земетресение и т. н. Накратко –

Божественият свят
ни връща енергията
обратно такава, каквато
сме я изпратили към него
Когато я питат как да отворим съзнанието си, тя
отговаря, че не дава такива съвети на хората, защото вижда, че не можеш да направиш нещо, до
което не си стигнал, че не можеш да посъветваш
някого, когато той няма сетиво да те чуе. Така че
единственото нещо, което човек може да прави,
е да бъде естествен и да приема другите по начина, по който те са устроени. Въпреки че за един
човек, който има много знания, е много болезнено да му кажеш, че останалите са като него, защото той си представя, че знае всичко. Но аз

знам всичко, защото го
разбирам, а не, защото
го знам
Тоест, когато разбираш нещо, ти знаеш какво
знае другият. Така че нещата са изключително
прости.

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

27 април - 3 май 2009 г.

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

Приказки за цветята
Васил КАНИСКОВ
Носител на Христовото милосърдие и Христовата сила - съответно
розовият и виолетовосиният зюмбюл. Могъщо
цвете - носи ясновселенски полъх и тотвселенска ведрост. Възстановява контакта между
милосърдието и силата,
който е загубен от много ангели и божества.
Издава Божествения си
произход с наклона на
цветчетата си надолу,
но не съвсем, както е
при кокичето. Следователно прокарва мост
между Ултравселената
и универсума; ако беше
с горно отклонение от
вертикалата, щеше да
бъде мост между Супервселената и универсума. Значи универсумът

ЗЮМБЮЛ

образува квадрат към
Ултравселената и Супервселената, защото той
е хоризонталата, а те са
вертикалата, в опозиция (една спрямо друга).
От това следва, че Универсумът е квадратът
или кръстът, на който е
разпънат Христос - Хипервселената. Понякога

зюмбюлът се приближава до този
ъгъл, но обикновено е наведен.
Универсумът се
отличава с четирите вида стихии
или взаимодействия: огън, въздух, вода и земя,
т. е. ядрени, електромагнитни,
гравитационни
и слаби; Супервселената - с
трите състояния на заряда:
положителен,
отрицателен
и неутрален; а
Ултравселената - с точката, която
се програмира и самопрограмира.
Духът на зюмбюла
не е нито елфа, нито
ангел, а божество.

При това тотвселенската му същност е свързана с единството; ясновселенската - с вълните
(колебанията, двойката),
а хипервселенската - с мощното
излъчване на абсони. Образ на
Христос, на Бога
и на Духа Божий
- ето какво представляват белият, розовият и
синият зюмбюл;
когато е виолетов, той е образ
на Духа Благий.
Само че Морето
от Аз-ове още
не е проявено в
зюмбюла, още е
латентно в него.
Продължителното съсредоточаване върху същността на
това Божествено

цвете може да ви свърже с всяка една от физическите, духовните или
Божествените същности на Бога, с изключение
на Космическия Човек.
Морето от Аз-ове не са
само
непрозрачните
облаци космичен прах,
но преди всичко, космическите кристални и минерални човеци, които
образуват цели галактики. На тях не им е необходима Супервселената
с нейните разширяващи
се слънца - много повече им са необходими
мощните свивания на
звездите, някои от които
водят до кристализация
на звездата в човешка
форма. Но зюмбюлът
може да отговори на
този образ и да направи

връзка с Космическия
Човек само с розовата
си разновидност, която
е образ на Бога или на
Съвършения Дух.
Необикновеният
диапазон на зюмбюла
се дължи на това, че той
е създаден от божества.
Розовият зюмбюл практически е неограничен
в Холивселената и, следователно, във всички
подвластни на нея Вселени. Това е триумфът
на Бога в света на цветята!
Запазите ли свещеното си отношение към
Първата Божия Заповед,
която е изказана преди
10-те заповеди, тогава
имате всички шансове
да попаднете в Холивселената. А прамисълта на
Бога е да ви подари именно нея.
Подарявайки живот, вие там ставате съвършени
физически, щастливи сърдечно,
творци - умствено и духовно, риониди и холиади
- душевно. Зюмбюлът (розовият)
е образ на холиадите и връзка с
тях.
1984 г.
София-Изгрев
Из „РОМОН ОТ
БОЖЕСТВЕНАТА
НАУКА”

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

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”

Приказка
за тревата
валиснерия
Д-р Снежана КОЕВА
Русе
Цялото съществуване на най-романтичната трева – валиснерия,
преминава в състояние
на полусън под водата
до часа на сватбените
камбани. Те я събуждат
за живот. Това е мигът,
когато женската разгъ-

ва бавно дългата спирала на стеблото си и се
издига в блатната вода.
Изплувала отгоре с разтворен цвят, тя се понася по повърхността.
Мъжките цветове от
съседния корен зърват
през огряната от слънцето вода женствения
цвят. Изпълнени с надежда, те на свой ред се
събуждат, устремяват се
в плавен танц към вълшебството.
Но дали тези женихи
предчувстват това?
Стъблото, от което се
хранят, е късо, не стига
до царството на светлината. А само там тичинките и плодникът могат
да се съединят.
Пропуск или жестокост на Природата?
Драмата на едно желание!
С поглед да докосваш
недостижимата,
невъзможна цел - каква
съдба!
Не таим ли и ние в душите си топлата мечта

за щастие.
А мъжките цветове са
стаили в сърцата си възхитителна топка въздух.
Само миг колебание и
после свръхестественият стремеж към щастие
прекъсва връзката с
живота. Несравним отскок изтръгва стъбло-
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нението на идеалния
замисъл.
Може мъжките цветове да избързат и да
се издигнат на повърхността, когато още няма
плодници, а когато водата е плитка, машинално и ненужно е да пречупват стъблата си.
Геният е свойствен

то и истински бисер се
явява на водната повърхност. Сияйни, свободни и щастливи (макар
и смъртно наранени)
мъжките прегръщат и
се сливат с безгрижните
си годеници. Течението
отнася саможертвата,
а съпругата оплодена
затваря венчето си,
завива спиралното
тяло към дълбините, за да узрее и се
роди плодът на найгероичната любовна
целувка.
Но освен блясък
картината може да
има и тъмна страна.
Случва се неумение за синхрон да
попречи на изпъл-

Петър Дънов

на вида и на живота.
Единствено при човека съществува състезание между колективната и индивидуалната
интелигентност.
Да, в това е тайната на нашето бъдеще
– тенденцията към ясно,
действено равновесие
между тях.

Кога звъни камбаната?

Щом човек помисли за себе си и камбаната
потъмнява. Картината наоколо се замъглява.
Но щом човек с обич помисли за друг човек, птица или цвете - сърцето просветлява,
камбаната се обистря и започва да звъни.
Ако някой изцяло забрави за себе си и с
обич поеме пътеката към всички хора, започва да звъни жива камбана. И Небето е щастливо.

Растеж на сън

- Кога човек може спокойно да спи?
- Човек може спокойно да спи само тогава, когато по време на сън нещо расте: дете в
люлка, посадено дръвче или мечта в душата.
Тогава бъдещето работи и на сън.
Никола Гигов
Из “СИТОТО НА БОГА”

ЕДНА НЕЗАБРАВИМА ЦВЕТНИЦА
Венелина ВЕЛЧЕВА
Варна

тиянска душа.
Не можех да откъсна
поглед от човека до мен.
Искаше ми се този миг
да спре и да продължи
вечно. Една безкрайна
любов обгръщаше цялото ми същество. Цветята
по иконите напомняха
за пролетни градини
и ми се усмихваха. Чув
ствах се тъй чудесно. Все
едно, че бях в рая. Точно
така - аз бях в един рай
тук, на земята.
Излязох от неземното блаженство плавно.
Речта на отеца се лееше
в тишината. Неговата

Влязох в храма. Край
мен се тълпяха хора млади и стари. Иконите
бяха отрупани с пролетни цветя. Колко много
запалени свещи! И потържествено хвърляха
светлина лампите. А аз
се оглеждах във всички
посоки. Опитвах се да
видя познатите икони и

олтара. Не можех да повярвам, че наистина съм
в любимата ми църква.
Внезапно погледът
ми се спря на свещеника. Не беше сън, а
истина. Отецът ходеше
между хората с пълен
плетен кош и раздаваше
хубави върбови клонки.
Щом го видях, душата
ми се стопли.
Лицето му излъчва-

ше доброта и топлина.
Той не даваше просто
върбови клонки, а любов. Хората протягаха
ръце за тях, а стискаха
ръката му. И повечето
не осъзнаваха, че всъщност взимаха от тази
обич. Това беше Божията любов. И може би
затова литургията ми се
стори много кратка. А тя
продължи повече от два

часа.
Църковните песнопения създаваха божествена атмосфера. Сред нея
звучеше мекият и топъл
глас на отеца. Всичко
беше тъй различно, почти неземно. Около мен
растеше една божествена красота, която се издигна над всички. Цялото това съвършенство
проникваше дълбоко в

мен и галеше всяка моя
клетка. Душата ми като
птица разтвори своите
крила. Почувствах се
като ангелче. Навярно,
защото се приближавах
до отеца - беше дошло
време за причастие. А
ангелската музика не
спираше. Усмивката от
лицето на свещеника не
слизаше и добрите му
очи галеха всяка хрис-

проповед, както винаги, беше в широк аспект.
Думите му проникваха
дълбоко в мен, докосва-

ха всяко кътче от сърцето ми, и не можех да не
се замисля. Тогава моите
очи се насълзиха. Знаех,
че всичко преживяно
- видяно, чуто, почув
ствано - ще ме държи
до следващата неделя,
до следващия месец, до
следващата година.
Кръстът в ръцете на
свещеника се издигна
високо - това беше краят. А за човешките души
бе начало, специфично
за всяка една от тях.
Вярващи хора - мъже
и жени - се раздвижиха
към изхода. За тях ще
има следваща неделна
служба, но
не и за мен.
С малко тъга
се
молех
скоро да ме
посети отново същото
Божествено
усещане.
Дали ще
ме прегърне
това чувство
с ле дв ащия
месец?
Боже, благодаря Ти,
че за кратко ме потопи в
неземното блаженство!

Дух и материя
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“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не
са девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и
променят начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това
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стотици хиляди трябва сами в себе си да открият загадката, да разберат
причината за катастрофата”
Владимир Мегре, из “Обредите на любовта”

Науката за образите

ТРАНСФЕРНИТЕ
ВЕРИГИ

СЛАЙДОВЕТЕ

Ако целта е на достатъчно
отдалечени жизнени линии,
практически не е възможно
собственото излъчване да се
настрои към тях. Например
ако смятате да се явявате на
изпит, но изобщо не знаете
предмета, не ще можете да
се настроите към линията,
на която успешно го вземате.
Няма да успеете да визуализирате отговора макар и на
един въпрос, щом не знаете
нищо.
Между вашата бъдеща цел и сегашното ви
положение пътят може да е доста дълъг (не непременно във времето). Ще се променят не само
положението, но и начинът ви на мислене, маниерът на действие, дори може би характерът ви. Не
можете сега да настроите точно своите параметри, без да изминете този път.
Ако се опитвате да визуализирате процеса на
движение към твърде отдалечена цел, ще се изкушите да изпреварвате събитията и да ги пришпорвате. Това няма да доведе до нищо, поради
което ще изпитате чувство на разочарование и
досада, а това на свой ред ще възстанови срещу
вас равновесните сили.
Можете колкото искате да въртите в главата
си слайда на картината на далечното бъдеще - от
това няма да има никаква вреда. Но визуализирането на процеса на движение по отрязък от пътя,
на който няма да стъпите скоро, може да ви отведе кой знае къде. Представете си, че трябва да
плавате по течението на лъкатушеща река. Нали
няма да влачите лодката по брега, за да съкратите
пътя, като избягвате завоите на реката?
Ако целта се постига на няколко етапа, ще се
наложи последователно да изминете всеки етап,
независимо дали го искате или не. Например не е
възможно изведнъж да станете професионалист
в дадена област. Необходимо е най-напред да
завършите училище, после да си намерите работа, след това да шлифовате професионалното си
съвършенство и т.н.

Такъв поетапен път към целта
в пространството на варианти
представлява трансферна верига.
Всяко звено от нея е отделен етап. Етапите са
свързани в звена, защото ако не е изминат един
етап, не е възможно да се премине към следващия. Например не е възможно да се запише аспирантура, без да се завърши университет.
Отделното звено на трансферната верига се
създава от взаимносвързани и относително еднородни сектори на пространството. Пътят към целта в пространството на варианти се структурира
от трансферните вериги и течението на варианти. Пространството на варианти има регулирана
структура. Ако се върви към целта безпорядъчно,
тя няма да бъде достигната. Как да не се отклоните от течението на вариантите, вече знаете - да не
създавате излишни потенциали, да не пляскате с
ръце по водата и да не се борите с течението. Остава само да следвате още едно правило:

визуализирайте процеса на движението към целта само що се отнася до
текущия етап.
Можете колкото искате да си представяте крайния резултат във вид на слайд. Процеса на дви-

жение обаче - само в рамките на текущото звено
на трансферната верига. Не бива да бързате, ще
успеете във всичко, когато му дойде времето.
Сега можем да дадем окончателното определение.

Визуализирането в транссърфинга означава да си представите процеса на реализация на текущото звено на трансферната верига.
Под представяне се разбира насочването на
мислите в нужното русло. Трябва само да им се
даде тласък и по-нататък ще тръгнат сами, като
по сценарий насън. Трябва съгласувано да се живее с процеса на реализация на звеното и в мислите, и в действията.
Както виждате, всичко е просто. Не е трудно
да определяте отделните звена точно на вашата
трансферна верига. Ами ако редът на движението към целта не ви е известен? Или изобщо не ви
е ясно по какъв път и с какви средства да постигнете целта си? Нищо страшно няма, нека това да
не ви безпокои. Пак повтарям какво трябва да се
направи в дадения случай.

Ако засега не знаете по какъв начин
целта ви може да бъде реализирана, не
се вълнувайте и продължавайте спокойно и системно да визуализирате слайда.
Когато целта напълно влезе в зоната на вашия
комфорт, външното намерение ще ви подхвърли
подходящия вариант. Не бива да се тръшкате и
да търсите трескаво начини за постигане на целта. Самият слайд ще ви принуди неволно и дори
несъзнателно да действате в нужната посока. Отхвърлете важността, бъдете спокойни и се доверете на течението на варианти.
Бих искал да добавя няколко думи за знаците. Ако интерпретирате някакъв знак, който ви
се струва, че вероятно сочи възможност за постигане на целта, трябва да знаете, че знаците се
отнасят само за текущото звено на трансферната
верига и имат далечно отношение към крайната
цел. С други думи, табелите се отнасят само за
пътя, по който пътувате в дадения момент. Можете да интерпретирате знаците по всички въпроси, свързани с текущото звено на трансферната
верига. Но ако няколко звена отделят текущата
ви жизнена линия от целевата линия, знаците не
могат да ви посочат целта. Това не означава, че
за далечната цел изобщо не съществуват индикатори. Просто няма да можете да ги тълкувате
достатъчно сигурно.
Изобщо интерпретацията на знаците, с изключение на състоянието на душевен комфорт,
е най-ненадеждната техника в транссърфинга,
затова на знаците не бива да се придава голямо
значение.
Остава да си изясним какво място се отрежда

на визуализацията от трета
група и дали изобщо трябва
да се занимаваме с визуализиране на целта. Отговорът е
един-единствен: безспорно е
абсолютно необходимо да се
занимавате с визуализиране
на целта във всяка удобна за
вас форма. Целта се пази в
главата ви във вид на слайд,
което разширява зоната на
комфорт и настройва честотата на излъчваната енергия
към целевите жизнени линии. Точно това е главната и
единствена функция на визуализацията от трета група.
Но истинският преход към целевите линии все
пак се осъществява от работното конче на транссърфинга - визуализацията на процеса на движение към целта. Визуализирайки процеса, вие обединявате вътрешното с външното си намерение.

РЕЗЮМЕ - СЛАЙДОВЕ
Илюзиите не са резултат от игра на
въображението, а друга реалност.
Намирайки се в материалния свят, човек
може да възприема и друга реалност.
Възприемането на света нерядко се из
кривява от вътрешните убеждения.
Слайдът е онова, което е в главата ви,
но липсва у другите.
Слайдовете изкривяват реалната дей
ствителност.
Човек е склонен да пренася проекциите
на своя слайд върху околните.
Основата на слайда е важността.
С изчезването на важността слайдът
прекратява съществуването си.
Външното намерение непрекъснато и
постепенно реализира слайда.
Престанете да се борите със себе си и
превключете вниманието си от негатив
ното към позитивното.
Създайте си позитивен слайд, който е
приятен на душата и разума ви.
По-често преглеждайте слайда си и до
бавяйте в него нови детайли.
В никакъв случай не копирайте в слайда
образ от други хора.
Ако ви липсва решимостта да имате,
няма да получите нищо.
Позволете си разкоша да бъдете досто
ен за всичко най-добро.
Решимостта да имате е непреходното
знание, че сте достойни и изборът е ваш.
Позитивните слайдове помагат да се
включи невероятното в зоната на вашия
комфорт.
Не гледайте слайда като картина, а жи
вейте в него, макар и виртуално.
Допускайте в себе си всяка информация
от света на вашата мечта.
Към целта ви движи не съзерцаването на
резултата, а визуализацията на процеса
на движение.
Визуализацията в транссърфинга озна
чава да си представяте процеса на реали
зация на текущото звено от трансферна
та верига.
Ако пътят за постигане на целта не ви е
известен, визуализирайте слайда.
Самият слайд ще ви поведе в нужната
посока.
Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”

Дух и материя
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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

Имало един младеж. - и защо ли? - все
му се подигравали. И у
дома, и навън. Нарекли
го Грозния човек. Днес
тъй, утре тъй - името
му на Грозен човек се
разширило и младежът
вече не можел да гледа
хората в очите.
Додеяло му от подигравки и един ден избягал от дома. Напуснал
родното село и хванал
далече в планините.
Скрил се от хорските
очи, та вече никой да не
му се смее.
Избрал най-недостъпното място - един змиярник. Било страшно място
- буренясало с коприва,
с изпопадали дървета и
каменопад. Нямало никаква пътека. Чувало се
само съскането на копривата и на змиите.
Грозният човек бил
работлив и запретнал
ръкави.
Най-напред

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува”
Владимир Мегре, из “Родовата книга”

Притча за
Грозния човек

изскубал
копривата.
Разчистил поломените
дървета. От разхвърляните камъни подградил
подпори. Със собствените си нозе направил

пътеки. Посадил дръвчета. С таралежите прогонил и изтребил змиите. От вековно дърво
издълбал дълго корито
за водопой. Хванал една
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„сълза”, извел я до коритото и сторил чешма
- да пие човек, животно
и птица. Старият змиярник се превърнал в пееща градина.

Един ден по неговата пътека към неговата
чешма се запътил старец с конче. Грозният
човек с години не бил
виждал човек. Скрил се
в собствената си градина, където пеели птиците. И се затаил да гледа
какво ще направи този
старец.
Старецът довел кончето до коритото и занемял от гледката. Зацъкал с език:
- Господи, та тука беше
змиярник! Все съм заобикалял това място. Кой ли
е този Хубав човек дето
е изкоренил копривата,
сторил е пътеки, посадил е дървета, издигнал
е чешма и е довел птиците!? Ако мога да видя
този Хубав човек, ще му
се поклоня до земи и ще
му целуна ръка!
Старецът плиснал лицето си, пил от чешмата
и подкарал кончето на-

татък.
Грозният човек за
пръв път в живота си
чул хубави думи за себе
си. И се разплакал. Заради това, че все го наричали Грозния човек,
никога не се поглеждал
в огледалото.
Излезнал на пътеката
да види първите човешки стъпки. Приближил
до коритото и решил да
наплиска разплаканото си лице. Но преди да
посегне с длани към водата, в успокоената тишина видял как от водата го гледа един красив
млад човек. Стореното
добро разкрасило още
повече лицето му. Птиците пеели за него - още
по-хубаво.
Ей тъй грозното става красиво. И добро!
Никола Гигов
Из “СИТОТО НА
БОГА”

Космическият просяк Летни и
зимни
човеци
На небето няма езици - всички се разбират без
думи. Душата на всеки там е облак светлина във
формата на земното му тяло. Така душите се разпознават по образ и имена. Всеки богаташ на земята след смъртта си става Космически просяк.
Той е натрупал много богатства долу, ала е загубил душата си. И когато се пресели горе, на небето, богаташът разбира колко е обеднял. Всичкото
злато на Земята, събрано накуп, не струва колкото една човешка душа.
И богаташът - космически просяк, протяга

ръка на небето - за просия. Моли минаващите
души за един поздрав, за един поглед, за една
усмивка.
Но „чинията” (сърцето) остава празна. Боже,
боже, ако богатите знаят каква вечност ще протягат просешка ръка за просия, тутакси ще раздадат натрупаното на сиромаси, за да спасят
собствената си душа. И да получат капка човешко
щастие.
Но горе душа не може да се купи. Там е Страшният съд.

Старицата ми сподели:
- Я деля людете не на българи и турци, а на
летни и зимни човеци. Летният човек е топъл,
сладкодумен, цветен, с ветровити очи - всичко
дава от сърцето си. А зимният човек е студен,
леден, скръндза, злоок - смразява себе си и
другите, всичко взема и нищо не дава.
- Ти летен човек ли си?

Притча за динозаврите
Преди милиони години на земята живяли динозаврите. Неочаквано те изчезнали. Може да е била
нарушена хармонията, може да не е стигнала храната, може да се е променило гравитачното поле и
тогава мозъкът им да не е издържал.
В онова древно време се водила война между
хората и динозаврите. Успехът бил променлив, но
човеците оцеляли.
В един бой с хората динозаврите надвили. Те
разкодирали кода на човека (ДНК). Човеците, които били духовно смазани, пуснали динозаврите
вътре в себе си. Динозаврите влезли вътре в човека
- в сърцето му, и се скрили вътре. Получил се хомо
сапиенс - с динозавърско съдържание. Това е може
би сатанинското начало.
Но не всички хора били победени. Имало много
люде, които в земен план били победени, но не и
в духовен план. Затова те се прераждат и започва
битката вътре, между човеците - между добрите и
лошите човеци, между издържалите и човеците-

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

динозаври. Така се породили войните и тази стихия
кипи и днес.
Създателят на вселената може да унищожи лошите сили, но неговият замисъл е човеците сами да
победят чрез изпитания. С отварянето на божествените точки у човека духовната му мощ расте.
Но как ли ние, малките хора, сме надвили на тия

чудовища. Динозаврите са дълги до 20 метра и тежат тонове. Самите им яйца са бели, едри и страховити.
Учените смятат, че динозаврите са изчезнали
преди 65-70 милиона години. Смятат, че те са били
извънземни, долетели отнякъде. Свети Георги като
убива змейовете - то е смътен спомен за нашата човешка битка с динозаврите.
Големият въпрос е: може ли да сме във война със
динозаврите - земни или извънземни, а да търсим
хармония с боговете?
Ние сме победили динозаврите, но много динозаври, за да оцелеят, са се вмъкнали вътре в нас.
Те дишат с човешкото сърце и се имат за богове. И
онези, в чиито сърца са влезли - това са страшните
люде. Те са людоедите.
А онези човеци, които са надвили на динозаврите, са миротворците, певците и създателите. И само
чрез обичта и саможертвата може да изгониш динозаврите от сърцето си.
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„Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на Четвъртото
измерение.”
Петър Дънов

27 април - 3 май 2009 г.

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”

Петър Дънов

Из Акашовата летопис

ЗА ПРОИЗХОДА НА ЗЕМЯТА
VI. Развитието
„венера”
Следващото състояние на съзнанието,
до което човекът ще
се развие върху една
по-нататъшна планета,
наречена в духовната
наука “Венера”, ще се
различава от предишното по това, че тогава
душата сама ще може
да създава не само образи, а и предмети и
същества. Това ще стане
при себесъзнателното
предметно
съзнание
или
свръхфизическо
съзнание. Чрез образното съзнание човекът
ще може да възприема
нещо от свръхсетивните същества и неща и
ще може да влияе върху
тези същества и неща
чрез пробуждането на
своето образно мислене. Но за да може да стане това, което той иска
от едно такова свръхсетивно същество, това
същество трябва да постави в движение собствените си сили по негова подбуда. Следователно човекът ще бъде
господар над образите

съзнание се превръща
в едно творческо съзнание. Преди Земното
състояние да премине

и чрез тези образи той
ще може да предизвиква въздействия. Обаче
той не ще бъде господар на самите сили. Когато се развие неговото
себесъзнателно предметно съзнание, той ще
стане господар също и
над творческите сили
на други светове. Тогава
не само ще възприема
същества и ще влияе
върху тях, а самият той
ще ги създава.
Това е ходът на развитието на съзнанието:
първо то е сумрачно; не
се възприема нищо от
другите неща и същества, а само вътрешните
изживявания (образи,
картини) на собствената
душа; след това се развива възприятието, и
накрая възприемащото

в живота на Юпитер,
след 4-ия Земен цикъл
трябва да бъдат преминати още 3 по-малки
цикли. Тези цикли ще
служат за по-нататъшното усъвършенстване
на Земното съзнание по
начин, който ще бъде
описан в следващите
статии, когато бъдат разгледани развитията на
по-малките цикли и на
техните подразделения
при всичките 7 планети.
Когато след един период от почивка Земята
ще се е превърнала в
Юпитер и човекът ще се
е появил на тази планета, тогава през времето
четири по-малки цикли ще трябва отново да
бъдат повторени 4-те
предишни състояния Сатурн, Слънце, Луна и

Земя - и едва през време на 5-ия Юпитеров
цикъл човекът ще стигне до степента, която
бе
охарактеризирана
като същинско „Юпитерово съзнание”. По
един съответен начин
ще се прояви “Венериното съзнание” чак през
време на 6-ия Венерин
цикъл.
Един факт, който в
следващите статии ще
играе определена роля,
трябва накратко да
бъде засегнат тук. Той
се отнася за скоростта,
с която протича развитието върху отделните
планети. Тази скорост
не е еднаква върху
всички планети. Животът протича с най-голяма бързина на Сатурн,
след това бързината
на Слънцето намалява, става още по-малка
на Луната и най-бавна
е скоростта на Земята.
Върху Земята скоростта
намалява до точката, в
която себесъзнанието
става напълно развито. След това скоростта
отново се увеличава.
Следователно, днес човекът е преминал вече
момента на най-голямата бавност на развитието. Животът е започнал
отново да се ускорява.
На Юпитер ще бъде достигната скоростта на
Луната, на Венера - тази
на Слънцето.

VII. Развитието
“Вулкан”

Последната планета,
която следва Венера в
редицата на Земните
преобразования, в духовната наука се нарича “Вулкан”. Върху тази
планета ще бъде достигната предварителната цел на развитието
на човечеството. Състоянието на съзнанието,
в което човекът ще се
изяви там, се нарича
“божествено блаженство” или също духовно

съзнание. Човекът ще
добие това съзнание в
Седмия Вулканов цикъл
(кръг), след повторението на шестте предидущи
големи цикли. Не може
да бъде съобщено много за живота на тази планета. В духовната наука
за него се казва: “никоя
душа не трябва да размишлява върху Вулкан
и живота на него, докато тази душа със своето
мислене е свързана с
едно физическо тяло.”
Това означава, че да
узнаят нещо за Вулкан

могат само тези окултни ученици, които са
достигнали по-високите
степени на посвещението и могат да напускат
физическото си тяло и
да усвояват извън него
свръхсетивни познания.
Така в течение на
развитието на човечеството седемте степени
на съзнанието се проявяват в 7те планетни
въплъщения на Земята.
Но на всяка една от тези
степени
съзнанието
трябва да измине 7 второстепенни състояния.
Тези
второстепенни
състояния на съзнанието се развиват в споменатите вече по-малки
цикли. (Теософската литература нарича тези 7
цикли “кръгове”). Западната окултна наука нарича тези второстепенни
състояния “състояния
на живота”, за разлика
от стоящите над тях и
съдържащите ги в себе
си “състояния на съзнанието”. Или също се казва, че всяко състояние
на съзнанието минава
през 7 “царства”. Следователно според това
пресмятане в цялото
развитие на човечеството имаме 7 пъти по 7,
т. е. 49 малки цикли или
“царства” (според обикновеното теософско наименование “кръгове”).
И всеки малък цикъл
трябва да мине през 7
още по-малки цикли,
които се наричат “състояния на формата” (в теософската литература са
наричани “глобуси”). За
целия цикъл на развитието на човечеството
това дава 7 пъти по 49
различни “състояния на
формата” или 334 такива състояния. Следващите изложения, които
ще говорят за това развитие, трябва да покажат, че общият поглед
над цялото никак не е
така сложен, както би
могло да изглежда на
пръв поглед при произнасянето на числото
334. Ние ще видим как
човекът истински може
да разбере себе си едва
тогава, когато опознае
това свое развитие.
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