
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.

Година V, брой 22 (187) 25 - 31 май 2009 г. цена 0.50 ст.

 „Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме,
никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен,
а абсолютно свободен процес.” (Петър Дънов)

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

Доц. д-р Иво ПАНОВ

Невероятно беше това наше 
далечно пътуване. Очаровател-
но, но и стряскащо. Плашещо 
понякога. То ни водеше през 
мъглявината на непребродени 
далнини, минаваше през об-
горени от слънцето на Изтока 
степи и пустини, през разре-
дения въздух на хребетите на 
Памир и Хиндукуш – вериги 
величествени и опасни. Мери-
хме сили с оловната река Зера-
фшан, пълзяхме като мравки 
по извитото като змия корито 
на река Пяндж. И навсякъде ни 
срещаха съхраненото велико-
лепие на древността и чисто-
сърдечни люде, непрегърнали 
още всички болежки на циви-
лизацията.

Продължава на стр. 10

Дана ВАсИлеВА, 
Димитровград

Някъде се беше изгу-
било томчето на Паустов-
ски. Тя порови на горните 
рафтове, но попадна на 
старите дневници. Поч-
ти 40 години, откакто ги 
беше писала! Те отнеха 
следващото й време, раз-
гаряйки стар огън, който 
тя старателно гасеше с 
еднообразието на дните 
си. Отдавна беше вдови-
ца. Синовете й живееха 
в други градове. Навън 
беше пролет. Старите 
спомени нахлуха и раз-
плакаха нощта й.

Тогава, беше юни, тя 
пристигна в Ленинград 
на литературен курс за 
усъвършенстване на 
учители по руски език от 
България. Курсът се про-
веждаше в института на 

името на Херцен. Живе-
еха в хотел “Ла дога”.

Още по време на 
пътуването тя се бе спри-
ятелила с една колежка 
от Шумен и наеха обща 
стая. Но се оказа, че тази 
толкова добра и приятна 
жена много хърка. Дана 
нощем не може-
ше да спи, а дни-
те за нея станаха 
направо мъчение. 
Дните на курса 
бяха преброени 
и беше грях да 
не бъде с ума си 
в този прекра-
сен град. Ходеше 
като пияна и въз-
приемаше света 
като насън. След 
третата нощ не 
издържа и излезе 
във фоайето. Сед-
на да чете в едно 
кресло и там не-

очаквано заспа.
Рано сутрин я събуди 

една от камериерките, 
шумяща с прахосмукач-
ката. Разговориха се и 
Дана й разказа какво й се 
случва.

- Трябва да кажете да 
ви разместят, това е кош-

мар - каза камериерката.
- Не ми е удобно да 

се оплаквам, ще има ко-
ментари в групата. При-
ятелката ми може да се 
обиди.

- Слушай, момиче, тук 
няма място за обиди. Ста-
ва дума за здравето ти. 

Колко време ще издър-
жиш така, без сън?

- Днес е четвъртият 
ден и не мога да възпри-
емам света нормално.

- Виждаш ли? Щом ти 
не можеш, аз ще кажа на 
когото трябва.

В онзи ден тя едва 
се задържаше будна на 
лекциите. По време на 
междучасията тичаше 
да се плиска със студена 

вода. След обяд групата 
отиде да се разхожда из 
града, а вечерта трябва-
ше да бъде на концерт. Но 
тя нямаше сили. Остана в 
стаята и заспа като убита 
по никое време.

Когато се събуди, 
небето беше малко 
потъмняло - не може-
ше да разбере ден ли 
е, нощ ли е. Толкова 
чудни й бяха тези бели 
нощи.

На вратата се почу-
ка. Беше онази каме-
риерка. Тя се усмихна 
широко и й каза да си 
събира багажа, защото 
я местят в друга стая.

Новата стая беше 
с едно легло, прозо-
рецът й гледаше към 
булеварда и, кой знае 
защо, имаше телефон.

Приятелката й не 
се разсърди, дори си 

призна, че вече много 
време спят със съпруга й 
в отделни стаи. Останаха 
си приятелки.

Толкова необичайно 
беше за една българка да 
вижда нощем буквите в 
книгата без осветление. 
Небето приличаше на бъ-
лгарски айран. По буле-
варда се разхождаха мла-
дежи с китари и красиво 
пееха. Беше времето на 
абитуриентските балове. 
По Нева плуваха кораби, 
украсени с разноцветни 
лампи, балони и гирлян-
ди, носещи по пътя си 
смях и хубава музика. 
Градът беше потънал в 
ароматен люляк. Бели и 
светлолилави храсти лю-
ляк растяха до улиците и 
ароматът им се разнася-
ше надалече. В България 
люлякът отдавна беше 
прецъфтял и беше дошло 
времето на летните цветя, 
но тук пролетта дишаше с 
пълна сила. Това любимо 
ухание й беше толкова 
познато и й прати мисли 
за двора на баба й, къ-
дето се люшкаше храст с 
наситено лилави цветове 
люляк, в който се надпре-
варваха да се надпяват 
славеите.

Продължава на стр. 18

2009 – година на България в Русия

БЕЛИ НОЩИ

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
НА БИОЛОГИЧНОТО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ
Проф. д. с. н. стойчо КАрОВ
Асоциация “Екофарм”
(Доклад, изнесен на 19.02.09, 

в Деня на биологичното земеде-
лие, организиран в рамките на 
АГРА’09)

Перспективите за развитие 
на биологичното земеделие в 
България са свързани с комп-
лекс от обществени, природни 
и икономически фактори, най-
важните от които са:

А. Осъзнаване от общество-

то на същността и предимствата на био-
логичното земеделие;

Б. Адекватни подходи на държавата 
за ефективна подкрепа на това произ-
водство като:

1. неразделна част от политиката за 
опазване на околната среда и

2 . политиката за опазване здравето 
на населението.

Продължава на стр. 12



� Четиво с продължение 25 - 31 май 2009 г.

„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”

Разговорът с дядото на Анастасия

Историята на човечеството, разказана от Анастасия 

Той стана на следващия ден, след като прадядо-
то си отиде.

Обикновено, когато близки хора си отиват от 
живота, роднините си изказват съболезнования. В 
последно време дядото на Анастасия беше неот-
лъчно до своя баща. Сега, когато остана сам, аз ре-
ших да го намеря, да си поговорим, за да разсея тъ-
гата му, както е прието. Знаех приблизително къде 
може да се намира и отидох на съседната полянка.

Дядото на Анастасия стоеше неподвижно в края 
на поляната, гледаше и слушаше как пеят птичките 
по клоните на кедрите. Беше бос, облечен в дълга 
риза, изплетена от влакна коприва и препасана с 
някакво въже.

Знаех, че при обитателите на тайгата не е прие-
то да се прекъсват размишленията на друг човек. 
Започнах да разбирам колко е висока културата им 
на общуване. Тя говори за уважение към мислите 
на другия човек.

След известно време дядото на Анастасия се 
обърна и тръгна към мен. Когато се доближи, аз не 
видях скръб на лицето му - както обикновено то 
беше спокойно.

- Здрасти - той ми протегна ръка и ние се здра-
висахме. 

Дядото винаги говореше със съвременни, съв-
сем обикновени думи. Понякога се шегуваше и ме 
поднасяше, но не обидно. Напротив, той така ме 
предразполагаше към себе си, сякаш общува с род-
нина. С него можеше да се разговаря простичко на 
каквито и да е теми, дори за това, за което мъжете 
обикновено говорят в отсъствието на жени.

Несъмнено много от способностите на Анаста-
сия са наследени от нейните родители и прароди-
тели й и, разбира се, от дядото, който непосредс-
твено е взел участие в нейното възпитание.

Какви ли способности и знания за живота се таят 
в този побелял старец, живял повече от сто годи-
ни, запазил остротата на ума си и юношеската си 
подвижност? Той говореше с мен с прости думи, но 
веднъж чух как разговаряше с баща си. Повече от 
половината думи не бях ги 
чувал дотогава. Значи, ко-
гато общува с друг, от ува-
жение към събеседника 
той използва само неговия 
речник и начин на изразя-
ване.

- Е, как е работата в 
твоето цивилизовано об-
щество? Започват ли да се 
събуждат? - попита шего-
вито дядото.

- Всичко е нормално - 
отговорих аз. - Учените се 
заинтересуваха от идеи-

те на Анастасия. Различни групи работят върху дъ-
ржавни програми, в основата на които са нейните 
предложения. Работят не само в Русия, но и в други 
страни. Но кога в нашата и в другите държави ще 
се случи всичко онова прекрасно, за което каза тя, 
засега не е ясно.

- Всичко вече се е случило, Владимире. 
Най-важното е направено.

- Какво разбирате под “Най-важ-
но”?

- Анастасия произведе мисъл-
та, образа на бъдещата държава, 
направи го с присъщата й при-
дирчивост, предвиди и най-
дребните детайли и ситуации 
при материализацията на ми-
сълта в бъдещата реалност.

Сега ти и много хора ще на-
блюдавате материализацията на 
прекрасното бъдеще.

Енергията на нейната мисъл е 
необичайно силна, и в пространство-
то няма друга, равна на нейната по сила. Тя е 

коснали се до нейната мисъл, ще произвеждат свои 
мисли.

Когато мислите на много 
хора се сливат в едно, те за-

пълват пространството с 
енергия с небивала 

сила и тази енер-
гия материализира 
прекрасното бъде-
ще. 

Сега вече се случват отдел-
ни проявления на тази матери-
ализация.

- А ако някой започне умишле-
но да възпрепятства въплъщени-

ето на бъдещето? Например жре-
ците, които сега управляват света, ако 

самият върховен жрец започне да пре-
чи?

съвършена и конкретна, но 
най-важното е, че продължа-
ва да набира сила за сметка 
на мислите на другите хора. 
Сега тя не е сама.

Ето, ти казваш, че групи 
учени от различни страни ра-
ботят върху държавни про-
грами, предприемачите за-
почват да строят именията, за 
които тя говореше, мисълта й 
е възприета от много възрас-
тни и млади. И тези хора, до-

- Той няма да пречи, а 
ще помага.

- Защо сте сигурен в 
това?

- Чух един разговор и 
видях мисълта му.

- Какъв разговор, как-
во сте видели?

- Владимире, ти сигур-
но вече си се досетил, че 
моят баща беше един от 
тези шестима жреци.

- Не съм предполагал 
подобно нещо.

- А би могъл да пред-
положиш. Макар че вън-
шната простота и уме-
нието да скриват своите 
възможности и способ-
ности е една от най-важ-
ните съставки на тяхното 
могъщество. На тях не 
им трябва да се хвалят 
със силата на своето 
оръжие, както правят 
това ръководителите 
на големите държави. 
Те могат свободно да 
го насочват накъдето 
поискат, като насочват 
мислите на държавни-
те ръководители, като 
създават съответните 
ситуации. А и никога не 
са си поставяли за цел да 
се хвалят пред хората. В 
продължение на хиля-
долетия тяхната главна 
тайна цел е била да пос-
тигнат диалог с Бога.

Те действали, без да се 
боят от Божието възмез-

дие, защото знаели, че Бог, който е дал на всеки 
пълна свобода, няма да наруши Своя завет.

Те управлявали човечеството, измъчвали го, 
като показвали по този начин на Бога, че са по-
способни от другите, че съдбата на земната циви-
лизация зависи от тях. Смятали, че подобна ситу-
ация ще принуди Бог да поведе диалог с тях. Но 
диалог не е имало.

И сега вече стана ясно защо не би могло да има 
диалог на жреците с Бога.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА



Световни конспирации �25 - 31 май 2009 г.

„Ненасилието, приятелството и сътрудничеството трябва да бъдат 
разпознати като новата норма, като отличителните черти на днешния 
истински герой. Нещо повече, чувството на гордост във връзка с тези 
качества трябва да се засилва и да заеме мястото на чувството на гордост 
от насилието и агресията.“

Шри Шри Рави Шанкар

„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 

ОБЩИНА ШУМЕН
Дружество „Приятели на музеите”

 към Регионалния исторически музей – град Шумен

организират ХVІ Научна конференция
в чест на 30  години  от обявяването 

на Мадарския конник за паметник на ЮНЕСКО 
под наслов

БЪЛГАРИЯ – ПОЗНАНИЕ И ПАМЕТ ЗА МИНАЛОТО, 
ВЗОР КЪМ БЪДНОТО

Конференцията ще се проведе на 30. и 31. май 2009 г. в гр. Шумен, в 
залата на Регионалния исторически музей, бул. „Славянски” № 17, от 09. 
ч. На 30.05.2009 г. е предвиден и пътуващ семинар до археологически 
обекти с. Мадара и участие в празненствата в чест на 30 години от обя-
вяването на Мадарския конник за паметник на ЮНЕСКО.
Заявки за участие и ползване на мултимедийна техника, справки, ин-
формации и организационни въпроси:
- председател на дружеството д-р Атанас Атанасов - електронен адрес: 
aa_borovo@abv.bg – телефони: 089 6669765 и 054 86 11 47
- технически секретар Ради Панайотов – електронен адрес: 
panayotov1@abv.bg – телефони: 089 7906732 и 054 86-23-07.
- секретар Николина Кирилова Велева - електронен адрес: 
orion_nikol@abv.bg телефони: 0897 517 876

До 15.05.2009 г. заявилите участие следва да представят резюмета на 
докладите си чрез електронната поща или на официалния адрес за ко-
респонденция:

9700 Шумен, бул. „Славянски” № 17, Регионален исторически музей, 
дружество „Приятели на музеите”.

Председател на дружество “Приятели на музеите” – гр. Шумен
Д-р Атанас Атанасов

Всенародно екологично движение (ВЕД) “Родово имение”
Издател: академик АТАНАС ПАНЧЕВ - член на Руската Родова Академия (РА)
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Федерация за духовно единение „ Роза”
Организира конференция с дискусия

Живот в община - история и перспективи
На 30 май от 13.00 - 18.00 ч.

1. „Колективният живот - проява на разширено съзнание”.  
Димитър Александров
2. „Братски живот в общността на Бялото братство”. 
Константин Златев
3. „Махариши - град на мира”. Севдалина Димитрова
4. „Бахайската общност и идеалът за новото общество”. 
Проф. Василев
5. „Ведическото учение за Варна Ашрама Дарма и 
обществото за Кришна съзнание”.  Николай Ценков
6. „Школа “Преображение” по пътя към световната 
община”.  Магдалена Георгиева
7. „Богомилската община”. Паско Николов
8. „Агни Йога за общината”. Лили Мадолева
9. „Общината в Обединителния принцип”. Михаела Сергеева
10. „Обществото за себереализация на Парахамса 
Йогананда”. Румяна Русева
11. „Фамилистерът на Годен - една осъществена утопия”. 
Господин Гюров, Невена Стоянова  

Дискусия с участие на гости:
12. Обществото Фийндхорн, Родовите имения, 
Шри Чин Мой, Сахаджа йога.

София, 30.05.2009
Улица “Г. Бенковски” 25

(Посолство на Мира)

Да бъдем отново любов и да си спом-
ним, че сме част от Бога 

За тези, които все пак желаят неудържимо да вър-
шат практическа работа, мога да предложа кампанията 
“Free Hugs” (“Безплатни прегръдки”). Можете да поглед-
нете какво представлява на адрес: 

http://www.youtube.com/watch. 
Проектът “Безплатни прегръдки” е уникален сам по 

себе си и може да покаже реално на какво ниво е даде-
ният етнически егрегор на страната. Излизате на улицата 
с табела “Безплатни прегръдки”. Всеки, който спре и по-
желае, може да ви прегърне, както и вие него. Абсолютно 
безвъзмездно. Ако желаете, можете да оставите плаката 
на следващия, който ви прегърне, за да обикаля той с 
него. Той ще го даде на другия, който го прегърне и т. н. 
Можете да обикаляте и само вие, според преживяване-
то, което искате да изживеете. Много добро упражнение 
за хора, избрали да бъдат наблюдатели! Наблюдавайте и 
правете своите изводи. Колко хора ще ви гледат странно, 
ще ви заобикалят отдалеч, ще ви помислят за откачен и 
колко малък процент от хората ще свалят своите маски, 
за които писах по-горе, и ще ви прегърнат, ще ви се за-
радват искрено и ще отворят сърдечната си чакра! 

Колко човека ще подминат и колко от същите тези, 
които са ви заобиколили, биха се спрели на дегустатор-
ска промоция “Безплатен салам” в някой хипермаркет! 
Не е ли абсурдно? Може да се направи и изследване, 
което да покаже доколко хората са се превърнали в не-
хора, отбягвайки истинската честота на ЧИСТАТА любов, 
предпочитайки я пред салама, да речем! Това е, защото 

Матрицата е програмирала хората да 
обръщат ценностния си полюс

Това, което идва от духа, се смя-
та за жалко и странно. Това, което 
идва от материята, е възвишено и 
на почит. Аз правя дълбок поклон 
пред създателя на кампанията “Без-
платни прегръдки”. Дано осъзнава 
какво е измислил. Защото това, ос-
вен всичко друго, е 

безапелационен начин за 
вдигането на честотата 
на планетата

чрез излизането на улицата – ис-
тинския ад, и депрограмирането на 
хората в движение! Така те сами ще 
разберат колко са потънали в це-
лия фалш. Това е, както се казва, “да 
го свършиш с двете си ръце”. 

Б(Ъ)ДЕТЕ!

“Градината с камъните”, “Фило-
софската градина”, “Градината на 
Рьоанджи”... Десетки имена има 
главната забележителност на япон-
ския град Киото и може би най-го-
лямата му ценност. И по десетки 

За сЪсТояниЕТо на планЕТаТа и какво МожЕМ Да направиМ

ДА БъДеМ отНоВо люБоВ
начини се тълкува същността, която е вложил преди ве-
кове мъдрият монах Соами в петнайсетте необработе-
ни и различни по големина черни камъка, пръснати по 
белия пясък. Дзен-градините са “направени” от камъни 
и пясък. В градината са разположени петнайсет камъка. 
А в действителност се виждат само четиринадесет. Пет-
надесетият не се вижда. Скриват го съседните. Прави се 

крачка по дър-
вената галерия 
около пясъчния 
правоъг ълник 
и отново се 
виждат четири-
найсет камъка. 
Петнадесетият 
– същият, който 
досега е оста-
вал скрит, сега 
се оказва сред 
тях, а изчезва 
друг. Следваща 
крачка – същият 
гениално плани-

ран хаос се осъществява отново – оказва се, че откъ-
дето и да погледнеш, един от камъните винаги остава 
скрит. Това е нагледен модел на познанието и езотерич-
на метафора. Колкото и да търсим, непременно нещо 
ще остане неизвестно, непресметнато, несъобразено. 
Сигурни сме, че виждаме всичко, и не ни и идва наум, че 
има още нещо, което не виждаме. Можете да попитате 
пълната с хора галерия от противоположната страна на 
градината – те виждат абсолютно еднакъв брой камъни. 
Но всеки вижда своите четиринайсет камъка. Може би 
Соами е искал да каже, че работата не е в камъните, а в 
хората, които идват в градината? Може би смисълът на 

градината е в това, че хората възприемат едно и също 
нещо по различен начин, всеки – по свой? И при това 
на никой от източните хора не му идва наум да твърди: 
“Аз виждам света правилно, а останалите – не.” Може 
би ключът към идеята, заложена в “Градината с камъни-
те”, е конституцията, съставена, както твърдят японски-
те хроники, от принц Сьотоку още през VII век, която и 
до ден днешен поразява с дълбочината си? “Всеки човек 
има сърце. А всяко сърце има свои наклонности. Той смя-
та това за добро, а аз – за лошо. Аз смятам това за доб-
ро, а той – за лошо. Но съвсем не е задължително аз да 
съм мъдрец, а той – глупак. И двамата сме обикновени 
хора.” 

А когато нещо от казаното в наръчника се стори спор-
но на читателя, спомнете си за “Градината с камъните”, 
където всеки вижда своите четиринайсет камъка. 

как залъгва лунната светлина! 
помислих си: вишневи цветове! 
а то – поле с памук!
Башо 

планина на една
мъгла разстояние –
да се върна ли?
Одзава

Искам да благодаря на всички любими хора, които 
ме подкрепяха, помагаха и съдействаха по време на 
написването на този текст! Благодаря и на родителите 
ми, които разбират начина ми на мислене и избор в този 
живот. Мамо, татко, ако някога прочетете това, знайт е, 
че ви обичам въпреки програмирането, което прехвър-
лихте и на мен! Благодаря на всички ви, че ви има и че 
сте до мен! Радост изпълва душата ми, че Бог ме срещна 
именно с вас! 

КРАЙ
Еленко АНГЕЛОВ
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Българийо, на теб се тя обрече.
Ъглите остри тя отрече,
Любов и мир да царят напук,
Герои да се раждат тук.
А деца навред да припкат,
Родови имения да никнат.
Средата околна да се промени,
Като с Райска градина смени.
А и всяко зло да отекне,

Родината наша да светне.
Образованието водещо да стане,
Духовността наша да остане.
Народът ни да просперира,
Алчността нека да умира.

Принципи нови да се намират,
Арогантността навред да спират.
Референдумите всенародни да решават,
Трудните проблеми да се не отминават.
И така животът ще се промени,
Ядрото политици като се смени.

Бойка Манчева
с. Горско Сливово 

запознанства
Здравейте,

Пиша до в. “Родово имение”, защото обичам живота сред 
природата. Преди 5 г. напуснах София и се заселих с роди-
телите си в Еленския балкан. Аз съм певица и педагог, на 49 
години съм. Омръзна ми самотата и се надявам чрез вест-
ника да намеря приятели и съмишленици.

Аз уважавам всички религии и се интересувам от оби-
чаи и обреди.

Имам 15 хубави песни за Бога, които написах последни-
те години в самота. Хареса ми една мисъл: “Никой не заслу-
жава да плачеш за него, а този, който заслужава, няма да 
те разплаче.” Преживях разочарования. Искам да намеря 
приятели, добри хора без пороци, с които да си помагаме. 
Майка ми отглежда пчели, баща ми гледа кокошки. Аз имам 
котета и куче. Самотата омръзва, затова ви пиша. Селото ни 
е в Предбалкана. Оградено е с планини като пита. Близо е 
връх Чумерна. Селото се казва Палици, наречено е така на 
италианец, който е живял тук и е произвеждал камбани от 
глината, която има тука. На 12 км е град Елена, китно град-
че от къщи с подредени градинки. Има стара част - като в 
Пловдив, с хубави стари къщи. Има и читалище с различни 
художествени състави, също и старинна църква.

Аз желая да си кореспондирам с мъже и жени, които 
обичат живота сред 
природата, харесват 
книгите на Анаста-
сия и искат да наме-
рят приятели.

Казвам се Пав-
лина Горанова – с. 
Палици – 5083, общ. 
Елена, обл. В. Търно-
во. Тел.: 06/52-579.

Благодаря ви 
предварително!

ПОКАНА
На 01 юни 2009 г. (понеделник) в Регионалната 

библиотека “Пейо К. Яворов” – гр. Бургас, ул. “Булаир” 
№ 10, от 18.00 часа ще се излъчи премиерата на филма 

“РОДОвИТе ИМеНИЯ – ЛюБОв И МечТИ” –
 с авторски колектив режисьор Марий Славчев, 

оператор и сценарист Тодор Ялъмов и продуцент 
Атанас Панчев. След филма ще бъде представена 

най-новата книга на Издателска къща “Новата 
цивилизация” – “ПеТЪР ДИМКОв – РОДОЛюБецЪТ, 
МИСЛИТеЛЯТ, ЛечИТеЛЯТ”, написана от авторски 
колектив, под общата редакция на доц. д-р Христо 
Карагьозов – председател на НГИК “Петър Димков”. 
Поканват се всички приятели и съмишленици на в. 

“Родово имение” да присъстват.

Вход свободен

Съобщение
На 30 май 2009 г. (събота) в гр. Шумен, в Лекцион-
ната зала на Регионалния исторически музей на бул. 
“Славянски” №17, от 17.30 часа ще бъде представе-
на най-новата книга на Издателска къща “Новата 
цивилизация” 

“Петър Димков – роДолюбецът, 
лечителят, мислителят” 

от авторски колектив под редакцията на доцент 
д-р Христо Карагьозов – преподавател във ВТУ 
“Кирил и Мeтодий” – гр. Велико Търново.
От 19.00 часа ще бъде излъчена премиерата на фил-
ма “роДовите имения – любов и меч-
ти” с режисьор Марий Славчев, оператор Тодор 
Ялъмов и продуцент Атанас Панчев. Конференци-
ята е организирана от община Шумен, Дружество 
“Приятели на музеите” и Регионалния исторически 
музей.

Вход свободен

Писма на читатели

Признавам ви, че в. “Ро-
дово имение” е любимият ми 
вестник и всеки понеделник 
го очаквам с нетърпение, за-
щото се списва от истински 
професионалисти и всичко, 
което научавам от него, духов-
но ме обогатява и съответства 
на моята душевна нагласа, на 
моя начин на мислене и све-
тоусещане.

Чрез вас благодаря на це-
лия редакционен колектив за 
перфектността, с която вър-
шите своята работа, и пожела-
вам лично здраве на всички ви 

и на вашите близки и обичани 
хора, за да го има и пребъде 
“Родово имение”, защото е 
спасителен бряг за духовно 
извисените и свободни хора!

Благодаря ви от сърце и 
оставам в трепетно очакване 
за нови взаимни срещи.

ваш искрен приятел на 
всички работещи

във в. “Родово имение” 
Никола Галунски

с. Стряма, общ. Раковски, 
обл. Пловдивска 

13.04.2009 г.

Здравейте, 
г-жо Радева!

Изпращам ви моето 
стихотворение “На Ни-
кола Гигов” и  разчитам 
на вас, то да бъде отпе-
чатано на страниците 
на вашия вестник.

Никола Гигов е жи-
вият, непризнат все 
още класик в българс-
ката литература и мис-
ля, че и вие споделяте 
това.

От моята младост 
до днес той е моят учи-
тел в поетичното твор-
чество и с това стихот-
ворение изразявам 
моето преклонение 
пред него за всичко, 
което е като Човек и 
творец.

Казаното в него е 
премислено и искрено 
и е израз на неговата 
същност, което, ако 
бъде отпечатано, ще 
бъде малък принос в 
искането на неговите 
безбройни почитате-
ли да бъде награден с 
орден “Стара планина” 
- I степен, и му бъде 
присъдено званието 
академик.

На Никола Гигов
Учителю,
благоговея пред теб и ти правя ничком поклон -
за твоята Вяра неземна,
за Примера ти - моя Надежда,
и Любовта ти неистова,
че ме плени с Доброто...
Да бъда Родолюбец и Българин,
и Предан в делата си,
Почтен пред всички и всичко -
изтъкан от Честност и Справедливост,
и Всеотдаен до край!
Учителю,
благоговея пред теб и ти сторвам ничком поклон,
че ме научи на Труд,
да бъда Човек с Достойнство
и моят Дълг вмени в единственото ми Право!
Хуманността ми да стигне до всеки,
че Съвестта ми е пленник
на борбата между Истината и лъжата,

а Етичността и Моралът да са моята Нравственост!
Ти превърна ме в Личност – 
вечно да жаднея Свободата 
и да диря Приятелство навред по земята.
Учителю,
благодаря ти за всичко, което си
и си сторил за мен - вечно да бъда
Светлина, жадна в забоя на нашия ден,
да богатея, когато се раздавам,
да ратувам за Красотата във всичките й проявления
и с Душата на Поет да отстоявам Истината,
че съм Обикновен Човек -
земен и неземен,
влюбен до полуда
във самия Живот!
Благодаря, Благодаря, Благодаря Ти!

Никола ГАЛУНСКИ
с. Стряма, общ. Раковски

09.04.2009 г.
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Чиста и свята република се прави от чисти и святи хора. В единението на светлите мисли и стремежи е силата на българите и на 
човечеството.

Какво мислиш за уве-
личаващата се агре-
сия между хората? 
Къде се крие коренът 
на злото?

- Агресията сред хо-
рата не е нещо ново и 
непознато. Всъщност в 
нея няма нищо лошо и 
нередно. Освен стан-
дартните асоциации, 
“агресия” също така оз-
начава активност. При-
чината човек да е акти-
вен се крие в енергията, 
с която разполага. Мно-
го от хората са обърка-
ни и заблудени и не уп-
равляват тази сила ра-
зумно. От тук произлиза 
и проблемът, на който 
сме свидетели. Мъдрите 
хора я използват, за да 
градят, а неразумните - 
за да разрушават, дори 
себе си.

Светът е в преход. 
Човек постепенно ще 
започва да разполага с 
много по-голяма енер-
гия, необходима за пре-
минаване в следващия 
етап на развитие. Загу-
бата на човешките цен-
ности и добродетели 
ще изиграе лоша шега 
на много хора. Всички 
знаем, че реките са бла-
годат. Поради тази при-
чина се заселваме в бли-
зост до тях, за да имаме 
постоянен достъп до 
жизнено важната вода. 

Когато има обилни ва-
лежи, те са пълноводни 
и излизат от коритата 
си. Ако жилищата не са 
построени на безопас-
но място или няма ук-
репващи диги, реките се 
разливат с пълна мощ и 
от животоподдържащи 
стават смъртоносни. 
Така е и с притока на 
енергия сред нас, ако 
не е укрепен с дигите на 
доброто и здравия ра-
зум, ще станем свидете-
ли на граждански войни, 
убийства 
и разру-
ха. Дори 
вече сме 
свидете-
ли на част 
от тези 
събития.
Кой и как 
м о ж е 
да спре 
тази аг-
ресия?

- Не 
е нужно 
да бъде 
с п и р а -
на, а по-
скоро облагородена и 
култивирана и по този 
начин да се предотвра-
ти насилието и кръвоп-
ролитието. Примерно, 
ножът лош предмет ли 
е или добър? Според 
едни е добър, защото им 
е полезен в кухнята и си 

режат с лекота плодо-
вете и зеленчуците, но 
според други е лош, за-
щото чрез него може да 
се убие! Как е по-добре: 
да унищожим ножа или 
да възпитаме ръката, 
която го държи, как и за 
какво да го използва?

Както родителят каз-
ва на по-големия си син 
или дъщеря: “Грижи се 
за малкия си брат”, така 
и Всевишният изпраща 
големите братя (души 
на по-висок етап на раз-

витие), за да помогнат 
на хората в духовното 
им развитие и излизане 
от материализма, обла-
дал човечеството.
Защо материалното 
доминира духовното?

- Това е изпитанието 
на нашата ера и защото 

хората са объркани и 
обслужват страховете 
си. Като цяло, нашата 
цивилизация върви по 
пътя на материално-
то развитие, което е за 
сметка на духовното. 
Изгубили сме баланса и 
основната причина е в 
това, че хората са се са-
мозабравили. Попадна-
ли сме в собствения 
си капан, създали сме 
свят на лъжа и нездра-
вословен егоизъм. Той 
ще рухне съвсем скоро, 

защото няма 
основи. Тога-
ва всички ще 
се събудят и 
ще изтрез-
неят, ще се 
разкайват и 
ще плачат за 
помощ.
Как ще из-
плуваме от 
океана на 
б е з д у х о в -
ност?

- Незабав-
но трябва да 
се завърнем 
към приро-

досъобразния начин на 
живот и да сверим ча-
совниците си с Вселена-
та. Да събудим спящите 
и да отворим очите им 
за истината, любовта и 
красотата.
Как виждаш подготов-
ката на хората за пре-

хода от едната раса 
към другата?

- Някои хора ще от-
ворят съзнанието си 
и ще осъзнаят проце-
са, а други ще останат 
объркани и неспокой-
ни. Няма нищо страшно. 
Този етап от развитието 
на човека е далеч от не-
говите възприятия, за-
щото се случва на доста 
по-висше ниво. Когато 
всичко започне наново 
и картината придобие 
завършек, ще са излиш-
ни думите. 

Представете си, че из-
вършвате ремонт на жи-
лището си. Мебелите са 
разместени, строителни 
материали са разхвър-
ляни, навсякъде - прах, 
мръсотия, хаос и дис-
комфорт. Вие сте при-
чината за всичко това! 
Правите го, защото иска-
те да живеете в един по-
чист и свеж, по-красив и 
спокоен дом. Сега сме в 
годините на големия ре-
монт и голямото чисте-
не, но на края от нас ще 
зависи как ще подредим 
всичко. Това е отговор-
ността, която носим.
Каква вреда могат 
да нанесат тъмните 
сили на идващата 6-та 
раса?

- Не могат.
Какво мислиш за пре-
допределената мисия 

на българите - да спа-
сят човечеството? 

- Ние притежаваме 
нещо, без което чове-
чеството не може. Бъл-
гарите сме наследници 
на най-древните, мъдри 
и светли народи. Скоро 
истината ще излезе на-
яве и много хора, които 
не са българи, ще искат 
да бъдат и ще се наричат 
българи. Нашата сила 
не е в оръжията на Ща-
тите, не е в природните 
ресурси на Русия, не е 
в демографската сила 
на Китай. Нашата сила е 
висша, вселенска и бо-
жествена. Тези и други 
големи нации ще загубят 
силата си и дори някои 
ще изчезнат, но ние ще 
пребъдем, защото сме 
носители на най-ценно-
то, а то е в душите ни.
Каква ще бъде ролята 
на българите, живее-
щи зад граница в тази 
насока?

- Те първи ще узреят 
и ще събудят другите. 
Ще успее ли мисията 
на д-р Шадрин в Бъл-
гария?

- Тя вече е успяла, 
другото зависи от нас.

Интервюто взе 
Бойка Манчева

Председател на 
екоклуб „Горско начало”

с.Горско Сливово 

Разговори с бога, а защо не с веда?
Разговор с Иван Георгиев, актьор и режисьор в Народния театър „Иван Вазов”

Стара Загора ЗаЩити оЩе веднъж ав-
торитета Си на неглаСен център на Бъл-
гарЩина и духовноСт

ПоСтеПенно Принуждаваме Културна 
евроПа да Си “СПомни” За Стародавната 
люлКа на човеШКата иСтория - България

Денят е Девети май, сутринта, когато внушите-
лен екип от в. “Родово имение” тръгва срещу из-
грева на Слънцето, за да се срещне не само с бла-
годатните му лъчи, но и с благородните и достой-
ни българи на Тракия и Загоре. Начело с издателя 
на вестника акад. Атанас Панчев, зам.-главната 
редакторка Ася Кръстева, приятеля и публицист 
Тодор Ялъмов предвкусваме неизбежната магия 
от изцяло натоварения и динамичен ден, който 
ни предстои.

По инициатива и цялостна организация от 
страна на Регионалната библиотека “3ахарий 
Княжески” - Ст. Загора, начело с неуморимата ди-
ректорка Снежана Маринова, се състоя авторско 
представяне на нови книги и изследвания на из-
дателствата с родолюбива и духовна насоченост.

На вниманието на старозагорската културна 
общественост бе показана цялостната книжовна 
продукция на ИК “Новата цивилизация”, част от 
изданията на “Хелиопол”, “Захарий Стоянов” и др. 
самостоятелни автори и творби.

И докато в изказванията на някои автори и из-
датели прозираха и нотки на тъга за още непре-
одолимите пречки пред книгоиздаването в наша-
та страна (липса на финансови средства, разбита 
книгоразпространителска мрежа със съпътства-

ДЕНЯТ НА ПОБЕДИЛИЯ БЪЛГАРСКИ ЕВРОПЕИЗЪМ
ща ярка реклама, спад на некомерси-
алното търсене), то в изказването 
на акад. Панчев ясно се долови 
надеждата за бъдещо превъз-
могване на най-големите преч-
ки пред истински духовната, 
културната и изследовател-
ската литература. Може би 
пък ние да сме призвани да 
прекрачим хребета, колкото 
и стръмен да е той.

Такава надежда струеше и 
от лицето на духовния талис-
ман на Стара Загора - худож-
ника хералдик Христо Танев. 
Освен че запозна аудиторията с 
най-интересните досега излезли 
книги и изследвания, той като ня-
какъв нов възрожденец инициираше 
теми за бъдещи изследвания, книги, сбор-
ници, създаваше и укрепваше приятелства между 
съмишленици. Другояче не можеше и да бъде, та 
нали е потопен във величавата история на града 
си, откакто се помни. А и светът трябва да научи 
чии следовници сме...

След кратък антракт, в който всички си закупи-
ха книги с автографи на присъстващите творци - и 
пак нови духовни импулси, започна промоцията на 
филма “Родовите имения - любов и мечти”.

Авторите - Тодор Ялъмов, Марий Славчев - ре-
жисьор, и Атанас Панчев, продуцент и член на Рус-
ката Родова Академия (РА), се бяха постарали в къс 
отрязък от кинематографично време да покажат 
това, за което всички милеем - родово имение за 

днешния ден и завинаги.
Без нито един професиона-

лен актьор филмът ни показва 
недвусмислено, без пропа-

гандни и други елементарни 
ефекти, как човек, само ако 
поиска, може да стане сво-
боден, независим и чрез 
своя личен дух, трудолю-
бие и голяма духовна сила 
да направи свободни и не-
зависими своите собствени 

деца и внуци поколения на-
пред. Стига да направи само 

една решителна крачка - да 
остави мизерното си градско 

и уж “цивилизовано съществу-
ване” и да тръгне с вяра и любов 

към майката Природа. Не назад, към 
наколни жилища, дупки в скалите и нище-

та, а НАПРЕД - към осъзнат досег с одушевената и 
обичаща ни Природа...

цветан андреев 

Послепис:
В рамките на този безкрайно динамичен ден 

се състояха и други срещи, разговори, като на-
пример лекцията на магистър инж. Живко Желев 
за настоящето и бъдещето на нанотехнологиите, 
или пък свързаната с нея тема за животворната 
сила на Водата, но това редакцията ще отрази в 
бъдещи статии и разработки.
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„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

Национален музикално-
фолклорен съюз 

ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ
гр. Стара Загора 6000

ул. “Св. Княз Борис” №115, ет.3, ап.8

От 30 юли до 7 август 2009 г в Атия, Бургаско – 
база Търговище, се проведе поредната (десета) ла-
гер-школа, творческа почивка за всички желаещи 
ученици и техните учители по музика и художест-
вени ръководители от ДГ до ХІІ клас на СОУ, които 
пеят и свирят народна музика и играят български 
народни танци. Базата е осигурена от Национален 
център за ученически отдих и туризъм и ЕООД гр. 
Търговище. Условията в станцията са много добри, 
децата се настаняват в апартаменти, по 3 и 4 деца 
в апартамент, със санитарен възел и гореща вода 
през цялото денонощие. Всички членове на НМФС 
”Орфеево изворче” и техните ученици ползват пре-
ференциални цени за почивка - 50%. Таксата тази 
година за един храноден и нощувка е 15 лв.,  или за 
9 дни - 135 лв. За музикално-художествена, инфор-
мационно-познавателна и забавна дейност в клу-
бовете “Знам и мога” за деца до 11 г. и дискусионен 
клуб “Човеколюбие” до 18 г. допълнително се вна-
сят още по 5 лв. членски внос (награди за най-умни 
отговори, забавни игри, концертни изяви, „купони” 
за закриване на смяната и др.) Първият ден - 28.07, 
започва от обяд, а на десетия ден след закуска е от-
пътуването. За деца, които не са членове на НМФС, 
таксата е 150 лв. за 9 дни. Учители - ръководители 

на състави, които водят 15 деца, почиват безплат-
но и получават по 12 лв. командировки на ден. Вся-
ка вечер се организират концерти за запознаване, 
наречени “Нашата (моята) музикална визитка” и 
много други интересни прояви на децата. По вре-
ме на творческата почивка съчетаваме полезното 
(къпане до насита в морето) с приятното (разнооб-
разна и полезна за децата дейност). 

ЗАБЕЛЕЖКА: За 
сведение на всички 
родители и учители 
почивната станция е 
самостоятелна и не 
кореспондира с дру-
ги лагери и почивни 
станции. На плажа са 
само нашите деца и е 
абсолютно забранено 
къпането в морето без 
спасители. Стриктно се 
спазва правилникът за 
отдих и почивка.

Заявки за 
организирано 

летуване на морето се 
приемат до 30.06.2009 

г. на тел.: 043222045 
моб.: 0898874222 и 
0898458885 или на 

e-mail:dkasheva@mail.bg. 
Дочка КЪШЕВА.

С уважение
Дочка КЪШЕВА –

председател на 
НМФС „Орфеево 

изворче”

Ваклуш ТОЛЕВ

Когато боговете имат 
само едно оръжие – сло-
вото, и право на богове-
те е да го дадат, осно-
ванието на човека е да 
направи словото живот, 
като издигне олтар, на 
който да възнесе своята 
жертва.

Човекът осъществя-
ва явления, но не всяко 
явление е събитие и не 
всяко събитие е исто-
рия. В историята култу-
рата бележи трайност, 
разширява кръгозора 
и създава битие на раз-
витието. Културата има 
в себе си всичко – от 
храмовата молитва до 
историческата война, от 
философската концеп-
ция до биологичното 
откритие; тя създава ре-
лигиите, философиите и 
образците на изкуство-
то.

Културата е най-
плътният израз на 
душевността

Само вложеното в 
прогрес на човечест-
вото дава предпостав-
ки за култура, понеже 
осъществява и прилага 
ценности за бъдеще.

Културата не е реф-
лекс на мисленето, а 
вътрешно откровение, 
което одухотворява ис-
торическия момент. За-
това цивилизацията е 
една нейна външна фор-
ма, която ни обслужва.

Цивилизацията и 
културата са две 
различни нива 

Цивилизацията е 
осъщественият ум в тех-
ническо достижение, а 
културата – усвоената 
духовност от всички 
царства, които човеш-
ката душа притежава. 
Културата има един не-
оспорим момент – ев-
ристичният, когато не 
нюансът е важен, а мъд-
ростта като вибрация за 
живот, като интуитивно 
откровение. Всъщност 
човекът, историята и 

културата се хранят 
само от един извор – от 
Вечния си Творец. Всеки, 
който малко или много 
е разгръщал световната 
история в нейния кул-
турен аспект, знае, че 
всичко е плод на едно 
духовно Учение, след 
това сведено до рели-
гия. Учение, което духът 
оросява, опложда, къ-
дето духът дава своята 
святост, а концепцията 
след това става настол-
ност.

Но когато едно чо-
вечество се осъществи 
като обредно служение 
и се изчерпи като рели-
гиозно мислене, идва 
бремето. След изчерп-
ването на религиозния 
живец настъпва амор-
фен религиозен момент, 
остават само традици-
ята и суеверието. Идва 
едно напрашаване и 
влиза един стар силует 
от митическия свят. И 
тъй като тази изживя-
ност е пепел в битието 
на историята, тя започ-
ва да посипва истори-
ческата култура и даде-
ните духовни ценности. 
Получава се това, което 
сега бихме казали, че 
има цивилизация, но не 
и култура. И 

когато дадени 
култури или 
дадени народи 
започнат да 
живеят само в 
цивилизациите, те 
нямат метафизично 
мислене и не 
творят

Те могат да препов-
тарят, те могат да гри-
мират... 

И много често може-
те да прочетете опре-
делен труд, който така 
добре е гримиран, но 
нищо не ви дава, защо-
то му липсва идейност. 
Когато се ражда Учение, 
то носи всички потен-
циални възможности в 
идеен план. Когато се 
осъществява една исто-
рия и един народ, те но-
сят тези възможности. 

Но ако един народ пре-
повтаря чужда мисъл, 
ако един народ пре-
повтаря чужда жътва 
и от чуждо зърно мели 
хляб за своята култура, 
бъдете сигурни, че той 
ще остане гладен в ду-
ховните си търсения, 
ако ги има; или ще оста-
не достатъчно наситен, 
за да си умре доволен, 
макар че нищо не е дал 
– самодоволството му 
е достатъчно. А едно 
самодоволство създа-
ва само цивилизация, 
но не и култура. Точно 
този страх понякога ме 
обзема за културите, 
които си отиват, и за ци-
вилизациите, които се 
натрапват. И ние много 
често вдигаме знамето 
на цивилизацията, като 
се лишаваме от прозре-
нието за културата. Нека 
не забравяме това – аз 
го правя като повик за 
вътрешно съзерцание. 
Защото култура, която 
прави отражение, няма 
чувство за съзерцание, 
а в такъв случай никак 
няма да получи и друго 
мислене, и откровение 
за развитие.

Народ, който може 
да прояви самодоволс-
тво и да защитава овех-
тялата мисъл на своето 
историческо, култур-
но или духовно битие, 
може предварително 
да направи своя погре-
бален обред. Така е и в 
социалния живот, така е 
и в религиозния живот. 
Ако човек няма уточне-
но вътрешно съзнание 
за възкресение, може 

да бъде сигурен, че е 
само един мъртвец. Така 
е и с обществата. Така е 
и с историите на държа-
вите.

За щастие, ние сме 
народ, който винаги е 
имал чувство за въз-
кресение и убеденост 
за осъществяване в път. 
Нека всеки има сили да 
отметне плочата, коя-
то иска да го погребе. 
Трябва да се живее с 
вътрешната открове-
ност, с утрешното пред-
назначение, с културата 
на Мъдростта. Бог е и 
Мъдрост. Той никога не 
ни е губел, нека и ние не 
се губим!

24 май – повик за 
вътрешно съзерцание и 
откровение 

Културата 
като усвоена 

духовност

СЪОБЩЕНИЕ
На 26 май 2009 г. (вторник) в Руския кул-

турен център – гр. София, ул. “Шипка” № 34, 
ет. 2 – музикалния салон, от 17.30 ч. ще бъде 
представена най-новата книга на Издателс-
ка къща “Новата цивилизация” – 
“ПЕтЪР ДИмкОв – РОДОлюБЕцЪт, 

мИСлИтЕлят, лЕчИтЕлят”, 
написана от авторски колектив на изтък-
нати доценти и професори от България, 
под общата редакция на доц. д-р Христо 
карагьозов – преподавател по философия 
във втУ “кирил и методий”. книгата ще 
бъде представена от директора на изда-
телството академик Атанас Панчев и 
зам.-председателя на НГИк “Петър Дим-
ков” – тодор ялъмов. Приканват се всички 
приятели и съмишленици да присъстват.

Вход свободен
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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 

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)

Акад. д-р Росен 
МИЛЕВ

ИНТЕРКУЛТУР-
НИ КОНТАКТИ 
МЕЖДУ ХРИС-

ТИЯНСТВОТО И 
БУДИЗМА

По линия на разви-
тието на писмените 
култури виждаме и ин-
дикации за вероятни 
контакти между хрис-
тиянството и будиз-
ма през IV в. - буквата 
символ ħ (хти) може да 

търговци и войски, но 
и религиозни учители, 
мисионери, калиграфи, 
авантюристи изследо-
ватели. Християнството 
и будизмът са религии 
на писменото слово, на 
светите писания (като 
юдаизма) и всъщност до 
голяма степен те измес-
тват съответно езичес-
твото и отчасти конфу-
цианството и даоизма. 
Дали възникналият през 
IV в. в Китай култ към 
Майтрея (Милефо) - Бу-
дата на светлото бъде-
ще, не само напомня на 
„Второто пришествие” 
на Христа, но и е повли-
ян по някакъв начин от 
християнското или от 
юдейското вероучение?

АМЕРИКА
Знаменателно е, че 

на прага на IV в. също и в 
Западното полукълбо, в 
днешните Мексико, Гва-
темала, Хондурас и Бе-
лиз започва разцветът, 
т.нар. класически пери-
од (IV-IX в.) на култура-
та на маите, свързан с 
развитието на тяхната 
йероглифна писменост 
с около 900 знака (ло-
гограми и сричкова 
азбука с логографски 
компоненти или т.нар. 
„лого-сричкова писме-
ност”), както и на техния 
календар. Според екс-
пертите по писмеността 
на маите, тя е резултат 
на значимите обществе-
ни промени (начало на 
наследствената монар-
хия), настъпили след ко-
лапса на големите пред-
класически градове на 
тази цивилизация.

бъде открита както във 
вулфилската християнс-
ка готска книжнина (Ко-
декс аргентеус и Кодекс 
амброзианус Б), така и 
в будистките писмени 
паметници като буква 
(съответно йероглиф) и 
като символ. ħ в готската 
и в други по-късни ев-
ропейски християнски 
култури е писмен знак, 
изразяващ едновремен-
но фонетична стойност 
и християнска символи-
ка. В някои надписи той 
се употребява само като 
символ на кръста. В за-
висимост от различните 
варианти на графема на 
знака ħ или ħ в хрис-
тиянските паметници 
наблюдаваме смяна на 
символиката. Тази бук-
ва-символ наподобява 
начина на изписване и 
на символиката на ки-
тайските йероглифи ħ 
(фанг = квадрат, посока, 
колело на живота) и ħ 
(бан = 10 000, дълголе-
тие, благополучие). Това 
е наистина впечатлява-
що съответствие, което 
поставя по нов начин, 
в качествено нови из-
мерения, въпроса за 
интеррелигиозната и 
интеркултурната ко-
муникация и за взаи-
модействията между 
цивилизациите. През IV 
в. християнството ста-
ва официална религия 
в Римската империя и 
според Йоан Златоуст 
(347-407) - един от го-
лемите богослови на 
онази епоха, кръстът се 
превръща в официален 
християнски символ. А 
будизмът от своя страна 
става доминираща ре-

лигия в Китай. Само за 
около век броят на бу-
дистките манастири се 
увеличава десетократ-
но и достига в китайс-
ката държава Източен 
Дзин приблизително 
1800 с общо около 24 

000 монаси. Налагането 
и експанзията на две-
те религии също съз-
дават предпоставки и 
за контакти между тях, 
най-вече в районите на 
Северното Причерно-
морие, на Балканите, 

но също на Скандина-
вия, където се срещат 
и комуникират различ-
ни народи от Азия и 
Европа. Подобни кон-
тактни феномени могат 
да бъдат наблюдавани 
също и в търговския и 

културен обмен между 
Аксумското кралство 
(днешна Етиопия) и ин-
дийските държави, как-
то и по протежението 
на Пътя на коприната и 
най-вече в Дунхуан. По 
него се движат не само 

буква, 
йероглиф, 
символ

Кодекс аргентеус

Календар 
на 
маите

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

Владимир Цонев

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

Петър Дънов

 Отиде си от този зе-
мен свят Почетният пред-
седател на Националния 
граждански инициати-
вен комитет (НГИК) “Пе-
тър Димков”, големият 
наш приятел и мислител, 
талантливият културо-
лог, историк, писател и 
журналист Николай Каф-
танджиев. Мъката ни е 
хапеща и неизразима, 
бликаща отвътре – само 
две седмици ни деляха 
от 80–годишния му юби-
лей, за който всички се 
готвехме. Физическата 
му смърт е неочакван 
удар за нас – та Николай 
до последно бе слънчев, 
жизнерадостен и креати-
вен, неустоим оптимист 
и работохолик, с десетки 
идеи за реализация... И 
все пак, и все пак (както 
той обичаше да казва) тя-
лото е тленно, но духът е 
безсмъртен. Духът на Ни-
колай е с нас и сред нас 
– духът и енергията на 
любовта.

Николай Кафтанджиев 
е роден на 18 май 1929 г. 
във Франция и това пози-
тивно рефлектира върху 
неговия стил на поведе-
ние, обноски и общува-
не – естет, фин, галантен 
кавалер към жените, кул-
турен, приятен и вежлив 
събеседник. Всевишният 
го бе дарил с още много 

други качества: добрина, 
състрадание, ненатрап-
чива духовна и матери-
ална щедрост (неговият 
скромен дом беше Авраа-
мов дом за мнозина), аку-
ратност и високо развито 
чувство за отговорност; 
той бе недребнав, широ-
ко скроен човек с остър 
аналитичен ум и изследо-
вателски дух. И още нещо 
много важно: Николай 
притежаваше УНИКАЛ-
НОТО УМЕНИЕ да свърз-
ва хората, да изгражда 
и стимулира приятелски 
отношения помежду им 
– а после се радваше като 
дете на това.

Завършил е специал-
ността “Библиотекозна-
ние – библиография“ във 
Философско-историчес-
кия факултет на Софий-
ския университет “Св. 
Климент Охридски” през 
1957 г. с Дипломна работа 
за ЮНЕСКО. Един от лю-
бимите му преподавате-
ли и негов учител по чо-
веколюбие и култура на 
поведението е известни-
ят тогава университетски 
професор Тодор Боров. 

Двадесет и шест годи-
ни от трудовия живот на 
Николай Кафтанджиев 
протичат в Българската 
национална филмотека 
(БНФ) - като междуна-
родник в отдела за чуж-
дестранни връзки и кул-

тура. Там той работи все-
отдайно и продуктивно, 
особено през “Златните 
години“ на БНФ под ве-
щото ръководство на го-
лемия киновед и пропа-
гандатор на родната ни 
култура по света Георги 
Стоянов – Бигор. Николай 
пряко съдейства и пома-
га за откриването и фун-
кционирането на първия 
в страната Бургаски мла-
дежки кинофакултет, ки-
нолекториите в Студент-
ския дом на културата 
– София, БАН и другаде. 
Той лично придружава 
у нас и общува с такива 
легенди на европейско-
то кино като знаменития 
основател на френската 
национална Синематека 
в Париж Ланглоа, Анджей 
Вайда, Йежи Кавалерович 
и Люцина Виницка, Сер-
гей Герасимов, Тамара 
Макарова и др. Тези не-
гови контакти и общува-
не солидно разширяват 
и обогатяват културния 
му кръгозор и ценностна 
система.

Срещата му през 1975 
година с народния Лечи-
тел Петър Димков е пов-
ратен момент в биогра-
фията, в битието на Ни-
колай Кафтанджиев. Три-
десет и четири години от 
своя живот той посвети 
на делата Димкови – над 
200 беседи и интервюта 

с него, задълбочени ис-
торически проучвания 
и аналитико-синтезни 
изследвания на най-зна-
чимите му приноси в 
народната медицина и 
ирисологията, стотици 
събрани сведения, фак-
ти, документи и тяхната 
логическа систематиза-
ция... В резултат на този 
титаничен труд и усилия 
се “роди” една забеле-
жителна по стойност и 
съдържание книга на 
Н. Кафтанджиев “Петър 
Димков – добре позна-
тият... непознат”. С нея 
той открои Димков като 
велика личност, която от 
младини е подготвяна за 
мисията си на лечител, 
родолюбец, мислител-

философ, един от строи-
телите на Третата българ-
ска държава и още – един 
от големите хуманисти 
на XX век в междунаро-
ден план. Всъщност с 
тази своя монография, 
претърпяла две издания 
(през 2004 г. и 2007 г.), 
Николай Кафтанджиев 
положи ОСНОВИТЕ НА 
ДИМКОЗНАНИЕТО У НАС. 

Той положи и основите 
на сформиралия се пре-
ди 14 години около него 
интелектуално-етически 
кръг, който постепенно се 
трансформира в Иници-
ативен, а сетне – в Наци-
онален граждански ини-
циативен комитет (НГИК) 
“Петър Димков” със свои 
сътрудници и изградени 

 Дора АЛЕКСАНДРОВА

В народните вярвания нощта сре-
щу Спасовден е лечебна и болните 
ходят на росен, лягат до цветето и 
поставят главата си до някакъв дар 
за русалките-лечители. 

Спасовден е освен това празник 
на мелничари, хлебари и сладкари, 
празнуват още шофьори, строители, 
хотелиери и цветари.

Свети Спасе, тебе молим, 
дай ни дъждец и росица.
Да се роди жито, просо, 
да нахраним сиромаси, 
сиромаси и сираци…

Християнската религия чества Възнесение Гос-
подне на 40-ия ден след Великден, когато след сво-
ята смърт и възкресение, заобиколен от учениците 
си и Богородица, Бог Исус Христос се изкачва на 
Ереонския хълм край Ерусалим и оттам се възнася 
на небето. Празникът се нарича и Спасовден, защо-
то с Христовото възнесение завършва и актът на 
човешкото спасение. В народния календар седемте 
четвъртъци след Великден се почитат против гра-
душка, а последният от тях – Спасовден, е свързан с 
култа към мъртъвците. Според поверието, на този 

ден се прибират душите на всички 
покойници, които са на свобода от 
Велики четвъртък. Затова в събота, 
след празника, се отбелязва чере-
шовата задушница.

В народните вярвания нощта 
срещу Спасовден е с особена лечеб-
на сила. Според българските народ-
ни вярвания, на 40-ия ден от Велик-
ден идват и самодивите. Те берат и 
се кичат с цъфналия в нощта срещу 
Спасовден росен. С него могат да се 
лекуват болните. В навечерието на 
празника всички болни и недъгави 
хора отиват да преспят на росенови 
ливади. Води ги техен близък, кой-
то се уважава като “побратим” или 
“посестрима” на болния. Носят със 

себе си нова кърпа, зелена глинена паница с вода, 
нова зелена стомна, бъклица вино и погача. Това са 
дарове за русалиите – самодивите. Ако всичко това 
е изпълнено и побратимът до главата на болния е 
буден, ще подухне вятър, русалките ще минат не-
видими и ще оставят знак за милостта си – цвят или 
листенце в паничката вода или върху белия чар-
шаф на болния. Около тези поляни обикновено има 
извор с лековита вода, в която болните се измиват. 
През нощта всички пазят пълно мълчание до из-
грева на слънцето. На сутринта се гадае по водата 

в зелената паница за изхода от болестта. Плува ли 
в нея цветец или листо, изходът ще е благоприятен, 
затова от водата трябва да се пие в продължение 
на 40 дни.

Вярва се, че ако 
вали на Спасовден, го-
дината ще е богата и 
реколтата - плодовита 
и обилна. Спасовският 
дъжд е скъп – капка 
струва колкото жълти-
ца. 

Разпространено е 
и поверието, че рано 
сутринта на Спасов-
ден, ако човек мъл-
чешком отиде при пуст 
кладенец и се поглед-
не в него, вместо своя 
образ ще види образа 
на онзи свой починал роднина, за когото си мисли 
в момента.

Следобеда на мегдана се събират всички и се иг-
раят “спасовските” хора – само от песни, без музи-
кални инструменти. Празнуват и всички именници.

От хората и веселбите, с които завършва праз-
никът, остава и поговорката: “Те ти булка, Спасов-
ден!”, с която се подчертава неочакваност на някак-
во събитие.

28 май
ШАРЕН ПРАЗНИК - СПАСОВДЕН

ТОЙ Е С НАС
от него в страната граж-
дански инициативни ко-
митети и групи “Петър 
Димков”.

Николай Кафтанджиев 
участва най-активно в раз-
работването на мащабна-
та план-програма на НГИК 
за честване 120-та годиш-
нина на Лечителя, както и 
при нейното осъществява-
не. В многобройните ини-
циативи – кръгли маси, те-
оретически конференции, 
вечери и други, посветени 
на П. Димков, Кафтанджи-
ев се изяви по най-убе-
дителен начин. Участник 
в повечето родолюбиви 
рейдове из страната под 
ръководството на Атанас 
Панчев, Николай изнесе 
десетки и десетки пъти 
стойностни лекции и бесе-
ди за П. Димков, посрещ-
нати с възхита и любов от 
хиляди българи. Широка е 
и читателската аудитория 
на неговите материали 
във вестник “ Родово име-
ние ”, където той работи 
с младежко дръзновение 
от няколко години досега 
като член на редколегията 
му.

НИКОЛАЙ КАФТАНД-
ЖИЕВ – ЕДИН БЕЗКОРИС-
ТЕН ЧОВЕК. ЕДИН БЪЛ-
ГАРСКИ РОДОЛЮБЕЦ СЪС 
СВЕТЪЛ УМ И ГОРЕЩО 
СЪРЦЕ. 

Ще следваме твоя път, 
Приятелю! Ние знаем 
– твоят Дух е с нас.

Национален граждански 
инициативен комитет (НГИК) 

“Петър Димков”
Председател

 Христо КАРАГЬОЗОВ

Николай Кафтанджиев (18.05.1929 – 05.05.2009 г.)
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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

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

В последните три 
години поетът и изсле-
дователят на Орфей Ни-
кола Гигов бе удостоен 
с 5 световни награди 
от Американския био-
графичен институт (ABI) 
в Северна Каролина 
– САЩ. За целокупното 
си творчество и за пре-
вода на три негови кни-
ги на английски език за 
Орфей той бе включен 
в световната класация 
“Великите мъже на XXI 
век” (2007 г.), обявен бе 
за “Световен мъж на го-
дината” (2007 г.), удосто-
ен бе със “Световен ме-
дал за свобода” (2008 г.), 
както и с “Американски 
медал за заслуги” – за 
оригинална и самобит-
на дарба (март, 2009 г.).

В началото на месец 
май 2009 г. Никола Гигов 

получи писмо 
за удостоява-
нето му със 
“ЗЛАТЕН МЕ-
ДАЛ ЗА БЪЛ-
ГАРИЯ”. Тези 
медали се да-
ват само на 
един човек от 
всяка страна.

“ П о д о б н а 
индивидуална 
заслуга и при-
знание – пише 
в писмото 
– не е само в 
крак с Вашата 
страна и ори-
гиналност, но 
е в крак и със 
с в е т о в н и т е 
достижения. 
Американски-

ят биографичен инсти-

тут е световен лидер в 
проучванията и селек-
циите в целия свят и 
оказва забележителна 
почит – в случая “Златен 
медал за България” на 
името на Никола Гигов”.

“Златният медал за 
България” се изографи-
сва, като се “персонали-
зира Вашето име, което 
блести чрез брилянтно 
златно изображение, 
както и името на стра-
ната – България”. “Този 
медал е уникален” – за-
вършва писмото си пре-
зидентът на ABI Дж. М. 
Евънс.

Никола Гигов, започ-
нал творчеството си от 
Родопите, досега е полу-
чил над 100 национални 
награди и увеличи све-

НИКОЛА ГИГОВ 
Е УДОСТОЕН В САЩ СЪС 
“ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ”

товните си признания 
с 12 международни на-
гради, от които 5 са от 
САЩ.

„ Радвам се не толко-
ва на “Златното призна-

ние”, колкото на това, 
че името ми завинаги е 
свързано с името на мо-
ята родина – България!” 
– даде първия си отзив 
награденият автор.

26 мАй - Св. ап. Карп. Мчк Георги Софийски, най-
нови

1876 - в Янтра се удавя Панайот Волов, един от водите-
лите на Априлското въстание, при оттегляне към Дунав след 
потушаване на въстанието. Роден в Шумен около 1850. Учи 
се там, после в Букурещ, Болград, Одеса и Николаев, с мате-
риалната подкрепа на вуйчо си М. Бенли. Връща се в Шумен, 
става учител и директор на тамошното класно училище. От-
дава се на революционна дейност. От Българския революци-
онен централен комитет определен за апостол, действа през 
1875 г. в Троянския край. От Гюргевския централен комитет 
определен за апостол в IV Пловдивски (Панагюрски) рево-
люционен окръг, където заедно с Бенковски развива голяма 
агитационна и организационна дейност. След потушаване на 
въстанието, гонени от турска потеря, Панайот Волов и двама 
други въстаници предпочитат смъртта и се хвърлят в реката. 
Защото, както Вазов рисува тяхното трагично положение в 
„Епопея на забравените” - „... Балканът няма за тях ни завет, 
ни път, Градът има бесила, Хижата проклятия и само Янтра им 
казва: - Елате, нещастни, във моите обятия!”

1885 - роден в Стара Загора поетът Николай Лилиев, ум-
рял на 6 октомври 1960.  

27 мАй - Отдание на Пасха. Св. свщмчк Терапонтий. 
Св. мчк Терапонтий Софийски

927 - в разгара на най-усилена подготовка на война срещу 
Византия умира цар Симеон (след 34-годишно управление), 
известен в историята като Симеон Велики (роден в Плиска 
през 864 г.).

Баща му, княз Борис I, полага всички усилия да подготви 
сина си за патриарх и затова го изпраща да се учи в цариградс-
ката Магнаура. Но опитът на първородния му син Владимир да 
върне страната в езичество принуждава Борис I да го свали и 
на негово място да въздигне Симеон. Щастлив избор при тра-
гични обстоятелства. С името на Симеон Велики е свързан най-
големият културен разцвет на християнска България, наречен 
Златен век на българската литература и култура. Симеон пръв 
става носител на титлата „Цар на българите”, което най-доб-
ре свидетелства за окончателното сливане на прабългари и 
славяни в един народ по етническа закалка, език и вяра, дъ-
ржавно съзнание и въжделения. При Симеон България става 
културна сила, равностойна на Византия.

1903 - роден в Пазарджик поетът Никола Фурнаджиев, 
умрял на 26 януари 1968.

28 мАй - Възнесение Господне (Спасовден), Преп. 
Никита, еп. Халкидонски. Преп. Софроний Български

1876 - в Търново е обесен Бачо Киро, сиреч Киро Петров, 
роден в с. Бяла черква, Търновско, на 7 юли 1835, национал-
революционер, учител и книжовник. Учителства в много 
села, пътува пеш из България, ходи в Света Гора, Цариград, 
Бялград и Букурещ. Оставя стихотворни опити, пътеписни 

25 мАй - 3-то намиране честната глава на Св. Йоан 
Кръстител

1869 - в Тираспол, Русия, в семейство на български пре-
селници се ражда Георги Стаматов, оригинален български 
писател. Баща му е висш руски съдебен чиновник, който 
след Освобождението става председател на Касационния 
съд в София, а после и министър на правосъдието. Детство 
и юношество Георги Стаматов прекарва в Одеса, Акерман и 
Николаев, където получава и част от образованието си. В Бъ-
лгария идва на тринадесетгодишна възраст. Завършва Воен-
ното училище, назначен е в четвърти артилерийски полк, но 
заминава за Женева да следва право и после поема поприще-
то на баща си - съдия. Стига до ранг апелативен съдия. Първия 
си разказ обнародва през 1894 г. в списанието на д-р Кръстьо 
Кръстев „Мисъл”. Стаматов е неумолим аналитик на градския 
живот. През тридесетте години някои партийни комунисти-
чески белетристи се опитват да го обявят за свой учител, но 
Стаматов в едно рязко писмо им заяви, че те по никой начин 
нямат качествата да бъдат негови ученици. Умира на 9 ноем-
ври 1942 г.

1856 - въстание в Северозападна България начело с Иван 
Кулин и Димитър Петрович.

1919 - XXII конгрес на БРСДП (т. с.), превърнал се в I конг-
рес на БКП. Приема се като пряка цел въоръжената револю-
ция срещу традиционния обществен ред.

1925 - Менча Кърничева, бъдещата съпруга на Ванче Ми-
хайлов, изпълнява смъртната присъда срещу Тодор Паница 
във виенския „Бургтеатьр” по време на представлението на 
операта „Пер Гинт”.

бележки в стихове, една драма и др. Подвойвода на ръко-
водената от Поп Харитон чета през Априлското въстание. В 
Дряновския манастир четата оказва деветдневна съпроти-
ва в ожесточени боеве с десетхилядна турска войска. След 
разбиването на четата и опожаряването на манастира Бачо 
Киро се укрива известно време, предаден, заловен, осъден 
на смърт и обесен в Търново. В сградата, където се разглежда 
делото против него, три години по-късно заседава Учреди-
телното събрание, което изработва и приема Търновската 
конституция.

1880 - роден в Цариград Христо Силянов, писател и рево-
люционер, умрял на 26 септември 1939.

1912 - умрял в Брунате, край езерото Лаго ди Комо, Пенчо 
Славейков, роден в Трявна на 27 април 1866.

29 мАй – Св. прпмчца Теодосия, Св. Лука изповедник
1453 - султан Мохамед Втори влиза тържествено в Цари-

град като завоевател на Византийската империя и като пъл-
новластен господар на цяла Югоизточна Европа. Един гръцки 
духовник на име Генадий, върл противник на унията с Рим, ко-
ято последният византийски император сключва предвид на 
надвисналата турска опасност, повежда заслепени тълпи в Ца-
риград и ги излъстява да викат като умопобъркани: „По-добре 
турска чалма, отколкото папска тиара!” От това следва двойно 
робство за българския народ: политическо под султана и ду-
ховно под цариградския патриарх. От благодарност и държав-
ни съображения султанът въздига тъкмо Генадий за цариград-
ски патриарх, обсипва го с милости и привилегии, непознати в 
самата Византия. Датата 29 май 1453 г. е от изключително зна-
чение в отрицателен смисъл както за българския народ, така и 
за онези държави, които тогава са или по-късно стават велики 
сили. Не случайно Наполеон казва на руския цар Александър I, 
че Цариград струва сам колкото една империя.

30 мАй - Преп. Исакий Далматски. Св. Емилия
1894 - пада правителството на Стефан Стамболов. Начело 

на новото коалиционно правителство застава д-р Констан-
тин Стоилов.

31 мАй - 7 Неделя след Пасха - на Св. Отци. Св. ап. 
Ермий. Мчк Ермей

1866 - в Пирот се ражда Кръстьо Кръстев, комуто е съде-
но да стане доктор по философия на Лайпцигския универ-
ситет, а след това в България - професор по философия и 
естетика, литературен критик и теоретик, редактор на най-
влиятелното литературно списание „Мисъл” (1892-1907), 
приятел и сърадетел с Пенчо Славейков, Петко Тодоров и 
Пейо Яворов по европеизиране на българската литература, 
сам той основоположник на българската литературна кри-
тика. Отначало и до днес марксическата литературна крити-
ка вижда в негово лице най-големия си сериозен противник 
и не престава да се бори против него. На това се дължи и 
фактът, че едва в 1978 г. бе издаден един том с подбрани не-
гови творби, но без валидното и сега негово изложение про-
тив тенденциозността в литературата. Д-р Кръстьо Кръстев 
олицетворява една епоха в историята на новата българска 
литература. Умира на 5 април 1919.

ДРужЕСтВО зА бъЛгАРО-шВЕйцАРСКО 
пРиятЕЛСтВО „Луи АйЕР” СЕ СбОгуВА 

С НиКОЛАй КАфтАНДжиЕВ

На 80-годишна възраст почина Николай Каф-
танджиев от София. Той е възпитаник на проф. То-
дор Боров (ломчанин), международник, историк 
и публицист, инициатор за създаването на дру-
жествата за приятелство с Швейцария, Русе, Лом 
и Силистра, биограф на Петър Димков (лечителя), 
почетен член на Дружеството за българо-швей-
царско приятелство „Луи Айер” – Лом, сценарист 
на филма за Луи Айер „Живот, дарен на България”.

Близо 20 години Николай Кафтанджиев рабо-
ти в духовната сфера за дружеството и Лом. Един 
от малкото истински, всеотдайни приятели, който 
създаваше неповторима творческа атмосфера и 
зареждаше всички ни за работа „на ползу роду”.

Времето не ще може да изтрие делата ти, доб-
ротата ти. Ще те помним, приятелю!
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Но и тежко беше 
това пътуване към пра-
родината. И тежаха не 
мъчнотиите на непри-
вичните за столичния 
гражданин особености 
на живота на колела и 
източния бит, а товарът 
на въпросите, залегнали 
в главите ни, към чиито 
отговори бяхме потег-
лили на дълъг път.

Кои сме ние, съвре-
менните българи? С ка-
ква мая сме замесени? 
От какво тесто сме на-
правени? Чии потомци 
сме? От кои земи са до-
шли нашите предци? Ре-
дом с кого са живели? С 
какви култури са имали 
допирни точки? Какво 
са заимствали от тях? И 
какво са им оставили в 
замяна? Въпроси, важ-
ни не само за науката, 
но и за всеки просветен 
българин, горд с прина-
длежността си към своя 
народ.

Десетилетия наред 
се търсят отговорите 
на тези питания и все 
още не са намерени и 
оповестени категорич-
но, с убедителна научна 
аргументация. Битува-
щите днес версии за на-
шия произход са често 
диаметрално противо-
положни, за да не кажа 
взаимно изключващи 
се. 

Знаех, че под егидата 
на БАН и на Софийския 
университет и под пат-
ронажа на вицепрези-
дента на Република Бъ-
лгария Ивайло Калфин 
е създаден научен екип 
с инициативен комитет, 
в който са професорите 
Георги Марков и Георги 
Бакалов, взел решение 
да организира и прове-
де национална интер-
дисциплинарна пилотна 
експедиция под наслов 
“Българи – прародина”. 
Знаех, че високата цел 
на тази експедиция е да 
установи някои истини 
(или неистини) около 
една от съществуващи-

те днес версии 
за произхода 
на прабългари-
те. Версията, че 
техните корени 
следва да се 
дирят не дру-
гаде, а в непос-
редствена бли-
зост с древната 
Имеон, нарича-
на днес Памир, 
и че предците 
ни са близки 
до иранския 
етнос. В случай 
че се съберат 
необходимите 
доказателства, 
да се маркират 
насоките на 
бъдещото на-
учно дирене. 
Ако ли не успее 
да стори това, 
просто да за-
черкне верси-
ята дотолкова, 
доколкото в 
постоянно развиващата 
се наука може нещо да 
бъде окончателно за-
черкнато.

Знаех отлично и ед-
ното, и другото, не зна-
ех само, че всичко това 

ще ме засег-
не толкова 
с ъ к р о в е н о 
лично, че са-
мият аз ще 
стана част от 
тази толкова 
п р и м а м н а 
експедиция.

П о к а н а -
та ме свари 
затънал до 
колене, не, 
направо до 
гуша в под-
вижните пя-
съци на един 
многос тра -
ничен пер-
си й ско - б ъ -

лгарски речник, който 
трябваше да излезе под 
моя научна редакция. 
Бях му посветил повече 
от осемнадесетмесечен 
къртовски труд, пожер-
твал бях слънчев плаж, 
риболов (занятие, в кое-
то съм доказано вещ) и 
други дребни житейски 
удоволствия, та си мис-
лех, че 
нищо не е 
в състоя-
ние да ме 
о т к л о н и 
и на крач-
ка встра-
ни. Мис-
лех си, но 
п р е д л о -
жението 
бе изку-
с и т е л н о 
и поради 
с в ъ р з а -
ността му 
с научни-

те ми интереси, и зара-
ди чисто индивидуални-
те ми нагласи - страстта 
към далечното, подква-
сена с малко авантю-
ризъм, пропъди всички 
колебания.

И ние потеглихме, 
шестима българи, към 
земите на Афганистан, 
Таджикистан и Узбекис-

тан. Възхвалявам онзи 
вятър, който помита 
съмненията по пътя към 
Голямото!

Екипът ни беше силен 
и сплотен в пъстротата 
си: доц. д-р Алексан-
дър Илиев - режисьор и 
оператор, ръководител 
на експедицията, Петко 
Колев, председател на 
Общобългарска фонда-
ция “Тангра – ТанНак-
Ра” - логистика, доц. д-р 
Ружа Нейкова-Саева - от 
Института за фолклор 
при БАН, Иво Леонкев 
- оператор-фотограф, д-
р Славян Стоилов, спе-
циалист по вътрешни 
болести, лекар на екс-
педицията. И моя ми-
лост, доц. д-р Иво Панов 
- иранист, ръководител 
на Катедра “Класичес-
ки Изток” в Софийския 
университет.

Трябваше да про-
учим, колкото е възмож-
но по-дълбоко, етно-
генезиса на българите, 
техния бит и култура в 
древността, състояние-
то на държавността им 
преди идването им в Ев-
ропа. Да установим има 
ли потомци или сродни 
на българите народи по 
тези земи. И постигнем 
ли дори минимален ус-
пех в тази нелека зада-
ча, да подготвим науч-
ния терен на една пълна 
интердисциплинарна 
експедиция, която да 
стартира през 2009 го-
дина.

Защо сметнахме, че 
криволичещата пътека, 
по която следва да вър-
вим, е именно пътеката 
към Памир, към земите, 
обитавани от население, 
говорещо персийски 
(фарси, дари) или някой 
от другите ирански ези-
ци? И какво ни накара да 
предпочетем версията 

за евентуалния ирански 
произход на българите 
пред останалите биту-
ващи хипотези? Пред 
тюркската или така на-
речена турано-хунска, 
пред угро-финската или 
фино-угриската, пред 
версията за смесения 
произход на прабълга-
рите? Най-вече поради 
факта, че през послед-
ните години все по-чес-

ПЪТУВАНЕ КЪМ ПРАРОДИНАТА...
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то се появяват пукна-
тини в тези концепции, 
взе да излиза на повър-
хността идеологизира-
ният в известна стенен 
подход при тяхното 
научно налагане. Така 
например вече не мо-
жем със същата катего-
ричност да твърдим, че 
българите са хуни - мон-
голоидността съвсем 
не им е присъща. Не би 
следвало да сродяваме 
българите и с тюрките, 
защото тюрките се поя-
вяват на историческата 
сцена едва през IV век 
от н.е. Не сме и скити, 
разбира се, тъй като 
гърците биха ги нарек-
ли още навремето “бъ-

лгари”. Не сме и алани 
поради обстоятелство-
то, че древните хрони-
кьори, летописци, исто-
риографи и историци са 
ни различавали от тях. 
И работата не е само в 
историческите свиде-
телства. Самият аз като 
специалист иранист, 
който повече от четвърт 
век е превърнал в своя 
съдба персийския език, 
култура и литература, 
в процеса на препода-
вателската си и научна 
дейност постоянно се 
натъквах на все по-из-
ненадващи примери за 
определена общност в 
миналото на днешните 
българи, наследници на 

прабългарите, и мина-
лото на персийския ет-
нос и етноса на памир-
ските народи. Няма ден, 
в който от страниците 
на различни персийски 
текстове да не изскачат 
думи като: шадраван, 
механа, шахмат, каиш, 
гайтан, пешкир, перде, 
кафез, синджир, гердан, 
чапраз, диване, ахмак и 
още, и още, залегнали 
много навътре в архаи-
ката на родния ни език. 
И което е още по-пока-
зателно – съществуват 
персийски думи, които 
не са преминали през 
език посредник (турски 
или арабски) в българс-
кия. Т.е. те съществуват 

единствено в българс-
кия и в персийския език. 
Тяхното издирване и 
класификация тепърва 
предстои.

В литературоведс-
ки план също откривам 
тук и там любопитни по-
зовавания и сведения 
за древните българи. 
Повече от десетилетие 
научен екип изследва 
персийския фолклор и 
произведенията на пер-
сийските автори класи-
ци от периода IX-XV век, 
за да издири местата, 
където се употребява 
етнонимът “болгар” или 
пък се дават сведения 

за българите. Принос в 
тази област имат както 
български иранисти, 
така и афганистанските 
писатели д-р Розек Руин 
и преподавателят по 
иранистика у нас Голам 
Хайдар Ягоне, както и 
младият ирански учен и 
преподавател в Софий-
ския университет Али-
реза Пурмохаммад. И 
за да повдигна леко за-
весата пред любопитни-
те, ще кажа, че ако има 
нещо типично, с което 
в персийската литера-
тура свързват етнонима 
“болгар”, това е на пър-
во място физическата 

красота на българите и 
особено на български-
те девойки, и на второ 
място - майсторството 
им при обработката на 
кожи и изкусната напра-
ва от тях на ботуши, кон-
ски юзди и седла. И на 
чайници. Удивително! 
Да, именно на чайници 
от кожа. Които и до днес 
се наричат “чайнак-е 
болгар”. И помагат при 
лекуването на различни 
болести.

Паметниците на мате-
риалната култура в стра-
ните, които с жив интерес 
обходихме, ни изумиха с 
някои поразителни при-
лики с наши паметници. 
Да кажем, внушителни-
ят барелеф на конник 
в Северен Афганистан, 
наречен по същия на-
чин, както и българския 
– “Мадар”. Изображение, 
създадено векове преди 
идването на исляма по 
тези земи. Кой го е сътво-
рил? И кога? Какво посла-
ние е вложил в него? Все 
загадки, на които, ако на-
мерим решение, може би 
то ще се превърне в ключ 
към енигмата на нашия 
Мадарски конник.

Доста за близостта 
ни с етноса на посетени-
те от нас страни ни ка-
заха и многобройните 
срещи с различни него-
ви представители. Бих 
искал да греша, но ми 
се струва, че в наши дни 

те ни изпреварват в от-
критостта си един към 
друг и към околните и 
в гостоприемството си. 
Симпатични качества, 
така характерни за бъл-
гарина - някога!

И така, първата стъп-
ка е направена. Тя опре-
делено ни дава не само 
обещания. Пред преми-
ера сме на трите серии 
на подготвения от екс-
педицията научнопопу-
лярен филм въз основа 
на събрания обилен 
филмов материал.

Срещите с нашата 
публика ни радват с 
интереса на сънарод-

ниците ни към направе-
ното и към онова, което 
предстои. И този инте-
рес е буден не само у 
нас. Бях гост на българс-
ката общност във Виена 
и в залата на Българския 
културен институт “Дом 
Витгенщайн” разказвах 
за експедицията и отго-
варях на десетки въпро-
си, наситени със запазе-
на памет и родолюбиво 
чувство. Във всичките 
ни контакти прозираше 
силното желание след 
всяка експедиция да са 
донесени в завършен 
вид интересуващите 
ни отговори. И това би 
било чудесно, разбира 
се, но в истинската на-
ука откритията се пра-
вят трудно. Да не гово-
рим за случаи като на-
шия, при който лентата 
трябва да се пренавие 
хиляди години назад...

Р.S. В науката не само 
откритията се пости-
гат трудно. Трудно се 
намират и пари за на-
учни експедиции. Средс-
твата за нашата бяха 
набавени с много усилия 
от ръководителите на 
Общобългарска фонда-
ция “Тангра – ТанНакРа” 
Петко Колев и Димитър 
Димитров. 

Дължим им нашата 
благодарност!
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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. 

Продължава от стр. 1

СЪЩНОСТ НА 
БИОЛОГИЧНОТО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ
Първото нещо, ко-

ето повечето хора из-
веждат на преден план 
от същността на биоло-
гичното земеделие, е 
изключването от упот-
реба на изкуствените 
торове, синтетичните 
пестициди, растежни-
те регулатори и анти-
биотиците. Това ведна-
га създава впечатление-
то за нещо примитивно 
и ниско продуктивно. 
Ограничава интереса на 
управляващите сектора 
и на земеделските сто-
пани към биологичното 
производство или кон-
центрира всички усилия 
към търсенето на ал-
тернативни пестициди 
и торове. При такъв ог-
раничен подход не биха 
могли да се очакват 
значими резултати, още 
повече че този аргумент 
се използва много уме-
ло срещу биологичното 
земеделие от академич-
ни среди и компании, 
свързани с производс-
твото и дистрибуцията 
на агрохимикали.

Биологичното земе-

делие е нещо 
много повече от 
изк лючването 
на синтетични-
те пестициди, 
из к ус т в е ни те 
торове и рас-
тежните регу-
латори. Това е 
производстве-
на система, коя-
то се управлява 
в съответствие 
със специфич-
ните местни ус-
ловия, функци-
онира нормал-
но с минимални външни 
вложения, интегрира 
к ул т у р н о с то п ан ск и , 
биологични и меха-
нични практики, които 
благоприятстват рецик-
лирането на ресурсите, 
запазват биологичното 
разнообразие, стимули-
рат биологичните цик-
ли и биологичната ак-
тивност на почвата, въз-
становяват, поддържат 
и засилват екологичния 
баланс.

Главното при 
биологичната 
производствена 
система 
е комплексният 
подход при ней-

ната оценка и 
управление като 
едно цяло, като 
един жив орга-
низъм. 

Намесата върху от-
делно производствено 
звено се преценява за 
последствията върху 
останалите. Ограничава 
се всяка намеса, която 
уврежда нормалното 
функциониране на при-
родните цикли в систе-
мата, за да се извлича 
максимална полза от 
взаимодействието меж-
ду животни, растения, 
почва и климат.

Системата включва 
специални грижи за 
поддържане и повиша-
ване на почвеното пло-

дородие, чрез 
прилагане на се-
итбообръщения 
с бобови култу-
ри, оползотворя-
ване на оборския 
тор, растителни-
те и домакински 
отпадъци под 
формата на ком-
пост, прилагане 
на зелено торе-
не (сидерация), 
биоторове и др. 
за активиране на 
почвените орга-
низми.

Осигурява се добро 
здравно състояние и 
продуктивност на земе-
делските култури, глав-
но чрез оздравяване на 
почвата, профилактич-
ни мероприятия и ба-
лансиране на системата 
на базата на богато био-
логично разнообразие, 
активиране на природ-
ните регулаторни меха-
низми и въвеждане на 
алтернативни методи и 
средства на растителна 
защита.

Чуждестранният и 
нашият опит показват, 
че съвременните тех-
нологии за биологично 
производство, базира-
ни на такъв подход, раз-
криват големите му по-
тенциални възможнос-

ти, като заедно с това 
допринасят за опазва-
не на околната среда и 
здравето на човека.

Положителна оценка 
за биологичното земе-
делие е направена офи-
циално в България още 
през 1993 г.

За съжаление, управ-
ляващите в България ни-
кога досега не са се от-
насяли с необходимото 
разбиране за голямата 
обществена значимост 
на биологичното земе-
делие и не са го подкре-
пяли реално.

Основните 
проблеми на 
българското 
биологично 
земеделие са:

- Закъснялата финан-
сова подкрепа от държа-

вата;
- Неразвитият вътре-

шен пазар за биологич-
на продукция.

Проблемите с фи-
нансовото подпомагане 
на биологичното земе-
делие са свързани с ко-
рупционните практики 
и недоверието към раз-
плащателните агенции 
в България, на което се 
дължи забавянето и от-
казът на акредитация от 
ЕС.

При положение, че 
такива проблеми от-
състваха, биологичното 
земеделие трябваше да 
бъде финансирано по 
програма САПАРД още 
от 2001 година, откогато 
е въведена съответната 
нормативна уредба в 
България (Наредби 22 и 
35) и е взето решение от 
ЕС за въвеждане на пи-
лотни агроекологични 

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ 
НА БИОЛОГИЧНОТО 

ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ
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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

програми и в страните в 
предприсъединителен 
период.

Правителството, в 
лицето на премиера и 
зам.-преми-
ера по ев-
ропейските 
ф о н д о в е , 
трябва ре-
шително да 
се справи 
с тези про-
блеми, като 
повери ръ-
ководс тво -
то на разплащателните 
агенции на честни и 
компетентни кадри, не-
обвързани с партиите, 
както и реално да се ан-
гажира с финансовото 
подпомагане на изпъл-
нението на Национал-
ния план за развитието 
на биологичното земе-
делие 2007-2013 г.

БЛАГОПРИЯТНИ 
ПРЕДПОСТАВКИ

Разкриване на 
работилници за 

производство на 
биологични храни.

В много райони на 
страната съществуват 
големи терени, на които 
не са използвани агро-
химикали години наред. 
На тях може да започне 
биологично производс-
тво при намален прехо-
ден период.

Всепризнати в света 
с високите си качества 
са: българското кисело 
мляко, розовото масло, 
ментата и др. масле-
но-етерични култури и 
лекарствени растения, 
плодовете, зеленчуци-
те, гроздето и виното, 
които се търсят още по-
вече,  когато са произ-
ведени по биологичен 
начин.

Пренесен и популя-
ризиран в България е 
европейският опит в 

биологичното земеде-
лие, благодарение на 
дългогодишните усилия 
на няколко неправител-
ствени организации, по 

линията на 
редица меж-
д у н а р о д н и 
п р о е к т и . 
Биологично-
то земеде-
лие е попу-
ляризирано 
чрез: обуче-
ние на фер-
мери, кон-

султантски и инспектор-
ски кадри; семинари за 
местни ръководни дей-
ци, публицистична дей-
ност, разработки на тех-
нологии за биологично 
производство (около 
20). Над 1500 фермери 
и селскостопански спе-
циалисти са преминали 
през курсове за обу-

чение и семинари по 
биологично земеделие, 
организирани от Агро-
екологичния център на 
АУ-Пловдив, Асоциация 
“Екофарм” и Фондация 
“Биовселена”.

Биологичното 
производство 
представлява 
интерес за ця-
лата българска 
общественост:

- като форма на ус-
тойчиво развитие то се 

подкрепя от 
всички, чиито 
м о р а л н о - ф и -
лософски възг-
леди не допус-
кат да оставим 
на бъдещите 
поколения по-
малки шансове 
за изхранва-
не върху тази 
земя;

- като до-
ставчик на безопасни 
храни биологичното 
производство е за всич-
ки, които се нуждаят 
или биха желали да кон-
сумират здравословни, 
необременени с агро-
химикали продукти;

- като производстве-
на система биологич-
ното фермерство дава 
шанс на земеделските 
производители за оце-
ляване и при остър не-
достиг на финансови 
средства;

- за хранително-вку-
совата промишленост 
и външнотърговските 
организации сертифи-
цираните български 
биологични продукти с 
високите си екологични 
качества са добра въз-
можност за заемане на 
ниша на европейските и 
световни пазари.

Страната има приет 
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА БИО-
ЛОГИЧНОТО ЗЕМЕДЕ-
ЛИЕ 2007-2013. Негова 
главна стратегическа 

цел е 8% от използва-
ната земеделска земя, 
да бъде управлявана по 
биологичен начин към 
2013 г. За сравнение, в 
ЕС тенденциите са този 
показател да достигне 
около 20%. Засега био-
логичното земеделие в 
България заема под 1% 
от земеделските земи. 
Преодоляването на 
голямото изоставане 
може да стане само с 
много решителни мерки 
от страна на държавата.

За развитието на 

пазара на биологични 
продукти се предвижда 
скромната цифра 3% от 
продадените хранител-
ни продукти в България 
през 2013 г. да бъдат 
биологично произве-
дени, на фона на на-
предналите европейски 
страни, където тази част 
е над 20-25%.

За формиране на пот-
ребителско търсене на 
биологични продукти и 

храни са предвидени:
- национални и реги-

онални информационни 
кампании за промоция 
на биологични продук-
ти и храни сред населе-
нието;

- изготвяне и раз-
пространение на ин-
формационни матери-
али, включително за 
ползите от биологични-
те продукти и храни, ка-
чеството на продуктите, 
системата за контрол, 
положителното влия-
ние на биологичното 
земеделие върху окол-
ната среда и др.

Предвижда се по-
добряване на систе-
мата за предлагане на 
биологични продукти и 
храни чрез развитие на 
съвременни форми за 
маркетинг на биологич-
ни продукти:

- специализирани 
градски пазари;

- щандове в супер-
маркетите и големите 
магазини;

- директни продажби 
в стопанствата и обек-
тите за екотуризъм;

- абонаментна систе-
ма за снабдяване по до-
мовете.

Планирано е приори-
тетно финансиране на 
ориентирани към прак-
тиката научни изследва-
ния, образование и 
консултантска дейност 
в областта на биологич-
ното земеделие и най-
важното - ДИРЕКТНО 
ФИНАНСОВО ПОДПО-
МАГАНЕ НА БИОЛОГИЧ-
НОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЧРЕЗ 
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИ-
ТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО-
НИ 2007-2013.

Нивата на компен-
саторни плащания по 
мярка 214 никак не са 
за подценяване. Те са за 
период от 5 години на 

СЪВЕТИ ЗА МЛАДИ РОДИТЕЛИ
От антропософски лекари

Нели СПИРИДОНОВА-ХОРИНСКИ, Виена

1. Русите и червенокосите хора често са 
предразположени към различни болести по-
ради липса на желязо. Препоръчва 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 образуването на сяра, 
която им липсва. Албиносите имат прекалено 
много сяра, те се нуждаят от желязо.

2. При смесени женитби през първите годи-
ни децата да не се принуждават да израстват с 
двата езика, а да усвоят първо единия. По-късно 
могат да се появят душевни затруднения, особе-
но чувство за бездомност. Изучаването на вто-
рия език се препоръчва от училищна възраст 
нататък.

3. За да има здрави и хубави зъби, добре е на 
детето ежедневно да се дава 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: 
Детето да се положи по корем, да се подпре с 

ръка главичката, да се стисне нослето, за да от-
вори устата. 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. Къси рокли и панталони, т.е. голи крачета 
водят по-късно до възпаление на сляпото чер-
во (апендицит). Р. Щ.

7. Късогледството може да се лекува с успех 
само в ранна детска възраст  медикаментозно 
с Belladonna, и също с лечебна евритмия. Това 
трябва да се направи, особено когато и двамата 
родители са късогледи и носят очила. Късогле-
дите хора често са дюстабанлии и имат слабо-
сти на гръбначния стълб.

8. Между втората и третата година детето 
трябва да се отучи да слага всичко възможно в 
устата или да го допира до устните.

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

хектар годишно:
Полски култури, вкл. 

фуражни:
- биологични: 155 

Евро/ха
- в преход: 181 Евро/

ха;
Ливади и пасища: 82 

Евро/ха;
Зеленчукови култу-

ри, вкл. гъби и картофи:
- биологични: 357 

Евро/ха
- в преход: 483 Евро/

ха
Трайни насаждения, 

лозя, маслодайна роза:
- биологични: 418 

Евро/ха
- в преход: 505 Евро/

ха
Ароматни и меди-

цински растения:
- биологични: 267 

Евро/ха
- в преход: 340 Евро/

ха
Пчеларство: 11,5 

Евро/пчелно семейс-
тво.

В заключение може 
да се каже, че в Бълга-
рия има много благо-
приятни предпоставки 
за  развитието на биоло-
гичното земеделие, но 
и сериозни проблеми, 
за чието преодоляване 
са наложителни бързи 
мерки от страна на дъ-
ржавното ръководство 
и общите усилия на ця-
лата общественост.
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рее, най-големият син рекъл на майка си:
- Мале, ще отида да вардя ябълката. Дай 

ми нож и орехи, та да не заспя. 
Седнал най-големият син под ябъл-

ката и захванал да троши орехи. Изне-
виделица задухал силен вятър, дър-
ветата се превили доземи. Тъмен 
облак закрил звездите, а от него се 
спуснала халата, грабнала златна-
та ябълка и докато големият син 
се усети, отлетяла.

На другата година средният 
син казал на майка си:

- Мале, отивам да вардя 
ябълката. Дай ми нож и орехи, 
та да не заспя, че да тръгвам.

И той седнал под ябълката. И 
така се улисал да троши орехи и 
да ги яде, че не разбрал как ха-
лата отнесла златната ябълка.

На третата година най-малки-
ят син рекъл:

- Мале, този път аз ще вардя 
ябълката. Дай ми ножа! 

Той се качил на дървото, седнал 
между листата близо до ябълката и за-

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

Живяла някога една жена, която имала 
трима сина. В градината им растяло 
чудно красиво ябълково дърво. Вся-
ка година то раждало само по една 

ябълка, но не каква да е, а златна. Само че в нощта, 
когато ябълката узрявала, долитала една хала, от-
късвала златната ябълка и я отнасяла със себе си.

Една година, като дошло време ябълката да уз-

ТримаТа браТя и злаТнаТа 
ябълка Българска народна приказка

чакал. Към полунощ се дочуло бучене, въздухът за-
треперил и халата се стрелнала към златната ябъл-
ка. Тогава най-малкият брат изскочил от скривали-
щето си и с нож в ръка се хвърлил срещу чудови-
щето. Започнала се борба на живот и смърт, земята 
затреперила. Най-малкият син се биел юнашки, 
хвърлял се безстрашно върху халата, но не успял 
да я убие. Най-накрая й нанесъл силен удар с ножа, 
тя изревала от болка, плеснала с криле, с мъка се 
вдигнала към облаците и отлетяла. Най-малкият 
син откъснал златната ябълка и я отнесъл на майка 
си.

В това време по-големите братя спели такъв 
дълбок сън, че едва ги събудил, за да тръгнат да 
търсят ранената хала. Следите от кръвта водели до 
една дупка, толкова тъмна и дълбока, че дъното й 
не се виждало. Най-големият син се направил на 
най-голям юнак и поискал него да спуснат в дупка-
та. Вързали го с едно въже през кръста, спуснали 
го, но когато стигнал до средата, той се изплашил 
и заклатил силно въжето - да го изтеглят. След него 
и средният брат се спуснал, но и той се изплашил, 
и него изтеглили. Най-после дошъл ред и на най-
малкия. Той казал:

- Сега аз ще сляза долу. Поклатя ли въжето един 
път - спускайте ме. Поклатя ли два пъти - ще трябва 
да ме изтеглите. 

Братята го вързали и започнали да го спускат. 
Спускали го, спускали го, най-после той слязъл на 
дъното.

Повървял малко и скоро стигнал двореца на ха-
лата. В градината пред двореца седели три девой-

ки. Двете 
играели със 

златни ябълки, а 
третата - най-малка-

та и най- хубавата, си нямала златна 
ябълка, а най-обикновена.

- Девойки, пуснете ме да вляза! - викнал мо-
мъкът.

- Върни се назад, юначе! - изплашила се най-
малката от красавиците. - Ако те види халата, ще те 
изяде, толкова е разярена. Неотдавна отиде да ми 
донесе златна ябълка, но се върна цялата обляна в 
кръв. Бягай, докато не те е усетила!

Момъкът не я послушал, прескочил оградата на 
градината, влязъл в двореца и след малко оттам се 
дочул страховит рев. Това била халата, която най-
малкият брат доубил. След това той освободил 
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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.

девойки-
те, кои-
то били 
п л е н е н и 
принцеси, 
и ги отвел 
до въже-

то в дъното 
на дупката. 
Вързал пър-
вата принце-
са и дръпнал 
въжето два 

пъти. Братята 
изтеглили де-
войката. Вързал 
средната - изтег-
лили и нея. Оста-
нала най-малката 
и най-хубавата. 

Момъкът й рекъл:
- Като те изтег-

лят и видят колко 
си хубава, братята 
ми ще се скарат за 

тебе и няма да искат да ме изтеглят. Ако пък аз из-
ляза най-напред, а след това изтеглим тебе, нещо 
може да ти се случи, а аз няма да мога да ти се при-
тека на помощ. Затова ти ще се качиш по-напред, а 
ако ме обичат, братята ми ще извадят и мен. Ако ли 
пък не - все някак ще се оправя.

Девойката рекла:

- Вземи този пръстен. Давам ти 
го, защото ми харесваш. Ако горе 

се скарат за мене, аз ще кажа, че ще 
се омъжа за този, който ми напра-
ви дрехи самородни. А такива дре-

хи може да ми даде само човекът, в 
който е този пръстен. Ако братята 

ти не те изтеглят, ти ще постоиш още 
малко тук, после земята ще се отвори 

и ти ще паднеш още по-надолу. Там 
има два овена - бял 
и черен. Паднеш ли 

върху черния, той ще 
те отнесе на долната 

земя. Паднеш ли на бе-
лия, той ще те изнесе на 

белия свят.
В това време братята за-

почнали да теглят въжето и мо-
мъкът се сбогувал с девойката. 
После зачакал да спуснат въжето 
и за него, но напразно. Тогава зе-
мята се разтворила, най-малкият 
брат пропаднал и възседнал чер-
ния овен. Той го понесъл още по-
надолу, към долната земя, хвър-
лил го там и изчезнал. Клетият 
момък тръгнал, накъдето му ви-
дят очите. Скоро стигнал до една 
къщурка накрая на един голям 
град. В къщурката живеела ба-
бичка, която никого си нямала и 
го взела да преспи при нея. За ве-
черя бабичката почнала да меси 
хляб, но вместо вода, месела го 
със сълзи:

- Защо плачеш, бабо? Защо ме-
сиш хляба със сълзите си? - свило 
се сърцето на добрия момък.

- Как да не плача, сине. Змей-
суховей се е заселил наоколо, не 
ни дава вода да си налеем, ако не 
му дадем да изяде някое моми-
че. Аз имах шест дъщери. Давах, 
давах - издавах се, нито една не 
ми остана. Змеят вече цяла годи-
на не е пускал водата. Днес царят 
изпрати дъщеря си - да я глътне 
змеят, да се насити, да отвори ре-
ките. Утре ще имаме вода.

Като чул това, момъкът ско-
чил, разпитал бабата къде царс-
ката дъщеря чака змея и хукнал 
натам.

Стигнал точно когато змеят се 
спускал към вързаната за едно 
дърво царкиня. Като видяло най-
малкия брат, страшилището из-

ревало грозно 
и трите му глави избълвали ог-
нени пламъци. Момъкът не треп-
нал, с един удар отсякъл и трите 
глави. Змеят издъхнал и в същия 
миг всички реки, извори, пото-
ци и чешми в царството рукнали 
буйно. Когато царската дъщеря се 
върнала жива и здрава в двореца 
заедно със своя спасител, царят 
не повярвал на очите си:

- Кажи какво искаш, юначе? 
Ако искаш, давам ти цялото си 
царство!

- Не искам нищо на този свят, 
царю! - отговорил най-малкият 
брат. - Искам да изляза на нашата 
земя.

Замислил се царят:
- Това не е по силите ми. Но 

ако се намери някой, който може 
да те изнесе, аз ще дам всичко, 
каквото потрябва.

Тогава един от царските съвет-
ници излязъл напред и казал:

- Царю честити, знам, че има 
един орел на триста години. Той 
може да направи това, но сега се 
съблича - перата сменя, перуши-
на хвърля. Нека го питаме - той е 
стар и се е изкачвал и друг път на 

горната земя. 
Викнали орела и царят го попитал:
- Можеш ли да изнесеш този човек пет земи на-

горе?
- Изнасям го, - рекъл орелът - но сега се събли-

чам. Гол съм, та не мога сега.
- А кога ще се облечеш пак?
- Ще се облека, когато изхраните две родени 

днес биволчета. Като пораснат, заколете ги, наре-
жете месото им на парчета. След това напълнете 

едната кожа с месото, а другата с вода. Направете 
една клетка, завържете я с железни вериги и сло-
жете вътре кожите. Тогава ме извикайте - аз ще съм 
се облякъл.

Царят наредил да направят каквото орелът по-
искал. Когато всичко било готово, той долетял.

- Влез в клетката - рекла птицата на най-малкия 
брат. - Аз ще те понеса нагоре. Като кажа “га”, ще ми 
даваш месо. Кажа ли “пиу”, ще ми даваш вода. 

Литнал орелът и понесъл юнака. Кажел ли “га”, 
юнакът му давал месо, кажел ли “пиу” - давал му 
вода. Но приготвеното месо не стигнало и момъкът 
тихомълком започнал да реже от нозете си. Най-
сетне стигнали горната земя.

- Хайде, юначе, ставай и тръгвай! Вече си у дома! 
- Не мога да ходя. Рязах месо от нозете си - да те 

храня, докато стигнем. 
Тогава орелът погалил краката на момъка с пе-

рата на крилете си, те оздравели и той скочил и се 
запътил към къщи. А там братята му още се карали 
за най-малката девойка. Като видяла момъка, тя се 
зарадвала и рекла:

- Искам дрехи самотворни. Който ми ги даде, 
него ще взема! 

Сетил се най-малкият брат за пръстена, погла-
дил го и тутакси се появили дрехи самотворни и за-
сияли с чудна хубост. После вдигнали сватба и три 
дни и три нощи се веселили под клоните на ябъл-
ката. А тя и до ден днешен, когато дойде времето, 
всяка година ражда по една златна ябълка.
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Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
 

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

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

В началото
                         бе
                             Словото.
То
                Винаги
                                  е там -
между алфата
                      и омегата
                                  на Цялото,
в лоното
                  на първичния
                                     Хаос
и стои
                  на трона си
                             от Светлина.

То -
               Върховното
                             Същество,
Бащата
                       и Майката –
                                        Бог,
Създателят
                  и Творецът –
                                Абсолют,
от който
                   започва
                                     всичко,
който създава,
                     разрушава
                                 и защитава,
който БЕ,
                  който Е
                                и който Ще Бъде!
И със своето
            всемогъщо,
                      вездесъщо и
                                 всепроникпащо
                                                   Съзнание 
Той взима
                 от бездните

ОДА ЗА ИКАР
                                 на Хаоса 
всевечната
                         яркост
                                  на Светлината 
и величавата
                        сила
                                        на Мрака 
и проектира,
                    моделира,
                                      и ражда 
белите
                  и черните
                                       дупки, 
пространството,
                          времето
                                       и стихиите, 
вселените
                    и цялото
                                    Мироздание. 
И под палката
                    на върховния
                                         Диригент, 
в двубоя
                  на Мрака
                                 и Светлината,
на Хаоса
                с космичния
                                   Ред –
избухват
                 безброй
                               фойерверки.
А те, в зарево
                     от светлинни
                                     торнада
и грохот
                   на огнени
                                  колесници,
се пръскат
                 в рояци
                                 искри,
преливащи

                      в призрачни
                                   сфери.
И с призивния зов
                               на фанфари,
под арки
                           на цветни дъги,
с кристалния звън
                               на камбани
се раждат
                 милиарди
                                   звезди.
А те,
             сияйно
                            красиви,
заченати
               в тайна
                              мистерия
с титаничната мощ
               на вселенския
                                 стан,
се вихрят
               в спиралните
                                  ритми
на дивен
              и радостен
                                танц.
И така
              отначало
                            до края
по всичките
                звездни
                           вселени
се носи
               Духът
                           на Твореца
и
              ражда
                          Живота.
И ангелски хорове
                     с небесни
                                оркестри
възпяват
                  в екстаз
                            Любовта,
която
             твори
                     световете

със звуци
            от Одата
                         на радостта.
А той -
                 Животът -
изваян
              между границите
                                     на световете,
Синът
             на вечното
                                движение
и всепроникващата
                           Любов
                                        на Бога,  
е винаги
                   нов
                                и различен,
съграждащ
                      и безсмъртен,
млад
                    и непредсказуем.
Препуска
                 из вселенските
                                  простори
и флиртува
                  с ефирните
                                      феи,
а в шепота
                  на звездните
                                       сфери
от любовта им
                   се раждат
                               неспирно
безбройни
               светлинни
                                    монади.
И всичко,
                    което създаде
                                          Творецът,
Накрая
                  положи в
                                Човека,
И нарече го
                   Венец
                            на Мирозданието,
и създаде го
                    с цялата си

Алеко КОНСТАНТИНОВ

- Казвате, господа, че Беседата не напредвала – 
издума нашият приятел Бомбардек. – Как да не на-
предва? Вий знайте ли, каквато разлика има между 
днешния салон на беседата 
и буфета при градската гра-
дина, таквази разлика има 
между днешния живот на 
беседското общество и тоя в 
началото.

– Наистина, господин 
Бомбардек, разкажете нещо 
от миналия живот на Беседа-
та – обади се един от компа-
нията.

– Че за кое по-напред? И 
време нямам сега. Но, хайде, 
ще ви разкажа за един малък 
епизодец, па вий съдете има 
ли, или няма разлика между 
тогавашното и сегашното.

Туй беше преди тринай-
сет-четиринайсет години, не 
помня точно; давахме ний Беседата, тоест бал сре-
щу Нова година. Вий сте още деца, по това време 
всички сте били пръснати из Европа по учение; вий 
заварихте Беседата горе-долу уредена, но какво 
беше в началото! Сега даже невероятно ще ви се 
види, като ви кажа, че ний давахме бала, за който 

Алеко 
Константинов 

 (01.01.1863 - 
11.05.1897)

Из миналия живот на      “Славянска беседа”
е думата, в мизерничкото са-
лонче на буфета при градската 
градина. Тогава нямаше още 
салонен струнен оркестър. 
Хохола, като се завреше със 
своите музиканти в едно кьо-
ше, че като запращят тръбите, 
ще помислиш, че си под сте-
ните на Иерихон. Но не знам 
как, като че по-весело беше 
тогава, по-весело и по-одушевено. Идея 
имаше тогава в дружеството, господа, и тая 
идея въодушевяваше обществото. “Славян-
ска беседа” не беше само пуст звук. Сега не 
е тъй... Впрочем кой знай, ний, възрастни-
те, сме винаги песимисти и миналото ни е 
все по-мило. Весело беше наистина, но се 
случваха по някой път такива дивотии, че 

сърце ми не дава да ги спомням. Но обещах да ви 
разкажа една случка, няма сега да се отказвам. По 
онова време, господа, имаше между военните до-
ста разгаленички офицерчета, сега като че поиз-
чезнаха, сега виждам между тях образованички, 
възпитанички, но по онова време — пази, боже! 

Скандал подир скандал. Сега престанаха, а 
тогаз, току чуваш, че тогоз били в кафене-
то, на оногоз вадили шашка в шантана – ей 
таквиз! Дивотии... Вчерашно хлапе, турило 
златни копчета, запасало сабя – не можеш 
да му излезеш насреща. Бре, стой! И аз съм 
човек! Йок, ти си мужик! – Гледай ти, кюл-
хане, н’едно! Тогава още “Ваше благородие” 
им казваха солдатите. Савичката ги цереше 
тях хубавичко, ама има ли всякой неговите 
железни мускули...

Сега да ви кажа за случката. Веселим 
се ний, танцуваме; по едно време, около 
полунощ, виждам аз, вмъкват се в салон-

чето, от задния вход, двама офицери, подпоручик 
Носовирков и пряпорщик Лимоничков, пияни като 
английски матроси. Кой знай от каква оргия се за-
връщаха! Влизат те, господа, с шашки, изправят 
се почти всред салона и почват със замъглевени 
очи да изглеждат нахално всичките дами наред и 
си фъфлят помежду си. Танците спряха. Настъпи 
малък антракт пред полунощ, щеше да се почне 
лотарията. (И тогава имаше лотария.) Публиката се 
настани около масите да закусва. Двамата офицери 
накараха грубо един служител да им дотътре маса 
насред салончето, седнаха те и Носовирков, колко-
то му сила държи, почна да удря по масата.

– Еей, ти, ела тука, бре! – вика той служителя с 
прегракнал глас.

– Остави онези там другите, при мен ела, като те 
викам. Дай тука една б... б... бутилка ш... шампанско, 
чуваш ли? Ш... шампанско! Скоро!

Направи той свойта поръчка и изгледа надмен-
но цялата публика, като че публиката трябва да ос-
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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”

Из миналия живот на      “Славянска беседа”
тане с отворени уста пред неговото умно “ш... шам-
панско”.

Донесоха им бутилката, изхвърлиха с гръм за-
пушалката и шипящата влага се запени в кристал-
ните бокали. Офицерчетата, полуразлегнати на 
столовете си, с крак върху крак, задимиха цигари и 
почнаха да стрелят презрение върху окръжающата 
ги публика, ако погледът им падаше върху някой 
мъж; или се силяха да изобразят маслен поглед, ако 
окото им падаше върху дама. Всяко тяхно движе-
ние беше провокация: те като че искаха да кажат 
на публиката: “А бе защо не дойдете да ни дръпнете 
по един бой?”... По едно време, господа, виждам аз 
– става подпоручик Носовирков, стола се търколи 
зад него, – той се обръща и изглежда стола усмих-
нато, но при туй обръщане и той сам щеше да се 
строполи върху стола, ако не беше си разтворил 
нозете да запази равновесие; той се сепна и когато 
погледна напреде си, очите му случайно се срещ-
наха с погледа на една дама, която едва сдържаше 
усмивката си. Кой знае как си е изтълкувал офице-
рина тази усмивка; той напълва двата бокала, като 
разлива с разтреперани ръце зад краищата, взема 
чашите и като пристъпва към дамата, подава й с 
една възмутителна дързост бокала: “На, ш... шам-
панско, з...за ваше здра-
ве!” Госпожата беше една 
умна жена. “Благодаря – 
каза му тя, – аз съм здрава, 
но вий изглеждате да сте 
болен.” – “Е, тогаз, дай да 
се ч... чукнем!”... Аз не мо-
жах повече да се сдържа, 
спуснах се към офицери-
на и като го хванах с два-
та пръста за ръкава – вий 
виждате, че господ ми е 

дал силица, – с един замах го дотътрих 
и го сложих на стола му. Какво?! Що! Му-
жик! Развика се онуй ми момче и бърка 
да вади шашка, па и прапорщика, и той 
изведнъж за сабята се хваща. Аз им ка-
зах тихичко, но решително, че ще строша шашките 
им, ако се осмелят само да ги изтеглят, и си сложих 
ръката върху един тежък стол. И представете си, 
те млъкнаха. Видяха с кого имат работа... Почна се 
лотарията, след туй пак танци, завъртя се балът, 
възстанови се веселбата. Кога са се измъкнали офи-
церчетата – аз не забелязах. Свърши се балът, изли-
зам аз с жена си през градината: в ръце държа една 
ваза и една мастилница желязна – от лотарията ми 
се паднаха. Вървим си така, тихичко, излязохме на 
улицата срещу двореца; по едно време като изплю-
щя един камшик по врата ми – звезди ми светнаха 
пред очите. “Варди се!” – извика жена ми. Доде да се 
обърна – пляс! Още един камшик по гърба ми. Взи-
рам се, офицерчетата! Носовирков и Лимоничков! 
Че като грабвам вазата – бух едного, мастилницата 
– бух другиго; те обърнаха гръб, погнах ги – кого 
настигнах, не зная, ама едно таквоз текме му изти-
парих, трябва и днес да го помни, ако е жив. Пос-
мекчиха се вече тези възточни бабаитлъци. Каже-

те, господа, можете ли да 
допуснете, че е възможен 
днес такъв скандал в Бесе-
дата. И мислете, че малко 
е спомогнала Славянската 
беседа за смекчение и об-
лагородяване на нравите. 
Сега не подпоручик, ами 
и генерал, като влезе в 
салона, с респект влиза. 
Право казва един от вас, 
че сега:

Славянска беседа е мирна ог-
рада,

за дружба сърдечна,
страстта тук немей.
Тук българин с сърбин и чех 

със словак,
хърватин с словенец и русин 

с поляк
по братски живей.
Беди ли, тъги ли сърце ти на-

лягат,
ил` бури житейски душата ти стягат –
в Беседата, знай,
ще найдеш покой или в реч сладкодумна,
ил` в братския кръг в веселба многошумна,
тъга тук не трай.
За знанье ли жажда, славянино, сещаш –
тук книги те чакат, приятели срещаш –
развивай умът.
Ил` търсиш ти шум, развлечения свесни –
тук музика има, и танци, и песни –
насищай слухът.
Дойдете, славяне, сплотете се, братя,
в този мирния храм, в тези чисти обятия
тук има живот.
- Сбогом, господа.
- Сбогом, господин Бомбардек. 
- Тази година ще се качим ли на Мусала? – попита 

весело на излизане Бомбардек. 
- Разбира се. То се знай. О, да, да! – извика въоду-

шевено компанията.
– А propos, господа – каза Бомбардек на излиза-

не, – онзи ден една бедна вдовица съжаляваше, че 
не дала дъщеря си да се учи за певица, а я омъжи-
ла, та я поробила млада-зелена. “Да беше отишла в 
странство да се учи, може би щеше да й проработи 
честта, та някой път даже в Славянска беседа да 
пее.”

Разбирате ли, господа! Даже в Славянска беседа! 
Видите ли как нашето общество високо цени вече 
Беседата! Сбогом!

София, 23 март 1895 г.

                               Любов,
по Свой
                  образ
                         и подобие,
и се изуми, 
                  когато
                                 видя,
че в него
                 е вложил
                              Себе си.
Тогава
             Той -
                               Отецът,
се изправи 
               пред Човека
                                 и му рече:
Върви,
              Сине
                                 мой!
Ти си свободен
         да бъдеш това,
                      което сам
                              Сътвориш!
И ти, Човеко,
             стана 
                   антена 
                           между
                                  Земята
                                       и Небето, 
и събра в себе си 
                   Огъня,
                        Въздуха,
                               Водата
                                           и Земята, 
и всички стихии,
            и всички вселени,
                       и всичко сътворено
                                             до днес, 
и всичко,
             което ще бъде
                                      утре, 
и стана
                  мярката
                                на всички неща, 
и стана
          Рицарят
                               на свободната воля, 

и стана този,
                който твори
                                 съдбата си, 
и пое
                най-свята
                              отговорност 
пред Творението
                       и теб
                                   самия!
Затуй, чуй сега,
                      Човеко,
                                  гласа на сърцето си. 
Нали там е твоята душа
                  и гърдите ти станаха оби-
тел
                           на нейната Божествена 
искра? 
Нали за теб тя побра
                   мъдростта на Всемира
                                            и ти я поднесе
                                                                в 
дар? 
И само чрез нея
                               ще познаеш себе си, 
и ще разбереш
                              смисъла на Живота, 
и ще усетиш
                                     Духа на Земята, 
и само така
                ще успееш да чуеш
                                     нейния зов
                                                 за помощ! 
И ти си този,
                който
                      можеш
                             да я спасиш
                                            ДНЕС! 
Но побързай,
                 че пулса
                               на Времето 
отмерва
              дванайсет
                                без пет
и утре –
              ще бъде
                             късно!
Нали ти, Човеко,
                   си неувяхващият 

                                        Венец
                                             на Живота 
и Бог
        те обича,
                 и облива
                          с любовта си? 
Живей
            в радост –
нали си
               дареният
                           с безсмъртие! 
Сътворявай
                 живота си
                                красив –
нали той
                е твоята
                             Вечност! 
И Обичай
             себе си
                       безусловно, 
но обичай
              и ближния си
                                   истински, 
защото
              другият -
                             това си ти 
и всичко е
                       Едно, 
и то е
            Единното Съзнание,
                                        което те
                                                    роди!
И днес, Човеко,
                   ти се пробуждаш
                                 от дълбокия си сън! 
Затуй, поклони се
                   пред новия
                              космически Ден, 
но сведи глава
                        и пред свещения Мрак –
защото чрез него
                          позна Светлината! 
Срещни изгрева
                    с ус мивка,
                                  песен
                                         и мъдрост 
и помни,
                      че Бог

                                       е Любов, 
а злото
                     е бъдещо
                                          добро. 
Разкъсай
                  булото
                               на илюзиите 
и застани
                   с лице
                                  срещу себе си. 
А когато се слеят
                          Духа и сърцето ти, 
ще съзреш
               Бога в теб
                               и ще откриеш, 
че истината
                      те прави
                                        Свободен!
Ще разбереш,
                    че прекрасната Гея
                                      е днешния ти дом, 
но ти - приземеният Икар,
                       си Граждажин
                                    на древния Всемир. 
Затуй, тръгни
                   с пламтящия факел
                                              в гърдите си
и празнувай
                    стремежа
                                 към Светлината! 
Тя те извежда
                    от дълбините
                                     на Мрака, 
за да срещнеш
                         самия
                                      себе си.
Като Феникс 
                         в своето
                                        възкресение, 
ще узнаеш,
                че ти си Богочовекьт –
Творец
            на нови
                           светове! 
Полети!
                        И на добър час!

Саша ТОДОРОВА, София
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Продължава от стр. 1

Северната Венеция - Градът на Петър Велики, беше 
неотразимо красив!

Дните минаваха на лекции в института, в разход-
ки из парковете, музеите, по чудните мостове и край-
брежни улици... Невъзможно беше да се наситиш. Ис-
каше й се да погълне всичко това и да го отнесе, да го 
запечата в ума си. Тя зна-
еше, че беше й се случи-
ло щастие и то няма да 
се повтори.

Една нощ телефонът 
зазвъня. Беше толко-
ва неочаквано, че тя се 
стресна. Помисли, че 
звънят от регистратура-
та. Оказа се, че е градски 
разговор.

- Здравейте! - чу тя 
приятен мъжки глас. 
- Извинете ме, ако Ви 
събудих. Навън е така-
ва прекрасна нощ и не 
ми се спи. Много ми се 
прииска да си поговоря 
с някого. Избрах случайно цифрите. Ще си поговорите 
ли с мене?

Разговориха се. Топлата руска реч се лееше и раз-
криваше пред нея много богат духовно човек, много 
добър. Той не можеше да държи своето богатство само 
за себе си, искаше да го сподели с другите, но както й 
се стори, той дори не подозираше какво съкровище 
е. Говориха за какво ли не: за България, за Балканския 
полуостров, за нейния техникум, за неговата профе-
сия на геолог, за Ленинград, за белите нощи... Казваше 
се Юрий. Рядко оставал в Ленинград. Скитал с експе-
диции чак зад Полярния кръг, дори до вулканите на 
Камчатка. Каза й, че там, далече на север, сиянието 
прилича на танцуващи, омагьосващи очите разно-
цветни завеси. Беше на 32 години, кореняк питерец.

Тя избягваше да дава сведения за себе си, отгова-
ряше уклончиво. Най-после реши, че на другия ден 
трябва да е будна на лекциите и му предложи да пос-
пят. Тогава той се сети, че не може да сложи слушалка-
та, защото е забравил номера, който е набрал. Тя също 
не знаеше номера. И на ум не й беше минало, че може 
да се възползва от телефона. Той каза, че ако затвори, 
ще я изгуби, затова ще дойде веднага при нея.

Тогава тя изтрезня и каза, че живее в хотел с име на 
езеро, но не помни кое е, защото снощи са я довели по 
тъмно. Каза, че е на 43 години и е дошла тук да се леку-
ва. Предстои й операция и тя, с една дума, повече не 
може да издържа и трябва да си легне. Нямаше друг 
начин да го спре. Засрами се заради лъжите, които из-
говори. Юрий изрази съжаление, че такова красиво 
пътуване е свързано с болест. Каза, че сутринта отли-
та. Нека тя да остави координатите си на регистрату-
рата. Когато се върне, ще я намери, където и да е.

Тя постави слушалката. Почувства, че току-що се 
раздели с прекрасен човек, когото едва ли ще чуе ня-
кога отново. Почувства в себе си някаква празнота, 
неусещана дотогава.

Ех, Юра, руски скитнико! Искаш всичко да разбе-
реш за многоликия свят. Жадуваш за приятелски раз-
говори, за близък човек. Не можеш да пуснеш корени 
заради далечните си експедиции.

Тя се загледа през прозореца и си помисли кол-
ко много човешки съдби дишат в този огромен град. 
Спомни си своята малка страна, малкия град, от кой-
то идваше, който там се считаше за голям. Спомни си 
малката квартира, където я чакаха съпругът й и двего-
дишното й синче. Заспа с мисълта за милите очички, 
които не беше виждала вече десет дни.

В десет часа я събуди телефонът. Беше изтървала 
лекциите. Гласът на Юра вливаше радост в светлата 
стая. Намерил я с помощта на позната телефонист-
ка. Звънеше от аерогарата. Говореше й като на много 
близък човек. Успокояваше я, че лечението ще бъде 
успешно. Когато се върне, ще остане в града и ще опи-

та с документи да продължи срока на пребиваването 
й в Ленинград, ще й покаже много вълнуващи места. 
Все повтаряше, че името й Дана му звучи като музика 
на течаща вода. Искаше милият да превърне собстве-
ната си тревога в нейна надежда за добро, като влага-
ше в това си старание цялата прелест на доброто си 
сърце. Този път затвори той, притиснат от времето.

А тя хукна да догонва групата. След обяд трябваше 
да посетят Петродво-
рец. Най-после умът 
й беше ясен. Светът 
беше прекрасен!

Двата следващи 
дни минаха под потре-
саващото въздействие 
на Петродворец, Цар-
ско село (г. Пушкин), 
Очарователният парк, 
неговите сюрпризи, 
Лицеят на Пушкин, за-
лите на Екатерининс-
кия дворец! И всичко 
това било евакуира-
но на изток! Зданието 
било немска конюш-
ня?! А после всичко е 

възстановено. Дори тъканите за стените били възста-
новявани по старите начини, на изработени станове 
по стария образец. Паркетите, позлатите, картините, 
мебелите... Умът не побира огромната работа, която 
е била извършена от ръцете на реставраторите! Тя 
за пръв път виждаше такъв блясък, такава пищност и 
красота.

На третия ден неочаквано Юра позвъни отново. 
Каза, че се намира близо, на някакви си 500 км. Тя си 
помисли, че в нейната родина това би могло да бъде 
един от диагоналите, но за него беше близо. Тя труд-
но си представяше руските мащаби, руските чувства. 
Осъзна, че Юра влезе в живота й завинаги. Почувства, 
че е посетена от някаква голяма ценност, която ще из-
губи.

“Когато се върна, ще идвам в болницата всеки ден 
и ще стоя при тебе, докато ме изгонят” - звучеше в 
слушалката. Тогава тя му каза: “Скъпи Юра, пази се, 
приятелю! Където и да си, много се пази! Ти си много 
ценен човек за света! Аз не съм сама, не се безпокой 
за мене. Огледай се наоколо и виж колко прекрасни 
руски момичета има около тебе, каква руска красота е 
наоколо! Предстои ти живот голям и красив.” А той не-
очаквано каза: “Искам тебе! Намерих те! Не изчезвай, 
много те моля!” - и затвори слушалката.

Стори й се, че гласът му трепереше.

Следващите наситени дни бяха пълни с вълнуващи 
впечатления. В Ленинград се провеждаше фестивалът 
“Бели нощи”. Бяха пристигнали известни постановки, 
любими актьори, певци, комици, цирк, балет... Всеки 
афиш те хваща за сърцето. Ето, тук е този, на когото 

се възхищаваш, слушайки го по радиото. Но билетите 
са продадени преди да пристигнеш тук. Безвъзврат-
но са продадени! Въпреки това гледаха постановка на 
Пушкинския театър. Очаровано гледа към сцената и 
балконите, после потъна в пиесата, внимавайки над 
текста. За пръв път гледаше и слушаше живи руски ак-
тьори. Въздействието беше много силно,

После попаднаха на балета “Лешникотрошачката” 
в театъра за опера и балет на името на Киров - Ма-
риинския театър, както му казваха местните хора. Аб-
солютна прелест на архитектура, постановка, изпъл-
нение, багри, музика, дух. Такова преживяване прави 
човека благороден, красив и го довежда до вечния 
въпрос: “Защо живея аз на земята?” и като че ли полу-
чаваш отговор: “Заради красотата и любовта живееш, 
глупаче!”.

Една вечер тя и приятелката й се разхождаха прос-
то така. Попаднаха пред една зала, вече не помнеше 
коя, където се тълпяха много хора. След половин час 
трябваше да започне представление на циганския те-
атър от Москва “Ромен”. Те се смесиха с тълпата, която 
бавно се придвижваше към входа. Изведнъж някой, 
точно до нея извика: “Продавам два билета!”. Сърцето 
й заби толкова силно, че едва не падна от изненадата. 
Обърна се на токчетата си като пергел и извика: “На 
мене ги дайте, дайте билетите!” Едва не прегърна не-
познатия човек. Около нея стърчаха и други вдигнати 
ръце. Но човекът даде билетите на нея. Сега отчита-
ше, че това е бил един от малкото щастливи шансове в 
живота й, който беше уловила.

Влязоха двете в залата щастливи и още неразбира-
щи как стана това. И ето ти още един сюрприз! Билети-
те се оказаха на първия ред на партера под самите но-
сове на актьорите. В списание “Огоньок” и в “Спутник” 
тя беше чела за този театър, имаше плоча с песните 
на Николай Сличенко и с упоение ги пееше вкъщи. И 
сега, на живо!

Представлението започна. На сцената се разгаря-
ха бурни страсти. Изведнъж тя чу зад гърба си детски 
глас: “Мамо, тези жени на първия ред циганки ли са?”, 
“Не зная, тихо!” Дана се усмихна. Тя имаше тъмнокес-
теняви коси, а приятелката й - черни къдрави. Носо-
вете им - средиземноморски тип. Тя беше облечена в 
тъмновишнева рокля с обици от същия цвят. Разбира 
се, че за синеоките руси хора с чипи нослета те из-

глеждаха циганки.
На сцената “гореше” огън, ле-

еха се красиви песни и се вихреха 
страстни танци. Тя не забеляза как 
неволно започна да щрака с пръсти 
и да се движи в ритъма на музиката. 
Песните на Сличенко и циганския 
хор влизаха направо в сърцето.

Когато завесата падна и отново 
се вдигна, към сцената полетяха 
цветя, много хора идваха да подне-
сат букета си. Всички бурно аплоди-
раха артистите. И тогава се случи 
нещо странно, което я кара да тре-
пери и досега. Николай Сличенко 
се наведе, вдигна един от букетите, 
приближи се към нея и й го връчи 
с думите: “Благодаря за участието!” 
После широко се усмихна. Ръцете й 
трепереха. Това вече беше прекале-
но. А зад гърба й отново прозвъня 
онова гласче: “Мамо, нали ти казах, 
че са циганки!”

Връщаха се към хотела щастливи. Около тях беше 
бялата нощ, по улиците беше пълно с хора. Вървя-
ха двете и си пееха цигански песни, хората им се ус-
михваха, защото беше юни в Русия.

На другата вечер отидоха на концерт. Билетите 
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бяха закупени от организато-
рите на курса предварително. 
Дотогава тя не знаеше в дейс-
твителност какво е това руски 
концерт. Когато минаваха пок-
рай гардероба, служителката 
им каза да си вземат бинокли, 
“Ще бъдете на третия балкон, 
ще ви трябват бинокли”. Те па-
зеха всяка дадена им копейка, 
за да имат за музеите, за сто-
ла в института, за спектакли. 
Макар че не бяха убедени, все 
пак платиха по 30 копейки и 
си взеха бинокли. И добре, че 
взеха! Тя никога не беше виж-
дала зала с такива размери. 
Хората на сцената изглежда-
ха като кукли. Пя Магомаев 
с огромния си глас. Аркадий 
Райкин така разсмя залата, че 
имаха чувството, че се тресе 
самата сграда. Колко много 
талант! Номер след номер и 
всичко те възхищава. В един 
концерт събрани песни, смях, 
балет, акробатика, цирк, илю-
зия, народни танци, клоунада. 
Концертът продължи 3 часа! 
По едно време тя почувства, че преяжда от емоции и 
впечатления, от възторжена радост.

Затова на следващия ден прекара в институтската 
библиотека -друго нейно любимо съкровено прежи-
вяване.

После се занизаха нови впечатления: Павловск, 
Пискарьовското гробище. Три следобеда поред потъ-
ваше в Ермитажа - невъзможно е да разгледаш смис-
лено всичко и да го обхванеш с ума си. После музеят 
на Пушкин на Мойка. Там тя откровено се разплака от 
смущение, че е стъпила на място, където е стъпвал 
любимият поет. После Пушкинският музей, картините 
на Лермонтов. Кунсткамерата на Петър I, кабинетът 
на Ломоносов, Адмиралтейството, Александрийският 
стълб, Исакиевският събор...

Веднъж реши да мине пеша по целия Невски про-
спект. Остана без крака. Аничков мост с прекрасните 
коне! Домът на книгата – неустоимо изкушение! На 
едно място опита за пръв път пелмени. Българите не 
са свикнали да ядат варено тесто, но пелмените й ха-
ресаха. Опита с различни плънки. На другия ъгъл си 
купи някакви бели курабийки, които се топяха в уста-
та. В едно магазинче купи за майка си красиви тънки 
карфици, каквито не беше виждала дотогава. Запозна 
се и с руския квас. Хареса й, казваха, че е полезен. Пос-
ле много пъти се е улавяла, че съжалява, дето няма в 
България тази хубава напитка.

Харесваше й да се разхожда сама по питерските 
улици. Вглеждаше се в лицата на хората, вслушваше 
се в разговорите им. Измори се и седна да си почине 
в Лятната градина, загледа се в многочислените ста-
туи. Това беше като рай. Тръгна нататък и свърна по 
непозната улица. Настигна една жена с тежка чанта в 
ръката. Попита я за адреса на приятелка, която тър-
сеше. Предложи да й помогне. Жената се усмихна и 
каза: “Приятно ми е да нося пълната чанта. Тя е сим-
вол на мир и спокойствие. Тук преживях всичките 900 
дни на обсадата”. Жената беше по-възрастна от майка 
й. Тя я прегърна. Седнаха на една скамейка, каквито 
имаше много в паркчето. Добрата жена й разказа та-
кива неща! Не ти трябват никакви екскурзоводи! Сега 
до нея седеше ОЧЕВИДЕЦ! Блокадата беше минала 
през сърцето на тази жена, беше засегнала любовта и 
живота й до самото им дъно. Тя беше изгубила много 

мили хора, чиито гласове чу-
вала и досега.

И чак сега Дана осъзна 
онова, което видя и чу на Пис-
карьовското гробище, стихо-
вете на Олга Бергхолц. Какъв 
подарък на съдбата беше тези 
случайна среща! Тя отнесе чан-
тата до блока на жената. Пода-
ри  й шалчето, което си беше 
купила специално за пътува-
нето и мускалче с розово мас-
ло. На сбогуване жената каза: 
“Живей в мир, дъще! Дано ни-
кога не познаеш войната!”

На другия ден Дана замина 
за аерогарата да посрещне ми-
лите си приятели Галя и Иван. 
Семейство Макарови идваше 
чак от Нижнекамск само да я 
видят и да се прегърнат. Каква 
радост беше! Разхождаха се из 
града. На тях самите беше ин-
тересно, за пръв път идваха в 
Ленинград. Влязоха в Приро-
донаучния музей. И не можаха 
да се откъснат целия ден. Кол-
ко прелюбопитни неща имаше 
там! После влязоха във Воен-

номорския музей, но скоро ги помолиха да излязат, 
защото затваряха. Разходиха се по Василиевския ост-
ров. Иван купуваше всичко за ядене, каквото видеше. 
Без крака останаха. На Галя и Ваня не им трябваше хо-
тел, рано сутринта отлитаха обратно. Бяха измолили 
да ги пуснат от работа за два-три дни. За нея разсто-
янието от Волга до Ленинград беше непреодолимо и 
непредставимо огромно, а те бяха долетели просто 
така, за няколко часа, бяха платили скъпите билети 
само да я видят. Тя даде на Галя да облече новата 
й блуза, защото беше хладничко, а после не я взе 
обратно. На сбогуване Ваня й подари семейния 
им фотоапарат. Въпреки многогодишната ко-
респонденция не преставаха да си говорят. Сед-
наха на крайбрежната улица и си събуха обув-
ките. Около тях нямаше хора. Островът разде-
ляше Нева на две реки. Оловните води на Нева 
отразяваха в себе си светлините на града. Пред 
тях се извисяваха Ермитажът (Зимният дворец), 
Александрийският стълб, Адмиралтейството. 
Бялата нощ обгръщаше огромния красив град, 
където всяко камъче беше история. Никой от 
тях не знаеше, че мостът ще се разтвори. Това 
беше потресаващо преживяване, когато видяха, 
че Кировският мост се разделя на две и криле-
те му политат към небето. До сутринта вече не 
можеха да се върнат. Останаха на острова. Беше 
прохладно. Видяха как минават по Нева два го-
леми кораба.

Пиха чай в едно заведение, сякаш направено само 
заради такива като тях - неосведомени туристи. Още 
една незабравима нощ, която няма да се повтори!

Когато възстановиха моста, Галя и Ваня веднага 
заминаха за аерогарата, а тя побърза за хотела да 
се преоблече и да успее за лекциите. Разбраха се, че 
следващата година те ще дойдат в България.

Влезе в хотела, неусещайки краката си. На регис-
тратурата й подариха мрежичка с портокали, кутия 
бонбони и красив букет, в който имаше писмо. От 
Юра! “Къде си? Успях да се откопча за един ден. Из-
просих да ме пратят за една работа, която е спешна. 
Чаках те от 17 до 22 ч. Утре отлитам рано. Не зная кога 
ще се върна. Узнах за лъжата ти, но ти прощавам. Ще 
те сваря три дни преди да си заминете, така мисля. 

Ще направя всичко възможно да 
останеш, мила моя, намерих те по 
такъв чуден начин! Знаеш, че чо-
век цял живот търси половинката 
си. Ето, ти си моята половинка! Ще 
ти звънна. Целувам те! Юра”.

Изведнъж тя осъзна какво е 
това, което я вълнуваше дни на-
ред. Не можеше да си обясни как 
така обикна човек, когото не е 
виждала. Чувствуваше, че може 
да живее така цял живот - само 
да слуша гласа му всеки ден. Усе-
щаше пълна духовна близост, ко-
ято й даваше сили да действа, да 
твори. Усещаше пълен синхрон на 
мисли и чувства, един общ неуто-
лим стремеж към знания. Разбра, 
че ще изгуби случайно намерено 
съкровище, защото там, далече, я 
чакаше друго безценно съкрови-

ще, без което животът й беше невъзможен. Трябва да 
се справи! Това ли е любовта, която се оказа, че досега 
тя не познаваше? Това ли е святото чувство, което те 
кара да летиш, да се късаш от мъка и едновременно 
с това те води до въпроса “Защо ме има на света?”, и 
ти дава отговора: “За радост и любов, глупачето ми!” 
Но защо сега става всичко това!? Как ще понесе тази 
загуба?

Вечер, уморена от лекциите и пътуванията, тя пи-
шеше дневника си. В един момент осъзна, че разго-
варя с Юра. Всички разсъждения бяха отправени към 
него. Дневникът й се беше превърнал в писмо с ад-
рес.

На регистратурата й бяха казали: “Дълго ви чака 
един млад едър човек. Разпитваше колегите ви за 
вас.” А колегите я питаха за синеокия красавец. Той им 
казал, че си кореспондирали от пионерска възраст и 
че сега не я бил предупредил, че ще дойде. Питал за 
семейството й, но колегите бяха от други градове и 
почти не знаеха нищо за нея. Казали му на колко годи-
ни е и как изглежда.

Да, за малко да се срещнат, за да се разделят зави-
наги. Може би така стана по-добре и за двамата. Знае 
ли човек?

Юра позвъни още два пъти. Цял живот звучат в сър-
цето й неговите топли думи на обич. Никой не й беше 
говорил така! Тя му обясни, че е омъжена, че има мал-
ко синче. Плачеше и се късаше, боейки се от своето 
чувство, нахлуло в живота й съвсем не навреме. Той я 
успокояваше и й даваше надежда. “Времето ще реши 
всичко, не плачи, мила. Ще осъзнаеш, че трябва да бъ-
деш с мене! Всичко друго е било грешка. Ще дойдеш 
тук със синчето. Той ще има две родини и ще ги обича 
и двете.” “Не се надявай на това, Юра. Баща му няма да 
го пусне в друга страна. Ще ми отнемат родителските 
права. Без разрешение на бащата не мога да го изведа 
зад граница, малолетен е.” “Тогава аз ще дойда в Бъл-
гария, там също са нужни геолози, нали?”...

Заминаха си от Ленинград три дни по-рано. Реши-
ха на обратния път за кратко да разгледат Москва. Тя 
видя в това пръста на съдбата. Това потвърждаваше 
нейното решение коя от загубите да избере. Остави 
на Юра писмо на регистратурата:

“Мили Юра, ние така и няма да се видим с тебе. И, 
може би, така трябва! Чака ме малкият ми син. Аз те 
намерих, мили! Белите нощи ми направиха този чу-
ден подарък, за да го изгубя с голяма мъка. Благодаря 
ти, че звуча в мене и ми помогна да разбера какво е 
любовта! Бъди благословен, любов моя! Ще те нося 
на най-уютното местенце в сърцето си, в паметта си! 
Не ме търси и не ми пиши. Не си усложнявай живота. 
Без синчето си ще умра. А ти си прекалено руски, за 
да издържиш при нас на юг без твоето северно сия-
ние и белите нощи. Запази се такъв, какъвто си сега 
- едно безценно съкровище! Нашата любов се случи. 
Тя е чудо, подарък от съдбата. Толкова много хора 
не успяват да срещнат половинките си, а ето, ние се 
намерихме. Помни, любовта е духовно явление, не е 
материя. Цял живот ние ще знаем, че живеем заедно. 
Нека запомним нашата среща и да я пазим. А физичес-
ки може да бъдем някога, в някой друг живот, нали? 
Целувам те, мили! Бъди щастлив - много, много!”

Старите дневници, които тя нарочно не четеше, за 
да не вика тъгата по белите нощи. 

Тя беше сама. Косите й бяха побелели, носеше очи-
ла, сега вече можеше спокойно и открито да се напла-
че, без да се крие от никого.

Пред нея беше телефонът на Юра. Едва ли същест-
вува вече този номер. Минаха толкова години! Но така 
или иначе тя не можеше да му позвъни. Той сигурно 
имаше щастливо семейство - тя цял живот беше моли-
ла Бога да му даде щастие. Пък и пенсията не й позво-
ляваше международен разговор.

Но белите нощи не могат да се забравят никога. 
Бъди щастлив, Юра!
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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

ПриКАзКи зА цвеТяТА

ШиПКОв цвяТ

Васил КАНИСКОВ

Ясно е родството на 
шипковия цвят с розата. 
Няма да засягам плода 
на шипката, освен бегло, 
тъй като в приказките за 
цветята плодовете не се 
разглеждат.

Нежното ухание на 
шипковия цвят носи 
много особено влияние: 
физически то се усеща 
като ведрина на възду-
ха. Животът на шипката 
много прилича на този 

на розата с желанието 
си да не пуска любимия 
навън. Но има и същес-
твени различия. Първо, 
шипката не се държи 
капризно, нито изтеза-
ва другия с жестоките 
си любовни интриги 
и игри. Обикновената 
роза ни най-малко не 
може да предложи нещо 
повече от прелестта на 
личните чувства, както 
винаги обаче гарнира-
ни с ревност, сцени, ти-
рания и превземки. Жи-
вата, Божествена роза 
няма нищо подобно в 

себе си.
А шипката моли тихо 

и мило за съчувствие и 
помощ, за участие. Като 
всяко момиче, всяка 
жена, тя не може да жи-
вее самичка. Но това не 
го крие зад пози и лука-
ви извъртания, а ходи 
с открито чело и чисто 
сърце. И е искрена, не-
посредствена и много 
добра. Живее Христов 
живот, когато е без ши-
пове, но такава шипка 
вие не познавате.

Мнозина искат 
да знаят каква е 
ролята на “тумор-
чето”, което рас-
те по клоните на 
шипката. Не възп-
риемайте подоб-
ни явления непре-
менно като еко-
логични врагове. 
Това нежно пухче 
е неизбежен спът-

ник на повечето шипко-
ви храсти. Когато силата 
на шипката е най-голя-

ма, то приема и излъчва 
направо от централното 
слънце на Панвселена-
та Ости! Който умее да 
се съсредоточава в “ту-
морчето”, той ще може 
да минава направо в ло-
ното на Панвселената.

Най-дивното у шип-
ката е, че тя преживя-
ва трансформация на 
чувствата и предизвик-
ва такава. От жажда за 
безметежно съжителс-
тво с един любим тя се 
насочва към активно 
съзидателство за мно-
жество подобни на себе 
си. Започва нов живот 
- неудържимо любовно 
творене. Оплодотвори-
телните й възможности 
са невероятни: зареж-
да с този импулс цели 
хектари! Представя 
потребността на невин-
ното женско създание 
да взриви границите на 
възпитанието, услов-

ностите и комплексите, 
и да се впусне в буйна 
и активна творческа 
дейност. Символ на пу-
бертета, акселерацията. 
Затова ускорява не само 
половото съзряване, 
усилва не само потент-
ността, но мощно про-
карва връзката между 
астралното и будичес-
кото тяло - т.е. между 
сърцето и душата. Най-
удивителни творчески 
ерупции са резултат 
на импулса на шипката 
- затова тя предизвик-
ва и прословутата суб-
лимация на либидото. 
Може обаче веднага да 
се каже, че “туморче-
то” има и отрицателно 
значение: състарява 
храста много по-бързо 
и изсушава клонките му 
- именно поради преко-
мерното изсмукване на 
енергия за творчество 
и пренебрегване на са-

моразвитието.
Живата плодна мощ 

на шипката е явна през 
цялата зима чак до про-
летта - никакви студове 
и ветрове не могат да 
откъснат плода й от ма-
терното растение. Точно 
затова тя има прекрасен 
ефект за задържане на 
плода у бременни, при 
които има опасност от 
спонтанен аборт. Не-
вероятното у шипката 
наистина е това, че тя 
не обича да рони пло-
довете си по земята - т.е. 
шипковият плод е желан 
и търсен от чисто ду-
ховни йерархии, а не от 
Панвселенски същества 
с двуизмерно съзнание. 
Искате ли да попаднете 
на Ости - централното 
Слънце на Панвселена-
та, застанете пред някой 
цъфнал шипков храст и 
кажете така:

“Най-нежна и пре-
лестна елфа Тей, кажи 
ми как да превърна сър-
дечния трепет в каскада 
от обич и творчество? 
И ми дай таен ключ към 
твореца на Ости!”

Чудно момиче ще из-
лезе от шипковата чашка 
и най-нежно, но настоя-
телно ще поиска да го 
целунете и прегърнете; 
ако сте жена, ще излезе 
момче. Ще полетите из 
Панвселената и скоро 
ще се озовете в дворе-
ца на Ости, където цари 
вечен пир на любовта и 
съзидателството.

03. 11. 1984 г.
София - Изгрев

Из РОМОН ОТ 
БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА

От книгата 
“БИЛКИТЕ в България, 

Европа и по Света” I
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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

Приказки за цВЕтята

ШиПкОВ цВят
Темата за матрицата на човешката душа е не-

обятна, трудно разбираема, и същевременно на-
бира все по-голяма сила, давайки ни много ключо-
ве от неразгаданите тайни на дълбоката човешка 
същност.

Ние, хората, сме потънали дълбоко в играта 
“илюзия” на живота (имам предвид илюзията, извес-
тна като живот в трето измерение с нейните край-
ности Мрак и Светлина). Игрите на полярностите 
ни пречат да опознаем себе си, кои сме всъщност, и 
така отдаваме силата си на другите, неосъзнато се 
губим, ставаме по-слаби.

Трябва да се научим да балансираме добре ин-ян 
символа. Балансът е перфектното смесване на две-
те полярности в едно. В нашата галактика същест-
вува равновесие на полярностите – някои области 
са светли, а други мрачни.

Необходимо е всички заедно, чрез лично усъвър-
шенстване и развитие, да приемем предизвикател-
ството да променим системата, и от там нататък да 
събудим и разкрием до максимум своя потенциал. 

По пътя ни на развитие има капани – един от тях 
е съобразяването, което ни кара да отричаме това, 
което сме, пречи на нашата индивидуалност. По-
лярностите се стремят към съобразяване: „гласу-
вай като нас”, „мрази като нас”, награждавай онзи, 
който се подчинява” - това води до пристрастява-
не към безличното, към сивотата, и така ни пречи 
да възвърнем контакта със своя дух и да излезем 
от играта „илюзия” на живота. Щом се опитаме да 
излезем от тази игра, започва един натиск, едно 
притискане и внасяне на чувството на вина чрез 
понятия „ад” и „грях” и т. н. Командите са вградени 
в нашето ДНК. Едва когато достигнем нашия най-
висок потенциал или духовна зрялост, само тогава 
ще можем да се противопоставим на системата. Но 
помнете, че всеки един има право да избира и да 
бъде уникален, индивидуално да се изразява да 
бъде себе си, да се развива в духовен аспект, да 
донастройва онова, което работи за него. Движе-
нието, акта на действие са важни неща в посока на 
промените. Вярвайте в себе си. 

За да осъществим себе си, 
трябва да научим духа си да 
управлява тялото

Предизвикателството духът да преодолее физи-
ческото тяло започва с първата инкарнация и свър-
шва с последната – много време е необходимо на 
духа, за да стигне до истинското си Аз. Физическото 
продължава да търси външни решения, стреми се 
непрекъснато да дава на духа нови съмнения - това 
е дълго и трудно пътуване в посока на преодоля-
ване на ДНК командите. Накрая духът успява и на-
пуска играта. Всички успяваме, но зависи кой колко 
бързо узрява, разбира и осъществява себе си. На-
предъкът ни става поетапно, зависи от натрупания 
ни опит, мъдрост и преживявания. Главната цел на 
земните ни инкарнации е да преодолеят контрола 
на тялото, културата да разпознаят кои са и да съз-
дадат разнообразия от преживявания на Земята.

Когато инкарнацията ни в трето измерение за-
върши, ние преминаваме в четвъртото измерение 
- Астрала. В третото измерение линейната перс-
пектива затруднява нашето разбиране, но все пак 
за разбирането са ни необходими информация и 

Матрица на 
човешката душа

ключовете за излизане от играта, а в това е ефектът 
на самата игра. Помнете, че времето не е линей-
но, а ние сме облагодетелствани в други времеви 
периоди. Разчитайки на себе си, не трябва да поз-
воляваме въздействие отвън; излизайки от играта 
„илюзия”, ще разберем, че онова, което предстои, е 
далеч по-интересно.

Не се страхувайте, отивайки в шестото изме-
рение, ние сме готови да учим и да участваме ус-
пешно в процеса, който предстои. Всеки от вас е 
наясно със сребърната нишка, която в контакт с 
физическото тяло го подържа живо, и така може да 
пътувате в Астрала. Пътуването се извършва само 
в четвърто измерение – а за по-добра яснота изме-
ренията включват паралелните светове.

Колкото повече израстваме духовно, толкова 
по-лесно ни става да поемем отговорност за себе 
си, а нещастията, изпитанията и преживяванията 
все по-малко нарушават нашия баланс и хармония.

Съществуват много пътища за напредък, но ос-
новно има два: гладък и неравен.

Гладкият е по-лесен и далеч по-дълъг. Той вдъ-
хва увереност в онова, което от религията и обще-
ството сте научили, че е най-доброто за вас.

Неравният път е по-труден, но предлага повече 
награди. За да се придвижите напред, трябва да 
преодолеете предизвикателствата към самия вас. 
Някои от камъните по пътя са религиозните вярва-
ния, социалните ограничения, мнението на други-
те, вашата собствена неувереност. Преодолявайки 
ги, тези фактори няма да ви пречат повече.

Всеки от нас, идвайки на Земята, не помни избо-
ра за пътя си. Обикновено по-късно в живота раз-
бира своя избор, но чак след като се събуди духът, 
ни става ясно, защо сме избрали неравния път, кой-
то всъщност е единственият. Онези от гладкия път 
се съобразяват, „връщат се в правия път” и се под-
чиняват на повелята „бъди като нас”, „прави като 
нас”. Зная, че е трудно да се справите, но помнете: 
щом преодолеете неравностите, неравният път 
става гладък и вие започвате да тичате, вместо да 
пълзите, и в този момент той се разширява и вие 
успявате да поемете глътка въздух за нов живот, 
дишате свободно. Какво има отвъд тази точка – вие 
сами ще откриете.

Дългият път е капан - в началото е лесен, но с 
времето се стеснява и ви ограничава, но Изборът е 
ваш, мили мои.

Hе всички от вас, но някои ще се почувстват 
отритнати, различни. Ще преживяват Самотата, 
когато излязат от Играта. Самотата е един от приз-
наците, че сте тръгнали в правилната посока. Щом 
напреднете достатъчно по пътя, препятствията ще 
се преодоляват по-лесно. Известно време хората 
около вас ще ви избягват, защото са на по-ниско 
еволюционно ниво и искат да продължат играта. Те 
ще усещат, че сте станали независими и ще се чувс-
тват неудобно край вас. Неудобството идва не само 
от това, че вие не се съобразявате, а от това, че ва-
шите вибрации са се повишили до ниво, с което те 
не искат да се отъждествяват, или до което искат да 
имат допир възможно най-малко.

Не бива да се разколебавате. Поели пътя на ду-
ховно израстване, не се обръщайте назад. Ако при-
ятелите не ви приемат, значи не са били вашите ис-
тински приятели. А що се отнася до обществото, то 
ви е харесвало, защото сте се съобразявали с него-
вите стандарти, значи не сте били харесвани истин-
ски. Самотата е изпитание само по себе си, което 
трябва да решите. Трябва да сте последователни.

Ще си позволя да дам още едно напътствие на 
вас, които твърдо сте решили да вървите напред и 
да излезете от играта: може да различавате хора-
та на мрака по това – „какво можеш да направиш 
за мен”, а на светлината – „от какво имаш нужда, аз 
съм насреща”. И още нещо, можеш да помогнеш на 
някого само ако се разграничиш от неговите пре-
дизвикателства.

И така, излизайки от общата игра, вие сте пови-
шили вибрациите си, променили сте възгледите си 
за живота на Земята, вашата аура също е проме-
нена, хората около вас го усещат, но не знаят защо 
това е така. Нека да оставим всеки да направи своя 
Избор, когато е готов.

Щом достигнете определено ниво, дори без 
компанията на обкръжението си, с което вече не 
си пасвате, усещането ви няма вече да е свързано 
с чувство на загуба, защото ще ви изпълва сигур-
ност, че сте поели по правилния път на еволюцион-
но развитие.

Емоциите са нещо велико и ние трябва да умеем 
да боравим с тях. Не трябва да ги контролираме, а 
да ги използваме. Не се престаравайте, не ги отри-
чайте, а просто постигнете баланса, хармонията в 
себе си, и всичко ще е наред.

Сивотата, чернотата пораждат състояние на 
омраза. Ревността, самолюбието, алчността, влас-
толюбието, безразличието, това са емоции, които 
всеки един от нас трябва да изчисти, за да даде път 
на Радостта и Любовта. 

Става дума за използване на емоциите, за пре-
даване на концепции - това са неща, които опреде-
лено ще ни трябват в по-високите измерения. Пре-
живявайки какво е да ни контролират емоциите, 
ние научаваме много. Целта на всеки е да ги нака-
раме да работят за нас: да трансформираме лошите 
неща в добри и така да усъвършенстваме себе си. 
Ще стигнем до многоизмерна комуникация и това 
е емоционалният огън.

Трябва да смесим полярностите, за да постигнем 
баланс – и ще можем да видим разликата от мрака 
и светлината. И така, постигайки хармонията, вие 
няма да можете да се върнете в рамките на обще-
ството и във вас ще се засили чувството за самота.

Не губете себе си. Не съществува погрешно 
решение, защото ние все още се учим. А щом си 
вземем поука от грешките, ние преминаваме на 
следващо ниво. Преминавайки през много изпита-
ния, човешката душа се придвижва от ниво в ниво, 
но тестовете в хода на събитията продължават. 
Вашата зрелост се усеща тогава, когато можете да 
промените решенията, взети погрешно. И колкото 
повече напредвате, толкова по-лесно ще късате ве-
ригите и ще се изкачвате нагоре в нивата.

Вие с лекота ще разпознавате останалите инди-
видуалности. Знанието и отговорността ще бъдат 
сами по себе си нещо, до което сте стигнали. Без 
страх и съмнение твърдо ще вървите по пътя си.

Въпреки трудностите ще притежаваме силата да 
отсяваме истината от фантазията, за да не живеем 
в играта–илюзия, да познаем истински вярващите 
от комерсиалните експлоататори, обърканите и не-
уравновесените.

Колкото повече светлина 
прониква в клетките ни, в 
ДНК атомите, молекулите и 
се слива с енергията в тях 
– толкова по-бързо ще създа-
дем новия рай на Земята

Ще създадем свят, в който Светлината се отразя-
ва в Светлина.

Прегърнали новата енергия на Любовта, трябва 
да съхраним нерушимата нишка на тази енергия–
светлина, която сега набира сила и ще ни води на-
пред по пътя ни.

В този живот има само едно правило - Любов.

НЕКА БЪДЕМ В ЛЮБОВТА! 

С любов 
Ваня НиколоВа,

Варна
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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” 

МИРАЖЪТ
През целия ви живот се опитват да ви внушат, че 

успехът, богатството и славата са отредени за избра-
ници. В училище, на състезания, конкурси и различни 
атестирания постоянно ви внушават, че сте далеч от 
съвършенството, че другите са по-добри и по-достой-
ни.

Който не е повярвал в това, получава и успех, и 
богатство, и слава в излишък. Колко е просто! Само 
едно не е просто - да се повярва, че всеки от нас го 
заслужава и е способен да го постигне. Но вие дейс-
твително ще успеете да повярвате, ако имате такова 
намерение.

Мнозина искат да станат звезди, да постигнат забе-
лежителни успехи. Много активно и широко се про-
пагандира стандартът на успеха. Махалата обичат да 
демонстрират на редовите си привърженици пости-
женията на своите фаворити. Стараят се да ги пред-
ставят като еталон на успеха, към който трябва да се 
стремим, за да получим всички блага. Звездата полу-
чава всичко, което може да бъде притежавано в този 
живот. Тя се къпе в лъчите на богатството и славата.

Кой не го иска?
Звездите се раждат самостоятелно. Но ги запалват 

махалата. Искам да кажа, че култът на поклонението 
пред звездите е установен и процъфтява именно бла-
годарение на махалата.

Те го правят нарочно. В киното, на сцената, на ста-
диона, от телевизионните екрани постоянно ни показ-
ват най-добрите представители, избраните. Особено 
се подчертава с какъв възторг ги посрещат поклон-
ниците, великолепието им, блестящите им постиже-
ния. Постоянно ни се внушава неизменният факт, че 
звездите се харесват на всички и това е, към което си 
струва да се стремим.

Каква цел преследват махалата, издигайки на пи-
едестал своите фаворити? Може би са загрижени за 
личните постижения и благополучието на привърже-
ниците си? Абсолютно не. Те демонстрират постиже-
нията на фаворитите, за да имат редовите привърже-
ници стимул по-усърдно да служат на махалото. Как 
обикновеният човек се превръща в звезда? С упорит 
труд. Звезди стават най-добрите сред най-добрите. 
Всеки може да стане звезда, но за това трябва да се 
работи усърдно. Вземи пример от тях, прави като тях 
и можещ да постигнеш успех. Звездите притежават 
уникални способности и качества. Това не е дадено на 
всички и затова трябва още по-упорито да се работи, 
за да се постигне успех.

Такива лозунги провъзгласяват махалата. Те не от-
ричат, че всеки може да постигне успех, но старателно 
скриват факта, че уникални способности и качества 
притежават всички хора без изключение. За махалата 
ще бъде равнозначно на смърт, ако всеки човек от-
крие у себе си уникални способности. В такъв случай 
всички привърженици ще станат свободни личности, 
ще се освободят от контрола и махалото просто ще се 
разпадне. Напротив, то се чувства най-добре, когато 
привържениците мислят и действат в една посока.

Еднообразието в мислите на привържениците е ус-
ловие за зараждането и съществуването на махалото. 
Ярката индивидуалност на звездата е изключението, ко-
ето по-скоро потвърждава правилото, тъй като е имен-
но изключение. А правилото гласи: „Прави като мен!”

Ето защо много млади хора попадат в капана на 
махалата и се стремят да приличат на своите кумири, 
да им подражават, окачват техни плакати в стаите си. 
Разумът сляпо върви, воден на каишка от махалата. 
Несхватливият разум дава на душата да разбере, че тя 
е несъвършена. Сякаш й казва: „Дори аз с моите спо-
собности не мога да постигна успех. А какво остава за 
теб! Онези хора са нещо друго. Виждаш ли какви са! 
Трябва от тях да се взема пример. Така че по-добре си 
трай със своето несъвършенство, а аз с всички сили 
ще се старая да приличам на тях.”

Като подражават на кумирите си, младите хора се 
опитват да уловят миража. Те се настройват на чужд 
сектор, където няма да бъдат нищо повече от паро-
дия. Разумът е способен да създаде различни вариа-
ции на копия, но на това никой не би се учудил. 

Науката за образите
ДУШАТА И РАЗУМЪТ

Звездата е станала звезда именно 
благодарение на своята уникалност, 
самобитност и нееднаквост с ос-
таналите 

Душата на всеки човек е неповторима по своему. 
Уникалната душа има в пространството на варианти 
уникален сектор, където изключителните й качества 
се проявяват в цялото им великолепие.

Всяка душа има свой индивидуален „звезден” сек-
тор. Ясно е, че тези сектори могат да бъдат безкрайно 
множество. Ние обаче ще смятаме условно, че отдел-
ната душа има свой уникален сектор - индивидуална 
цел или път към успеха. Увлечен от примамките на 
махалата, разумът глуповато ще тъпче в нечий сек-
тор, като се опитва да копира чужди качества или да 
повтори сценарий на чужд успех. Но подражаването 
на друг сценарий винаги създава пародия. Душата не 
може да се реализира в чужд сектор. А как да намери 
своя? За това разумът ви може да не се безпокои, ду-
шата сама ще намери пътя.

Задачата на разума е само да за-
брави чуждия опит, да признае уни-
калността на своята душа и да й 
позволи да върви по нейния път

Особено силно на действието на махалата са под-
ложени подрастващите, тъй като те едва навлизат в 
този свят и не знаят какво да правят и как да се държат. 
По-сигурно и по-безопасно е да се слееш с тълпата, 
да не се различаваш особено и да живееш като всич-
ки. Стадният инстинкт дава усещане за сигурност, но 
от корен отсича зачатъците на индивидуалност. Може 
да се забележи, че основната маса от младите се об-
личат еднакво, използват една и съща лексика (яко, 
върховно, щуро...), държат се напълно еднообразно. 
Независимо от външното лустро на самостоятелност 
и независимост, покорно се подчиняват на правило-
то на махалата „Прави като мен!”. Те самите смятат, че 
носят модернизма на новото поколение. Но кой от тях 
създава тази новост?

Лидери на подрастващите, както и отцепници ви-
наги стават единици, които позволяват да се проявят 
неповторимите качества на собствените им души. Раз-
вивайки индивидуалността си, такива личности впос-
ледствие се превръщат в законодатели на модата, оп-
ределят тона, създават нови течения, разкриват нови 
перспективи и възможности. Те не копират чуждия 
опит, не се подчиняват на правилото, а си позволяват 
да реализират уникалните качества на душите си. Ма-
халата не търпят индивидуалността, но не им остава 
нищо друго освен да признаят възходящата звезда за 
свой фаворит. Качват на пиедестал поредните фаво-
рити и ги показват на редовите привърженици като 
нови обекти за подражание.

Няма нищо лошо, момчето иска да бъде силно като 

своя герой. Или момичето да желае да бъде красиво 
като своята героиня. Само че не бива да копирате 
онова, което ви е харесало у другите. Например да си 
поставяте за цел да имате същата мускулатура, точно 
такъв маниер на ходене, говорене, пеене, да играете 
така, както го прави другият. Този друг ви е харесал 
тъкмо защото е реализирал неповторимите си до-
стойнства в своя сектор.

Разбира се, трябва да има някакъв първоначален 
образец. Пример като демонстрационен екземпляр - 
да, но само не еталон и предмет за подражание. 

Вашият еталон е душата ви

Просто й позволете да разкрие всичките си достой-
нства в нейния сектор. По-добре окачете на стената 
снимката си и й се любувайте. Да се обичате е много 
полезно и изгодно. Любовта към себе си се превръща 
в самодоволство и се наказва от равновесните сили 
само в случай че е съпроводена с пренебрежение 
към околните.

Вие действително сте уникална личност и в това 
никой не може да ви съперничи. Само си позволете 
да бъдете себе си. 

Нямате конкуренти във вашата 
уникалност

Спомнете си правото на неповторимост и ще полу-
чите огромно предимство пред онези, които се стараят 
да копират чуждия опит. Ако се стремите да станете като 
него (нея), нищо няма да излезе. Станете себе си. Поз-
волете си този лукс. Ако сте надянали маската на вече 
съществуваща звезда, това ще бъде или копие, или па-
родия. Не се става звезда, като се подражава на друг.

Когато прекратите безполезните опити да прили-
чате на някого, всичко ще си дойде на мястото. Когато 
прекратите безполезните опити да повтаряте чужд 
сценарий, пак всичко ще е наред. Когато сами при-
знаете великолепието на своята индивидуалност, на 
другите няма да им остане нищо, освен да се съгласят. 
Позволете си дързостта да имате.

Вгледайте се в звездите на естрадата, науката, 
спорта, бизнеса и т.н. Мнозина от тях, ако не и всички, 
изобщо не удовлетворяват общоприетите стандарти 
и представи какви трябва да бъдат. Всяка знамени-
тост има купчина недостатъци, които могат да засен-
чат всяко качество. Например на тази носът й е дълъг, 
а я смятат за красавица. Онази изобщо няма глас, а 
всички са във възторг от пеенето й. Другата няма ни-
какви артистични данни, изпъдили са я всички режи-
сьори, а тя въпреки това се промуши сред звездите. 
Ами този нисък и дебел, за какви качества толкова го 
обичат жените? Оня нищо не представлява и какво ли 
намират в него? Ами този невзрачен тип - нима е са-
мият той?

Сякаш индивидуалността не се вписва в правилото 
„прави като мен”. Но съгласете се, че точно даденият 
факт е непременното условие за раждането на звез-
да. Ярката личност нарушава правилото и на махалата 
им се налага да признаят, че това е изключителен слу-
чай, макар и стереотипите все пак да остават в сила. 
Всички звезди представляват изключителни случаи. И 
вашият случай ще бъде изключение от общоприетите 
стереотипи.

Имайте дързостта да насочите разума си към сво-
ята уникална и неповторима душа. Не се страхувайте 
да нарушавате стереотипите на махалата.

Само да не попаднете на друга тяхна въдица. Мо-
гат да ви провокират да се впуснете в гонитба на чуж-
да цел, която няма да ви донесе нищо друго освен ра-
зочарования. Защо ви е чужда цел? Слушайте душата, 
а не разума си.

Душата по-добре знае къде може-
те да се проявите като звезда

В света на махалата действа един закон: фаворити 
стават само единици, всички останали трябва да из-
пълняват функциите на редови привърженици и да 
се подчиняват на установените правила на система-
та. Транссърфингът не е в състояние да наруши този 
закон, но ще ви помогне да го разчупите конкретно 
вие, стига да поискате. Махалата ще бъдат принудени 
да ви включат сред фаворитите, ако се възползвате от 
уникалните качества на душата си.

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” 

всичко е просто и ясно. 
Работата се върши така, 
както е даден животът. 
Знам, че не е лесно за хо-
рата, които живеят труд-
но. Разбирането на исти-
ната е присъщо за самата 
нея, докато се докоснеш 
и усетиш. Но

времето е дошло и 
няма да ни чака 

Ако ги нямаше тези 
катаклизми, убийства, 
наводнения и задръства-
ния, казва Риния, няма-
ше как да разберем, че 
съзнанието на хората е 
задръстено. Т. е. всички 
процеси в природата се 
предизвикват от съзна-
нието на хората. Начинът, 
по който ние се отнасяме, 
създава една енергия, 
която се връща обратно 
на мястото, от което сме 
я създали. Така че няма 
на кого да се сърдим. 

Иначе адът го няма, и 
раят го няма. Има само 
един живот, едно раз-
биране за нещата. Само 
трябва да овладеем 
простотата, наречена 
синтез и познаване на 
живота такъв, какъвто е. 

Изобщо 

не е от значение кой 
каква религия изповяд-
ва, каква вяра има, а 
какъв е начинът на жи-
вот

Моята работа е да из-
важдам хората от онова 
състояние на знание, на 
измислени неща, на ри-
туали и практики. Този 
процес на осъзнаване 
се дава чрез развитие на 
интуицията в света. Пре-
подавам на хората про-
стота, наречена синтез 
и познаване на живота. 
Това, което правя, се на-
рича “Училище на Духа”. 
А работата на Духа е в ос-
новата на всички учения. 
Подготвена съм да дам 
истината на хората като 
живот. Аз преподавам 
естествеността, най-чис-
тия път. Всички неща са 
дадени на хората, но те 
не умеят да ги използват 
правилно.

Цялостното ни състоя-
ние, включително и здра-
вето ни, зависи от разби-
рането на същността на 
живота. Никой не е болен 

Станислав СпаСов

II част

Един от основните проблеми на 
хората е мисленето и най-вече 
постоянното хаотично мислене

Причината за това е най-вече погрешното разби-
ране на процесите, които се случват в нашата психика. 
Ние не сме много наясно какво представлява мисле-
нето и защо то съществува в тази му, често неприят-
на форма. Много хора казват „аз мисля постоянно, не 
мога да спра да мисля. Все мисля за лоши неща”. Пред-
полагам, че повечето от нас имат представа в малка 
или по-голяма степен какво представляват натрапчи-
вите мисли. А към тях често има и чувство. Те не са 
приятни, особено когато сме изморени от натоваре-
ния ден, искаме да си легнем и да се отпуснем, но уви. 
Тук можем да включим и мислите-наставници, които 
ни казват какви трябва да бъдем и какви неща е добре 
да притежаваме. Към мислите-наставници също вър-
вят чувства: на всяка цена имаме нужда от тези неща 
и без тях животът ни ще е ужасно беден.

Нашето разбиране се свежда до това, да кажем, че 
„аз мисля”, но това е погрешно тълкуване на процеса. 
Все едно автомобилът ни да трещи и заради този шум 
да не можем да слушаме музиката, която сме си пус-
нали, и да си кажем „аз трещя и не чувам нищо от му-
зиката”. Причината за нашия полуразрушен живот не 
е в нас, а в това, което тук наричаме нашето същество. 
Разграничаването на Себе си от него може да ни пока-
же отговорите на въпроси, които търсим от толкова 
време. На първо място идеята, че 

не Аз имам проблеми, а моето 
същество, 

Сами творим живота чрез осъзнаване и разбиране
Истината като живот

Лияна ФероЛи

Известният астролог 
Емил Лещански неотдав-
на прогнозира тежко зе-
метресение, което щяло 
да разруши Хасково и 
Кърджали и да вземе зна-
чителни жертви. Посочи 
дори и точната дата - 19 
април. Затова попитахме 
Риния, която скоро има-
ше лекция в Кърджали и 
посети Перперикон, как-
во мисли по този въпрос.

Природата винаги е 
справедлива и помага 
по естествен начин, каза 
тя. Не можем да пречим 
на събитията, а само да 
се замислим. Да видим 
за какво ни напомня Бо-
жественият свят. Да се 
огледаме и надникнем 
по-дълбоко, отколкото 
виждаме привидно. Ни-
кога не се страхувайте 
за нищо. Останете трез-
ви и правете човешката 
част, която ни е дадена 
- да приемаме и обичаме 
дори и това, което не раз-
бираме достатъчно.

Времето, което идва, 

Риния изнесе лекция в Кърджали и посети 
Перперикона

Кратък курс по себеусъвършенстване 
НА ЛИЧНОСТТА

на Земята! Разбирането, 
осъзнаването означава 
равновесие, а то е условие-
то, при което се проявяват 
божествените енергии.

Трябва да разберем, 
че няма ад и рай. В Бо-
жествения свят, където е 
пълна тишина, не същест-
вуват форми, които някои 
наричат ангели, арханге-
ли и пр. Това са форми на 
Духа, които се свързват с 
отношенията на енерги-
ята и така се представят 
на хората. Има само един 
живот, едно разбиране 
на нещата. 

Тук, в Родопите, същес-
твува унаследен енергиен 
модел на траките, които 
са живеели с вярата в Бо-
жественото съвсем естес-
твено, без да я владеят 
като информация, като 
знание. Живеели са Живо-
то Слово като в постоянен 
ритуал, без да осъзнават 
какво точно вършат. За-
това са заложили числото 
на Словото 1,8 м във ви-
сочината на своите стени 
и са се движили от юг на 
север пак по Негова по-
сока. Това е естественото 
живеене, което трябва да 
следваме и ние, техните 
следовници.

ще ни поставя в изпита-
ния все по-често. Това 
е времето на истината 
- всеки да се види и тога-
ва да излезе навън, за да 
помогне и на другите. Да 
се обичаме, значи да се 
познаваме, като се при-
емаме такива, точно ка-

квито сме! Знам, че това 
е просто, но не е лесно. 
Затова съм тука, да ви по-
могна да живеете, както 
можете и го разбирате. За 
мен този свят е място за 
служене. Нямам нужда от 
нищо, само да давам. Ко-
гато можеш да виждаш, 

живот и тогава възможностите да се реализираме в 
света и да оставим нещо след себе си стават реални. 

Да застанеш на старта означа-
ва първоначално да знаеш кой 
си ти в действителност, а също 
така и какво не си

И това всъщност е първата част от нашия кратък 
практичен курс. Разбирайки себе си, вие автоматично 
ще поемете по пътя на самоизцелението. А това вече 
е възможно за вас, защото вие попаднахте на точното 
място, на стартовата линия, от която ще знаете вярна-
та посока, в която да се движите. Сега вече имате стар-
товия сигнал да тръгнете по истинския път на оздра-
вяването и подобряването на живота ви. Знанието за 
това, че вие не сте вие, а сте просто един поглед, един 
желаещ, един разум, който е свързан с едно същество, 
изтъкано от психика и материя, е единственият ори-
ентир, който може да ви насочи в посока самоусъвър-
шенстване. Точно това разбиране е като фенер, който 
осветява мрачното поле на невежеството, и само той 
няма да ни позволи да поемаме в погрешни посоки, а 
ще ни посочи верния път.

За да застанем на стартовата линия и с това да по-
лучим възможността да вървим по пътя на изцелени-
ето, е необходимо просто да се уверим, 

че „Аз”ът е навигатор, който е 
поместен в нашето същество 

Този навигатор може да взема дейно участие в пъту-
ването на живота или пък може да бъде невнимателен, 
разсеян, позаспал, упоен, хипнотизиран и т.н. и да оставя 
всичко в живота да се случва според външните обстоя-
телства или вътрешните програмировки, появяващи 
се под формата на чувства, мисли и представи. От това 
дали наистина сме прозрели, че ние и нашето същество 
сме като навигатор и превозно средство зависи дали 
ще си дадем възможността да получим онова, за което 
така силно копнеем - здравия, истински живот.

ни помага да от-
правим поглед право 
към проблема, а не да 
продължаваме да жи-
веем в заблуда. Когато 
кажем: той-умът, то-
тялото, то-съществото 
е повредено, за нас е 
много по-лесно да на-
сочим вниманието си 
към него и да го поп-
равим. Но когато ка-
жем „аз…” – попадаме 
в капан. Още никой на света не е могъл да посочи сво-
ето аз и да каже: ето го, „аз” стоеше пред мен и аз го 
видях. И как да го направи, като това предполага той 
да се отдели от самия себе си. Всичко, което можем 
да видим, е отделно, то е нашето същество, а самите 
ние сме само поглед. Как е възможно огледалото да 
отрази своя гръб?

Дори ако използваме медитация и навлизаме все 
по-навътре и навътре към самите нас, както се казва 
„към Аза”, ние ще стигнем дотам и ще го почувстваме, 
ако сме усърдни, но ще видим, че Азът е нещо, отделе-
но от всичко друго, но не и от нас самите. Той е отде-
лен от ума, чувствата, от сетивата, от тялото. Той стои 
там и съществува, и макар да е вътре, той е отделен 
от тялото. И тогава какво ще проумеем? Ще осъзнаем, 
че азът е здрав, неувреден, ще знаем, че проблемите, 
които се появяват пред него под формата на чувства, 
мисли и вярвания, идват от съществото. От „то”, не от 
„Аз”. А това можем да проумеем и още сега, защото 
това така или иначе е очевидно. Ние можем да полу-
чим доказателства за това, че самите ние сме отделни 
от всякакви мисли и чувства, нужно е само да наблю-
даваме себе си или хората около нас.

А когато разберем или поне малко се докоснем до 
идеята, че ние не сме мислите и чувствата, които се 
появяват вътре в нас, тогава започва истинският ни 
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„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

Из Акашовата летопис

животът на СЛънЦЕто
4. В средата на Четвъртия Слънчев кръг “Духо-

вете на формата” придобиват съзнание, което чо-
векът ще има на бъдещата “Венера”, която ще бъде 
втората планетна форма на Земята след нейното 
настоящо съществуване и на която човекът ще жи-
вее тогава. Това е едно свръхпсихическо съзнание. 
Те стигат до него като до един плод на своята дей-
ност по време на Третия и Четвъртия Слънчев кръг. 
Чрез това те добиват способността да преобразят 
развитите през Сатурновия период и оттогава на-
сам зародиши на сетивата, които до този момент 
са само физически апарати, превръщайки ги чрез 
етера в оживени сетива. 

Чрез подобен процес в същото време “Духове-
те на тъмнината” (християнски Архаи или Начала, 
теософски Асурас) са се издигнали до степента на 
психическото съзнание, което човекът ще развие 
като съзнателно образно съзнание едва на бъде-
щия “Юпитер”. Чрез това те идват до състоянието 
да могат да действат съзнателно от астралния свят. 
От астралния свят 
може да бъде повли-
яно едно етерно тяло. 
“Духовете на тъмни-
ната” правят това по 
отношение на етерно-
то тяло на човека. Те 
посаждат сега в него 
духа на собствената 
личност (самостоятел-
ността и себичността, 
егоизма), както по-
рано са сторили това с 
физическото тяло. Ние 
виждаме следовател-
но, че егоизмът посте-
пенно се внедрява от 
тези духове във всич-
ки членове на човеш-
кото същество. 

В същото време 
“Синовете на огъня” 
придобиват степента 
на съзнанието, която човекът днес има като свое 
будно съзнание. Следователно, за тях можем да 
кажем, че те стават човеци. И сега те могат да си 
служат с човешкото тяло като с инструмент за един 
вид общение с външния свят. По подобен начин 
“Духовете на личността” могат да си служат с чо-
вешкото физическо тяло от средата на Четвъртия 
Сатурнов кръг; служат със зародишите на сетивата 
за един вид възприятие. “Синовете на огъня” оба-
че по природа разливат топлината на своята душа 
в заобикалящия ги свят. Сега човешкото физическо 
тяло е така напред в своето развитие, че тези духо-
ве могат да вършат това чрез него. Тяхната топлина 
действа приблизително както топлината на кокош-
ката върху люпенето на яйцето, което ще рече, че 
тя има една сила, събуждаща живот. Всичко, което 
в човека и неговите другари е от такава събуждаща 
живот сила, е посадено тогава в етерното тяло от 
“Синовете на огъня”. Тук имаме работа с произхо-
да на онази топлина, която всички живи същества 
имат като условие за своето размножение. По-на-
татък ще видим какво преобразуване претърпя-
ва тази топлинна сила, когато Луната се отделя от 
Слънцето. 

5. Към средата на Петия Слънчев кръг “Сино-
вете на огъня” се развиват дотам, че вече могат да 
внесат в етерното тяло способността, която по-
рано упражняват чрез физическото тяло на човека. 
Сега те заменят “Духовете на личността” в тяхната 
работа върху това етерно тяло, което чрез това ста-
ва подбудител на размножителна дейност. В това 
време те оставят физическото тяло на “Синовете 
на сумрака” (Ангели в християнството, Лунар Пит-
рис в теософията). Междувременно последните са 
придобили смътно образно съзнание, каквото по-
късно човекът има на Луната. На Сатурн те дават на 
човешките прадеди един вид орган на ума. Сега те 
по-нататък усъвършенстват физическите инстру-

менти (органи) на човешкия дух, с които той си слу-
жи съзнателно на по-късните степени на развитие-
то. Благодарение на това, от половината на Петия 
Слънчев кръг нататък чрез човешкото тяло могат 
да се изявяват Серафимите още по-добре, отколко-
то в миналото това е възможно на Сатурн. 

6. От средата на Шестия Слънчев кръг човекът 
е стигнал вече така далеч в своето развитие, че 
несъзнателно може да работи върху своето физи-
ческо тяло. Сега вече той заменя в това отношение 
“Синовете на сумрака”. Чрез тази дейност той в 
притъпеността на съзнанието си създава първата 
зародишна заложба на живата духовна същност, 
която се нарича “Дух-живот” или “Буди”. Едва в 
по-късни степени на своето развитие той добива 
съзнание за този Дух-живот. Както в Седмия Сатур-
нов цикъл Престолите разливат доброволно своя-
та сила в образуваната там заложба на Човека-дух, 
така сега Херувимите разливат своята мъдрост в 
Духа-живот на човека, която остава запазена през 

всички следващи степени на развитието.
7. От средата на Седмия Слънчев кръг отново 

се явява заложеният вече на Сатурн зародиш на Чо-
века-дух (Атма). Той се свързва с Духа-живот (Буди) 
и така се ражда оживената Монада (Атма-Буди). 
Докато в това време човекът работи несъзнател-
но върху своето физическо тяло, Синовете на сум-
рака поемат върху себе си това, което трябва да 
бъде направено върху етерното тяло за неговото 
по-нататъшно развитие. В това отношение те са 
приемници на Синовете на огъня. Те влъчват имен-
но образите на своето съзнание в етерното тяло и 
благодарение на това в един вид сънищноподобно 
състояние изпитват като наслада размножителната 
сила на това тяло, която беше възбудена от Синове-
те на огъня. Чрез това те подготвят развитието на 
удоволствие, свързано с тази сила, което по-късно 
(на Луната) се развива у човека и живеещите около 
него същества. 

На Сатурн човекът е образуван в своето физи-
ческо тяло. Тогава това тяло е изцяло неоживено. 
Такова неоживено тяло духовната наука нарича ми-
нерал. Ето защо можем също да кажем: на Сатурн 
човекът е минерал. Той преминава през минерал-
ното царство. Този човек-минерал няма формата на 
един днешен минерал. Тогава не съществуват още 
минерали като днешните. 

На планетата Слънце, както бе показано, този 
човек-минерал, който отново възниква от тъмни-
ната на съня като от една зародишна заложба, е 
оживен. Той става човек-растение - човекът мина-
ва през растителното царство. Но не всички чове-
ци-минерали са оживени по този начин. Това не би 
могло да стане, защото човекът-растение за своя 
живот се нуждае от минерална основа. Както днес 
не могат да съществуват никакви растения без 
едно минерално царство, от което те да извличат 
необходимите им вещества, така е и на Слънцето 

с човека-растение. Ето защо този човек-растение 
трябва да остави една част от човешките заложби 
на степента на минерала, за да може да се разви-
ва по-нататък. И понеже на Слънцето съществуват 
съвършено други условия отколкото на Сатурн, 
тези изхвърлени минерали приемат съвършено 
други форми в сравнение с тези, които имат на 
Сатурн. Наред с царството на човека-растение се 
ражда една втора област, едно особено минерално 
царство. Ние виждаме, че човекът се издига в едно 
по-висше царство, като изтласква надолу една част 
от своите другари в едно по-низше царство. Ние ще 
видим в следващите степени на развитието, че този 
процес се повтаря още много пъти. Това отговаря 
на един основен закон на развитието. 

Тук нагледно 
ще дадем едно

Резюме
на факТиТе за РазвиТиеТо 

въРху СлънцеТо. 

I. Слънцето е онази планета, на която се 
развива второто състояние на човешкото 
съзнание, а именно съзнанието на съня без 
сънуване. Човешкото физическо тяло се из-
дига до един вид растително съществуване, 
като в него се внедрява едно етерно тяло. 

ІІ. Това развитие минава през седем 
подстепени (по-малки цикли или “кръгове”) 
(в антропософията - състояния на живота, 
жизнени царства).

1. В първия от тези кръгове накратко се 
повтарят Сатурновите степени на развитие-
то по отношение на физическото тяло в мал-
ко изменена форма. 

2. В края на Първия Слънчев кръг започ-
ва вливането на етерното тяло чрез “Духо-
вете на мъдростта”. 

3. В средата на Втория Слънчев кръг вър-
ху това тяло (етерното) започва работата на 
“Духовете на движението”. 

4. В средата на Третия Слънчев кръг вър-
ху етерното тяло започва действието на “Ду-
ховете на формата”. 

5. От средата на Четвъртия Слънчев кръг 
това тяло получава самостоятелност чрез 
“Духовете на личността”. 

6. Междувременно чрез действащите 
в него предишни сили физическото тяло е 
толкова напреднало, че в Четвъртия кръг 
чрез него “Духовете на огъня” могат да се 
издигнат до своята човешка степен. 

7. В средата на Петия Слънчев кръг “Ду-
ховете на огъня”, преминали вече своята 
човешка степен, започват да работят върху 
етерното тяло. В това време във физическо-
то тяло действат “Синовете на сумрака”. 

8. Към средата на Шестия Слънчев кръг 
работата върху етерното тяло преминава 
върху “Синовете на сумрака”. Физическото 
тяло се обработва от самия човек. 

9. В средата на Седмия Слънчев кръг се 
ражда оживената Монада. 

Извадки от неиздадената книга на 
Рудолф Щайнер «АКАШОВАТА ХРОНИКА» 

Превод Димо Даскалов
Преработила и изпратила  
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