
ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ

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

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

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

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

Кои са големите 
владетели от 
рода Дуло

Хан Омуртаг пред Мадара 
худ. Димитър Гюдженов

Георги БЯЛКОВ

Преди няколко години на пазара се 
появи една неголяма, но изключител-
но ценна и актуална по своето съдър-
жание книга: „Белинташ - светилището 
на бесите”, от Никола Боев, издание 
на ИМН - Пловдив, 2001 г. За нас тази 
книга представлява ценен извор за 
тракийското писмено наследство от 
този район – Асеновградско (ние при-
бавяме и Първомайско, където е на-
мерен засега най-големият писмен 
текст на тракийски език, изсечен 
върху плочката на Езеровския зла-
тен пръстен). Авторът заедно с му-
зейни работници от Асеновград и 

Пловдив издирва епиграфските знаци, 
изсечени върху скалите на тракийс-
кото скално светилище Белинташ. В 
книгата си Боев групира тези знаци в 
принципна схема - рисунка, която се 
публикува за първи път, без авторът 
да прави никаква разработка и опит за 
тълкувание на знаците. Не е направена 
и датировка за тяхното изсичане върху 
тези скали.
Продължава на стр. 11

ЕпигРафСкитЕ зНаци На 

БеЛИНТАш  
СВЕтилищЕто На бЕСитЕ

На стр. 10

Тимен Тимев: 
Мистичните философски 

учения намират научни 
потвържденияМатериус Розенкройцер -

 човекът, станал известен с този псевдоним, се завърна за 
кратко от САЩ и даде интервю за e-vestnik  

Д-р Тимен Тимев е психи-
атър и философ. Освен това 
е цигулар, поет и драматург. 
От 10 години живее в САЩ. 
Преподавал е в различни ев-
ропейски университети и в 
САЩ история на философи-
ята, психоанализа, филосо-
фия на музиката, творческо 
писане. През 90-те години на 
миналия век става много из-
вестен в България с книгите 
си „Бунтът на бездарниците”, 
„Антифауст”, „История на лин-
гвистичното лицемерие” и 
др., написани под псевдонима 
Материус Розенкройцер. Ос-
вен на научни трудове е автор 
и на стихосбирки и пиеси. В 
момента работи в Институт 
по интегрална естетика в Сан 
Франциско, Калифорния.

Светослава 
БанчеВа 
7 Октомври 2007 

Вие бяхте основният 
опонент на английския 
учен от Оксфорд Ян 
Шнуп, когато наскоро в 
София той отрече теле-
патията. Какво ви дава 
основание да вярвате, 
че съществува телепа-

тия?
- Когато един човек се 

впечатлява от друг, това 
вече е телепатия. Ако 
аз харесвам една жена, 
нейната психика навлиза 
в моята психика, а моята 
психика навлиза в ней-
ната. Това днес започва 
да се доказва и от наука-
та. Ние искаме да бъдем 
вдъхновени, а вдъхнове-

нието е телепатия. Тоест, 
телепатията е много по-
широко явление, откол-
кото си мислим. Тя има 
различни проявления 
като обич, влюбване, 
откровение, навлизане 
в други измерения на 
съзнанието, които всич-
ки имат телепатоподоб-
на природа.
Продължава на стр. 18

Единствената истинска сигурност е 
в процеса на даването

ДА ПРАЗНУВАШ 
ТИШИНАТА

Неотдавна индийски-
ят учител по Сударшан 
Крия - Шри Пушп Дант, 
проведе в България ед-
носедмичен курс за това 
хилядолетно изкуство за 
природосъобразно жи-
веене. Техниките в този 
семинар се отличаваха 
с нова специфика и ха-
рактерност, патентовани 
от известния на цял свят 
духовен учител на Индия 
Шри Шри Рави Шанкар, 
за които той получава 
прозрение след 18-днев-
на медитация. Шри Шри 
е основател и на несто-
панската организация с 
идеална цел “Изкуството 
на Живота” (1982г.), както 
и на Международната 
асоциация за човешки 
ценности (IAHV-1997г.), 

които имат специален 
консултативен статут 
към Икономическия и об-
ществен съвет (ECOSOC) 
на ООН и си сътрудничат 
със Световната здрав-
на организация (WHO). 
Основните им цели са 
възраждането на човеш-
ките ценности, възстано-
вяването на мира в света 
и вдъхновяването на хо-
рата чрез специалните 
дихателни техники и ме-
дитации да могат да бъ-
дат полезни за себе си, за 
обществото и да живеят 
радостен, пълноценен, 
хармоничен и мирен жи-
вот. Двете организации 
са подпомогнали пове-
че от 25 милиона души 
в повече от 140 страни и 
развиват мащабна хума-

нитарна, благотворител-
на дейност, разработват 
най-различни програми 
за култура, образование, 
икономическа незави-
симост, устойчиво раз-
витие на земеделието, 
органично отглеждане 
на земеделски култури, 
произвеждане на бил-
кови лекарства, стиму-
лиране на древни науки 
като аюрведа; за подпо-
магане и релаксиране на 
затворници, на жертвите 
на насилие и бедствия, 
на деца-сираци, на бед-
ните. Развиват и дейнос-
ти, свързани с човешкото 
здраве и разрешаването 
на международни конф-
ликти.

Продължава на стр.  20
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„У всички земни хора възможностите да творят са равни, но те от тях 
различно се възползват.” 

Владимир Мегре, „Сътворение”

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

Владимир Мегре, „Сътворение”

Съдбата на човека! Много хора са свикнали да 
смятат, че съдбата се сформира от някого свише. И 
този някой просто дава на разположение на всеки 
човек най-силната вселенска енергия, която е спо-
собна и съдбата му да формира, и нови галактики 
да създава. Тази енергия се нарича “човешка ми-
съл”.

Само знанието, че това е така, не е достатъчно 
- явлението трябва да се осъзнава и чувства.

От това доколко можем да го осъзнаем, почувс-
тваме и разберем, зависи до каква степен пред нас 
ще се откриват тайните на мирозданието, механиз-
мите на чудесата, а по-точно на закономерните яв-
ления.

Само осъзнаването и приемането на енергията 
на мисълта позволява да направите своя живот и 
този на близките си по-щастлив. А за човека е пре-
допределен именно щастлив живот на земята.

И така, ние трябва да се убедим в безспорността 
на следните изводи:

Първо - човекът е мислещо същество.
Второ - енергията на мисълта няма равна по си-

лата си във Вселената: всичко видимо и ние самите 
сме сътворени от енергията на мисълта.

Може да се изброят названията на милиони 
предмети - от примитивния чук до космическия ко-
раб - и появата на всеки един от тях ще бъде пред-
шествана от мисълта.

Въображението изгражда материалния предмет 
в невидимо за нас пространство, ние още не виж-
даме неговата материализация, но това съвсем не 
означава, че предметът не съществува. Той вече е 
създаден в мисленото пространство, а това е мно-
го по-важно от последващата материализация.

Космическият кораб се строи с мисълта на един 
или няколко човека. Ние още не го виждаме, не мо-
жем да го пипнем, но в същото време той същест-
вува! Съществува в невидимо за нас измерение, а 
впоследствие се материализира, приемайки види-
ма за нашето обичайно зрение форма.

Кое е по-важното при създаването на космичес-
кия кораб? Мисълта на изобретателя и конструк-
тора или действията на работника, изработващ де-
тайлите според чертежите? Разбира се, всеки труд 
в дадения случай е необходим, но все пак първич-
на е мисълта.

С реалния космически кораб може да стане ава-
рия и причина за нея винаги ще бъде не някой бра-
куван детайл, а неточната мисъл. Казано по-просто 
- “недомислие”.

Мисълта може да предвиди всички аварии. За 
мисълта не съществуват непредвидими ситуации. 
Но авариите и всевъзможни неуредици все пак се 
случват. Защо? Защото са избързали с материали-
зацията, не са дали възможност на мисълта да за-
върши проекта.

Ако всеки поразмисли, може сам да се убеди в 
безспорността на извода: всички предмети, изра-
ботени някога на Земята, представляват материа-
лизация на някаква мисъл.

Сега е нужно да се осъзнае, че абсолютно всич-

Историята на човечеството, разказана от Анастасия 

ТВОЯТА СЪДБА ОТ ТЕБ 
Е СЪТВОРЕНА

ки житейски 
с и т у а ц и и , 
вк лючител-
но и самият 
живот, първо 
се сформи-
рат в мисъл-
та.

Видимият 
за нас свят на 
живата при-
рода, вклю-
чително и 
самият човек 
са сформи-
рани първо-
начално от 
мисълта на 
Бога.

Човекът също както Бог е способен с мисълта си 
да сформира нови предмети и собствените си жи-
тейски ситуации.

Ако мисълта ви е слабо развита, или под въз-
действието на някакви причини не ви е дадено да 
използвате присъщите й енергия и скорост, върху 
вашите житейски ситуации ще въздейства чужда 
мисъл - на ваши близки, познати, общоприетите 
постановки в обществото.

Но във всички случаи вашите житейски ситуации 
се градят първоначално от човешката мисъл. И вие 
сами сте си виновни, ако сте вързали и закрепос-
тили собствената си мисъл, с което сте се подчини-
ли на волята на друг човек, и вече от този друг или 
други ще зависят вашите несполуки или успехи.

За казаното по-горе можете да се убедите от 
многобройни житейски примери. Помислете, как-
во прави човек, преди да стане известен артист? 
Разбира се, отначало мечтае за това, после мисле-
но изгражда план за постигането на мечтата си и 
после действа: самодейност, съответното учебно 
заведение, постъпване на работа в театър, кино-
студио или филхармония.

Могат да ми възразят, че всички мечтаят да бъ-
дат най-известните артисти, но такива стават само 
единици, а някои изобщо са принудени да търсят 
работа в друга област, която не е свързана с ар-
тистичната кариера,защото освен мечта е нужен и 
талант. Да, нужен е. Но талантът също може да се 
произведе със силата на мисълта.

Физически и природни данни - разбира се, те 
имат значение. Но пък мисълта не е толкова глупа-
ва, че да гради за човека без крака план за постъп-
ване в балетно училище.

Как така, може да си помисли читателят, ако 
всичко, дори професията и благосъстоянието за-
висят от собствените ни мисли, тогава всички биха 
били знаменити и богати. Нямаше да има хора, вла-
чещи жалко съществуване, ровещи се в боклука в 
търсене на храна?

Какво пък, нека отидем на боклука, в прекия 
смисъл на думата.

МИСЛИ КРАЙ СМЕТИЩЕТО

Направих това по следния начин. Оставих бра-
дата си да порасне, разроших си косата, взех на 
заем от един познат бояджия стари работни дрехи, 
снабдих се с найлонов чувал и пръчка и се добли-
жих до един от боклукчийските контейнери. Поро-
вих с пръчката в боклука, намерих няколко празни 
бутилки, сложих ги в торбата и тръгнах към контей-
нера до съседната къща. Усилията ми се увенчаха 
с успех. При втория контейнер върху мен почти се 
нахвърли мъж с метален прът в ръка:

- Не пипай чуждото - каза той с нетърпящ възра-
жение тон.

- Значи, това е твоя територия? - попитах го спо-

койно, като леко се отместих от контейнера и му 
дадох при това моята торба с бутилки.

- Че на кого да е? - вече не така агресивно отго-
вори мъжът, взе торбата ми и започна да ровичка 
из боклука, без да ми обръща внимание.

- Може би ще ми кажеш, къде тук има свободно 
място? - попитах аз и добавих: - Имаш от мен една 
бутилка.

- Бяла, - обърна се към мен неофициалният соб-
ственик на боклукчийския контейнер.

Отидох в магазина и купих бутилка водка и мал-
ко мезе. Докато пийвахме, се запознахме и Павел 
ми разказа за много от хитростите на своя занаят, 
а те не са малко.

Трябва да се знае в кои дни е нужно особено 
внимателно да се следи да не се намъкват “при-
летели” като мен и да не откраднат богатството. 
Това е много важно за следпразничните дни, кога-
то се изхвърлят особено много бутилки. Също така 
трябва да се знае, в кои от изхвърлените вещи има 
цветни метали и как да се събират. Кой от приема-
телните пунктове плаща повече за бутилките или 
цветните метали. Къде да се намери изхвърлено, но 
още годно за носене облекло. 

Аз се опитах да насоча разговора към други 
теми.

Павел можеше да говори за политиката и пра-
вителството, но със значително по-малък интерес. 
Неговата мисъл работеше само в една посока - бок-
лукчийските контейнери.

За да се убедя окончателно в това, му предло-
жих следното:

- Знаеш ли, Павле, тук наблизо един мъж строи 
вила. За зимата са му нужни пазачи, а ако се нало-
жи, и да се помага при строителството, ще плаща 

допълнително. И с продукти подсигурява пазачите 
си. Всяка седмица шофьорът му докарва картофи, 
лук, цвекло. Ти си свестен мъж, ще те вземе. Искаш 
ли да отидем и да се спазарим.

Като си пийнахме, както обикновено се случва, 
станахме приятели. Затова още по-неочаквана за 
мен беше рязката смяна на настроението му. От-
начало Павел напрегнато мисли половин минута. 
После недружелюбно, мълчаливо още половин ми-
нута ме разглежда и накрая се изказа:

- Мислиш, че съм се напил и не мога да се сетя? 
Ти какво си намислил, гадино, да ме пратиш пазач, 
значи, а ти да вземеш моите контейнери, а?

Той дори не попита каква заплата ще има паза-
чът, какво жилище му се предоставя, какви конк-
ретно задължения по стопанството трябва да из-
пълнява за допълнителното заплащане. Неговата 
мисъл изцяло беше насочена към кофите за бок-
лук, как по-добре да се справя с тях, как да се опази 
от конкурентите.

Ето как се получава: човекът сам е насочил ми-
сълта си да осигури съществуването си чрез кофи-
те за боклук и сам е последвал мисълта си.

Могат да се приведат още огромно количество 
примери, които потвърждават неоспоримостта на 
това, че създаването на всички предмети, житейс-
ки ситуации и социални явления е предшествано 
от енергията на мисълта.

С помощта на собствената си мисъл един човек 
може да повлияе на друг. За това говорят и най-древ-
ните предания и притчи. Ето какво разказа за енер-
гията на човешката мисъл дядото на Анастасия.

Владимир МЕГРЕ
„ЕНЕРГИЯТА НА ЖИВОТА”

Превод М. Дончева
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„ДА ОБИЧАШ - ТОВА Е ДА ДЕЙСТВАШ.” 
Виктор Юго

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

Владимир Мегре, „Анастасия” II книга, 

Да бъде изкоренен Страхът е основната задача 
на човека, тръгнал по Пътя на Себепознанието и 
Свободата. Страхът подхранва Матрицата. Хора-
та са направо ужасени от порива на своето сърце. 
Системата ни държи и тъй като все още нямаме 
себеконтрол, нямаме Разумното Сърце. Контрол, 
както бе споменато по-горе, се извършва над нас 
чрез разделението “трябва” и “не трябва”. Защо не 
се притесняваме, че дишаме, а ни притеснява, че 
изпитваме и мислим нещо различно? Знаете ли, 
че с всяко вдишване 
съкращавате живота си 
значително, особено в 
градовете? Дишането 
не ни плаши, но най-ес-
тественото нещо на све-
та – мислите ни – те ни 
плашат? 

Всеки страх, 
притеснение, 
вълнение, проблем 
подхранва нисшия 
астрал

Не съумеем ли да сме 
като капката в морето, 
която може да запази своята цялостност във всеки 
един момент и в същото време да формира океана, 
няма да постигнем енерго-информационна свобо-
да. Страх Бог не е създавал. Когато сме бебета, пра-
вим всичко – пипаме огъня, ровим се в калта – за-

За състоянието на планетата и какво можем да направим

СВОБОДАТА
щото матричните конструкти още не са замъглили 
съзнанието ни с “ не прави това и какви ще са пос-
ледствията за теб”. Това, което Е, е това, което ре-
шим, че трябва да бъде! Просто сме го забравили. В 
един момент въпросите започват да омаловажават 
нещата. Не задавайте въпроси – знайте отговори-
те! Изживявайте, без да мислите! Бъдете по-малко 
мислещи и повече осъзнаващи! Това изживяване 
сте избрали. Не се опитвайте да го разбирате и не 
се програмирайте със “защо”-модели. Така се отда-
лечавате от това, което трябва да извлечете като 
есенция, и омаловажавате важността на случващо-
то се. Когато страдате – страдайте без да създавате 
логическите конструкции, чрез които да си имп-
лантирате под формата на въпроси инволюционни 
програми от типа на: “Защо на мен, с какво го заслу-
жих, аз съм добър човек?!” Страдайте и благодарете, 
че имате възможност за това! Това е преживяване, 
преживяването е опит, а опитът е еволюция за Вис-
шия Аз. 

Еволюция за Висшия Аз означава 
преминаване към следващо ниво на 

реалност. 

Страданието ви 
не е случайно. Нищо 
на този свят не е 
случайно! Няма тре-
вичка, върху която 
да стъпваме, и това 
да е излишно или 
случайно! И въпреки 
всичко, не можем да 
мислим за всяка тре-
вичка, която настъп-
ваме, нали? Това би 
означавало да полу-
деем. Опитайте се да 
въведете този модел 
във всичко, което ви 

се случва – същото е за Висшите същества, които 
ни наблюдават. Това е балансът, това е Дао – да 
вървиш, но да не забравяш, че стъпваш по трева! 
“Колко ободряващо е цвиленето на коня, освободен 
от товара си!” е дзен-фраза, която ни казва, че ос-

вобождението идва, след като осъзнаем собстве-
ните си тежести, които мъкнем през целия си жи-
вот - програмите, които носим и които ни пречат 
да БЪДЕМ! Един истински даоист не може да бъде 
смутен от абсолютно нищо на този свят, защото 
знае, че “всичко” и “нищо” не са извън предела му 
на “асимилация”. Най-лошото, което може да ни се 
случи, е това, което ни се случва в момента – това 
че ни е страх от собствените ни мисъл-форми и же-
лания – докато това е така, никоя философия няма 
да може да ни помогне.

Първо трябва да се отървем от стра-
ха си, за да постигнем ясно, депрогра-
мирано мислене.

След което трябва да премахнем и мислене-
то и да отворим сърцето си. Ако изобщо решим 
да виним някого или нещо за това, което сме, то 
нека виним себе си. Вината да сме в това абсурд-
но положение е само и единствено наша – пора-
ди неспособността ни да упражняваме свободния 
си (НЕ)СЪЗНАТЕЛЕН избор. Отрежете чувството на 
терзание относно съществуването си и създайте 
своята истинска жизнерадост от това, че сте над 
него! Сложете точка на оцеляването си и дайте 
начало на ЖИВОТА СИ! 

Има толкова много форми на самокапсулиране 
и самозаблуждение. Оценката на каквото и да е, е 
едно от тях. Спрете да съдите. Експеримент: Вър-
вете по улицата и на първо време анализирайте 
(премахването на анализа идва по-късно). Опитай-
те се да си спомните, когато минавате покрай нещо 
(някого), покрай което минавате всеки ден, какво 
мислите за дадения обект и колко лесно и осво-
бождаващо за вас ще бъде да разберете, че вашата 
оценка за личността/нещото е общо взето най-не-
нужното нещо на света. Говоря за анализи от типа 
на: “Той защо постъпи така?”, “Това момиче, колко 
е некадърно!”, “Тези от кога ще се научат да правят 
свястна коледна украса?!”, “Това защо е така, а не 
така?!” Най-много да вкарате програма на някого 
с мислите си! Колко ще си спестите, ако НЕ анализи-
рате хората и света. Колко ободряващо ще е, когато 
оставите всичко да се плъзга покрай вас, водени 
от единствената радост, че Всичко Е и е точно така, 
както трябва да Е, а ние сме това, което Е, по наш на-
чин. Не казвам да не сме критични към случващото 
се и особено към света на Матрицата! Казвам да не 
съдим с дребнавото си съзнание и да хабим енер-
гията си за най-абсурдни неща като гореописаните 
такива. Това е психогенетично програмиране. 

Свободата идва, когато спрем 
критичната оценка и започнем 
аналитичната, която има за свой дом 
Разумното Сърце.

Мъдрецът не съди, защото знае, че инак ще бъде 
съден. Той само показва, подава актуална и осво-
бодена от полярности информация, усмихва се и 
отминава. Не коментира, не се намесва, не се тер-
зае.

Всичко е броеница, зрънцата са изживяванията 
ни. Нишката, по която те се движат, сме ние. Зърната 
се отмятат едно по едно. Когато свършат, започва-
ме отначало – прераждане. Докато стигнем до из-
вода, че цялата концепция за броеницата е грешна 
и това ни въведе в самсара. Защото в крайна смет-
ка всичко е такова, каквото трябва да е. Всеки има 
свой собствен път. Което не противоречи на кон-
цепцията за създаването на събудителни импулси. 
Създаването на импулси може да бъде пък нашето 
преживяване – това не противоречи на цялостната 
концепция за ненамеса, защото е вид преживява-
не.

Най-важното обаче е да има 
информация, която да разяснява 
манипулацията над хората, за да имат 
те избор за преживявания, по-различни 
от матричните. 
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Кубрат Томов
учен - енциклопедист и философ

(Резюме)

Острите кризи и преходи към качествено ново 
състояние налагат необходимостта от дълбока 
преоценка и преосмисляне на всичко, с което жи-
вее човекът, обществото, цивилизацията. На базата 
на такова философско осмисляне на човешката и 
българската история и съвременност се предла-
га качествено нова Конституция и отговарящата й 
практическа програма.

В съвременното право Конституцията се смята 
само за основен закон в живота на човека и обще-
ството. В моята книга се предлага много по-широ-
ко и фундаментално разбиране на Конституцията, 
според което тя е и:

- принципът на устройството-строежа на циви-
лизацията;

- същностно описание на историята на обще-
ството с поуките от нея;

- ядрото на програмите и действията на прави-
телствата и всяка личност;

- основа на образованието във всичките му фор-
ми и степени;

- център на възможността за правилно разбира-
не на всичко;

- първият учебник по сътворяване на граждани.

В Конституцията и практическата програма има 
следните водещи принципи-линии:

- върховенство на ценностната система с ядро 
морала, сътрудничеството и взаимопомощта;

- водеща роля на професионалистите и изобщо 
на професионализма;

- партньорство и конкуренция между полити-
ческия и гражданския сектор, между държавните 
органи и гражданите,

- прозрачност на политиците, администрациите 
и бизнеса, граждански контрол върху тях;

- широки права на гражданите за референдуми 
и смяна на правителства, парламенти, съдии и пр.;

- необходимостта всеки човек да поеме личната 
си отговорност за своята съдба и тази на близките 
си, страната си и света.

В предлаганата Конституция има още ред ради-
кални нововъведения:

- анализ и характеристика на съвременната ци-
вилизация, на нейните проблеми, опасности, нови 
възможности и пътища за развитието й;

- общественият живот да се движи от два полюса: 
политически и граждански, всеки със специфични 

права и задължения;
- той се разделя и 

на три области: духо-
вен, политически и 
икономически живот, 
с висока степен на не-
зависимост и взаимо-
действия;

- структурата на 
властта е 4-елемен-
тна на три равнища: 
стратегическа (пре-
зидентска и духовна), 
тактическа (парламент 
и съдебна система) и 
оперативна (изпълни-
телна-правителство);

- президентът е с 
широки права, но има 
и мощни спирачки при 
нужда;

- въвеждат се ка-
чествено нови органи 
като Съвет на мъдрите 
професионалисти, Съд 
на честта, Самосези-
ран Конституционен 

съд и пр.;
- в политическия и гражданския 

полюс се въвеждат редица прин-
ципно нови структури и институ-
ции;

- редовни публични дискусии и 
референдуми по важни проблеми 
и задължителност на резултатите 
от тях;

- строга отговорност на парти-
ите за неизпълнени предизборни 
обещания (до разтурянето им);

- Харта на човешките ценности 
като двигатели на човешкото пове-
дение и активност, Харта на човеш-
ките задължения като балансьор 
на правата;

- философска и обяснителна 
част, научна картина на света, об-
ществото и човека на базата на ин-
тегралното човешко знание;

- специални раздели за семейс-
твото, образованието, науката и пр. 

Конституцията 
съдържа 
следните части и 
глави:

Част I. Държавата - уст-
ройство и управление:

Глава 1) Основи на държавата;
2) Специални институции на об-

ществото;
3) Образованието - подготовка 

за проблемите и бъдещето;
4) Други основни принципи на 

обществения живот;
5) Функциониране на държавните институции; 
6) Избори, референдуми, вето;
7) Научни и философско-исторически основни 

положения на Конституцията.

Част II. Светът, в който живеем - и светът 
вътре в нас:

8) Вселената и Бог;
9) Човечеството - минало, настояще, бъдеще;
10) Семейството - основа на настоящето и пла-

ниране на бъдещето;
11) Човекът и неговият ръководител - ценности-

те му;
12) България и нейния път в бъдещето;
13) Принципи на Новата култура;
14) Преходни и заключителни разпоредби; при-

ложения.

Практическата програма 
има следните части и гла-
ви:

Част I. Обща програма:
1) Първата неизбежна работа - на мисълта; 
2) Въпроси към загрижените и отговорни лич-

ности;
3) Личната отговорност;
4) Правата и задълженията на човека;
5) Съдебна отговорност от рушителите на дъ-

ржавата;

Конституция и практическа програма на 
България и света в Третото хилядолетие

- 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: 

натрупаното да съберат в единство и на живеещите на земята хора днес 
Енергията своя да раздадат. И идва ново хилядолетие, в него ще населят Бо-
гове Земята, това са тези хора, чиято осъзнатост ще им позволи Енергията 
да приемат.

„Анастасия”, книга 5
Владимир МЕГРЕ

Цивилизацията днес – проблемите и решенията
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кръгл а маса

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

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.

6) Общи цели и дейности на гражданските орга-
низации;

7) Български и световни срещи, конгреси и пр. 
срещу фалшификациите на човешката и българска-
та истории.

Част II. Конкретни задачи
8) Важни задачи на обществото;
9) Резерви в администрациите;
10) Задачи в областите на духовния живот (сфе-

рата на свободата);
11) Задачи в областите на политическия живот 

(сферата на равенството);
12) Задачи в областите на икономическия живот 

(сферата на братството);
13) Принципи на щастливия живот;
14) Авариен план за оцеляване при катастрофа.

Приложения:
1) Някои големи български иновации с нацио-

нално и световно значение;
2) Първите практически стъпки;
3) Инструкции за самоорганизирането на граж-

даните;
4) Курсове за обучение на депутати, политици и 

граждани;
5) Литература;
6) Резюмета на български и английски.
Обем: 300 страници.

КОНСТИТУЦИЯТА 
главният закон на разумните общества в Трето-

то хилядолетие

Член 1. ПРЕАМБЮЛ

НИЕ - БЪЛГАРИТЕ
Част от човешката цивилизация на планетата 

Земя
Носители на памет и култура от стотици хилядо-

летия,

ВОДЕНИ ОТ РАЗБИРАНЕ-
ТО, ЧЕ

1. В началото на Третото Хилядолетие земното 
отечество се намира в преход от досегашната его-
истична и бездуховна цивилизация към неизбежно 
израстващата Нова Култура и цивилизация, осно-
ваващи се на хуманните ценности, допълвани хар-
монично от материалните.

2. Този преход се извършва под формата на раз-
решение на тоталната криза във всички области на 
личния и обществения живот, дължаща се на не-
справедливия световен ред, установен на Земята 
от силните на деня.

3. Този ред е следствие на погрешната йерархия 
на човешките ценности, водени от материалното, 
потребителството и низшите удоволствия, без ба-
ланс на човешките права и задължения.

4. Цената на този преход, ако се върви по до-
сегашния безумен и дълбоко противоречащ на бо-
жествените закони път, ще бъде стотици милиони 
човешки жертви и огромни страдания и разруше-
ния.

5. Духовно-интелектуалният елит на човечест-
вото, жените и моралните професионалисти могат 
да променят мисленето и поведението на отговор-
ните за кризата и нейните опасности, за да не се 
плаща тази цена.

6. Стойността на всяка личност се определя 
единствено и само от нейните качества, резултати 
и морал, и че:

7. Всички личности, народи и държави по земята 
имат изключителна нужда от силно положителен, 
вдъхновяващ и ясен пример за правилен избор на 
бъдещето, на ценностите и съответния начин на 
живот,

ПРИЕМАМЕ НАСТОЯЩА-
ТА КОНСТИТУЦИЯ

1. Като основа на мъдрото и справедливо обще-
ство;

2. Базиращо се на разумните права и задълже-
ния на всеки;

3. На равнопоставеността и партньорството.

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И 
ВЗАИМОПОМОЩТА НА

жените и мъжете, етносите и нациите, общество-
то и природата,

младите и възрастните, религиите и вярванията, 
Земята и Вселената, управляваните и управляващи-
те, древното и съвременното,

ВИДИМОТО И НЕВИДИ-
МОТО, 

4. Осигуряващо на всички равни възможности 
за себепознание,

себеразвитие, реализация и щастие; 
5. Отворено към проблемите, бъдещето и Вселе-

ната;
6. Творящо себе си и Космоса; 
7. Водено от Създателя и Управителя на Вселе-

ната.

Член 7. България - просветена и мъдра републи-
ка

България е професионално управляваща се, фи-
лософско-прагматична, социално-либерална, граж-
данско-административна, президентско-парламен-
тарна, просветена и мъдра република, основана на 
разумния баланс на противоположностите.

1. Професионално - защото именно професиона-
листите (най-добрите във всяка дейност) ще имат 
правото и задължението да взимат необходимите 
решения и да ръководят изпълнението и контро-
лирането им; защото мнението на истинския про-
фесионалист е по-силно от това на всички останали 
хора заедно. Самоуправляваща се - защото всички 
граждани, сдружения и пр. имат думата за намира-
не на нужните решения на проблемите, за контрол 
върху всички структури и институции, за мнения и 
оценки на всичко в Държавата.

2. Философска - защото се основава на философ-
ския анализ и осмисляне не само на целия опит на 
своята нация, но и на целокупния исторически опит 
на човечеството, включващ древните и съвремен-
ни знания, опит и мъдрост - от много десетки хиля-
ди години до днес. Прагматична - защото превръща 
висшите философски, научни и морални закони в 
практически и прагматични програми за реализи-
ране на разумните цели на човешката еволюция.

3. Социална - защото всяка дейност на всички су-
бекти (личност, органи, колективи) е насочена към 
доброто на всички; защото ничие щастие не може 
да се базира на нечие нещастие. Либерална - защо-
то създава всички условия за пълно разгръщане на 
потенциала и предприемчивостта на всеки човек, 
за пълноценна реализация и лично щастие на все-
ки в сътрудничество с всички.

4. Гражданска - защото се опира на създадени от 

нея личности с необходимите знания, опит, морал и 
лична отговорност, поели своята и на другите хора 
съдба в собствените си ръце и активно участват 
във всички дела на Държавата в нея и извън нея. 
Административна - защото за успешното си разви-
тие създава и използва ефективна и национално 
отговорна администрация, служеща на хората и 
контролирана от тях.

5. Президентска - защото само високо култур-
на, морална, мъдра и професионално доказала се 
смела и гъвкава личност може да води обществото 
и да го представя пред себе си и пред света; така-
ва личност вижда най-рано големите проблеми и 
решения. Парламентарна - защото изработването 
на законите се извършва от подбрани и отговорни 
професионалисти от всички области на живота, в 
сътрудничество с Президента, уравновесявани от 
неговите два вида вето (отлагането и абсолютно), 
но и уравновесяващи го при нужда с квалифицира-
но мнозинство 2/3.

6. Просветена - защото използва философски 
осмисления целокупен исторически опит на чове-
чеството и нацията, което позволява разбиране на 

ставащото, прогнози-
ране на вариантите на 
бъдещето и правилен 
избор на необходи-
мия на всички вариант 
и съответните средс-
тва за реализирането 
му. Мъдра - защото 
има правилна йерар-
хия на ценностите, 
защото знае кое е по-
важно, кое по-малко, 
кое - никак, избягва 
черно-бялото мис-
лене - спиращо се на 
единия полюс от два-
та противоположни, 
и във всички намира 
мярата - истинското 
съотношение и синтез 
на противоположнос-
тите.

7. Република - защо-
то всички хора са рав-
ни пред закона - без 
родителски, наследс-
твени и други приви-
легии, защото имат 
равни възможности за 
развитие, прилагане 

на способностите си за кариера, защото стойността 
им се определя единствено и само от плодовете на 
собствения им труд и от морала им - не от наследс-
тва, плод на труда на други хора, които и да са те. 
Основана на разумния баланс на противополож-
ностите - намираща мярата между тях и отказала 
се от черно-бялото мислене, спиращо се на едната 
противоположност и водещо до деструктивни про-
тиворечия.

(Чл. 1 и Чл. 7 от “Конституция и практическа про-
грама” на България и света)

Б. Р. Уважаеми читатели, ако разглежданите 
теми в рубриката „Цивилизацията днес – пробле-
мите и решенията” ви вълнуват или имате въпро-
си по тях, пишете ни на адреса на редакцията. 
Кубрат Томов ще ви отговори на страниците на 
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Акад. д-р Росен МИЛЕВ

ВъВЕдЕнИЕ
 „Световната револю-

ция в писмеността” като 
summa summarum на 
различните религиоз-
но-имперски и на други 
локални и регионални 
„революции в писмена-
та” на епохата.

Обща характеристи-
ка, предпоставки, усло-
вия и проявления.

Имало ли е някога 
„световна революция” 
в историята на човечес-
твото?, избухнала ед-
новременно навсякъде 
по света?

Азбуката на готите

СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
В ПИСМЕНОСТТА ПРЕЗ IV В. СЛ.ХР.

СЕРИЯ  ОТ  СЛУЧАЙНОСТИ  И  ТИПОЛОГИЧНИ 
ПРИЛИКИ,  ИНТЕРФЕРЕНТНИ  ВЛИЯНИЯ, 
ИЛИ  НЕИЗСЛЕДВАН  ДОСЕГА  ФЕНОМЕН  НА 
ПАРАЛЕЛИЗЪМ?       (данни от предварителните изследвания)

„Не е толкова важно да се откриват нови неща, по-важно е да се създават 
нови взаимовръзки между вече съществуващи неща”.

Нам Чжун Пайк

„В стремежа си към рационално обединение на множеството науката 
постига най-големите си успехи, при все че тъкмо този опит я подлага на 
най-големия риск да попадне в плен на илюзиите.”

Алберт Айнщайн

Може би отговорът 
все пак е да - в истори-
ята на писмеността и на 
писмената култура. Тя, 
разбира се, е култур-
но-техническа и духов-
на революция, което я 
прави още по-значима 
- обхваща материална-
та и нематериалната 
действителност, света 
на писмените знаци, но 
и на религиозните, по-
литически и естетичес-
ки идеи и на духовните 
стремежи, изразявани 
чрез тях.

През 2006 г., при из-
следванията на готската 
азбука, създадена през 
IV в. в римската провин-
ция Долна Мизия (днеш-
на Северна България) от 
епископ Вулфила (311-
383) за неговия превод 
на Библията на готски 
език, нашият изследо-
вателски екип се натък-
на на изключително ин-
тересен и неизследван 
досега феномен в све-
товната култура през IV 
в. сл. Хр. Когато поста-
вихме изобретението 
на Вулфила в контекста 
на тогавашното светов-
но развитие, се оказа, 
колкото учудващо да 

звучи на пръв поглед, 
че във всички значими 
култури по света през 
IV в. наблюдаваме „ре-
волюционни промени” 
и трансформации по от-
ношение на писменос-
тта и преход към нова 
книжовна култура. Така 
изследването за Вулфи-
ла стана „ключ” към от-
криването и започнало-
то проучване и разгада-
ване на може би първия 
глобален и синхронен 
в своите времево-про-
странствени измерения 
културноисторически 
процес в историята на 
цивилизациите. Макар 
и „глобализмът” в раз-
витието на писмености-
те тогава да има друг ха-
рактер и друга същност, 
в сравнение с днешния 
и с многообразието и 
полицентризма си да 
представлява в опре-
делен смисъл по-ско-
ро алтернативната му 

ис торическа 
проекция. До 
каква степен 
цивилизаци -
ите и религи-
ите наистина 
к о н т а к т у в а т 
помежду си 
в този про-
цес и до каква 
степен ста-
ва въпрос за 
случайни или 
з а к о н о м е р -
ни прилики и 
съответствия, 
ще се опитат 

да конкретизират бъде-
щите научни изследва-
ния на проблема. В све-
та през IV в. са създа-
дени повече от 10 нови 
азбуки и книжовни ези-
ци. Наблюдаваме почти 
едновременни значими 
промени в писменост-
та или преход от устни 
към писмени култури 
не само в Европа (в ези-
ческите и християнски-
те култури), но също и 
в Близкия изток (в ев-
рейска, протоарабска, 

християнскa, сирийска, 
египетска и етиопска 
култури), в Персия, в 
днешните Индия, Китай, 
Япония, Корея, Виетнам 
и Индонезия и в една 
от автохтонните аме-
рикански цивилизации 
- на маите в днешните 
Мексико, Гватемала, Хон-
дурас и Белиз. Най-из-
ненадващ е фактът, че 
процесът на реформи-
рането, на новата стан-
дартизация, кодифика-
ция, на естетическите 
нововъведения в пи-

смеността, на записва-
нето на устни митове и 
предания или на създа-
ването на нови писмени 
системи обхваща в све-
товен мащаб най-раз-
лични видове култури, 
някои от които изпол-
зват фонетични азбуки, 
други - идеографско 
писмо, трети - смесена 
фонетико-идеографска 
писменост, а и изразя-
ват различни езици, с 
различно дълги исто-
рии и традиции в писме-
ността. Явлението се на-
блюдава независимо от 
разликите и големите 

географски разстояния 
между цивилизациите. 
То е полицентрично и 
изглежда спонтанно в 
своята цялост, затова 

определението „све-
товна революция” 
в писмеността има 
по-скоро смисъла 
на обобщаваща фи-
гуративна конструк-
ция и метафора. И 
все пак - почти на-
всякъде тогава може 
да наблюдаваме и 
редица свързващи 
звена, „революци-
ите в писмеността” 
стоят в контекста 
на някакъв вид ре-
лигиозни, понякога 
и на политически и 
икономически ек-
спанзии или кризи 
и промени. Това е и 

период на засилени ин-
теркултурни контакти и 
религиозни надпрева-
ри.

Литературата, тогава 
най-вече именно разно-
образната религиозна 
литература (заедно със 
съответните й орални 
мисионерски трансми-
сии), освен чисто вер-
ските си импликации, 
засилено играе ролята 
на мост, дори на „мно-
гопистова магистрала” 
в ползотворния обмен 
на идеи, в опознаването 
и в определен смисъл 
сближаването поне на 
част от народите, из-
повядващи същата или 
друга, но не враждебно 
настроена религия. По-
вечето империи тогава 
са пъстри в етническо и 
религиозно отношение 
обществени конгломе-
рати, същевременно от-
носително толерантни 
към различни мисионе-
ри и школи, което също 
създава благоприятни 
условия за интер-рели-
гиозен обмен. Като се 
изключат най-вече оп-
ределени сблъсъци с 

намиращото се в отстъ-
пление езичество в Рим-
ската империя, някои 
религиозни залитания 
на отделни сасанидски 
владетели в Персия, от-
делни религиозни тър-
кания в Индия, като цяло 
големите религии в оно-
ва време, в случаите, ко-
гато имат допир помеж-
ду си, са по-скоро ако не 
в диалог, то в състояние 
на взаимна поносимост 
и на повишено любо-
питство една към дру-
га, на до голяма степен 
недраматична надпре-
вара за поддръжници 
и влияние. Големите, 
сериозни и драматични 
религиозни конфликти 

в света ще настъпят до 
голяма степен столетия 
по-късно - с експанзи-
ята на исляма, с край-
ните проявления на 
християнския монопол 
в новите моноетнично 
доминирани кралства в 
Европа (еврейските об-
щини и т.нар. „еретични 
движения” тук ще бъдат 
подложени на системни 
гонения) и с края на уп-
равлението на Гуптите 
в Индия, създали усло-
вията за религиозния 
толеранс между хин-
дуистките, будистки и 
джайнистки религиозни 
общности.

Според повечето ре-
лигии „безмълвната реч 
е дар от Бога”. В техните 
свещени книги отделни-
те букви, както и думите 
и изреченията, изписа-
ни с тях, се възприемат 
също като „свещени”, 
като инкарнации и ма-
териализации на Светия 
Дух/Божествената воля 
и т.н. (добре познатата 
„метафизичност” на ре-
лигиозната книжнина). 
Наред с това и създава-
щите такива писмена се 

считат за богоизбрани 
люде. Ако погледнем от 
друга перспектива на 
писмеността, още пре-
ди да бъде механизира-
на от Гутенберг, самата 
тя представлява „меха-
низиране на духа”, нова, 
плътна материализация 
на звуковия и звуково-
смисловия свят. Чрез 
обхватното „описме-
няване” на устната реч 
и с последователното 
усъвършенстване на 

писменото слово, на ръ-
кописната култура през 
IV в. се създават или 
стандартизират наново 
книжовните, литера-
турни езици на голяма 
част от съответните на-
роди - един от основни-
те фактори за тяхното 
по-нататъшно културно 
развитие.

Бронзов печат с името 
Урфила († ΟΥΡΦΙΛΑ) и 
монограм

Вулфила

Сребърната Библия 
в библиотеката на 
университета в Uppsala, 
Швеция, считана за 
национално съкровище 
на Швеция

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

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

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ
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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 

РЕЗЮМЕ
На конференцията „Пролет за Европа” в София от 
27-28 май 2008, с участието на г-н Жискар д’Естен, 
еврокомисари, депутати и интелектуалци, бе 
стартиран публичен диалог, а по-късно и приет от 
Европейската комисия с документ IР/08/947 от 17 
юни 2008 г. - „Публичен диалог върху нанотехно-
логиите - приложение на икономическия и при-
родния потенциал чрез защитени продукти”
Този диалог, засягащ развитието не само на Евро-
па като стратегия за следващите десет години, НЕ 
СЕ ПОЛУЧИ! Засенчи го рецесията и общата фи-
нансова (а може би и морална) криза!
Ние, учените, творците, всички, които милеят за 
Природата, за своите деца и внуци, за бъдещите 
поколения, трябва да започнем този диалог в най-
широкия му спектър от Време и Приложения.
НПО Единение „Д.Е.Н.” (http://www.d-e-n.org//), 
Кеит ООД и спонсори смятат, че правилно насо-
чените изследвания и внедрявания на нанотехно-
логии са ключ за по-бързо преодоляване на тези 
кризи, както и за решаване и на други проблеми 
на човечеството, които представихме на състоя-
лите се:
- ІІ Конгрес на жените парламентаристи. София - 
май 2006
- ІІ Конгрес на водата, Хайделберг, Германия - ок-
томври 2005
FAO (U.N.), Рим, Италия; Cefood конгрес, София - 
септември 2005 /май 2006
- Презентации в Европейския Парламент, Брюксел; 
Security cluster – Фраунхофер – Bundesdruckerei, 
Берлин - 5 декември 2008; 10 ноември 2008; 9 фев-
руари 2009
(http://www.alde.eu/fileadmin/images/Photo_
Library/2008/081205_Cultural_herita ge/Brussels 
Pres End Dec2008 01-web.pdf)

Може ли да говорим за нанотехнологии през 
древността? Кои са тези технологии, кои сме за-
пазили и кои сме изгубили?

Например, изгубили сме технологията отпреди 
1100 години на въглеродни нанотръбички в стома-
ната на дамаскинските саби (Der Spiegel, 16 ноември 
2006, проф. Петер Пауфлер, Технически университет, 
Дрезден) и сега я възстановяваме! Запазили сме на-

Лияна ФЕРоЛИ

На 13 март в димитров-
градския Клуб на култур-
ните дейци се проведе сре-
ща-разговор под надслов 
“Талантът и достойнството”. 
В нея взеха участие Мая 
Вапцарова, племенничка на 
големия български поет Ни-
кола Вапцаров, доц. Мария 
Пиргова, преподавател по 
политология в СУ “Св. Кли-
мент Охридски” и литера-
торът Леко Славов, водещ 
на срещата.

В днешното смутно вре-
ме има много таланти, за-
почна словото си Леков, но 
малко достойни хора. Зато-
ва с днешния разговор иска-
ме да провокираме нашето 
мислене и нашите действия 
в тази посока. А за това осо-
бено ще ни помогне и пред-
ставянето на новата книга 
на Мая Вапцарова “Дневник 
за дневника”.

Тази книга започнах да 
пиша, сподели авторката, 
след като открих в един ли-
чен архив Вапцаровите уче-
нически тетрадки, изпълне-
ни с откровения и размис-
ли. Така се роди идеята да 
им отговоря от позицията 
на днешното време, което 
се превърна в един своеоб-
разен мост и диалог на вре-
мевите ценности, белязани 
от вечността.

Мая Вапцарова е роде-
на на 7 юли 1944г. в Банско. 
Завършила е кинорежису-
ра в Будапеща. Авторка е 
на няколко книги и на по-
вече от 100 документални 
и игрални филми, някои 
от които са посветени на 
именития ни поет. Член е 
на Съвета за електронни 
медии. Нейният кинодебют 
е посрещнат с много голям 
интерес на международ-
ния екран. Екранизираната 
й новела на Георги Мишев 

печели “Златен дукат” на 
кинофестивала в Манхайм. 
Нещо, което след това не се 
случва с нито един българс-
ки филм. Освен на комедий-
ния, по-късно тя опитва и 
възможностите на другите 
жанрове, като криминално-
психологическия и драмата. 
Навсякъде личи умението й 
да борави с литературния 
материал. Вероятно гене-
тичната обвързаност с фа-
милията Вапцарови оказва 
своето влияние. Много доб-
ре се изявява и като писател. 
Интересите й в литература-
та са белязани с неверо-
ятна широта. Надарена и с 
изключителна енергичност, 
племенницата на поета, но-
сител на световна награда 
за мир, върши много полез-
на работа, като ръководи 
една фондация, която изда-
ва двуезични сборници на 
големи европейски поети. 
Има дарбата и да облъчва 

хората със своята магнетич-
ност и да им внушава идеи 
за обединяване и сътрудни-
чество в името на доброто. 
Има идея да се създаде 
“Парк на поетите”. Много се 
надява тази година, когато 
ще отбележим 100-годиш-
нината от рождението на 
Вапцаров, да бъдат публи-
кувани и осемте непозна-
ти досега негови стихове, 
които се съхраняват още в 
сейф от възрастен госпо-
дин, който е бил в затвора 
с нейния чичо. Някои от тях 
са посветени на него, а дру-
гите на жена, лежала с тях в 
затвора.

Мая Вапцарова се на-
дява да открием най-после 
неразгадания досега код на 
стихотворението “Вяра”, на 
тази незнайна сила, на този 
духовен двигател, тласкал 
поета да върви към куршу-
ма в челото, макар че още 
на 19 години е знаел как 

ще умре: „Аз ще завърша 
млад, с куршум в челото.” 
За някои вярата е религия, 
за други - и морал, за трети 
- проста житейска мъдрост. 
Изобщо, константа на жи-
вота, нашият духовен отпе-
чатък. Макар че никой не 
знае какво е точно: чувство 
ли е, състояние ли е. Но за 
него “човекът би влязъл във 
взривна ракета, самичък би 
търсил в простора далечна 
планета”, припомни думите 
на поета писателката-кино-
режисьорка. 

Това, което сега можем да 
направим, за да опазим пое-
товата вяра, отбелязаха чле-
новете на димитровградска-
та секция “Вапцарова вяра”, 
е да създадем подписка за 
създаване на Пантеон на па-
метта. В нея се включи и об-
щността на писателите към 
НЧ “Култура”, както и много 
общественици и културни 
дейци от града. Димитров-

градчани се надяват, че тех-
ният пример ще последват и 
много други хора от страна-
та. Поводът за създаването 
на подписката бе оскверне-
ният гроб на Вапцаров, по-
ругаването на паметника на 
Стефан Стамболов и на дру-
ги известни хора от близка-
та и по-далечна история на 
България. Първите подписи 
бяха събрани по време на 
представянето на “Дневник 
за дневника” и с това димит-
ровградската интелигенция 
даде пример за това, как вя-
рата е и нещо конкретно, за 
което трябва да се работи и 
което трябва да се брани. А 
доц. Мария Пиргова допъл-
ни, че много малко мигове 
отделяме за живо общуване 
и споделяне на вярата, тъй 
като интернет и електрон-
ните медии ни крадат все 
повече от времето, което ни 
е нужно за осмислен човеш-
ки диалог.

НАНОТЕХНОЛОГИИ
(Древност и минало, настояще и бъдеще)

Първи МеждуНародеН НаучеН КоНгрес - ПубличеН диалог
българия, софия - Зала №1 На НдК. 12-13 Май 2009 г.

нотехнологии, базиращи се на запис на информация 
във водата, от ритуалите при молитва в църквите и 
винопиене, до SPA методите, които възкръсват като 
индустрия. А в близкото минало изобретателят Вик-
тор Шаубергер, още преди 70 години, прави не само 
прототипи на първите летящи чинии, но и прототипи 
на устройства за енергитизиране на вода (жива вода).

Сега тези устройства не само се произвеждат се-
рийно, но и три научни екипа ги доказаха с визуални 
и физически измервателни съоръжения.

ТЕМАТИчнА РАМКА нА КонгРЕсА:
Древност: Имало ли е нанотехнологии в древност-

та?
Минало: Първите нанотехнологии и коя е рожде-

ната им дата в близката ни история? 
Настояще: Кои са челните нанотехнологии и внед-

рявания днес?
Бъдеще: Докъде могат да стигнат нанотехнологии-

те в направленията:
- Медицина и здравеопазване
- Промишлено и селско стопанство
- Образование и медии
- Сигурност за обществото и живота на земята
Над 20 световноизвестни учени, работещи в нано-

технологиите (от Германия, Австрия, Англия, Индия, 
САЩ, Япония, България и др.), ще представят свои до-
клади на конгреса. Ще бъдат демонстрирани и дейст-
ващи методики как изкуството лекува, дестресира, 
възпитава, чрез неизследваната досега паралелна 
нервна система у човека.

Ще бъдат показани и най-новите нанотехнологии 
на бъдещето, в т.ч. видеозапис на микровируси и им-
плантация на атоми, изследвания по линия на евро-
пейските рамкови програми F.P.6 и F.P.7. Участниците 
ще бъдат запознати с конкретните проучвания и мо-
дела на Академията за Холистична Култура чрез пред-
седателя на Академията проф. Херберт Клима, Авс-
трия. Проф. Клима - научен сътрудник към Атомния 
институт във Виена, още преди четири години изнесе 
доклад на Втория международен конгрес на водата 
(Хайделберг), чрез който изцяло потвърди феноме-
на на водата, проучван от проф. Антон Антонов (ЮЗУ, 
Благоевград) и д-р Масару Емото, Япония (който за 
втори път целево ще посети България като участник 
в настоящия конгрес).

Ще бъдат дискутиран въпросът, докъде могат да 
стигат нашите изследвания в непознатите и опасни 
области, колко важен е моралът на учения в тези тех-
нологии.

Ще бъдат показани българските древни и бъдещи 
нанотехнологии, които могат да ни донесат:

- сигурни продукти, а не „ментета”
- сигурна държава и по-малко корупция
- елиминирани скрити въздействия в медиите, ко-

ито, от тази гледна точка, са без контрол
Ще бъдат разгледани пророчески феномени, кои-

то могат да бъдат обяснени с нанотехнологии.
Ще бъде представен за обсъждане проект за па-

метник на Водата, който да бъде поставен в градината 
пред НДК, и в гр. Велинград - на мястото на унищоже-
ния през 1666 година. Паметникът се базира на древ-
но познание - представлява български праисторичес-
ки символ. Той е и основа на дефинираната в срещите 
FAO-U.N.- Рим и София (съответно септември 2005 и 
май 2006) фундаметална теза:

В човешкото тяло принципът ДАО (както твърди и 
Нилс Бор) е спазен повсеместно, и освен известната 
ни нервна система в човека съществува и скрита па-
ралелна! Тази нервна система се базира на промен-
ливата водна концентрация в организма и на записа 
на информация във водородните връзки на водната 
молекула. Подобни промени стават на ангстрьомно 
ниво - 1/10 от нанометъра.

Водното съдържание в тялото ни взаимодейства 
активно с околната среда независимо от познатата 
ни нервна система. Този феномен трябва да се изуча-
ва и следи на ежегодни конгреси. Информацията за 
него може да промени човека, правейки живота му 
по-щастлив, по-творчески и в хармония с Природата 
и Космоса.

София, 9 април 2009 г.

Проф. Антон АнТоноВ
Председател на Научния съвет на Центъра по биопсихофи-

зични явления към Югозападен Университет – Благоевград
Маг.инж. Живко ЖЕЛЕВ
Председател на УС на Единение „Д.Е.Н.”
(Добруващо Единение за Народа)

Талантът и достойнството са израз на вярата в доброто



� Изкуство и култура 4 - 10 май 2009 г.

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

Владимир Цонев

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

Петър Дънов

Дора 
АЛЕКСАНДРОВА

В много български 
народни приказки и пес-
ни се разказва за това, 
как Свети Георги оби-
каля полето, за да види 
добри ли са посевите и 
ливадите. Там той убива 
триглавата ламя (сим-
вол на сушата) и потичат 
три реки. “Първа река – 
златно жито, втора река 
– руйно вино, трета река 
– мед и масло.”

Това не е единстве-
ната среща на светеца 
със свръхестествени 
чудовища. Много ле-
генди го описват в по-
добни битки, а една от 
тях (може би най-попу-
лярната) разказва как 
недалеч от Бейрут, къ-
дето е погребан Свети 
Георги, от едно езеро 
излизал огромен змей. 
Той опустошавал всич-
ко и заразявал възду-
ха. За да го умилости-
вят, хората му давали 
по едно от децата си. 
Когато дошъл ред и на 
царската дъщеря, се 
появил Свети Георги на 
бял кон с копие в ръка. 
Змеят го връхлетял, а 
Свети Георги го про-
мушил с копието си. 
Жителите на града из-
горили змея и станали 
християни. Така става 
важна тяхната мисия 
– да победят злото, 
дракона, или дявола, 
да пуснат заключени 
извори, да отворят не-
бето и да предизвикат 
пролетен дъжд да има 
плодородие.

Старите вярвания 
продължили да същест-
вуват, но вече в борбата 
с халите и ламите идват 
и други бойци конници, 
митичните юнаци Свети 
Димитър, брат-близнак 
на Св.Георги, и Св.Илия. 
Така ги рисуват и на ико-
ните – галопиращи на 
коне. Св.Георги на бял 
кон отива към слънцето, 
Св.Димитър на червен, 
обърнат към царството 
на мрака, с копие, заби-
то в огнедишащата паст 
на дракона.

Св. Георги и Св. Ди-
митър са първотвор-
ци, защитници на пас-
тирите, предпазват от 

зли сили. Житията им 
разказват за борби със 
злото, за помощта, ко-
ято оказват на всеки, 
който ги потърси. Лю-
бими на народа ни са 
светците, които най-
добре владеят чудеса-
та. Те пътуват нагоре и 
надолу по оста на земя-
та, виждат невидимото, 
разгадават тайните. И 
при светците, както 
при всяко вълшебство, 
дарбата им е дадена от 
Бога – тя е чудотворна 
и служи за образец на 
поведение. Светци-
те изпитват неспирни 
терзания на тялото, за 
да се усъвършенства 
душата. Хората ги по-
читат повече заради 
божествения дар и из-
лъчваната от тях чудна 
сила, на която могат да 
разчитат. Молейки се 
на светеца, всеки оча-
ква от него подкрепа. 
Светците чудотворци 
са юнаци, които си по-
делят света и го владе-
ят. За старите българи 
представата за тях е 
смесица от герои на 
народната митология 
и хора със свои истин-
ски земни жития.

Счита се, че Св.Георги 
е покровител на воини-
те, стадата и пастирите.

В реалния си живот 
Св.Георги побеждава 
първо дракон, после и 
дявола изкусител. Той 
слиза на долната земя, 
отрязва главата на чу-
довището и освобож-
дава девойката, бла-
гославя построената в 
негова чест църква и от 
нея блика вода. После 
тръгва като велик въл-
шебник направо за Ка-
падокия. По пътя среща 
демона, спори с него и 
изкушенията му, връзва 
го и го принуждава да 
каже не само тайните си 
имена, но и всички пре-
грешения. Накрая с мо-
литва към Бога чудодей-
но успява да го затвори 
в камък.

Вероятно и днес про-
дължава да кръстосва 
нашия свят и по неви-
дим начин да се бори 
със силите на злото, като 
по този начин помага на 
нас, хората. Както всеки 
отправя към светията 

своята лична молитва, 
така и го призовава за 
помощ на всички ни, 
за общото ни благоде-
нствие. 

На връх празника си 
светията решил да по-
литне над земята ни и 
да види как се готвят да 
отбележат празника му. 
Колкото и да обикалял 
по сиромашката земя 

българска, народът все 
приказвал, че празник 
и да дойде и да свърши, 
даже в години плодо-
носни, след Великден 
продължавал постът 
му. Спрял се някъде под 
Балканската верига и 
влязъл в първата къща. 
Там една баба вече ше-
тала около печката. Кол-
кото шетала, повече на-
дигала малко шишенце 
с люта ракийка.

– Защо толкова от-
рано пиеш? – попитал я 
Свети Георги

– Аз я не ща пукница-
та, ама имам една ламя 
в гърлото, дето още от 
тъмно не ми дава мира. 
„Сипи, Весо, сипи!”, каз-
ва ми и цял ден ме пре-
следва проклетията. И 
аз какво да правя, за да 
я омилостивя и да ме 
остави на мира, сипвам. 
Така си поя и отглеждам 

цял живот своята ламя. 
Каквото и да правя, тя 
все ми гори душицата: 
пие като за потоп, вил-
нее като отвързана, тъп-
че се като за последно, 
баща и майка на подбив 
взема, краде нещо или 
време, прелюбодейства 
с всеки съгласен, идоли 
всякакви си прави и им 
се покланя, духовността 

ми убива, с “Боже мой!” 
оценява дела нищожни. 
И така цял живот. Ето ме, 
сухо дърво останах, но 
нея не заситих. А тя, пу-
щината, все недоволна. 
Все от нещо се оплаква, 
забравя, че мъката от 
Бога за изпитание ни е 
дадена. 

У всеки от нас, хора-
та, Свети Георге, по една 
ламя се е свряла. И все-
ки от нас си я отглежда 
за цял живот. Толкова 
сме свикнали с ламите в 
нас, че те са станали ние, 
а ние – те. Зло ли е, враг 
ли е – все вън от нас го 
намираме. Не в себе си. 
И всеки от нас се взима 
за тебе, светиня ти, и 
сече глави змееви. Сече 
кой с каквото му падне 
– и с остра сабя, или зла-
тен боздуган, или влаж-
ка ножка. Сече ли сече, 
щото само тя ни пречи, 

а ние не можем да я над-
вием. Отколе е това, та 
повечето вече се и не 
опитваме. Колкото и да 
ни пречи, не смеем да я 
отсечем. Отрежем ли й 
главите, я ще потече от 
три реки руйно вино, я 
златно жито ще се люш-
не или прясно мляко 
ще изкипи. И става една 
– още по-необуздана. 
Щото и пусто око нена-
ситно, колкото повече 
има, не му стига и още 
иска.

И в завистта си сме 
безмерни, светиня ти. И 
мъстта си на тебе при-
писваме. Щото ние сме 
си като зайци страхли-
ви. Но и тука не спира-
ме. След като свършим 
важната работа и убием 
външното зло, щото все-
ки друг ни се привижда 
враг, започват другите 
геоизми да ни се при-
виждат. Сред мутри и 
сурати, сред продадени 
от продажници всяка-
кви. Щото всичко това 
ламята в нас ни го иска, 
все натам ни тика, по-
силна е от нас, въпреки, 
че само от нас зависи 
– ние я храним и поим, 
ние си я доброволно от-
глеждаме. Затова всяка 
година на твоя празник, 
светиня ти, вдигаме 
чаши в твоя чест и ви-
каме “На здраве ти, Све-
ти Гьорге!”, а пълним 
гърлото на ламята с ви-
ното, дето в твоя памет 
поглъщаме. Така всяка 
година те отбелязваме и 
се сещаме за тебе, но ти 
се възнесе нагоре, а ла-
мята нали е с по някол-
ко глави, ти отсече три, 
а от нея изскочиха по 
няколко и после още и 
във всяка една по други 
сто се заселиха и скриха 
във всеки от нас. Та ние 
те чакаме всяка пролет, 
светиня ти, да ни отър-
веш от ламята и с на-
дежда вдигаме за тебе 
наздравица. За нас и за 
тебе, християнина, дето 
римляните в негасена 
вар са те киснали, преди 
да ти отрежат главата, а 
ти вярата си не продаде 
и ламя не пусна в душа-
та си никога. Затова сли-
заш от небесата само 
веднъж в годината, за да 
ни напомниш за нашата 

ламя, а ние вместо да я 
обезглавим, вдигаме в 
твоя чест наздравица 
и си я поливаме, и си я 
отглеждаме, и я кара-
ме както си знаем. Така 
върви животът ни. За-
това съм станала рано 
на Гергьовден и будя с 
ракийка ламята в мене, 
белким я изгоря пукни-
цата. Но тя нали само 
огън бълва, проклетия-
та, колкото да й сипвам, 
още повече иска. Няма 
отърване. Отърви ни, 
ако можеш, светиня ти!

Замислил се Свети Ге-
орги над това, което чул 
от бабата. Казал си:

- Брей, докато съм се 
борил със Змея, разни 
юнаци са натръшкали 
и изяли всички човеко-
агнета! Не знам от каква 
порода са, но оцеля-
ват, независимо какви 
овни-водачи са начело. 
В настаналите вълчи 
времена и овцете са се 
овълчили. На места въл-
ците са изяли овчарите. 
Овцете му били мърша-
ви. По какво да различа 
вълците от хората? По 
това, че си ядат пържо-
лите сурови или че ов-
цете би трябвало да са 
най-щастливите живот-
ни! Колко ли четирилис-
тни детелини са опасли 
и пак нищо!

И докато се възнасял 
нагоре на небето раз-
съждавайки, все повече 
разбирал, че не е доу-
бил ламята, понеже сега 
тя е направена от дру-
го тесто. За две хиляди 
години мутант от него 
е станал. Затова ще му 
трябват нови, различни 
от досегашните похвати 
и техники, за да убива 
злото от това, нашето 
време. Издигайки се 
към божиите селения, 
това си размишлявал 
още: За да успее да я 
пребори тази, днешната 
ламя, ще му трябва съюз 
с хората, че като погне 
от една страна ламята, 
да не се скрие тя в не-
чия човешка душа, а да 
я погнат и оттам и да я 
повалят всички заедно, 
до един. Иначе, колкото 
и да е светия и хвъркат 
и Божи меч да върти, 
спукана му е работата - 
няма да успее. 

СВЕТЕЦА-
ЗМЕЕБОРЕЦ

6 
май

ЛЕГЕНДИТЕ ЗА
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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

Лияна ФероЛи

Отново удря часът 
за изпитание на вяра-
та, Вапцаровата. Тази, 
която съпровожда из-
питата до дъно чаша 
на болката и тази, 
която не умира дори 
и когато животът за-
дълго я опровергава. 
Тази, която е първото 
и последното убежи-
ще на духа ни и коя-
то нерядко мерим с 

мярата на насъщния. 
Колко вълнуващо и 
колко страшно е това. 
Вълнуващо, защото 
нейната нетленност 
ни докосва мистично 
с надежда, и страшно, 
защото същата тази 
вяра, задушена в от-
чаянието и в примката 
на въжето, копнее за 
отсрочка. Защото без 
живота тя би се пре-
върнала в материя, в 
пръст и червеи. А кога-

то си живял с излишък 
от вяра, особено боли. 
Боли най-много от 
това, че нейното не-
тленно, метафизичес-
ко усещане е търси-
ло своето физическо 
оправдание по един 
трескаво-методичен 
и жестоко-логичен 
начин. Добре е поне, 
че след осъзнаването 
на този абсурд, бързо 
следва отказ от него.

Добре е, че вярата, 

Вапцаровата, отново 
идва в съня ни, влиза 
тихо, присяда и впе-
рено пронизва мра-
ка. Може да не точно 
днес, сега или тук, но 
е сигурно, че идва 
не като неочаквана и 
неискана гостенка, а 
като пътница, идва-
ща отдалече. От там, 
където няма не само 
залостени, но изобщо 
врати.

4 май - Прпмчца Пелагия
1903 - при село Баница, Серско, в схватка с тур-

ска потеря, пада убит Гоце Делчев, както и шести-
ма други четници. Останалите 
живи намират прикритие в една 
плевня, сражават се цял ден и се 
измъкват незабелязано сред пла-
мъците на Баница, цяла изгорена. 
Яворов предава думите на очеви-
дец: “Петнадесет часа турците не 
посмяха от куршумите ни да при-
ближат нашите убити. Петнадесет 
часа ний гледахме мъртвия Гоце, 

приведен сякаш над гроба на Македония. И петна-
десет часа ни се късаха сърцата... Защото осиротя-
ваше цял народ”.

1836 - избухва Берковското въстание.

5 май - Мчца Ирина
1934 - коалиционното правителство на Народ-

ния блок начело с Никола Мушанов се намира в 
криза поради оставката на Стоян Костурков пред-
ния ден, след интерпелации на земеделеца Стоян 
Омарчевски и социалдемократа Григор Чешмед-
жиев. Те обвиняват министъра на железниците в 
редица нарушения и произволи. Народното събра-
ние изказва недоверие към министъра и той трябва 
да си подаде оставката. Министерството на желез-
ниците поема Мушанов, но други фактори отдавна 
работят задкулисно - политическият кръг „Звено” 
и Военният съюз - и на 19 май същата година сва-
лят правителството на Мушанов чрез преврат и го 
заменят с правителство начело със звенара Кимон 

Георгиев. Той въвежда 
безпартиен режим, но 
още в началото на 1935 
г. изчезва от политичес-
ката сцена, за да се яви 
отново като министър-
председател след деве-
тосептемврийския пре-
врат от 1944 г.

1840 - е роден в Ка-
лофер Лазар Йовчев, 
бъдещият Екзарх Йосиф. 
Умира на 20 юни 1915.

1876 - масови клане-
та в Батак.

6 май - Вмчк Георги Победоносец. Св. Йов 
(Гергьовден)

1651 - в Рим излиза първата печатна книга на но-
вобългарски, и то на кирилица, под название „Аба-

Часът на вярата 
с отсрочка

НОВ БЪЛГаРСКИ КаЛЕНДаР
гар” от българския католически епископ Филип 
Станиславов. „Абагар” е молитвеник във формата 
на свитък, удобен за носене. Послесловието до-
статъчно представя автора: “Както пчелата събира 
мед и восък от различни благоуханни цветя, тъй и 
Филип Станиславов, епископ на Велика България, 
събра и нареди от различни книги на Светите отци 
тоя сборник „Абагар” и го дари на своя български 
народ да го носи при себе си вместо силни мощи. 
Тоя „Абагар” бе напечатан в 1851 година, на 6 май, 
в Светия град...” Боян Пенев има предвид Филип 
Станиславов и други като него, когато пише, че бъ-
лгарските католически свещеници, макар и да са 
учили дълго време в чужбина и да са служили на 
Римокатолическата църква, не са забравили своята 
народност, не са преставали да се грижат за бъл-

гарската просвета и за запазването на 
българската реч.

1877 - тържествено е връчено Са-
марското знаме.

1882 – е роден в Пловдив маестро 
Георги Атанасов. Умира на 17 ноемв-
ри 1931.

7 май - Мчк Акакий
1841 - вестник „Сръбске народне новине” пише: 

„Българите, наши славянски братя и единоверци, 
въстанаха. Повдигнаха се жителите на околиите 
Ниш, Лесковец, Пирот, Враня, Прокупле и Берко-
вица. Повече от 150 български села - разграбени и 
опожарени, техните жители - избити 
или отвлечени в робство...”

1876 - турската войска превзема 
Брацигово и с това слага край на Ап-
рилското въстание.

1924 – умира Димитър Благоев 
- Дядото, роден на 14 юни 1856 в с. 
Загоричане, Костурско.

8 май - Св. ап. и ев. Йоан Богослов. Преп. Ар-
сений Велики

1930 - Българската академия на науките избира 
за свой член френския славист Андре Мазон. До 
оня момент той е издал - що се отнася до българс-
ките говори - „Славянски приказки от Югозападна 
Македония”. В 1936 г. публикува „Славянски приказ-
ки и песни на Южна Албания”, резултат на проучва-
нията му в двете български села Бобощица и Дря-
новене. Две години по-късно заедно с Ваян издава 
стар български ръкопис от село Кулакия. „Езиково-
то изследване на текста, пише Мазон, ще ни покаже 
какво представлява „българският говор” на Долни 
Вардар, който е един и същ с този на Софийското 
евангелие”.

Международен ден на Червения кръст
1876 - загива на клада Георги Петлешков, роден 

на 1 януари 1845.
1945 - Германия капитулира. Край на Втората 

световна война в Европа.

9 май - Прор. Исаия. Мчк Христофор. Св. Ни-
колай Летни

1875 - Христо Ботев помества във в. „Знаме” 
статия по случай деня на Св. св. Кирил и Методий 
- тогава 11 май по Юлианския календар - относно 
смисъла на покръстването на българския народ и 
делото на двамата братя. След като изтъква, че и 
българският гений е записал важни и знаменити 
събития, „които ни дават право да се гордеем, че 
и ние сме внесли някога си нещо в историята на 
общочовешкия напредък”, той подчертава: „Едно 
от тия събития, без съмнение, е кръщението на 
българския народ”, последица от което е - цитира-
ме пак - „оная знаменита в старо време славянска 
култура, за която възпоменанията днес сближават 
и въодушевяват с взаимни симпатии почти всички 
славянски племена”.

1819 – е роден в Габрово възрожденският деец 
Никола Палаузов. Умира на 2 януари 1899.

1879 – е роден в Шумен художникът Александър 
Мутафов. Умира на 25 ноември 1957.

1915 - Умира живописецът Ярослав Вешин, чех 

по произход, роден на 23 май 1860.

10 май - 4 Неделя след Пасха - на Разслабе-
ния, Св. ап. Симон Зилот.

Възстановяване на Българската патриар-
шия

1840 - в Сливен се ражда Хаджи Димитър или 
Димитър Николов Асенов, 
български националре-
волюционер и четничес-
ки войвода. От двайсет-
годишната си възраст се 
посвещава на борбата за 
освобождението на бъл-
гарския народ. Байрактар 
в четата, водена от Георги 
Трънкин, а след неговата 
смърт - от Панайот Хитов. 
На 24 години предвож-
да собствена чета, през 
1866 г. е хайдутин заедно 
с Дядо Жельо Чернев и 
Стефан Караджа. Заедно 
с Караджата през 1868 г. 
организира чета от око-
ло 130 души, която през нощта срещу 6 юли същата 
година минава в България при с. Вардим и се спус-
ка на юг към Балкана. Караджата е заловен след 
битката в Канлъдере, а Хаджи Димитър с четата си 
се оттегля в Стара планина. На 18 юли е обграден на 
връх Бузлуджа от потери и редовна турска войска и 
след ожесточено сражение загива на 2 август 1868 
с цялата чета. Обезсмъртен е в поезията от Христо 
Ботев с балада, която започва с „Жив е той, жив е!” 
Възпят и от Пенчо Славейков:

„Умряха те всички за родния 
край...

Къде им е гроба днес никой не 
знай –

днес никой не знай!”
1876 – е убит революционерът 

Иларион Драгостинов, роден око-
ло 1852.

1876 – е убит революцио-
нерът Георги Обретенов, син на 
баба Тонка, роден около 1849.

1897 – е роден в Казанлък 
художникът Иван Пенков. Уми-
ра на 28 ноември 1957.

1953 - Българската право-
славна църква от екзархия се 
възстановява в патриаршия, а 
патриарх става Пловдивският 
митрополит Кирил.

Екзарх 
Йосиф

Иларион 
Драгостинов

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

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

Таньо ТАНЕВ

За древните египет-
ски жреци и посветени 
“Дуат” ( “Д у - а т ” ) 
с йе- роглиф е 
означавало “отвъдния 
свят” или още “ място 
на изгрева”, или “място 
на зората”. Но това мяс-
то е означавало още и 
“селенията”, където за 
душата, напуснала чо-
вешкото тяло, е нощ, но 
където се ражда нейна-
та зора или изгрев - т. е. 
това е мястото, откъдето 
душата на земния човек, 
отишла там, се връща 
като душа, помазана от 
боговете, за да се всели 
в новия земен човек, в 
новия фараон, в новия 
кан, в новия “съвършен”, 
определен за владетел 
и надарен от боговете с 
божествената мъдрост, 
за да управлява.

За древните посве-
тени “Дуат” е било още 
мястото на “пресътво-
рението” и на “божест-
веното преобразуване”. 
Но в “Дуат”, пак според 
древните, се намира и 
Сириус - Изида, която 
ражда новия земен цар 
- фараон, кан - владетел 
от божествен произход. 
В такъв случай “Ду-ат” 
и “Ду-ло” (на езика на 
древните българи) ще 
имат едно и също значе-
ние тъй като окултният 
(езотеричният - б.а.) знак 
на Сириус - Изида, нами-
раща се в “Ду-ат” - “Ду-
ло” е:

като лявата част на 
този знак според древ-
ните знания е видима, 
а дясната - невидима. 
Родът “Дуло” носи за 
свой родов белег види-
м а т а част от 
т о з и о к у л т е н 
з н а к . В такъв 
с л у - чай на 
видим, физически план, 
“Дуло” ще означава “ро-
ден от Сириус - Изида” 
т.е. “божествен владе-
тел”, или още “роден 
като Озирис”.

Иначе казано, родът 
“Дуло” е род, помазан от 
Бога за владетели тук на 
Земята, като големите 
владетели от този род 
ще да са били посветени 
и в древните мистерии 
на Великата Салемска 
школа (ок. 3200-2100 г. 
пр. хр. е.), чийто върхо-

вен жрец и “пратеник” на 
Бога Всевишний е биб-
лейският Мелхиседек, 
царят на Салем. [Б14: 
18; 19; 20]. Школа, до-
несла още от атлантско 
време най-съвършена-
та формула на вярата 
в света: “Бог е! От Бога 
са Мъдростта, Разумът, 
С ъ в ъ р ш е н с т в о т о , 
Животът, Красотата и 
Словото!” Нещо пове-
че. Съвсем основателно 
може да се смята, имай-
ки предвид родовия бе-
лег, че посветените от 
рода “Дуло” са знаели 
езотеричната процеду-
ра (също от мистериите 
на Великата Салемска 
школа, провеждани и в 
египетските пирамиди - 
б. а.) за влизане на душа-
та на починалия българ-
ски владетел, преродена 
и “богопомазана” (в “Ду-
ат” - “Ду-ло”) в следва-
щия нов земен българ-
ски владетел, поради 
което този владетел е 
носил и титлата “КАНАС 
СУБ-ИГИ” т. е. “владетел, 
помазан от Бога”. Тази 
езотерична процеду-
ра древните египетски 
жреци и посветени са 
изгубили по времето на 
фараона Секененре Тао 
И, убит от наемни убий-
ци на хиксоския владе-
тел Апофис I (ок. 1573 
г. пр. хр. е.) след като 
последният не е узнал 
от фараона Секененре 
голямата езотерична 
тайна на посвещението 
и произвеждането на 
владетел от божествен 
произход. За съвремен-
ните масони фараонът 
Секененре, отнесъл със 
себе си великата тайна 
на посвещението, пора-
ди което е наречен “из-
губеният цар”, е архи-
тектът-строител на пър-
вия Соломонов храм в 
Йерусалим Хирам Абиб, 
заемащ важно място в 
масонските ритуали на 
посвещението. Но ма-
кар и да почитат “женс-
кото начало” (“Бафомет” 
- “София” - “Изида”) и 
да смятат, че степени-
те им на посвещение 
са стъпала от стълбата 
на великата тайна за 
“производство на бого-
помазани владетели”, 
имаме основание да 
смятаме, че масоните, 
които и сега владеят 
света, открай време не 
са се докосвали до ис-
тинската езотерика на 

посвещението. Въпреки 
че са имали знания и 
сведения за процеду-
рата, оставени им още 
от Мойсей, масоните не 
са познавали “пътя на 
пратеника”, който е бил 
прекъснат със смъртта 
на фараона Секененре 
Тао II, а истинските зна-
ния на посвещението за 
“производство на бого-
помазан владетел” тук, 
на Земята, са били без-
възвратно изгубени. По 
тази причина знанията 
за “помазване на царе”, 
оставени от Мойсей, са 
по-скоро изкуствен за-
местител на изгубеното, 
но непокриващ се с не-
говата автентичност.

За българите послед-
ният владетел, посветен 
в древните мистерии 
на Великата Салемска 
школа от рода “Дуло”, 
е КАНАС СУБ-ИГИ 
Омуртаг. И това е така, 
защото името му, проче-
тено с окултното му зна-
чение, е: “Откровението 
на Светлината и Словото 
позна чрез Конника”.

А за древните 
Конникът открай време 
е бил символ на “пра-
теника, идващ от мяс-
тото, където е бил”, или 
по-точно - “идващият 
от отвъдното”. За това 
древните жреци и пос-
ветени, нямайки про-
тиворечие помежду си, 
са знаели, че “пътят на 
Конника” е “пътят на 
пратеника” и “път на 

идващият от боговете”. 
А това дава отговор на 
основателно поставе-
ния от историците във 
времето въпрос: “Защо, 
когато българите са 
били водени и управля-
вани от големи (и пос-
ветени - б. а.) владетели 
от рода “Дуло”, са били 
винаги велик народ и са 
имали велики царства и 
държави, и когато родът 
“Дуло” е бил сменян от 
други родове, българи-
те са преживявали свои-
те катастрофи и залези, 
а царствата и държавите 
им са били разрушава-
ни и разсипвани?!” Дава 
отговор и още на един 
друг въпрос: “Защо, ко-
гато “златните векове” 
на българите са били 
постигани от владетели, 
придобили величие и 
могъщество в матери-
алния физически свят, 
но непосветени в тай-
ната на “божественото 
пресътворение в духа”, 
винаги след тяхната 
смърт за държавата на 
българите е идвал бърз 
упадък и разрушение на 
сътвореното, а българи-
те са ставали скитници 
по пътищата на истори-
ята?”

А що се отнася до 
приемането на нова-
та вяра в година 865-а 
от Христовата ера, за 
което се смята, че цар 
Борис I е бил посветен, 
за да го извърши, както 
Мойсей е бил посветен, 

за да изведе ев-
реите от Египет 
и да ги посве-
ти на жестокия 
монотеизъм на 
лунния бог Яхве 
(“око за око, зъб 
за зъб”!), то по-
кръстването на 
българите във 
вярата (и рели-
гията) на гръ-
ко-юдейското 
п р а в о с л а в н о 
християнство, 
в сравнение 
със сатанин-
ския папизъм 
на запад (къде-
то човек е наме-
стник на Бога!) 
и войнствения 
ислям на изток, 
е по-скоро въз-
можно най-доб-
рият избор, на-
правен от цар 
Борис I в ония 
времена, кога-
то духовността 
и слънчевите 

богове отдавна са си 
отишли и са отстъпили 
място на последното 
време на най-дълбока 
старост на отиващия си 
Космически век *, ко-
гато червеният цвят на 
пълната изява на мате-
рията е покрил всичко, а 
белият цвят на духа се е 
срещал само в храмове 
и светилища, носен от 
посветени, за които из-
меренията на земното 
време нямат силата за 
въздействие върху тях.

В самия край на това 
последно време, кога-
то Космическият век 
сменя посоката си от 
старост към младост, 
се ражда и новата дъ-
ржава България. Около 
двеста години след това 
по законите и волята 
на Всевишния (Който 
е!), България и бълга-
рите трябваше да имат 
своя Златен век в духа, 
поради което и Той, 
Всевишният, им изпрати 
чрез свети Константин 
Кирил Философ азбу-
ката “Глаголица” като 
Откровение, понеже бъл-
гарите и България бяха 
нов народ и нова държа-
ва, та да бъдат благосло-
вени и запазени във вре-
мето. Но властниците от 
тогавашния елински и 
латински свят, в който 
бяха три свещените ези-
ци - еврейски, гръцки 
и латински, решиха, че 
българите нямат нужда 

от Откровение и като им 
въздигнаха Златен век на 
силата, премахнаха азбу-
ката “Глаголица”, като я 
замениха с “Кирилица”, 
която по същество е аз-
бука с гръцко “глаголизи-
рано” унцеално (с главни 
букви - б. а.) писмо, чии-
то буквени знаци в по-
голямата си част са без 
числови стойностти. А 
знае се, че буквите преди 
да са станали букви, са 
били числа, сиреч Слово, 
което идва направо от 
Всевишния и Вечния 
сред Вечността, самата 
Вечност, Който е! От тази 
Вечност идва и “пресъ-
творената и помазана от 
звездите” душа на голе-
мите (КАНАС СУБ-ИГИ) 
български владетели от 
рода “Дуло”, водили и 
съхранили българите и 
България през многото 
превратности на вре-
мето и до днес. Защото, 
както е казал псалмопе-
вецът: “Небесата пропо-
вядват славата на Бога 
и за делата на ръцете 
МУ възвестява твърдта” 
(Пс18:1)

* - библейско наиме-
нование на прецесион-
ната Космическа ера на 
планетата Земя, която е 
около 26000 земни годи-
ни.

Стара Загора 
04.04.2001 г.
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Кои са големите 
владетели от рода Дуло

Авитохол живя години триста, родът му бе Дуло, а годината 
Дилом Твирем. (Из Именник на българските владетели). Дилом 
(Змия) Твирем (Девети месец)
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„… расата на елфите, т.е. – на Сияйните, което ще рече – на БЪЛГАРИТЕ.” 
д-р Светлозар Попов 

“Българското име в библейски времена”

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

Христо Ботев

Продължава от стр. 1

Не може да не отбе-
лежим още една заслуга 
на Никола Боев, който в 
книгата си дава широка 
гласност на една друга 
находка от тракийското 
наследство - това е среб-
ърната оброчна плочка 
с образа на тракийско-
то божество Сабазий, 
намерено в Белинташ, 
която досега беше из-
вестна само сред акаде-
мичните среди.

В нашата работа по-
нататък ние ще се спрем 
главно върху онези 
находки от Белинташ, 
които имат отношение 
към тракийската писме-
ност през нейния идео-
графически период. А 
това са намерените тук 
писмени знаци и оброч-
ната плочка с образа 
на божеството Саба-
зий. Ще се опитаме да 
извлечем от тях онази 
информация за тракий-
ската писменост, която 
несъмнено съдържат, 
да намерим с това оне-
зи опорни точки в тези 
паметници, които могат 
да ни помогнат за обяс-
няване на някои страни 
в по-старите и по-къс-
ните такива.

Да започнем с наме-
рената тук, прикована 
на скален отломък в 
подножието на скалния 
масив Белинташ, среб-
ърна оброчна плочка с 
образа на тракийското 
божество Сабазий, как-
то е идентифицирано от 
Института по археоло-
гия към БАН.

„Сабазий е изобра-
зен в царствена поза. 
Този скален бог е сед-
нал на скален престол 
в олтар. Обут е с високи 
обувки, характерни за 
планинските беси, ко-
ито показват неговия 

произход (и принадлеж-
ност). С божествената 
за траките лява ръка 
държи клонка, която го 
характеризира като бог 
на вегетацията и живо-
та, на вечния кръговрат 
на природата. Най-ха-
рактерният елемент са 
извисяващите се около 
божеството змии. Тех-
ният устрем нагоре сим-
волизира хтоничната, 
земната и космическа 
връзка и единство на 
света, силата на живо-
та и прогреса. Сабазий 
е главен дребен бог на 
живота, природата, на 
човека, неговото здра-
ве и продължение на 
рода.”

Ето така уважавани-
ят от нас Никола Боев 
тълкува изображението 
върху сребърната плоч-
ка и дава какъв бог за 
траките е Сабазий. Всич-
ко това е вярно, защото 
мотивировките на Боев 

ЕпиграфскитЕ знаци на 
БЕЛИНТАш  

свЕтилищЕто на бЕситЕ

нената делба в дясната 
ръка на божеството.

Да се спрем и про-
следим всеки един от 
тези атрибути и потър-
сим техни аналози в 
другите, разглеждани 
тук паметници.

Растителната клонка 
(вейката) в лявата ръка 
на Сабазий от сребърна-
та плочка от Белинташ 
има аналози и в трите 
разглеждани от нас ан-
тични тракийски писме-
ни паметника.

В глиненото съдче 
от с. Градешница това 
е дъгата над знак №8 
на втория ред, с който 
знак е означено едно 
от лицата, участващи в 
безспорно установена-
та по аналогичен път от 
мен хиерогамна сцена. 
Това лице, увенчано от 
пишещия с божествена-
та вейка, е богът, който 

почиват на правилно 
изтълкувани атрибути, 
които придружават и 
характеризират изобра-
зената човешка фигура, 
че това е божество. Тези 
атрибути според Боев 
са бузестите змии около 
фигурата и растителна-
та клонка (вейка), която 
се държи в божестве-
ната лява ръка. Според 
Боев (а и според дру-
гите изследователи на 
плочката) божествена е 
лявата ръка. А каква е 
дясната ръка и какво се 
държи в нея от божест-
вото - това се пропуска 
от тези изследователи, 
макар че е толкова ясно 
по аналогичен път. Ако 
огледаме изобразената 
фигура, забелязваме, че 
този детайл от нея - дяс-
ната ръка и предметът, 
който се държи в нея, 
са най-ясни и най-добре 
(с всички подробности) 
изковани. Дясната ръка 
заедно с рамото, ключи-
цата на фигурата и пред-
мета доминират пред 
всички останали части 
на тялото. Ето защо към 
всичко това, което е ка-
зано от Боев, ние иска-
ме да прибавим следно-
то и считаме, че образът 
на Сабазий като бог ще 
бъде по-пълен и ще за-
еме онова място, което 
човешката история му е 
отредила реално.

Всички, които са ра-
ботили със Сабазий, 

смесват ценности на две 
различни епохи. Учени-
те изискват от траките 
през идеографическия 
период да имат онова, 
което гърците имат през 
класицизма. И понеже 
го нямат, заключават, че 
те са неразвити. А гър-
ците какво имат през 
идеографическия исто-
рически период от VII и 
VI хил. преди Христа?

Първо, почти всички 
изследователи на това 
божество, когато опре-
делят неговото място и 
ролята му в живота на 
траките, изхождат глав-
но от митологията и то 
от онази, която изигра 
хилядолетната асими-
латорска роля спрямо 
траките и тракийското 
материално и духов-
но наследство. По този 
начин Сабазий губи 
тракийския си облик и 
придобива нещо гръц-
ко. Защо се прави това? 
Само два примера:

а) Г. Батаклиев в „Ан-
тична митология” гово-
ри, че Сабазий (Загрей) 
е отроче на Зевс и Пер-
сефона. И Зевс и Персе-
фона са гръцки богове, 
следователно Сабазий 
има гръцка кръв и про-
изход. Но Зевс и Персе-
фона са класически бо-
гове, а Сабазий идва от 
ранния символизъм.

б) Гаврил Кацаров и 
други търсят в родопс-
ката топонимия името 
на гръцката нимфа Ниса, 
която е отгледала и кър-
мила Сабазий (Дионис. 
Дионис е погърченият 
Сабазий и върнат с това 
име при траките).

Значи следователно 
Сабазий е отгледан и за-
хранен с гръцка храна 
- следователно е грък. 
Още много такива при-
мери могат да се дадат 
за това божество, които 
имат за цел да обсебят 
неговия култ и най-важ-
ното - неговия тракий-
ски произход и ако не 
може да се обсеби, то да 
се внесе колебание. И 
така е станало. Сабазий 
е забравен и на негово 
място поставят Дионис. 
Не се търси неговият ко-
рен дълбоко в история-
та, а всички се въртят 
във времето до Омир и 
по-късно, като се съчи-
няват различни митоло-
гични „теории” и с това 
изместват темата за Са-

базий от историческия 
й път. Такива начала, 
каквито посочихме по-
горе, не са исторически. 
Начинът на обяснение 
трябва да остане в рам-
ките на историческия 
път, а не да се рее в раз-
ни „космически”, „хто-
нически”, „вселенски” 
и митологични начала. 
Който познава гръцката 
история, много добре 
знае, че гърците са си 

измислили множество 
прелестни истории за 
началата не само на бо-
жествата, но и на нравс-
твените институции и 
житейските отношения, 
с което удовлетворяват 
нуждата си, че тези на-
чала са техни. Жалкото е 
това, че светът им е по-
вярвал, вярва и днес.

Второ, за да се раз-
бере Сабазий, ние пред-
лагаме да се тръгне от 
друго начало, което се 
побира в рамките на ис-
торическата реалност 
- това са божествените 
атрибути, които идват 
заедно с него и го при-
дружават до края. Про-
следяването на тяхното 
развитие и придобива-
нето им от божеството 
много вярно и сигур-
но разкриват неговата 
същност, затова и ние 
тръгваме по този път, а 
това е пътят на просле-
дяване историческото 
развитие и придобива-
нето на божеските атри-
бути.

Според нас на среб-
ърната плочка Сабазий 
е придружен не от два, 
а от три атрибута. Освен 
описаните два от Нико-
ла Боев - бузестите змии 
(Парейя) и растителна-
та клонка, на плочката, 
както вече споменахме, 
ясно е изнесен подчер-
тано на преден план и 
третият атрибут - гли-

участва, организира и 
направлява ритуала. 
Следователно този бог 
с човешки образ, с този 
атрибут в тази му роля е 
най-ранното божество 
с човешки образ в ис-
торията на човечество-
то. Тук божеството има 
само един атрибут - рас-
тителната вейка.

Върху глинената чаш-
ка от с. Овчарово рабо-
тата ни е по-трудна, за-
щото тук цялата хиеро-
гамна сцена е означена 
само с един знак - това 
е знак № 3, който пред-
ставлява божествената 
растителна клонка. Зна-
чи съдържанието, което 
е вложено в този знак 
тук (вейката), включва в 
себе си всички ония еле-
менти в хиерогамията, 
които виждаме в други-
те паметници, означени 
с отделни знаци.

Следователно, тук в 
съдържанието, изразе-
но с растителната клон-
ка като композиция, са 
включени божеството и 
останалите участници в 
ритуала. С това още по-
вече се засилва божест-
веният характер на този 
атрибут, защото сам той 
вече носи всичко.

(Следва 
продължение)

Из книгата 
“НАЧАЛОТО”
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Горда Стара планина, 
до ней Дунава синей, 
слънце Тракия огрява, 
над Пирина пламеней. 

Мила Родино, 
ти си земен рай, 

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

1. За какво се твърди, 
че помагат (но само на 
вярващи).

2. Легенди

СофийСко
До манастира “Св. 40 

мъченици” в с. Врачеш 
край Ботевград.

1. Лекува рани, главо
болие, слепи проглеж
дали.

2. Богородица показ
ва мястото на осветения 
извор на местния момък 
Иван Якимовски в края 
на XIX в.

Пернишко
До манастира “Св. св. 

Козма и Дамян” в брез
нишкото село Гигинци. 
Извира изпод корените 
на вековен дъб.

1. При очни заболя
вания и за повече от 14 
болести

край Монтана 
До Клисурския ма

настир.
1. Помага при без

плодие
2. Шестима монаси 

били жестоко избити 
и изгорени от турците. 
На мястото на кладата 
израснали шест букови 
дървета и бликнал це
лебният извор.

БлагоевградСко
В двора на Гоцедел

чевския девически ма
настир “Живоприемний 
източник”.

1. За женски болести.

До манастира “Св. 
св. Козма и Дамян” край 
Сандански  извор Ми
рото.

1. Там са живели два
мата братя безсребър
ници. Те са лекували 
болните с водата.

доБърСката 
църква “Св.
Св. теодор 
тирон и теодор 
Стратилат”.

1. Заболявания на 
очите.

2. Ослепените след 
битката от 1014 г. Са
муилови войници се 
насочили към Рилския 
манастир. По пътя ги 

Коя е най-лековитата вода? От нея рани за
здравяват, болни глави минават, лоши уроки не 
хващат.

Светената вода затова е найтачената от на
рода  молитвата, Христовият кръст и сакрални 
действия я правят вълшебна.

Църквата е установила два водосвета, които 
напомнят за две събития от Библията. Великият 
водосвет е посветен на Кръщението Господне в 
р. Йордан, а Малкият водосвет  на раздвижва
нето на водата в Силоамската къпалия от ангел, 
при което по чуден начин се изцерявали болните. 
Вода може да бъде осветена всеки ден от година
та с изключение на Великден и Петдесетница.

Учени доказаха, че молитвата и кръстът про
менят структурата на водата. Осветена с тях, тя 
носи здраве и сполука. Достатъчно е само да се 
поръси с нея лицето на човек.

Тя няма срок на годност, т. е. силата й не изчез
ва, твърдят някои. Други обаче смятат, че с вре
мето въздействието й отслабва. Затова е прието 
водата от Великия водосвет да се пази и ползва 
през цялата година до следващия празник.

Богоявленската вода има най-голяма сила

С нея църквата забърква мирото, ръсят се до
мовете, отпива се против болести, прави се ква
сът за хляба на Велики петък.

Че водата е подвластна на Христос, не ще 
и съмнение. С нея той прави първото чудо  на 
сватба я превръща във вино. За да ни покаже, че 
тя е Негово творение и е в Негова власт, Христос 
подчинява водата и когато се извива буря в мо
рето, и когато ходи по нея.

Веднъж осветена, към нея може да се долива 
и това не промени качеството й. Ако за водосвет 
трябват свещенодействия, то водата от аязмо е 
такава по волята на Бога, на Божията майка или 
някой от почитаните светии. Друга разлика няма 
 Дух Светий, който освещава водата, не е вещес
тво, което да придава едни или други свойства. 
Той е Дух Божий, сиреч самият Бог.

Как се открива лечебната сила на аязмото
Обикновено изворът се явява насън или ная

ве. Света Богородица посочва него или мястото, 
откъдето ще потече водата. Много често водата 
от аязмо секва, ако мястото се оскверни или по
падне в ръцете на неверници.

Лечебни 
извоРи в 
бъЛГаРия 
по области

Загора, цар Фердинанд 
много харесал мястото 
за царска резиденция. 
След бурни протести на 
населението идеята е 
осуетена.

кюСтендил
Край храма “Св. 

Мина”. 
1. Освен за здраве тук 

идвали да се помолят и 
такива, които имали из
губени или откраднати 
неща.

СМолянСко
Край църквата “Св. 

Илия” в с. Момчиловци. 
Водата от аязмото не 
плесенясва никога.

1. На Гергьовден в 
църквата преспиват 

деца с говорни дефек
ти.

2. Изворът бил посо
чен от знахарката Кор
теза на местна жителка, 
която дълго време била 
бездетна.

В смолянския кв. 
Средок от три извора 
се твърди, че тече вода, 
която е лековита за очи, 
брадавици и екземи. 
Найголяма е лековита
та й сила преди изгрев 
на Гергьовден. Тогава 
край изворите се из
виват километрични 
опашки с хиляди хора.

ПоМорийСкия 
МанаСтир
1. Помага за кожни 

заболявания.
2. През XVII в. Селим 

бей  неизличимо бо
лен, вдига чифлик на 
мястото на манастира. 
Една нощ сънувал, че 
намира лековита вода. 
На сутринта открил ба
релеф на св. Георги, под 
който бликнала вода. 
След като пил от нея, оз
дравял. След тази случ
ка цялото му семейство 
приело християнската 
вяра.

СливенСко
Изворът Кушбунар 

на Карандила и Тодоро
вото аязмо на 2 км. от 
Сливен.

1. Гони всякакви бо
лести и пази от уроча

Лечебната вода - 
дар от природата

сване.
2. Като се къпели в 

Кушбунар (Птичи извор), 
се лекували при чумни 
епидемии много хора.

ХаСковСко
Край село Тракиец
1. Аязмото и парак

лисът “Света Ана” над 
него събират стотици 
вярващи на празника на 
Божията майка и на Спа
совден. За постигане на 
лечебен ефект обаче те 
трябва да преспят на 
мястото. Водата се пре
поръчва от местните за 
болежки в костите и ста
вите.

Има и места с лечебна 
вода според вярванията 
и на други религии.

кърджалийСко
В планинската мест

ност Дамбалъ над 
Момчилград. Хиляди 
мюсюлмани и христия
ни от цяла България се 
събират край целебен 
извор. До началото на 
90те години е култово 
място за мюсюлманите 
алевити.

1. В нощта на 5 срещу 
6 май изворът придоби
вал лечебна сила срещу 
заекване, екземи, паре
зи.

2. Оттам минал Яръм 
баба с дружината си. 
Потърсили вода, но не 
намерили. Ударил ска
лата с юмрук и бликнал 
целебният извор.

разградСко
Демир баба теке е 

почитано място за по
сещения от хора с раз
лични религии. Освен 
алиани в местността с 
извора Петте пръста се 
стичат християни и мю
сюлмани.

1. Водата е много 
мека и се смята, че цери 
бъбречни болести. Же
ните найчесто идват с 
вярата да се излекуват 
от безплодие.

застигнала зима и се за
селили в Добърско и на
мерили облекчение.

гаБровСко 
В скалния параклис 

до църквата на Соколс
кия манастир “Успение 
Богородично” през 2000 
г. поставят иконата на 
св. Пантелеймон.

1. При анемия, невро
за, схващане на край
ник.

Стара загора
Като Аязмото е по

известен парк “Митро
полит Методий Кусев”.

1. Водата от извора, 
който е край параклиса 
“Свети Теодор Тирон”, 
помага за очни болести.

2. Твърди се, че тук 
се бил покръстил княз 
Борис I. Което е сигур
но, че през 1895 г. мит
рополит Методий Кусев 
сам засадил първите 
борчета, ентусиазиран 
да превърне голия баир 
в модерен европейски 
парк. При едно от по
сещенията си в Стара 
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„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и 
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. здравето е свързано с 
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”

Петър Дънов

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

Петър Дънов

Ели ГЛАВЕЕВА

Дишането е равно
значно на живот. Без хра
на можем да издържим 
подълго време, но без 
въздух  само няколко 
минути.

Всичките ни жизнени 
функции са в пряка връз
ка с дишането. То доставя 
кислород на кръвта, а от
там и на мозъка. Капаци

тетът на главния мозък е 
в пряка връзка с дихател
ната мощ.

Според йогите, с ди
шането човек приема т. 
нар. прана или жизне
на енергия, чрез която 
съществува в съзвучие с 
Природата. Тя се съдър
жа в слънчевата светлина, 
въздуха, водата и храната. 
Тази енергия е два вида: 
положителна, която носи 
равновесие в организма 
(съдържа се в чистия въз
дух, чистата храна и чис
тата вода, в чистите мис
ли, чувства и постъпки), 
а другата е отрицателна, 
създаваща дисбаланс и 
смърт. Природата е пълна 
с положителна жизнена 
енергия  наймного при 
изгрева на слънцето и 
при неговия залез, също 
така в месеците април, 
май и юни. Това е благо
творната прана или както 
древните са я наричали  
жизнен еликсир.

“Дишането е физиоло-
гичен и психичен процес. 
Крайната цел на диша-
нето е пречистването 
на кръвта и на мисълта. 
Има горно, средно и долно 
дишане - според това коя 
част от дробовете взи-
ма най-голямо участие 
при дишането. Праната 
от въздуха прониква в 
белите дробове и помага 
за озонирането на кръв-
та даже и там, където 
въздухът мъчно може да 
проникне. В така пречис-
тената кръв се влагат 
елементите на живота. 
Най-хубаво е пълното 
дишане, за което главно 
помага Любовта. Който 
люби, той се разширява, 
разширяват се и дробо-

Нели СПИРИДОНОВА-ХОРИНСКИ, Виена

1. Русите и червенокосите 
хора често са предразполо
жени към различни болести 
поради липса на желязо. Пре
поръчва се да ядат повече 
кореноплодни зеленчуци (не 
картофи, те са надебелени 
стебла). Тъмнокосите, напро
тив, да ядат повече плодове 
и да пият чай от бял равнец, 
за да поощряват образуване
то на сяра, която им липсва. 
Албиносите имат прекалено 
много сяра, те се нуждаят от 
желязо.

2. При смесени женитби, през първите години 
децата да не се принуждават да израстват с двата 
езика, а да усвоят първо единия. Покъсно мо
гат да се появят душевни затруднения, особено 
чувство за бездомност. От училищната възраст 
нататък е добре изучаването на втория език. 

3. За да има здрави и хубави зъби, добре е на 
детето да се дава ежедневно да дъвче къс стар 
пълнозърнест хляб.

4. Замразени храни не бива да се дават на 
децата. Те не са достатъчно пълноценни. Затоп
лянето на храната в микровълнова печка е из
вънредно вредно. 

5. Първа помощ при глътнати предмети: Дете
то да се положи по корем, да се подпре с ръка 
главичката, да се стисне нослето, за да отвори ус
тата. Леко да се удари с дланта по горната част на 
гръбчето. При остри, ръбести предмети, които 
така не излизат навън, да му се даде гъста каша 
(грис, овес или др.) и да се извика лекар.

6. Когато малкото дете достигне възрастта, 
когато започва да се учи да говори, родителите и 

близките на детето трябва да 
му говорят правилно, а не да 
се опитват да подражават на 
детския говор. Когато те гово
рят на осакатения език, това 
може да доведе до слабости 
в храносмилането в покъсна 
възраст. Р. Щ.

7. Една важна предпостав
ка за здравето на детето, ко
ято родителите игнорират, е 
слагането на шапка, когато го 
извеждат навън. Изключение 
се прави през топлите летни 
месеци.

8. Играчки и други предмети, които имат шну
рове да не се дават на малките деца.

9. Никога да не се мисли, че лошият вкус на 
химикалите за чистене ще спре малките деца да 
пият от тях.

10. До смяната на зъбите възпитанието на 
малкото дете така трябва да се направлява, че то 
постоянно да развива чувство на благодарност и 
за найдребните неща. Това в покъсна училищна 
възраст води до подобро разбиране и чувства
не на нещата. Също и като възрастен човек то ще 
може да преодолява своя егоизъм. Р. Щ.

11. Ако детето се принуждава да стои непо
движно в училище, и дори още в детската гради
на, вместо да движи крайниците си, което е при
също на детската природа, в покъсна възраст 
това може да доведе до ревматични заболява
ния. Р. Щ.

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

СъвеТи за МЛаДи РоДиТеЛи 
От антропософски лекари

Значение и цел на дишането. 
Видове дишане

вете. Всяка Божестве-
на енергия, която слиза 
отгоре, трябва да мине 
първо през дихателната 
система, оттам да се 
качи в ума и после да сле-
зе в сърцето.”

Йогийските дихател
ни упражнения или Пра
наяма имат за цел да ов
ладеят дишането и оттам 
да постигнат контрол над 
ума. А когато умът е спо

коен, и тялото ще бъде 
спокойно и ще работи 
хармонично. Йогийското 
дишане е пълно  пълно 
вдишване и пълно из
дишване, разширение и 
свиване.

Какво означа-
ва правилно ди-
шане?

“Въздухът е склад на 
Божествени енергии. Жи-
вотът там е складирал 
своите енергии - това е 
най-големият склад. Ако 
не дишаш правилно, нито 
храносмилането, нито 
к р ъ в о о б р а щ е н и е т о , 
нито мисленето ти ще 
бъде правилно. Всичко е в 
дисхармония. Променен е 
ритъмът на живота.”

“Щом дишате правил
но, умът добре възприема 
Божествените мисли. Щом 
дишате правилно, сърце
то ви възприема благо
родни чувства. Душата и 
Духът също дишат”.

Правилното дишане 
може да се окачестви по 
следния начин:

 изправен гръбначен 
стълб;

 дълбоко, бавно и 
ритмично;

 през носа  както 
вдишването, така и изди
шването;

 то е съзнателен, а 
не механичен процес  с 
правилни мисли, чувства 
и постъпки.

Човек трябва да диша 
с изправен гръбначен 
стълб, защото само при 
добре изправеното поло
жение приемаме висши
те слънчеви енергии. Ос
вен това само с изправен 

гръбнак можем да диша
ме дълбоко.

“Човек може да прави 
дихателните упражне-
ния легнал, седнал или 
прав. Когато е легнал, 
има повече връзка с фи-
зическия свят, когато е 
седнал - с духовния свят и 
когато е прав - с Божест-
вения свят.”

Повечето хора дишат 
плитко и бързо. Чрез 
плиткото дишане се по
ема малко кислород, 
малко прана и това води 
до понижени жизнени 
способности. От друга 
страна, при бързото ди
шане окисляването на 
кръвта става бързо и тя 
не може качествено да се 
пречисти. Горенето в ор
ганизма става неправил
но и се натрупват утайки 
по артериите и вените. 
Ето защо ако искаме да 
сме здрави, трябва да ди
шаме дълбоко и бавно.

“Ако искате да живеете 
дълго, ще дишате плавно, 

бавно, без да се забелязва 
отвън, че дишате, да не се 
вижда, че гръдният кош се 
повдига, раменете също 
да не се движат, да не се 
чувства дори че има ня-
какво свиване и разпущане. 
Човек, ако диша правилно, 
ще чувства една музика 
при дишането. Клетките 
на дробовете са оркест-
ранти...

Идва време, когато въз-
духът ще стане по-рядък 
и всичките хора, които са 
свикнали да дишат гъс-
тия въздух, ще се задушат. 
Светлината и топлина-
та ще се увеличат...

Човек ще еволюира в 
бъдеще в своето диша-
не. Бъдещото му дишане 
ще бъде в по-рядка среда 
- именно в етера...”

Трябва да вдишваме 
и издишваме само през 
носа. По този начин въз
духът, който дишаме, се 
затопля и филтрира в 
носната кухина. Така се 
усвоява и повече прана.

Дишането не тряб
ва да бъде механичен, а 
съзнателен процес. Ин
дийските йоги затова 
имат големи постижения, 
защото за тях дишането и 
практикуването на йога 
е преди всичко Път за 
усъвършенстване на Духа 
 възстановяване на връз
ката между индивида и 
Абсолюта (чистото съзна
ние). Думата йога буквал
но означава “сливане”.

Тук не искам да кажа, 
че трябва да бъдете ре
лигиозни, а поскоро  ис
тински, да не забравяте 
връзката си с Природата. 
Когато дишате, изпит
вайте чувство на радост, 
благодарност и обич към 
цялата природа и нейни
те дарове  въздуха, свет
лината, водата и храната.

Дишайте с Любов! 
Няма болка или болест, 
която да не можете да 
победите, ако дишате по 
този начин.

Освен това, не можете 
да дишате правилно, ако 
нямате правилни мисли, 
правилни чувства и пра
вилни постъпки. А кое е 
правилно и кое не  всеки 

от нас дълбоко в душа
та си знае. Там има един 
безпристрастен съдник 
 нашата съвест. И никога 
няма да сбъркаме, ако я 
слушаме.

“...За да дишате пра-
вилно, вие трябва да свър-
жете ума си с Истината, 
да хармонизирате сърце-
то си, то да бъде в хармо-
ния с Доброто, а волята 
- в хармония с Правдата. И 
тогава, като отправите 
ума, сърцето и волята си 
към праната, тя влиза в 
тялото и направлява не-
говите функции. При това 
положение вече човек може 
да бъде щастлив. Това 
състояние е блаженство 
- едно хубаво, мистично 
чувство в човека.”
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

- Сега ще ти разкажа приказката за троицата 
братя и техните късмети - рече дядо Симеон Цвят-
ков от брезнишкото село Гърло, опря гърба си на 
губерчето под камината, протегна краката си на-
пред към огъня и почна:

- Троица братя, сиромашки синове, тръгнали 
по широкия свят да си търсят късмета. Изходили 
дълги пътища, мятали се насам-натам, най-сетне 
прегазили една дълбока и широка река и хлътнали 
в някаква стара гора, на която край не се виждал. 
Капнали от умора, додето я изходят, и на края дър-

ветата оредели, 
гората свършила 
и пред пътниците 
се изпречила една 
височка планина, 
цялата светнала, 
сякаш била окъ-
пана с жълта вода. 
Учудени се спрели 
троицата и загле-
дали огнения пла-
нински връх.

- Защо ли е свет-
нала тази планина? 
- рекъл най-стари-
ят от братята.

- Искате ли да 
се изкачим и да видим какво гори най-горе?

- Бива, бате! - отвърнали двамината по-млади 
братя и седнали да отпочинат и да си постегнат 
цървулите.

По една козя пътека, която кривяла наляво-на-
дясно, братята се изкачили до върха на планината. 
Най-горе всичките камъни, които лъщели и мамели 
очите, били направени от същинско злато. Без да се 
двоумят, по-старите братя се втурнали и захванали 
да пълнят торбите, джобовете и пазвите си със злат-
ни камънаци. Като се изправили по едно време да 
си поемат дъх, те видели, че най-малкият стои прав 
пред златната планина, без да си мръдне пръста.

- А бе ти какво чакаш? - извикали по-старите 
братя. - С бъклица ли искаш да те поканят? Защо не 
грабиш златни камъни? Къде ще намериш такова 

чудо? Нещо по-голямо 
ли те блазни?

- Може пък и да на-
меря нещо по-голямо 
- отвърнал най-мал-
кият. - Светът е широк. 
Защо да се товаря още 
отсега с тежки златни 
камъни?

- Тази златна пла-
нина му взе ума! - про-
говорили помежду си 
по-старите, натовари-
ли се като катъри и по-
теглили назад към вех-
тата бащина къщурка.

А най-малкият 
прехвърлил планинс-
кия връх и се спуснал 
отвъд, където се шир-
нала още по-стара и 
непроходима гора. 
Вървял три дни и три 
нощи. Най-сетне на 
четвъртия ден, късно 
вечерта, замръкнал в най-тъмния горски кът. Там 
било сенчесто и страшно. Покатерил се на едно 

дърво с гъсто преплетени клони. Горе намерил 
меко затоплено гнездо със снежнобели яйчица.

„Тука - рекъл си пътникът - ще пренощувам, ала 
най-напред ще се навечерям с изоставените в гнез-
дото яйчица.”

И посегнал да си вземе едно. Но щом докоснал 
първото яйчице, нещо изпърхало тревожно над 
главата му. Извил очи момъкът и съзрял една малка 
птичка, кацнала на най-горното клонче, изтръпна-
ла от ужас.

„Тази навярно е майката, която мъти яйцата в 
гнездото. Затуй са топлички. Не е редно да ги ям, 
макар да съм гладен” - си рекъл момъкът и дръпнал 
ръка от гнездото. Отпуснал главата си между кло-
ните и погледнал назад. Далеко в нощта пак съзрял 
златната планина. Преди да затвори очи, гладният 
човек си помислил: 

“Моите братя са напълнили торбите и джобове-
те си със златни камъни. Защо им са на братята ми 
студените камънаци, когато не могат да се ядат? Ех - 
въздъхнал той,- друго щеше да бъде, ако утре, като 
сляза от дървото, заваря на тревата една трапеза с 
топли яденета и прохладни питиета...” - И затворил 
очи.

Не щеш ли, мъничката птичка доловила мислите 
на гладния човек и решила да му се отплати. Цяла 
нощ летяла в тъмнината. Къде е ходила, какво е 
правила, не се знае, но когато призори се върнала 
на своето дърво, най-напред спуснала нещо, което 
стискала между двете си крачета, сетне се дигнала 
към гнездото и легнала пак да мъти яйчицата си. 
Рано сутринта момъкът се пробудил и слязъл на 
земята. Погледнал към тревата и видял вързопче-
то, което оставила птичката. Навел се и разбрал, че 
то било една покривка за маса: тънка и лека, сякаш 

била изтъкана от сребърна паяжина. „Какво може 
да бъде?” - рекъл си той, разгънал покривката и 
щом я сложил върху тревата - изневиделица върху 
нея накацали паници с димящи топли яденета, едно 
от друго по-хубави. Посред паниците се умъдрила 
една изстудена бъклица, догоре пълна с вино.

„Тъкмо за мене ядене!” - подвил крака до покрив-
ката момъкът и се заловил да яде. Завчас изгребал 
всичко, каквото имало в паниците, изпил виното от 
бъклицата и погледнал нагоре.

- Ти ли бе, птиченце, ми донесе тази вълшебна 
трапеза? - попитал той птичката, но тя се извърнала 
и скрила главичка в гнездото.

Когато най-малкият брат се дигнал и посегнал 
да прибере паниците и бъклицата, те като живи се 
плъзнали по тревата и изчезнали. Едвам сварил да 
хване трапезата за единия край. Сгънал я и викнал:

- Ти ще ми дотрябваш пак!
Мушнал я в торбичката си и тръгнал весело под 

ВЪЛШЕБНАТА ТРАПЕЗА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА
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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 оса-
катеността си на своите деца. 

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

дърветата. Цял ден се лутал из гората. Вечерта 
стигнал в колибата на един брадат въглищар. Над-
никнал вътре и видял: стопанинът наръшкал огън 
- пече картофи. Поздравил гостенинът стареца и 
попитал:

- Как живееш в тая самотия, брате?
- Чернее ми кожата покрай дървените въглища, 

но няма какво друго да правя. Че влез де, ако не 
бързаш да ходиш някъде! - поканил го въглищарят. 
- Остани да нощуваш при мене. Най-напред ще те 
нагостя с печени картофи.

- За нощуването - рекъл гостенинът - готов съм 
да остана, но вечерята ще бъде от мене!

Наместил се в колибата и бръкнал в торбичка-
та с вълшебната трапеза на малката птичка. Щом 
я разгънал и постлал на земята - мигом върху нея 
накацали десетина паници с топли яденета. Най-
подир се търкулнал един бял пшеничен хляб и се 
появила една мокра бъклица, току-що напълнена с 
вино. Очите на стареца светнали.

- Заповядай! - поканил гостенинът брадатия до-
макин, който си глътнал езика от смайване.

Двамата се навечеряли до насита, посръбнали 
от виното и повели разговор. А паницата и бъкли-
цата - подскок-подскок - изчезнали в тъмнината.

- Сполай ти, брате! - рекъл въглищарят. - От не 
знам кое време не съм хапвал топло ядене. Аз съм, 
както ме виждаш, сам в гората. Моята бабичка ме 
напусна. Остави ме и замина на другия свят. Затуй 
няма кой да ми каже човешка дума и да ми сготви 
топло ядене. Вечерно време ям само печени кар-
тофи. Благодарен съм и на тях. Но друго щеше да 
бъде, ако има една ей такава трапеза като твоята. 
Да рачиш да ми я отстъпиш.

- Да ти я отстъпя - рекъл гостенинът, - но ти как-
во ще ми дадеш за нея? Виждам, че си последен си-
ромах.

- Не ме гледай, че на човек не приличам - отвър-
нал въглищарят. - И аз имам нещичко за пред хора. 
Хей там на гвоздея съм окачил една вехта 
войнишка раница.

- Оная ли вехтория? - подскочил госте-
нинът. - Защо ми е тя? Да ми я дадеш и без 
нищо, пак няма да я взема.

- Не бързай, приятелю! - строго извикал 
брадатият. - Моята раница не седи по-долу 
от твоята трапеза. Аз съм готов да се разде-
ля с нея, защото ме налегна пуста сирома-
шия и сега не ми е до юнащина, а ми трябва 
само топло ядене.

- А какво има скрито в твоята раница? - 
попитал най-малкият брат.

- Какво ли? - Ще ти кажа. Тя е чудна рани-
ца. Ако я потупнеш два-три пъти - на бърза 
ръка отвътре ще се измъкнат двама-трима 
войници, въоръжени от главата до петите. 
Те са готови да изпълнят всяка твоя заповед. 
От нея можеш да изкараш колкото искаш 
войници - стига да я потупаш повече. Вземи 
я, млади човече! Не ти ща нищо за нея. Ти си 
човек пътник по широкия свят. Може да те срещне 
в гората някой звяр или да те нападнат лоши хора. 
Кой ще те брани от тях? Вземи я ти и си спомняй за 
мене винаги, когато ти дотрябват моите войници.

- Благодаря ти, старче! - рекъл гостенинът сут-
ринта и се разделил с въглищаря. Мушнал трапеза-
та на птичето и раницата в торбата, презрамил я и 
кривнал в гората. Докато вървял между дърветата 
- път нямало, - все му било мъчно за самотния гор-
ски старец, който горял дървени въглища и нямал 
близка ръчица - да му сготви топло ядене. Най-сет-
не решил: „Ще му помогна на този старец, щом стъ-
пя на краката си. Ще пратя двамина войници да го 
повикат да живее при мене.” Олекнало му на душа-
та и засвирукал. Цял ден крачил бодро през гората 
и навлязъл още по-дълбоко в пущинаците. Вечерта 
замръкнал пред колибата на втори въглищар, който 
имал по-дълга брада от първия. Брадата му стигала 
до коленете. И той тъкмо наръшкал огъня и сложил 
гърнето - да вари картофи. Гостът разположил въл-
шебната си трапеза, преди да уврат картофите. Пак 
изневиделица нападали димящи яденета и бъкли-
ца с ледено вино. Търкулнал се и един самун със 
зачервена кора. Въглищарят ахнал. Всяко косъмче 
на брадата му затреперало. До късно двамата се го-
щавали и разговаряли. Като се наспали хубаво, въг-
лищарят станал да изпроводи пътника и на раздяла 
се одумал:

- Ти имаш една трапеза. Тъкмо за такъв старец 
като мене.

- Тя ми е потребна, защото нямам друга - отвър-
нал гостенинът, - но когато стъпя на краката си - 
няма да те забравя. Ще изпратя войниците си да те 
поканят. Очаквай хабер от мене.

- Чакай поне да ти дам един малък подарък, кой-
то да ти спомня за мене, ако ти стане нужда някога 
- рекъл старецът с дългата брада и отворил едно 
вехто ковчеже. Отвътре изкарал крив волски рог и 
го подал на госта си.

- Пази го като очите си, защото този рог не е като 
другите. Надуеш ли го - помита всичко напреде си: 
села, градове, стени, крепости и хора.

„Стигат ми тези печалби” - си рекъл най-малки-
ят брат, прибрал и страшния рог в торбичката си и 
тръгнал към бащината си къщурка. Спирал се тук-
таме, гощавал старо и младо, навсякъде оставял 
добър спомен. Минали много дни. Най-сетне при-
стигнал в къщи - одрипавял и напрашен, с торба 
през рамо. Потърсил братята си. „Твоите братя - рек-
ли му съседите - вече не живеят тук. Те забогатяха, 
станаха големи хора и си накупиха дворци. Ей там 
насреща видиш ли най-високите къщи - там живеят 
братята ти и гледат на всичко отгоре. Не дружат с 
по-долните, нито подават ръка на сиромасите.”

Упътил се най-малкият брат към големите къщи 
и почукал на първата порта. Тя била заключена. От-
вътре се обадил гласът на най-стария.

- Кой хлопа там? - попитал.
- Аз съм - твоят най-малък брат.
- Не те познавам. Моя най-малък брат го изядоха 

вълците в гората. Върви си, пътнико!
Най-малкият брат, огорчен, се отправил към 

портата на средния. Щом почукал - оня погледнал 
през ключовата дупка и като видял на какъв е ред 
най-малкият му брат, поръчал на ратаите си:

- Прогонете оня просяк от къщата ми или пусне-
те кучетата да му разкъсат гащите!

Като чул тия думи, най-малкият брат въздъхнал, 
поклатил глава, отминал към близката горичка, 
бръкнал в торбата си, извадил раницата на първия 
въглищар и заудрял по нея с юмрук. Не щеш ли - от 
раницата бързо наизскачали десетина души войни-
ци. Строили се напреде му.

- Заповядай, господарю! - викнали те в един 
глас.

- По-скоро отсечете една дрянова тояга, идете в 
къщите на моите двама братя и им ударете по голо 
толкова дряновици, колкото могат да понесат. Ако 
ви попитат: „Защо ни биете?” - отговорете им: „За-
щото много сте навирили носовете си!”

Както заповядал най-малкият - тъй станало. Два-
мината по-стари братя отнесли дряновицата, но не 
взели поука, а тръгнали тозчас да се оплакват. Стиг-
нали чак до царя, който ги приел в двореца и щом 
узнал кой е набил горделивите боляри, намръщил 
се и изпратил една рота войници да накажат винов-
ния. Тогава най-малкият брат затумкал раницата, 
посрещнал царските войници с две роти въоръже-
ни мъже и прогонил царската рота. Царят кипнал, 
изпратил цели полкове войска, но срещу нея юнач-
ният момък изкарал двойно повече войници от ра-
ницата си и разбил царските. Бре! Царят се видял в 
чудо.

- Отиде ми короната! - викнал той, паднал на ко-
лене и захванал да моли за мир.

- Ще сключа мир, ако ми дадеш дъщеря си за 
жена и ми отстъпиш престола си! - отвърнал юнач-
ният момък и царят отстъпил, защото ножът опрял 
до кокала.

- Ела да живееш в царския дворец. Там е широко. 
Има много място и за тебе - рекъл царят.

Настанил се в двореца новият цар и заживял с 
младата си жена, дето се казва, по царски. Веднъж 
новият цар се досетил за въглищарите и изпратил 
войници на бързоходни коне — да намерят брада-
тите старци и да ги доведат от гората при него. Щом 
довели старците, младият цар ги посрещнал с голя-
ма почит и рекъл:

- Вие ми дадохте гостоприемство в оная пуста 
гора. Аз обещах, когато стана човек, да ви прибера 
и настаня да живеете при мене на старини. Добре 
дошли! Настанете се, където искате в моя дворец, и 
яжте каквото пожелаете.

- А къде е оная вълшебна трапеза? - попитал 
първият въглищар.

- И страшния рог пазиш ли го? - обадил се други-
ят с по-дългата брада.

- Те са в торбата - отвърнал младият цар. - Аз тор-
бата я нося на рамото си. С нея лягам и ставам. Но-
щем я подлагам под главата си.

Вечерта, като легнали с царицата, тя рекла на 
мъжа си:

- Не мога вече да те гледам с тази нечиста торба. 
Където мръкнеш - все нея мъкнеш. Хвърли я на бу-
нището, защото ти се смеят царедворците. А днес 
ми докара и двама брадати въглищари. Настани ги 
в яхъра, където са конете.

- Не мога да направя такова нещо.
- Защо?
- Защото силата ми дойде от тия двама старци.
- Силата ти иде от войниците! - извикала цари-

цата.
- Ако не ми е раницата, от която изскачат войни-

ци, щом я потупам, аз щях да бъда загубен досега.
Коварната царица замълчала, обърнала 

се гърбом към мъжа си и щом той заспал, 
тихичко измъкнала изпод главата му торба-
та, напипала раницата и леко я ударила три 
пъти с юмрук. В същия миг напреде й заста-
нали трима войници и отдали чест:

- Заповядай, царице! - извикали войни-
ците в хор.

- Вържете ръцете на царя - заповядала 
им тя - и го откарайте при баща ми.

Додето войниците закарат сънения плен-
ник и старият цар научи какво се е случило 
- целият дворец се пробудил. Скочили и два-
мата брадати въглищари.

- Загубени сме! - рекъл оня, дето подарил 
раницата, щом видял, че царицата я тумка и 
напълнила целия царски двор с войници.

- Къде ли е моят рог, който помита всич-
ко? - извикал вторият въглищар и двамата 
се втурнали към царската спалня, където 
останала вехтата торба. Влезли старците в 

спалнята и намерили на царското легло торбата. 
Бръкнали в нея и набутали вътре страшния рог и 
вълшебната трапеза. Вторият въглищар с дългата 
брада, без да се мае, грабнал този рог и го насочил 
най-напред срещу царицата и войниците. Надул го. 
Всичките войници нападали като покосени. Цари-
цата се люшнала и изтървала раницата.

- Варди нашия приятел! - извикал първият въг-
лищар на другаря си, който насочил рога и към ста-
рия цар.

Паднал затрупан старият цар, пометени били ца-
редворците. Оцелял само третият брат.

- Хайде вече да се махаме оттука! - викнал 
най-малкият брат на брадатите старци, когато му 
развързали ръцете. - Нашата работа се свърши.

И като нарамил торбичката си с вълшебната тра-
пеза, раницата и страшния рог, потеглил по света. 
Подире му тръгнали и въглищарите. Къде са оти-
шли, никой не може да каже.

- Такива работи стават по света! - рече дядо Си-
меон, чукна се с мене, изпи една чаша вино и задря-
ма. Той беше седемдесетгодишен старец.

Из книгата на Ангел Каралийчев 
“Съкровищница – народни приказки 

от разни страни”
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КАТЕРИЧКА

Бойка МАНЧЕВА

Подскача бързо тя от клон на клон,
ала си търси винаги подслон.
Сладките орехчета намира,
лешниците първа тя обира.

Кайсиите пак обра зелени,
още дребни, малки неналени.
Бабичката се ядоса даже,
Рунтавелка иска да накаже.

Тича, вика, гони, други пита
и на всичко беше тя навита.
Но направи плашило голямо
и на тел звънци завърза само.

Катеричката мила се разбра
и на бързо „крушите си обра”.
На ореха стои с разбиране,
а той голям, няма обиране.

БЕЗ ДУМИ
Старата усойница едва дочака пролетните дни. С усилие се довлече до пътечката. От-

пусна се на слънце и замря. Топлината се разливаше по тялото й – живителна и блага.
Изведнъж писък разцепи тишината и една жена се затича изплашена надолу:
- Мамо-о-о!
Усойницата се стрелна между скалите. Мина много време, докато усети сърцето си 

спокойно и отмерено. Чуваше надалече хлопките на овцете и подвикването на Данко.
Защо всички се страхуват от нея? Понякога искаше само да постои и да погледа. Ако я 

забележеха, хукваха през глава. 
По пладне дочу песента на кавала и се показа. Само Данко я посрещаше спокойно.
- Много път си била от дерето до тука.
- Сега ми трябва повече време – му отговорила тя.
Следваше го от години на достатъчно разстояние. Той свикна. Понякога свиреше само 

за нея. Разказваше й за майка си, за цветната си градинка. Друг път се отнасяше надалече, 
в своя си свят. И когато се върнеше на земята, я виждаше неподвижна и заслушана.

Прибереше ли свирката, тя оставаше още малко така, сякаш да отдаде почит.
Днес Данко остави стадото до езерото, а той приседна на скалите. И я видя – съвсем 

близо, за пръв път.
- Постой, постой на топло! – усмихна й се и засвири.
Песента му заподскача с потоците, разцъфна с цветенцата и се разля над езерата. Пос-

ле стана тържествена и се понесе високо.
Когато последните звуци погалиха тревичките и се сляха с вълните на езерото, зигза-

говидната линия летеше неподвижна.
Данко дълго гледа отпуснатото тяло и една сълза се търкулна по бузата му.

Някой ден, времето няма значение,
пак до мен ще се спреш с удивление,
ще ме слушаш и в чудното озарение
пак ще си с мен.

И ще пея за тебе
отново, отново.
Ще събера в едно
и радост, и слово.
С песента ще летим
високо, високо
в миг вдъхновен.

(песен)

Йорданка НИКОЛОВА, 
Силистра

Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
 

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

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Правият Път
На Вас – Редакцията на в-к “Родово 

имение” – с обич и благодарност за това, 
че ни давате знания, че ни помагате да 

повишим духовното си ниво, да разширим 
мирогледа си

Всички хора, макар и различни, по едно си 
приличат: мечтаят за радост и щастие. Но...

Животът не е приказка красива,
не ни поднася сладости готови.

За да успеем, за да сме щастливи,
трябва да умеем да се борим.

Животът има правила, закони,
които всеки трябва да познава

и два от тях завинаги да помни:
Да се обича! И Да се прощава!

Тогава Слънце всеки дом ще има
и всички ще са здрави и добри.

Затуй, че свят красив сме сътворили,
самият Бог ще ни благодари.

Нели Петкова – Свиленград
17.04.09 г.

С дъх НА пРолЕТ

По въздуха сега усещам –
идва най-красивият сезон,
с надежда топла ме обгръща
и аз съм с него в унисон.

Асфалтът черен е почистен
и чист градът е след дъжда,
цветята вече замирисват –
да – дошла е вече пролетта!

На тоя първи ден от нея
цвете на приятел ще даря –
сърце си скръбно ще отворя,
отново в стих ще заговоря!

Осъзнаване
Никак не ми се иска
да си спомням и гневя,
мисъл пак да ме подтиска
за пропуснати от мен неща.

Искаш в ред живота си да 
сложа –
сега, когато съм сама,
за света да се отворя,
да не проклинам и виня.

Сега добре аз осъзнавам - 
в ръце е моята съдба;
за всичко мога да решавам
без с друг да се съобразя.

Ако късметът веч е с мене
и не дебне ме злина,
може би ще дойде време
да съм щастлива аз жена!

Йорданка ВАСИЛеВА
учител-пенсионер, 
член на литературен клуб 
“Алеко Константинов” – гр. 
Пазарджик
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

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

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Мили хора, Будители днешни, 

Желая ви разви-
тие, здраве и успехи 
в начинанието. С 
интерес следя това 
развитие още от 
бр. № 1 – 5-а година! 
Много се радвам, че 
все по-голям брой 
читатели има вес-
тникът любим.

Сега ме радва и 
действието върху 
темата “Земя – Ро-
дово имение”.

Радвам се, че 
почна развитието 
и ентусиазирани 
хора, които са по-
вярвали в истината, в развитието на света и запазването на рода, 
ще се включат!

Но мисля, че първо трябва да повярват водещите ни! – за да решат 
проблема.

Мисля, че след посещението ви в градовете вече трябва да избираме 
и предлагаме отговорни лица и да се събираме по групи, и т.н. и т.н.

Въпреки, че съм заета и нямам такова време, ще се включа!
И, ако имате набелязани хора по градовете, моля за телефоните 

им.

Росица еНчеВА, Бургас 

ЗовъТ НА ЗемяТА

Зов един в пространството се носи,
не чуваш ли го ти!
Спри за миг забързан Ти, Човеко,
и чуй го в тишината...

Той зове да те събуди
от твоя сън дълбок,
да осъзнаеш отгде идеш
и накъде вървиш...
И защо си тук роден,
на майката Земя прекрасна.

Защо забрави ти Залога
да не я скверниш?...
Защо тъй дълбоко ровиш
в пазвата й ти?
Нима мислиш, че ще трае
дълго още тя – майката Земя!...

Защо така я покри
с отпадъци тонове?...
И водата си замърси –
лекарството на живота,
от която си произлязъл и ти?

осъзнай се, о, Човече, 
пробуди се ти вече...
огледай се, виж, Земята ти говори.
Погледни я ти!
Че веч не може да търпи
твойта гордост, твойта наглост
и безотговорност.
И ще те пробуди Тя! – майката Земя.

Ако не се осъзнаеш
и не я възстановиш и върху нея не твориш,
както Бог го прави!
Спри Човеко! И голям завой направи –
с Бог и Ти твори!
И Земята-майка Райска градина
                                направи!

10.10.2008 г. , Бургас
Росица ПееВА

ПРолеТНо Чудо

Душата ми е в сянка
от пресъхнали сълзи.
Търся мъничка полянка
Пролетта да ми мълви.

Усамотена, не самотна,
огорчена, не сиротна,
вяра пак расте във мен
и прелива в дух сломен.

Любов цъфти в цветята
и ухае в моя път
в искрящите лъчи 
на памидови очи.

Хубаво ми е, небе,
толкоз хубаво, че мога 
и безкрайното море 
да запаля в своя огън!

18.03.09г.

ПРолеТ

Пеят Искър и Марица,
Бог ръка им е подал,
кичат с цветна плетеница
Ангелския карнавал!

Във одежда разноцветна
е искрящата дъга.
Буйна, хладна, но приветна
е пенливата река.

Слънчево небе прозира
в изумрудените клони,
с топла чародейна сила
вятър птиците подгони.

Светват капчици в тревата,
пръскат в нас заблуди – луди.
Нежно трепкат ни сърцата -
любовта ни се събуди.

Пролет, пролет в рой табуни,
гониш нашите съдби
и преплиташ нови струни 
със най–далечни далнини!

Виолета ХРИСтОВА

Мили приятели,
Думите са птиците на душата, които излитат във видимия свят и звънят. 

Понякога те се стаяват и чакат – тогава говорят очите ни.
Понякога, като бели гълъби, думите излитат бързо, бурно, много, пърхайки 

нетърпеливо и викат: “Чуй ме! Това е душа-
та ми! Тя те обича! Всеки ден те обличам с 
моите сияйни думи за тебе. Топля те, мил-
вам те с прекрасните думи на Любовта.”

Думите са голяма ценност. Те изразяват 
мисълта и желанието, затова трябва да 
внимаваме с тях. Не говори преди да си се 
убедил, че говориш именно ти. Не говори 
преди да си се убедил, че ще раздадеш и по-
сееш обич. Лекувай болния ни свят с думите 
си. Говори благослов и бъди щастлив!

В тази връзка искам да ви изпратя ду-
мите на моя баща. Наскоро той навърши 
90 години. Пълен с младежки дух, по цял час 
рецитира наизуст стихове на Вазов, Смир-
ненски, Вапцаров, Ботев, Шандор Петьофи... Разказва ни безброй интересни 
случки от живота си, от безбройните си пътешествия из нашите планини. 
Остана си идеалист и продължава да вярва, че доброто ще победи злото.

Ето неговото послание към младите:

МОЛБа КъМ трЕЗвЕНиКа
“О, вий, кои престъпите тоз праг,
надежда всяка оставете...”
Данте

Защо унил глава си свел,
где търсиш Беатриче млада?
Защо надолу си поел?
Там тя почти е в ада.

В отровния цигарен дим
и грохот много децибели
на масичка с бутилка джин,
с клепачи сини, натежали,

с блуждаещ поглед, тих и мътен,
присвила устни пребледнели,
теб чака тя сред вой и тътен,
сред адски грохот на чинели.

Иди и не засядай там.
Вземи ръката й немощна
и бързо изведи я вън
сред росната омая нощна.

И там не сваляй й звездите,
а с много обич, много плам
вдъхни й вяра, че във дните
чака ви живот голям,

че има музика и песен –
не чужда, наша, на дедите,
и труд, да, спорен труд чудесен,
и много щастие в душите.

Васил САНдеВ – Димитровград
Изпратила: Йорданка Сандева - Димитровград
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Продължава от стр. 1

Да дадем пример с Мо-
царт, който ще ни доведе 
и до телепатията. Моцарт 
чува в един единствен 
миг, само в една секун-
да цяла симфония, която 
трае 37 минути. В един 
величествен вертикал, в 
един акорд, всички ноти, 
които след това ще се 
появят една след друга 
като мелодия, той ги чува 
изведнъж, едновремен-
но. Значи в едно друго 
време, което тече пер-
пендикулярно на нашето 
последователно време, в 
един тотален акорд, той 
чува цяла симфония, а 
след това я написва и тя 
звучи в продължение на 
37 секунди. Това е голе-
мият композитор.

Това друго течение на 
времето известният аме-
рикански физик Стивън 
Хокинг нарича imaginary 
time. То се движи пер-
пендикулярно на нашето 
време, в което живеят те-
лата ни.

Моцарт чува цялата 
симфония в една секун-
да, защото той се е из-
местил в това време на 
мигновението, което тече 
перпендикулярно. В това 
време всеки миг трябва 
да си го представим като 
един безкрайно дълъг 
коридор, който тече пер-
пендикулярно и насича 
всеки път времето, което 
е последователно и в ко-
ето ние живеем.

Защо остаряваме 
– защото не успяваме да 
влезем вътре в миговете, 
а скачаме от миг до миг. 
Лятото беше при нас и то 
ни приканваше: „влез в 
мен”. Според модерната 
физика лятото не отмина-
ва, а ние отминаваме от 
лятото към есента.
Какво общо има това с 
телепатията?

- Когато се вдъхновя-
ваме или се влюбваме, 
ние започваме да си об-
меняме душите. Аз съм 
психиатър. Наблюдени-
ята ми над себе си и над 
моите болни доказаха, 
че никой индивид няма 
сам достъп до собствено-
то си съзнание, а между 
моето съзнание и мое-
то безсъзнателно стои 
преграда. Между вашето 
съзнание и вашето без-
съзнателно също стои 
преграда. Нашето без-
съзнателно непрекъсна-

то се крие от съзнанието 
ни, защото съзнанието ни 
е изградено от цензори, 
от забрани, от социални 
интеракции.

Ние като деца сме из-
раснали манипулирани и 
жигосвани от общество-
то, от табута, тотеми и 
прочие. Така че нашето 
безсъзнателно непрекъс-
нато бяга от съзнанието 
ни. Автентичната кому-
никация между индиви-
дите, когато търсим ис-
тински приятел, любим 
или другар, е с цел да на-
мерим в другия свое пси-
хическо огледало. Психи-
ческо огледало ще имам 
в лицето на този човек, 
който успее по-добре от 
мен да проектира моето 
безсъзнателно в своето 
съзнание, а неговото без-
съзнателно да се проек-
тира и да се актуализира 
чрез моето съзнание. Аз 
мога да вербализирам 
вашето безсъзнателно и 

импулси по-добре от вас 
самата. Тоест, ние взаи-
модействаме на кръст и 
това взаимодействие се 
случва по телепатия.
При взаимодействието 
ни чрез сетивата пос-
редник е окото, ухото 
и т. н. Кой е посредник 
при взаимодействието 
ни чрез телепатия?

- Предполага се, че 
около Земята има нещо 
като психическа обвивка, 
наречена ноосфера, един 
психически плик около 
Земята, както има ба-

росфера, стратос-
фера, атмосфера. 
Какво представля-
ва ноосферата? Аз 
имам своя инди-
видуална емоция, 

индивидуален интелект, 
памет. Вие имате същото, 
както човекът отсреща и 
всички милиарди хора. 
Всички ние, хората, се 
взимаме в един егоис-
тичен план, вертикално 
– аз съм си аз, вие сте тук, 
той е там, вие си имате 
вашите емоции и всеки 
по същия начин, но ако 
направим един всеобщ 
перпендикулярен на на-
шата вертикалност срез 
- между моя интелект, 
вашия интелект и този 
на другите, между моята 
емоция, вашата емоция и 
всички емоции на хората, 
между моята памет и ва-
шата памет и т. н., оказва 
се, че всички наши паме-
ти, емоции, интелекти 
и фантазии са свързани 

помежду си в една обек-
тивна несъзнателна пси-
хика.

Днес квантовата физи-
ка, която разви хипотеза-
та, че може би в основата 
на вселената стои една 
обективна психоподоб-
на плазма, ни навежда на 
мисълта, че щом частици-
те, от които е изградена 
нашата психика, са иден-
тични или аналогични, от 
едно и също онтологич-
но ниво с частиците, от 
които е изграден ултра-
микроскопският свят, то 
тогава значи имаме една 
всеобща обективна чув-
ствителност, енергетич-
на психоподобна плаз-
ма, която чувства цялата 
вселена по един телепа-

тичен начин, понеже 
тя е изградена едно-
родно, от един и същи 
субстанции, които се 
чувстват взаимно пос-
редством взаимодейс-
твието чрез симетрия, 
мимезис или взаимно 
спомняне.
Какви видове теле-
патия има според 
вас?
- Класически пример 

за телепатично поведе-
ние е субективната теле-
патия на прозявката, на 
влюбването, на обменя-
нето на душите, на момен-
талната симпатия един 
към друг, на близнаците, 
когато ние субективно 
психически имитираме. 
Това е също и теорията 
на мимезиса, на актьорс-
твото, на превъплъще-
нието. Един актьор, за да 
се превъплъти истински 
в ролята на Хамлет или 
на Офелия, трябва да из-
мести психиката си и да 
я превърне в друга пси-
хика. Превръщането на 
една субстанция в друга 
обикновено не може да 
се реализира чрез прена-
сянето на частици, това е 

род телепатия.
Освен субективни 

примери на телепатич-
ното взаимодействие, 
има и обективни при-
мери. Това е примерът 
с експеримента на Айн-
щайн-Подолски-Розен. 
Айнщайн, който цял жи-
вот е бил срещу кванто-
вата механика, всъщност 
е сред нейните основа-
тели. Той постоянно се е 
ужасявал и удивлявал от 
нейните мистерии, защо-
то е искал светът да бъде 
по-рационален. Негово е 
прочутото изречение, че 
„Бог не играе на зарове”, 
тоест – светът не е осно-
ван на случайността. А 
именно случайността, ве-
роятността и всевъзмож-
ната природа на света са 
свързани с телепатично-
то въздействие.

Експериментът Айн-
щайн-Подолски-Розен 
говори за това, че ако 
вземем две частици – два 
фотона или два електро-
на, и ги изолираме, така 
че те да попаднат в ди-
ректно взаимодействие, 
а след това ги разделим 
на безкрайно далечно 
разстояние, наблюда-
ваме следното - когато 
едната частица завърти 
своя спин (ъгловия си 
момент) в една посока 
- например наляво, дру-
гата частица, независимо 
колко далече се намира, 
със скорост, по-голяма 
от скоростта на светли-
ната, мигновено повтаря 
същото завъртане.

Когато едната части-
ца промени поведени-
ето си, другата частица 
веднага повтаря. Това е 
обективен пример за те-
лепатично въздействие. 
Така трябва да си обясня-
ваме прозявката, вдъхно-
венията, влюбванията и 
прочие.
Значи телепатията про-

тича мигновено, а не с 
известно забавяне във 
времето?

- Принципът на те-
лепатията е принцип на 
едновременното взаимо-
действие. В един и същ 
миг две различни тела 
или частици взаимно 
имитират поведенията 
си. Телепатичното взаи-
модействие може да де-
финираме като взаимо-
действие по аналогия.

В ултра-микроскоп-
ския свят се въвежда 
отново един принцип, 
който Айнщайн разруши 
в макроскопския свят 
– това е принципът на ед-
новременността.

В макроскопския кла-
сически свят, в който 
живеят нашите тела, су-
бектът не взаимодейс-
тва с обекта. В ултрамик-
роскопската физика тази 
преграда пада и субектът 
започва да взаимодей-
ства с обекта.

Когато в ултра-мик-
роскопския свят моят ум, 
моята психика и моите 
сетива, особено съзна-
нието, се насочи към 
елементарното събитие 
на ултрамикросвета, към 
вълновата функция, то я 
променя. Защото части-
ците и вълните, от които 
е изградена нашата пси-
хика, и вълните, от които 
е изграден ултра-микро-
скопският свят, са иден-
тични, те са едни и същи.

Елементарното съби-
тие на квантовата меха-
ника е вълновата функ-
ция. Главната аксиома в 
квантовата физика гласи, 
че вълновата функция 
съществува дотогава, до-
като не бъде наблюдаема. 
Бъде ли наблюдаема (или 
аз, чрез моите сетива, ако 
я наблюдавам или мисля 
за нея, по някакъв начин 
й въздействам), тя вед-
нага колабира, разруша-

Тимен Тимев: 
Мистичните 
философски 
учения намират 
научни 
потвърждения

Материус Розенкройцер - човекът, станал известен с този псевдоним, се завърна за кратко от САЩ и даде интервю за e-vestnik  
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В една стара индийска приказка се разказва за 
Дървото на Желанията. То притежавало чудната 
способност да изпълнява всички хрумвания и же-
лания на застаналия под него човек.

Веднъж някакъв пътник, уморен и гладен, без да 
подозира за чудната способност на дървото, под 
което седнал, със съжаление си помислил: “Ех, сега 
да имаше нещо за хапване”. И още не успял да миг-
не, пред него се появила богата трапеза с всевъз-
можни ястия. Човекът се смаял, пресегнал се да 
хапне и в този миг една ужасяваща мисъл минала 
през ума му: “Ами ако това са зли духове, които ис-
кат да ми напакостят?” И ето, че в същия момент се 
видял обграден от зли духове. Дървото на Жела-
нията си вършело работата – изпълнявало всичко, 
което умът си представял. Уплашил се чо-
вечецът още повече: “Е, сега сигурно ще 
искат и да ме убият” – си помислил... 

Какво общо има между разказаната ис-
тория и темата за подсъзнанието? Оказва 
се, че Подсъзнанието е като Дървото на 
желанията.

Известно е, че човек използва за съзна-
телния си живот по-малко от една десета 
от мозъчния си капацитет. Каква е функ-
цията на останалата част от мозъка, освен 
да поддържа

ПОДСЪЗНАНИЕТО
За да разберем принципа на действие на 

подсъзнанието, е добре да знаем, че ние сме 
това, което осъзнаваме, че сме. Ние сме на-
шите мисли, нашите чувства, всичко онова, 
което преминава през фокуса на осъзнатия 
ни аз. Ние не сме това, което притежаваме, 
или длъжността, която заемаме, не сме и 
това, което другите си мислят за нас. Всичко 

е в нас и ако вътре в себе си се чувстваме добре, то и 
света извън нас е добър. От друга страна, съзнанието 
е пряко зависимо от подсъзнанието. В подсъзнание-
то стои складирана цялата информация за досегаш-
ния ни живот. Там е паметта за всичко, което ни се е 
случило от първата глътка въздух: всичко, което сме 
преживели, се е отразило на личността, която пред-
ставляваме в момента.

Все повече експерименти показват, че именно 
Подсъзнанието е действителният творец на живота 
ни. Чрез мислите си Азът генерира определен вид 
енергия - позитивна или негативна, която на свой 
ред отключва съответните сили от Подсъзнанието. 
То действа като мощен магнит, който привлича по-
добни на собствената си сила благоприятни или не-

благоприятни житейски обстоятелства. Принципът 
е: подобното привлича подобно, каквото търсиш, 
това и ще намериш.

Този принцип ние обикновено използваме в 
наша вреда. Почти непрекъснато си повтаряме 
наум как не вървят нещата, колко сме зле, колко 
лоши са другите и т.н., поддържайки по този начин 
точно това състояние на нещата. Всички безпо-
койства, съмнения, страхове, неприятни спомени, 
които обитават в ума ни през по-голямата част от 
времето, генерират в подсъзнанието устойчива 
негативна сила, която съответно се проявява в жи-
вота ни във вид на трудности, проблеми и препятс-
твия. И колкото повече ни се случват такива неща, 
толкова по-трудно става да породим позитивна 

енергия, която да спре омагьосания кръг 
от песимистичната ни нагласа и неблаго-
приятните събития.

А защо вместо това да не използваме 
тази сила за постигане на положителни 
резултати. Силата на самовнушението е 
част от силата на подсъзнанието.

Ако влезем в съюз с него и се програ-
мираме по подходящ начин, ние можем 
изцяло да променим себе си, живота, 
който водим, дори нещата, които ни се 
случват. Ако си повтаряме достатъчно 
дълго и упорито, с вяра и убеденост да-
дено наше желание или мечта, те рано 
или късно ще се сбъднат. Не случайно се 
казва, че човек е толкова голям, колкото 
големи са мечтите му. Ние сме творците 
на собствения си живот и в нас е силата 
да го променяме. Най-важното е ПОЗИ-
ТИВНОТО МИСЛЕНЕ. Основното правило 
е да отправяме към подсъзнанието си 
добри и правилни програми. Задачата на 
подсъзнанието е да ги изпълнява.

ДЪРВОТО НА ЖЕЛАНИЯТА

ва се, защото вълновата 
функция означава набо-
ра от всички възможни 
състояния на квантовото 
събитие.

В момента на него-
вото наблюдение, то от 
всевъзможно става ед-
новъзможно и се пре-
връща в микроскопски 
свят, който ние виждаме 
на екрана като частица. 
Защото нашият ум, на-
шата психика или наше-
то око взаимодейства с 
квантовия обект, макар 
и чрез прибора. Вълно-
вата функция е такава, 
докато не се намеси на-
шата психика в нея. Щом 
се намесим, настъпва 
т.нар. редукция на въл-
новата функция и тя вече 
не е вълнова функция, а 
се трансформира в пер-
цепторна функция, във 
функция на сетивата, 
които изграждат нашия 
макроскопски свят.

Нашият макроскопски 
свят е изграден от разру-
шаването на квантовия 
свят, който е всеверо-
ятностен, всевъзможен, 
многоопределен, мулти-
семантичен и противо-
речив, тоест - напълно 
ненормален спрямо на-
шия свят. Той трябва да 
стане едновъзможнос-
тен, едновероятностен, 
едноопределен и едно-
логичен, за да стане мак-
роскопски и да се появи 
като материя.

Тази материя е из-
градена от нашите пер-
цепции – това доказват 
още Кант и Бъркли. Съще-

ствува това, което бъде 
възприемано. Но ние 
възприемаме това, което 
сме разрушили от въл-
новата функция. И как-
во се получава – нашата 
психика, нашите сетива 
винаги взаимодействат с 
квантовия обект, проме-
нят го и го разрушават, за 
да стане той от многове-
роятностен едновероят-
ностен. Това е принципът 
на неопределеността на 
Хайзенберг и това е прин-
ципът на намесата на ума 
в квантовия свят.
Защо умът не си взаи-
модейства по телепа-
тия с предметите, ко-
ито виждаме, а само с 
други умове?

- Защото субстанция-
та, от която е изграден 
нашият ум, е толкова ул-
тра-микроскопична, че 
не може да въздейства 
или въздейства невиди-
мо на тази макроскопска 
маса. Но субстанцията, от 
която е изградена микро-
скопската квантова ма-
терия и субстанцията, от 
която е изградена нашата 
психика, са едни и същи, 
и те си взаимодействат 
и стават от едно и също 
ниво. Това е знаменитата 
редукция на вълновата 
функция и днес всички се 
опитват да разрешат ней-
ния парадокс.

Парадоксът на Уиг-
нер, физик и нобелов 
лауреат, беше следният 
– щом вълновата функ-
ция съществува, докато 
не бъде наблюдаема, а 
когато я наблюдаваме, 

ние я превръщаме в пер-
цепторна функция, зна-
чи в момента аз, за да ви 
виждам с моите наблю-
дения, с моята психика, с 

моя ум, с цялото си при-
съствие, непрекъснато 
преобразувам всички 
ваши вълнови функции, 
разрушавам ги, и вас от 
всевъзможна ви правя 
едновъзможна. Но за да 
можем ние двамата с вас 
да се преобразуваме, е 
нужно нас някой преди 
това да ни е погледнал. 
Той пък от своя страна, 
също за да съществува 
реално, е трябвало да 
бъде видян от някой друг. 
Така се стига до нуждата 
от една безкрайна верига 
от субекти, всеки от кои-
то трябва да е бил съзер-
цаван от някой предхож-

дащ, – и тук големите фи-
зици стигат до извода, че 
е нужно да има едно све-
товно съзнание, което да 
наблюдава всички нас.

Как телепатията се 
обяснява от квантова-
та механика?

- Телепатията се обяс-
нява с квантовата механи-
ка благодарение на това, 
че аналогично устроени-
те частици имат анало-
гично поведение и те си 
взаимодействат не чрез 
предаване на сигнали и на 
частици, а чрез взаимно 
уподобяване, чрез миме-
зис, чрез подражание. Те 
моментално, със скорост, 
по-голяма от скоростта на 
светлината, подражават 
една на друга. Аналогич-
ната структура води до 
аналогично поведение, а 

аналогичното поведение 
води до аналогично взаи-
моусещане.

Вз аи м оде й с т в и е то 
посредством предаване 
на частици изисква вре-
ме и сигнали, а взаимо-
действието чрез анало-
гия, което е взаимодейс-
твие чрез хармония, чрез 
симетрия, не изисква 
предаване на сигнали и 
частици и оттам – не се 
нуждае от време. Памет-
та е частен случай на си-
метрия.

Имаме онтологична 
памет, биологична (ДНК), 
физична, химична, психо-
логическа. Когато всички 
дървета са изградени по 
един и същ начин, всич-
ки атоми са изградени по 
един и същ начин, те са 
просто самоумножение на 
един единствен атом, на 
едно единствено дърво.

Самоумножението е 
начин на симетрия. Па-
метта е частен случай на 
симетрия. Значи взаимо-
действието чрез симет-
рия е взаимодействие 
чрез памет. Взаимодейс-
твието чрез памет е взаи-
модействие чрез телепа-
тия. Аналогичната струк-
тура води до аналогично 
поведение. Навсякъде, 
където природата уста-
нови симетрия, ние тряб-
ва да виждаме зародиш 
на памет.

От друга страна, цяла-
та вселена е изградена от 
водородни атоми. Цялата 
вселена е изградена от 
една звезда, самоумно-
жена по себе си милиар-

ди пъти, един водороден 
атом, умножен по себе си 
трилион пъти и т.н. Сле-
дователно, много е ло-
гично и елементарно да 
обясняваме телепатията 
чрез взаимното усещане 
на аналогично изграде-
ните структури, които 
са само симетрично са-
моумножение на една и 
съща структура. Затова и 
имат едно и също пове-
дение.

На тази база може да 
стигнем до извода, че 
съществува такава взаим-
на оплетеност на нещата 
в света, че когато една 
пеперуда размаха крил-
ца някъде, това се чувс-
тва от цялата вселена по 
някакъв невидим начин, 
но ако се сумират тези 
въздействия, ще се раз-
рази буря. Имаше дори 
подобен филм – „Ефек-
тът на пеперудата”. Така 
че тези неща са взаимно 
свързани.

Освен водещите ак-
сиоми в квантовата ме-
ханика за нелокалността 
и за всевъзможността, 
другата важна аксиома 
е за взаимната препле-
теност и обвързаност 
– че всичко е свързано с 
всичко и всяко се намира 
във всяко. Това са стари-
те разбирания на мисти-
цизма. Значи се получава 
така, че съвременната 
квантова наука е нещо 
като квантова мистика. 
Старите мистични фило-
софски учения започват 
да намират научни по-
твърждения. 
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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

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

Петър Дънов

Продължава от стр. 1

Основателят на двете организации Шри Шри 
Рави Шанкар има докторска степен по ведически 
науки и преподава патентованата от него Судар-
шан Крия и медитация, обучава свои ученици, ко-
ито да разнасят адаптираните за съвремието древ-
ни мъдрости на йогистките практики. Завършилите 
семинара от цял свят, а отскоро и в България, спо-
делят за значителни промени към добро в здраве-
то, в концентрацията, паметта, в имунната система, 
в отношението си към живота. Чувстват се обно-
вени, релаксирани, тонизирани, пълни с енергия, 
подмладени, изпълнени с душевен мир и радост от 
живота в настоящия момент, яснота, спокойствие 
на съзнанието.

Шри Шри е автор на великолепната книга “Да 
празнуваш тишината”, която синтезира цялото ве-
дическа мъдрост и я поднася на съвременен и 
популярен език. С обаянието и мъдростта си той 
преминава отвъд всякакви класови, расови, рели-
гиозни и етнически граници. Шри Шри ръководи 
множество социални проекти по цял свят и отпра-
вя послания към хора, институции и правителства 
в над 40 страни, в това число към събрания на ООН 
към Върховния съвет за световен мир в Ню Йорк, 
Световния икономически форум в Давос и Евро-
пейския парламент в Страсбург. Годишно Шри Шри 
посещава средно по 170 града по света. На 26 април 
той изнесе лекция в НДК и проведе Сударшан Крия. 
Най-масовата Крия, водена от него, е през февруа-
ри 2006 г. на честването на 25-годишнината на ор-
ганизацията “Изкуство за живот” в Бангалор, Индия, 
под мотото „Един свят, едно семейство” с участието 
на над 2,5млн.души от 150 страни. 

Неотдавна Шри Шри Рави Шанкар посети Ирак, 
където беше по покана на иракския министър-
председател. 43 обучени от него ученици препо-
дават Сударшан Крия сред иракските затворници 
и сред жертвите на стреса от войната. По негови-
те думи, силата и отговорността са равни и вървят 
ръка за ръка, затова той е поел обет да доведе отно-
во мира в Ирак, а и в целия свят чрез своето учение. 
Затова неслучайно през 2007г. Немският бундестаг 
и Конгресът на САЩ са едни от институциите, които 
издигнаха кандидатурата му за трети път за Нобе-
лова награда за мир.

Шри Пушп Дант е един от най-добрите ученици 
на приживе признатия в Индия за светец световно 

известен духовен учител. Той е само на 27 години, 
но вече достатъчно зрял, силен и отговорен, за да 
понесе “сева” (безкористно служение в името на 
доброто) и да пътува от град на град, да разнася 
“Изкуството на Живота”. Затова моя първи въпрос 
към него е:

Шри, как попадна на тази духовна пътека на 
служението?

- Когато бях студент трета година в Индийския 
технически университет, изкарах курса “Изкуст-
вото на Живота” и това предопредели целия ми 
бъдещ живот. В този семинар научих най-важното 
и висше познание – да живееш в мига и да даваш 
всичко от себе си на 100 %. 

Това, вероятно се постига бавно и с много 
усилие на волята?

- Тази висша мъдрост се постига наистина бав-
но и е един дълъг и продължителен процес. Но в 
същото време е и едно съвсем естествено състоя-
ние на духа и затова, щом е добро и правилно, рано 
или късно идва при теб.

Кое прави Индия най-духовния и толерантен 
център за световна мъдрост?

- Това, че тя има хилядолетни духовни традиции 
и че индиецът има много силно чувство за прина-
длежност към Целостта на божественото творение. 
Това я прави единна, обединена, нищо че се състои 
от 30 щата, че има повече от 50 различни култури, 
че се говорят повече от 1000 езика и в нея се прак-
тикуват всички съществуващи религии в света. Ако 
това беше някъде другаде в света, страната щеше 
да се разпадне на много малки частички. Но духов-
ността при нас е една голяма сила, която държи 
всеки един човек част от Целостта.

На западния човек му е много трудно да по-
чувства тази съпричасност към Цялото, пък и 
много трудно може да прилага наученото само 
на теория духовно познание. Не разбираме и 
това, че за доброто трябва да се воюва, така 
както Кришна иска от Арджуна в “Бхагават 
Гита” да бъде воин.

- Това никак не е случайно, та нали духовността 
е била дадена точно на един воин на бойното поле, 
тогава, когато Кришна е станал духовен учител на 
Арджуна. Пък и за източния човек смъртта е прос-
то сън и те свързва с реалността на живота и ней-
ната празнота в нас е нашето празненство. И, както 
когато спиш, не осъзнаваш тялото си, така тя е едно 
много дълбоко състояние на отпускане и релакса-
ция. Така че той добре разбира това, което се казва 
в първата глава на Бхагават Гита. А именно, че само 
тялото е това, което се разрушава, и никога никой 
не може да бъде убит. Знае, че щом сме енергия, 
значи сме неунищожими и сме на милиони години. 
Източният човек владее също и дадените ни от Бог 
начини за недосегаемост – свързване с вътреш-
ния ни Божествен Аз и това да му се предадем без 
съпротива, защото това, на което повече се проти-
виш, повече те преследва. Както и разбирането, че 
нито едно събитие отвън не може да ни направи 
щастливи, защото, каквото ни е дадено, не е наше, 
а на Бог. Това пък води до приемането на нещата, 
хората и ситуациите такива, каквито са. До разби-
рането, че само когато приемаш каквото е, без при-
теснение и съпротива, можеш да правиш каквото 
трябва. Така се стига и до премахване на драмите, 
конфликтите в живота. Като се третират корените, 
причините за нещастията, а не като се стои само на 
повърхността и се премахват симптомите, външни-
те белези на проблемите.

На това ли основно учи и “Изкуството на Жи-
вота” и преподаваната в него Сударшан Крия?

- Да, те ни учат как да се свързваме с най-мощна-
та и светла енергия в най-вътрешната ни същност, 
където е Божественият ни Аз, и на нерушимото 
равновесие и сливане с природата на Божествено-
то творение. Чрез специфичните си дихателни и ме-
диативни техники ни показват как да оставим да се 
случи свободно това, което така или иначе си тече, 
как да приемеш сегашния миг, настоящето, как да 

се овладее ума, който все ни връща в миналото или 
ни отпраща в бъдещето. И точно дишането, което 
единствено е тук и сега с нас, развива качеството 
на съзнанието, прави ни пълноценни. Учи ни да 
вървим по духовната пътека на принадлежността 
към всеки и всичко, към целия свят и целия кос-
мос, а не само към нашия малък всекидневен свят. 
Учи, че сме по-малки от най-малкото и по-големи 
от най-голямото. А това си е вече едно предаване 
на Божественото и едно доверие, една сигурност, 
добро настроение и радост – нещата, които леку-
ват на клетъчно ниво всички болести. Та нали бо-
лестта е просто напор, натиск в съзнанието, когато 
му е трудно и невъзможно да се разшири с подобни 
светли емоции и чувства.
А как точно чрез дишането стават тези транс-
формации към по добро здраве, към забавяне-
то на стареенето?

- Дишането съдържа тайната на живота. То е 
свързано с енергията на живота в нас – праната. 
Знае се, че ниското ниво на прана води до депре-
сии, летаргичност, притъпеност, липса на ентуси-
азъм. А, когато умът и тялото са заредени с прана, 
се чувстваме будни, енергични, радостни. А Судар-
шан Крия е мощна дихателна техника, която леку-
ва, подмладява и подсилва физическото и психи-
ческото ни състояние. Тя е уникален процес, който 
напълно кислородизира всяка клетка на тялото, 
зарежда я с нова енергия и живот. Отрицателните 
емоции, складирани като токсини в тялото, по ес-
тествен начин се изхвърлят навън. Умът става спо-
коен и в центъра си. Чрез “Изкуството на Живота” 
милиони хора по света са преживели физическо и 
емоционално изцеление.

Щом като знанието на “Изкуството на Живота” 
е така универсално, вероятно ще доведе и до 
глобални световни промени?

- То наистина е надвремево и надпространстве-
но познание и може да бъде прието от всеки един 
човек, където и да е, в каквато и да е страна, от как-
вато и религия да е и независимо на каква възраст 
е. И води до индивидуалната реализация на Аз-а, до 
постигането на мира във всеки един човек, а така 
и в целия свят. Чрез него Шри Шри Рави Шанкар 
ни припомня, че великите духовни традиции имат 
общи цели и ценности и че сме тук, за да се радва-
ме, да израстваме и да допринасяме за общото 
благо. А той със сигурност е самото олицетворение 
на тези човешки качества и ценности, тъй като не-
уморно насърчава и вдъхновява хората от всички 
религии и културни традиции да се събират заедно 
и да празнуват единствената истинска сигурност, 
която може да бъде намерена в този свят, а именно 
в божествената тишина у нас и в самия процес на 
даване.

Интервюто взе: Лияна Фероли

Единствената истинска сигурност е в процеса на даването

ДА ПРАЗНУВАШ ТИШИНАТА

Шри Шри 
Рави Шанкар

Шри Пушп 
Дант
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„Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на Четвъртото 
измерение.”

Петър Дънов

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”
Петър Дънов

Васил КАНИСКОВ

Нарцисът е пратеник 
на Мъдростта, когато е 
жълт. Щом като Словото 
премине от Божествения 
свят направо на физичес-
кото поле, протонното 
равновесие се нарушава 
и откъсването на фотони 
е неизбежно. Христовата 
Вселена, наречена Хи-
первселена, се превръща 
в Универсум. Няма нищо 
по-прекрасно от светли-
ната на Универсума, няма! 
Но удивителното цвете, 
наречено нарцис, откри-
ва светлината на мировия 
Учител по-бърже от всич-
ки останали цветя. Духът 
Божий се къпе в синьото 
- Негова е предутринната 
чиста виделина, небесно-
то духовно присъствие, 
а Онзи, Който се грижи 
за физическата Вселена, 
осиява битието със злато 
и кехлибарено рождение 
на приказката, която въз-
приемате като светлина.

Ти, която слезе подоб-

но на елфа - сред гората 
от нарциси, знаеше по-
добре от всички с какво 
тайно заклинание можеш 
да ставаш малка и голя-
ма. Този, чрез когото сега 
те приветствам, не можа 
да намери правилното 
сравнение, обяснение за 
нарцисите. Ни най-малко 
не са българите, 
нито са об-
раз на ня-
к а к в и 
посве-
тени, 
с р е д 
к о и -
то ти 
си по-
падна-
ла. Сло-
вото Бо-
жие, станало 
плът - ето какво е нарци-
сът! Попаднеш ли навът-
ре в неговите дебри, Кра-
лят на Панвселената ти 
се подчинява неизбежно 
и във всичко. Прости на 
брат си от приказките, че 
не намери веднага път 

към тълкуване. С тези, 
които стават понякога 

пръсти и тръби 
на Лоното Бо-

жие, но повечето 
време са изморени 

до смърт, трябва мно-
го да се внимава. Преся-

вайте техните постъпки, 
думи и чувства: отберете 
зърното от плявата.

А ти, която в началото 
бе малка, а после стана 
голяма, узнай сега точ-
но: самата Божественост 
проявява себе си в мал-
кото! И когато си получи-
ла откровение отвътре за 
смисъла на твоя сегашен 
живот, Мостът на Елма 
е бил вече спуснат през 
тебе. Словото Божие, 
станало плът - т.е. нарци-
сите - в този век започва 
да се проявява за пръв 
път в своята множестве-
ност. Това, което нарекох 
“Мост на Елма”, е силата 
на твоята душа да може 
да преминава от Божес-
твения в духовния свят 
чрез общуване с въплъте-
ното Слово Божие. Това, 

което е малко в Божест-
вения свят, е голямо в ду-

ховния. Трябва 
н е п р е м е н н о 
да медитираш 
върху слово-
то и Раи - така 
ще утвърдиш 
способността 
си да премина-
ваш свободно в 
трите Вселени.

Ж ъ л т и я т 
нарцис още 
има способ-
ността да кори-
гира натрупва-
щата се греш-

ка. Справедливо е мито-
логичното му призвание 
да се самонаблюдава, 
самоконтролира и само-
пречиства от импулса на 
неистината. Когато Учите-
лите създават школи, със 
същото умение мракът 
се хвърля да образува 
свои магнитни центро-
ве, утвърждаващи пак 
робството, авторитета и 
отхвърлянето на Слово-
то, а Словото неизбежно 
тече непрекъснато. Пър-
венците, за съжаление, 
си остават първенци - без 
сцена и публика те заги-
ват. Слушай всичко, но 
пресявай, пресявай, пре-
сявай. Посадиш ли жъл-
тия нарцис в градината си 
в големи количества, той 
ще ти помага още повече 
да различаваш Словото, 
станало плът от плътта, 
имитираща Слово...

Когато нарцисите са 
цяло поле, Ра се намира 
на зенита. Синтезът на во-
дорода в хелий - ето как-

Приказки за цВЕтята

НарциС

во означава Ра в битието! 
Праматерията на плюса 
и минуса, цялото тихо 
царство на Ясновселена-
та, Определеното битие 
на Мировата Душа, жаду-
ваща водородно щастие 
(един-единствен спътник 
в живота) чрез архетипа 
на Нарциса нейде в не-
драта на всяка звезда, 
заживява сега като хелий 
- короната на Универсал-
ната Вселена, абсолютно 
отдадена на всички, на 
всички, на всички! Кръгът 

на нарциса в неговия цен-
тър свързва всеки, който 
познава езика му, именно 
с царството на хелия: да 
пламти като птицата Фе-
никс на всички страни, да 
се самораздава на всич-

ки, да просвещава всич-
ки - с красота, мъдрост и 
знание!

И който може свобод-
но да става на същество 
от Панвселената и ан-
гел от Супервселената, 
наблюдавайки полето 
от нарциси ту отдолу, ту 
отгоре, само той усеща 
дълбоко в сърцето си, 
че между тези два вели-
ки свята трябва да има 
мостове. Интимният мир 
на Ясновселената, който 
създава дома, брака, се-
мейството, тайните шко-
ли, в които се приемат 
малцина, непременно 

се пръсва чрез подобни 
мостове в ядрено вериж-
ни експлозии, в шедьов-
ри на културата, цивили-
зацията и общочовешко-
то братство и творчест-
во! За този синтез именно 
някога отдаде живота си 
и Орфей.

Аз почти подлудих 
едного от твоите братя 
преди няколко месеца с 
видения и откровения за 
драмата на Орфей и той 
почти три нощи не спа от 
възбуда, поставяйки тази 

драма на сцената 
- в своето въоб-
ражение. Казах 
- и не ще отдръп-
на това си твър-
дение: работили 
сте, работите 
и ще работите! 
Чрез антени-
те на нарциса, 
обърнати често 
назад - с жажда 
за всеобемане 
на мъдростта, 
чрез короната 
на нарциса, зна-
чеща Школа на 
Любовта и на 

красивите, мощни вълне-
ния – в такава вътрешна 
Школа, каквато и през 
средните векове беше 
скритият диригент на 
епохата, родила Рене-
санса; и чрез мостовете, 

хвърляни от това стран-
но цвете между вселени, 
полета и пространства, 
тайни школи, култури и 
народи и между душите и 
сърцата на учениците ми, 
узрели за Подвиг!

Кажете само това на 
нарциса:

“Ра!”
Тогава - има нещо не-

изказано светло, което 
ще получите от божес-
твото, стоящо зад него. 
Това са видения за култу-
рите на Супервселената, 
които вълнуват до смърт 
и до загуба на съзнание 
всеки подвластен на нар-
циса. Особено ако е съ-
четал в себе си неговото 
съзерцание с необятната 
творческа фантазия на 
нарцисовата космична 
любима - мъничката не-
забравка.

07.08.1985 г.
София – Изгрев

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

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

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта” 

ВЯТЪРЪТ НА 
НАМЕРЕНИЕТО

Човекът притежа-
ва огромна сила, която 
понякога наричат пси-
хическа енергия. Всеки 
има магически способ-
ности, но те са блоки-
рани дълбоко. Оказва 
се, че няма нужда от 
много търсене, за да се 
разкрият вътрешните 
резерви и потенциални-
те възможности. Удиви-
телното е съвсем набли-
зо, но не му обръщаме 
внимание.

Всеки се ражда ин-
дивид, т.е. уникално 
същество. После тази 
индивидуалност се раз-
вива. Мислите, знания-
та, убежденията, нави-
ците и дори характерът 
са се появили по-късно, 
като налепи. И същевре-
менно всичко това не се 
създава на празно мяс-
то. Все пак какво е било 
в началото?

Ако е просто чист 
лист хартия, тогава се 
опитайте за минута да 
станете чист лист. За-
творете очи и спрете 
хода на мислите си. Ако 
съзерцавате черна пус-
тота, за известно време 
ще успеете да не мисли-
те за нищо. Ето че в гла-
вата ви възниква пълна 
пустота. Нима в това 
време сте престанали 
да бъдете себе си? Дей-
ността на разума е пре-
установена, но е остана-
ло някакво интегрално 
усещане, че аз съм си 
аз.

А как ще обясните, 
че вие сте си вие? Себе-
осъзнаването като лич-
ност обикновено става в 
контекста на социалната 
среда. Но си представе-
те за миг, че социална-
та среда е изчезнала и 
вие „висите” в Космоса. 
Няма нищо: нито обще-
ство, нито Земя, нито 
Слънце, ни минало, ни 
бъдеще, само черна 
пустош наоколо. Всичко 

е изчезнало, останали 
сте само вие. А какво е 
останало от вас, от пре-
дишната ви личност? 
Всички знания и мисли 
са се отнасяли до окол-
ната ви среда. Навиците, 
маниерите, желанията, 
страховете, увлечения-
та, характерът също са 
действали спрямо нея. 
Тази среда обаче вече я 
няма. И какво е остана-
ло от вас?

Трудно се обсъжда 
подобен въпрос в рам-
ките на разбиранията 
за разума. В тази книга 
няма да разглеждаме 
вечната тема за същес-
твуването на човешката 
душа. Това ще отнеме 
много време и няма да 
ни доведе доникъде. 
За целите на транссър-
финга този въпрос няма 

Науката за образите
ДУШАТА И РАЗУМЪТ

принципно значение. 
Ако искате, вярвайте в 
душата, ако искате - в 
подсъзнанието. Може 
да сте съгласни с кон-
цепцията за безсмърти-
ето на душата, а може 
и да не сте. Безспорно 
е само, че психиката на 
човека включва както 
съзнателното, така и не-
съзнателното.

От самото начало се 
споразумяхме, че 

всичко съзнателно 
ще отнасяме 
към разума, а 

несъзнателното - 
към душата 

За по-лесно е необ-
ходимо да си изясним 
само малка и ограниче-
на част от въпроса за ду-
шата. Ще бъде достатъч-
но, ако се прокара макар 
и груба граница между 
душата и разума: чувс-
твата - на душата, а мис-
лите - на разума. Когато 
ви спохожда състояние 
на възторг, окриленост 
и вдъхновение - това 
са усещания на душа-
та. Тягостното, гнетящо 
състояние е също ней-
но.

Разумът е изцяло във 
властта на махалата и 
на своите представи 

и убеждения, 
натрапени от 
същите тези 
махала. Степен-
та на свобода 
на човека е ог-
раничена от 
тесните рамки 
на позволено-
то. Мястото си 
в този свят той 
определя пог-
решно или като 
слуга, или като 
господар. От 
гледна точка на 
транссърфин-
га нито една от 
тези позиции 
не е вярна. Чо-
векът е нищо. 
Той е само кап-
ка, издигнала се 
за миг от океа-
на.

Като илюст-
рация на раж-
дането и смърт-
та могат да слу-
жат пръските 
на морските 
вълни. Отдели-
лата се капка не 
може да изпит-
ва единство с 
океана и да по-
лучава енергия 
от него. На от-
делната капка 
й се струва, че 

съществува сама за себе 
си и няма нищо общо с 
океана. Но когато пада 
обратно, осъзнава 
единството си с него. 
Капката и океанът се 
сливат в едно цяло. В 
своята същност те са 
едно и също - вода.

Отделната частица 
вода може да приема 
различни форми - кап-
ка, снежинка, парченце 
лед, облаче пара. Фор-
мите са различни, но 
същността е една. Час-
тицата не помни и не 
разбира, че тя и океанът 
са едно и също. На нея й 
се струва, че океанът е 
вълни, пяна, пръски, ай-
сберги, течение, безвет-
рие... По същия начин й 
се струва, че самата тя е 
капка или снежинка, или 
облаче пара. На части-
цата й е трудно да види 
зад всички тези външни 
прояви общата същност 
- водата. Нещо познато, 
но неясно, неуловимо.

По този въпрос биб-
лейските текстове ни 
разкриват истината, из-
кривена с разбиранията 
на разума. Твърдението, 
че Бог е създал човека 
по свой образ и подо-
бие, е истинско. То обаче 
обикновено се разбира 
изопачено. Бог може да 

приема всякакви фор-
ми, но същността Му не 
е в това, че има глава, 
две ръце и два крака. 
Ако сравним Бога с оке-
ан, а човек с капка, то-
гава те имат една обща 
същност - водата.

Според хора, били 
на границата между жи-
вота и смъртта, душата 
изпитва необяснимо 
спокойствие и блаженс-
тво от усещането за еди-
нението й с Космоса. 
Капката се е върнала в 
океана и съзнанието за 
истинската й същност се 
е възродило - тя се със-
тои от същата субстан-
ция, както и океанът. 
Могъщата енергия на 
океана преминава през 
капката.

През цялата история 
на своята цивилизация 
хората са се стремили 
приживе да предизви-
кат у себе си чувството 
за единение с Космоса. 
Всички школи за духов-
но усъвършенстване 
в крайна сметка пре-
следват една и съща 
цел: да постигнем про-
светление или, с други 
думи, 

да усетим своето 
единство с 

този свят, да 
се разтворим в 

океана от енергия 
и същевременно да 
не изгубим себе си 
като индивидуална 

същност

Какво получава по-
стигналият просветле-
ние - да се разпореж-
да с цялата енергия на 
океана на Вселената. 
Той не вижда принцип-
на разлика между себе 
си и тази безкрайност. 
Мисловната му енергия 
влиза в резонанс с енер-
гията на океана. Точно 
тогава намерението 
на просветления става 
тъждествено на външ-
ното намерение - тази 
могъща и непостижима 
сила, която управлява 
света.

Когато формата на 
книжното хвърчило 
отговаря на необходи-
мите параметри, то се 
издига от въздушните 
потоци. По същия на-
чин човекът бива под-
хванат от вятъра на 
външното намерение 
и отнесен в сектор на 
пространството, съот-
ветстващ на парамет-
рите на мисловното му 
излъчване. За целена-
соченото движение в 
пространството на ва-
рианти му е необходи-
мо да усети вятъра на 
външното намерение 
също толкова ясно, как-
то усеща движението на 
въздуха или водата.

Докато човек не 
осъзнае същността 

и природата на 
тъждествеността 

си с океана, 
външното намерение 
не му е подвластно 

Няма да си поставяме 
за цел да постигнем про-
светление. Това е твър-
де трудна задача. Но за 
осъществяването на ва-
шите цели не е и необ-
ходимо. Не е нужно да се 
оттегляте в Тибет и там 
да се занимавате с меди-
тация. Транссърфингът 
предлага една вратичка, 
която ще ви позволи да 
подчините външното на-
мерение в малка, но до-
статъчна за изпълнение 
на желанието ви степен.

Принципът на тази 
вратичка е елемента-
рен. Разумът има воля, 
но не е способен да 
управлява външното 
намерение. Душата е 
в състояние да усети 
тъждествеността си 
с външното намере-
ние, но няма воля. Тя 
лети в пространството 
на варианти като не-
управляемо хвърчило. 

За да се подчини 
външното намерение 

на волята, е 
достатъчно да се 
постигне единство 
между душата и 

разума.

Това е доста сложна, 
но все пак реално из-
пълнима задача. Както 
вече беше посочено, 
работата на външно-
то намерение напълно 
осезаемо се проявя-
ва в реализирането на 
най-лошите ни очаква-
ния. В дадения случай 
външното намерение 
действа против волята 
на разума. Остана да си 
изясним по какъв начин 
може да се реализират 
най-добрите ни очаква-
ния. В първа глава вече 
определихме 

необходимите 
условия за 
овладяване 

на външното 
намерение: 
осъзнатост, 
намаляване на 
важността и 
отказване от 

желанието да се 
постигне целта

Скоро ще научите 
нови тайни на транссър-
финга, които открехват 
вратата към тайнстве-
ния свят на външното 
намерение.

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

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува” 

Владимир Мегре, из “Родовата книга” 
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Цветана 
КАчЕРИЛсКА

Земният морал е 
безморалие на небето, 
а земното право е 
безправие на небето.

П. Дънов

Всеки от нас държи 
неписаните закони, за-
печатани в ума, сърце-
то или в духа си според 
степента на своето раз-
витие. Ние носим в себе 
си най-точния регула-
тор на ценностната сис-
тема и осъзнаваме, че 
нарушаването на тези 
образци е разминаване 
с изначалната хармо-
ния и висшия порядък 
в света. В резултат на 
инволюционния процес 
човечеството твърде 
много се е отдалечило 
от висшето съзнание на 
своя първообраз. Спо-
ред Учителя Дънов, не 
можем да бъдем шли-
фован диамант, ако не 
минем през големи из-
питания. Душата разви-
ва вложеното изначал-
но в нея, без да се влага 
нищо ново, защото чо-
век носи Божественото 
в себе си, остава само да 
го прояви.

Кои са най-ценните 
добродетели според 
окултната наука?

“От вътрешното 
смирение се раждат 
най-хубавите черти, 
всички Божествени 
добродетели.

Търпение, мило-
сърдие, любов към 
Бога - влязат ли тия 
добродетели във ва-
шия дом, животът ви 
коренно ще се изме-
ни.

Разумност - това е 
гласът на Божествено-
то в нас.

чистотата и свето-
стта, това са качества-
та, които привличат 
човешката душа.

Любовта, великото, 
красивото, възвише-
ното, всичките велики 
добродетели винаги 
произтичат от идеал-
ния порядък на неща-
та.”

Окултистите твърдят, 
че ако откажем да при-

Ценност, морал и добродетели
лагаме добродетелите, 
то ще бъдем заставени 
насила да го направим, 
и затова е по-добре да 
не препятстваме доб-
рото и да не се въздър-
жаме от добродетелта, 
защото по този начин 
блокираме потока на 
Божествената енергия, 
което води до обезсил-
ване и изчерпване. Без 
захранването ни с пла-
нетарна енергия не мо-
жем да сътворим нищо 
добро. Лошият оперира 
със злото, а добрият - с 
доброто.

Както Библията, така 
и духовните учители 
твърдят, че не е необ-
ходимо “да връзваме 
звънци на добродете-
лите си”, излишно е да 
правим нещо показно, 
което само подхранва 
егото ни. В основата на 
доброто стои не корист, 
а чистота. Животът без 
добродетели е подобен 
на градина без цветя, на 
дървета без плод.

Според анти-
чната космого-
ния над всичко 
стои творческа-
та сила на Лю-
бовта, която е 
диханието на 
Бога.

Чрез пулсации и цик-
личност се моделира 
фината и по-гъстата ду-
ховна материя. Вън от 
това Божествено диха-
ние, човекът е осъден 
на израждане. Божес-
твената Любов ражда 
Божествения морал, 
Доброто и Добродетел-
та. Човешката любов е 
проява на страстта и 
желанието за обсебване 
и притежание.

Любовта към себе 
си е мярка. Но ако за-
ключим богатството 
на своята душа, ако 
то остане неизпол-
звано, това е проява 
на себелюбие, а себе-
любивият не излиза 
извън себе си. Като 
раздаваме от скъпо-
ценностите на душата 
си, ставаме проводни-

ци на Божественото. 
Затова се казва, че Бо-
жията Любов подразби-
ра даване, а човешката 
- вземане. Любовта е 
духовният фундамент 
на мирозданието, а 
добротворчеството е 
Божественото семе, 
което ще даде 
плодове. Добри-
ят човек според 
езотериците е уз-
рял плод, а лоши-
ят - зелен плод, 
който предстои 
да зрее и затова 
на човешките не-
достатъци те гле-
дат като на още 
неразвити и не-
проявени дарби.

Във II Послание 
на ап. Павел до со-
лунците (гл.3/13) 
се казва: “Да не ви 
дотяга да вър-
шите добро”, а 
в Евангелие от 
Матея (гл.12/ 35) 
четем: “Добрият 
човек от добро-
то си съкровище 
изважда добри 
неща, а злият 
човек от злото 
си съкровище 
изважда зли 
неща.” 

Добрината на 
човека зависи от 
жертвата, която 
е готов да напра-

ви за другите, и от щед-
ростта на душата му, 
разтворена да дарява. 
Добрият човек разбира 
божествения език и се 
ръководи от импулсите 
на Божията Справедли-
вост, Мъдрост и Любов. 
Духовно неразвитите 

хора още не са усвоили 
езика на справедливост-
та, която идва от тънки-
те светове. Човек, който 
не разбира този език, не 
може да бъде нито спра-
ведлив, нито доброде-
телен. Доброто развива 
ценностите на човешка-
та душа, затова Учителя 
съветва то да бъде пър-
вото ни постижение.

В морала на съвре-
менния човек има мно-
го лицемерие, той мери 
с различни мерки себе 
си и другите: не цени ед-
накво живота в приро-
дата, а дели божестве-
ните създания на нисши 
и висши; не зачита раз-
личието и многообрази-
ето, а го използва като 
оправдание да отнема 
свобода, права и дори 
живот; използва двой-
ствен морал по време на 
война и в мирно време; 
брани ревниво своите 
права, но отрича същи-
те, когато стане въпрос 
за другите, и т.н.

Божественият морал 
подразбира универсал-
ност, безкористност и 
абсолютна чистота. “До-

като не съз-
дадете Бо-
жественото 
в себе си, не 
х в ъ р л я й т е 
човешкото” - 
препоръчват 
д у х о в н и т е 
учители.

Окултната 
наука опре-
деля няколко 
типа съзна-
ние, което ха-
рактеризира 
морала и цен-
ностната сис-
тема на чо-
века. Преоб-
ла д ав ащ и я т 
тип съзнание 
е старозавет-
ният. Негови 
носители са 
индивиди, у 
които над-
мощие взема 
животинско-
то естество, 
те трудно се 
о б у з д а в а т , 
п о д в л а с т н и 
са на емоци-
ите. Живеят в 

Сътворение
И вдъхна на човека Бог душа:
една Божествена искра
в неръкотворна цветна чаша.
От своята Любов отля
и от ангелската чистота
ухание неземно сложи.
И едно невидимо око -
да прозира в бъдното и в мъдростта.
Везна, като крило на птица,
със усет точен към добро и зло.
Взе въглен от огнището,
за да подклажда страстите,
и капка от Божествена роса -
да ги гаси, щом разума му застрашат.
Повика северния вятър и южняка
да сеят бури, да движат и крилата,
да гонят вечния покой,
далече от опасните пристанища
на безразсъдство, леност и тъга.
Взе пясък от пустинята и от морето
и кремък от изначалната скала,
а после шепа звезден прах
за радост, скръб и гняв.
Нещо тайно за съмнението сложи.
Накрая чрез свойта мисъл вдъхна
и от огненото Слово -
във тайнството Душа - Човек.

11.45 ч., 8 март, 2009г. 
Цветана Качерилска, Троян

гъстата материя. Ново-
заветният тип са емо-
ционално неуравнове-
сени. Склонни са към 
съчувствие и благотво-
рителност. Техният де-
виз е: “Обичай врага си”. 
Типът Ученици са про-
дукт на Новата култура. 
Те следват завета: “Сър-
це чисто като кристал, 
ум светъл като слънце-
то, душа обширна като 
Вселената, дух мощен, 
творчески”. Типът Учи-
тели са от Божествената 
еволюция и притежават 
свръхсъзнание. Способ-
ни са да трансформират 
злото в добро. Заветът 
им е: “Постави Добро-
то за основа, Правдата 
за мерило, Истината 
за светило, Любовта за 
украса, Мъдростта за 
огледало?” Притежават 
свобода на Духа и емо-
ционална чистота.

Когато завърши 
своята еволюция тук, 
на Земята, човекът ще 
странства във Вселена-
та, докато се развие в 
своята пълнота. Целта е 
да се постигне първич-
ната проява на т. нар. 
Космичен човек. Той ще 
притежава разум - дар 
от ангелите, и Любов - 
дар от Бога, и ще победи 
животинската природа 
в себе си, ще надмогне 
човешките несъвър-
шенства и ще се слее 
със своя Първообраз, с 
Твореца.
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Проявление. Неделни бе-
седи, П. Дънов, Изд.”АСК-
93”, С., 1998г.
Плодовете на Любовта, 
Учителя П. Дънов, Изд. 
“Бяло братство”, С., 1997 г. 
Трите живота. Общ окул-
тен клас, ИК “Жануа-98”, 
Кърджали, 1999 г.
Възможности в живота. 
Младежки окултен клас, 
Изд.”АСК-93”, С., 1998 г.
Изгревът на Бялото 
братство, т. 14, Библиоте-
ка “Житен клас”, С. 2002 г.
Пътят към щастието. Мла-
дежки окултен клас, /39-
40г./т. 1, Учителя П. Дънов, 
Изд.”АСК-93”.С., 1998 г.



24 Дух и материя 4 - 10 май 2009 г.

„Истината е рожба на тишината и постоянната медитация.”   Исак Нютон

„Интуицията е шепот на духа.”  Петър Димков

„Велики са тези, които разбират, че духовното е по-могъщо от каквато и да е 
материална сила и че мисълта управлява света.”  Ралф Емерсън

По случай Деня на Европа

ПРЕМИЕРА
На 9 май 2009 г. (събота) от 11.00 часа 

в гр. Стара Загора, в Регионална 
библиотека “Захарий Княжевски” 

(намираща се на бул. “Руски” №41) 
ще се състои 

представяне на филма “Родовите 
имения – любов и мечти”, 

посветен на Годината на България 
в Русия.

Във филма има кадри от руските екологични 
селища и от първото екоселище в България 
– “Васил Левски”, което се намира в Сакар 

планина.
Автори на филма са операторът Тодор Ялъмов, 

режисьорът Марий Славчев и продуцентът 
Атанас Панчев – издател на в. “Родов имение”.
На срещата ще присъстват и журналистите 
от вестника: Николай Кафтанджиев, автор на 

“Петър Димков, добре познатия непознат”, 
и Цветан Андреев – автор на стихосбирката 

“Ягорида”.
Поканват се всички радетели за идеята на 

родовите имения да присъстват.
Вход сВободен

Развитието на човечеството минаващо през 7-те 
състояния на съзнанието от Сатурн до Вулкан бе 
сравнено в предидущите описания с минаването 
през живота между раждането и смъртта: с възраст-
та на бозайничето, детството и т. н. до възрастта 
на стария човек. Може да разширим сравнение-
то. Както при настоящото човечество различните 
възрасти на живота не само се редуват, а същест-
вуват също една до друга, така е и с развитието на 
състоянията на съзнанието. Старецът, зрелият мъж 
или зрялата жена, младежът и т. н. живеят един до 
друг. Така на стария Сатурн съществуват не само 
прадедите на човека като същества със смътно-
то Сатурново съзнание, а наред с тях има и други 
същества, които са развили вече по-високите сте-
пени на съзнанието. Когато започва Сатурновото 
развитие, има и същества със Слънчево съзнание, 
други с образно съзнание (Лунно съзнание), същес-
тва със съзнание подобно на съзнанието на съвре-
менния човек, един 4-и род със себесъзнателно 
(психическо) образно съзнание, един 5-и със себе-
съзнателно (свръхфизическо) предметно съзнание 
и един 6-и род с творческо (духовно) съзнание. Но 
и с това редицата от същества не е изчерпана. След 
Вулкановата степен човекът ще се развие още по-
нататък и ще се издигне до още по-високи степе-
ни на съзнанието. Както външното физическо око 
вижда мъгливо далечината, така и вътрешното око 
на ясновидеца в далечините на духа вижда още 5 
форми на съзнанието, за които обаче е невъзмож-
но да се даде описание. В цялост може да се говори 
за 

12 степени на съзнанието. 
Сатурновият човек има около 

себе си още 11 вида същества. 

Най-висшите 4 вида са имали своите задачи на 
степени на развитието, предхождащи Сатурновия 
живот. Когато започва живота на човечеството, те се 
намират вече на такава висока степен на развитие, 
че тяхното по-нататъшно съществуване протича в 
светове, които се намират над човешките царства. 
Тук за тях не можем и не е нужно да говорим. 

Другите същества обаче 7 освен Сатурновия 
човек  всички участват в развитието на човека. При 
това те са творящи същества и служат по начин, 
който ще бъде описан в следващите изложения. 

Из Акашовата летопис
животът на сатурн

1. Когато започва Сатурновото развитие, най-
възвишените от тези същества са достигнали вече 
до една степен на съзнанието, която човекът ще до-
стигне едва след живота на Вулкан, т. е. едно висше 
творческо (свръхдуховно) съзнание. Тези “творци” 
някога е трябвало също да минат през степените 
на човечеството. Това е станало на небесни тела, 
които предхождат съществуването на Сатурн. Оба-
че връзката на тези възвишени същества с разви-
тието на човечеството продължава да съществува 
до средата на Сатурновия живот. Поради своето 
възвишено и фино лъчисто тяло те се наричат “лъ-
чезарещ живот”, или също “лъчезарни пламъци”. И 
понеже субстанцията, от която се състоят тези не-
бесни тела, има известно далечно подобие с волята 
на човека, те са наричани също “Духове на волята”. 
Тези духове са творци на Сатурновия човек. Те из-
лъчват от своето тяло субстанция, която може да 
стане носител на човешкото Сатурново съзнание. 
Периодът на развитие, през който става това, се на-
рича Първи малък Сатурнов цикъл. (В езика на те-
ософската литература “първи кръг”.) Субстанциал-
ното тяло, което човекът получава по този начин, е 
първата заложба на неговото по-късно физическо 
тяло. Можем следователно да кажем, че 

зародишът на човешкото фи-
зическо тяло е положен чрез Ду-
ховете на волята през време на 
първия Сатурнов кръг; и в онова 
време този зародиш има смът-
ното Сатурново съзнание. 

Този първи по-малък Сатурнов цикъл е пос-
ледван от 6 други. През време на тези кръгове чо-
векът не достига по-висока степен на съзнанието. 
Материалното тяло обаче, което той е получил, 
бива обработвано по-нататък. И в това обработва-
не участвуват по най-разнообразен начин другите 
видове същества, които споменахме по-горе. 

2. След “Духовете на волята” идват същества с 
творческо (духовно) съзнание, подобно на съзна-
нието, което човекът ще придобие на Вулкан. Те са 
наречени “Духове на мъдростта”. Християнският 
езотеризъм ги нарича “Господства” (Кириотетес), 
а Духовете на волята то нарича “Престоли”. През 
време на Втория Сатурнов кръг Духовете на воля-
та придвижват развитието си с една степен по-на-
пред и същевременно обработват човешкото тяло 
така, че в него бива всадено едно “пълно с мъдрост 
устройство”, един разумен строеж. По-точно, тази 
тяхна работа върху човека започва скоро след сре-
дата на 1-я кръг и бива завършена към средата на 
2-я кръг.

3. Третият вид духове със себесъзнателно 
(свръхпсихическо) съзнание се наричат “Духове 
на движението”, или също “Духове на дейността”. В 
Християнския езотеризъм те се наричат “Сили” (Ди-
намис). (В теософската литература за тях се употре-
бява изразът “Махат”). С напредването на тяхното 
собствено развитие от средата на 2 Сатурнов кръг, 
те обработват по-нататък човешкото субстанциал-
но тяло, в което всаждат способността на движени-

ето, на изпълнената със сила дейност. Тази работа 
достига своя край към средата на Третия Сатурнов 
кръг. 

4. След тази точка започва работа на 4-я вид 
същества, на т. нар. “Духове на формата”, Те имат 
едно себесъзнателно образно съзнание (психичес-
ко съзнание). Християнският езотеризъм ги нарича 
“Власти” (Ексузиаи). Чрез тяхната работа човешкото 
субстанциално тяло, което преди това е един вид 
подвижен облак, добива ограничена (пластична) 
форма. Тази работа на Духовете на формата завър-
шва към средата на Четвъртия Сатурнов кръг. 

5. След това идва дейността на “Духовете на тъм-
нината”, наречени също “Духове на личността” или 
“Духове на егоизма”. На онази степен те достигат 
до съзнание, което е подобно на съвременното чо-
вешко Земно съзнание. Те обитават в придобилото 
форма човешко тяло като “души”, подобно на начи-
на, по който човешката душа днес обитава в своето 
тяло. Те посаждат в тялото един вид сетивни органи, 
които са зародишът на сетивните органи, които се 
развиват в човешките тела по-късно, през време на 
Земното развитие. Трябва да ни стане ясно, че тези 
“зародиши на сетивата” се различават от днешните 
сетивни органи на човека. Чрез онези “зародиши на 
сетивата” Земният човек не би могъл да възприема 
нищо. Защото за него образите на сетивните орга-
ни трябва да преминат първо през едно по-фино 
етерно тяло, което се образува на Слънцето, и през 
едно астрално тяло, което дължи своето съществу-
вание на Лунното развитие. (Всичко това ще бъде 
изяснено в следващите изложения). Обаче Духо-
вете на личността могат да обработят чрез своята 
собствена душа образите на “зародишите на сети-
вата”, така че с тяхна помощ могат да възприемат 
външни предмети, както човекът върши това през 
време на своето Земно развитие. Работейки така 
над човешкото тяло, Духовете на личността изми-
нават своята собствена “човешка степен”. Следова-
телно, от средата на Четвъртия до средата на Петия 
Сатурнов кръг те са човеци. Тези духове посаждат 
в човешкото тяло себичността, егоизма. Тъй като на 
Сатурн достигат едва до своята човешка степен, те 
още дълго време остават свързани с развитието на 
човечеството. Те вършат важна работа над човека 
и през следващите цикли. И тази работа винаги е 
свързана с внасянето на себичността. На техните 
действия трябва да се припише израждането на са-
моличността в себичност, но от друга страна те са 
творците на самостоятелността на човека. Без тях 
човекът никога не би станал едно затворено в себе 
си същество, една “личност”. Християнският езоте-
ризъм употребява за тях израза “Първични сили” 
(Архаи), а в теософската литература те са наричани 
Азури. 

Следва 

Извадки от неиздадената книга 
на Рудолф Щайнер 

«АКАШОВАТА ХРОНИКА» 
Превод: Димо Даскалов

Преработила и изпратила: 
Нели СПИРИДОНОВА – ХОРИНСКИ, Виена
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