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

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

Излиза 
всеки 
понеделник

към Добродетелност и 
Жертвоготовност. Светът 
принадлежи на духовни-
те хора, защото без си-
лата на тяхната Светла 
Вяра, без саможертвата 
на тяхната Добродетел-
ност, бездуховността ще 
обгърне Земята с мрак и 
зверски примитивизъм, 
което Всевишният ни-
кога няма да допусне, 
дори с цената на потоп 
и изтребление на недо-
стойните си човешки 
творения.

Само добрите дела 

ПОКЛОННИЦИ 
НА СВЕТЛИНАТА

I чАсТ

В природата огром-
ното разнообразие от 
растителни и животин-
ски видове съществува 
от векове без никаква 
намеса от човека. Това е 
една самоподдържаща 
се система - без доба-
вяне на синтетични ми-
нерални торове за под-
хранване на растенията 
и без ненужни отпадъци. 
Няма отпадъци, няма 
замърсяване.

Системата в природа-
та се поддържа от мно-
гобройните бактерии, 
гъби, насекоми и т. н., ко-
ито усвояват и се хранят 
с растителните и живо-
тински отпадъци. Те пре-
работват тези отпадъци 
в продукт, който може да 
бъде използван отново 
за растежа на растения-
та.

В съвременния свят 
на индустриализира-
но селско стопанство 
потреблението на хи-
мически торове и пре-

парати непрекъснато 
нараства. В много слу-
чаи тази практика има 
разрушителен ефект. 
Използвайки химикали-
те, фермерите изоставят 
традиционните умения 
за рециклиране на орга-
нична материя и сеитбо-
обращения. Плодород-
ната почва се превръща 
в безплодна земя, пълна 
с отпадъци. Неприяте-
лите, с които природата 
може да се справи без 
проблеми, се увеличават 
неимоверно много, а ди-

вата природа (която по 
естествен път държи под 
контрол неприятелите и 
болестите) изчезва със 
своето разнообразие.

Ние ходим по земята и 
се храним от нея... и това 
се разбира от само себе 
си. Почвата е съставена 
от това, от което ние се 
изхранваме и от което 
сме заобиколени.

КАКВо е 
ПочВАТА
Почвата е комбина-

ция от много материали 
като:

• частици от минера-
ли или камъни;

• угнили и разградени 
(хумус или компост) ор-
ганични вещества;

• живи организми, 
включително микроско-
пични бактерии и гъби, 
както и по-големи живи 
организми, като червеи, 
стоножки, насекоми, 
бръмбари и много дру-
ги;

• въздух и вода.

КомПосТирА-
НеТо е Процес, 
При КойТо ор-
гАНичНиТе Ве-
ЩесТВА се рАз-
грАжДАТ и Пре-
ВръЩАТ В Хуму-
соПоДобеН мА-
ТериАл, НАречеН 
КомПосТ.

Продължава на стр. 12

КомПосТирАНеТо лесНо и ПрАКТичНо

- Значи, мислиш, че съм смела? - 
попита тя.

- Да, така е.
- Може и да си прав. Сигурно, защо-

то ми е подействал вдъхновяващият 
пример на няколко незабравими учи-
тели. Ще ти разкажа за един от тях. 

Преди много години, когато ра-
ботех като доброволка в болницата 
„Станфорд”, се запознах с едно моми-
ченце на име Лайза, което страдаше 
от рядка и сериозна болест. Единс-
твеният шанс да се възстанови като 
че ли беше свързан с възможността 
да й бъде прелята кръв от петгодиш-
ния й брат. Той по чудо бе оцелял от 
същата болест и бе развил антите-
ла, необходими, за да се преодолее 
болестта. Лекарят обясни на малко-
то братче как стоят нещата и запита 
момченцето дали би се съгласило да 

даде своята кръв на сестра си. Видях, 
че за миг то се поколеба, но после пое 
дълбоко въздух и каза:

- Да, щом това ще спаси Лайза.
Докато продължаваше трансфузи-

ята, то лежеше в едно легло до сестра 
си и се усмихваше, както и всички ние, 
като гледахме как бузите на Лайза по-
руменяват. После лицето на момчен-
цето пребледня, усмивката му угасна. 
То погледна към лекаря и попита с 
разтреперан глас:

- Веднага ли ще започна да уми-
рам?

Детето беше малко и беше разбра-
ло лекаря погрешно. То мислеше, че 
ще трябва да даде на сестра си всич-
ката си кръв.

Да, научих се да бъда смела - доба-
ви тя, - защото имах вдъхновяващия 
пример на такива учители.

Дора 
АЛЕКСАНДРОВА

Спомняте ли си най-
голямата болка на Пипи 
Дългото Чорапче? Ако ли 
не, то прочетете послед-
ната глава от великото 

ДеНЯТ НА ДеТеТо и НА 
ВсичКи НеПорАсНАли 
ВъзрАсТНи

1 юНи 
ден на детето Борислав ИВАНОВ 

„...Бог каза: Да бъде 
светлина. И стана свет-
лина.” „... и Бог раздели 
светлината от тъм-
нината.” (Битие, 1:3-5). 
След което цикличната 
смяна на светлина с мрак 
започва да отброява 
дните и нощите на Зем-
ното време. Свещеното 
писание поставя първо 
сътворението на свет-
лината и чак след това 
сътворението на голе-
мите светила на небето 
- слънце, луна и звезди, 
защото предстои поява-
та на първите духовно 
озарени хора Адам и 
Ева, вече осъзнали, че 
светлината (и нейното 
проявление топлината) 
е истинската божестве-
на същност на живота, а 
слънцето, луната, звез-
дите, огънят представ-
ляват само източници 
на светлина. Издигането 
на светлината във вис-
ша култова категория 
става едновременно с 
овладяване на словото 
на азбучно мотивирания 
некнижовен език, поро-
ден от „Говореща азбука”, 
което отличава първите 
духовни хора – ази от за-
обикалящите ги прими-
тивни доадамови човеш-
ки племена (вж. статията 
„Ази – Самари – Шумери 
– Кимери”). Светлината 
символизира живота, но 
тя също е синоним на 
Истината - сърцевината 
на Вярата, разпалваща 
порива на Човешкия Дух 

творение на Астрид Линд
грен. Там с изненада ще 
установите, че малката па-
лавница Пипилота Виктуа-
лия Транспаранта Ментол-
ка Ефраимова просто... не 
иска да порасне. И въобще 
има ли някой възрастен, 

който пък да не иска да се 
върне в детските години. 
Тогава поне на един ден в 
годината всички може да 
го направим – да бъдем 
отново искрени, чисти и 
непредубедени, палави и 
необуздани, и то заедно с 
нашите деца и внуци.

 Продължава 
на стр. 8

За куража

преминават във веч-
ността. До този извод 
достига още преди по-
вече от пет хилядолетия 
Гилгамеш, „който видя 
всичко”, героят-полубог 
от най-значимия шу-
мерски епос. Доброто 
съдържа божествения 
ген за обезсмъртяване 
на Човешката душа. Биб-
лията поставя знак за 
равенство между „жив” 
и „одушевен”, за нея 
животните също имат 
душа, те са създадени 
одушевени. Човешката 
душа обитава границата 
между тялото и Духа, 
между материалното и 
духовното измерение 
на човека. Смисълът на 
земното пребиваване на 
хората се състои в отся-
ване на доброто от зло-
то в Човешките души с 
огъня на Човешкия Дух. 
След телесната смърт 
добрите души ги очаква 
вечен нетленен живот, 
злите души отиват за бо-
лезнено претопяване в 
пещта. Подобни идеи за 
съд и задгробен живот 
на душата проповядват 
древните духовно-рели-
гиозни учения, а Зоро-
астризмът и Християнс-
твото (Християнството 
взаимства много от сво-
ите основни понятия от 
Зороастризма) стигат 
до възгледа за После-
ден Съд и Възкресение 
на праведните при Пос-
ледното Пришествие на 
Спасителя.

Продължава 
на стр. 11
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„У всички земни хора възможностите да творят са равни, но те от тях 
различно се възползват.” 

Владимир Мегре, „Сътворение”

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

Владимир Мегре, „Сътворение”

„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”

Историята на 
човечеството, 
разказана от 

Анастасия 

ОГНЕНОТО 
КЪЛБО

- Когато се роди малката Анастасия, а и по-къс-
но, когато мъничкото детенце, още непроходило, 
остана без родители, до нея започна да се появява 
огнено кълбо.

Моят баща (както и другите жреци) познаваше 
много природни явления - такива, които се струват 
на вашите учени загадъчни и необясними, но мо-
гъществото на това огнено кълбо беше необясни-
мо и за него.

Непознатата енергия можеше за един миг да се 
разпръсне в пространството на малки искрици и 
също толкова бързо да се събере в едно цяло. Из-
лизащият от огненото кълбо тъничък лъч можеше 
мигновено да раздроби огромен камък или скала. 
Същият лъч можеше да се докосне до крачето на 
буболечка, пълзяща по листенцето на цвете, без да 
й причини някаква вреда.

Но най-важното и непостижимо нещо се състо-
еше в това, че кълбото от огромната сгъстена енер-
гия реагираше на чувствата и желанията на малка-
та Анастасия. А това от своя страна означаваше, че 
самото то притежава и чувства, и мисли.

Мисълта в цялата си пълнота е присъща само на 
човека. Но огненото кълбо не беше човек. Тогава 
какво е То? Защо притежава чувства, присъщи на 
човека? Откъде е тази велика мощ в Него?

Разказвал съм ти, а ти го описа в книгата си, как 
то променяше локално гравитацията на Земята, ко-
гато малката Анастасия се учеше да ходи. Изстрел-
ваше хиляди лъчи и разресваше златистата коса на 
малкото момиченце.

Баща ми предполагаше на какви сили би могло 
да бъде проява това огнено, могъщо и мислещо 
кълбо, но никога не говореше на глас за това. Пред-
положението изисква потвърждение.

Когато Анастасия поотрасна, ние чухме веднъж 
как тя разговаря с кълбото. По-точно, говореше тя. 
Кълбото никога не произнасяше нито дума, но реа-
гираше на думите на детето с действията си.

Баща ми запита Анастасия за кълбото, а тя отго-
вори кратко: ”Това е добро”. Отговорът й не беше 
достатъчен за баща ми, но той повече не говори с 
нея за кълбото нито тогава, нито през следващите 
години.

От онзи първоначален отговор беше ясно - 
Анастасия нямаше желание да дава определение 
на огненото кълбо или на неговите действия. Тя го 
възприемаше по-скоро с чувствата си. Но поради 
някаква причина за баща ми беше важно да разбе-
ре явлението, свързано с Анастасия.

От момента на първата поява на кълбото той 
престана да участва в делата на жреците и концен-
трира усилията си върху неговото разгадаване.

Жреците знаят как да се потвърдят или опровер-

гаят предположенията им. Нужно 
е явлението да се обнародва с най-
достоверното му описание и да се 
чака реакцията, мнението на хората. 
При това те не бива да се разпитват 
или да им се дава задача да изкажат 
своите виждания. Определенията 
трябва да се породят свободно, на 
ниво чувства, а не само чрез разума, 
тогава те ще бъдат най-точни.

После по молба на моя баща аз 
ти разказах за детството на Анаста-
сия, като включих в него разказа за 
общуването й със загадъчното явле-
ние. Ти написа за това в книгата, без да изопачиш 
чутото и, което е много важно, не изказа никакво 
мнение за него.

Ние чакахме с вълнение реакцията на хората, 
които четяха книгите. Тя последва незабавно и се 
изрази не само с обикновени изказвания, но и чрез 
емоционални изблици. Хората говореха и пишеха 
онова, което от много години предполагаше баща 
ми, онова, за което той не говореше на глас и го 
криеше от другите жреци.

Ти публикува стихотворенията на читателите, в 
които се пишеше не по нечия поръчка, а по зова на 
сърцето… Ще ти напомня началото на едно стихот-
ворение:

В деня на нейното рождение
яви се Бог
пред свойта Настенка любима…
Баща ми получи потвърждение на своето пред-

положение. Огненото кълбо, общуващо от време 
на време с Анастасия, не е нищо друго освен едно 
от проявленията на Бога.

Бог има множество проявления, всяка тревичка 
е изява на неговата мисъл. Кълбото, дори и да не 
беше най-важното, то беше най-великото – съдър-
жащо множество проявления, включително и енер-
гиите на разума и чувствата.

И ето веднъж… Това се случи, след като ти вече 
беше написал петте книги; когато думите на Анас-
тасия бяха публикувани, или по-точно – когато като 
огнен меч, пронизал пространството на мрака, 
нейният емоционален изблик бе вложен в думите: 
”Готви се ти ненавист, от Земята се махни, хвърли 

се върху мен…”
В устата на Анастасия думите 

не са само думи. Ти, а и не само ти, 
неведнъж си се убеждавал в това 
– ненавистта започна да атакува 
Анастасия с невидимата си енер-
гия.

И тогава започнаха да се поя-
вяват бели кръгове, тревата в тях 
побеляваше. Случваше се Анаста-
сия да губи за миг съзнание. Ние 
не знаехме как да й помогнем. Не 
искаше помощ от нас внучката ни. 
А щом не ни искаше, значи й беше 
необходимо непременно сама да 

издържи всичко.
В последно време виждахме как се увелича-

ва силата на атаките срещу нея. Сякаш в агония 
последното зло се опитваше да вземе превес, но 
заедно с това растеше и силата на нашата внучка. 
Напоследък тя само трепваше от поредните удари 
и отиваше на брега на езерото. По някакъв начин 
водата в езерото бързо връщаше силите й. Тя се 
плискаше във водата, гмуркаше се и излизаше пъл-

на със сили както преди.
И в онзи ден ние видяхме как, след като се беше 

подложила на поредните удари, Анастасия внима-
телно пристъпва към езерото. Когато се спря и се 
прислони към ствола на кедъра, за да си отдъхне, 
баща ми разтревожено каза: ”Днес на внучката й 
се е наложило да преодолее нещо необичайно. Било 
й е много трудно, погледни, в златните й коси се е 
появил бял кичур.” После видяхме как Анастасия се 
отблъсна от дървото, направи крачка, после втора 
към езерото и като залитна, отново спря.

Тогава пред нея от пространството се появи ог-
неното кълбо. Но този път бляскащите в него мъл-
нии променяха цвета си и сякаш вътре клокочеха 
вулкани. Страшни огнени стрели внезапно про-
низваха невидимата му обвивка. Техните потоци се 
изтръгваха от кълбото и чезнеха в пространството. 
Но кълбото при това не намаляваше размера си, а 
се увеличаваше в диаметър, видимо се уплътнява-
ше и все по-силно бушуваха вътре енергиите му. 
Самото то не висеше в пространството, а пулсира-
ше като сърце - ту се свиваше бързо, ту се разширя-
ваше. Изведнъж замря, сякаш за да вземе решение. 
И тогава хиляди мълниеносни енергии се втурнаха 
към Анастасия.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА
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„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 

ДецАтА – ВъзпитАтели НА ВъзРАстНите 
I. Цивилизация. Вълни. Аура

Доц. д-р Кирил ПОРОМАНСКИ,
Кюстендил

Навярно на мнозина тази постановка ще се сто-
ри парадоксална, най-малко необичайна или дори 
лишена от основания. Да. На пръв поглед нещата 
като че ли наистина са такива. По-задълбоченият 
поглед и по-различният ъгъл на зрение потвърж-
дават този „парадокс” по малко особен начин.

Почти всеобщо е мнението, че съвременната 
глобална цивилизация е в глобална криза, която 
обхваща всички страни на живота - от икономиката 
и политиката до екологията и семейството. Според 
мненията на редица изследователи основните ха-
рактеристики на цивилизацията са:

- просветеност, изтънченост, духовност;
- гражданственост;
- антипод на културата;
- технология, „втора природа”;
- израждане на нравите;
- загиваща духовност;
- апокалипсис на човешкото битие;
- модерно варварство;
- развратница, заразяваща човешкото битие, и т.  н.
И като последица от всичко казано и неиз-

речено - разпад на семейството. Бащата вече 
не е истински баща, майката - истинска майка, 
и децата - истински деца. Нарушеното единство 
води до нарушение на техните функции и взаи-
моотношения. Светът драстично се измени, а чо-
вешките характери и слабости си остават почти 
такива, каквито се били и в древността.

Материализмът, религиозният догматизъм и 
войнстващият атеизъм тласнаха развитието на чо-
вечеството в еднопосочна улица, лишавайки го от 
духовността. Научно-техническата революция за-
дълбочи този процес. Богатствата на малцинството 
и бедността на мнозинството не направиха човека 
по-човечен и по-щастлив. Напротив, отчуждението 
обхвана почти в еднаква степен и производството, 
и човешките отношения. Мегаполисът, крупните 
национални и международни компании и банки 
създадоха „самотната тълпа”. А в нейните студени 
обятия - самотния, изгубен човек.

Редица открития и изобретения от древността 
и Възраждането останаха неоползотворени, било 
от егоизъм, скудоумие или за това, че не носят не-
посредствена печалба. Да вземем за пример ради-
естезията - узаконен международен термин, състо-
ящ се от две думи: radius (лат.) - вълни, излъчване 
и гръцкото esthesie - чувствам, усещам. Следова-
телно радиестезията е усещане на вълните, на из-
лъчванията. При някои автори се среща терминът 
биолокация със същото съдържание.

Още от дълбока древност този метод е бил из-
вестен на хората и те са го използвали за намира-
не на подземни води, минерали или хора. Поради 
това, че са използвали най-често лозовата пръчка, 
известен е също и като лозоходство. Трудно е да се 
намери континент или страна, в които още от древ-
ността да не е имало хора, познаващи и използва-
щи радиестезичния ефект във всекидневието си. 
Това са перуанците и полинезийците, китайците и 
персийците, египтяните, римляните, гърците, друи-
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дите, славяните и т. н. Мно-
го преди американците да 
изобретят детектора на лъ-
жата през ХХ в., скитите из-
ползвали като детектор на 
лъжата жезъл чрез ради-
естезичния ефект. Мойсей 
показал на изнурените в 
пустинята евреи къде има 
вода. Соломон използвал 
магически жезъл при под-
бора на жени за своя харем. 
Съществува версия, според 
която той подбирал жени-
те (той обичал истински 
само една жена – Суламит) 
според силата на тяхната 
интуиция. Така той съче-
тавал силното интуитивно 
женско начало със своето 
рационално мислене. Бла-
годарение на тази хармо-
ния цар Соломон успешно 
осъществявал всички свои 
начинания и се славел като 
най-мъдрия управник.

Оказва се, че всичко в 
живата и мъртвата при-
рода излъчва и приема 
вълни. Основоположник 
на научната радиестезия е 
френският инж. Луи Тюрен, 
преподавател във военно-
то училище в Фонтенебло 
край Париж. През 1917 г. 
пред своите слушатели той 
формулира следните общи 
принципи:

1. Всички тела излъчват 
вълни, които пътуват върху 
други вълни. Звукът, свет-
лината, радиоактивните тела, атомното бомбар-
диране, човешкото тяло, всичко излъчва и приема 
вълни.

2. Фотографията, черна или цветна, безжичният 
телефон, безжичната фотография, радиото и теле-
визията са резултат на вълни, които пътуват върху 
постоянни вълни.

3. Цветовете са вълни, които пътуват върху свет-
линни вълни и спират през нощта.

4. Звукът пътува в тръбите на органа или върху 
вибрираща струна, цветовете - в светлинния лъч, 
радиациите - по всички антени. Студът и топлината 
са също вибрации.

5. Звукът се отразява върху стената, това е ехото, 
светлината - върху огледалото - това е образът. 

Инструментът, който би се поставил в резонанс 
с всички тези вълни, за да ги детектира, ще допълни 
познатите 5 сетива като едно истинско шесто чувс-
тво. В този именно ред на мисли, Л. Тюрен споделя: 
“аз в продължение на 35 години правех опити при 
търсене на вода, минерали, при изучаване на зем-
ния магнетизъм, при изследване на цветовете, рас-
тенията, микробите. Те потвърдиха всичко, което 

предвиждах. Този метод 
даде съгласуващи резул-
тати с всички познати 
закони във физиката, и е 
напълно логичен, научен 
и без съмнение в бъдеще 
ще даде още по-значими 
резултати.” В България 
ревностен последовател 
и преводач на неговите 
трудове е инж. Стоян Бъ-
чваров от Варна. Той из-
дава книгата “Радиесте-
зия за всички”, 1994 г., а 
Евелина Бъчварова през 
1998 г. издава книгата 
“Инж. Луи Тюрен. Научна 
физикална радиестезия”, 
над 1100 страници.

Р а д и е с т е з и ч н и я т 
ефект в светлината на 
съвременните научни 
представи се основа-
ва върху връзката на 
съзнанието на човека с 
неговия вътрешен “био-
компютър” чрез хромо-
зомния апарат и чрез 
речта, което съответства 
на фундаментално поло-
жение в лингвистичната 
генетика. Мислено или 
на глас се формулира 
въпрос, а в качество 
на отговор от “биоком-
пютъра” се получава 
идеомоторен акт, фор-
миращ движението на 
махалото или багетата в 
определена посока.

Лозотърсачеството 
(най-често са използвали за багета лозова пръчка) 
от позицията на съвременната фундаментална фи-
зика представлява обективно съществуващ процес 
на приемане на торсионните излъчвания на търсе-
ните обекти. От друга страна, художниците иконо-
писци рисуват Исус Христос, Богородица и всички 
светци с ореол около главите. Това значи, че те и 
редица хора с паранормални способности са има-
ли възможност да виждат аурата на човека - онова,  
което се излъчва от неговото тяло най-ярко около 
главата.

Едно по същество “космическо” събитие на XX в. 
мина скромно, почти незабелязано освен в кръго-
вете на тесните специалисти. Става дума за пости-
женията на фундаменталната физика в опознаване 
вътрешната Вселена на човека, неговия Микрокос-
мос, свързан с Макрокосмоса чрез общи закони. 
Такива способности на човека като ясновидство, 
телепатия, телекинеза и други в науката се отнася-
ха към мистиката. Църквата също не ги признава-
ше, както не признаваше възможността за контакти 
на редица медиуми с представители на отвъдното, 
спомени за предишни животи, прераждане.
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Писма на читатели

Уважаеми приятели от редакцията,
Уважаеми г-н Васил Канисков,

Мои любими цветя са теменужките, затова 
след прекрасната ви приказка за тях във брой 21 
на в. “Родово имение” реших да ви изпратя мое-
то стихотворение за тях, с което ви поздравявам 
и изказвам голямата си благодарност за това, че 
потвърдихте всички добри чувства и мисли за 
тях. Името Любичици нося от моето родно село 
Костенец, от градината на комшийката Люба Кай-
тазова, която ги посяваше и отглеждаше в дълги 
лехи край пътеката. Простете за детския спомен. 
Сълзи напират в очите ми!

Любичици! Обичам ви!

С уважение: 
Йорданка Ангелкова–Джелепова
Стара Загора – 6000
Ул. “Ген. Столетов” № 44, ет. 2
Тел. 646074

Любичици
(Теменужки, Мушанки)

Заспали чувства будят в мен
забравени народни думи,
изпявани във стар рефрен,
който в среднощни сънища ме буди.

Една от тях, Любичице, си ти,
която днес разпалва в мен тъга,
но аз те моля, моля те, прости,
че те оставих в страта леха.

Любичици, вий дар от Боговете,
какво се крие в тайния ви зов,
със аромата и със цветовете,

със името, нашепващо Любов?

Дали поет неволно ще открие
във багрите – божествен знак велик,
или художник, с четка ще разкрие
богатството на родния език?

Йорданка Ангелкова – Джелепова
с. Костенец – 
Стара Загора

2004 г.

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
НА “ПИКНИКА НА 
ЧЕРЕШОВАТА ГРАДИНА”
19.06.2009, ПЕТЪК. НАСТАНЯВАНЕ В СЕЛО ОПИЦВЕТ НА 
ДЕМОНСТРАТОРИ, ЛЕКТОРИ И ПОСЕТИТЕЛИ – ПАЛАТКИ.

20.06.2009, СЪБОТА. ДЕМОНСТРАЦИИ: СЛЪНЦЕЕДСТВО, ФРЕНЕЛОВИ 
ЛЕЩИ, ПАЛЕНЕ НА ОГЪН, ТОПЕНЕ НА МЕТАЛИ, ИЗГАРЯНЕ НА ВРЕДНИ 
КОРЕНИ, ОБЛЪЧВАНЕ НА ПОСЕВНИ СЕМЕНА, ЕНЕРГИЗИРАНЕ НА ВОДА, 
СУШЕНЕ НА БИЛКИ, ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ.

ЗАЩИТА НА ПРОДУКЦИЯТА ЧРЕЗ ХУМАННИ МЕТОДИ СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ. 
ПЪРВА ДОМЕДИЦИНСКА ПОМОЩ. ТЪРСЕНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, 
КОПАЕНЕ НА КЛАДЕНЕЦ. 

21.06.2009, НЕДЕЛЯ. РАБОТА С ФИНИТЕ ЕНЕРГИИ: МУЗИКА, ПЕСНИ, 
ТАНЦИ, ЗАНИМАНИЯ С ДЕЦА, СПОРТНА СТРЕЛБА С ЛЪК, АРБАЛЕТ И 
ВЪЗДУШНА ПУШКА, ЕЗДА. 

22.06.2009, ПОНЕДЕЛНИК. “ЛЕКТОРИИ”. ЗАПЛАХИТЕ НА 21 ВЕК И 
ВЪЗМОЖНИ ПЪТИЩА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ТРАНСМУТАЦИЯ НА ТЯЛОТО. 

23.06.2009, ВТОРНИК. АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. 

24.06.2009, СРЯДА. БИОЗЕМЕДЕЛИЕ, ПЧЕЛАРСТВО. 

25.06.2009, ЧЕТВЪРТЪК. РАБОТА С ПРИРОДНИТЕ СТИХИИ ЗА 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ.

26.06.2009, ПЕТЪК. ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЛИЧНОСТИ, ФАМИЛИИ И 
РОДОВЕ В СИНЕРГИЧНИ И СИНХРОННИ ГРУПИ.

27.06.2009, СЪБОТА. РАБОТА С ВИОЛЕТОВИТЕ И КРИСТАЛНИ ДЕЦА ЧРЕЗ 
БИОЕНЕРГОИНФОРМАЦИОННА ДИАГНОЗА. 

28.06.2009, НЕДЕЛЯ. ОБМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ ПЕРСПЕКТИВНИ, 
ДУХОВНО ОРИЕНТИРАНИ РОДОВЕ ЧРЕЗ ДОБРОДЕТЕЛИ, ДИХАТЕЛНИ И 
ЕНЕРГИЗИРАЩИ ПРАКТИКИ, СЛЪНЦЕЕДСТВО.

инж. Божидар ДАСКАЛОВ
Телефон за контакт: 0884 862 576, 0899 784 005

e-mail: bkdaskalov@abv.bg

Уважаема редакция,

Интересна е рубриката на учения Кубрат 
Томов. Тя ни обогатява с нови познания в раз-
лични области. Особено актуална е космиза-
цията на духовната и практическата дейност. 
Вестникът би бил още по-интересен и полезен, 
ако седмично се публикуват и полезни съвети в 
тази област. 

Какво имам предвид. Преди 7-8 години, като 
живеех в София, група силвисти посещавахме 
един път седмично, както ги нарича Томов, тай-
ни школи. Вратите за тях бяха отворени за всич-
ки желаещи, а бяха и безплатни. Лекторът дълги 
години беше живял на запад, където беше по-
лучил съответните знания. Винаги започваше с 
конкретна информация за моментното разпо-
ложение на планетите и тяхното влияние върху 
човека. От тук следваха и конкретни съвети, как 
максимално да използваме потенциала си, за 
да бъдем по-здрави, по-жизнени и по-активни. 
Как да се зареждаме с повече енергия и как да 
се предпазим от вредни влияния. Завършвахме 
с медитация, като се акцентираше на лилавата 
планета Сириус.

Интересни и практични бяха тези сбирки, 
които при хубаво време се провеждаха на от-
крито, в полите на Витоша. Там можехме да си 
купим и български чай, предназначен за износ, 
тъй като за него имаше търсене само в чужбина. 
Беше букет от билки, според зодиакалния знак. 
Опаковката беше прозрачна и красива, във вид 
на пирамида. Отивайки си на село, загубих връз-
ка с колегите от курса. 

Какво ми е останало от курса, което искам да 
споделя с читателите на вестника. Нека владе-
ещите английски отворят www.worldgame.org , 
където могат да научат доста интересни неща. 
Могат да ги споделят и с останалите читатели.

А ето и една рецепта за пречистване на кръв-
та:

250 грама моркови,
250 грама лук,
250 грама праз лук (или коприва), а може и 

двете
1 глава целина,
5 литра вода и 1-2 капки лимон.
Сварява се и се прецежда. Пие се по 1,5 литра 

на ден на гладно.

Бойка Манчева
с. Горско Сливово 

Здравейте, приятели от в. “Родово имение”!

Преди няколко години видях книгите на Мегре от поредицата “Анаста-
сия” и ми харесаха. В края на 2007 г. попаднах на вашия вестник и оттога-
ва съм редовен ваш читател. 

Казвам се Петър Алексиев Спасов. Роден съм в с. Владимирово, Мон-
танско, от 23 март 2006 г. живея в с. Рельово, Самоковско.

На 18 март 2009 г. завърших работата си по родовата книга на мое-
то родно село. За нея мои приятели родолюбци отделиха от личните си 
средства и ми помогнаха. Аз също успях от отделя от пенсията си за отпе-
чатване на книгата. Търся приемлива оферта за отпечатване на издание-
то. Повечето оферти, които получих, са непосилни за мен.

Написах книгата за хората от моето село. Тя е за ограничен брой чита-
тели, защото хората в селото всеки ден намаляват. 

Хората на село имат малки доходи и по-висока цена на книгата е непо-
силна за тях.

Аз съм разумен човек и искам да контактувам и работя с разумни и 
предвидими хора, а не с “играчи” на пазара.

Днес от родолюбие не се печели, макар че само то може да спаси на-
шия народ. Написах книгата, защото тя е необходима. Боря се за нейното 
издаване и то има смисъл. Но събраните от мен средства не бива да за-
гиват, стопени от инфлацията. Ако не може с тях да направя това родо-
любиво дело, те са ми нужни за много други неща, които в момента съм 
загърбил.

Ако можете вие или вашата издателска къща “Нова цивилизация” да 
издадете книгата в приемлив срок, моля ви за оферта. 

С уважение:
ПЕТЪР АЛЕКСИЕВ

(Публикувано със съкращения)



Организационен живот, привърженици �1 - 7 юни 2009 г.

„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

бивите му дългопрепати-
ли съселяни.

А АКАЦИИТЕ БУЙНО 
ЦЪФТЯХА

въпреки всички пре-
вратности на времето 
през изминалия много-
значен, охулван и възхва-
ляван XX век.

Век на невиждана ди-
намика, нагнетен със зна-
чими световни открития, 
но и век на две унищо-
жителни и безсмислени 
също световни войни. Век 
на толкова необясними 
несправедливости. Като 
най-голямата я видяхме с 
очите си и я почувствахме 
със сърцата си... Точно 90 
години от анексирането 
на територии от многове-
ковната българска земя, 
анексирането на бащини 
огнища и прехвърляне-
то им в друго кралство, 
държава, република или 
както щете там го нарече-
те...

Болка, вековна болка 
тече тук, прониква нав-
сякъде, дори в листата на 
дърветата, във въздуха, в 
слънчевите лъчи; В спо-
мените на тези възрастни 
люде, с които се срещна-
хме. Срещахме се и със 
спомените на предците 
им, препредавани от по-
коление на поколение.

КОЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО
все пак? Като премах-

нем буцата от гърдите си, 
като изтрием тайничко 
сълзата от окото си, ни 
обзема и надежда, и доб-
рота някаква.

Хубавото все пак е, че 
ги има старите българи, 
останали по родните си 
места, техните деца, вну-
ци и правнуци до 5-то ко-
ляно, говорещи и майчин 
език освен държавно ус-
тановения. 

Доброто е, че въпре-
ки глобализацията, миг-
рацията и всички други 
икономически спънки, те 
още кладат бащините си 
огнища, не са под зверско 
и дивашко иго.

Не видях сънародни-
ци с наведени глави, зна-
еха си силата на кръвта, 
знаеха си корена и никак 
не се чувстваха “друго” 
качество. Където и да оти-
деха по Балканите, по Ев-
ропата и света, изявяваха 
своя нрав, трудолюбие и 
морал. Навсякъде гордо 
си носеха българското 
име.
ПЪРВИ ИЗВОД - Повече 

срещи - ПОВЕЧЕ ПРИ-
ЯТЕЛСТВА!

Цели два дни ме боля 
главата - какво да измис-
лим в повече за тези наши 
братя по кръв, по корен, 
по Дух. Идваха хиляди ва-
рианти, идваха и си оти-
ваха... Въобразявам си, 
че при мен, на белия лист 
са останали най-добри-
те. Повече срещи оттук и 
оттам Браздата. И повече 
там - я какви хубави име-
на на села за посещения 
и гостуване: гр. Цариброд 
(Димитровград), с. Желю-
ша, Горин Дол, Обреновац, 
Сречковац, Чиниглавци, 
Градище, през река Ерма, 

Суково, Ялботина, Пога-
новски манастир (сега “Св. 
Йоан Богослов”, с. Комье, 
Власи, прочутото ждрело 
на р. Ерма, Трънски Одо-
ровци, Искровци, Петач-
ница, Куса Врана, Звонска 
баня и т.н., и т.н.

При редовни срещи 
и приятелства за цял жи-
вот всички ще знаем, че 
никой никога не е бил за-
бравян и че географските 
проблеми ще си останат 
само при картографите.
ВТОРИ ИЗВОД - ПОВЕЧЕ 
ОБМЕН НА КНИЖНИНА 

- КНИЖНИНАТА ВИНАГИ 
Е СВЕТЛИНА!

Тук има думата и на-
шата сегашна държава, 
колкото и интересна да 
се прави след всички 4-
годишни изборджийски 
цикли и да си забравя 
обещания и задължения. 
А е толкова елементарно 
- повече прием на студен-
ти-нашенци от Западните 
покрайнини, по-голямо 
зареждане на тамошните 
библиотеки със стойнос-
тни народностни книги, 
специфични програми и 
методики за овладяване 
на основите на сегашния 
български книжовен език 
и съвременни научни 
постижения и открива-
телства в историята ни.
НАШАТА ЗАДАЧА! САМИ 

СИ Я ПОСТАВИХМЕ
и обещаваме да я из-

пълним. Вестник “Родово 
имение” и ИК “Новата ци-
вилизация” винаги и по 
всякакъв повод (Не само 
веднъж годишно!) ще пре-
доставят книжовната си 
продукция на читалища, 
училища и гимназии. За-
сега в Царибродско. За да 
може децата, учениците и 

Размишления от едно тъжно-весело пътуване

МИЛО Е БАЩИНО ОГНИЩЕ 
И МАЙЧИНИ ПЕСНИ...

• Още едно пътуване до Западните покрайнини със сълза на окото
• 100 години ще станат как 5 поколения удържат български език и Дух

на Ерма река и десетките 
стари български църкви и 
манастири, които са току 
до София! Има-няма 90-
100 км. до една истинска 
съхранена хубост...
САМО ТАКА МОЖЕМ ДА 
СИ ПОМОГНЕМ - С БРАТ-

СКА ПРЕГРЪДКА 
и повече динамика и 

мисъл в предначертани-
ята си. Като паднат грани-
ците между държавите (в 
което искрено вярвам!) 
ще паднат и предразсъдъ-
ците.

Нашите братя - пок-
райнските българи, ще 
си останат при бащините 
огнища. Защото поетът 
го е казал. МИЛО Е БАШИ-
НО ОГНИЩЕ И МАЙЧИНИ 

Това не трябва да е по-
реден хладнокръвен пъ-
тепис, или да е натоварен 
с прекалена сантимен-
талност и буци в гърди и 
гърло, но все пак, но все 
пак... От всичко по малко 
имаше в душите и сърца-
та, преди да потеглим към 
другите огнища на Бъл-
гарщината...

ЗАД РАЗЧЕРТАНИТЕ 
ДЕСЕТИЛЕТНИ

 ГРАНИЦИ
На пръв поглед нищо 

необичайно - природата е 
същата, средиземномор-
ски палми не видяхме, 
планините същите, какви-
то ги оставихме и преди 
митничарските бариери.

Начело с Атанас Пан-
чев, водач на групата, из-
дател на в. “Родово име-
ние”, народната певица 
Дочка Къшева - директор-
ка на ежегодния фолкло-
рен фестивал “Орфеево 
изворче”, поетът Живко 
Азманов и моя милост на-
истина търсехме наляво 
и надясно разлики и при-
лики... Все пак държав-
ни граници преминахме 
току-що!

Никакви разлики не 
видяхме, уважаеми чита-
телю! Реки, полянки, пла-
нински селца с познатата 
старовремска архитекту-
ра - все едно си попаднал 
в белоградчишка околия, 
родопска махала, в трев-
ненския балкан...

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА 
НАШЕТО ПЪТУВАНЕ
в основата си беше 

тържественото отбеляз-
ване на 149-годишнината 
на училището в с. Звонци 
“БРАТСТВО” (предишни 
имена “Христо Ботйов” и 
“Основна школа - с. Звон-
це”).

Нашият отдавнашен 
приятел директорът на 
училището Драган Ива-
нов ни бе поканил на-
стойчиво и ние спазихме 
обещанието си. В такива 
дни той е разпънат на 
няколко кръста - освен 
местната организация на 
събитието, на неговата 
глава тежаха и други отго-
ворности - обезпечаване 
на присъствие от кметс-
твото в Бабушница, пред-
ставители от Белград, от 
българското посолство и 
др., и др.

И се справи Драган с 
всичко замислено и пла-
нувано. И много хора дой-
доха да почетат и него, и 
училището му, и трудолю-

ПЕСНИ.
А ние? Ние всички от 

утре трябва да знаем как-
во правим, каква е миси-
ята ни към българите от 
Западните покрайнини!

Цветан АНДРЕЕВ 
специален 

кореспондент

Послепис: Моля чита-
телите да не ме упрекват 
за недетайлното описва-
не на големия училищен 
празник, за възторзите 
на дечицата - песни, тан-
ци, декламациите на сти-
хове от велики български 
поети. Истински празник 
си се получи за невинни-
те селски сърчица, всич-
ки пяхме и плакахме при 
изпълненията на учени-
ческата фолклорна група 
“Веселина” от Благоевг-
рад... Така беше - и тъжно, 
и весело - през двата дни 
се терзаех: НИЕ И АЗ ОТ ГО-
ЛЯМАТА БЪЛГАРИЯ С НЕЩО 
ВИНОВНИ ЛИ БЯХМЕ?

И още колко години 
трябва да минат, за да 
си отговорим на този 
въпрос.

20-21 май 2009 г.
София – с. Звонци 

- София

КРЪГЛА МАСА
На 14 юни 2009 г. (неделя), от 11 часа, в клуб 
“Катарзис”, в гр. София, ул. “Гюешево” №64, 
ще се проведе Кръгла маса на читателите и 
симпатизантите на в. “Родово имение”.
Записвания за изказвания и предложения на
e-mail: rodimenie@abv.bg 
и тел.: 02/962 16 85

Вход свободен

студентите от Западните 
покрайнини да се домо-
гнат чрез печатното слово 
до истинския жив книжо-
вен и родолюбив българ-
ски език. Без остатъчно 
влияние на измислени 
диалектизми, архаизми и 
странната смесица от ста-
рославянски и новосръб-
ски диалект. За да се раз-
бираме от половин дума, 
както казва народът...

ТРЕТИ ИЗВОД - ДРАГИ 
ПРЕДПРИЕМАЧИ 

ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ 
НА ГРАНИЦАТА, 

КЪДЕ СТЕ!
Къде сте във века на 

глобализацията, турис-
тическите дестинации, 
на планинския, селския 
и другите туризми? Тол-
кова е близо столицата 
София до тези фантастич-
ни природни красоти, че 
не е за вярване как още 
нямате поне съвместни 
проекти за опознавате-
лен туризъм, за спа-цент-
рове и всички други гле-
зотии и изкушения пред 
съвременния подвижен 
човек. Защо не виждаме 
прехласнати японски и 
всякакви други туристи 
по къси панталонки с фо-
тоапарати и видеокаме-
ри, спрели пред чудесата 

Тържеството по случай 149-годишнината на училище 
„Братство” в с. Звонци, 
Западни покрайнини, 
Сърбия



� Изкуство, култура 1 - 7 юни 2009 г.

„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

Лияна ФЕРОЛИ

Един борбен човек 
премина като нашест-
веник в душите ни поч-
ти с взлом, задържа се 
задълго там и после, ся-
каш разбрал напустото 
стремление към промя-
на, се оттегли на село да 
съжителства с тези, кои-
то го разбират. Сред тях 
- и  седемнадесетте му 
котки и петте му кучета. 
“Обикновено повече се 
разбирам с моите жи-
вотни”, не без тъга каза 
той преди няколко го-
дини, когато участваше 
в созополския празник 
на изкуствата “Аполо-
ния”. Тогава още имаше 
кураж и енергия да се 
показва на различни 
празненства и чества-
ния, но вероятно, за да 

покаже колко много се 
е смирило желанието 
му да промени статук-
вото. Той, човекът с 
ужасния поглед, пред 
който веднага се стопя-
ваш заради широката 
му душевност, по думи-
те на неговия приятел – 
художника от бургаския 
театър Константин Си-
меонов; той, “пищни-
ят, необикновен хули-
ган, който покоряваше 
всички”, който е бил в 
миналото шампион на 
дълъг скок (6,42 м) и на 
висок скок (1,77 м); той, 
екогласникът, бунтарят 
– беше се смирил. Или 
предал, което е почти 
едно и също.

„Нямам надежди за 
бъдещето”, призна си 
той на представянето 
на книгата “Петър Сла-

баков, който 
знае 3 и 300” в 
Созопол, напи-
сана за него от 
журналистката 
Румяна Еману-
илиду. „Никой 
вече не учи де-
цата ни да бъ-
дат добри към 
растенията и 
животните, за-
това няма как 
да бъдем доб-
ри и едни към 
други. А този 
урок аз научих 
преди много 
години от моя 
учител в село 
Гърбица, с кой-
то погребахме 
един щъркел. 
Затова вече 
нищо не може да ме 
разсмее и продължавам 

да бъда все така прям и 
да псувам много, както 
и да съм доволен, кога-

то не ме 
о б и ч а т 
за това. 
Няма го 
вече ня-
когашно-
то момче 
от Ляско-
вец, ко-
ето оби-
чаше да 

се смее гръмогласно. 
Пък и пословичната 

Румяна ПАВЛОВА

Твърдоглав, неуправляем, една 
ходеща емоция - така определя с 
няколко думи именития актьор 
Петър Слабаков жената, която 
от 24 години дели хляб и вълнения 
с него - актрисата от Сатирата 
Цветана Гълъбова.

Тя е с десет лета по-млада от 
него и е само на 75. А на 23 април ак-
тьорът и политикът закръгли 85, 
обграден от вечността на Балка-
на, от уважението на близките си 
и от благодарността на многото 
кучета и котки, чието изхранване е взел присър-
це. Участвал в десетки филми, най-известните 
от които: „Цар и генерал”, „Пленено ято”, „Вечни 
времена”, „Мъртви души”, днес той не изпитва 
носталгия по киното, нито пък по удобния стол в 
парламента, където е бил депутат в Седмото Ве-
лико Народно събрание и в 37-ото Народно събра-
ние. Оставили зад гърба си незабравими роли и 
шумната суетня на столичния град, двамата са 
избрали да прекарат най-мъдрата част от брое-
ницата на дните си в село Бериево, Севлиевско. Ха-
ресали са си една стогодишна къща с чардак, соба 
и хладна маза, съхранила силата на времето и ма-
гията на патриархалния български уют. Слабаков 
е владетелят на втория етаж, а Цветана върти 
домакинството в приземния.

На село е малко скучно. Как прекарвате дните 
си?

- Цяла нощ Петър гледа спортни предавания 
по телевизията, после спи до обяд – отговаря 
вместо рожденика актрисата. – Вчера скова една 
портичка на оградата. Трябва да направи и друга, 
ама нещо се разсейва. Иначе е майстор. Абсолют-
но всичко може да прави. Обаче какъвто инстру-
мент вземе, запокитва го някъде и върви го търси. 
Изчел е целия Достоевски – отпред назад и отзад 
напред. Основното му занимание е да си издирва 

очилата и слуховия апарат. Най 
се дразни, като ми остави мобил-
ния си телефон, а аз не мога да се 
ориентирам къде да натисна, ко-
гато това чудо се обади.
Помага ли в домакинството?

- Миналата година си счупих 
дясната ръка и той се оправяше 
с къщата – готвеше, чистеше, гле-
даше градината, хранеше кокош-
ките. И не се оплакваше. А аз като 
готвя, е страшен махнаджия – ту 
яденето му солено, ту - горещо...
Лесно ли се живее с прям човек 
като него?

- Бързо избухва и в такива моменти излизам от 
стаята, но щом преспи, му минава. Най-хубавото 
нещо у него е твърдата му глава. Ние се познаваме 
отдавна, още от Бургаския театър. Този човек има 
изключителни заслуги.
Г-н Слабаков, с какво се занимавахте, когато 
ви позвъних?

- С водомера. Пак не работи, както трябва.
С каква мисъл се събудихте днес?

- С не много добра. С това какво става у нас. Ето 
например комшийката Раличка е болна от пневмо-
ния, а няма пари за лекарства. Всеки петък ходя на 
пазар в Севлиево. Зарзаватът е скъп и все вносен. 
Картофите са от Египет, марулята – италианска, 
ябълките – турски или македонски. Имам чувство-
то, че живеем в пустиня...
Пропуснахте ли нещо  през тези 85 години?

- Пропуснал съм това, че не съм набил някой 
депутат! Нашите партии си приличат като две кап-
ки вода.
Какви изкушения имахте в младостта и какви 
– сега?

- В юношеските си години много исках да стана 
тракторист и да отида в Съветския съюз. Гледах по 
филмите техните безкрайни полета и си мечтаех 
да яхна трактора и да работя от сутрин до вечер. 
Дори се опитах да избягам в СССР, но ме хванаха 
на кораба и ме върнаха. Хората бягаха на Запад, аз 

– на Изток! Зодия Телец съм, а Телецът обича земя-
та. Баща ми също е бил тракторист. Работил съм и 
като леяр. И следвах. По 45 тона метал са минавали 
през ръцете ми на смяна. Сега моето изкушение е, 
като изляза навън, да видя пролетта. Днес човек 
единствено на природата може да се зарадва. В 
градината си имам 250 кокичета, 150 лалета, игли-
ката вече цъфна. Всичките селски кучета и котки 
идват при нас, защото тукашните хора не ги хра-
нят. А Цветана сутрин, щом стане, първо приготвя 
манджата за тях, после мисли за нас.
Как се чувствате като рожденик?

- Никога не съм смятал годините си. Преди ня-
колко дни се обади брат ми, който е на 95 лазар-
ника. Каза ми: „Изпращам ти подарък”. „По какъв 
повод”? – питам го. „Имаш рожден ден”! Никога не 
съм празнувал рождения и имения си ден. За пър-
ви път ми пресметна годините Кеворк Кеворкян. 
Гостувах в предаването „Всяка неделя” и стана 
въпрос за моите години. Отговорих, че не зная 
колко са. Тогава Кеворк ги сметна, броейки на 
пръсти – оказаха се 57. Годините за мене не игра-
ят, не се интересувам от тях. Само веднъж, помня, 
че беше 20 април, когато се появи на белия свят 
внучката ми Йоана, поисках думата от председа-
теля на Народното събрание Благовест Сендов, за 
да почерпя.
Съжалявате ли за нещо от миналото?

- За нищо!
Мъчно ли ви е за театъра?

- Не!
Какво е в основата на философията на Петър 
Слабаков?

- Той е от рода на капитан Дядо Никола – обяс-
нява Цветана. – Всички от този род са големи пат-
риоти. Петър – също. Ала сега, във връзка с коло-
ритната ни политика, вика: „Това не е народ, това е 
мърша! Никой нищо не прави!”
Какво е най-хубавото на третата възраст?

- Да се радваш на децата си, на зеленината, на 
небето, на цветята... И на приятелството. А ние 
имаме приятели много и навсякъде...

29 май 2008, 10:05

Силният Слабак
Силата тежи на мястото си

ни българска дрямка и 
примирението ни към 
днешните ни безобра-
зия хич не са до смях”, 
с болка си призна сил-
ният Слабак.

Сега силата му ве-
роятно ще намери по-
добро приложение. И 
покоят на душата му, 
от който тръгва разби-
рането за непреодоли-
мото.

Петър Слабаков на 85: Никога не съм празнувал 
рожден ден и не съм си смятал годините

Румяна Емануилиду с Петър Слабаков
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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 

Акад. д-р Росен 
МИЛЕВ

ПЪтиЩа и 
ВЪЗМОЖнОСти 
За ОбяСнЕниЕтО 
на ФЕнОМЕна
СМяна на 
ПаРаДиГМата 
В МЕДиЙната 
иСтОРия

Около 1100 години 
преди изобретява-
нето на механичната 
печатарска преса от 
Йохан Гутенберг (ок. 
1394-1468), през IV в. 
наблюдаваме глобална, 
неизследвана досега 
в своята многоизмер-
ност и комплексност 
метаморфоза в истори-
ята на комуникациите 
- „световна революция” 
в писмеността. Тя пред-
ставлява важен стадий 
в еволюционното раз-
витие на човешката 
писмена комуникация 

Братя Люмиер 

СЕРия  От  СлУЧаЙнОСти  и  тиПОлОГиЧни ПРилики,  
интЕРФЕРЕнтни  Влияния или  нЕиЗСлЕДВан  ДОСЕГа  
ФЕнОМЕн  на ПаРалЕлиЗЪМ? (Данни от предварителните изследвания)

СВЕтОВната РЕВОлЮЦия 
В ПИСМЕНОСТТА ПРЕЗ IV В. СЛ. ХР.

от пещерните рисун-
ки и първите опити за 
писменост до днешни-
те електронни масме-
дии. Тогава кодексова-
та книга (il codex), т. е. 
съединените и подвър-
зани в книжно тяло ръ-
кописни страници, ста-
ва основен формат за 
писмената култура на 
много народи по света, 
валиден и до днес, не-
зависимо от смяната на 
технологиите за нейно-
то размножаване в по-
късни времена.

В опита ни да опи-
шем и анализираме 
този процес, от глед-
на точка на медиа-
историческите из-
следвания, имаме 
шанса да открием 
„нещо ново в ста-
рото” (по израза 
на Зигфрид Цилин-
ски). Изследването 
на впечатляващия 
паралелизъм или на 
тази може би отчасти 
глобална взаимосвър-
заност в един от ранни-

чалото на V в. Подобен 
е и периодът на създа-
ването на арменската 
азбука и на арменс-
кия превод на Библи-
ята, който е завършен 
от Месроб през 410 г.) 
Всъщност по-важен е 
фактът, че процесът на 
глобалните комуника-
ционни промени про-
тича полицентрично, в 
спонтанен синхрон и в 
самородна хармония, 
симултанно в целия ци-
вилизован свят, дори и 
да не става въпрос точ-
но за 100, а за 120-130 
години.

Несъмнено още по-
интересен в изследва-
нето на този феномен 

е въпросът за неговите 
причини. Неговата „то-
талност”, глобалният 
му характер предопре-
делят и съответните 
възможности за под-
ход при анализа му, 
нивото на абстракция 
в интерпретирането 
на неговите първо-
причини - независимо 
от разнообразието на 
възможни обяснителни 
теории. Засега може да 
ги формулираме като 
въпроси:

- „Верижна реакция” 
от интеркултурни мета-
комуникации и взаим-
ни влияния?

- Реалноисторичес-
ки паритет, подобие, 
еднаквост, определен 
стадий в развитието на 

полета” на „великопос-
ветените” на различни-
те религии и т. н.? 

Цялата система от 
възможни обяснения 
всъщност се свежда до 
основния философски 
въпрос за обяснението 
на човешкото същест-
вуване и развитие. Или 
с други думи, анализи-

рането и интерпрети-
рането на „световната 
революция в писменос-
тта” през IV в. показват, 
че медийната и комуни-
кационна история може 
да докосне, може да 
постави въпроси, свър-
зани с общото, основно 
философско обяснение 
на света и на човешката 
цивилизация.

От гледна точка на 
тибетския будизъм, но 
и на различни древни 
и модерни европейски 
философии, а и на кул-
турната антропология, 
историята на чове-
чеството в определен 
смисъл е история на 
човешката мисъл, на 
човешките хрумвания, 
замисли и идеи. В тра-
дицията на това тео-
ретично и философско 
мислене ние може да 
поставим въпросите: 
Дали раждането на 
толкова много ана-
логични феномени в 
писмеността през IV в. 
в целия свят е резултат 
от серия независими 
едни от други, подоб-
ни помисли и идеи 
на елитите и големи-
те духовни водачи на 
епохата? Или става 

те стадии от комуника-
ционното развитие на 
различните цивилиза-
ции е ново предизви-
кателство за медийната 
история и наука, както 
и за сравнителната ис-
ториография. Но поз-
волете ми да направя 
едно уточнение: к ул-

цивилизованото чове-
чество, на всички тези 
народи, раси, култури, 
цивилизации в тяхна-
та еволюция, достиг-
нат приблизително по 
едно и също време нав-
сякъде по света? Ранен 
и спонтанен „световен 
комуникационен поток 
и ред”?

- Манифестация на 
непозната досега гло-
бална поредица от ти-
пологични съответс-
твия в световното кул-
турно развитие?

- Синхронен поли-
генезис на културното 
развитие и на писмени-
те системи?

- Глобална „демокра-

тизация на културата”, 
„епоха на духовност-
та”?

Възможно е, разби-
ра се, такъв тип всеми-
рен феномен да бъде 
обясняван и от гледна 
точка на религиозно-
то и метафизическото 
мислене:

- Глобален Божест-
вен промисъл, инкар-
нация на Светия Дух за 
всички цивилизовани 
народи? 

- Различни прояв-
ления по едно и също 
време на космическия 
разум и на един и същ 
„световен дух на вре-
мето” (Weltgeist)? 

- „Информационно 
взаимодействие” по 
линия на „торсионните 

въпрос за някакъв вид 
мисловна, когнитивна 
трансмисия и обмен? 
Или просто е процес 
на миграция, копира-
не и имитиране на зна-
чими идеи и иновации 
(Ideenwanderung), об-
хванал най-различни 
култури и континенти?

Обяснението на 

значимите аналогии в 
развитието на писме-
ните култури в света 
през IV в. може да бъде 
единствено комплек-
сно и интердисципли-
нарно и да включва от-
говорите или опитите 
за отговор на всички 
тези въпроси.

Нека припомним, 
че подобни аналогии, 
макар и в доста по-
скромни мащаби може 
да открием в новата и 
най-новата медийна ис-
тория. Така например 
през 1895 г. едновре-
менно и независимо 
един от друг руският 
учен Александър Попов 
(1859-1906) и италианс-
кият му колега Гулиел-
мо Маркони (1874-1937) 
реализират първото 
безжично предаване 
на сигнали (начало на 
радиопредаването), а 
през същата година - 
също независимо един 
от друг - са реализира-
ни и първите филмови 
прожекции от братята 
Луи (1864-1948) и Огюст 
(1862-1954) Люмиер в 
Париж и от Макс Скла-
дановски (1863-1939) 
в Берлин (началото на 
киното).

турното и комуникаци-
онно развитие на раз-
личните народи и ци-
вилизации при целия 
си паралелизъм и синх-
рон през IV в. не е спор-
тно състезание, при ко-
ето медийният историк 
е застанал като рефер и 
отмерва с хронометър 
дали изобретенията и 
иновациите в различ-
ните писмени култури 
съвсем точно попадат 
в рамките на IV в. И ако 
с малко прескачат тази 
времева рамка, да ги 
извади извън състеза-
нието. С това искам да 
подчертая, че някои от-
делни факти и събития 
в различни култури мо-
гат да предхождат, или 
обратно - да следват с 
няколко години същин-
ския, „астрономичес-
ки” четвърти век. (Така 
например св. Йероним 
започва своя превод 
на Библията на латинс-
ки език, т. нар. Вулгата, 
през 80-те години на IV 
в. и го завършва в на-

Йохан 
Гутенберг 

Александър Попов

Гулиелмо Маркони

Александър Бел
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ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО И НА ВСИЧКИ 
НЕПОРАСНАЛИ ВЪЗРАСТНИ

Национална програма 
„ЕНЬОВДЕН – ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ” 

за популяризиране на природосъобразен начин 
на живот сред децата и младежта – в противовес 
на дрогата, насилието и други негативни прояви

Националният граждански инициативен коми-
тет „П.Димков” призовава всички българи да се 
включим заедно в магията на най-силния ден на 
годината – Еньовден, или денят на лятното слън-
цестоене.

Слънчевият празник на разцъфналата природа се 
отбелязва по цялата планета – славяни, прабългари, 
друиди, германци, японци изпълняват обредите на 
преклонение пред слънцето, водата, билките и при-
родните сили. Руснаците го наричат Иван Купала, анг-
личаните Midsummer day (среднолетен ден) и се съби-
рат в праисторическата обсерватория Стоунхедж, 
японците се качват в полунощ на свещената планина 
Фуджияма, италианци и французи прескачат огньове 
и прогонват болестите и нечестивите помисли.

НАцИОНАЛНАТА ПРОгРАмА 
Националният граждански инициативен комитет 

(НГИК) „П. Димков” организира за четвърти път в Со-
фия масов туристически поход.

Този празник е част от Националната ни програма 
„ЕНЬОВДЕН – ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ” за популяризи-
ране на природосъобразен начин на живот сред де-
цата и младежта – в противовес на дрогата, насилието 
и други негативни прояви. 

Призоваваме във всички български градове и села 
да организират подобни празници!

цел на програмата:
Осигуряване на условия за запознаване на млади-

те хора с принципите на природосъобразния начин на 
живот. Включване в програмата както на съществува-
щи групи и формации към училищата (фолклорни, му-
зикални, екоклубове и др.), така и създаване на нови.

Ключовите моменти за осъществяването на тази 
цел са:

- Осигуряване на условия за активно участие на 
младите хора в похода на Еньовден - деня на лятното 
слънцестоене, когато природните сили и енергии са в 
апогея си и от билките струи лечебна магия. 

- Стимулиране у младежите на идеята за личен при-
нос и значимост при бране на билки, с участието им в 

художествени програми, в конкурси за рисунки, раз-
кази, стихотворения и др.

- Стимулиране на знания и умения у младите хора 
да познават лечебните качества на билките, да знаят 
как да ги берат и съхраняват; да познават структурата 
и паметта на водата. (70 процента от площа на Земята 
е вода, колкото съдържа всеки детски организъм.)

Българската традиция
В българската традиция Еньовден стои по значе-

ние редом с Коледа, Великден и Гергьовден и се отбе-
лязва на 24 юни, като се смята за патронен празник на 
билкарите. 

Еньовден е между най-важните летни празници в 
народния календар и по църковния канон съвпада с 
рождението на Св. Йоан Кръстител.

Празникът има различни названия – Яневден, Иван-
ден, Иван Бильобер и с него са свързани множество 
вярвания за слънцето, водата и лечебните растения.

Вярва се, че сутринта на празника, когато изгрява 
слънцето, то “трепти”, “играе” и който види това, ще 
бъде здрав през годината. Точно по изгрев всеки може 
да се обърне с лице към него и през рамо да наблюда-
ва сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде 
здрав през годината, а очертае ли се наполовина – ще 
боледува. С култа към слънцето е свързано и палене-
то на обредни огньове, както е по цяла Европа.

На този ден, преди да „тръгне към зима”, слънцето 
се окъпва във водоизточниците и прави водата леко-
вита. После се отърсва, и росата, която пада от него, е 
с особена магическа сила. Затова всеки трябва да се 
умие преди изгрев в течаща вода или да се отъркаля в 
росата за здраве.

За лечение и гадаене се взима “мълчана вода” (на-
лята при пълно мълчание, от 3, 7 или 9 извора). 

В нощта срещу Еньовден билките имат най-голяма 
сила. Вярва се, че след изгрева на слънцето те я губят. 
Затова се събират рано сутринта, преди да се е пока-
зало слънцето. Това се прави при специален обред за 
“откупване” на тревите от самодивите: бабите подреж-
дат в кръг цедилките, в които са набрали лечебните 
и магически растения, и играят около тях “сключено 
хоро” в пълно мълчание. От билките, между които на 
първо място е еньовче, жените правят еньовски кит-
ки и венци, вързани с червен конец. Еньовските китки 
и венци се окачват на различни места в дома и през 

годината се използват за лек – с тях кадят болните, 
запойват ги или ги окъпват с вода, в която са топили 
китките или венците. 

Арка от 77 билки
С тревите и цветята, набрани на празника, се 

увива и голям еньовски венец-арка, през който се 
провират всички за здраве. Той също се запазва и 
се използва за лекуване. Според народните вярва-
ния, болестите по човека са 77 и половина. За 77 
болести има цяр, само за половината болест - няма. 
Впрочем и за нея има половин билка, която обаче 
познават само определени билкари.

Всички се провират под арката от 77 билки, чу-
пят си от „медена питка”, ръсят се с „мълчана вода” 
за здраве и получават паричка, увита в листо от 
здравец, за берекет през цялата година. След това 
всички играят около арката “сключено хоро” (ръ-
цете се съединяват чрез преплитане).

НАцИОНАЛЕН ИНИцИАТИВЕН КОмИТЕТ 
“ПЕТЪР ДИмКОВ”

ПРОгРАмА ЗА СОФИЯ ЕНЬОВДЕН – 
ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ

Природен парк „Витоша”
Туристически поход по любимия маршрут 

на най-големия български билкар Петър Дим-
ков

21 юни, неделя, 2009 г. 

Реализиране на програмата: 
І част – туристически поход по маркираната 

пътека „Петър Димков”
8, 00 ч. – Княжево – сборен пункт - посл. спирка 

на тр. № 5. (градинката) 
8, 00 – 8, 15 ч. – Инструктаж на ръководителите 

на групите.
8,15 – 12, 30 ч. – Поход по маршрута: Княжево 

(градинката на посл. спирка на тр.№ 5) – Дендрари-
ума - х. Момина скала (естрадата)

ІІ част – Фолклорна програма – естрадата х. 
момина скала

13, 00 ч. – 13, 15 ч. – Кратко слово за билкаря П. 
Димков (текст Н. Кафтанджиев) 

13,15 – 13,30 ч. – Еньовден – най-мистичният ден 
на годината – Слово на Б. Баракова

1 юНИ 
ден на детето

„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

Отворено писмо до всички българи
ДА ПОСРЕЩНЕМ ЗАЕДНО ЕНЬОВДЕН – 
СЛЪНЧЕВИЯ ПРАЗНИК НА ПЛАНЕТАТА

Продължава от стр. 1

От десетилетия в мно-
го страни по света 1 юни 
се отбелязва като Меж-
дународен ден на детето. 
Тъкмо когато грижите на 

деня и натрупването на 
годините са започнали да 
помрачават спомена на 
човека за детството му, 
пред него разцъфтява де-
тството на новите поко-
ления – синове и дъщери, 

после внуци. В децата 
всички ние намира-
ме не само утешение 
от носталгията по 
отминалите години, 
но и надеждата, че 
доброто, което сме 
започнали, ще бъде 
продължено и пре-
умножено от тях.

Въпреки че 1 юни 
не е отбелязан в си-
нодния календар 
като църковен праз-
ник, църквата счита 
Деня на детето като 
благодатен повод да 
отправи своето бла-

гословение към децата. 
В старозаветни времена 
Псалмопеецът казва: „Из 
устата на младенци и 
кърмачета ти си стък-
мил похвала” (Пс.8:3). 

Тези думи се изпълнили 
наистина, когато Исус 
Христос влизал в Йеруса-
лим за Своята спасител-
на мисия. Тогава Той бил 
посрещнат най-радостно 
от децата, които застила-
ли пътя пред него с пал-
мови клонки и радостно 
възкликвали: “Осана Сину 
Давидову!” (Мат.21:15,16). 
Защото чистите детски 
сърца безпрепятствено 
усещали святото присъс-
твие на самия Бог.

Предисторията, нало-
жила детския празник у 
нас, е дълга. През 1925 г. 
по инициатива на столич-
ните лекари д-р Стоян Ва-
тев и д-р Димитър Киров  
българското дружество 
“Червен кръст” основава 
Съюз за закрила на деца-

та в България. Две годи-
ни по-късно - през 1927 
г., съюзът обявява Ден на 
детето, който да се чества 
през пролетта - вторият 
неделен ден след Велик-
ден, Неделя на миронос-
ците.

Денят на българско-
то дете бил под покро-
вителството на княгиня 
Евдокия, ръководел се 
от Върховен комитет с 
председател софийския 
митрополит Стефан. Били 
създадени хиляди трапе-
зарии, летовища и детски 
лагери в манастирите. 
Празнували го с литера-
турни програми и детски 
изяви.

След 1950 г. Денят 
се провъзгласява на 1 
юни, когато се отбелязва 

Международният ден на 
детето. Особено богати 
тържества и програми на 
този празник се органи-
зират след 1970 г., когато 
по инициатива на Люд-
мила Живкова се създава 
Международната детска 
асамблея “Знаме на мира” 
със седалище в София. 

Днес демократичните 
промени наложиха из-
ключително богат и сво-
боден избор на децата 
как да отбележат праз-
ника си. Десетки частни 
театрални трупи, заведе-
ния и клубове предлагат 
богата и разнообразна 
програма за детските 
партита, организират се 
десетки съблазнителни 
възможности за празни-
ка на вашия малчуган.
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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

Екатерина СТАЕВА,
Велинград

„В изкуството тряб-
ва да се търси дълго, да 
бъдеш издръжлив и да не 
се стремиш към бързи и 
евтини успехи.”

Н. гяуров

Световноизвестният 
български оперен певец 
Николай Гяуров е роден 
на 13.09.1929 г. във Ве-
линград. Като дете той 
пее с въодушевление. 
По-късно за известно 
време забравя за гласа 
си и свири на различ-
ни инструменти - уст-
на хармоника, цигулка, 
тромбон и кларинет. На-
ред с това го запленява 
и театърът. Така постъп-
ва в една любителска 
трупа към читалището 
във Велинград. В род-

ния си град Гяуров с ус-
пех играе Каварадоси в 
„Тоска”. 

С влизането си в ка-
зармата постъпва в хора 
и става ръководител на 
оркестъра. При една 
обща репетиция на хора 
с оркестъра той изпява 
няколко фрази и за пър-
ви път си дава сериозно 
сметка, че има глас. 

На един от фести-
валите на армейската 
художествена самодей-
ност Гяуров изпява ба-
ритоновото соло в една 
кантата. Като го чува, 
слепият български ком-
позитор Петко Стайнов 
му казва: „Ако учите, ще 
можете да направите 
световна кариера.”

След казармата Гяу-
ров е приет в Консер-
ваторията в София. По-
късно е изпратен като 

стипендиант в Консер-
ваторията в Москва, ко-
ято завършва с отличен 
и златен медал. 

Сред най-важните 
му начални роли е Ме-
фистофел от „Фауст” на 
Гуно. 

Мощен тласък в ка-

риерата на мла-
дия певец дава 
Международни-
ят конкурс по пе-
ене в Париж.

Николай Гя-
уров пее в Бол-
шой театър, Ви-
енската щатсо-
пера, Парижката 
национална опе-
ра, и на сцената 
на Миланската 
опера, където е 
приет за редо-
вен член, бас на 
първи роли. Той 
поема целия ба-
сов репертоар и 

пресъздава всички цен-
трални образи от итали-
анския и руския репер-
тоар.

Между редицата 
международни отличия 
и награди на Гяуров е и 
орденът „13 века Бълга-

рия” за изключително 
големи заслуги към 
българската култура и 
във връзка с неговата 
60-годишнина. 

Многобройни са и по-
четните титли и звания на 
прочутия велинградски 
певец: Кавалер на френ-
ския Орден за изкуство и 
литература, почетен член 
на виенската Щатсопера, 
почетен доктор на Музи-
калната академия „Панчо 
Владигеров” – София, на 
Московската консерва-
тория, на Австрия и др.

Може още много да 
бъде изречено и напи-
сано за един певец, пре-
върнат преживе в мит, 
десетилетия зариван от 
лаврите на обожанието. 
Той блестящо открива 
началото и тръгва по 
пътя на възхода. 

Навсякъде и за всич-

ки Николай Гяуров е 
българин, и българска-
та същност е идеална-
та част от неговото на-
ционално и социално 
мислене. „Изкуството 
ми би имало смисъл, 
ако може да покажа на 
чужденците, че стра-
ната ни притежава 
култура, заслужаваща 
уважение. Затова ни-
кога не съм свалял от 
гърба си надписа „Бъл-
гария” - казва великият 
бас. 

Николай Гяуров уми-
ра в Модена, Италия на 
02.06.2004 г. на 74 годи-
ни, след боледуване от 
бронхопневмония. С 
неговата смърт Бълга-
рия загуби един голям 
човек, една институция. 
Той е от тези българи, 
които цял свят знае, че 
са българи.

Втори юни - пет години от смъртта на Николай Гяуров

ВЕЛИНГРАДСКА СЛАВА

1 юНИ - Мчци Юстин Философ и Юстин
Международен ден на детето
1237 - папа Григорий IX се обръща до цар Иван 

Асен II и го уведомява, че му изпровожда епископа 
на Перуджия и го моли да помага на основаната от 
кръстоносците Латинска империя в Цариград, на 
мястото на старата византийска империя, та със 
силното си покровителство да не я оставя да падне. 
Същия ден папата отправя писмо и до българското 
духовенство, като го подканя да влезе във връзки 
с Рим. Пресен е споменът за пълната канонична 
уния на Българската с Римокатолическата църква, 
просъществувала от 1204 до 1235 г. Папата явно се 
опитва да поправи непоправимото - да върне Бъл-
гарската църква в уния с Рим. А тя се свърза оконча-
телно и завинаги с Източната църква на поместния 

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
Вселенски събор в Лампсак, 1235 г., на който отново 
е призната за патриаршия, а нейният предстоятел 
- за патриарх.

1870 - роден в с. Свежен, Пловдивско е художни-
кът Христо Станчев, умрял на 4 юни 1950.

2 юНИ - Св. Никифор Изповедник. Прпмчк 
Еразъм Охридски

Ден на загиналите за България
Чества се гибелта на Христо Ботев - пламенен 

родолюбец, поет и революционер.
1900 – роден е в Кюстендил Асен Василиев, из-

куствовед и художник.

3 юНИ - Св. мчк Лукилиан. Св. мчца Павла - 
девица

1798 - според щател-
ни проучвания на про-
фесор Йордан Иванов, 
на тази дата в Самоков 
предава Богу дух Отец 
Паисий Хилендарски. 
Тази дата е възприета от 
много български учени, 
включително и Михаил 

Арнаудов. През последните години са открити до-
кументи, които вероятно водят до друга, по-ранш-
на дата на неговата кончина (1773), но и датата на 
Иванов е добре обоснована. В същата статия, пуб-
ликувана във вестник „Зора” от 15 февруари 1938 
година, Йордан Иванов установява и родното мяс-
то на великия хилендарец, именно Банско, което е 
общоприето. Призивът на Отца Паисия от 1762 го-
дина към българина да пази своя род и език не е 
загубил сила и значение и в настоящето.

1393 - пленен и убит е цар Иван Шишман.

4 юНИ - Св. Митрофан, патр. Цариградски
1875 - като по Божие предопределение сами-

ят Иларион Макариополски умира също на 4 юни, 
и то като Търновски митрополит. Роден в 1812 г. в 
Елена като Стоян Михайловски, на двайсетгодишна 
възраст приема монашество, в Цариград помага на 
Неофит Бозвели при повдигането на църковно-на-
ционалната борба. Заедно с Бозвели отправя про-
шения до Високата порта. И той е заточен в Света 
Гора от 1845 до 1850 г. При по-благоприятно стек-

ли се обстоятелства той е ръко-
положен за Търновски епископ, 
но остава в Цариград и продъл-
жава борбата за възстановява-
не на Българската църква. На 3 
април 1860 г. на тържествената 
Великденска служба, по шумно 
настояване на богомолците, той 
демонстративно не споменава 
името на Цариградския патри-
арх, с което фактически отхвърля 

властта на Патриаршията. Отново е заточен в Мала 
Азия (1861-1864 г.). След учредяване на Екзархията, 
през февруари 1870 г., играе важна роля като член 
на Временния смесен екзархийски съвет и на пър-
вия Синод. В 1872 г. става Търновски митрополит.

5 юНИ - Свщмчк Доротей. Преп. Петър Ко-
рицки

Международен ден за опазване на околната 
среда 

1861 - от Цариград е отвлечен в Русия Йосиф Со-
колски, духовен глава на българските униати.

6 юНИ - Преп. Висарион Чудотворец. Преп. 
Иларион Нови (Задушница)

1861 - архиепископ Йосиф Соколски, духовен 
глава на българските униати, сиреч на православ-
ни българи, които признават върховенството на 
папата, е отведен в Одеса на руски параход, за 
да не се върне при паството си до края на живо-
та си. И до днес не е напълно изяснено дали той 
е станал жертва на измама или сам се е съгласил 
да предприеме тая съдбоносна стъпка лично за 
себе си и за униатството в българските земи под 
властта на султана. Цариградските власти обаче 
установяват, че Петко Славейков придружава Йо-
сиф Соколски до Одеса, без да има паспорт, и по 
същия незаконен начин се връща обратно в Ца-
риград.

1885 – е роден в с. Лъджене (Трудовец), Софий-
ско, поетът Никола Ракитин, умрял на 2 май 1934.

7 юНИ - + 8 Неделя след Пасха – Петдесет-
ница

812 - войските на хан Крум влизат в Тракия и 
Македония.

1946 - започва съдебен процес срещу Кръстьо 
Пастухов.

1990 - предизборен митинг на СДС с участието 
на 1 млн. души влиза в кадрите на Си Ен Ен като 
събитие на годината.

13,30 – 15, 00 ч. – Възстановка на стари народни 
обичаи (провиране под арка от 77 билки, „медена 
питка”, ръсене с „мълчана вода” и др.

15, 00 – 16, 00 ч. – Народни песни и танци. Изпъл-
няват фолклорни групи от ученици; масово хоро на 
поляната. 

15,30 – 16,00 ч. – Викторини, конкурс за най-кра-
сив венец и букет, рисунка на цветя.

Билкари ще демонстрират билки и ще обясняват 
вълшебните им свойства.

Призоваваме във всички български градове 
и села да се организират подобни празници!

С уважение:
Доц. Христо Карагьозов, 

Председател на НгИК 

За справки: Христо Карагьозов, гл. координатор
GSM: 0885 00 84 05
Боряна Баракова, секретар на Комитета 
GSM: 0895 43 93 04
Тодор Ялъмов,
зам.-председател на НгИК; 0895 719 755, 
todor099@abv.bg 
http://peterdimkov.hit.bg/obrashtenie.htm
ZA_DIMKOV@abv.bg,
София 1000, пк 964
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Венко 
АЛЕКСАНДРОВ

Това, че човек е об-
ръщал очи към мина-
лото, не е от просто 
любопитство - там са 
неговите корени. У все-
ки народ този интерес 
е предизвикан от един 
основен стремеж - да 
разбере извора на сво-
ята национална култура 
и история. Силата на Бъ-
лгария е в нейната исто-
рия и култура, а истори-
ята на българския народ 
е и история на неговата 
писменост. Между мно-
гото бележити творци 
особено ярко се откро-
яват имената на първо-
просветителите Кирил и 
Методий. Тяхното дело 
ляга в основата на кул-
турата на народа ни, ко-
ято се изгражда върху 
писмеността. Благода-
рение на това, народът 
ни заема високо място в 
развитието на европей-
ските народи, като не 
само усвоява културно-
то наследство на чове-
чеството, но го предава 
и на други народи.

Създадената от два-
мата братя азбука – гла-
голицата, е гениално 
творение и съвършено 
писмо, като легендата 
говори, че е била даде-
на Свише. Тя предава 
най-тънки отсенки на 
старобългарската реч. 
Названията на буквите 
Аз, Буки, Веди, Глаголи..., 
т.е. изваяните техни сло-
весни образи, е дело на 
Климент Охридски и са 
дадени на основата на 
първите думи от стихо-
вете на “Азбучна молит-
ва”, съчинение на Кирил 
Философ.

Следва да отбеле-
жим, че средновековна-
та българска писменост 
е класика и е гордост 
не само на нас, но и за 
цялото славянство. Без 
нея не е възможно да си 
представим културното 
развитие на Балканите 
и Европа. Не случайно 
акад. Д. Лихачов изказва 

мисълта, че “България е 
държава на духа”, а пре-
зидентът на Франция, 
че “България е люлка на 
европейската цивили-
зация.” (Валери Жискар 
Дестен) Средновековна-
та българска книжнина 
съставя най-важния дял 
от нашето културно на-
следство. То следва да 
бъде разкрито пред нас 
с цялото негово богатс-
тво и разнообразие, а 
понякога и да бъде бра-
нено от чуждо посега-
телство и стремеж за 
присвояване.

Не може да се говори 
за общославянски или 
за църковнославянс-
ки език, когато имаме 
старобългарски език. В 
противен случай се от-
далечаваме от истори-
ческата правда. Време е 
вече старобългарските 
ръкописни книги, ко-
ито са повече от 3600 
и се намират в частни 
колекции и държавни 
хранилища в Лондон, 
Рим, Виена, Москва, 
Киев, Петербург, Прага, 
Варшава, Александрия, 
Ерусалим, в манастира 
“Нямц” – Молдова, и в 
много други градове 
на чужди страни, изне-
сени там през време на 
турското робство, за да 
бъдат спасени от баши-
бозуци и гръцки фана-
риоти, или заграбени 
от чужди емисари, като 
лорд Кързон, Евгени Су-
ханов, Веригин и др., да 
се върнат на стопанина 
си - България. За това 
обаче са необходими 
държавническо мисле-
не и дипломатически 
стъпки, които засега от-
състват.

Поради неосведоме-
ност широко разпро-
странена е неправил-
ната представа за ста-
робългарската литера-
тура като изключително 
с църковно-религиозно 

съдържание. Обаче на 
първо място там има по-
езия, разкази и повести, 
после жития, апокрифи 
и легенди, летописи и 
история, както публи-
цистика и съчинения, 
които запознават чита-
теля със света.

Днес учениците не 
изучават и може би не 
знаят нищо за съчине-
нието “За буквите” от 
Черноризец Храбър, не 
знаят, че “Проглас към 
евангелието” е първо-
то българско стихотво-
рение. Ако това е така, 
това би значело, че ние 
сме се отрекли от наши-
те най-значителни ста-
ри писатели, пламенни 
защитници на българс-
ката писменост. Освен 
Кирил и Методий ние не 
бива да забравяме име-
ната и по-важните тру-
дове на редица други 
старобългарски писате-
ли. Това са Климент Ох-
ридски (създал първия 
университет, “Настав-
ления за празниците”), 
Презвитер Григорий 
(Исторически сборник), 
Константин Костенечки 
(“Изложение за букви-
те”), Патриарх Евтимий 
(създател на огромна 
библиотека), Йоан Да-
маскин (“Осем слова 
против юдеите”, “Диа-
лектика”), Йоан Екзарх 
(“Шестоднев”), Григорий 
Цамблак (“Зографско 
евангелие”), Константин 
Преславски, Презвитер 
Йеремия, Матей Грама-
тик, Анастасий Алексан-
дрийски и много др.

Чествайки 24 май, 
най-светлия и уникален 
български празник, не 
можем да забравим, че 
имаше години, когато 
тоталитарната власт за-
брави за неговото чест-
ване. Същевременно си 
спомняме, че първото 
официално честване е 
станало през 1856 г. в 

Цариград, т.е по време 
на турското робство, и 
се превръща в истински 
всенароден празник.

По случай деня на 
първоучителите Кирил 
и Методий, който е обя-
вен и за Ден на европей-
ската книга, бе предста-
вена експозиция от ху-
дожествено интерпре-
тирани старобългарски 
ръкописи, реализирани 
с няколко калиграфски 
стила. Следва да изтък-
нем не толкова значе-
нието на калиграфията, 
колкото представената 
възможност да си при-
помним основите на 
нашето културно мина-
ло, да се докоснем до 
неговото книжовно бо-
гатство и красотата на 
писмеността и нейната 
история. Безспорно ек-
спозицията е с изразена 
калиграфска стойност. 
Не случайно старобъл-
гарски ръкописи са из-
ложени в единствения в 
света музей по калигра-
фия в Токио. Таблата са 
илюстрирани с рисунки, 
загадъчни символи, поз-
нати и непознати обра-
зи. Интерес представля-
ват графиките на дърво 
с историята и красотата 
на нашата писменост 
от древността до наши 
дни. Особено внимание 
привлича писмеността 
на траките и азбуката 
на Орфей. Траките не са 
били безписмени, как-
то се считаше досега. 
Тяхната писменост бе 
доказана по един кате-
горичен начин от поета 
Никола Гигов, който в 
продължение на ня-
колко десетилетия я из-
следва в Родопите. Тази 
азбука ляга в основите 
на Кирилицата с близо 
80 на сто сходство. Пад-
на митът, че гръцката аз-
бука влизала в Кирили-
цата. Точно обратното е 
вярно, защото азбуката 

на Орфей е 
от XIII в. пр. 
Хр., а гръцко-
то писмо е от 
VIII в. пр. Хр., 
т.е. с разлика 
от 5 века.

Азбуката 
на Орфей е 
подложката, 
на която све-
тите братя 
Кирил и Ме-
тодий съз-
дават една 
с ъв ър ш е на 
азбука. Тя 
с ъ х р а н я в а 
яснота, пъл-
нота, точ-
ност, прило-

жимост и разпростра-
нение. За всеки звук има 
само един знак. Азбу-
ката отчита и най-тън-
ките отсенки на речта. 
В днешно време, меко 
казано, звучи твърде 
смешно предложението 
на някои безродници да 
заменим Кирилицата с 
Латиница.

Много е писано в 
прослава на светите 
братя Кирил и Методий, 
но не можем да подми-
нем и голямата роля на 
Княз Борис I и неговия 
син Симеон, които пре-
гръщат идеята за нова 
писменост и осигуря-
ват условията за внед-
ряването от учениците 
на двамата братя - Кли-
мент, Наум и Ангеларий. 
Приемането на хрис-
тиянството и новата 

азбука консолидират и 
обединяват различните 
етноси в единен народ 
- българския, световна-
та история сочи много 
народи, които са създа-
вали могъщи държави, 
но са изчезвали, защото 
не са имали своя писме-
ност. България и бълга-
рите са оцелели до днес 
въпреки жестоките пов-
ратности на историята.

Просветата и култу-
рата са стожерите на 
националното ни само-
съзнание. Осъзнал себе 

Българската 
писменост

си като нация, народът е 
могъл да противостои на 
могъщата Византийска 
империя, на жестокото 
физическо изтребление 
през време на турското 
робство, съпътствано 
от духовния геноцид и 
унищожение на книж-
нината ни от гръцките 
фанариоти, а по-късно 
да устои и на тоталитар-
ните безродници.

Българската писме-
ност съществува вече 
12 века и е изумителна 
нейната крепкост на 
вихрите на времето. 
Това се дължи на плея-
дата даровити писате-
ли и книжовници, част 
от които изредихме, а 
след освобождението 
от турско робство това 
са Иван Вазов, Пенчо 
Славейков, Елин Пе-
лин, Йордан Йовков и 
много други. България 
продължава да ражда 
великолепни поети и 
писатели и въпреки че 
е тежко ранено, слово-
то ни е живо, уникално. 
Бог да благослови тези 
апостоли на словото и 
писмеността.

Обичаят да се праз-
нува 24 май като Ден 
на българската писме-
ност и култура, няма 
равен на себе си в света. 
Празникът е за ученици, 
учители, студенти, про-
фесори, за цялата ни 
културна общественост, 
за целия народ. Подго-
товката е далеч преди 
празника. Подготвят се 
официални речи, събра-
ния, изложби, концерти, 
шествия, като отличите-
лен белег са портретите 
на светите братя и цве-
тята, много цветя, които 
отрупват учебни заведе-
ния, паметници, домове. 
Разменят се подаръци, 
като най-желаният е 

книгата. Този уникален 
празник, символизиран 
от обичая да се сложат 
нови дрехи, да се носят 
цветя, е едно възражда-
не и има своето място за 
хармонията на човека с 
Природата, с Космоса, с 
Бога. На този ден се ос-
тавят грижите, освобож-
даваме се от душевните 
си боклуци, които са за-
дръстили живота ни, по-
тапяме се в животвор-
ния извор на радостта, 
което ще ни позволи да 
посрещнем с повече на-
дежди утрешния ден.
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Продължава от стр. 1

Духовно прогледна-
лите хора-ази осъзнават 
светлинната хипостаза 
(същност) на живота и на 
Духа, и в своите религиоз-
ни вярвания отреждат на 
светлината статут на най-
висш белег за 
божественост 
и святост. След 
о ж е с т о ч е н а 
битка архаич-
ните богове-
чудовища на 
хаоса и на при-
родните стихии 
отстъпват вър-
ховната власт 
на одухотворе-
но светлинно 
божество, ко-
ето слага ред 
в природата и 
в човешкото 
общество чрез 
въвеждане на 
календарното 
време и годишните сезо-
ни, гарантиращи ритмич-
ния цикъл на живота. Това 
прави живота на хората 
по-сигурен, по-уверен, а 
обществата им - по-орга-
низирани и благоденства-
щи. Новият Върховен 
светлинен бог се разпо-
режда с всички жизнено 
важни за човека и приро-
дата светлинни явления, 

контролира светлинно-
топлинната хармония на 
Земята. За хората, осъзна-
ли светлинната равно-
значност на живота, той 
е бог на живота, на веге-
тацията, на плодородие-
то. Ето защо Върховният 
светлинен бог носи мно-
го по-сложни съставни 
черти, най-често свърза-
ни със слънче-
вия или с лун-
ния календар, 
със сезонната 
цикличност на 
в ъ з р а ж д а щ а -
та се природа. 
Той е отговорен 
за блестящата 
дневна светли-
на, за слънче-
вото сияние, 
за мълниите, 
но и за угасва-
щата светлина 
при буря, нощ, 
зима, както и 
за мрака в под-
земното царс-
тво. Върховният 
светлинен бог е 
всепризнат „бог 
на боговете”, 
лидер на божес-

ПОКЛОННИЦИ НА СВЕТЛИНАТА
твения пантеон, боговете 
на Слънцето, на Луната и 
всички останали богове 
се подчиняват на негова-
та воля. Той може да бъде 
добър и щедър, но често 
бива безпощадно лош и 
отмъстителен спрямо хо-
рата.

В ърхо в н и т е 
светлинни бого-
ве от различните 
религии прите-
жават небесни 
и светлинни ат-
рибути – сноп 
светкавици, си-
яен ореол, ог-
нени пламъци, 
блестящ слън-
чев диск и пр., 
като най-често в 
името им участ-
ват лексикални 
съставки от ези-
ка на „Говореща-
та азбука”, изра-
зяващи „светлин-
ни” понятия – Зъ 

– огън, топлина, светлина; 
МРъ – мърдам, движе-
ние, жив (също синоним 
за „топлина” и „светлина”, 
вж. кн. „Следи от свет-
лина”); АЙ – небе, висш; 
както и производните им 
– ЗъБъ – светлина; ЗъРъ 
– заря, злато, жълт; ЗъНъ 
– слънце, сияен; АЙНъ 
– небесен, ясен, ден; и пр. 
В по-късния исторически 
период на нравствената 
вяра ролята на водеща 
ценностна величина при-
ема Истината, абстрактна 
еманация на светлината, 
а също и Мъдростта като 
кулминация на истинност-
та и правдивостта. Макар 
най-често не първо поко-
ление богове, боговете,  
контролиращи календара 
и светлинните явления, се 
считат за създатели, орга-
низатори и вдъхновители 
на съвременния циви-
лизован начин на живот 
при хората от духовната 
епоха. Поради универ-
салния фундаментален 
характер на светлината 
те оглавяват божествения 
пантеон и проявяват ка-
чества, присъщи на други 

богове, превръщат се във 
величествен универсален 
всебог.

Съграждайки по-
съвършено устройство 
на Вселената, Върховният 
светлинен бог на живота 
приема функциите и дори 
името на своите предци, 
на старите първични бо-
гове, боговете на Небето, 
на Времето, на Бурята, 
на Слънцето, на Луната. 
Всемогъщи Върховни 
светлинни богове са тра-
ко-фригийският Сабазий, 
чийто аналог се явява 
елинският гръмовержец 
Зевс, асирийският Асур 
(Ашур) - изобразяван като 
крилат слънчев диск, ва-
вилонският „светъл бог 
на небето” Мардук – поз-
нат във вида си на златен 
грифон от статуята в 
храма Есагил, волж-
ко-българският алп 
на светлината Сабан 
(Мардукан, Карга – 
Гарван), хетско-хурит-
ският бог на бурята 
Тешуб (Тару, Тархунт) 
- със задължителен 
атрибут сноп мъл-
нии (името му явно 
акцентира върху 
страховития шум на 
бурята и ека на гръ-
мотевиците, които са 
се считали за повели-
телен глас на божест-
вото). В Шумерското 
царство, наричано в 
клинописите „велика 
страна на божестве-
ните закони на власт-
та”, върховенството 
принадлежи на бога 
на Небето Ан. По-късно 
сред боговете доминира 
неговият най-голям син 
„огненият” Енлил, бог на 
бурята и на земните сти-
хии, който направил да 
„блесне денят”, усъвър-
шенствал божествените 
сили Ме (законите), на-
учил хората да се трудят 
и въвел напоителните 
системи. В нравствената 
Зороастрийска религия 
висшата божествена ин-
станция заемат Спента 
Майниу - Светия Дух (Све-

тата Мисъл) 
и седемте 
Амеша Спен-
та (Безсмър-
тни Свети), 
начело с 
Ахура Мазда 
(Царстваща-
та Мъдрост). 
На първо 
място сред 
славянските 
богове стои 
Свентовит, 
носител на 
светлина и 
п л о д о р о -
дие. Арис-
тофан (450 
– 385 г. пр. 
н. е.) твърди, 
че траките 
н а р и ч а л и 
ж р е ц и т е 

(свещениците) на бог Са-
базий сабои. За волжките 
българи богът на свет-
лината Сабан (Мардукан, 
Карга-Гарван) и богът на 
бурята, дъжда и светкави-
ците Кубар (Барис, Бабай 
– име, съвпадащо с Папай, 
името на скитския аналог 
на Зевс според Херодот) 
са братя-близнаци и дори 
се явяват под едно и също 
име Субар (Барадж). Ре-
лигиозната толерантност, 
проявявана от господс-
тващия Зороастризъм по 
време на Ахеменидите (VІІ 
– ІV век пр. н. е.) спрямо 
другите култове, позволя-
ва почитането на богове, 
различни от официалните 
зороастрийски божества, 
включително и на други 
Върховни светлинни бо-

гове, както например ва-
вилонския бог Бел-Мар-
дук (Белос) по времето на 
Херодот (V в. пр. н. е.).

Египетският бог Ози-
рис (Асар, Озар) „госпо-
дарят на всички неща”, 
отъждествяван с Вели-
кия небесен бог, както и 
тракийският бог Загрей, 
също са висши „светлин-
ни” богове, само че на 
угасващата светлина, на 
залеза, на земния мрак, на 
подземния свят, в който 
попадат душите на мърт-
вите. Всичко това показва 
етапа на разделение на 
божествените разпореди-
телни функции, отнасящи 
се за двете крайни свет-
линни състояния – лъче-
зарен блясък и съответно 
зимен, нощен, подземен 
мрак. Небесният цикъл, 
сменящ деня с нощта, слу-
жи за измерване на вре-
мето, сезоните, възраст-
та, живота, ето защо по-
лярното противостоене 
„светлина – мрак” пораж-
да култово дуалистично 
възприемане на някои 
противоположни житей-
ски състояния, младост – 
старост, веселие – скръб, 
трезвеност – пиянство, 
плодородие – глад, бо-
гатство – бедност, здраве 
– болест, живот – смърт и 

пр. Типичен 
изразител 
на дуалис-
т и ч н а т а 
светлинна 
концепция, 
в ъ п л ъ т е -
на в едно 
божес тво, 
е „двойно 
роденият”, 
„ животво -
рящ” бог на 
м е т а м о р -
фозите и 
маскарад-
ните кар-
навали, на 
виното и 
на вакханс-
ките оргии, 
въобще на 
п р о т и в о -
п о л о ж н и -

те крайности, 
бог Дионис 
(често смесван 
със Зевс) - бог 
на постоянно 
умиращата и 
в ъз р а ж д а щ а -
та се природа. 
Х а р а к т е р н а 
двойнственост 
притежава дву-
ликият Янус, 
най-древният 
бог в римския 
пантеон, който 
отваря и затва-
ря небесните 
врати, за да 
дойде денят и 
нощта, изоб-
разяван с две 
лица – младо и 
старо, считан 
за бог на свет-

лината и времето, отго-
ворен за всяко начало и 
край (на него е кръстен 
първият месец от година-
та с международното име 
януари).

Въплътили идеята за 
движещата сила на про-
тивоположностите, гос-
подстващите Върховни 
светлинни богове гаран-
тират безкрайността на 
жизнените процеси в 
природата, което изпъл-
ва хората с надежда за 
оцеляване пред угрозата 
на стихийните бедствия. 
Съвсем закономерно те 
са почитани и като бо-
гове на продуктивните 
сили на природата, на 
растителността, на пло-
дородието. Ето защо, 
сред техните отличител-
ни знаци влизат абстрак-
тните символи на живота 
– вълнообразни линии 
(бич, змия, растителни 
филизи, вълнообразни и 
спираловидни орнамен-
ти и пр.), а също спира-
лата, означаваща вечен 
кръговрат, вечност. В ка-
чеството му на растите-
лен бог боядисват изоб-
раженията на Озирис 
в зелено. Дионис носи 
на главата си лозов или 
бръшлянов венец. Върху 
каменните релефи изоб-

разяват хетския бог на 
бурята и плодородието 
с висящ спираловиден 
орнамент, спускащ се от 
главата му (вж. Фиг. 1).

Могъществото на 
Върховния светлинен 
бог се демонстрира от 
бика, негов често сре-
щан символ, култово жи-
вотно, образец за сила и 
плодовитост. Два бика, 
бял и черен, с имена Утро 
(Хурри) и Вечер (Шери) 
дърпат колесницата на 
хуритския бог на бурята 
Тешуб. Зевс се превръща 
в бял бик, за да отвле-
че Европа. Асирийският 
главен бог Асур язди не-
бесен бик. Покровителят 
на Вавилон бог Мардук 
понякога е изобразяван 
като крилат бик. Шумер-
ският небесен бик (на 
шумерски Умар Утуку, 
превежда се „светлинен/
слънчев бик”; същият 
прочит се получава и от 
МРъ ТъУКъУУ – свет-
лина /живот=светлина/ 
бик/теку) изорава голяма 
бразда в небето. Жреци-
те на Озирис отглеждат 
бик в негова чест, а той 
самият носи прозвище-
то „земен бик”. Дионис 
понякога бива предста-
вян с рога и глава на бик. 
Творецът Ахура Мазда 
създава изначалния „ог-
нен” бик, чието „огнено” 
семе, сложено във вода, 
поражда живота. Камен-
ният релеф на Фиг. 1 (2 
хил. пр. н. е.) изобразява 
хетския Бог на бурята с 
характерните атрибути 
за върховно божество 
– сноп светкавици, рога 
на бик, змия на челото, 
спираловидни аплика-
ции по шапката, както и 
висящ от косата спира-
ловиден орнамент. Да 
не забравяме брадвата, 
белег за висш съдия на 
богове и хора.

Борислав ИВАНОВ
Бургас, 28.04.2009 г.

(Следва 
продължение)
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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

Доброто качество на 
почвата зависи от ба-
лансираната комбина-
ция между всички тези 
материали. Почвата е в 
основата на живота на 
нашата планета Земя, 
но е необходимо да се 
спазва едно основно 
правило: Това, което из-
насяш, това трябва да 
внасяш обратно. Същес-
твена съставка на здра-
вата почва е компостът!

Компостирането е 
контролирано разграж-
дане на органични ма-
териали чрез аеробен (в 
присъствие на въздух) 
или анаеробен (без въз-
дух) биологичен процес, 
водещ до получаването 
на богат на хумус мате-
риал. Думата „Компост” 
произлиза от латинска-

та дума „componere”, ко-
ето означава „да събе-
рем заедно”.

Постоянното добавя-
не на органична мате-
рия и компост осигуря-
ва почвата с хранителни 
елементи и подобря-
ва нейната структура, 
създавайки една доб-
ра среда за растежа на 
растенията. Компостът 
подхранва почвата, из-
гражда структурата и 
осигурява хранител-
ни елементи за вашите 
растения.

Органичното вещес-
тво аерира почвата и 
доставя хранителни 
вещества. Като приро-
ден процес „компости-
рането” започва от по-
явата на растенията на 
земята. Първите хора 
без съмнение са из-
ползвали животинския 

тор за изхранването на 
растенията. Като древ-
на практика компости-
рането е отбелязано в 
Библията няколко пъти, 
а историците откриват 
данни за използването 
на компост от Марко, 
който е живял преди 
2000 години.

Римлянинът разглеж-
да компоста като основен 
обогатител на почвата, 
който е съществен за 
плодородието и продук-
тивността на земята. Той 
уточнява, че всички хра-
нителни и животински 
отпадъци трябва да бъдат 
компостирани преди да 
се добавят към почвата.

Чрез имитирането на 
природата всеки може 
да се научи лесно да 
рециклира отпадъци и 
да отглежда естестве-
на, здравословна храна. 
Дори и в малка степен 
ние можем да подпо-
могнем възстановява-
нето на нарушеното 
равновесие, което сме 
причинили на околната 
среда.

Тази книга е създа-
дена предимно за хора 
с малки или със средни 
размери градини и сто-
панства, но принципите, 
описани в нея, могат да 
бъдат приложени към 
големи ферми и пред-
приятия в аграрната ин-
дустрия.

Книгата разказва 
просто, с много илюс-
трации, как могат да 
се ликвидират всички 
градински и домакинс-
ки отпадъци и как да ги 
преработваме по един 
полезен и икономичес-
ки ефективен начин. Тя 
ще ви научи кои отпадъ-
ци може да компости-
рате и как компостът 
ще подобри вашите зе-
ленчуци, овошки, цветя, 
дървета. Ще разберете 
също какво всъщност 
се случва в компостната 
купчина.

Съвременният свят 
необмислено прие 
идеята за химикалите 
като отговор на много 
от проблемите в све-
та. Може би с помощта 
на всеки от нас ще се 
върнем отново към на-
чините, създадени от 
природата, като ги уско-
рим и приспособим към 
съвременните условия.

ЗАЩО ДА 
КОМПОСТИ-

РАМЕ?

Компостирането е 
начин за управление 
и рециклиране на ор-
ганични отпадъци и за 
производство на хумус 
за подобряването на 
почвата. Нещо повече, 
това е най-добрият на-
чин за намаляване на 
отпадъците. Днес има 
няколко причини ком-
постирането да бъде 
една неоценима прак-
тика. Селскостопански-
те и хранителните от-
падъци са една голяма 
част от всички отпадъ-
ци в България. Тяхното 
компостиране би на-

КОМПОСТИРАНЕТО 
ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО

неприятели и болести. 
Органичните вещества 
произвеждат здрави 
растения, които по-ряд-
ко биват нападани от 
болести и неприятели.

Намалява градин-
ските и домакинските 
отпадъци и не запълва 
общинското сметище.

Превръща отпадъци-
те в много полезен ма-
териал и подобрител на 
почвата.

Повишава способ-
ността на почвата да за-
държа водата. Светът е 
изправен пред един от 
най-големите пробле-
ми: засушаването. Нама-
ляването на валежите и 
повишеното потребле-
ние на водата създават 
невероятни проблеми 
в селското стопанство и 

градините.
Добавянето на ком-

пост като мулч или по-
добрител на почвата я 
затопля по-бързо през 
пролетта.

Компостът поддържа 
почвата „жива”. Всич-
ки микроорганизми ще 
продължат да подпо-
магат подготовката на 
почвата. Това е „чудот-
ворен” материал.

Независимо от типа 
на вашата почва, нейна-
та киселинност и запа-
сеността й с хранителни 
материали, вие може 
да подобрите нейното 
здраве чрез добавяне 
на компост.

(Знаете ли, че....
В много домакинс-

тва органичните от-
падъци са  повече от 
50-60%.)

Намалява замърся-
ването. Без палене на 
огньове за изгаряне 
на отпадъци. Абсолют-
но ненужно е изгаряне-
то на опадалите листа, 
клони от подкастрянето 
и всички други органич-
ни отпадъци. Това за-
мърсява атмосферата, а 
димът е смес от вредни 
газове.

Запазваме дива-
та природа. Дивата 
природа се връща там, 
където компостираме, 
чрез живите организми, 
насекоми, бръмбарчета.

Спестява пари. Чрез 
получаването на собс-
твен компост вие спес-
тявате от закупуването 
на скъпи торове и пре-
парати.

малило количеството 
на твърдите общински 
отпадъци с около 80%, 
като същевременно 
ще подобри почвеното 
плодородие. Компостът, 
добавен към градината, 
подобрява структурата 
на почвата, аерирането 
и задържането на вода-
та. Когато той се смеси с 
глинестата почва, тя се 
олекотява, а песъчли-
вата задържа водата по-
добре. Добавеният към 
почвата компост нама-
лява ерозията, увелича-
ва нейното плодородие, 
подобрява киселин-
ността и развитието на 
корените на растенията. 
За получаването на 2,5 
см почва са необходими 
1000 години.

(Знаете ли, че....
Във Великобрита-

ния се компостират 
над 400 000 тона го-
дишно.)

ПРАвЕНЕТО НА 
КОМПОСТ Е 

ИЗКуСТвО, НО 
ИЗПъЛНЕНИЕТО 
НЕ Е ТРуДНО.

Компостът често се 
нарича „черното злато” 
и е общоприето средс-
тво за подобряване на 
структурата на почвата 
и задържането на вла-
гата.

Градинските и до-
макинските органич-
ни отпадъци, които се 
изхвърлят на сметище-
то, се разграждат много 
бавно поради липса на 
кислород в огромна-
та купчина отпадъци. 
Нещо повече, разграж-
дайки се в сметището, 
органичните отпадъци 
образуват метан (опа-
сен газ) и кисели утайки, 
които причиняват вре-
ди на околната среда. 
Компостирането на тези 
отпадъци може да бъде 
много по-ефективен и 
по-икономичен начин 
за управление.

КОМПОСТИ-
РАНЕТО:

Подпомага отглежда-
нето на здрави плодове 
и зеленчуци. Растения-
та, които се отглеждат 
с помощта на индустри-
ални торове, често би-
ват атакувани от много 
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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

Дора 
АЛЕКСАНДРОВА

Натрупаният хиля-
долетен опит на чове-
чеството днес позволя-
ва да си отговорим на 
въпроси като, защо бо-
ледуваме и дали болес-
тите на нашето тяло не 
си ги създаваме самите 
ние с начина на живот, 
с навиците и предпо-
читанията си.

ВСяКА КЛЕтКА От 
тяЛОтО Ни РЕАгиРА 

НА ВСяКА НАшА 
миСъЛ и ДумА 

Начинът ни на мис-
лене е изразен чрез 
лицето – очите, устни-
те, веждите. Думите 
определят поведение-
то на тялото ни. Натам 
ни насочват да мислим 
източните философии 
и ни приканват да се 
вглеждаме по-често в 
себе си – отвън и отвът-
ре. И така, те ни убеж-
дават, че нашето тяло 

непрекъснато ни “го-
вори”, само че ние или 
не разбираме езика му, 
или нямаме време да 
го чуем. Според източ-
ните философии обаче, 
трябва да се вглежда-
ме по-често в себе си. 
Всяка част от тялото е 
свързана с определе-
ни състояния на духа, 
с мислите, чувствата 
и преживяванията. 
Именно те “чертаят” 
върху материята оно-
ва, което ни се случва. 
Научим ли се да четем 
тази своеобразна “кни-
га”, значи сме стъпили 
на вечния път към се-
бепознанието.

иЗтОЧНи тАЙНСтВА 
ЗА ПРАВЕДНОСт и 

СиЛА. ЗДРАВ ДуХ В 
ЗДРАВО тяЛО

гЛАВАтА представя 
самите нас. С нея ние 
се показваме на света и 
на хората около нас. Те 
ни познават по нея и по 
специфичните й черти. 

Ако нещо не е на ред 
в главата, значи нещо 
съществено не е наред 
вътре в нас. Забеляза-
ли ли сте тъжното лице 
на човек? Мислите му 
явно не са весели. Както 
е при възрастните хора 
– бръчките им по лице-
то, изразът на очите, 
погледът са отражение 
на мислите през целия 
им живот с всичките им 
проблеми, гри-
жи и радости.

К О С и т Е 
– в тях е силата 
– казват източ-
ните филосо-
фии, а и не само 
те. Спомнете 
си легендата за 
Самсон и Дали-
ла. Силата на 
Самсон не била 
в мускулите, а в 
косите. Щом ги 
острижел, лишавал се 
от гигантската си сила. 
Когато ние се страхува-
ме и това трае продъ-
лжително време, част 

от косите ни умират 
и окапват. Ако напре-
жението продължава 
постоянно и черепът 
не се отпусне, косите 
престават да растат. В 
резултат се получава 
плешивост. Щом жени-
те и мъжете се занима-
ват активно с бизнес, 
започват по-масово да 
страдат от плешивост 
или от активно окап-

ване или оредяване на 
косата.

ушитЕ – Те ни по-
магат да слушаме и чу-

ваме. И когато имаме 
проблем с ушите, ние 
автоматично се затва-
ряме в себе си и така 
се лишаваме от въз-
можността да слушаме. 
Най-често така правят 
децата, когато не им се 
иска да слушат онова, 
което им се говори. А 
издърпването на ушите 
всъщност оказва мно-
го здравословен ефект. 

Не само бо-
л е з н е н о 
о б р ъ щ а м е 
в н и м а н и е 
на детето да 
слуша, но и 
отваряме по 
този начин 
повече ушна-
та мида, за да 
нахлуе в нея 
повече кръв 
и да активира 
локални про-
цеси.

ОЧитЕ – Тези, които 
имат проблем с очите, 
отказват да видят нещо 
конкретно - нещо в са-

мите тях или в живота 
им. Така те ограничават 
постепенно светогледа 
си и насочват все по-
малко вниманието си 
към онова, което им се 
налага да гледат.

гЛ А В О Б О Л и Е т О 
– Има ли го, чувстваме 
се непълноценни. Ко-
гато ви заболи глава, 
спрете се, изхвърлете 
от главата си всичко, 
което ви притеснява, 
унижава и потиска. 
Простете си своите 
грешки и постепен-
но ще се почувствате 
много по-добре.

мигРЕНАтА обик-
новено се явява при 
хора, които много биха 
искали да са съвърше-
ни, да извършват всич-
ко перфектно и успеш-
но. Тя се появява и при 
хора, които са натрупа-
ли в житейския си път 
много раздразнение, 
гняв и неудовлетворе-
ност.

Лилия АЛЕКСАНДРОВА

Много от здравословните про-
блеми дават сами индикация за себе 
си и можем чрез нея да ги открием 
рано и навреме. Ако например коса-
та ни загуби своя блясък – незабав-
но трябва да се приемат витамини 
от група В, ако е станала суха – вита-
мин Е, мазна – резултат от дистония 
– трябва да се наспиваме добре и да 
лекуваме нервното напрежение.

След разресване на косата, по гре-
бена или четката остава голям кичур 
коса - това е един от симптомите на 
отслабване на имунитета. Трябва да 
разберем причината, като направим 
общ анализ на кръвта и биохимия.

Ако по челото наблюдаваме напречни бръчки, 
а под очите – лилави сенки, това е проява на син-
дрома на хроничната умора. Незабавно започнете 
разтоварващи упражнения, масаж. Някакъв спорт 
също е от полза. Забравете за строгите диети, на-
блягайте върху шоколада, цитрусовите плодове и 
орехите.

Погледнете си езика. Ако е нежно розов – всичко 
е наред. Но ако е покрит с бял налеп, проверете си 
стомаха и червата. Ако има жълтеникав цвят, про-
верете черния дроб, при син оттенък – сърцето.

Ако в очите ви са се спукали кръвоносни съдо-
ве, може да се дължи на пренапрежение на очните 
мускули. Но ако това става твърде често, възможно 
е повишаване на вътреочното налягане и възник-
ване на проблеми с мозъчните функции.

Ако устните ви са станали бледи и са се появили 
сини сенки между тях и носа, проверете сърцето си 
- възможно е това да е първият признак на сърдеч-
на недостатъчност или нарушение на функциите на 

ИЗ МЪДРОСТТА НА ИЗТОЧНИТЕ 
ФИЛОСОФИИ ЗА НАШЕТО ЗДРАВЕ 

ДА УЛОВИМ НАВРЕМЕ ПРОБЛЕМИТЕ 
СЪС ЗДРАВЕТО

митралната клапа.
Очите ви са блестящи и изпъкна-

ли – веднага направете анализ на щи-
товидната си жлеза.

Сутрин ви отичат долните клепачи 
– причината може да е в бъбреците 
или пикочния мехур. Или прекаля-
вате с употребата на солено, мазно, 
пушено и бира, или сте се заразили с 
някаква инфекция.

Склерата на очите ви има жълте-
никав оттенък – това е неоспорим 
признак за нарушение в работата на 
черния дроб или пикочния мехур.

Бузите и шията ви се зачервяват дори при слабо 
физическо натоварване – измерете си налягането, 
защото това е признак на хипертония.

По тялото ви се появяват нови пет-
на – посетете дерматолог, защото на-
раства рискът от рак на кожата.

Шията ви изглежда подпухнала 
в областта на адамовата ябълка – 
потърсете ендокринолог, възможна е 
хиперфункция на щитовидната жлеза.

Застанете пред огледалото в сво-
бодно положение, като че ли сте се 
спрели случайно. Ако раменете и гла-
вата ви са отпуснати и гледате изпод 
вежди – това са признаци на депре-
сия.

Ако едното от раменете е по-ви-
соко от другото, това е симптом за 
остеохондроза на гръдната част на 
гръбначния стълб.

При всякакви изменения на фор-

мата, цвета на кожата на гърдите, появата на места 
на “гъша кожа”, при отделяне на секрети от зърна-
та, жената трябва незабавно да потърси помощ от 
мамолог.

Увеличаването на млечните жлези при мъжете 
говори за специфични хормонални разстройства, 
свързани с увеличаването на женските хормони 
– естрогени. Понякога това се наблюдава и при 
диабет.

Подутост и болезненост в малките стави на ръ-
цете – това е признак на полиартрит или ревма-
тизъм. Подутостта на големите стави – колената, 
лактите, също е симптом на артрит и артроза.

Отичане на прасците – особено вечер, когато 
сте прекарали целия ден на крак – е предизвика-
но от умората и ще помогнат съвсем прости неща: 

да полежим 20 ми-
нути, като поставим 
под краката няколко 
големи възглавници 
или си направим вана 
с морска сол и отпус-
кащ масаж. Глезенът и 
глезенната става чес-
то отичат и при сър-
дечна недостатъч-
ност. Също така може 
да са признак за диа-
бет от втори тип.

Стриите по коре-
ма и бедрата, ако са 
дълбоки и имат ро-
зов цвят, са признак 
за хормонално раз-
стройство.
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан!

В ХАМБАРА
Едно мишле си гризкаше зрънца в хамбара. При 

него дойде котката.
- Ей сега ще те изям - каза му тя.
- Значи ти си лоша котка - отвърна мишлето.
- Защо пък да съм лоша?! - учуди се котката. - 

Мишките ядат жито, а котките - мишки. Това е при-
роден закон.

И се нахвърли върху мишлето. Но то успя да й се 
изплъзне.

- Никой няма да се остави да го изядат добро-
волно! - викна й то през рамо. - И това е природен 
закон!

- Виж го ти умника! - измърмори недоволно кот-
ката. - Само да ми паднеш!

Но мишлето беше вече далече.

СПЯЩИЯТ КОТАРАК
Веднъж една мишка, както си тичаше, се мушна, 

без да иска, в устата на един задрямал котарак.
Котаракът се стресна, скочи на крака и замяука 

уплашено.
- Зашо мяукаш така силно, котако? - попита го 

едно куче, което в този момент случайно минава-
ше оттам.

- Имам мишка в устата си - отвърна котаракът. - 
Тя ме кара да мяукам.

- Щом е тъй, глътни я - посъветва го кучето.
- Няма да е никак зле! - зарадва се котаракът.
Глътна мишката и пак си легна да спи и да чака 

следващата. Спа колкото спа, чака колкото чака, 
ала никоя друга мишка не се хвърли в устата му.

ОБЛАЧНАТА КОТКА
На небето се бе появило едно бяло облаче, ко-

ето страшно приличаше на голяма бяла котка - и 
тяло си имаше, и глава, и уши, и лапи, и опашка.

Първи забелязаха облачната котка две малки 
котенца, които си играеха на двора, и решиха да 
сплашат мишките с нея. Струваше им се, че те не ги 
уважават достатъчно, и затуй намислиха да им от-
мъстят.

Котенцата дотичаха до избата и викнаха от едно 
прозорче на мишките:

- Олеле! Олеле! Една страшна облачна котка сли-
за от небето!

Ала тази новина дори и не стресна мишките. 
Никоя не повярва, че една облачна котка ще си на-
прави труда да се спусне от красивото, синьо, лятно 
небе в тъмната изба.

КОТАРАКЪТ, КОЙТО БЕ 
НАПАДНАТ 
ОТ ЛЯСТОВИЦИ

Една приятна привечер старият котарак излезе 
на двора с намерение да се поразходи, ала не успя, 

защото няколко 
лястовици започ-
наха да го безпо-
коят.

С бръснещ по-
лет те връхлитаха 
върху му, сякаш 
искаха да го клъв-
нат по главата, но 
в последния мо-
мент извиваха на-
горе и му викаха:

- Ей ти, хищник 
такъв, засрами се!

- Ей, разруши-
тел на гнездата 
ни, засрами се!

- Ей, убиец на 
пиленцата ни, за-
срами се!

Котаракът се 
видя в чудо. На-
стръхна целият и 
замърда нервно 
опашка. Посягаше 
да ги удари с лапа, 

но птичките всеки път ловко му се изплъзваха.
Едно мишле, което щъкаше из двора, видя какво 

се случи. И когато най-сетне лястовичките отлетя-
ха, то пристъпи важно към котарака, изправи се на 
задните си лапички, потупа се с предните по гърди-
те и се провикна:

- Ей, ти, хищник такъв, засрами се! Разрушител 
на мишите гнезда, засрами се! Убиец на мишлета, 
засрами се!

Но котаракът не го остави да църка дълго и така 
силно го цапна с лапа, че мишлето се преметна 
презглава и се просна възнак на земята.

И тогава той му рече:
- Ей ти, крадец на хляб и сирене, засрами се!

МИШОКЪТ ОТ 
КУПАТА СЕНО
Веднъж един мишок се скри в купа сено 

от котката, която го преследваше. Но кот-
ката не загуби надежда да го спипа и взе 
търпеливо да обикаля около копата. Оби-
каляше и си мислеше:

«Ще дойдат косачите да извозват сеното 
и тогава мишокът ще изскочи от копата.»

Мина ден, после втори, трети, изниза се 
цяла седмица. Дойдоха косачите и натова-
риха сеното.

На изгладнялата котка й се искаше вед-
нага да се нахвърли върху мишока, но той 
бе изчезнал.

Знаеше, че лошо му се пише, и затова се 

беше спотаил още по-дълбоко в сеното. И без да 
разберат, косачите го откараха в плевнята.

«Страшното вече свърши - помисли си мишокът. 
- Поне докато на котката не й хрумне да мишкува и 
тука».

Но на нея изобщо не й хрумна такава мисъл. Тя 
продължаваше да обикаля празното място на лива-
дата и ядосано се чудеше:

«Къде ли се дяна пустият му мишок? »

МИШКАТА, КОЯТО СЕ 
СПАСИ ОТ ЩЪРКЕЛА

Веднъж един щъркел подгони из полето малка 
мишка. Той тичаше с големи крачки и се опитваше 
да я клъвне. А мишката, като се изплъзваше ловко 
от клюна му, бягаше с всички сили към една жълта 
къща в края на полето.

Най-сетне тя се добра до къщата. На двора видя 
една котка да се излежава на тревата.

- Къде бих могла да се скрия от щъркела? - попи-
та я тя.

- Да речем, в корема ми - отвърна й котката. - Там 
е най-сигурното скривалище за мишки. Заповядай 
вътре и никой никога не ще успее да те хване.

Но мишката не се вслуша в съвета на котката, а 
се затича към къщичката на кучето. Там нито щър-
келът, нито котката можеха да я стигнат.

Кучето показа глава навън и излая:
- Джаф, джаф, я да оставите мишката на мира!
Така мишката се спаси от щъркела и ако не се е 

напъхала сама в някой капан, си е жива и здрава и 
безкрайно щастлива.

МИШКА КРАЙ ШОСЕТО
Веднъж една котка гонеше мишка из нивята. 

Мишката дотича до шосето и се спря край него. Ис-
каше да го пресече, но дочу страхотно бумтене и 
видя, че се задава трактор.

«Ако мине отгоре ми, ще ме смачка - уплашено 
си помисли тя. - Но и котката е по петите ми. Кое 
да избера: смъртта под веригите на трактора или 
между зъбите на котката?!»

Мишката не можеше да си отговори на този 
въпрос. Но не щеш ли, забеляза в канавката една 
жаба и се обърна към нея:

- Посъветвай ме, мила приятелко, дали да се 
хвърля под трактора и да ме смачка, или да остана 
тук и ей онази котка да ме изяде?

Жабата помисли и отвърна:
- Ако те смачка тракторът, никой няма да има 

полза, и ти напразно ще загинеш. А ако те изяде 
котката, с теб ще бъде свършено, но тя добре ще си 
похапне. По-умно ще е да повериш съдбата си на 
котката, а не да се хвърляш под веригите.

- Значи ти на мое място би останала да чакаш 
котката, така ли? - попита мишката.

Кекерицата се усмихна:
- Не само това. Аз дори сама бих скокнала към 

нея.
- Благодаря ти за добрия съвет! - рече мишката, 

събра цялата си смелост, обърна се и затича към 
котката.

Историята свърши с това, че котката пак я под-
гони из нивята и мишката отново стигна до шосето 
и се спря край него.

 Из „КОТКИТЕ И МИШКИТЕ”
Ено РАУД

Илюстрации Вера Станишевска
Превели от естонски Маре и Любомир Заневи
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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.

Като наближи последният му час, старият 
баща свика своите петима синове и рече:

- Чеда мои, аз вече си отивам. Моят земен път 
се свърши. Чуйте каква приказка ще ви разкажа, 
преди да склопя очи. Добре слушайте, защото 
искам сетне да ми я разтълкувате.

Синовете втренчиха очи към баща си. Стари-
ят ги изгледа един след друг и почна:

- Израснал беше в гората един дъб. Голямо 
дърво. Желъди като дъжд падаха от яките му 
клони. Корените му смучеха сок дълбоко от зем-
ните недра. Бурята го клатеше, но не можеше 
нищо да му стори. Веднъж в гората пристигна 
дървар. Той измери с очи дъба, запретна ръка-
ви, замахна със секирата си и започна да го сече. 
До вечерта го събори на земята. Окастри му 
клоните, а дънера откара в дърводелницата си. 
Наряза го на хубави дъски. През есента в дърво-

делницата пристигна един бъчвар. Той натовари 
дъските в каруцата си и ги откара. В работилни-
цата си бъчварят издяла от дъските бъчварски 
дъги, направи обръчи, дъна и сглоби една голя-
ма бъчва. В тая бъчва всяка есен той наливаше 
младо кипящо вино и го продаваше на селяните 
за сватби, именни дни и помени. Тъй вървеше, 
докато бъчвата беше здрава. Но не щеш ли, вед-
нъж един от обръчите се скъса и дъгите се раз-
далечиха. Виното изтече и бъчвата се разсъхна. 
Докато бъчварят се досети да сложи нов обръч, 
дъгите се разпадаха. Децата грабнаха обръчите 
и почнаха да ги търкалят по улицата, а стопанка-
та изгори дъгите и дъната на хубавата бъчва.

Изтълкувайте ми сега тази приказка!
Замислиха се петимата братя, но никой не 

можа да отгатне бащината си приказка. Тогава 
старият баща поклати глава и рече:

- Млади сте още, затуй не се досещате. Аз ще 
ви изтълкувам какво искам да кажа с тая приказ-
ка: гората с големите дървета е нашата държава. 
Яка гора е тя. Нейните дървета растат нагоре. Бъ-
чвата е семейството, дъгите сме ние, обръчите 
са съгласието, а виното е радостта и честитият 
живот. Додето има съгласие в семейството, ще 
има и честит живот. Къща, в която няма съгласие 
- огън да я гори. Пазете обръчите на бъчвата, 
чеда мои!

Най-старият син се наведе, целуна десницата 
на стария баща и отвърна:

- Благодарим ти, тате, за мъдрия съвет. Няма 
да го забравим, докато сме живи.

Из книгата на Ангел КАРАЛИЙЧЕВ 
“Съкровищница – народни приказки 

от разни страни”

Приказка за бъчвата 
БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПРИКАЗКА

Тази приказка е записа-
на върху папирус в древния 
Египет преди близо чети-
ри хиляди години. Преди 
две години е преведена от 
древноегипетски на руски 
език. Преводът е направен 
от И. С. Кацнелсон и Ф. Х. 
Менделсон. Озаглавена е 
„Лъвът и мишката” и на-
помня много приказките 
на някогашния елински роб 
Езоп, но е хиляда и петсто-
тин години по-стара от 
тях. Книгата, в която е на-
печатан руският превод, 
носи заглавие „ФАРАОНЪТ 
ХУФУ И МАГЬОСНИЦИТЕ - 
приказки, повести и поуче-
ния от древния Египет”.

Живял някога в плани-
ната един могъщ лъв. Той ходел всеки ден на лов и пла-
нинските животни се страхували от него.

Веднъж лъвът срещнал една пантера. Цялата й кожа 
била изпокъсана, а коремът й висял на парцали. От много 
рани тя била нито жива, нито мъртва. Лъвът я попитал:

- Какво е станало с тебе? Защо ти е изпокъсана кожа-
та? Кой ти е изподрал корема?

Пантерата му отговорила:
- Човекът.
- Какво е туй човек? - повторно я запитал лъвът.
- Човекът е най-хитрото нещо - отвърнала пантерата. 

- Да не му падаш никога в ръцете!
Наежил се лъвът срещу човека, но затаил злобата си и 

тръгнал да го търси.
По пътя си той срещнал едно магаре и един кон. Око-

ло техните муцуни били замотани юзди с железни пръчки 
между зъбите.

- Кой ви е вързал тъй? - попитал лъвът.
- Нашият господар, човекът! - отговорили добичетата.
Лъвът рекъл учудено:
- Нима човекът е по-силен от вас!
Конят и магарето отговорили:
- Той ни е стопанин. Няма нищо по-умно от човека. Ни-

кога да не му падаш в ръцете!
Още повече се наежил лъвът срещу човека и отминал 

коня и магарето.
Насреща му се задали волът и кравата. Рогата им били 

заострени, ноздрите им - продупчени, а върху вратовете 
им тегнел хомот. Лъвът попитал кой ги е докарал до такъв 

ред, а те му отговорили, 
че тая работа е сторена 
от техния господар - чо-
века.

Отминал лъвът по-
нататък и срещнал меч-
ката. Ноктите й били 
изрязани, а зъбите - из-
вадени. Лъвът я поглед-
нал и викнал:

- Кажи ми, и от тебе 
ли е по-силен човекът?

- По-силен е! - от-
върнала мечката. - Аз 
бях ратайкиня на един 
човек. Веднъж той ми 
рече: „Наистина, нок-
тите ти са много дъ-
лги, пречат ти на яде-
нето. А пък зъбите ти 
са много слаби и не ти 
дават да похапнеш как-

вото искаш. Позволи ми да ги извадя и ще ти донеса два 
пъти повече храна, отколкото съм ти давал досега!” Аз 
склоних да ми изкара зъбите. Но той, като ми взе зъбите 
и ноктите, нагреба пясък, хвърли го в очите ми и побягна. 
А пък аз с нищо не можех да го задържа.

Още повече се разгневил лъвът. Той напуснал мечката 
и тръгнал да търси човека.

Но скоро съзрял втори лъв, прищипнат от едно пла-
нинско дърво. Разцепеният отгоре ствол на дървото бил 
захапал лапата на лъва и той се мъчел, защото не можел 
да я измъкне и да побегне.

Лъвът, който пристигнал, попитал:
- Как си попаднал в такава беда? Кой ти я докара до 

главата?
Вторият лъв му отвърнал:
- Докара ми я човекът. Пази се от него и не му вяр-

вай. Човекът е хитър. Никога да не му падаш в ръцете! 
Аз срещнах веднъж човека и го попитах с какъв занаят 
се прехранва. А той ми отвърна тъй: „Моят занаят не 
ми дава да остарея. Аз мога да ти направя такъв талис-
ман, че след него ти няма никога да умреш. Трябва само 
да отсека ствола ей на онуй дърво. И дам ли ти да се до-
коснеш до такъв талисман - никога няма да умреш!” И ето 
го, наближи до туй планинско дърво, отсече го, разцепи 
ствола му с клин и ми викна: „Слагай тука лапата си”! И 
аз мушнах лапата си в цепнатината. Тогава човекът изби 
клина и дървото ми захапа лапата. А човекът, щом видя, 
че не мога да го подгоня, хвърли пясък в очите ми и ме 
остави.

Първият лъв, като чул тия думи, се разсмял и рекъл:
- О, човече, ако ти ми паднеш някога в лапите, ще ти 

отплатя наведнъж за всичките обиди, които си нанесъл 
на планинските зверове!

И той продължил да търси човека. Но тъкмо в туй 
време му се пречкала под лапата една мишка, съвсем мъ-
ничка наглед и немощна. Лъвът посегнал да я смачка, но 
мишката му се помолила:

- Не ме смачквай, господарю мой! Ако ме изядеш, няма 
да се наситиш. Ако ме пуснеш, гладът ти няма да стане по-
голям. Но ако ми подариш живота, и аз донякога ще ти се 
отплатя с такъв подарък. Не ми прави зло, не ме убивай, 
защото, когато и да е, аз ще те отърва от беда.

Лъвът се присмял на мишката:
- Че какво можеш да направиш ти? Нали никой на зе-

мята не може да се бори с мене и да ми стори зло!
Но мишката му се заклела:
- Клетва давам, че ще те избавя от гибел, когато за тебе 

настъпи черен ден!
Лъвът сметнал всичко за шега, но си помислил:
„Ако я изям, не ще се наситя, затуй няма да я изям.”
И я пуснал да избяга.
Но случило се тъй, че един ловец, който ловял зверо-

ве с примки, изкопал яма тъкмо по пътя на лъва. Могъщи-
ят лъв се провалил в ямата и паднал в ръцете на ловеца. 
Омотал го ловецът в една мрежа, здраво го вързал със 
сухи ремъци, а отгоре го затиснал със сурови кожени 
въжа.

Завързаният лъв лежал в планината и се мъчел. Тъкмо 
сега настъпило време мишката да изпълни клетвата си. 
Случаят поискал да се посмее над горделивите лъвски 
слова и завел при него мъничката мишка.

Мишката тогава казала на лъва:
- Не ме ли позна? Аз съм оная мъничка мишка, на ко-

ято ти подари живота. Дошла съм да ти се отплатя. Ти си 
паднал в ръцете на човека, но аз ще те отърва от гибел. 
Трябва винаги да си признателен на оня, който ти е на-
правил добро.

И се заловила да гризе мрежата на лъва. Тя прегриза-
ла всичките сухи ремъци, прегризала и суровите кожени 
въжа, с които бил омотан, и го отървала от мрежата. Сет-
не мишката се скрила в гривата на лъва и той бързо се 
втурнал с нея към планината.

Помисли си за малката мишка, най-слабата от всички 
планински жители и, о, лъве, ти, дето си най-силен от зве-
ровете в планината, помисли и ти какво чудо е призна-
телността, на която дължиш живота си!

Из книгата на Ангел КАРАЛИЙЧЕВ 
“Съкровищница – народни приказки от разни страни”

Илюстрации: худ. Любен ЗИДАРОВ

НАй-СтАРАтА ПРИКАЗКА НА СветА

ЕГИПЕТСКА НАРОДНА ПРИКАЗКA
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Едно малко момчЕ

Едно малко момче 
видяло една звездичка
и се разплакало.
А звездичката
рекла:
- Момченце,
защо плачеш?
- Ти си толкова далеч –
отвърнало момченцето. -
Никога не ще мога 
да те достигна.
А звездичката
отговорила:
- Момченце,
ако не бях
вече в сърцето ти,
нямаше да ме
забележиш.

джон малИола

Той Е ощЕ малко момчЕнцЕ

Той стои сам на поста,
сърчицето му пърха като врабче.
На базите играчите са на старта,
жребият е хвърлен и времето тече.
Мама и татко не могат да му 
помогнат,
тук той е сам и го гледат отвред.
Един точен удар, и в миг
ще изведе отбора далеч напред.
Топката лети към него и ето -
публиката въздъхва с разочарование,
защото той замахва и не улучва -
освиркване, викове „У-у!” и стенания.
Долита безжалостна препоръка:
„Дръжте го! Некадърник!”
Сълзи в очите, играта е истинска 
мъка.
Отворете сърцето си и му дайте 
покой,
защото в мигове като този
израства и мъж става той.
Моля, не го забравяйте,
когато чуете някой да вика „Дръж!”.
Той е малко момченце - все още не е 
мъж.

каПЕлан БоБ ФокС

очИчкИ, коИТо ТЕ глЕдаТ

Малки очички те гледат,
наблюдават те нощ и ден.
С твоите думи главно
умът детски е зареден.
Малки ръчички горят от желание
да правят каквото правиш ти;
също като теб се вижда детето
в своите най-смели мечти.

Ти си като бог за това дете,
ти си най-мъдър от всички.
Никакви съмнения не се раждат
в неговата малка главичка.
То вярва в теб безкрайно,
вярва във всички твои думи и дела.
И щом порасне, ще постъпва и 
говори
точно както ти постъпваш и говориш 
сега.

Има едно ококорено малко дете,
което вярва, че си винаги прав;
наблюдава те денонощно
и по теб оформя своя нрав.
С всичко, което вършиш,
ти си пример в неговите очи,
за това малко момченце, което чака
да стане точно какъвто си ти.

неизвестен автор
Предоставено от Роналд далстън

що за човЕк СИ - Е Толкова важно, 
колкоТо И как ПоСТъПваш
“Твоето излъчване крещи така силно, 
че не чувам какво казваш.”

Ралф Уолдо Емерсън

Беше слънчев съботен следобед в 
град Оклахома. Моят приятел и горд 
баща, Боби Люис, водеше двамата си 
малки синове да играят миниголф. 
Той се отправи към човека зад билет-
ното гише и попита:

- Колко е входът?
- Три долара за вас и по три долара 

за всяко дете, което е над шест годи-
ни - отвърна младият мъж. - Ако са на 
шест или по-малко, ги пускаме без-
платно. На колко години са?

- Адвокатът е на три, а лекарят - на 
седем - каза Боби, - така че ви дължа 
шест долара.

Мъжът зад гишето каза:
- Ей, господине, да не би току-що 

да сте спечелили от лотарията, или 
какво? Можехте да си спестите три зе-
лени. Можехте да ми кажете, че голя-
мото е на шест. Нямаше да разбера.

- Е, сигурно е така - рече Боби, - но 
децата щяха да разберат.

В решаващите мигове, когато ети-
ката е по-важна от всичко друго, пос-
тъпвайте така, че да служите за при-
мер на всички, с които работите или 
живеете.

Патриша ФРИП

Из „Пилешка супа за душата”
Джак КАНФИЙЛД

Марк Виктор ХАНСЕН
Изд. „Кибеа”

ДОБРОДЕТЕЛИ

Две детски личица -
две капчици брилянтни
от утринна роса.
Невинност, чистота,
любов и светлина
струи от техните очи.
И радост, и живот,
и мъдрост, красота,
смирение и свобода.
Същински слънчица -
две детски личица.

Навярно всичките деца
на майката Земя
се раждат с тези добрини,
но вкарваме ги след това
в общия калъп
и се стопяват те
като горяща свещ.
А после мъчим се да ги научим
на наш’те добродетели,
но - геч.

Мария ИВАНОВА

венелина вЕлчЕва
 
Едно дете... Едно 

море... Какво са те? 
Две сложни съв-

купности от различни 
стихии. И различаващи 
се, и приличащи си по-
между си. В една среща 
между тях се повиша-
ва живецът и в другите 
творения.

Вятърът косите де-
тски разпилява и с тях 
се заиграва. Облаци от 
нежност слизат от зве-

здното небе. Нежността 
на звездите се влива в 
синята пелерина на мо-
рето и погалва неговата 
душа. В радостта на деня 
едно дете усеща това.

Весели искрици 
блясват в две детски 
очи. Душата на детето с 
тази на морето се сли-
ва.

Има хармония. Има 
и буря. Има ли граница 
между тях? И къде е тя?

Понякога морето е 
спокойно. Като дете... 

Когато слънцето огрее 
сутрин цялата земя. Чес-
то, щом детето е развъл-
нувано, то буйно е. Буй-
но като морето, когато 
някой бриз е нарушил 
хармонията му.

Синият блясък в очи-
те поздравява морската 
шир. Лъчи от детското 
сърце извират. Пре-
гръщат морето. Успо-
коеното море гушва в 
пазвите си една детска 
обич. Лъчите от любов 
в топла мъгла се пре-

Детето и морето връщат. А гъстата топ-
лина докосва пясъка, 
стопля го и в детето като 
обич се връща.

Част от детството в 
морето връхлита. Раз-
движва се по-силно 
морската вълна, шуми 
и удря закачливо като 
дете синьото си крило о 
пясъка.

Една морска длан 
гали розовите бузки. 
Детето се смее, махва 
хаотично с ръце и се за-
тичва напред по пътя. 
А по пътеката от пясък, 
примесен с различни 
мечти, заблестяват под 
слънцето детските стъп-
ки...

ХРИСТО БОТЕВ
Внушителен като Балкана,
недостижим поет епик.
Той гледа горд и със закана
към всеки враг и политик.
Сурово свъсва свойте вежди,
потрепва с яд и то съвсем,
кога народните надежди
измами някакъв серсем.
Кога народа някой лъже
самозабравил се сюртук,
поетът се изправя бърже
и удря яростно с юмрук!

Тодор кРакРа
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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”

Ричард Бах

Рей! Благодаря Ти, че ме повика на своя 
Рожден ден. Твоят дом е на хиляди мили от 
мен, а аз се отправям на пътешествие само 
в особени случаи… Рожденият ден на Рей – 
това е точно такъв случай, и аз с нетърпение 
очаквам срещата с Теб…

***

Аз се отправям на път, доверявайки се на 
сърцето на Колибрито, което ние с Теб срещ-
нахме много отдавна. 
То, както винаги, беше 
много приветливо, но 
когато аз му казах, че 
малката Рей е порас-
нала и че аз отивам 
при нея с подарък за 
рожденния й ден, то 
много се удиви. Дълго 
летяхме в тишина и на-
края то промълви: „Аз 
разбрах съвсем малко 
от това, което ти ми 
каза, но най-малко от 
всичко ми е ясно, как 
така отиваш на Рож-
ден ден.”

- Разбира се, аз оти-
вам на Рожден ден - от-
говорих аз. – Какво не-
разбираемо има?

То помълча, а кога-
то стигнахме до гнез-
дото на Бухала, каза: 
„Могат ли километрите на практика да ни 
разделят от приятелите ни? Ако ти искаш 
да си с нея, нима вече не си с нея?”

- Малката Рей порасна и аз отивам с по-
дарък при нея на Рождения й ден - казах аз 
на Бухала. 

След разговора с Колибрито, ми беше 
странно да изговарям думата отивам, но я 
произнесох така, че Бухалът да ме разбере. 
Той също дълго летя мълчаливо. Това мъл-
чание беше изпълнено с доброжелателност, 
но когато ме остави цял и читав в дома на 
Орела, промълви: „Аз разбрах съвсем мал-
ко от това, което ти ми каза, но най-малко от 
всичко разбрах, защо наричаш свой приятел 
малък!”

- Разбира се, тя е малка - отговорих аз, 
– защото още не е станала възрастна. Какво 
неразбираемо има в това?

Бухалът ме погледна с дълбокия поглед 
на кехлибарените си очи, усмихна се и каза: 
„А ти помисли”.

- Малката Рей порасна и аз отивам с по-
дарък при нея на рожденния й ден - казах на 
Орела. 

След разговора с Колибрито и Бухала 
беше странно да казвам отивам и малка, 
но ги произнесох така, че Орелът да ме раз-
бере. Ние се издигнахме с него над върхове-
те и се реехме с планинския вятър. 

Накрая той промълви: „Аз разбрах съвсем 
малко от това, което ти ми каза, но най-

малко от всичко разбрах думите рожден 
ден.” 

- Разбира се, Рожден ден - отговорих аз. 
– Ние ще отпразнуваме онзи миг, когато Рей 
се е появила на този свят, и до който момент 
нея още я е нямало. Какво неразбираемо 
има в това?

Орелът, прибирайки криле, се спусна на-
долу и меко се приземи в пустинните пясъци: 
„Времето, когато Рей я е нямало? Не ти ли се 
струва, че е точно обратното - животът на 
Рей е започнал, когато още е нямало време?”

- Малката Рей по-
расна и аз отивам с по-
дарък при нея на Рож-
дения й ден - казах на 
Сокола. 

След разговора с 
Колибрито, Бухала и 
Орела, беше странно 
да изговарям думите 
отивам, малка и рож-
ден ден, но аз ги произ-
несох така, че Соколът 
да ме разбере. Под нас, 
далече долу, заплува 
пустинята. 

В края на пътя той 
промълви: „Знаеш ли, 
аз разбрах съвсем малко 
от това, което ми каза, 
но най-малко разбрах 
това – порасна.”

- Разбира се, порасна 
- отговорих аз. – Рей се 
приближава към това 

да стане възрастна, и още една година я дели 
от детството. Какво непонятно има в това?

„Това, което ти каза, въобще не означава 
„порасна” – той се вдигна във въздуха и се 
скри от погледа.

Аз знаех, че Чайката е много мъдра птица. 
Докато летяхме, аз старателно обмислях и 
подбирах думи, за да може, като ги чуе, тя да 
разбере, че аз вече съм се 
научил на нещо.

- Чайко - казах аз накрая, 
- защо ме носиш на своите 
криле към Рей, след като 
знаеш, че в действител-
ност аз вече съм с нея?

Чайката ме носеше над 
морета, над хълмове, над 
улиците на градовете и 
скоро кацна безшумно на 
Твоя покрив. 

„Защото е важно – от-
говори тя - ти да знаеш 
тази истина. До този мо-
мент, докато ти сам не я 
разбереш, докато сам не 
постигнеш цялата дъл-
бочина, ти ще можеш да 
я предадеш само по огра-
ничени начини, само със 
странична помощ – на 
машини, хора, птици.. Но помни – добави тя, 
- от това, че ти не постигаш истината, 
тя не престава да бъде истина” 

И Чайката отлетя.

Сега дойде време да ти покажа твоя по-
дарък. Даровете от стъкло и метал с време-
то се износват и предават на забвение, но аз 
приготвих за теб нещичко по-добро.

Аз ти подарявам пръстен. Носи го. Той ис-
кри с особена светлина и никой не може да ти 
го отнеме, нито да го унищожи. Ти единствена в 
света ще виждаш този пръстен, така както аз го 
виждах, докато беше мой.

Този пръстен ще те направи с нова дарба. 
Слагайки го, ти ще можеш да се възползваш 
от крилата на всяка една от птиците, реещи 
се в небето. Ти ще можеш да виждаш техните 
златни очи, да докосваш вятъра, които про-
низва бархетните им пера. За теб ще се от-
крие радостта от полета, извисявайки се, ре-
ейки се над света и над всички негови грижи. 
Ти можеш да оставаш в небето колкото жела-
еш, да пропилееш нощта, да посрещнеш из-
грева, и когато почувстваш, че е настъпило 
времето - да се върнеш долу. Твоите въпроси 
ще получат отговори и всичките тревоги ще 
се разсеят.

Както и всичко, което не може да се до-
косва с ръце и да се вижда с очи, твоят дар 
ще расте в зависимост от това как го изпол-
зваш. Отначало ще можеш да правиш това 
само тогава, когато виждаш птици, с които 
да полетиш. Но после, когато дойде умение-
то, ти ще се научиш да летиш с птици, които 
не виждаш, и в края на краищата ще забе-
лежиш, че не ти е необходим нито пръстен, 
нито птица, за да летиш насаме със себе си 
по-високо от спокойствието на облаците. 
И когато този ден настъпи, ти си длъжна да 
предадеш този дар на този, който ще може 
да го използва, който може да осъзнае, че е 
важно само това, което е създадено от исти-
на и радост, а не от метал и стъкло.

Рей, в този твой особен-ден-в-годината 
аз празнувам заедно с Тебе за последен път, 
узнавайки това, на което ме научиха нашите 
приятели – птиците. Аз не мога да идвам при 
теб, защото аз вече съм тук. Ти не си малка, 

защото ти вече порасна. 
Ти, както и всички нас, пре-
скачаш от живот към жи-
вот, радвайки се на това, 
че живееш.

Ти нямаш рожден ден, 
защото винаги си живяла; 
Ти никога не си се раждала 
и никога няма да умреш. Ти 
не си дете на тези хора, ко-
ито наричаш баща и майка, 
ти си им спътница в това 
ярко пътешествие, пълно 
с приключения, целта на 
което е да опознаеш същ-
ността на вещите.

Всеки подарък от при-
ятел – това е пожелание за 
щастие, в това число и този 
пръстен. Лети свободно и 
радостно над вечността от 
тази страна на рождени-

ето, и ние ще можем да се срещнем с теб и 
сега, и винаги, когато пожелаем, сред един 
огромен празник, който няма край.

Няма такова 
място - далече
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Ако сте били дете 
тогава, като погледне-
те назад, ще ви бъде 
трудно да повярвате, 
че сте успели да дожи-
веете днешния ден. Ние 
се возехме на коли без 
предпазни колани и без 
въздушни възглавници. 
Креватчетата ни бяха 
оцветени в ярки бои с 
голямо съдържание на 
олово. На шишенцата с 
лекарства нямаше сек-
ретни капачета, врати-
те често не се заклю-
чваха, а шкафовете в 
къщи не се заключваха 
никога. Пиехме вода от 
улични чешмички, а не 
от пластмасови бутил-
ки. На никого дори не 
би му хрумнало да кара 

колело с каска. 
Ужас, нали!

С часове си 
правехме само-
делни колички 
от дъски и лаге-
ри, намерени на 
някое бунище, 
и едва когато 
вече летяхме по 
нанадолнището, 
си спомняхме, 
че сме забра-
вили да им сло-
жим спирачки. 
Сутрин изли-
захме от къщи, 
играехме по цял ден и 
се прибирахме, когато 
запалваха уличното ос-
ветление – там, където 
го имаше. И през ця-
лото това време никой 

не можеше да разбере 
къде сме. Нямаше мо-
билни телефони, пред-
ставяте ли си!

Няколко човека 
ядяхме един сладолед 

и пиехме лимонада от 
една и съща бутилка - и 
никой не умря. Нямах-
ме компютри, 3D игри, 
компактдискове, GSM-
и, 160 канала кабел-

на телевизия, 
интернет и на 
тълпи ходехме 
на кино, защо-
то нямаше дори 
видео!

Затова пък 
имахме прияте-
ли. Излизахме 
от къщи и ги 
намирахме. Ако 
някой ни тряб-
ваше, отивахме 
у тях и се виж-
дахме с него. 
Просто така, без 
предварително 

обаждане! Сами в този 
жесток и опасен свят. 
Без охрана. Как изобщо 
сме оживели?

Измисляхме сами 
игрите си, крадяхме 

череши и ги ядяхме с 
костилките - и на никой 
костилките не му про-
растваха в корема. През 
междучасията се пръс-
кахме с вода от много-
кратни спринцовки и 
бутилки от “Веро”. На-
шите постъпки си бяха 
наши собствени и ние 
бяхме готови за пос-
ледствията. Порязвах-
ме се, ходехме в синини 
и натъртвания или си 
чупехме кокалите - но 
никой никого не съде-
ше. Смятахме, че за 
всичко сме си виновни 
ние самите. Представа-
та, че можеш да се отку-
пиш от ченгетата или да 
се скатаеш от казармата 
практически не същес-

Дана НИКОЛОВА

Историята за рицаря-лебед вдъхновява Вагнер, 
Чайковски пише “Лебедово езеро”

Откъде идва поривът на човека да ходи 
по планините? Да търси съкровища, 
да се сдобие със слава или да постиг-
не мечтата си. За тази цел най-подхо-
дящото място в Европа са Баварските 

Алпи. Някъде тук, отвъд сините езера и тъмните 
клисури, скрит в дремещата пустош, се издига ле-
гендарният замък Монсалват или “хранилището” на 
Чашата на Граала. На неговите “лебедови рицари” 
шванритери били присъщи висота на духа, чистота 
на помислите и безупречност на моралния облик. 

Решим ли да си направим разходка из едно от 
най-романтичните места в Европа, отиваме в замъ-
ка “Нойшванщайн” в Баварските Алпи в Германия. 
Преди три години той влезе в разширения списък 
за избор на новите седем чудеса на света. След бур-
ните протести на отпадналите в окончателната кла-
сация неофициално бяха прибавени още 14 забеле-
жителности с ранг на чудеса. Този замък е един от 
тях.

В сутрешната мъгла Нойшванщайн изплува от 
нищото с цялата си приказна хубост, излязъл сякаш 
от приказките за рицари, принцеси и феи. Замъкът 
е кацнал на върха на хълм в Баварските Алпи, край 
градчето Фюсен, близо до границата с австрийска-
та провинция Тирол.

Според преданието, доказано от историческите 
факти, Лудвиг ІІ Баварски (1845-1886 г.) сериозно се 
замислил за собствен замък, още когато бил дете.

Нойшванщайн е издигнат съвсем близо до за-
мъка Хохеншвангау – резиденцията на баварски-
те крале, където Лудвиг ІІ е прекарал детството 
си, потънал в приказния свят на 
смели рицари. Растящият Лудвиг 
скитал из коридорите, на чиито 
стени били изобразени сцени 
от немските саги. Вдъхновен от 
обстановката, той особено се 
привързал към образа на Лоен-
грин. Именно тук някога Лоенг-
рин слязъл от лодката, теглена 
от лебед, спасил Елза, защитил 
кралството й и отказвайки се 
от семейно щастие, се върнал в 
Монсалват, за да смени на пос-
та „Пазител на Чашата” баща си 
Пърсифал.

Тринадесетгодишното момче 
Лудвиг чуло Вагнеровия “Лоенг-

Посвещава се на децата на 60-те, 
70-те и 80-те години на ХХ век
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рин” и всичко си дошло на мястото. Сега принцът 
знаел какво иска. На 18-годишна възраст той се 
възкачил на престола и само след няколко седмици 
извикал Вагнер в Хохеншвангау. 

В основата на всичко обаче е инфантилната 
представа за света на новия баварски крал, извес-
тен като Лудвиг ІІ Безумни. Лудостта на младия крал 
е по наследство от психическото разстройство на 
баща му крал Максимилиан ІІ. Когато през 1864 г. 
едва 18-годишен заема престола, баварците, умо-

рени от чудатостите 
на предишния монарх, 
го посрещат с радост. 
Скоро обаче народът 
на Кралство Бавария 
разбира, че крушата не 
е паднала по-далеч от 
дървото. За няколко го-
дини новият крал губи 
две войни с Прусия и с 
Франция, след което Ба-
вария се прощава с не-
зависимостта си.

Когато възмутеният 
от огромните разходи 
двор настоял за отстра-

няване на композитора, 
осиротелият крал изця-
ло се отдал на страстта 
си – музиката, театъра, 
архитектурата. Той на-
пълно се уединил и свел 
приемите до минимум.

Това не му пречило 
обаче да се отдаде на 
детските си фантазии 
и на преклонението си 
пред Вагнер. В писмо до 
него младият крал раз-
крил желанието си да 
построи замък по своя 
идея и декорация, в 
стил на старите герман-
ски рицарски крепости.

Удивителното при-
ятелство на Лудвиг и 
Вагнер продължило до 
самата смърт на компо-
зитора. Вагнер творил, 
а кралят спонсорирал 
постановките на гран-
диозните му опери. Той 
е най-доброто творе-

ние на Рихард Вагнер, твърдят почитатели на гени-
алния композитор. Всеки сантиметър от каменната 
постройка на Нойшванщайн, проектиран от Лудвиг 
ІІ, е вдъхновен от оперите на великия музикант. 
Самото име “Нов лебедов замък” идва от мита за 
Лоенгрин – Рицарят лебед. По него Вагнер създава 
едноименната опера, а Чайковски пише балета “Ле-
бедово езеро”.

Получил своето вдъхновение от красивата при-
рода, композиторът извършва чудовищен труд, 
като събира немски, скандинавски и келтски леген-
ди, някои от които превръща в опери.

Градежът на за-
мъка, който е с по-
вече от 360 стаи, 
отнема 17 години 
– от 1869 г. до 1886 
г., въпреки жела-
нието на краля да 
приключи за 3 го-
дини. По ирония 
на съдбата Вагнер 
никога не го виж-
да. Лудвиг ІІ пък 
живее в него само 
170 дни и умира 

Рихард 
Вагнер
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твуваше. Родителите от 
онези времена винаги 
вземаха страната на за-
кона, можете ли да си 
го представите!

Да-а-а, такива бяхме, 
а ето какви станахме:

1. Без да искаш, 
въвеждаш пин кода си 
на микровълновата.

2. Не си играл на па-
сианс с истински карти 
от години.

3. Не можеш да си 
намериш колата на 
паркинга, освен ако не 
я повикаш с алармата.

4. Баба ти говори 
повече за Есмералда 
и Рич, отколкото за 
собствените си деца.

5. Знаеш повече за 
проблемите на Брад 
Пит, отколкото за тези 
на собствения си брат.

6. Чуваш по новини-
те, че 50 човека са били 
взривени и сменяш ка-
нала, защото не е нищо 
ново.

7. Сваляш си обувки-
те, преди да влезеш... в 

самолета.
8. Имаш списък с 15 

телефонни номера, за 
да се обадиш на 3-член-
ното си семейство.

10. Най-добрият при-
ятел на човека вече не 
е кучето, а мобилният 
телефон.

11. Звъниш си всяка 
сутрин... за да си наме-
риш мобилния теле-
фон.

12. Тъпо ти е, че не 
можеш да звъннеш и на 
дистанционното на те-
левизора, като изчезне.

13. Чудиш се накъде 
да насочиш мебелите 
си в стаите, където ня-
маш телевизор.

14. Не знаеш ничий 
телефон наизуст, дори 
собствения си, защото 
всички са ти в GSM-a.

15. Да си забравиш 
GSM-a вкъщи е дра-
ма. Единственото по-
страшно е да го загу-
биш!

16. Децата ти игра-
ят футбол всеки ден... 

пред компютъра.
17. 10-годишният ти 

племенник не може да 
говори много, но може 
да чати перфектно.

18. 10-годишният ти 
племенник пише по-
бързо на клавиатурата, 
отколкото говори.

19. Не си модерен, 
ако вече си на повече 
от 20 и още не си спал с 
някой от твоя пол.

20. Ако си на тиней-
джърски купон, можеш 
да пикаеш навсякъде, 
но не и в тоалетната. Тя 
е само за секс.

21. Повечето хора, 
родени около 1990, 
вече са правили повече 
секс от теб.

22. Ако слушаш пес-
ни, чиито текст има 
смисъл, значи или си 
прекалено стар, или 
прекалено гей.

23. Цената на квадра-
тен метър в центъра на 
столицата ти е по-ниска 
от цената на квадратен 
сантиметър в любимия 

ти уебсайт.
24. Сложил си паро-

ла на файла с паролите 
си.

25. Пращаш е-mail на 
колегата на съседното 
бюро.

26. Като причина да 
не поддържаш връзка 
с роднини и приятели 
изтъкваш, че нямат е-
mail.

27. Проверяваш си 
е-mail по 5 пъти на ден, 
но нямаш време да по-
говориш с майка си по-
вече от веднъж седмич-
но.

28. Ако не получаваш 
поща вкъщи повече от 
седмица, се чувстваш 
пренебрегнат, макар 
да получаваш редовно 
само глупави реклами. 
Ако обаче не получиш 
никакъв е-mail за по-
вече от ден-два, даже 
спам-ът започва да ти 
липсва.

29. Мразиш да пи-
шеш с химикал, защото 
няма спелинг чек (про-

верка на правописа).
30. Използваш си 

телефона повече за пи-
сане, отколкото за гово-
рене.

31. Оплакваш се, че 
на GSM-а ти няма “copy” 
- “paste”.

32. Купил си дигитал-
на камера, за да правиш 
колкото си искаш сним-
ки, и сега имаш толкова 
много, че нямаш време 
да ги гледаш.

33. Спираш пред 
къщи с колата и изпол-
зваш GSM-a, за да про-
вериш дали има някой 
вкъщи, за да ти помогне 
с покупките.

34. Ядосваш се на 
приятелите ти, че за-
късняват с 5 минути и 
още не са ти звъннали 
на GSM-a.

35. Децата ти не ис-
кат да ядат храна, която 
не е танцувала по теле-
визията.

36. Ставаш сутрин 
и влизаш в Интернет, 
преди да влезеш в кух-

нята да си направиш 
кафе.

37. Колкото повече 
си разпределяш време-
то, толкова по-малко ти 
остава.

38. Слагаш наклоне-
ни усмивки, дори кога-
то пишеш с химикал.

39. Накланяш си гла-
вата на една страна, ко-
гато се усмихваш.

40. Четеш това и 
клатиш глава, и се ус-
михваш.

41. Дори още по-
лошо, знаеш на кого 
точно ще препратиш 
тази статия.

42. Прекалено си 
зает, за да забележиш, 
че на този списък му 
липсва номер 9.

43. Даже се връщаш 
назад, за да видиш, наис-
тина ли няма номер 9.

44. А сега се ус-
михваш. 

мистериозно при разходка край близкото езеро 
Форген. Нойшванщайн и днес не е довършен.

Красотата на Нойшванщайн е ослепителна. По 
стените на преддверието на замъка е изобразена 
сагата на Зигфрид. Покрай мраморни колони се 
стига до Тронната зала, посветена на легендата за 
Пърсифал и търсенето на Свещения Граал. Тя е об-
лицована с карарски мрамор и наподобява строга-
та, но пищна подреденост на винарските църкви. 
Създателите й са се вдъхновили от константинопол-
ската “Света София”. Редицата колони от порфир и 
лапис са били завършени през 1886 г. – годината 
на смъртта на Лудвиг ІІ. До платформата, на която е 
трябвало да бъде разположен тронът, стигат стъл-
би от бял мрамор. Самият престол трябвало да е от 
злато и слонова кост. Лудвиг сам прави проекта за 
него, но той така и не бил изработен никога. Плат-
формата е обградена от изображенията на 12-те 
апостола. За самия трон са изрисувани Исус, Дева 
Мария и Йоан Кръстител. Таванът е звездното небе, 
от което се спуска огромен канделабър с 96 свещи, 

тежащи повече от един тон.
Навсякъде са изрисувани митологически сцени 

с тайни окултни знаци и символи. Спалнята на кра-
ля е с мита за вечната любов на Тристан и Изолда. 
Кабинетът на Безумния е посветен на легендата за 
Танхойзер. Тук стените са с най-филигранната дър-
ворезба. На тях са окачени гоблени, дело на прочу-
тия Йозеф Айгнер, построил три замъка, изпъкващи 
с разкошните си декорации на фона на тъмни ели и 
снежни планини. Най-любимият му от трите оста-
нал недовършен – и то за добро. Казват, че чудакът 
Лудвиг решил, че след смъртта му замъкът трябва 
да бъде разрушен.

ПРЕДАНИЕТО ЗА УМИРАЩИЯ ЛЕБЕД.

Придворните на Лудвиг продължавали да го 
упрекват в прахосничество. Въпреки че малко от 
кралските замъци от онова време били оборудвани 
с канализация и непрекъснато подаване на топла 
вода, тук това било реалност. Наричали го мизан-

троп. Той измислил какви ли не чудати за времето 
си неща: устройство-подемник, което доставяло 
храната от кухнята на долния етаж и по този начин 
се справял без услугите на слугите си. Наистина, по-
някога полетите на неговата инженерна мисъл се 
носели на крилете на безумието. Той пожелал да се 
вози на лодка, теглена от лебед, на върха на една от 
кулите! Направили басейн, но водата му се стори-
ла недостатъчно синя. Добавили меден сулфат (син 
камък) - дъното протекло и водата заляла кралския 
кабинет. А Лудвиг безропотно се преместил с лебе-
да и лодката в близкото езеро.

Преданието говори, че в Нойшванщайн кралят-
девственик пазел Чашата на Граала. Уви, и предпо-
лагаемата Чаша, и всички скици и рисунки, както и 
огромната библиотека на Лудвиг изчезнали след 
смъртта му. На 9 юни 1886 г. кралят бил признат 
за луд и отстранен от трона, а два дни по-късно се 
удавил при неизяснени обстоятелства. “Той е прека-
лено добър за света” – казвал за него Вагнер. Във 
всеки случай светът по онова време не разбирал 
и не приел “последния шванритер”. Сега неговата 
любима рожба – Нойшванщайн, носи на Бавария и 
пари, и слава. И претендира за място сред новите 
чудеса на света.

Всяка година милион и половина туристи посе-
щават Нойшванщайн – един от най-популярните 
замъци в Европа. От 1990 година насам Бавария 
влага над 12 милиона евро за ремонта и поддръж-
ката му.

Всъщност всеки е виждал силуета на Нойшван-
щайн – една от неговите фасади е в заставките на 
филмите на “Уолт Дисни”. Защото именно замъкът 
дава идеята на Уолт Дисни за двореца на Снежанка 
и после става емблема на прочутото анимационно 
студио.

БАВАРИЯ - СОФИЯ
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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

Дейвид, моят съсед, 
има две деца - на 
пет и седем годи-

ни. Един ден той учеше 
седемгодишния си син 
Кели как да тика газо-
вата сенокосачка през 
двора. Докато му по-
казваше как да обър-
не косачката в края на 
ливадата, съпругата му 
Джан го повика, за да 
го пита нещо. Дейвид се 
обърна, за да й отгово-
ри, Кели мина с косачка-
та през лехата в края на 
ливадата - и остави след 
себе си три педи широ-
ка ивица, изравнена със 
земята!

Когато се обърна и 
видя какво е станало, 
Дейвид побесня. Той 
беше вложил много уси-
лия и време, за да пре-
върне тези лехи в обект 
на завист за целия квар-
тал. Понечи да викне на 
сина си и точно тогава 
Джан отиде бързо до 
него, сложи ръка на ра-
мото му и рече:

- Дейвид, моля ти се, 
не забравяй... отглежда-
ме деца, а не цветя!

Джан ми напомни за 
това колко е важно да 

не забравяме приори-
тетите си като родители. 
Децата и тяхното само-
уважение са по-важни 
от всеки предмет, кой-
то може да бъде счупен 
или повреден. Строше-
ният от бейзболна топка 
прозорец, съборената 
от небрежно дете на-
столна лампа или изпус-
натата на пода чиния са 
вече счупени. Цветята 
се вече мъртви. Трябва 
да помня, че не бива да 
се присъединявам към 
разрушителните сили, 
смазващи духа на дете-
то и притъпяващи лю-
бовта му към живота.

Преди няколко сед-
мици, докато си купувах 
спортно сако, двамата с 
Марк Майкълс, собстве-
ника на магазина, об-
съждахме родителство-
то. Той ми разказа как 
докато вечеряли навън 
заедно със съпругата и 
седемгодишната им дъ-
щеричка, момиченцето 
съборило чашата си с 
вода. След като водата 
била избърсана, без уп-
реци от страна на роди-
телите, детето вдигнало 
глава и рекло:

- Знаете ли, 
искам да ви 
благодаря, че 
не сте като дру-
гите родители. 
Родителите на 
повечето деца 
щяха да им 
се развикат и 
да им изчетат 
конско да вни-
мават повече 
занапред. Бла-
годаря ви, че не 
го направихте!

Веднъж, на 
вечеря у при-
ятели, се случи 
нещо подобно. 
Петгодишният 
им син си разля 
чашата с мляко 
на масата. Те моментал-
но се нахвърлиха да му 
се карат и тогава аз на-
рочно разлях и моята 
чаша. Когато започнах 
да разказвам как на 48 
години продължавам 
да събарям разни неща, 
момченцето светна от 
радост, а родителите 
му, струва ми се, също 
разбраха намека и пре-
станаха да му се карат. 
Колко е лесно да забра-

Децата научават онова, което са изпитали

ако децата получават несправедливи упреци,
   те се научават да презират.
ако децата са заобиколени с враждебност,
   те се научават да се бият.
ако децата растат в страх,
   те се научават да се тревожат.
ако изпитвате към децата съжаление,
   те се научават да се самосъжаляват.
ако към децата се отнасяте с присмех,
   те се научават да се срамуват.
ако децата се измъчват от ревност,
   те научават какво е завист.
ако децата живеят с чувство за срам,
   те се научават да се чувстват виновни.
ако проявявате към децата толерантност,
   те се научават да бъдат търпеливи.
ако вдъхвате на децата кураж,
   те се научават да бъдат уверени.
ако децата получават похвала,
   те научават какво е благодарност.
ако децата срещат одобрение,
   те се научават да харесват себе си.
ако се отнасяте към децата с благосклонност,
   те се научават да търсят любовта в света.
ако децата получават признание,
   те се научават да следват целта си.
ако обграждате децата с разбиране,
   те се научават да бъдат щедри.
ако децата живеят сред честност и почтеност,
   те научават какво е истина и справедливост.
ако децата живеят в сигурност,
   те се научават да вярват в себе си и в хората.
ако децата опознаят приятелството,
   те научават, че светът е хубаво място за живеене.
ако децата живеят в спокойствие,
   те постигат хармония на духа.

как живеят вашите деца?

Дороти А. Нолт

Не забравяй, че отглеждаме деца, 
а не цветя!

вим, че всички ние цял 
живот продължаваме 
да се учим.

Наскоро чух от 
Стивън Глен една исто-
рия за прочут изследо-
вател, който направил 
няколко много важни 
медицински открития. 
По време на интервю за 
някакъв вестник, журна-
листът го попитал защо 
смята, че му е дадено да 
бъде толкова по-изоб-
ретателен от средния 
човек. Кое е това, което 
го прави толкова разли-
чен от другите?

Той отвърнал, че спо-
ред него, всичко се дъл-
жи на едно преживяване 
с майка му, когато бил на 
две годинки. Опитвал се 
да вземе шише с мляко 
от хладилника, но ши-
шето било хлъзгаво, той 
го изпуснал и млякото 
се разляло из цялата 
кухня - истинско море 
от мляко!

Когато майка му вляз-
ла в кухнята, вместо да 
му се развика, да му се 
накара и да го накаже, 
тя рекла:

- Робърт, каква пре-
красна мацаница си 
направил! Рядко ми се 
случва да виждам тол-
кова голяма локва мля-
ко. Е, белята вече е ста-

нала. Искаш ли да си по-
играеш малко в млякото 
преди да го почистим?

Така и направили. 
След няколко минути 
майка му рекла:

- Знаеш ли, Робърт, 
когато човек напра-
ви подобна мацаница, 
в края на краищата се 
налага всичко да се из-
чисти и подреди. Зато-
ва кажи как искаш да го 
направим? Можем да 

използваме гъба, хавли-
ена кърпа или парцала 
за пода. Как предпочи-
таш? Той избрал гъбата 
и двамата с майка му 
изчистили разлятото 
мляко.

След това майка му 
рекла:

- Знаеш ли, случи-
лото се всъщност е не-
успешен експеримент 
за правилно носене на 
шише с мляко с две мал-
ки ръчички. Хайде да из-
лезем на двора, ще на-
пълним шишето с вода 
и да видим дали можеш 
да откриеш начин да го 
носиш, без да го изпус-
неш.

Момченцето откри-
ло, че ако стиска бутил-
ката с две ръце за гър-
лото, близо до върха, 
може да я носи без да я 
изпусне. Какъв велико-
лепен урок!

Този прочут изоб-
ретател отбелязал, че 
именно в този момент 
той разбрал, че не бива 
да се страхува от греш-
ките. Вместо това се 
научил, че грешките ни 
дават възможност да 
научим нещо ново, ко-
ето в крайна сметка и 
представлява научният 
експеримент. Дори ако 
експериментът излезе 
„неуспешен”, в края на 

краищата ние научава-
ме от него нещо ценно.

Няма ли да е прекрас-
но, ако всички родители 
реагират като майката 
на Робърт?

Една последна исто-
рия, илюстрираща при-
ложението на този под-
ход в света на възраст-
ните, беше разказана от 
Пол Харби по радиото 
преди няколко години. 
Млада жена се прибира-
ла към къщи с колата си, 
когато без да иска удари-
ла калника си в бронята 
на друга кола. Жената се 
разплакала и обяснила, 
че колата била нова, ку-
пена само преди някол-
ко дни от автосалона. 
Как ще обясни повреда-
та на съпруга си?

Шофьорът на другата 
кола проявил съчувс-
твие, но обяснил, че 
трябва да си разменят 
номерата на шофьорс-
ките книжки и регист-
рационните номера на 
колите. Когато младата 
жена бръкнала в голе-
мия кафяв плик с доку-
менти, отвътре изпадна-
ло едно листче. На него 
с едър мъжки почерк 
било написано следно-
то: „в случай на злопо-
лука, скъпа, не забравяй, 
по-важна си ти, а не ко-

лата!”
Да не забравяме, че 

духът на децата ни е 
много по-важен от ма-
териалните неща. Кога-
то помним това, само-
уважението и любовта 
разцъфтяват и растат 
много по-красиви от ко-
ято и да е цветна леха.

ДЖАК КАНФИЙЛД

из „Пилешка супа за 
душата – 

101 истории, които 
стоплят сърцето и 

възвисяват духа”
Джак канФиЙлД

Марк виктор Хансен
изд. „кибеа”
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„Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на Четвъртото 
измерение.”

Петър Дънов

„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”
Петър Дънов

Васил КАНИСКОВ

Крехкото, най-мило 
синичко цветенце, носи 
морета от ведрина. Цен-
ността му е в това, че 
много щастливо пре-
праща присъствието на 
волята Божия. Присъс-
твието на волята Божия 
не е навсякъде еднакво, 
понеже обикновено се 
концентрира в синия 
спектър на Слънцето. 
Следователно някои 
цветя препращат не 
друго, а определени 
велики сили. Незабрав-
ката се отличава с при-
емане, усилване и пра-

щане на силата, която се 
ражда в най-чистия свят 
- Цяловселената! Поне-
же Холивселената носи 
цвета на Бога - розовия, 
а с това се сбъдва твър-
дението на Христос: “Аз 
и Отец Ми едно сме”, 
то малките дечи-
ца розовеят също 
като младите неза-
бравки. Това изра-
зява факта, че не-
винността изявява 
напълно радостта 
и любовта на Бога. 
Само ония, които 
са малки и невинни 
като децата, са едно 
с волята Божия, а тя 
не е нищо друго, ос-
вен радостно изви-
ране на любов.

Незабравчицата 
изпитва най-нежни-
те чувства на Пан-
вселената! Има три 

Приказки за цВЕтята

НЕзаБраВка
вида нежни чувства у 
нея: радостно изразява-
не на любовта към всич-
ки, радостно изразяване 
на любовта към сродни-
те души и радостно изра-
зяване на любовта към 
приятелите. При това тя 
не само изразява, но и 
обменя любов, понеже е 
свързана и с човешката 
йерархия. А с превръща-
нето на незабравката от 
розова в гълъбовосиня, 
праната на любовта като 
радост се трансформира 
в сила.

Ако силното, магнит-
но присъствие на мила-
та градинчица от неза-

бравки успее да ви вну-
ши направо, че свобода-
та се постига не по-рано 
от невинността, имате 
шанс да попаднете в по-
лето Наири. Независимо 
от това, към кого е про-
явила вашата детска не-

принуденост радостна 
любов: към всички, към 
сродните души или към 
приятелите, попадането 
ви в полето Наири ще 
запали аурата ви с неза-
бравковосиня светлина 
и вие незабавно ще по-
желаете да преживее-
те проникване на това 
поле. Тогава невинност-
та ви, много мощно, не 
само ще се усмихва и 
ще милва с поглед окол-
ните, но и щастливо ще 
се пръсне в пространс-
твото на всички страни, 
пронизвайки душите им 
с ведрост и истина. Няма 
по-чиста ведрост от 
ведростта на неспряна-
та любов, нито по-дивна 
истина от истината за 
нея! Пробуждайки две-
рите на незабравката в 
тяхното (на околните) 
Божествено тяло, ваше-
то неудържимо проси-
яване на всички страни 
предизвиква стотици и 
хиляди подобни избух-
вания на космичната 
съвест около себе си. 
Полето Наири наистина 
прилича на постоянен 
празник: в нежнорозова 
безконечност там, безс-
пир, но абсолютно без-
мълвно, светли, неза-
бравковосини гроздове 
от “ракети” избухват и 
подпалват все нови и 
нови подобни гроздове 

на Истината за Лю-
бовта. Полето Наири 
сънува!... Чистотата 
на съществата, ос-
вобождаващи се от 
тези лазурни, ефирни 
облачета, изразява 
състоянието на пси-
хиката, в което се на-
мират само поетите. 
Всяко незабравково 
“облаче” носи същес-
тво - поетичен образ, 
неописуемо свет-
лосин и прозрачно 
ведър. Холическото 
тяло - или Божестве-
ната душа - на поети-
те, на мечтателите се 

отделя на всички стра-
ни - обикновено в будно 
състояние - от физичес-
кото им тяло и главо-
ломно полита, носена 
от миниатюрните боги-
ни на волята Божия, ко-
ято е воля за свободна 
любов, през гълъбовите 
облаци на фантазията 
им. Все повече и повече 
това грандиозно, без-
мълвно избухване на 
тези богини заприли-
чва на верижна реакция 
или ядрена експлозия 
на милиарди галактики 
в необятните простори 
на най-нежната Вселена 
- Вселената на Божия-
та Любов! Тези ефирно 
ведри и свежи, все нови 
и нови мехурчета, мех-
ури и сфери, кълбета 
от субстанцията на сво-
бодното желание, ко-
ето всъщност е волята 
Божия, предизвикват у 
поетите небивало въо-
душевление и екстази, 
надминаващи всяко по-
нятие и представа!

Понякога - и не чак 
толкова рядко - душите 
на мечтателите се носят 
най-отгоре върху кип-
налата, разширяваща 
се феерична експлозия, 
без да потъват навътре. 

Намирайки се на грани-
цата на битието, плувай-
ки, по-леки даже от тази 
ефимерна пяна с цвета 
на незабравките, върху 
бълбукащата взривна 
“повърхност” (но бъл-
букаща отново безмъл-
вно), милиарди и мили-
арди души на поети, на 
платонично влюбени и 
мечтатели не могат да 
осъзнаят, че попадат в 
центробежните вихри 
на някоя изключително 
красива галактика. Тя, 
също като незабрав-
ките, в младостта си е 
розова (а младостта й е 
нейният център), а кога-
то узрява, се превръща 
в спирални, гълъбово-
сини реки от звезди на 
свободната воля. Това 
е то воля - силно, мо-
гъщо желание! Ето защо 
и незабравката следва 
спиралата. Сферично-
то розово в центъра 
на подобна галактика 
е триизмерно отраже-
ние на Холивселената 
- съвършено чиста, по-
ради равенството си с 
Бога, Който значи Лю-
бов. Но мечтателството, 
бленуванията, нуждата 
от простор на свободна-
та воля, което ще рече 

свобода на желанията, 
устремява множество 
реки от души с посо-
ка спирално навън от 
Единното Розово. Сами 
по себе си, тези невъоб-
разими реки от неза-
бравковосини слънца, 
несънувани още от ни-
кого, освен от поетите, 
кристализират в про-
странството като сило-
ви линии на мировата 
Душа. Те са още силови 
линии - нямат плосък 
характер. Едва когато 
слънцата “натежат” от 
планети - вътре в себе 
си и навън от себе си - те 
се подреждат в плоска 
периферия на звезден 
остров - панвселенско 
въртене на Вечния Дух! 
Тук вече мечтите на по-
ети, мечтатели и най-
нежно влюбени имат 
шанс да се привлекат от 
мюонни атоми и да по-
лучат плът. От този ден 
нататък те ще трябва да 
преминават милиарди и 
милиарди години през 
песента на еволюцията, 
през мъките и изпита-
нията на един обратно 
поляризиран свят, къ-
дето центърът е син, а 
периферията - розова.

Поети и платонич-
но влюбени, не ви да-
вам призива и името 
на незабравката. Вие 
сами имате силата да 
изтръгвате хостонни, 
силови линии от ней-
ното чисто-синьо, да 
пръсвате мечтите си по 
тези линии като ефирни 
избухвания на свръх-
нови млечни пътища и 
да напълвате сънищата 
на Ясновселената с ви-
дения за нови светове, 
с които тя начаса се за-
ема, за да ги превърне в 
Определено Битие.

15.06.1985 г. 
Скакавица, Рила

Из РОМОН ОТ 
БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА
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Вестник “Родово имение” предлага на своите 
читатели най-новата книга на издателство “Хефест 

– Моско Стоянов” 

Ясновидството, 
с автор Чарлз Уебстър Ледбитър.

Заявки за покупка на книгата и към 
разпространителски фирми на тел: 0898 255659 - 

Моско Стоянов Москов

КНИГОИЗДАТЕЛСТВО 
“ИВАН Д. ВЕНЕВ”, 

което е приятел на в. 
“Родово имение” и на 

ИК „Новата цивилизация”, 
има нов адрес:
ИВ. Д. ВЕНЕВ, 

УЛ. “ТОДОР СТОЯНОВ” 9, 
I ЕТАЖ, СОФИЯ 1113; 

ТЕЛЕФОН: 
02/870 11 35 

(квартал “Изток” и “Плиска”)

“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” 

Мнозина вярват, че на човешката душа й помага 
нейният ангел хранител. Ако вярвате в него - много 
добре. Значи той съществува. Вие мислите за него, 
надявате се на помощта му, благодарни сте му и мо-
жете да не се съмнявате, че тези мисли го правят 
реален. В пространството на варианти има всичко. 
Можете дори да смятате, че мислите създават са-
мостоятелна енергоинформационна същност, ако 
така ви е по-удобно. Колкото по-искрено го обича-
те и му отправяте благодарност за всякакви дребо-
лии, толкова по-силно ще бъде ангелчето и толко-
ва по-голяма помощ може да ви оказва. В крайна 
сметка не е важно дали съществува наистина или е 
създадено от вашите мисли.

А пък ако не вярвате в него, също няма нищо 
лошо. Щом и така ви е комфортно, всичко е наред. В 
края на краищата в каквото вярваш, това и получа-
ваш. Макар че на ваше място бих повярвал. Ами ако 
все пак същес-
твува незави-
симо от вяра-
та в него, оби-
ча ви, грижи 
се, доколкото 
може, а вие сте 
го забравили 
и захвърлили. 
Не му достига 
вашата любов, 
което означа-
ва, че е слаб, 
не му дости-
га енергия и 
няма сили да помогне на своя подопечен. В също-
то време раздавате енергията си наляво и надяс-
но на деструктивните махала. Те също могат да ви 
помогнат, но само в рамките на интересите си. За 

Науката за образите
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ

тях нечие лично благополучие нищо не означава. А 
вашият ангел хранител се грижи само за вас.

Представяйте си го във всякакви форми - като 
младенец с крилца, като облаче, птичка или как-
вото си помислите. Това изобщо не е важно. Той 
не изглежда никак. Вие му придавате форма във 
въображението си. Затова си го представяйте така, 
както ви е удобно. Дори можете да го отъждествя-
вате с душата си. В случай че имате екстрасензорни 
способности, можете да общувате с него. Ако пък 
нямате, не се безпокойте - ще намери начин да ви 
насочи по верния път. Главното е никога да не му се 
обиждате, а още по-малко - да му се сърдите. Той 
най-добре знае от какво да ви предпази и къде да 
ви насочи, защото в сравнение с него сте като сля-
по коте. Вие не сте този, който може да го упреква. 
Нямате и представа от какви беди се опитва да ви 
предпази според своите възможности.

Има една притча за човек, срещнал Бог на небе-
сата. Бог му показал целия му жизнен път - по сле-
дите личало, че Господ през цялото време е вървял 
до него. Човекът обаче видял, че през най-тежките 
периоди от живота му имало само едни следи. То-
гава той упрекнал Бога: „Господи, когато ми е било 
трудно, ти си ме изоставил!” На което Бог отвър-
нал:

„Грешиш, това не са твоите следи, тогава те но-
сех на ръце.”

Трудно е да се оцени ролята на ангела храни-
тел. Дори само мисълта, че има същество, което се 
грижи за вас и според силите си ви предпазва, дава 
допълнителен баланс на увереността ви. А пораж-
дащата спокойствие увереност играе много голяма 
роля в човешкия живот. Ако сте самотен, можете да 
споделите с ангела самотата си. Ако сте сполетян 
от беда или радост, също можете лесно да ги спо-
делите. Но ангелът хранител има още едно чудесно 
качество, което може да се използва: за разлика от 
вас не е подложен на действието на равновесните 
сили.

Ако ви радват собствените успехи, тогава хвале-
те себе си, гордейте се със себе си. Това е добре. 
По-добре е да се прехвалите, отколкото да се ру-
гаете. Лошото е само, че тогава се създава макар и 
малък излишен потенциал. Така че равновесните 
сили ще ви развалят душевния празник. Вие ще се 
похвалите, а след това ще направите грешка или ще 
ви сполети досадна неприятност.

Какво излиза - трябва ли да се страхуваме дори 
тайничко да се радваме на своите успехи?

Има един начин, който дава възможност да се 
насладите на радостта и гордостта, без да се създа-
ва излишен потенциал. 

Споделете радостта и гордостта 
си със своя ангел хранител 

Нали той се е грижил за вас, помагал ви е. Също 
е достоен за похвала и благодарност. Когато се 

радвате на успехите си и се гордеете със себе си, 
спомнете си ангела и се порадвайте заедно. Пого-
ворете с него. Похвалете го и му благодарете. По-
добре хвалете него, отколкото себе си. Не бива да 
се преструвате - искрено му отстъпете правото си 
на награда. Нищо няма да изгубите, нали вече сте 
получили своето, а сега похвалете ангела и му бла-
годарете.

Мислете, че вашият успех е негова заслуга. Какво 
се случва тогава? Излишният потенциал на гордо-
стта ви се стопява и същевременно без опасения 
си запазвате място за празник на душата. Радвайте 
се колкото си искате.

Оставете радостта за себе си, а 
гордостта прехвърлете на ангела

И така е очевидно, че никой няма да отнеме за-
слугата ви.

Вместо да създавате излишен потенциал на 
гордостта или да благодарите на ощастливилото 
ви махало, по-добре дайте наградата и благодаре-
те на своя ангел. Той не ви иска енергия, но се нуж-
дае от нея. Ако смятате, че сте получили помощ от 
махалото, и на него може да му благодарите, това 
няма да навреди на никого. Но махалото и бездру-
го винаги ще получи своята част от вашата енер-
гия. То никога нищо не дава даром. Не забравяйте 
само за ангела си. 

Постоянно му напомняйте, че сте 
му благодарни и го обичате 

Той ще стане по-силен и ще ви се отплати сток-
ратно.

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” 

Станислав СпаСов

III част

Мислите – те не са нещо, 
което ние произвеждаме,
те са спомени, идващи от 
паметта, които умът изразя-
ва с думи

Всяка мисъл, чувство, представа, ако бъде при-
ета от нас, от Aза, разума, се превръща в причина 
за определено събитие в живота ни. Затова всяка 
една от тях трябва да бъде премерена и чак тогава 
приета.

Още от самото начало на нашия живот в памет-
та ни се записва всеки бит информация, идваща от 
грубите и фините сетива, която умът складира и в 
последствие ни предоставя под формата на пред-
стави, чувства, и мисли.

Да речем, че в даден момент ние получаваме 
вътрешната информация: „Аз нямам късмет, не ми 
върви” и към тази представа е прикрепено и чувс-
тво. Всъщност умът изпраща чувството-представа: 
„няма късмет, не върви”, защото някога, накъде 
е видял подобно състояние и го е запаметил. Ако 
човек обаче е образован погрешно, той може да се 
заблуждава, че: „Аз” нямам късмет!”, и още по-ло-
шото, да смята, че тази представа (идваща на прак-
тика от ума и миналото) е част от реалността на на-
стоящия му живот; че е нещо, което е вярно и му се 
случва наистина.

Силно се надявам колкото се може повече 
хора да спрат да вярват, че мислите и чувствата 
са свързани с тях и техния настоящ живот. Наис-
тина всичките вътрешни усещания имат сила, но 
тя не се дължи на представите, съдържащи се в 
тях. Ние сме измамно програмирани да вярваме на 
абсолютно всички мисли и чувства, независимо от 
вида им. На практика те са като кутии, чиято опа-
ковка ни уверява, че каквото и да има вътре, то е 
за нас и ние ще го приемем за абсолютна истина. 
И няма значение, че вътре има много мисли, чувс-
тва и представи, създаващи отрицателно настро-
ение. На това никой не обръща внимание, защото 
хипнотизиращата сила, която ги придружава, не ни 
позволява дори за миг да ги подложим на съмне-
ние. Ако разберем, че едно чувство (като например 
обидата), бива приемано, не защото е истинно и е 
от полза за нас, а защото на него е сложена табелка 
„това е чувство, то е истинско”, то ще му позволим 
ли да ни влияе? И въобще, ако знаем, че причината 
да бъдем манипулирани от всякакви вътрешни на-
строения е в това, че не сме се погрижили да овла-
деем умението 

да пробираме измежду тези 
чувства, представи и мисли 
само най-полезните,

а сме позволявали на всички, без изключение, да 
бъдат наши наставници, то няма ли да променим 
всичко това и да станем управници на собственото 
си съществуване?

Във всеки момент, когато дадена мисъл, чувство 
или представа се появи в нашето поле на съзнава-
не, пред нас се отварят два пътя за реакция. Еди-
ният е: „Отхвърлям това!”, другият е: „Приемам 
това!”. Ако отхвърлим тези вътрешни представи, 
чувства и мисли, няма да последва ефект, който да 
се отрази в живота ни, но ако реагираме: „Аз нямам 
късмет, няма да ми провърви” (например), това се 
превръща в команда.

За момента действията, които извършваме, под-
тиквани от вътрешни представи, могат да се при-

Кратък курс по 
себеусъвършенстване 

НА ЛИЧНОСТТА
емат като незначителни, но те неизменно влияят 
на нашето съществуване и рано или късно ние усе-
щаме ефекта от тях в живота си - често не веднага, 
понякога дори след години. 

Всичко, което ни се случва, 
в огромна степен е породе-
но от нашите реакции, които 
са изпълнение на команди, 
давани ни от оформил се 
още в детството ум-тартор

Неговият глас непременно се следва от нас, 
защото ние сме като хипнотизирани. Вярваме, че 
това, което се появява в съзнанието като представи 
и чувства, сме самите ние, че то е нашата истина и 
безпрекословно му се подчиняваме. Една хипноза, 
която с помощта на разума трябва да бъде изведе-
на до съзнателно ниво и прекъсната.

Можете ли да си отговорите на въпроса, защо 
някои хора имат огромен късмет, а други не? Въз-
можно ли е тези хора да приемат вътре в себе си 
вярването, че са късметлии, че действат без да се 
съмняват в късмета и така да го привличат? Каква 
ли е силата, която насочва, например, печалбата 
от лотариите към определени от нас? Има милио-
ни хора и тази сума пари или предметна награда 
блуждае в пространството и се чуди на чие рамо 
да кацне. Пред нея са мнозина, които вярват, че 
нямат късмет, тя вижда как те й заявяват: „Аз ня-
мам късмет, ти не можеш да дойдеш при мен”. 
Тези хора я отблъскват, но има и такива, които й 
заявяват, че тя е точно за тях. Тя отива при най-
уверения човек – този, който уверява я, че тя е 
именно за него. С увереността си той я привлича 
като магнит.

Като за начало всеки от нас 
трябва да осъзнае мисли-
те, чувствата и представите, 
които се появяват в съзна-
телното пространство. След 
това да ги усети като нещо 
отделно от него 

Те идват, ние ги мислим, ние ги усещаме, но не-
зависимо от това в каква степен на сила ги изпит-
ваме, те нямат връзка със събитията от живота ни, 
които текат в момента. Причината да ги смятаме за 
част от нас е много проста: ние като приспани не 
разбираме откъде точно идват те и същевремен-
но не обръщаме внимание на мига, в който те идват 
при нас: секундата в която те се появяват в нашето 
съзнателно пространство е много важен момент! 

Ако бъдем внимателни и 
опознаем този миг и това, 
което се случва в него, то 
никое чувство няма да бъде 
прието повече несъзнател-
но, 

без преди това да бъде подложено на анализ и пре-
ценка дали приемането му ще е полезно за нас или 
ще доведе до моментални или скорошни нежелани 
последици. С това осъзнаване ние придобиваме 
силата над живота си: „Да приемам ли това, което 
умът ми предлага като информация, или да го игно-
рирам”. Това ни помага да властваме над живота си 
и събитията от него. Ако някой търси контрол над 
живота си, то нека създаде взаимоотношения със 
своите мисли, представи и чувства, а не да ги при-
ема без никаква съзнателност.

ШаМБаЛа
ГаЛЕРИЯ За ЕЗоТЕРИЧНо ИЗКУСТво

и Шамбала Мастърите
Саша Тодорова

Станислав Ганчев
Най-учтиво ви канят на изложбата си

поСЛаНИЯ На ДУХа
и

НовИ ФоРМИ На ЕНЕРГИЯТа

откриването е на 4 юни 2009
от 18 часа на ул. Гурко, 27, вх. в, ет. 6

Изложбата е отворена до 4 юли 2009
11.00-18.00 от понеделник до петък

 Аз искам с най-силните думи да зрея,
с най-ярките багри в света да рисувам,

с най-чудните звуци да мога да пея
и с техния ритъм във такт да танцувам.


СЪС СИЛАТА НА МОЕТО НАМЕРЕНИЕ И С ПОЗНАНИЕТО, 

ДОШЛО ОТ СЪРЦЕТО, 
ПРИЗОВАВАМ С ЛЮБОВ И БЛАГОДАРНОСТ ДУХА 

НА ВСЕМИРНАТА ХАРМОНИЯ:
ДА СЛЕЕ ПОТОКА НА ЖИВОТА МИ И ПРОЦЕСА НА МОЕТО ОСЪЗНАВАНЕ

С ИЗОБИЛИЕТО НА БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ СПОРЕД ВОЛЯТА 
НА СЪЗДАТЕЛЯ ЗА МЕН.

И ДА ТВОРЯ НАЙ-ДОБРОТО - ЗА СЕБЕ СИ И СВОИТЕ БЛИЖНИ, 
ЗА ХОРАТА, ЗЕМЯТА И ВСЕМИРА.

С БЛАГОСЛОВ КЪМ ДНЕШНИЯ МИ ДЕН И ВСИЧКИТЕ МИ БЪДНИ ДНИ
В СПИРАЛАТА НА МОЯТА ВСЕЛЕНА. СЕГА И ЗАВИНАГИ И ВО ВЕКИ ВЕКОВ!

АМИН


СТАНИСЛАВ ГАНЧЕВ
Роден е през 1975 г. в София. От 2001 г. работи в областта на скулптурата, дизай-
на, пластиката, сюрреалистичните космически картини, езотериката, Светлината. 
Изявява се в различни изложби и проекти, самостоятелно, с други автори и групи. 
Давал е интервюта и за него са писани множество статии. Излагал е произведени-
ята си в галерии „100+”, „Грита”, „Солерс”, „Бизнес Център Хюлет Пакард”, магазин 
„Rollman”, магазин „Capasca”. През 2007-2009 негови произведения се иwзлагат 
постоянно в Езотеричен магазин ИНТИ.
С настоящата изложба „Нови форми на енергията” Станислав представя своя но-
ваторски поглед върху различни аспекти от раждащата се нова епоха на Земята и 
Космоса, където материята и духът са напълно интегрирани и балансирани форми 
на проявлението, а човешкото същество, превърнало се отново в Бог, проявява ре-
алността в съвършенство и изобилие.
Измеренията и реалностите са много. Въпросът е доколко сме способни да ги 
осъзнаваме и преживяваме.
Изложбата е посветена на Земята и нейното вече случващо се навлизане в Новата 
Епоха.

За контакти: GSM 0895663263,
E-mail: troyt@abv.bg

www.shambhalacenter.eu

САША ТОДОРОВА
Родена и възпитана в семейството на художник и литераторка. Завършва химия 
в СУ и работи като учителка. След като се пенсионира, се отдава на любимите си 
занимания. Като начало завършва метода «Силва», който отключва заложбите й. 
Започва да пише поезия и през 1996 г. издава стихосбирката си “Звукът на спира-
лата”, с която е приета в СНБП. Седем години по-късно я преиздава вече със свои 
графики и цветни илюстрации. Едновременно с това се занимава с дърворезба и 
иконопис. Заедно с Лоте Раденкова възстановяват безвъзмездно ограбената цър-
ква в село Сопица, Брезнишко.
Пътят й минава през Йога, Цигун, Тайдзи, Универсална енергия, Рейки и Фън Шуй. 
Търсещият й Дух я води през Гурджиевите свещени танци и семинарите на Асоци-
ация „Шамбала”. Проявява постоянен интерес към езотериката и сакралната гео-
метрия. На първата си изложба през 1999 г. представя 110 цветни графики. Повече-
то от тях са символи от сакралната геометрия и торсионните полета.
Следващите й изложби са през 2001, 2003, 2005, и са на тема: “Звън от Всемира“, а 
през 2006 г. темата е „Сътворението”. Изложбата е открита с новата й поема “Ода 
за Икар“.
Саша Тодорова се интересува и от Паневритмията като космически танц. Така се 
появява разработката й “Поглед върху сакралната геометрия и теорията за торси-
онните полета, заложени в Паневритмията“. Тя стига до извода, че при оформянето 
на пентаграма, който е кулминацията на танца, в енергоинформационен план се 
получава фигура с форма на сърце, наречена кардиоид. Според академик Вселен-
ски това е най-мощната матрица във Вселената, а за Саша той е символ на третото 
хилядолетие и посланието му е, че истината прави човека свободен, а любовта го 
превръща в Богочовек.
През 2007 г. изложбата й е продължение на темата “Звън от Всемира“ с нова екотех-
ника. Междувременно адаптира за групово провеждане медитацията на Друнвало 
Мелхиседек “Навлизане в свещеното пространство на сърцето“. След посещението 
на д-р М. Емото у нас мисълта и усилията й са насочени към построяване на фонтан-
светилище в центъра на София с уникалния кристал на водата за думата България.
Саша живее с девизите: “От всяко положение има изход“;“Винаги може и по-добре“ 
и е съвсем наясно с мисълта на Лаодзъ, че “Това, което изглежда напълно постиг-
нато, все още трябва изцяло да се постига, ако искаме да има бъдеще“. Тя е посве-
тила живота си на посланието на Орфей:
Да покорим света с лира, а не с меч!

За контакти: 02/8667343, GSM 0889823338
E-mail: sashatodorova@abv.bg

www.sashatodorova.org
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В мировата епоха на Луната, която следва 
епохата на Слънцето, човекът развива трето-
то от седем състояния на съзнанието. Първо-
то се развива през време на 7-те Сатурнови 
кръгове, Второто - през време на Слънчевото 
развитие; Четвъртото е именно това, което 
човекът постепенно развива сега, през време 
на Земния цикъл. Три по-нататъшни състоя-
ния на съзнанието ще се развият в следващи-
те планетарни инкарнации на Земята.

Състоянието на съзнанието, което човекът 
е имал на Сатурн, не може да бъде сравнено с 
това на съвременния човек, защото то е било 
по-смътно дори и от съня без сънуване. Оба-
че Слънчевото съзнание може да бъде срав-
нено с лишеното от сънища спящо състояние 
или също с днешното съзнание на растител-
ния свят, когато спи. Тук винаги имаме ра-
бота само с подобия. Би било съвсем непра-
вилно да вярваме, че във великите мирови 
епохи нещо напълно се повтаря. Така трябва 
да разбираме и Лунното съзнание, когато го 
сравняваме със съня, изпълнен със сънища. 
Това е така нареченото образно съзнание, 
което човекът постига на Луната. Подобието 
се състои в това, че както при Лунното, така и 
при сънищното съзнание вътре в съществото 
възникват образи, които имат известно отно-
шение към нещата и съществата на външния 
свят. Обаче тези образи не са копия на тези неща и 
същества, както е при съвременния човек, когато е 
буден. Сънищните образи са отзвуци от изживява-
нията през деня или символични изрази на проце-
сите в света, заобикалящ човека, който сънува, или 
също на това, което става вътре в личността. Лесно 
можем да дадем примери за сънищни изживявания 
в 3-те случая: 

Първо, всеки познава онези сънища, които не са 
нищо друго, освен разбъркани откъслечни картини 
от минали преживявания. За втория случай имаме 
един пример, когато спящият сънува минаващ пок-
рай него влак, и когато се събуди забелязва, че тик-
такането на часовника символично му се е пред-
ставило като влак в съня му. Пример за третия вид 
сънищни образи е, когато някой сънува, че се на-
мира в помещение, в което горе на тавана пъплят 
грозни животинки и при събуждане му става ясно, 
че неговото главоболие символично се е изразило 
по този начин.

Ако от подобни разбъркани сънищни образи 
искаме да стигнем до една представа за Лунното 
съзнание, трябва да си изясним, че там също същес-
твува характерът на образността, но на мястото на 
хаоса и произволието царува пълен порядък. Вяр-
но е, че образите на Лунното съзнание имат още по-
малка прилика с предметите, към които се отнасят, 
отколкото сънищните образи, но в замяна на това 

съществува пълно 
съответствие между 

образа и предмета 
Понастоящем, в Земното развитие, представата 

е копие на предмета, например представата “маса” 
е копие на самата маса. Това не е така при Лунното 
съзнание. Да предположим например, че Лунният 
човек се приближава до нещо, което му е симпа-
тично или благоприятно за него. Тогава в неговата 
душа възниква един светъл цветен образ; ако към 
него се приближи нещо вредно и несимпатично, 
тогава в него възниква един грозен, тъмен образ. 

На Луната представата 
не е копие, а символ 

на предмета, който по 
напълно определен 

„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 ЛУната

закономерен начин 
отговаря на предмета

Вследствие на това съществото, което има та-
кава символична представа, може да подрежда 
според нея своя живот. Следователно, душевният 
живот на някогашния човек протича в образи, ко-
ито си приличат с настоящия сън по беглия, летлив 
символичен характер, но се различават от него 
чрез съвършената си закономерност. 

Основата за развитието на това образно съзна-
ние при някогашния Лунен човек е образуването 
на един трети член на неговото същество наред с 
физическото и етерното тяло. Този трети член се 
нарича астрално тяло. Това образуване обаче ста-
ва едва в третия по-малък цикъл на Луната - така 
наречения Трети Лунен жизнен кръг. Първите два 
Лунни кръга на живота се представят само като 
повторение на това, което е развито на Сатурн и на 
Слънцето. Но и това повторение не трябва да си го 
представяме така, като че всички станали на Сатурн 
и на Слънцето събития и факти протичат още вед-
нъж. Това, което се повтаря - развитието на едно 
физическо тяло и на едно етерно тяло - претърпява 
същевременно такова преобразуване, че тези два 
елемента на човешката природа могат в Третия Лу-
нен кръг да се съединят с астралното тяло, което 
съединение не би могло да стане на Слънцето. 

В 3-я Лунен период процесът всъщност започва 
още в средата на втория - Духовете на движение-
то вливат астралното естество на своята собствена 
природа в човешкото тяло. През време на 4-я кръг, 
започвайки от средата на 3-я, Духовете на форма-
та развиват това астрално тяло така, че неговата 
форма, цялата негова организация може да развие 
вътрешни процеси. Тези процеси носят характера 
на това, което днес при животното и човека нари-
чаме инстинкт, страст или природа на желанието. 
От средата на 4-я Лунен кръг Духовете на личност-
та започват с това, което после в 5-я Лунен период 
е тяхната главна задача: те всаждат в астралното 
тяло себичността, както в предидущите мирови 
епохи са сторили това по отношение на физическо-
то и етерното тяло. Обаче, за да могат в този посо-
чен момент, в средата на 4-я Лунен кръг, физичес-
кото и етерното тяло да бъдат така далече в своето 
развитие, че да приютяват в себе си едно станало 
самостоятелно астрално тяло, те трябва да бъдат 
доведени до това в редуващите се степени на раз-
витието чрез творящите духове. Това става по след-
ния начин: Физическото тяло е доведено до своята 

зрялост през 1-я Лунен кръг чрез Духовете на 
движението, във 2-я - чрез Духовете на фор-
мата, в 3-я - от Духовете на личността, в 4-я 
- от Духовете на огъня, в 5-я - от Духовете на 
сумрака. Погледнато точно, тази работа на 
Духовете на сумрака се извършва от средата 
на 4-я Лунен кръг, така че по същото време 
когато Духовете на личността работят върху 
астралното тяло, Духовете на сумрака рабо-
тят върху физическото тяло. С етерното тяло 
работата стои както следва: В 1-я Лунен кръг 
необходимите му качества са внедрени от 
Духовете на мъдростта, във 2-я - от Духовете 
на движението, в 3-я - от Духовете на форма-
та, в 4-я - от Духовете на личността, в 5-я - от 
Духовете на огъня. Тази дейност на Духове-
те на огъня протича отново едновременно с 
работата на Духовете на личността върху ас-
тралното тяло, т. е. от средата на Четвъртия 
Лунен кръг преминавайки в Петия. 

Ако разгледаме тогавашния човек, както 
той се развива на Луната, можем да кажем: 
започвайки от средата на 4-я Лунен кръг 
човекът се състои от физическо тяло, в ко-
ето работят Синовете на сумрака; от етерно 
тяло, в което работят Духовете на огъня; и от 
астрално тяло, в което вършат своята рабо-
та Духовете на личността. Фактът, че в този 
период на развитието Духовете на сумрака 

обработват човешкото физическо тяло, означа-
ва за тях, че сега те се издигат до човешката сте-
пен, нещо, което на Сатурн бяха сторили Духовете 
на личността, а на Слънцето - Духовете на огъня. 
Трябва да си представим че “зародишите на сети-
вата” във физическото тяло, които сега също са се 
развили по-нататък, от средата на 4-я Лунен кръг 
могат да бъдат използвани от Духовете на сумрака, 
за да възприемат чрез тях предметите и процесите 
на Луната. Едва на Земята човекът ще бъде толко-
ва развит, че от средата на 4-я цикъл да може да 
си служи с тези сетива. Към средата на 5-я Лунен 
кръг той стига дотам, че може да работи несъзна-
телно върху физическото тяло. Чрез тази дейност 
той си създава в смътноста на съзнанието първите 
заложби на това, което се нарича “Духовно себе” 
(Манас) (Виж моята книга “Теософия”). Това “Духов-
но себе” в течение на по-нататъшното развитие на 
човечеството ще достигне до своето пълно раз-
гръщане. 

“Духовното себе” (Манас) е онова, което в 
съединение с “Атма”  “Човека-дух” и с “Буди”  
“Духа-живот” съставлява висшата духовна част 
на човека. Както на Сатурн Престолите или Духо-
вете на волята са проникнали “Човека-дух” (Атма) 
и както на Слънцето Херувимите са сторили това 
с мъдростта по отношение на Духа-живот (Буди), 
така сега Серафимите извършват това с “Духовно-
то-себе” (Манас). Те проникват това Духовно себе и 
посаждат в него способността, която в по-късните 
степени на развитието - на Земята - ще се превър-
не в онази способност за образуване на представи 
на човека, чрез която като мислещо същество той 
ще може да влиза в отношение със заобикалящия 
го свят. Тук веднага трябва да кажем, че започвай-
ки от средата на 6-я Лунен кръг се показва отново 
“Духът-живот” (Буди), от средата на 7-я Лунен кръг 
- “Човекът-дух” (Атма), които се свързват с “Духов-
ното себе”, така че в края на цялата Лунна епоха е 
подготвен “Висшия човек”. След това, през време 
на почивния период (Пралайя), този висш човек 
спи заедно с другото, което се е развило на Луната, 
за да продължи след това пътя на своето развитие 
на планетата Земя. 

Извадки от неиздадената книга 
на Рудолф Щайнер 

«АКАШОВАТА ХРОНИКА» 
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