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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)

ВЪПРОСЪТ ЗА СВЕТОВНИЯ МИР
ДНЕС И “ЗВЕЗДА НА СЪГЛАСИЕТО”
НА ИНЖ. НИКОЛА ДИМКОВ
Николай
КАФТАНДЖИЕВ
През октомври 2005
г. се появи един нов седмичник в България - в.
“Родово имение”, а после
възникна и издателската
къща “Новата цивилизация”.
Издателят на седмичника и директор на ИК
“Новата цивилизация”
акад. Атанас Панчев работи съвместно с представителите на движението “Анастасия” в Русия
за изграждането на един
нов свят съобразно идеите на Анастасия и на
Петър Дънов в България.
Разбира се, ползва опита
и на други велики духовни учители и мислители.
Настоящото съобщение касае само една от

подготвяните изяви в
тази насока от в. “Родово имение” и ИК “Новата
цивилизация” през 2009
година.
Първата стъпка беше
предварителното съобщение
“Константин
Бакърджиев – проучвател на Горно Броди и
на инж. Никола Димков
– “Наш Уилсон”. То бе
представено на XV научна конференция в Шумен
с тема “България – познание и памет за миналото,
взор в бъдещето”, която се състоя в началото
на юни т. г. Отпечатано
е в бр. 29 от 2009 г. на
в. “Родово имение”. То
дава кратка представа
за личността и делото
на инж. Никола Димков,
за родното му място с.
Горни Броди, Серско, за

неговия проект за всенародна организация за
мир, както и това, което
е писано най-общо за
него и проекта му. Давам
и сведения за неговия
проучвател Константин
Бакърджиев.
Втората стъпка е настоящото съобщение. Тя
обхваща новите ми близо двумесечни дирения
по темата.
Какво показват те?
Първо, те потвърждават твърдението на акад.
Балан, че Никола Димков
работи по темата за международна организация
за световен мир преди
14-те точки за световен
мир на президента на
САЩ Уилсън. Този основен въпрос за човечеството е занимавал инж.

Никола Димков години
наред, според мен, като
го разработва през 19161917, по време на Първата световна война. Своето виждане за такава
организация и за нейния
проектоустав той излага
в книгата си “Звезда на
съгласието”, която издава на два пъти на френски и на други езици през
1917 и 1918 г. и тя бива изпращана на тогавашните
държавни глави и други
видни личности. През
1917 г. Уилсън също поставя въпроса за световен
мир, но само на основата
на доктрината на един от
американските президенти Джеймс Мънро.
Продължава
на стр. 8

Съобщение

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

цена 0.55 ст.

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

На 23 юни 2009 г. в гр. София, в “Музея на земята
и хората” (в близост до НДК), от 19.00 ч. ще бъде
представена най-новата книга на издателска къща
“Новата цивилизация” “Библия на Индивидуалния
бог – АЛХИМИЯ НА СЛОВОТО” с автор доцент
д-р Тимен Тимев – преподавател в Университета
в гр. Сан Франциско – САЩ.
Книгата ще бъде представена от акад. Атанас Панчев
– директор на Издателска къща “Новата цивилизация”.
Вход свободен

Студентски
празник
в Лондон
Антоанета РОПЕВА, Кюстендил

В каталога на РП
нашият номер е

618

На стр. 18

КЛОППЕНБУРГ
НАЙ-СТАРОТО СЕЛО В ГЕРМАНИЯ –
МУЗЕЙ НА ОТКРИТО

Здравейте, приятели от редакция „Родово имение”!
Вървим заедно по стъпките на любовта към Род,
Родина, природа и всички хора по света.
Да прославим България по света с изпълнени с
любов и топлота сърца. Този Рай на Земята нека не
таим само в сърцата, да покажем на всички колко
красота за очите, за духа, за сърцето има в нашата
страна...
В Лондон нашата приятелка
Ирка Станева
организира и
преживя едно
чудно събитие,
към което искам
да присъединя
многобройните
читатели на в.
„Родово
имение”.
Продължава
на стр. 6

Четиво с продължение



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

15 - 21 юни 2009 г.

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

Историята на човечеството, разказана от Анастасия

божествената вяра
– Известно ти е, че Земята и всичко, що расте и
живее на нея, както и всичките процеси, и дъждът,
и снегът, и вятърът от Него изначално са замислени. Създателят ни, Великият Разум, в порив на
вдъхновение е сътворил великото творение. Като
завършек Той успял да сътвори подобния на Себе
си човек.
Но от времената на сътворението за много същности оставало съмнението –

действително ли Бог
е създал човека като
ненадминато творение в
цялата Вселена?
И вярно ли е Божието твърдение, че човекът на
самия Бог е равен, а не просто на много същности
вселенски?
Самият Бог го казва: „подобие и образ Мой е той.
Аз всичко съм му дал и в бъдеще помисленото също
му отдавам.” Бог искал да види Своето създание
– човекa, на Себе си подобен.
Виж днешното човечество. Мнозина говорят за
Бога. Говорят за любовта си силна към Създателя.
И лъжат сами себе си - не можеш да обичаш някого,
без да го виждаш, без да го чувстваш и без да разбираш.
Много хора казват: „Аз вярвам в
Бога”. Но в какво
конкретно вярват?
Вярват в това, че
Бог
съществува
ли? Това е ниво
на съвсем примитивното съзнание.
Човек, който казва: ”Вярвам в това,
че Бог съществува”, фактически признава, че не
чувства, не разбира Бога, а само вярва в Неговото
съществуване.
Ако под вяра в Бога хората разбират, че Бог е
всемогъщ, добър, любящ родител, то какво освен
слова те дават Богу? Рушат творенията Му, изолират
се от света, създаден от Отца, зад каменни стени на
манастири. Наизмислили са и са написали хиляди
трактати. И едно и също е навсякъде. В трактатите
говорят, че е нужно на Бог да се покланят. Всъщност, не е ясно на кого се покланят.
А сега, Владимире, си представи как Бог се чувства като наблюдава тази вакханалия. Ако се постараеш, ще можеш да си представиш състоянието
Му. Та Бог притежава всички чувства, които има човекът, само че при Него те са по-силни, по-остри и
по-чисти. Ти и със сегашните си човешки, родителски чувства можеш да си представиш състоянието
на нашия Родител, на нашия Създател.
Ето, Той гледа Своите деца, а те не правят нищо
друго освен да хленчат: „Ние Те обичаме, само ни
дай още от милостта Си. Ние сме Твои раби, ние
сме немощни и неразумни, ние сме глупави, Господи,
помогни ни.”
Нима могат да се държат така създания, подобни на Бога?

Какво би могло да
причини по-голяма
болка на родителя
от безпомощните
стенания на неговите
деца?
Ето как в същностите вселенски са
се появили съмнения в съвършенството на Божите творения.
– Но кой, как и кога е успял да подведе така човека?
– Да измами човека може единствено равен по мисъл нему - т. е. пак чо-

век.
Жреците са насочили човека по път на деградация. Възнамерявали да докажат на Бога, че са
способни да управляват цялото човечество. А пък
стенанията и мъченията на хората да заставят Бога
да влезе в диалог с тях. Така са смятали, защото знаели: Бог не говори никога и с никого, в човешките
съдби не се намесва, всички съдби се определят от
собствения избор на пътека. Но ако човечеството
се доведе до гибел, Бог би могъл да влезе в преговори с онези, които водят хората към пропаст, за да
предотврати падението, с онези, които влияят върху психиката на човека. Би могъл да постъпи така
заради цялото човечество.
Минавали хилядолетия! Но Бог не влизал в диалог с жреците, не правел нови чудеса да вразумява
хората. Сега първо моят баща, а после и аз разбрахме защо. Ако Той бе сторил това,

ако Бог се бе намесил в
човешкия живот, то Сам би
потвърдил предположенията
на вселенските същности, че
човекът не е съвършен
Но най-важното – Неговата намеса би убила
окончателно вярата на човека в самия себе си. Човек окончателно би престанал да търси в себе си
Божествените начала, очаквайки само помощ отвън.
И Той чакал, вярвал в Своите деца, наблюдавал
какво се случва и страдал, търпял присмеха и подигравките над Себе си. Той вярвал в Своето творение – човека. Неговата вяра е наистина Божествена.
Жреците се надявали, че развръзката може да
настъпи миг преди мащабната катастрофа. Надявали се, че замисленото от тях ще се осъществи. И
никой не очаквал, че само един
човек, млада жена, за броени години ще разруши плановете им,
хилядолетните им усилия и ще се
обърне човечеството към Божествения първоизточник.

***

Анастасия извърши този поврат. Тя показа на Вселената силата
на Божието творение, Божествената мъдрост. И може би за пръв
път… Ти само се замисли, представи си, Владимире, величието

и значимостта на това
събитие. За първи път
от мига на сътворението земно Отецът наш чу
слова за съвършенството за Своето творение.
Моделираното
от
Анастасия
прекрасно
бъдеще вече живее в
пространството, с всеки следващ миг го конкретизират много хора,
които започват да разбират своята същност и
предназначение, и материализацията неизбежно ще настъпи.
- Но кога ще настъпи?
Жреците също могат да
пречат и да действат.
- Но не и върховните. Сега е нужно да се
преодолее програмата,
създадена от жреците.
Преди да си отиде, баща
ми говори с един от тях.
Жреците никога не се
срещат помежду си. Те се намират в различни краища на Земята, но могат да общуват от разстояние,
като чувстват мислите си.
Моят баща стоеше на малък хълм. Първите лъчи
на изгрева вече се спускаха по короните на кедрите, осветяваха лицето и фигурата му. Аз чувах как
звучи в пространството
беззвучен диалог:
- Аз, Мойсей, потомък
съм на онази династия,
която хиляди години съдбите на народи управляваше. Аз съм потомък и
родоначалник. Към теб,
който се смяташ за върховен, аз се обръщам без
молба. Усилията свои не
хаби, като противодействаш на Анастасия.
Не отговарят всичките стремежите на внучката
ми на нашите помисли и замисли. Несъответствията
нейни ми се нравят, допадат те на моята душа. Аз съм
Мойсей, аз съм жрец, по сила ние сме равни, със себе
си ще защитя аз моята внучка.
И отговорът на върховния жрец:
- Да, Мойсей, по сила ние сме равни. И затова аз
зная: не отказ от нападки очакваш ти от мен, а съвет.
Сега аз мисля как да й помогна, как да спра системата чудовищна. Създадохме чудовище и то по-силно
е от нас. В създаването му участваше и ти. То изяждаше деца и ръфаше телата хорски не едно хилядолетие. Сега са нужни усилия от нас столетни, за да го
спрем.
Но мислите на твоята внучка са по-стремителни от
нашите. Тя за година твори хилядолетие. Сега никой
от нас не може да й помогне или да навреди. Единственото, в което съм уверен, е че ние сме длъжни начина си на живот да сътворим по образа, начертан от
твоята внучка. И всички свои знания в сътворението
си да вложим, за хората да станем ние нагледен пример.
Жреците помежду си без много думи разговарят,
но в казаното има голям смисъл.
– Мисля, че диалогът на жреците няма да е разбираем за всички. Например, на мен не ми е ясно какъв
е този звяр, който е изяждал децата. И защо, въпреки
че искат да помогнат на Анастасия, и жрецът, и баща
ви казват, че не са в състояние.
– Цялата тайна е в скоростта на мисленето, Владимире.
– Как в скоростта? Защо е толкова важна тя? Каква
е взаимовръзката?
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

Наука, бъдеще

15 - 21 юни 2009 г.

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



„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

Шри Шри Рави Шанкар

Децата – възпитатели на възрастните

Седемте ТЕЛА на ЧОВЕКА

Проф. д-р Кирил ПОРОМАНСКИ,
Кюстендил
На базата на хилядолетния практически опит
на надарени със свръхсетивност личности и въз
основа на откритията на Г.И. Шипов, теоретически и практически вече е разработена многомерната структура на човешкото тяло. Родителите
и лекарите почти изключително се интересуват
само от физическото тяло. Другото или не го познават, или не вярват, че съществува.
Човекът има седем тела, взаимопроникващи
едно в друго, съответстващи на седемте нива
на реалността. Най-плътната материя е физическото тяло. Следват междинното етерно тяло
и петте фини (тънки) тела: тялото на емоциите и
желанията - астралното тяло, тялото на мисълта - менталното тяло, интуитивното тяло, отразяващо различни аспекти на душевните състояния. Каузалното тяло - тялото на причинноследствените връзки, в което е записан целият
опит на миналите въплъщения и където се съхранява същностният, Висшият Аз (първичните дух,
душа и съзнание). И най-накрая - духовното тяло:
отразяващо аспекта на волята и основните стремежи на човека. Всяко тяло живее по свои закони
- законите на Микрокосмоса, и същевременно като
холограмно отражение на Вселената (Макрокосмоса) и се подчинява на космическите закони.
Законите на Хермес Трисмегист (Триждивелик):
1. Всичко е ум. Вселената се проявява като разум, като енергия и като материя. Това означава, че
Вселенският разум има енергия, която обикновено
се нарича Свети Дух.
2. Установява аналогия между Макрокосмоса
(Вселената) и Микрокосмоса (Човека). Това, което е
горе, е аналогично на това, което е долу, и обратно
- това, което е долу, е аналогично на това, което е
горе.
3. Всичко вибрира, всичко излъчва. Седемте тела
на човека представляват седем нива на вибрации и
всяко от тях взаимодейства със съответното ниво
на Вселената.
4. Всичко в природата е полярно (двойствено):
светлина и мрак, топлина и студ, мъжко и женско,
горе и долу, ляво и дясно.
5. Всичко в организма е подчинено (денонощни,
месечни цикли, сезони, години. Или по-продължителни 12-годишни, хилядолетни цикли и т.н.)
6. Всяка причина има следствие. Всяко следствие
има причина.
7. Принцип на дуалността с две начала Ян - активното мъжко, и Ин - пасивното женско начало,
обуславящи процесите на възбуждане и задържане.
Нашият остарял свят на плътни тела и детерминиращи природни закони се превръща вече в един
нов свят, състоящ се от вълнови модели и взаимодействия. Сега все повече хора вярват, че нещо ни
направлява, че преминава през целият ни живот,
прониква във всичките му структури и прояви и ни
води към нови уроци, докато израстваме и се развиваме като човешки същества. Това е универсалното енергийно поле (УЕП), познато и наблюдавано
от най-древни времена. Всяка култура има свое
име за явлението енергийно поле и го разглежда
от своя гледна точка.
Универсалното енергийно поле обхваща цялото
пространство, прониква във всички обекти - одушевени и неодушевени, и ги свързва едни с други.
Визуалните наблюдения показват, че полето е
високо организирано. То пулсира и може да бъде
усетено чрез допир, а също така има вкус, миризма,
звук, светлинно излъчване, доловими засега само
със свръхсетивните възприятия. Изследователите
твърдят, че УЕП по принцип е синергично, което
означава, че ефектът от съставящите го елементи

е по-голям от сумата на отделните ефекти. То непрекъснато поражда все повече енергия. Както
рогът на изобилието винаги остава пълен, независимо колко енергия се черпи от него. Това му
свойство ни дава надежда за бъдещето, сега когато
сме пред енергийна тотална криза. Може би един
прекрасен ден човечеството ще осъществи своята
заветна мечта за “перпетум мобиле”, вечния двигател, чиято енергия ще се черпи от неизчерпаемата
енергия на универсалното енергийно поле.
Енергийното поле на човека от своя страна е
проява на космическата енергия, непосредствено
свързана с човешкия живот. То може да бъде описано като светещо тяло, което обгръща физическото тяло, като между тях има взаимно проникване.
Енергийното поле на човека има свое собствено специфично лъчение и обикновено се нарича
“аура”. Аурата е част от универсалното енергийно
поле, която се свързва с тялото на човека и се дели
на няколко слоя, които някои наричат тела. Те са
взаимосвързани и се наслагват едно върху друго.
Всяко следващо ниво е изградено от по-фина субстанция и от по-високи вибрации. Аурата е разделена на слоеве, които се определят по местоположение, цвят, яркост, форма, плътност, флуидност
и функции. Всеки нечетен слой е високоорганизирана структура, наподобяваща конструкцията на
стояща светлинна вълна, а междинните (четните)
пластове се състоят от цветни флуиди в непрекъснато движение. Чрез енергийното си поле човек
е свързан с енергийното поле на Вселената. Независимо дали взаимодействията стават съзнателно
или несъзнателно, те са факт в нашето ежедневие.
Ние непрекъснато излъчваме и получаваме енергия и информация.
И така, ние имаме седем тела, които заемат едно
и също пространство в едно и също време. Структурно организираните слоеве съдържат всички
форми, присъщи на физическото тяло, включително всички вътрешни органи, кръвоносни съдове
и т. н. Налице е вертикален енергиен поток, който
пулсира нагоре-надолу по полето на гръбначния
стълб извън физическото тяло. Двата му изхода са
над главата и под опашната кост.
В енергийното поле на човека има въртящи се
вихри, наречени “чакри”. Върховете на конусите
са насочени към основния вертикален енергиен
поток, а отворите на “фуниите” достигат външния
край на всеки слой на полето, в което са локализирани.
Всеки слой на аурата е различен, има собствена
функция и е свързан с определена чакра. Първият
слой е свързан с първата чакра, вторият - с втората
и т. н. Индо-тибетската медицина обособява седем
основни чакри:
1. Коренна (Муладхара) в областта на опашната

кост, лотос с четири листенца, цвят червен,
свързана с надбъбречната жлеза. Регулира
гръбначния стълб и бъбреците.
2. Сакрална (Свадхистхана) между срамната кост над гениталните органи и пъпа, лотос
с шест листенца, цвят оранжев. Контролира
половите жлези и безсъзнателната природа
на човека.
3. Слънчев сплит (Манипура) в областта на
пъпа и слънчевия сплит, лотос с девет листенца, цвят жълт. Контролира панкреаса, стомаха, черния дроб, жлъчния мехур, нервната
система.
4. Сърце (Анахата) в областта на сърцето,
лотос с дванадесет листенца: цвят зелен, ендокринна жлеза тимус. Контролира функциите на сърцето, белите дробове, диафрагмата,
кръвоносната система и блуждаещия нерв.
5. Гърло (Вишудха) в областта на предната
част на гърлото, цвят син, 16 лотоса (или вихри). Контролира комплекса на щитовидната
жлеза, говорния апарат, гръкляна.
6. Глава, Третото око на челото (Аджна), 96
вибрации, цвят индиго, ендокринна жлеза, хипофиза. Контролира мускулната сила и сексуалната
енергия, долната част на мозъка, ляво око, уши,
нос, нервна система. Това е духовният щаб, контролиращ всички жлези.
7. Теменна (Сахасрара) на върха на главата, жлеза епифиза, 972 вибрации (малки вихри, лотоси),
цвят виолетово-бял. Контролира горната част на
мозъка, дясното око. Висшето съзнание.
Чакрите на аурата имат три главни функции:
А.) Да осигуряват жизнена енергия на ауралните
тела, а оттам и на физическото тяло. Реагират на определена дължина на вълната (цвят) и на определени звуци (мантри), реч, музика.
В.) Да развиват различни аспекти на самосъзнанието. Команден център за управление, закрепен в
канала на гръбначния мозък. Всяка чакра е свързана с определена психическа функция.
С.) Да осигуряват енергообмена между различните нива (тела) на аурата. Основните функции на
чакрите са да приемат и генерират космическа
енергия, да я разпределят енерго-информационно между чакрите, органите и фините тела. Нашият мозък има 10 дяла, 9 от които спят. За да се задействат спящите дялове на мозъка е необходима
огромна енергия. Тази енергия «най-могъщата от
всички сили в Природата» (Хермест Трисмегист) се
нарича Кундалини.
Към изложеното дотук трябва да прибавим и
откритите от древнокитайската медицина преди
40 века и добре изучени 14 основни енергийни канала (меридиани), свързани с различните части на
тялото. По тях са разположени биологично активни
точки, чрез които с иглотерапия, акупресура или
мокса се въздейства за възстановяване на здравословното състояние и хармонията в човешкото
тяло. Енергийни входове са: очите, ушите, устата,
носът, стъпалата, дланите, чакрите, меридианите,
биологично активните точки.
В ежедневието особено внимание се отделя на
храната като източник на енергия и почти винаги се
забравя или не се дооценяват космическите и социални източници. В същото време главният обект на
грижи и тревоги се счита физическото тяло, а фините (тънките) тела или не се познават, или се пренебрегват или се считат за излишна мистика, въпреки
че още древните са ни оставили често повтаряната
сентенция: «Здрав дух в здраво тяло», давайки приоритет на духа и хармонизирайки двете съставни
части на тялото.
Из доклад, изнесен на научна
конференция „Форум-трибуна на
възпитанието” с надслов „Възпитание,
знание и наука за децата”, проведена в гр.
София на 20.09.2008 г.

Организационен живот, привърженици
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Цивилизацията днес – проблемите и решенията

БОГ: АБСОЛЮТНОТО, РОДИТЕЛЯТ
НА ОТНОСИТЕЛНОТО

Кубрат Томов
учен - енциклопедист и философ
Огромното мнозинство хора имат принципно
погрешна представа за това що е Бог. Нека определим това основно понятие от гледната точка на науката.
При проникване във все по-вътрешната и пофината структура на кой да е обект или същество
се стига до едно и също “дъно”. Учените го наричат
“Субстанция”, религиозните – Бог. Качествата на
Бога можем да разделим на две групи: статични и
динамични. Главните статични качества са, че той е
единната и единствената първооснова на всички неща – ражда ги от/в себе си с “част” от себе си,
оставайки неизменен; той е и носителят на всички
възможности – а те са невъобразима за нас безкрайност; той е и жизнеността, душата на всичко в
света – неговата енергия и стремеж към движение.
На нивото на Бога няма пространство, време, разстояния, скорости, граници, части... За него са приложими понятията безкрайност и вечност, всезнание
и всеможене, абсолютна свързаност на всички точки – той е една “точка”, той е нероден и безсмъртен,
той осигурява тунелния преход между произволни
обекти и процеси в пространството и времето...
Всичко това обуславя още едно име на Бога – той е
Абсолютът, Абсолютното, светът на абсолютния покой, на непроявеното. Главната негова динамична
черта е абсолютната отрицателност, която отхвърля всяка неизменност, покой, стабилност, постоянство в света на проявеното. Чрез това свое качество
Абсолютът – Бог – периодично ражда всички обекти
и процеси в света – атоми, хора, галактики и пр. Раждането означава, че тези неща след някакво крайно
време – от микро-микросекунди до млрд-млрд години – умират, т.е. разпадат се обратно и се връщат
в своя родител – Бога. Затова светът на отделните
неща е светът на относителното, родено от света
на Бога – света на абсолютното. Отрицателността
е толкова енергетична, че превръща проявеното в
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!

Търсите ли в. “Родово имение”?

Изисквайте го от разпространителите.
Ако те ви пращат на други павилиони,
сергии, книжарници или се оплакват,
че са имали малко бройки,
ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА.

Каталожен № 618
настоявайте и се абонирайте.
НЕ СЕ ОТКАЗВАЙТЕ!
ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ
на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Не прекъсвайте четенето на любимия
вестник “Родово имение”!
И той ви търси!

свят на абсолютното движение, абсолютната динамика. В своята крайност абсолютната
динамика съвпада с абсолютния покой, светът
на абсолютното – със света на относителното.
Затова някои учени са склонни да смятат, че
светът на абсолютното е синтезът на всички
възможни светове на относителното.
Други динамични качества на Бога са пълнота на съществуването, безкрайна самоопределеност и висше творчество.
Пълнота на съществуването означава
съществуване, необусловено от нищо друго,
приемане на всички възможни форми. Самият
Бог също е необусловен от себе си – той съществува и това го изчерпва напълно. Форми на
съществуването са и възможността, необходимостта и действителността. Безкрайната самоопределеност на Бога (Субстанцията) е способността му да
ражда произволни разлики и форми в себе си. На
физически език това означава безкрайна плътност,
безкрайна делимост и безкрайна пластичност. Това
раждане е ставането за философите или творчеството в максимално общия му смисъл.
Висшето творчество на Бога има за задача да
реализира постепенно (във времето) всички възможности на Бога, като негово себепознание. Те са неиз-

черпаеми и затова изискват неговата вечност. Чрез
това творчество се раждат относителните светове, а
то субективно се изживява от Бога като висш екстаз.
Това е и смисълът на света и всичко ставащо в него
- себепознание чрез творчество равно на екстаз.
Субстанцията е носителят на всички възможности, а те са безкрайност на степен безкрайност. Те са
разделени на двойки противоположности, чиито
взаимодействия представляват всички движения,
изменения и пр. Една от тези двойки е особено интересна: 50% от всички възможности са подчинени
на абсолютния закон за причините и последиците –
Кармата, а другите 50% са подчинени на абсолютната случайност. Това е “пустотата” в източната езотерична философия. Бог не може да влияе пряко върху
нея, а косвено – като създава вселени след вселени
чрез пряко подвластните си възможности – в тях се
проявява абсолютната случайност, внася промени в
процесите, а те вече са му пряко подвластни. С абсолютната случайност и косвеното управление Субстанцията става пълна – съвършена. Бог знае “скритата” си половинка и иска да я опознава и овладява.
Това е смисълът на цялото Битие за самия Бог: Себепознание чрез Творчество равно на Екстаз.
Това е простата формула на тоталното битие, това
е смисълът на битието, на съществуването на Бога,
това е и смисълът на човешкия живот.

Разговори с бога, а защо
не с веда?

Разговор с Иван Георгиев, ак тьор и
режисьор в Народния теат ър „Иван Вазов”

В първото интервю
много добре го каза
това, за ролята на изкуството. Факт е, за съжаление, отливът най-вече на
млади хора от театъра
и киното. Някога беше
друго. От моите приближаващи 60 години, мога
да кажа, че времената
са други. Ценностната
система се промени.
Като дете си спомням
моите учители в образи на театрални герои
на наши драматурзи в
самодейния състав. Покъсно като ученичка,
ходехме на професионални театрални постановки. Като студенти
не пропускахме представление на нито един
театър. Наградата за успешно взет изпит беше
културно мероприятие.
Ако нямахме предварително резервирани
билети, тръгвайки по ул.
„Раковски”, все си намирахме на „търси се”, докато стигнем до Театъра
на армията. Познавахме
всички театрални състави. И сега изплуват в
съзнанието ми образи
на прекрасните ни артисти. Това продължи до
промените. Всички знаем къде, както се казва
на жаргон, “убиват” времето си повечето млади. Резултатите са вече
ужасяващи. Медиите не
ни пестят тези стресови
информации.

Кой би променил според теб тази ситуация?
- Промяната започва
от всеки индивидуално, за да премине през
семейството и да разцъфти в обществото.
Има много достойни
хора, които могат да
допринесат за културния разцвет, но поради
нарушения баланс между материалното и духовното те са с вързани
ръце. Все пак, ако търсим отговорност, то
това е държавата като
институция. Бюджетът,
отделян за Министерството на културата е
само 0,6%, а за армията
е около 50%. Тъжно, но
факт. Това е световен
проблем, инвестира се
повече в братоубийство
отколкото в духовните
потребности цивилизацията.
Телевизията има ли
място в тази промяна?
- Да, има възможност
да се превърне в основен носител на промяна, но на този етап
няма как да се случи. В
момента телевизията е
първата власт, а не правителството, армията и
полицията, както се считаше в близкото минало.
Тя разполага с голям капацитет, който за съжаление не се използва
правилно и свободно.

Подлага човечеството
на масова хипноза и не
промива, а по-скоро замърсява мозъците.
Интернет е средството, което ще промени
материалния свят. След
усвояването на огъня и
електричеството, това
е едно от най-важните
събития в нашата цивилизация. Той ще даде
свободата, необходима
за излизане от комата,
в която живеем. Найбогатата световна библиотека, от която сам
избираш информацията и знанията, които
са нужни за личните
ти потребности, а не
лъжата и пропагандата,
която се сипе от недухоздравословните медии.
Полезна ли е според
теб инициативата „голямото четене”?
- Разбира се. Тази
идея е много добра и е
за предпочитане от инициативи като например
“голямото стреляне”.
Какво мислиш за „голямото гледане на
театър”? Отдел за
културни предавания
на телевизията би ли
приел такова предложение?
- Много добра идея,
която може да се раздели на две. Постановки,
които са се играли и са
заснети, и такива, които
се играят днес. Послед-

ните дават възможност
да се представят на живо,
като се организира обиколка по различни населени места.
Телевизиите, като институции са доста сложно
конфигурирани и трудно
се преминава през техния филтър. Нещо, което
не представлява икономически интерес за тях,
няма реализация. Надявам се, че някой от отделите за култура на нашите
медии, би подкрепил тази
или други подобна идея.
У нас и в чужбина се срещат улични артисти в
различни роли. Не мислиш ли, че имате място
в училищата в помощ
на развитието на художествена самодейност?
- Всяко изкуство има
нужда от място в училищната програма, както
и добри преподаватели и програми, които да
следват и по които да работят. Всяко участие на
специалисти допринася
за докосването и разбирането на даденото изкуство от учащите се и се
превръща в реалност, а
не просто в някаква теория.
Интервюто взе
Бойка Манчева,
председател на
екоклуб „Горско
начало”
с. Горско Сливово

Организационен живот, привърженици
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ОТ ТУК ЗАПОЧВА БЪЛГАРИЯ
Един пътепис от Шумен

Цветан АНДРЕЕВ,
Тодор ЯЛЪМОВ
Поредният рейд на
агитбригадата на в. „Родово имение” в разширен състав от Атанас
Панчев, Христо Карагьозов, Екатерина Пейчева,
Цветан Андреев и Тодор
Ялъмов този път се приземи за 2 дни в древния
духовен център на България – Мадара и гр. Шумен. Градът отбелязваше
30 години от обявяването на Мадарския конник
за световна културна и
историческа ценност от
ЮНЕСКО и се провеждаха научни конференции,
валидиране на пощенска марка, а по площадите свиреха симфонични
оркестри и се изпълняваха музикално-танцови концерти. Обилно
цъфтящите бъзови храсти, разноцветни цветя и
маковите ивици покрай
алеите насищаха града
с живителния аромат на
настъпващото лято.
На този празничен фон нашата група
взе активно участие в
двудневната XVI конференция на дружество
„Приятели на музеите”
към Регионалния исторически музей – Шумен.
Имахме две основни задачи: първата - да представим новата книга
на ИК „Новата цивилизация”: „Петър Димков
– родолюбецът, лечителят, мислителят”. С тази

задача блестящо се справи отговорният редактор
на сборника
доц. Христо
Карагьозов,
който разказа за живота и делата
на Димков,
а също и за
програмите
на Националния граждански инициативен комитет
„Петър
Димков”. Втората задача
- премиера
и обсъждане на филма „Родови
имения – любов и мечти”
проведоха
продуцентът
А. Панчев и
операторът Т. Ялъмов.
Допълнително представихме и два доклада - на
Екатерина Пейчева за
Родовите имения и на
Тодор Ялъмов “Приносът на семейство Рьорих
в Духовната история
на България”. Николай
Рьорих е автор на инициативата за спасяване
на културните ценности, известен през 30-те
години като „Пакта Рьорих”, а през 1954 г. ЮНЕСКО приема въз основа
на този документ „Хагската конвенция за защита на културните ценности”. В България има няколко обекта
под защитата
на този проект
и между тях е
Мадарският
конник.
От другите
док ладчици
бих
отбелязал
Стефан
Серафимов с
разработката
му за топонима Шумен, и
Страхил Василев - за въстанието на шейх
Бедредин. Ако
през първия
ден ни догони
дъждът от Со-

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

българите. Долу, вляво
от Кана е кучето – животното за жертвоприношение на прабългарите. Под копитото на
коня са Орфей, свирещ
на арфа, който с дивен
глас омайва хора и животни, четирите феи на
годишните времена и
един слънчев часовник.
Галерията от бетонни огромни фигури на
българските владетели
Аспарух, Тервел, Крум,
Омуртаг, Борис и Симеон се стопля от величествено цветно пано с
площ 540 кв. м. Част от
него представя просветната мисия на Кирил и
Методий и техните ученици-книжовници, които създадоха основата
на Златния век.
Разхождахме се за-

ни строители, между
които ярко сияе името
и на Людмила Живкова,
вдъхновител на програмата „1300 години България” и на този паметник.
На пет километра от
него е разположен друг
величав паметник

маяни под смайващите
с размерите си фигури
и си мислихме, колко е
важно да се представи
нашата история в пълния й исполински вид,
за да може младото поколение да поеме щафетата на историята към
бъдещето. А в подвига
да изградиш тези паметници е вложен трудът на
хиляди знайни (изписани на стените) и незнай-

склонове. Върху този
хълм започва живота
си град Шумен и тук до
днес стоят яките стени
на Старата крепост. Крепостта просъществува
през всички исторически епохи и е играела
най-важна стратегическа роля сред всичките
други укрепления на
платото. Арабският пътешественик
Идриси
съобщава в 12 век, че

Шуменската
крепост –
твърдина през
вековете
В източната част
на Шуменското плато - между местността
Кьошкове, където е симпатично хотелче, в което
отседнахме, и местността Харачибоаз, се издига скалист хълм, ограден от стръмни, отвесни

фия, то вторият ден ни
подари хубаво слънчево време и успяхме да
посетим няколко величествени паметника.

„Създатели на
българската
държава”
Паметникът
„Създатели на българската
държава” е архитектурно-скулптурен ансамбъл, с оригинален идеен и материален израз
на българското начало,
пренасящ неугасващата
слава на Първата българска държава в нашето съвремие.
От Шуменския край
започва
българското
летоброене и затова на
този хълм признателното българско поколение
сътвори своя завет към
бъдещето. В центъра е
величествената фигура
на създателя на българската държава Аспарух.
Специалистите смятат,
че близостта на първата
българска столица дава
основание, че Аспарух
забива меча си в земята
с думите „Тук ще бъде
България!” – под това
небе, на тази земя. Зад
неговата фигура в триумфален ход е конят
– верният приятел на

от нея водел път, който
бил клон от пътя ВарнаЦариград.
Посетихме скромния,
но пълен с автентични
предмети музей на Старата крепост и оставихме подписи от името
на Националния граждански инициативен комитет „Петър Димков” в
книгата за впечатления.
За нас бе забележително, че тук се е водила
победоносна битка на
кръстоносците на полско-унгарския
крал
Владислав, който през
1444 г. в поход за Варна
превзема и опожарява
Шуменската
крепост.
Край Варна през 1935 г.
родолюбецът полковник Петър Димков построява „Парк-паметник
Владислав Варненчик”
в чест на тези важни за
нашата история битки.
Така както Людмила
Живкова попива опита
на семейство Рьорих
да създава музеи и паметници, така Петър
Димков се учи на тази
родолюбива дейност от
Стоян Заимов и те ни оставят мощна културна
диря от съградени паметници.
За краткото време на
пътуването успяхме да
се потопим в дълбините на нашата мащабна
история и чрез тези паметници и техните строители
почувствахме
топлината на безкрайната нишка между преминали епохи и нашето
бурно настояще, което
гради настъпващото бъдеще.
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„Светът е пълен с неверни мисли и безсмислени суеверия, и никой човек,
обладан от тях, не може да напредне. Затова ти не трябва да поддържаш, че
известна мисъл е истинна, само защото мнозина я смятат за истинна, нито
защото е минавала за такава през вековете, нито защото е била написана
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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

Студентски празник
в Лондон
вото задължение за
поста му, а събитието
- организирано от Ирина Станева, началник
„Студентски отдел” към
колежа.
Всяка държава представи това, с което е
известна и се гордее:
японски оригами, китайски йероглифи, злато
от Жана, пищни платове
от Нигерия, английски чай и книги, кожа от
финландски елен и много, много други съкровища.
Най-интересни
Продължава
от стр. 1

На 14 май 2009 за
втора поредна година
Working Men’s College в
община Camden (централен Лондон) тържествено отбеляза факта,
че в колежа учат студенти от всички краища на
света.
Участие в събитието
взеха представители на
много държави, между
които Япония, Китай,
Германия, Италия, Финландия,
Афганистан,
Бразилия,
Колумбия,
Англия, Азербайджан
Нигерия, Алжир, Мароко, Карибските острови,
Ангола, Тайланд, Сомалия, Бангладеш, Ирландия, Ливан и, разбира се,
България, която беше
представена за първи
път.
Тържеството беше
официално открито от
кмета на Camden г-н
Omar Faruque Ansari, за
когото това беше пър-

бяха представленията:
ирландска народна музика в изпълнение на
Northern Celts, анголско
музикално изпълнение,
азербайджански танц,
китайски танц.
Всички представиха и
националните си кухни:
имаше каква ли не храна - италиански домати
и патладжани в зехтин,
тайландски деликатеси,
марокански и алжирски
ястия с кус-кус, тропически плодове от Карибите, самоси от Индия,
специални хлябове от
Еритреа, люти ястия от
Нигерия,
следобеден
чай от Англия и какво ли
още не.
На българската маса
посетителите бяха гощавани с баници, коледна погача, великденски
яйца, туршия, луканка,
лютеница, локум, плодове, вафли, българско сирене и кашкавал. Имаше
и плетени терлици и чорапи, битови престилки, цедилка, мартеници,
книга за българското
дете, албум за Кюстендил, една репродукция
от Майстора, снимки
от татковите танцови
състави, информация
за Кирил и Методий, нестинарството, розовото
масло, Рилския манастир, киселото мляко...
Изпращам ви малко
снимки от събитието, на
които личи радостта и
енергията, която струи
сред присъстващите на
празника.
Топъл поздрав
от мен:
Антоанета РОПЕВА

Наука, култура
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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

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

Месроб

тики във времето и пространството.
Реформирането и експанзията на
писменостите през IV в. са
отражение, но и движеща
сила на важен обществен
процес - светът в онази
епоха може да бъде разглеждан и като гигантска
лаборатория и многообразен скрипториум на
вярата, на често конкуриращи се религии, на обществени експерименти, но
също и на въвеждането
в практиката на нови медийни материали и техники. Планетарните мащаби,
обхватът на тогавашните
промени в писмеността
изглеждат уникални, като
че ли утопично-недействителни, или казано метафорично като „направени с магическа пръчка”,
като едно от „чудесата на
света”. В хода на този про-

макар и с някои промени, са почти същите като
брой, етническо-езикова и религиозна характеристика. Всеизвестен
е фактът, че писмеността
- едно от основните постижения на човечеството в неговата еволюция,
се появява, а след това
и усъвършенства при
най-развитите народи
и цивилизации в различни краища на света още
в древни времена, преди
Христа, като има различни модели на развитие и
различни еволюционни
динамики. Но както видяхме, в IV в. почти симултанно и симетрично в
писмените системи навсякъде по света се наблюдават радикални промени
и модернизации. Наред с
това редица безписмени
дотогава народи се сдо-

СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

В ПИСМЕНОСТТА ПРЕЗ IV В. СЛ.ХР.
Д-р Росен МИЛЕВ

ПЪТИЩА И
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА ОБЯСНЕНИЕТО
НА ФЕНОМЕНА.
СМЯНА НА
ПАРАДИГМАТА
В МЕДИЙНАТА
ИСТОРИЯ
(Продължение от
брой 24)
ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА „СВЕТОВНАТА
РЕВОЛЮЦИЯ” В ПИСМЕНОСТТА
През IV в. сл. Хр. писменото слово започва в пообхватни измерения да
допълва устното в найсъществената област на
тогавашния обществен и
културен живот - религията. „В края на четвърти век
престижът на писменото
слово засенчва устните
пророчества и свещенодействията на оракулите”. В същото време нека
подчертаем, че „свещените книги” се използват и
в литургиите, и в устните
проповеди, т.е. писмената
освен самостоятелната си
значимост за грамотните
и просветените поскоро разширяват и
обогатяват оралните комуникационни
практики. С глобалната промяна в света
към повече писане и
четене постепенно
се формират ново качество и нова структура на човешката
комуникация,
наблюдаваме „разши-

рение на мисловността”
на образованите елити.
Човечеството преминава
- благодарение на новото,
по-обхватно навлизане на
писмеността в битието и
съзнанието - към нов стадий в своята обществена и
интелектуална еволюция.
Това става и благодарение
на личния ангажимент на
редица талантливи новатори: Вулфила, Месроб,
Йероним, Никита Ремесиански, Аши, Ван Сижи, Ван
Сянжи, Дао Ан, Кумараджира и други познати и
непознати интелектуални
революционери. Голяма
част от тези колоси на
своето време са преди
всичко духовници и преводачи, но и създатели и
художници на словото. Те
не основават нови религии и духовни учения, но
са великолепни медиатори, комуникатори на вече
съществуващите. Затова и
приносът им е най-вече в
развитието на комуникационната култура, но и на
религиозната традиция и
устойчивост на съответните народи. Обикновено са
многостранно надарени
визионери и „универсални учени” - богослови, изследователи, религиозни

учители, мислители и хуманисти, създатели и реформатори на писмености, едновременно филолози, писатели и майстори
на графичния дизайн и на
символиката на писмените знаци, т.е. носители
на словеснотворчески и
художнически
умения,
притежатели на интелект,
разнообразно
познание, творческа фантазия
и
експериментаторски
усет, мъдрост, духовност
и трудолюбие. А също и
отлични организатори и
ръководители на своите
общности, църковни, а
понякога и светски посредници и дипломати. По
време на
визитата
си в Армения за
празника
на св. Месроб, браз и л ск и я т
писател
Паулу Коелю нарича
делото на
„светите
превода-

чи” „другата страна на
Вавилонската кула”, в асоциация с популярния библейски мит: „В отговор на
арогантното поведение
на хората Господ разрушил Вавилонската кула и
всички започнали да говорят на различни езици. Но
тъй като милостта му
е безмерна, създал също
така и определен тип
хора, които да построят
отново мостовете, да направят възможен диалога
между хората и разпространението на човешката мисъл”. Изключително
интересен и значим, но засега открит е въпросът до
каква степен, поне между
част от тези интелектуалци и майстори на словото
и на графичния му образ,
например между Вулфила, Месроб, Йероним и
Никита Ремесиански, са
съществували контакти
и взаимовръзки, някаква
лична мрежа за обмен на
познания и опит? Той, разбира се, е част от по-големия въпрос за спецификите на транслирането на
религиозни идеи и прак-

цес всъщност се създават
и нови възможности за
съхранение на паметта и
на културната идентичност на народите (наред
с чисто религиозните импликации и измерения).
Не трябва обаче да забравяме, че достъп до писменото слово през IV в. имат
най-вече религиозните и
политическите елити. И
кодексовите книги, както
и свитъците се преписват
на ръка - често месеци,
понякога и години, това
ги прави скъпи и разпространяеми само в ограничен „тираж”. За разлика
от днес, не съществува
глобална комуникация с
lingua franca и съответната азбука (каквито днес до
голяма степен са английският език и латиницата),
а цивилизациите, които
географски се намират
на далечни разстояния,
на практика нямат и информация, и директен
контакт помежду си. Или
така поне предполагаме
днес, при днешното ниво
на нашите познания. Но
от друга страна, трябва да признаем, че и до
днес около половината
от новосъздадените или
реформирани през IV в.
азбуки продължават своята употреба и живот. И
големите цивилизации,

биват със своя писменост
и книжнина. Тези промени не са свързани толкова
със стремежа за усъвършенстване на фонемнографемните релации и на
съответната изразност на
писмените знаци, който
иначе е един от основните фактори в еволюцията
на писмените системи.
Движещите сили на медиаморфозите през IV в. сл.
Хр. са по-скоро радикалните обществени и религиозни промени и интензивните интеркултурни
контакти - Великото преселение на народите (азиатските номадски народи
достигат и се смесват с
населението не само на
Европа, но и на Китай),
началото на прехода от
робовладелство към феодализъм в много страни,
експанзията и адаптирането към различни местни условия на големите
религии - будизъм, християнство, зороастризъм,
хиндуизъм и др. За промените в тази епоха до
голяма степен е валидна
закономерността, формулирана от британския изследовател Д. Дирингер
през 1949 г. - „писмеността следва религията”,
и доразвита от руския му
колега И. Дяконов в руското издание на труда на
Дирингер през 1963 г. с
доуточнението, че тази
закономерност се отнася
най-вече за „исторически
епохи, доминирани от религии, основани на писмени догми” и по-точно за
„времето на феодалните
формации”.
(Следва продължение)

Български дух



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

15 - 21 юни 2009 г.

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

ВЪПРОСЪТ ЗА СВЕТОВНИЯ МИР
ДНЕС И “ЗВЕЗДА НА СЪГЛАСИЕТО”
НА ИНЖ. НИКОЛА ДИМКОВ
Продължава от стр. 1
Цитирам: „Аз предлагам народите с общо
съгласие да възприемат, така да се каже,
доктрината “Мънро”,
като доктрина за целия свят: никой народ
да не се стреми да разпростре държавната
си система над друга нация или народ... всички
народи отсега нататък
да избягват ангажиращи съюзи, които биха ги
въвлекли в силови съперничества.” (1, с. 194).
Второ, поне засега някои твърдения или предположения на български
автори, че Уилсън се е
повлиял при изготвянето на своите 14 точки
за Общество на народите, не се потвърждават.
Имам предвид изходните позиции на двамата
велики хуманисти. Инж.
Никола Димков изхожда
от възгледа, че такава
организация трябва да
се базира на закономер-

ностите на вселената и
да се изгради един град
на светлината, където
най-великите
високо
образовани и високо
морални представители на отделните народи
да уреждат нещата на
световния мир. Ето какво казва той и за самия
съвет: “Аз мислех тогава
(т.е. преди), па мисля и
днес още, че най-доброто би било, да се събере
един Всегдашен върховен съвет, съставен от
люди с най-изпитана
нравственост и с високи способности, особено
по работи политически, верски и обществени, изпратени от всички народи на света.” (2,
158). Уилсън трябва да
предложи проектоустав
на такава организация
при тогавашните реалности, когато държавите от Антантата искат да
накажат по най-жесток
начин Германия и нейните съюзници. Без да
влизам в подробности,

нека отбележа, че след
неимоверните усилия
на Уилсън, неговите 14
точки за Обществото на
народите едва са приети от европейските победители във войната,
и че Хартата на това общество даже не е ратифицирана от правителството на собствената
му страна, Съединените
щати, което съкрушава Уилсън, световния
миролюбец, и причинява неговата болест и
смърт.
Трето. Лично на мен
през следващата година
ми предстои задълбочен анализ на вижданията на инж. Никола
Димков за мира. От своя
страна Ефим Кушнер,
един от задълбочените
познавачи на вижданията на Анастасия, автор
на няколко книги за
нея, ще разгледа нейните възгледи за мира.
Въз основа на тези две
изследвания ще излезе като българско или

К ниги от вечната биб лиоте к а
“... Всички трябва да се стремите към Слънцето като
главен фактор в живота ви.
То ще ви помогне да изправите всички ваши погрешки. Ритмусът на Слънцето
или сутринните слънчеви
лъчи са най-благоприятни
върху човека. Правете сами
наблюдения върху тия изказани мисли, за да се усили
вашата вяра. Това са факти, но докато един факт не
се провери, той не може да
действа върху вас...”
“... Когато говореше за Бога,
беше вдъхновен, радост бликаше от него, вживяваше се.
Създаваше се една вълна, която обхващаше всички, които
слушаха и разбираха. Рядко
можеше да остане равнодушен човек, когато Учителят
говореше вдъхновено. То се
предаваше и на слушателите. Повечето от тях излизаха вдъхновени, с просветнали
лица и очи, с радостни сърца,
готови да проявят милост и
снизхождение... “

“... България сега е в златния
век на своята история. Тя е
още в началото на златния
си век. Не е достигнала до
кулминационната точка.
България сега кредитира
всички европейски народи и
в бъдеще те ще й се отплащат, в бъдещи епохи ще я
кредитират. Понеже България е в златния си век, ще
бъде пазена и закриляна от
Провидението. Никой няма
да стори зло на тая страна, която кредитира цяла
Европа...”

Можем само да благодарим на издателите и съставителите на тритомника
със спомени за мировия учител Петър Дънов (Беинса Дуно).
Минават години, десетилетия, но разсъжденията и пророчествата
на Учителя не остаряват, а остават все повече актуални.
Всички читатели и наши съмишленици имат шанс да си закупят
на минимални цени тритомника. Цената на една книга е 8 лева.
За поръчки тел. 02/962 16 85; 02/9621686 и на e-mail: rodimenie@abv.bg

Емблемата на
проекта за Всенародна
организация за мир на
инж. Никола Димков

българо-руско издание
книгата ни „Инж. Никола Димков и Анастасия
за световния мир”. От
българска страна тя ще
бъде отпечатана от ИК
“Новата цивилизация”.
Предвиждаме три отделни издания: на руски,
български и на английски. Ще я разпространяваме в света по линия на
руската и българската
диаспора и на движението Анастасия в отделните държави.
Четвърто. Всред изявите в България през
2009 г. ще има и една научна конференция, посветена на темата. Давам
примерното й работно заглавие: “Уилсън и
инж. Никола Димков за
световния мир в миналото и въпросът за мира
днес, с акцент вижданията на Анастасия за
него.”
Пето. Изявите през
2009 г. по темата трябва
да бъдат само началото
за нейното разработване. Например в библиотеката на ООН в Женева
се съхраняват над 150
проекта за създаването
на международна организация за мир. Всред
тях, според зам. директора на библиотеката
- българския родолюбец Теодор Димитров,
се открояват проектът
на инж. Никола Димков
и швейцарският проект. От едно подробно
оксфордско проучване
на историята на Обществото на народите (3)
установих, че даже утвърдени специалисти
на историята му не познават тези два проекта.
Оказа се, че има и много
сериозно американско
държавно проучване за
България, което е изисквало едно справедливо
отношение към нея и
границите й, което не е
било взето ни най-мал-

ко предвид при подписването на Версайския
договор (4). Ролята на
Обществото на народите за защитата на националните малцинства,
касаеща България, също
не е достатъчно позната
у нас. Например капиталният труд на Теодор
Димитров “България и
Обществото на народите”, излязъл на френски
в Женева през 1986 г.,
даже го няма в народната ни библиотека “Св. св.
Кирил и Методий”.
Шесто. Следващият
етап от проучването ми
ще изнеса на поредната
научна
конференция,
която всяка година се
състои в новата хижа
при Седемте рилски
езера през август. То,
както и настоящото, ще
бъде отпечатано във в-к
“Родово имение”.
Предстои
специален призив от страна
на в-к “Родово имение”
и ИК “Новата цивилизация” към българската диаспора в САЩ
за проучвания на тема
“Приносът на Уилсън
за създаването на Обществото на народите” и “Обществото на
народите и България”.
Така например американското правителство
е възложило на проф.
В. С. Монро да проучи
въпроса за България с
оглед определяне на
нейните граници след
Първата световна война. От една негова сказка, четена през 1926 г. в
Софийския университет,
научаваме: “Аз бях убеден, че едно справедливо
разрешение на въпроса
трябва да почива преди
всичко върху принципа
на обединяването на
народностите; че то
трябваше да бъде освободено от всяко чувство
на мъст, и че едно справедливо разграничение
на границите между
народите щеше да способства най-много за
утихване на иридентистичните агитации
на Балканите и щеше
да даде най-здравите
гаранции за бъдещото
спокойствие. За тази
цел аз употребих доста
време да изуча етнографските източници,
особено на онези учени,
които са пътували из
Балканите по време на

турското владичество
и които са имали грижата да проучат въпроса
за народностите. Авторитетите, на които
основах заключенията
си, са: Иречек и Нидерле
от Чехия; Ами Буе, Леман, Ламуш и Пукевиил
от Франция; Вайганд и
Кииперт от Германия;
Макензи, Еванс и Брайлсфорд от Англия – списък
от автори, доста много внушителни и компетентни за целта на
моите проучвания” (4,
с. 3 и 4). В сегашните си
дирения не успях да се
добера до този доклад,
нито имам сведения
за неговия автор като
учен.
Така засега стоят нещата.
В качеството си на
представител на в-к “Родово имение” и на ИК
“Новата цивилизация”
на тази среща (5), подчертавам, че ние ще се
радваме, ако вие участвате в тази ни изява с материали в седмичника и
доклад или съобщение
в предстоящата през
2009 г. конференция.
Разбира се, страниците
на в-к “Родово имение”
ви приканват да участвате и с други материали съобразно тематичната му насоченост.
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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

2009 ГОДИНА – ГОДИНА НА ГОЛЕМИЯ
БЪЛГАРСКИ МИРОТВОРЕЦ
ИНЖ. НИКОЛА ДИМКОВ, ПО СЛУЧАЙ
150 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО МУ,
И ГОДИНА НА ОБЩЕСТВОТО НА
НАРОДИТЕ, ПО СЛУЧАЙ 90 ГОДИНИ ОТ
ОСНОВАВАНЕТО МУ ПРЕЗ 1919 ГОДИНА
Делото на инж. Никола
Димков (1859-1937) като голям
родолюбец и миротворец от
международно равнище не е
познато по достойнство от широката българска общественост.
Неговата идея за създаване
на световна организация, осигуряваща мира на планетата
ни, макар и не в тази съвършена форма, каквато той я вижда
в проектоустава си “Звезда на
съгласието”, се материализира
в създаденото Общество на на-

родите през 1919 година. Ролята, което това Общество е изиграло за защитата на правата на
българите извън пределите на
страната ни след Първата световна война, също е достатъчно позната от широката българска общественост.
Поради тези две причини
ние смятаме, че двете юбилейни годишнини са добър повод
да се изясни тяхната роля в
българската история и да им
се отдаде нужната почит. При
това ние сме убедени, че начи-

нът, по който Никола Димков
поставя въпроса за необходимостта от световен мир, както и начинът, по който той да
бъде постигнат, не са загубили
своята значимост и актуалност
и днес.
Драги
съотечественици,
страниците на в. “Родово имение” са на ваше разположение
за всякакъв вид текстове по
обявената тематика.
Николай Кафтанджиев,
в. „Родово имение”

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
15 юни

- Проп. Амос. Св. мчк Исихий Дорос-

толски
1389 - бушува прочутата битка на Косово поле,
предизвестие и за падането на Второто българско
царство само четири години по-късно. Сръбският
крал Лазар командва сръбските войски, възлизащи на около 60 000 души. Султан Мурад I командва
турските войски, към които се числят и войските на
неговите васали Крали Марко и Константин Драгаш. Сръбският болярин Милош Обилич, възпят в
сръбския народен епос, се вмъква в лагера на султан Мурад и го убива. Но синът на Мурад, Баязид,
наречен Илдъръм-Светкавица, начело на своята
конница успява да обкръжи крал Лазар и да го плени, след което го обезглавява,
заедно с много боляри, над
трупа на баща си. Бавно, но сигурно взема своя ход петвековното робство над балканските
народи.
1862 - Георги Раковски образува Привременно българско началство, ръководен център на борбата за национално
освобождение.

16 юни - Св. Тихон, еп. Аматунтски. Св. мчк
Евтропий
1913 - започва Междусъюзническата война. В
книгата си “Сто години живяна история” проф. Константин Кацаров пише: “Историческа истина е, че
след многобройни схватки и сражения, предизвикани главно от сърби и гърци, намерението на цар
Фердинанд и помощника му генерал Савов е било
при онова страхотно напрежение, сред което е бил
търсен изход от заплетеното положение - да бъдат
сплашени съюзниците и да се създадат фактически
благоприятни позиции за ускоряване на възникналите спорове.” Довчерашните съюзници - Сърбия,
Гърция и Черна гора, и без това решени да действат
срещу България, заедно с Румъния и Турция се нахвърлят срещу България и я лишават от плодовете
на победите на нейната войска в освободителната
война срещу Турция.
1913 - избухва Тиквешкото въстание, организирано от ВМОРО.
17 юни – Св. мчци Мануил, Савел и Исмаил

1624 - българинът Илия Маринов е изпратен от
папата за софийски католически епископ, със седалище Чипровци, където тогава живеят мнозина
католици. Маринов иде да замести починалия в
1623 г. софийски епископ Петър Солинат, босненски хърват, дошъл в България като католически
мисионер още в 1595 г. При епископ Маринов България се откъсва от юрисдикцията на Босненската
църква и се въздига в отделна единица - Кустодиа
България, която получава същевременно духовното управление на Влашко и част от Южна Унгария. В
началото на 1626 г. в България има повече от десет
хиляди католици, от които повече от две хиляди са
покръстени от Маринов. Негов приемник е прочутият Петър Богдан Бакшев. Дейността на тримата е
част от историята на българските католици през седемнайсетия век, а в по-широк смисъл на думата, и
част от историята на целия български народ.
1877 - освободен Свищов.

18 юни - Св. мчк Леонтий, Ипатий и Теодул

1882 - в село Ковачевци, Пернишко, в занаятчийско семейство на родители преселници от Разложко, се ражда Георги Димитров. На дванайсет години напуска училище и става чирак словослагател.
През 1902 г. постъпва в Българската работническа
социалдемократическа партия. През 1913 г. е избран за народен представител, на следната година
- за съветник в столичната община. Ученик на Димитър Благоев и Васил Коларов. Заедно с Коларов
и по налог на Коминтерна вдига септемврийския
бунт от 1923 г. Прочува се с държанието си в Лайпцигския процес. Поставен за генерален секретар
на Коминтерна. След 9 септември 1944 г., тогава
съветски поданик, се връща в България, става министър-председател и налага съветизация на целия политически, икономически и културен живот,
утвърждава диктатурата на пролетариата. Георги
Димитров умира на 2 юли 1949.
1876 - започва Сръбско-турската война, в която участват български доброволци под командването на ген. Черняев.
1923 - починал поетът Христо Смирненски, роден в Кукуш на 30 септември
1898.

19 юни

- Св. ап. Иуда, брат Госпо-

ден. Преп. Паисий Велики. Преп. Паисий Хилендарски. Св. мчк Зосим Созополски
1868 - в Нови Сад, тогава под унгарска власт, е
арестуван Любен Каравелов и заедно със сръбския
общественик Владимир Йованович е отведен първо
в затвора във Вараждин, а после в оня в Будапеща.
Тук те престояват до 4 януари 1869 г. Арестуването
е извършено по искане на сръбското правителство,
което заподозира Каравелов в убийството на княз
Михаил Обренович, убит на 10 юни 1868 г. От 1857
до 1867 г. Каравелов пребивава в Русия, но в 1867
г., след атентат срещу император Александър II, той
се прехвърля в Бялград. По собствени твърдения,
идва в сръбската столица като кореспондент на
руски вестници, иска да издава български вестник
“Братски труд”. Но той и тук става неудобен за управляващите като разпространител на идеите на
Херцен, Чернишевски и Добролюбов. Пише статии
и разкази на сръбски по посока на реализма в разрез с владеещия там романтизъм. Създава първата
реалистична повест в сръбската литература – “Крива ли е съдбата”. Преди още произведението да излезе на бял свят, Каравелов се вижда принуден да
напусне и Бялград и да се настани до арестуването
си в Нови Сад.
1897 - роден в с. Локорско, Софийско, Дончо
Костов, професор по генетика в Агрономическия
факултет.

20 юни - Преп. Наум Охридски. Св. свщмчк
Методий, еп. Патарски
1915 - починал Екзарх Йосиф, роден в Калофер
на 5 май 1840.
21 юни - 2 Неделя след Петдесетница - на
всички български светии. Св. мчк Юлиан Тарсийски
1895 - Теодор Теодоров, председател на Народното събрание, и митрополит Климент Търновски,
известен с безусловното си русофилство, заминават
за Петербург, за да проправят пътя за нормализиране на отношенията между България и Русия. Начело
на българското правителство стои д-р Константин
Стоилов. Помирението се постига, след
като цар Николай Втори се съгласява да
стане кръстник на престолонаследника
княз Борис Търновски при миропомазването му по православен обред лично от
Екзарх Йосиф на 14 февруари (нов стил)
1896 г.
1865 - роден в с. Дивотино, Софийско,
детският писател Чичо Стоян (Стоян Попов).
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Борислав Иванов ИВАНОВ
(Продължение от предния брой)
В духовната епоха небесната (както и земната)
власт се поделя между двама царстващи лидери
– между Върховния светлинен бог, духовния първенец (духовния цар, царя-жрец), стария цар-баща
и между сина-цар Слънце, реалния изпълнител на
царската длъжност, следващ указанията и заветите на своя светлейши предтеча. Често не се прави
разлика между двамата царе или те се обединяват
в един, в много случаи се наблюдава съвпадение
на царските им символи. Българската фолклорна
традиция възприема светлинния бог – Сива Бога
(Светла Бога, Зар, Сур, Марко) в човешки възрастови категории на слънцето, съответстващи на
календарните годишни фази на слънцето – Млада
Бога – слънцето между 23 декември и 22 март (от
раждането до пълнолетието на слънцето) и стария
бог – слънцето в оставащата част от календарната година (от зрелостта на слънцето до неговата
смърт). Едва ли слънцето може да играе успешно
стабилизираща света роля на Върховен светлинен
бог поради ежегодното си раждане и умиране в
представите на обикновените хора, а така също поради проблема с постоянното си „изчезване” или
„открадване”, както разказват древните митове.
По-скоро то служи като култова алегория за царс-

Фиг. 4
ката власт и за нейната преходност. Така че календарното слънце се ражда и умира всяка година, но
календарът и неговият разпоредител - Върховният
светлинен бог - остават вечни.
Първостепенният ранг на сина-цар Слънце в обществото на боговете му отрежда 1 за свещено число, отговарящо на буквата Чъ – едно. Най-често синът-цар символно се изобразява чрез слънчев диск,
лъчисто копие, лъчисти стрели, обръч или венец,
означаващи царска власт и слава на победител, рог,
означаващ челен, първи. Негови емблеми са хищни
и грабливи птици – орел, сокол, лешояд (при северните народи гарван), но също и телец, като потомък
на небесния бик. Над сина-цар бди и го направлява творческият дух на Върховния светлинен богбаща-цар, потомък на първични космически богове – Небето, Слънцето, Времето. Неговото свещено
число 3 се приема за най-висше култово число, защото фонетичната буква Тъ – баща, мъжко – с графичен знак Y или T, има значение на числото 3 (вж.
„Говореща азбука на прабългарите”, 6-то издание).
Най-често Върховният светлинен бог-баща-цар се
изобразява символно със сноп светкавици, лъчист
диск, Т-образен крилат носител на светлинен диск,
или със знака на висшия цар - вж. Фиг. 3. За негова
животинска емблема обикновено служат бикът и
грифонът (хибрид между орел и лъв) - разчитан и
приеман понякога също за гарван (вж. Фиг. 4 – гарвани и царски кръст от времето на франките Меровинги, V - VІІІ век). С точки е предадено цифровото
значение на буквите Чъ – 1 – едно и Ръ – 4 - четири,
1+4=5. И Фиг. 5 – царски знак и грифон от стар църковен иконостас от Прилепско. Сложният образ на
Върховния бог-баща-цар предполага на него да се
приписват и други свещени числа: 5 - отговарящо
на числовия сбор (1+4) от буквите на ЧъРъ – цар; 6 числово съответстващо на АЙ – небе, висш; 7 – като
резултат от (1+6), възприемано в смисъл на „пръв
сред висшите (небесните)”.
В тази божествена номерация числото 2, съответстващо на буквата Йо – очи, вода, две - принадлежи на Великата богиня-майка, която ражда
царя Слънце, заченат по магически, неприроден
начин от върховния бог-баща-цар. Нейно стан-

Фиг. 3
дартно светило върху
небесния свод, разбира
се, е Луната. Символно
царевата богиня-майка
се изобразява с двурог
сърп на месеца, два рога
на крава, кана за вода и
др. За нейна животинска
емблема най-често служи кравата. Слънцето и
Луната в представите на
древните хора изразяват
също полярни понятия,
Слънцето – мъжко начало, дясно, ден, откритост,
а Луната – женско начало,
ляво, нощ, тайнственост.
Отражение на биологичния и на семейния закон, триумвиратът отец-дух (Върховен светлинен
бог), син-цар (цар Слънце) и царева майка (Велика
богиня-майка), оглавява божествената йерархия в
съзнанието на хората, често въпреки явни противоречия с господстващата религиозна догма. И днес
в българските православни храмове отдясно стои
ликът на Христос, отляво - на майка му Дева Мария,
отгоре ни гледа Отеца, независимо че точно за подобна доминираща троада трудно може да се открие основание в евангелията. Навярно днешната
международна дума за „син” (син, son, Sohn) също
произлиза от думата за „слънце” (Зъ Нъ – огнен
кръг, огнена уста – слънце, сонце, sun, Sonne).
Имената на Великата богиня-майка от най-ранния период, в повечето случаи произлизат от думите КъБъ – жена, Къ - женско, раждам, МъЛъ
– майка, НъНъ - майка, нанка. Такива са имената на
шумерските богини прародителки Ки, Нинхурсаг,
Нингал, Нинту, Нинмах, Нинлил, хуритската главна
богиня Хебат, хетската Кубаба, трако-фригийската
богиня-майка Кибела, асирийската Мюлита, шумерската Инана.
В зависимост от конкретния обществено-религиозен модел през вековете, в божествената
триада могат да настъпят някои промени. Когато
ролята на жената в управлението е незначителна,
божественият ранг 2 се заема от заместващо мъжко божество, например Енки (Еа) – бог на водите от
шумеро-акадския пантеон, замества Ки - съпругата
на върховния небесен бог Ан, в най-старата тройка
висши богове Енлил Ан Енки. Навярно поради ниския социален статут на жената в Римската империя,
майката на сина-цар Христос (Куриос, Ахура, висш
цар) Дева Мария (в българския фолклор Марко е
слънцето, Мара е луната) не е допусната да заеме
полагаемото й се второ място, а се е наложило
Върховният бог Саваот (Йехова) да се раздвои на
Отец и на Дух, за да я замести, въпреки че в право-
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славните храмове хората продължават да зачитат
класическия ред на висшата тройка богове. Хуритите също имат мъжко божество Кушух за Луната,
а някои хетски градове следват култ към богиня
Слънце от Арина. В южните географски ширини,
постоянно застрашени от засушаване, живителната вода представлява най-скъпоценното благо,
ето защо тук най-почитана е Луната и лунният календар. Тогава вавилонският бог на Луната Син (на
шумерски Нана) става баща на бог Уту – Слънцето,
и на Инана (акад. Ищар), считана също за Велика
богиня-майка. И само имената Син и Уту загатват за
принудително направената размяна в троадата. В
Египет царския трон заема синът на Озирис и Изида (Асета) бог Хор – „окото на Слънцето”, възприеФиг. 5

ман като син-цар Слънце. Любопитно е, че приживе
фараоните се наричат Хор, а починалите фараони
приемат името на баща му, бога на подземния свят
Озирис. Това издава амбициите им за пълно отъждествяване с боговете царе и демонстрира характерния елитаризъм на обществата от юга. Силата
на традиционната вяра в божествената триада
принуждава дори педантичните зороастрийци по
някакъв начин да запазят до Върховния си светъл
бог Ахура Мазда още две стари общоарийски божества, бога на Слънцето Митра и бога на водите
Варуна, по-късно заменен от Анахита в ролята на
Велика богиня-майка.
Емблемите и знаците на божествената „семейна” царска тройка баща Светлина, син Слънце и
майка (най-често) Луна шестват изобразени на челно място върху паметниците от дълбока древност
до наши дни. Върху каменния релеф от фиг. 6 символите на Луната, Слънцето и Светлината заемат
върха на световното устройство, според космогонията на шумерите. На фиг. 7 характерните знаци
на Луната, Светлината и Слънцето стоят най-отгоре
върху релеф с образа на асирийския цар Асурнасирпал (Ашурназирпал) (884–859 г. пр.н.е.). Навярно
за същата божествена тройка говори сакралният
прабългарски надпис от гр. Бяла, Варненско от фиг.
8 - Чъ – едно, пръв, цар, “IYI” - ЪТъЪ – отец, „този,
който е”, и третият графичен знак наподобява изписването на КъБъ – жена - от розетата от Плиска.
Всъщност става въпрос за богинята-майка, позната
по тракийските земи като Кибела.
Всебългарският летописен сборник „Джагфар
Тарихи” (в летописа на Гази Барадж, (1229–1246 г.)
предоставя сведения за ново тълкуване на известната прабългарска рисунка върху камък от Плиска
на фиг. 9, че всъщност тя пресъздава легендата за
магическото раждане в образ на змия (ТъЛъ – змия
– Дуло?) на родоначалника на българите и пръв
цар от именската династия, Иджик (Азак?), излязъл
от лявото ухо на огромна риба, която на рисунката от камъка е с глава на змия. Отгоре, знакът на
Върховния бог, така нареченият „Знак на гарвана”,
допълва царската триада.
Резултат от грандиозен сблъсък на цивилизации на Балканите, тракийските култура и религия
съдържат в себе си черти на най-големите световни духовни тенденции през древността, проявили
се тук вследствие на близкото влияние на Египет, на
постоянните контакти с многобройните анатолийски (малоазиатски) култури, на родствените връзки със скитите, на доминиращия Зороастризъм по
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време на Персийското господство (VІ–ІV век пр.н.е.),
на допира с книжовния робовладелски елинизъм
и най-накрая, по-време на военната хегемония на
Рим. Ето защо, тракийските божества са представители както на елитарния книжовен юг на градовете-държави, така и на народностния безкнижовен север, владян от териториалните държави. Трако-фригийският върховен светлинен бог Сабазий
най-често се появява върху тракийските релефи
под името Збелсурд с атрибути на „гръмовержец”,
подобно на Зевс. Също като Върховен бог траките
почитат своя бог на подземната светлина Загрей, в
много отношения аналог на египетския господар

Фиг. 6
на подземния свят бог Озирис. Дуалистичният мироглед на траките се олицетворява от „двуродния”
и двойнствен бог на виното Дионис (негово култово число е 5), който обединява качествата на бог Сабазий и на бог Загрей. Най-популярното тракийско
божество, Тракийският конник, тракийският Херос,
в ролята си на цар Слънце, герой-победител, винаги обърнат надясно върху релефите, често е изобразяван като елинския бог на слънцето Аполон с
неговия типичен лъчист ореол, с копие и с
колчан стрели - вж. фиг. 10 – релеф от Пловдив
(ІІІ–ІІ век пр.н.е.), изображение на Тракийския
конник, държащ ритон (рог), символ на царска
власт. Понякога смесват Хероса с персийския
бог Митра – „непобедимото слънце”. Както
всички царе по света, тракийските царе също
се идентифицират с Хероса - Тракийския конник, божествения цар Слънце. Според мен, зад
Хероса се крие известното тракийско божество Сурегетес, име с очевиден индоевропейски превод „Слънцебог” (Surya – слънце и Got
– бог) или бог Слънце. Името Херос, струва ми
се, надделява най-вече поради съзвучие с понятието на азите за „кон” или „конник”, идващо
от Шъ КъОРъ – шепа кост – копито, кон, идентично на прабългарското шегор, на шумерското аншекура, на унгарското (хунско) гьор, на
английското horse, на името на най-известния
християнски конник св. Георги, между впрочем винаги оприличаван на Тракийския конник - Херос.
Особен култов заряд траките влагат в ритуала, при
който Великата богиня-майка връчва на тракийския цар Слънце знаците на царската власт – златен венец (отговарящ на представата за обръча на
властта), златен ритон (отговарящ на представата

Фиг. 8

Родов корен
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то” в религиозните култове на траките и скитите. Те
възприемат свещените златни предмети за форма
на присъствие на самия Върховен светлинен бог,
гарантиращ царската власт, военните победи и устоите на обществото им. За скитите Херодот (История, кн. 4:7) пише: „Царете пазят свещеното злато
най-грижливо и всяка година, почитайки го, принасят големи жертви”. Човешките жертвоприношения в чест на „Златния” бог при траките и скитите са
доста сходни. Впечатлява фанатичната религиозна
убеденост в отвъдния живот. Жертвеният индивид
приема за най-висока чест да умре и да отиде като
вестоносец при бога. Под влияние на орфическото
учение за прераждането при траките, култът към
„свещеното злато” преминава в култ към бог, превъплъщение на възкръсналия пророк Залмоксис,
проповядал вечен живот, наричан от „траките” гети
Гебелейзис. Според Херодот (История, кн. 4:94-96)
траките повярвали във възкресението и вече не
се бояли от смъртта „...те смятат, че не умират и
че загиващият отива при божеството Залмоксис,
което някои от тях назовават Гебелейзис.” Самите
имена на божеството, според мен, сочат култ към
„златно” божество. Лесно се забелязва етимологично-лексикалната верига, започваща от ЗъРъ - светФиг 10
лина много – светъл, заря, зора, заран (на скитски
за рог – челен, и за култовото числото 1 – първи). злато е „зар”, на старобългарски злато е „сърма”),
Трако-фригийската Велика богиня-майка Кибела,
което
явно
позната при траките под имената Бендида, Котито,
служи и за изБрауро, Зеринтия има за характерен атрибут две
разяване на
копия, навярно поради свещеното число 2 на боги„жълт” цвят
ня-майка, подобно на двурогия сърп на месеца.
(напр. в думаСветовна слава траките получават заради учета сяра), оттам
нието за човешкото прераждане, забележително
след речева
духовно постижение, приписвано на Орфей, петрансформавеца на Дионисовите тайнства, предхождащо с веция на звука
кове християнската идея за възкресението. Името
„р” в „л” се поОрфей може да се разчете като Ор БъЕЕ – пеещ
явяват днеш(свирещ) камък (арфа?), не само защото той почти
ните славянсвинаги е изобразяван стъпил върху камък, но заки думи злато
щото Тракийската култура се отличава с мегалитна
и жълт, но и
(каменна) представа за света, може би, идваща от
немските Gold
свещените мегалитни комплекси в Тракия (напр. Фиг. 9
– злато, gelb
Перперикон, Татул), от египетските пирамиди или
– жълт, както
от най-старите зороастрийски легенди за каменнои английските
то небе. Най-древното име на Тракия – Перке (Пер- gold – злато и yellow – жълт. Което пък показва възкоте) се извежда от името на митичния тракийски можна равнозначност на имената Зал-моксис и на
цар-герой Пейрой (съответстващ на тракийския гетското Гебел-лейзис в смисъла на „Златна маска”
бог-герой Перкос, Перкойс, Перконис, явно вари- или „Жълто лице”. Сведенията за солидно гетскоготско присъствие на Балканите и на територията на днешна България (особено в Северна България) през древността, включително
и през Средновековието, вече не впечатляват
никого, както и родството между скити, готи
(гети) и траки, всички потомци на азите в необятното мегаскитско пространство. Нищо
чудно, от „злато” и „gold” да произлизат също
имената на скитския бог на слънцето Колаксай
(доколкото точно е достигнало до нас), както
и на българския бог на слънчевия календар
Коледа (съответстващ на Сива Бога – Светлия
бог).
Всичко казано дотук, надявам се, очертава
мащабите на всемирен соларен култ към светлината като към осъзната същност на живота,
истината и Духа. В представите на предците
ни, праведните души светят като факли в подФиг 11
земното царство на мъртвите. И ако светлинаант на Хероса), превеждано от староиндийски също та е Върховен бог-отец, слънцето син-цар, луната
в значение на „камък”, „скала”, „планина” (немското Велика богиня-майка, то блещукащите звезди са
Berg - планина, БъОр – скала), участник в троянска- безброят от поданици - деца на светлината, изпълта война на страната на Троя, прочут с поразяващо- ващи небосвода.
то острие на каменното си оръжие.
Азбучното Слово открива пред човечеството
Херодот (История, кн. 2:81) заявява директна Духовните порти на Светлата епоха. Със силата на
прилика на орфизма с египетски обичаи „По това Светла Вяра хората побеждават зверските нагоегипетските обичаи си приличат с мистериите, ни, за да излязат от мрачния хаос и да прекрачат
наричани орфически, и с бакхическите, които са еги- в Светлата духовна епоха на нравствения порядък,
петски.”. Сериозно потвърждение неговите думи мирен свят на съзидателен труд, в който се сбъдва
намират в златните маски от погребенията на тра- човешката мечта за живот, изпълнен с Любов, закийски царе, аналог на златните маски от мумиите щитен от насилие и престъпна измама. Днес, в усна фараоните (вж. фиг. 11 - златна маска на владетел ловията на обществен упадък и ценностен разпад,
от могилата Светица (V - ІV век пр. н. е.) в Долината става безпощадно ясно, че дори кризата в прагмана тракийските царе, което показва, че египетското тичната икономика се дължи на криза в Доверието,
културно влияние на Балканите също има дълбоки т. е. дължи се на нравствена криза. Защото тоталкорени (вж. статията ми „За надписа върху стела от ната финансиализация на обществото, без инфоростров Лемнос”).
мационен еквивалент на паричните знаци, издига
Подчертано ритуалното предназначение на на власт лъжата, а тя угасява Духа, убива Любовта
златните маски, на златните венци, на златните и Доверието. Дали ще докажем, че сме достойни за
съдове и въобще на извънредно богатите високо- божествения Дух, или ще бъдем принудени да нахудожествени златни съкровища на траките гово- пуснем завинаги Светлата епоха, зависи от силата
ри за сакрално отношение към благородния метал, на нашата Светла Вяра, с която се противопоставячийто непотъмняващ жълт блясък несъмнено му ме на злото.
отрежда място на първостепенен светлинен знак.
Оттам произтича значимостта на „свещеното злаБургас, 28.04.2009 г.

Природа, екология
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Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

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

ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА КОМПОСТИРАНЕТО?
Д-р Светла Николова,
Сдружение „Агролинк”
В компостния куп протича поредица от трансформации, предизвикани
от организмите, които
намират прекрасни условия за живот в него.
Компостът се превръща
в „живо същество”, което диша, загрява се и накрая узрява. Различните
микроорганизми, бактерии и червеи променят
веществата в купчината,
тяхната форма, цвят и
свойства и така се създават нови вещества и
хумус. Тази нова биомаса е с повишена жизненост. Узряването на
компоста представлява
един „храносмилателен
процес”. По време на
ферментацията си компостът образува соли,
които се разтварят и се
усвояват от растенията
по-добре, отколкото наличните в почвата фосфати.

КОЕ ВЛИЯЕ НА
КОМПОСТИРА
НЕТО?
Фактори на процеса
на компостиране
Няколко са факторите, които влияят на процеса на компостирането
и умелото им направляване от човека може да
ускори и подобри получаването на компоста.
Кислород
Кислородът е необходим на микроорганизмите за разграждане на материалите.
Разграждането
може
да се осъществи и без
кислород, но това е изключително бавен процес и е познат като анаеробно компостиране.
Освен това много често
при него се отделя лоша
миризма и затова не се
препоръчва. За да се
преборим с нея, е необходимо да обръщаме по-често купчината.
Компостирането в присъствие на кислород
се нарича аеробно. То
протича най-добре при
влага между 40-70% и
при добро проветряване (аериране). Компостната купчина трябва да
има структура, която да
позволява движението
на въздуха. Достатъч-

ното въздушно пространство в компоста
осигурява необходимото количество кислород
и разпределя влагата в
целия материал. За да
се извърши добро компостиране, 30-40% от
първоначалния
обем
на купчината трябва да
бъде зает от въздушното пространство. Внасянето на обемни материали (като клони) е необходимо, за да се създаде
пространство
между
такива плътни съставки
като почвата или оборския тор. Наличието на
достатъчно въздух осигурява място за микроорганизмите. Проветряването трябва да става
равномерно за цялата
купчина. Аерирането е
необходимо за намаляване на първоначалното голямо количество
влага в купчината.
Обръщането на компоста е най-разпространеният начин за вкарване на повече въздух, когато компостирането се
прави в купчина и в градинарството. Освен аерирането, обръщането
дава възможност на материалите от външната
страна на купчината да
се преместят в средата,
където температурата е
по-голяма. Колко често
да я разбърквате зависи
от съдържанието на влага и вида на материала.
Високата влажност намалява пространството
за въздуха и същевременно влошава структурата на купчината. Ако я
обръщате по-често през
първите две седмици,
вашият компост ще бъде

готов по-бързо. Нашият
съвет е: разбърквайте

по-често компостната
купчина - на два-три
дни през първите две
седмици. Колко често
трябва да правите това,
ще разберете, ако температурата падне. Това
също е сигурен знак, че
трябва да обръщате.
Организми при
компостирането
Съществуват много
организми, които разграждат
органичните
материали. Много от тях
са невидими за човешкото око, но те са там по
време на целия процес.

Тези от тях, които
живеят при по-ниски
температури (до 50°С)
се наричат мезофилни,
предпочитащите
по-високи температури - термофилни. При
температури над 65°С и
термофилните организми умират.
Най-активни
при
компостирането в присъствие на въздух (аеробно) са бактериите,
актиномицетите и гъбите.
Най-важните организми са бактериите.
Техният живот зависи
най-вече от суровия
материал, количеството въздух, влагата, температурата. Те са много
малки и невидими и мо-

гат да оцелеят до 77°С.
Бактериите са едноклетъчни, цветни и имат
сферична, пръчковидна
или спираловидна форма. Те са всеядни и могат да се хранят както
с живи, така и с мъртви
материали. В купчината за компост, където
условията се променят,
едни видове бактерии
се заменят с други.
Ак тиномицетите
са особено важни за
формирането на хумуса. Характерният мирис на свежо изорана

почва през пролетта се
дължи на актиномицетите, по-висша форма
от бактериите, подобна
на гъбите и плесените.
Докато бактериите се
разполагат във външните слоеве или около
тях, то актиномицетите
могат да работят дълбоко в купчината. Те превръщат мъртвата материя в торфеноподобен
материал.
Гъбите са многоклетъчни или едноклетъчни растения. За
разлика от повечето зелени растения, те нямат
хлорофил. Хранят се от
мъртва или суха материя и получават енергия
при нейното разлагане.
Подобно на актиноми-

цетите, гъбите се появяват в крайния стадий на
компостирането. Найдобрата температура за
активизиране на гъбите
е от 21° до 24°С.
Охлюви. Те се хранят предимно с живи
растителни материали,
но могат да нападнат и
техните отпадъци и със
сигурност ще се появят
в компостната купчина.
Затова когато разхвърляте готовия компост,
уверете се, че в него
няма охлюви.
Бръмбари. Различ-

ните видове бръмбари
са едни от най-важните живи организми при
разграждането на органичните
отпадъци.
Същевременно те са и
естествени неприятели
на вредителите (напр.
на охлювите), затова някои градинари ги внасят
в градината.
Мравки. Хранят се
с различни материали
като гъби, семена, отпадъци, други насекоми.
Компостът осигурява някои от тях, както и подходящи условия за гнездене и поява на мравуняци. Мравките остават
в купчината само когато
тя е хладна. Работата им
обогатява компоста с
фосфор и калий.
Червеи.
Различни
видове червеи обитават
компостната купчина.
Те могат да се разделят
на три категории: живеещи върху разлагащата
се органична материя;
неприятели на други
организми, гъби, бактерии и т. н; и тези, които
могат да бъдат сериозни вредители в градината, като атакуват корените на растенията.
Земните червеи - много
хвалебствени страници
са изписани, след като
стана известна тяхната
роля за структурирането и обогатяването на
почвата. Чарлз Дарвин е
първият, който подсказа, че всички плодородни области на планетата
поне веднъж са преминали през телата на земните червеи.
(Знаете ли, че...
Малките черни мушички, които се появяват, когато махнете
капака на съоръжението за компостиране,
са безвредни.)
Влага
Мик р о ор ганиз м и те могат да се хранят с
органичните материали
само ако те са разтворени във вода, затова компостната купчина трябва да има 40-60% влага.
Има един много лесен начин, за да разберете достатъчна ли е
влагата. Вземете малко материал от купчината и стиснете в
ръка. Ако изтече вода,
то влагата е повече от

Природа, здраве
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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

необходимото.
Ако
капят само малки капки, то влагата е подходяща.
Влагата
ускорява
компостирането. Понякога дъждовете не са
достатъчни и трябва да
се овлажнява допълнително. Високата влажност обаче трябва да
се избягва, тъй като водата измества въздуха
от частиците и създава
възможност за анаеробни условия. В този случай купчината започва
да мирише. От своя
страна, ниската влажност също не е добра за
живите организми, тъй
като намалява тяхната
активност, а те трябва
да имат добри условия,
за да работят по-добре
и по-бързо.
Оптималното количество влага за доброто
компостиране зависи от
вида на използвания материал. Ако той съдържа
значително количество
слама и много влакнести материали, влагата
може да бъде по-висока. Но ако съставките в
компостната купчина са
дребни, влагата трябва
да бъде по-ниска. За да
я намалите в преовлаж-

нения материал, трябва да добавите сухи
съставки или просто да
разбъркате купчината
добре. При сухо и горещо време покрийте компостния куп, за да запазите влагата. Покриването
през зимата ще предпази
компоста от преовлажняване. За да поддържате нужното ниво на
влажност,
оформете
купчината като покрив
на къща или купа сено.

Така водата ще се стича, а вътрешността ще
остане суха. Една неоформена купчина ще
изисква много по-често
проверки за влагата.
Температура
Температурата е много важен фактор при
компостирането. Микроорганизмите произвеждат топлина, когато
разграждат органичните материали. Затова когато те се хранят и са ак-
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„Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората
и за неврастенията..
Хората умират, защото има месоядство. Аз отричам месната храна, защото
зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея.”
Петър Дънов

тивни, градусите се покачват. Компостирането
при температури между
50-65°С, или около 60°С,
е най-доброто. Внимавайте! Тази температура
може да ви изгори.
Високите градуси са
важни за унищожаването на патогенните микроорганизми и плевелните семена. Същевременно трябва да се знае,
че тъй като само някои
организми живеят при

условия над 70°С, много
високите температури
трябва да се избягват.
Въпреки че яйцата на
паразитите и насекомите при тези градуси се
унищожават за кратко
време, те могат да оцелеят в другите части на
купчината, където е постудено, затова трябва
да се разбърква.
Намаляването
на
температурата в купчината, преди материалът
да се е стабилизирал,
показва, че компостът
остава без кислород
(анаеробен) и трябва да
се добави въздух, като
се разбърка.
Температурата зависи от няколко фактора:
• Размера на купчината. Ако тя е много малка,
не може да се постигне
висока
температура,
особено през зимните
месеци.
• Заобикалящата температура (през зимата
- студено, през лятото
- топло).
• Съдържанието на
влага. Доброто овлажняване подпомага повишаването на температурата.
• Степента на аерирането. Всички матери-

али в купчината трябва
да бъдат подложени на
действието на висока
температура,
затова
разбъркването е важно.
• Вид на компостирания материал. Ако купчината съдържа повече
оборски тор, окосена
трева и други материали, означени със знака
„С”, температурата ще се
повиши по-бързо.
• Размер на частиците. По-дребните частици ускоряват компостирането.
• Съотношението C:
N.
Всички тези фактори
са свързани един с друг
и е ясно, че през зимата
компостната
купчина
трябва да бъде по-голяма, за да може да се даде
възможност на температурата да се повиши отначало във вътрешността на купчината, а след
това с разбъркването
ще се осигури подходяща топлина за всички
материали.
(Знаете ли, че...
Бавното компостиране отнема 5 минути
на седмица, а бързото
– 10-15.)

СЪВЕТИ ЗА МЛАДИ РОДИТЕЛИ
От антропософски лекари

Нели СПИРИДОНОВА-ХОРИНСКИ, Виена

1. Белтъчини: През първите три години да не
се дават още никакви яйца, понеже в по-късна
възраст това се отразява негативно на инстинкта
за здравословно хранене.
При инфекциозни болести като грип, ангина, шарка и т.н. да не се дават белтъчини
(месо, яйца, сирене, мляко).
Също и при възрастните: Който приема
само 20 грама белтъчини на ден, вместо например 120, е добре защитен от инфекциозни заболявания.
Децата в училищна възраст е добре
да ядат само малко и то светло месо. Извънредното порастване на днешните деца
(акселерацията) до голяма степен се дължи
на храненето с много белтъчини.
До голяма степен калцирането на артериите се дължи на прекаленото количество
приети белтъчини. Р. Щ.
2. Когато децата до деветата си година се
научат да говорят на местния диалект, а не
само литературен немски (съответно български), това подпомага тяхното душевно
развитие. Р. Щ.
3. Ако храната е бедна или няма достатъчно подправки, могат да се появят глисти. Срещу тях помага диета от настъргани моркови
и червено цвекло. По възможност да се дават
при пълнолуние. Не помага при тения. Р. Щ.
4. Който остави детето си да прави обичайната физическа гимнастика, трябва да
има предвид, че когато порасне, то рано
може да получи болести на обмяната. Точно обратното се постига, ако то изучава
движения, които се изграждат от душевно
художествената област. Р. Щ.

5. Когато детските очи виждат само красота до
седмата си година, детето израства така, че през
целия си живот запазва естетическото усещане за
красивото. По-късно това качество не може да се
изгражда по този начин. Р. Щ.

6. Имайки се предвид по-късната възраст на
човека, много е важно възпитателят да внедри у
детето почит и респект към хората и към природата. За това много помага, когато със завързани
очи то се остави да опипва различни неща, взети
от природата. Почитта в ранните години
се превръща в ценни качества на характера при възрастния човек.
7. Деца, които се напикават през нощта, не бива да спят на гръб. Да се зашие на
гърба на пижамата една топчица или четка, за да се избягва обръщането по гръб
по време на съня. За една суха нощ да се
обещае награда. Наказанието е много
вредно. През деня е хубаво детето да работи или да играе до изпотяване. Р. Щ.
Който от малък свикне да спи настрана, като възрастен рядко ще хърка.
8. Некрозирали бъбреци: Една важна
причина, между останалите, е закаляването в детска възраст и прекалените
слънчеви бани. Р. Щ.
9. Хора, които не са прекарали никакви
детски болести (не са вдигали в детството
висока температура), в късна възраст много повече са податливи на заболявания
от рак и склероза.
10. При хълцане със сигурност помага следното: Една чаша да се напълни до
половината с вода, да се наклони и да се
пие от срещуположния на устата ръб.
(Съвети, при които на края стои Р.Щ.,
са дадени от Рудолф Щайнер)

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

Братя ГРИМ

Ж

БЯЛАТА СЪРНА

ивеели някога цар и царица. Те били честити, защото се обичали взаимно и поданиците им ги почитали. Едно не стигало,
за да бъде пълно щастието им: нямали си
наследник. Един ден царицата седнала край един
извор и се отдала на своята мъка:
- Колко съм нещастна, че си нямам дете! Трябва
ли да умра без утеха?
Както се окайвала, така забелязала как водата на
извора се раздвижила. Един едър рак се появил и й
рекъл:
- Царице, ти ще имаш най-сетне това, което толкова желаеш. Тук наблизо се намира великолепен
палат, построен от феите. Невъзможно е да се намери, защото е заобиколен от гъсти гори. Но аз ти
предлагам да те заведа там.
Царицата много се изненадала и му казала, че
приема на драго сърце това предложение, само
че не би могла да върви назад. Ракът се усмихнал
и веднага се превърнал в дребна бабичка, която
излязла суха от извора. Дрехите й били бели с тъмночервена подплата, а сивите й коси били превързани със зелени панделки. Храстите и трънаците се
отдръпвали да й сторят път, земята се покривала с
теменужки и хиляди птици запели по дърветата.
Царицата още не се била съвзела от изненадата, когато пред очите й блеснал безподобен замък,
целият в диаманти. Тя извикала от възхищение. В
миг вратите му се разтворили и оттам излезли шест
феи.
Те се приближили, направили дълбок поклон
пред царицата и всяка й подала по едно цвете от
безценни камъни: роза, лале, съсънка, кошничка,
карамфил и калина.
- Царице, – казали й те, - щастливи сме да ти известим, че ще добиеш една хубава принцеса, която
ще наречеш Желана. Не забравяй, щом тя се роди,
да вземеш букета, който ти даваме, и да назовеш
всяко цвете по име, като си помислиш за нас. Ние
веднага ще се явим.
Царицата, преизпълнена с радост, им благодарила хиляди пъти. Наскоро се появила на бял свят
една очарователна принцеса. Тя я нарекла Желана, взела букета и назовала всички
цветя едно след друго.
В миг феите пристигнали. Те целунали детето и щедро го дарили.
Възхитена, царицата още им благодаряла, когато влязъл толкова
голям рак, че едва минал през вратата.
- Ах, неблагодарна царице! - викнал ракът. - Как е възможно толкова скоро да забравиш феята на извора и услугата, която ти направи,
като те заведе при сестрите си? Ти
всичките повика, само аз единствена съм отритната.
Царицата безутешно я уверявала, че е мислила да назове името на
нейното цвете и я умолявала да не
й отказва своето приятелство и да
бъде благосклонна към принцесата. Феите присъединили своя глас
към нейния.
- Скъпа сестро, - казали те, - не
се сърди на царицата, тя не е имала
намерение да те засегне. Излез от
рачешкия образ и покажи истинския си чар.
Феята на извора била себелюбива. Похвалите на сестрите й смекчили нейния гняв.
- Е, добре! - рекла тя. - Няма да
сторя на Желана всичкото зло, което бях намислила. Но ви предупреждавам, че ако тя види светлината на деня преди петнадесетата си
година, ще има да се кае.
Сълзите на царицата и молбите
на феите не я склонили да промени
заканата, която произнесла. Тя се
оттеглила заднишком, загърната в
червената си роба.

Щом излязла, феите се скупчили да
се посъветват. След
като
отхвърлили
редица хрумвания,
решили да построят дворец без врати
и прозорци, само
с един подземен
вход, където Желана да живее на светлина от свещи.
Три удара с вълшебната пръчица
започнали и завършили голямата постройка, цялата от бял
мрамор, диаманти и
смарагди.
Принцесата расла сред това великолепие и всеки ден показвала все нови способности. Шестте феи много я обичали, а най-вече феята Лале. Тя непрекъснато съветвала царицата да
бди над нея.
Тъй като Желана наближавала петнадесетата
си година, царицата поръчала да й нарисуват
портрет. Този портрет бил разнесен из най-големите царски дворове на света. Нямало принц,
който да я види и да не й се възхити. Но един от
тях така се увлякъл, че не могъл да се отдели от
портрета на своята принцеса.
Царят, който престанал да вижда сина си, разпитал с какво се занимава той. Щом разбрал каква е
работата, поискал да му донесат портрета. Едва го
зърнал и рекъл:
- А, мой скъпи Воине, - така били нарекли принца, след като бащата спечелил три големи битки,
- ами че да доведем тази принцеса, мисля, че ще
украси палата.
Царят избрал за пратеник Остронос, млад
благородник, твърде красноречив и с голямо
богатство. Той много обичал принца Воин и за
да му направи удоволствие, съставил най-хубавата свита на света.
Тръгнал веднага с хиляди подаръци и портрета на принца.
Когато научили за идването на
пратеника, царят и царицата се
развълнували. Те много ценели
принц Воин и знаели, че в целия
свят няма друг по-достоен за съпруг
на тяхната дъщеря. Но феята Лале се
явила пред царицата и й рекла:
- Внимавай, царице, да не въведеш Остронос при нашето дете. Не
бива той да я вижда, нито тя да отива
при царя, който иска ръката й, преди да е навършила петнадесетата си
година.
Царицата прегърнала феята и й
обещала да следва съветите й.
Пратеникът пристигнал. Цели
двадесет и три часа се точила свитата от двадесет и четири хиляди пажа
на коне и шестстотин мулета със
златни подкови. Улиците се задръстили от тях.
Остронос бил приет с най-голямо
внимание, но когато поискал да поздрави принцесата, била му отказана
тази чест. Царят му обяснил причините. Но те не го убедили.
- Как! - рекъл той. - Нима е възможно да се спирате пред глупости
като някакви предсказвания на феи?
Аз нося портрета на принц Воин със
заповед да го предам на принцесата.
Той го разгънал веднага. Портретът, който бил обучен да говори
на принцесата, произнесъл: „Хубава
Желана, не можеш да си представиш
с какъв плам те чакам...” Царят и ца-

рицата били смаяни и замолили Остронос да им го
даде, за да го занесат на дъщеря си.
Като видяла чудодейния портрет, принцесата
се зачудила не по-малко. Но хубавият образ на
принца и умният му израз я привлекли съвсем.
Тя се изчервила, свела очи и нищо не казала.
Така царицата разбрала чувствата на дъщеря си,
придворните дами на Желана - също. Те били три:
Шибойка, която силно обичала принцесата и й била
вярна; Трънка, която я презирала и й завиждала; и
майката на Трънка, която обичала до полуда своята
дъщеря. Желана не забелязала завистливите погледи на Трънка към подаръците на принца и най-вече
към портрета му. Тя само си мислила как да ускори
сватбата.
- Не може ли - казала - да пътувам със съвсем затворена каляска, в която да не прониква светлината на деня?
Тя все повтаряла това и най-сетне майка й отстъпила пред нейното желание. Остронос получил
уверението, че Желана ще замине в скоро време.
Преизпълнен с радост, той си тръгнал на часа, без
да е видял принцесата.
Направили доста голяма каляска без стъкла, затворена като кутия. После, след дълги сбогувания,
настанили през нощта в нея принцесата с придворните й дами и конете полетели в галоп.
Обаче Трънка се била сговорила с майка си. Когато впрягът влязъл в царството на принц Воин,
точно по обяд, придворната дама избила покрива
на каляската с голям нож, който си била поръчала
нарочно. Тогава за пръв път принцеса Желана видяла светлината на деня.
Едва я зърнала, преобразила се в бяла сърна и
побягнала. Спряла се чак в съседната гора. В същото време феята на извора бунтувала природата.
Светкавиците и гръмотевиците разпръснали свитата на принцесата. В празната каляска останали
само Трънка и майка й.
Те не си губили времето напразно. Трънка си
сложила короната и най-разкошните дрехи на Желана. Със скиптър в едната ръка и глобус в другата
тя се отправила към града, последвана от майка си,
която й носела шлейфа.
Задало се голямо шествие начело с царя, принца
и неговата свита: идвали да посрещнат бъдещата
царица.
- Аз съм принцеса Желана - им казала Трънка.
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Детски свят

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

- Една зла фея завидя на моето щастие и разпръсна придружителите ми. Но ето придворната дама,
на която са поверени писмата от царя, моя баща, и
скъпоценностите ми.
Като я чул, Воин извикал, а царят се навъсил. Момата била толкова висока, че дрехите на принцесата едва й прикривали коленете. И била ужасно слаба. Носът й, по-гърбав от човката на папагал, бил
червен и лъскав. С една дума, била толкова грозна,
колкото Желана била красива.
- Не се учудвам вече - се провикнал царят разгневен - защо са държали това съкровище скрито
цели петнадесет години!
Колкото за принца, нямал сили горкият да произнесе нито думичка. Най-сетне казал:
- Излъгали са ни! Великолепният портрет, който
ме очарова, няма нищо общо с тази личност тук.
Трънка безочливо се защищавала. Придворната
дама на всичкото отгоре се провикнала:
- Ах, моя хубава принцесо, къде сме попаднали?
Така ли се посреща особа с твоето положение? Какво безобразие! Но царят, твоят баща, ще си отмъсти!
- По-скоро ние ще си отмъстим! - отвърнал царят и заповядал двете жени да бъдат хвърлени в
тъмница.
Отчаянието на принц Воин било толкова голямо, че решил да се оттегли в някое усамотено място, където да прекара остатъка от своя тъжен живот. Верният Остронос го придружил. Вървели три
дни. Навлезли в гъста гора и там спрели. Остронос
отишъл да потърси подслон, а принцът взел лъка
си и тръгнал на лов.
Но какво станало през това време с Желана?
Като сърна била също така хубава, както като
принцеса. Тя тичала през гората, задъхана от страх.
Бояла се от дивите зверове. Пощипвала тревица и
пийвала водица от поточетата.
А Шибойка? Гръмотевиците и светкавиците не
отклонили вярната девойка от дълга й. Тя също се
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Българите са умни и хубави и това се дължи на високия морал на техните
деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как ще изглежда в
бъдеще българската нация, зависи от днешните поколения.

спуснала към гората и
след като бродила цял
ден, видяла да се задава една сърна. По големите й очи, плувнали в
сълзи, тя познала своята господарка. Дълго
плакали двете. Тяхното
ридание трогнало феята Лале.
Добрата фея имала
причина да се сърди, че
не се вслушали в съвета й, но толкова обичала кръщелницата си, та
не могла да я остави на
гнева на феята от извора. Тя се появила веднага. Шибойка я замолила
да върне на принцесата
прежния образ.
- Това не е по моите сили - казала феята.
- Мога само да намаля
срока на нейното наказание и малко да го
смекча. Щом нощта смени деня, тя ще напуска
образа на сърната, но
ще го придобива пак в
зори.
Сърната й близнала
ръката. Феята добавила:
- Вървете по тази
пътека и ще намерите
подслон - след което
изчезнала.
Шибойка и сърната последвали съвета
й и скоро стигнали до
една колиба, пред която стояла една добра
бабичка. Тя ги въвела в
малка хубава стаичка и
ги оставила. Свечерило
се. Желана напуснала
образа на сърната. Да
се опише радостта й е
невъзможно. Но денят я посрещнал пак като сърна,
която драскала по портата. Шибойка й отворила и
тя се понесла към горския гъсталак.
Обаче Остроноско също бил намерил подслон у
добрата старица.
Там пренощували с принц Воин в една стая, която била отделена от стаичката на принцесата с тънка дъсчена преграда. На разсъмване неутешимият
принц отишъл на лов. Мярнала му се една бяла сърна. По-хубава от нея не бил виждал.
Спуснал се по следите й.
Целия ден тичал, пускал стрели, но те не засягали сърната, защото феята Лале, невидима, ги отклонявала от целта. Вечерните сенки прекратили това
тъжно преследване.
Цялата нощ Желана оплаквала на рамото на Шибойка своята тъжна съдба. На сутринта отново станала сърна и някаква непобедима сила я тласкала
към гората. Ловецът я чакал - ловът пак се подхванал.
Обаче към пладне принцът се уморил от тичане,
изтегнал се на тревата и заспал. Сърната по невнимание минала покрай него. И какво станало, след
като го познала? Очите й, пълни със сълзи, не можели да се откъснат от неговия образ. Тогава той
внезапно се събудил и се провикнал:
- Хубава сърнице, не се страхувай. Аз искам да те
отведа с мен и постоянно да те пазя.
Но сърната побягнала. Хиляди пъти би предпочела да бъде убита от този, когото обичала, отколкото да бъде запряна от него в този й вид.
Ловът траял до вечерта, за да се подхване пак на
сутринта. Но на третия ден привечер, както била
решила феята от извора, една стрела засегнала
сърната в плешката. Тя паднала окървавена.
- Колко ми е мъчно, че те раних - казал принцът.
- Не бой се, аз ще те излекувам.
И като вързал сърната с панделки, за да не избяга пак, тръгнал да търси верния си Остронос.

Кой би могъл да си помисли, че най-хубавата
принцеса на света един ден ще бъде така унизена
от принца, който я обожавал? Тя се помъчила да
скъса панделките, но те се затегнали още по-силно и вече се задушавала, когато дотичала Шибойка.
Тъкмо да я освободи, принцът се завърнал.
- Господарю, - му казала тя много учтиво, - тази
сърна е моя.
И умилкването на сърната потвърдило думите й.
Принцът се оттеглил двойно по-печален.
Но Остронос, когато бил отишъл като пратеник,
бил забелязал Шибойка. Той я познал, проследил я
отдалече и я видял да влиза със сърната в колибата
на добрата старица.
Споделил с принца това странно откритие.
Принцът не се заинтересувал, защото всичко,
което му напомняло за Желана, му било вече
противно.
Остронос обаче искал пак да види Шибойка.
- Тъй като една проста дървена ограда ни отделя - си рекъл той, - защо да не пробия в нея една
дупка?
Направил я и погледнал през нея.
Какво било учудването му, като видял една принцеса с рокля от брокат! От рамото й течала кръв...
- Ах, господарю! - се провикнал той. - Ако искаш
да видиш първообраза на портрета, който те очарова, приближи се до тази дупчица.
Принцът, щом погледнал, в миг се озовал пред
вратата на принцесата и почукал лекичко. Шибойка
помислила, че идва старицата. Тя я била повикала
на помощ да превържат ръката на принцесата и изтичала да отвори.
Принцът се хвърлил в краката на Желана. Той й
разкрил своята любов и й разказал за измяната на
Трънка. Тя не посмяла да му открие своето нещастие и искала нощта да трае винаги.
В образа на старицата от колибата феята Лале
бдяла честита. Слънцето изгряло и Желана не се
превърнала в сърна. Като забелязала това, обзела
я силна радост. В същия миг звуци на тромпети и
барабани огласили гората. Войската на царя, бащата на принца, отивала на бой срещу царя, бащата на
Желана. Една каруца, в която се окайвали Трънка и
майка й, оковани във вериги, я следвала.
Принцът излязъл. Войската го приветствала, царят му подал двете си ръце - Воин разкрил цялата
невероятна история.
В това време феята Лале с едно подухване излекувала раната на принцесата. Духнала още веднъж
и се появил чудесен
кон, на който се покачила Желана да
догони своя принц.
Първата грижа
на Желана била
да измоли милост
за пленниците, на
царя - да разпусне
войската, на принца - да се върне
в столицата, за да
ускори сватбата.
Заредили се невиждани пиршества. Шестте добри
феи били на челно
място. Те подарили
на кръщелницата си
великолепен палат
от диаманти. Остронос се оженил
за Шибойка, която
феите също дарили заради нейната
вярност.
Така бялата сърна и всички, които я
обичали, заживели
в щастие след голямата беда.
Превод:
Надя
Трендафилова
Илюстрации:
Сантен
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Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?

15 - 21 юни 2009 г.
Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Един поетичен поздрав от Троян
за всички жени от редакцията
на вестник “Родово имение”!
***
Когато една жена обича,
тя тръгва към любимия
като висока вода,
скъсала всички бентове
на задръжки и на забрани.
Готова е в негова сянка
да се вгради,
като нестинарка
през мълвата да мине,
на любовната мълния
цялата да се отдаде –
от корона до корен
да я изпепели...

***
Днес гласовете ни
кръстосват ефира
и не питаме
за оня век старомоден –
с писма, куриери
и албуми за спомен.
Но какво ще остане
от тази любов –
сателитна и разпиляна в подредения космос на разума?
***
Под аурата на дъжда ще минем,
окъпани от цветната дъга.
Глухарчета в ливада лятна
ще полетят подир пчела.

ВИНО ОТ РАЯ
На Христо Танев - да бъде!

И от пепелта пак се изправя –
с ръце, готови да галят.

Народе мой - лета хиляда страда
робията на чужди и на “свои”.
Сега стоиш пред портите на Ада –
в примката на гномските копои.
А конникът на източния вятър
и слънцето, изгряло от морето,
Орел ти носят от забравен шатър,
за да имаш Стълба към небето!
Със звездните салкъми на мавруда
и гъмза с рубинена магия,
със мелнишките изби с изумруда,
за да носиш Кръста на Месия.
Във земя обетована и свята:
от извори, танцуващи с безкрая,
с Античността във сенките посята,
и кани, пълни със вино от рая.
Клокочи в него шифърът на Кирил,
с модул - ключ на земните пътеки,
понякога и Господ го е дирил –
за да отключи Космоса на всеки!

Поетичен поздрав за всички мъже
от редакцията на вестник “Родово
имение”!

ИН и ЯН

***

Той улавя мига,
Тя твори вечност.
Той търси насладата,
Тя - смисъла.
Драматични сблъсъци
и космическа пустота.
Разминаване
или мъдра житейска игра?
А какво е вечността
без мига?
А какво е мига
без копнежа по вечност?

Бог сътворил Адам
в един единствен ден
от глина
(ще рече, от кал).
А след това и Ева сътворил
от едно ребро Адамово.
А аз те носех дълго в себе си
и те създадох не от кал –
от чувство,
от безсъници
и слово!

СПАСЕНИЕ

В началото не бе ли Словото?
По богоподобие те сътворих
и не за да съм богоравна.
Едно единствено ребро
дължах ти,
а по женски щедро
цял изваях те от стих!

В съдбата ми,
съдбата на народа –
вулкани от сълзи
и песнопения.
Единствено в
безсмъртната природа
има място за спасение!

Поетичен поздрав за
всички читатели
на вестник “Родово
имение”, който е духовен
пътеводител в нашето
време, както и да го
наричаме: бездуховно,
разделно, апокалиптично.
От нас зависи да го
превърнем във време на
духовен подем чрез мъдрост,
любов и добротворчество!

Петко КАНЕВСКИ
Из стихосбирката
„ГОРЕ РЪЦЕТЕ”

***
Ако някога погледът ти плисне
не лъчезария, а умора,
ако нещо усмивката е вгорчило,
ако грижата е драснала бръчка,
ако една струна в душата ти
някой нехайно е скъсал,
ако си подал ръка на подлец,
ако вярата ти някой е излъгал,
ако на една любов си сложил кръст –
не всичко още е свършило...
Цветана Качерилска (Ана Рилска)
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -
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от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

НА БУЗОВО КАЛЕ МАГМА Е
ЗАТВОРЕНА В НЕДРАТА
Дана НИКОЛОВА
Изкачвам се по южен склон на Средна Стара планина. Пред мен се открива много рядка забележителност, за която дори не ми стига фантазията да
разбера как е построена? Наоколо цялата природа
е обгърната от тишина, спокойствие и невероятната атмосфера. Зарежда ме с нещо, което е живо и
днес и ме вълнува. Така както това място някога е
вълнувало древните траки. Пред мен е Бузово кале,
останки на крепост на 2 км югоизточно от село Бузовград. Стърчат останки от крепостни стени, в
най-високата част личат стени на наблюдателна
кула. Личи зидария от ломени скали, споени с бял
хоросан, смесен с парчета от тухли и цигли. Тук са
намерени монети от времето на Константин Велики (306-337 г. н. е.) и части от ранно-византийска керамика, както и от Второто българско царство. Крепост охранявала пътя и прохода към село Казанка,
в южните склонове на Средна гора, отблъсвала
удари от север и настъпления откъм Старозагорско и Пловдивско по пътя към Казанлък. Южно от
крепостта, в местността Черковищата, намерили
основи на две църкви. А в местността Суваткруша
следи от старо тракийско селище и некропол разказват стари сказания и легенди за хората, живели
някога по тези места. Изкачиш ли се по пътеката до
Бузово кале, отгоре се открива невероятна гледка
към долината на тракийските царе.
Присядам на високото и се вслушвам в разказа
на вятъра, довял до мен старите разкази за полумитични времена.
Всичко започнало преди незапомнени времена.
Земята на Балканите се събудила след милиони години сън. Набирал сили нов катаклизъм, сгорещила се земята, загорели недрата й. Голямото море,
наречено хилядолетия по-късно Средиземно, се
разширявало и отнело още от сушата на север. Балканската земя се сгърчила от невероятната мощ
на раздвижилата се земна кора. Стара планина със
земетръсни стонове се накланяла все повече към
Родопите, а образувалата се равнина – Тракия, се
готвела да стане родно място на легендарно
многомилионно племе, взело името на равнината – траките. Земята се успокоявала за
малко в просторната равнина, която доскоро стенела под напора на подземната лава.
Постепенното напрежение образувало дълга гънка пред балканския рид – това били
Средна и Сърнена гора. Магмата отново
била затворена в недрата, откъдето извирала доскоро, но всеки момент заплашвала да
изригне отново, почувствала се в капана на
земната дълбина. Запъплила нагоре, търсейки да избие през всяка пролука, цепнатина
и дупка, блъскала се в затворени пространства, а младата планина не удържала на напъна и лавата се устремила с всичка сила
нагоре да види небето. Стигайки повърхността, успокоена застивала във формата на
сферични камъни и всичко утихвало за още
милиони години.
Времето прелитало като опашка на комета по небосклона и наблюдавало всяко
живо същество и онова, което ставало с
него. В един летен ден до сферичните камъни дошли няколко здрави мъже и тежките им длета
полазили мегалитите. Надалеч ехтели ударите на
хората, потните им гърбове лъщели на изгарящото
слънце. Няколко деца носели храна и вода на бащите си и гледали захласнато делата им с недоумение в очите – не е обичайно добиване на камъни за
къщи и крепости. Дялат нещо странно.
Настанали глад и мор по тази земя. Няколко години поредни летата били сушави, зимите дълги и
мразовити. Плъпнали болести. Млади дървета изсъхвали, старите изкелявали, реките пресъхвали.
Нивите опустявали безплодни, земята се напуквала.
Посърнали селата в Тракийската равнина – тяхната
родна земя. Бебета умирали в треска, порасналите

побелявали без време, възрастни се побоявали от
кахъри. Някаква прокоба тлеела над племето тракийско. Видели се в чудо млади и стари. Отделили
група от най-мъдрите хора от всяко племе в околността и ги проводили до древния храм в подножието на Триглавия връх. Скромни дарове събрали
хората в тежкия си недоимък. Угрижени и умълчани отпътували пратениците по друма към планината на север.
Когато се изкачили по скалистата стръмна пътека по билото на страховития рид, горе пред храма
ги посрещнал беловлас старец. С мек глас и добри
думи ги поканил да влязат при него. Словата му се
нареждали, сякаш самата Земя им говорела, сякаш
вятър усилвал силата на думите му. От години гледал отгоре кахърната тракийска земя, пожарите
летни, стълбовете дим, в небесата издигащи се. От
тях върховете олисели, сланясала гората. Напролет
полето не цъфтяло, неогласяно от стадата, доскоро безбройни като звездите, нивите рехави оставали. Виждал, мъката като чума обвивала хората,
вятърът не минавал вече над мъртвото родно усое.
Гледал старецът и луната вечер, и слънцето денем,
питал звездите за хала човешки. Това, което разбрал, казал на пратениците: „В грижи е потънала
Земята-майка. Зли демони са затворени дълбоко
в недрата й земни, не мирясват, върлуват, кипят
сърдити. Нея в трески тресат, а на хората съдба
безутешна докарват.” После старецът поел дълбоко дъх и продължил. Знаел ги, каменоделци са прочути, потомци на майстори стари. Нека уменията си
впрегнат сега и навръх канарите олтари да сторят.
„Храмове нямате, братя, мои! На Богинята-майка
огнища за свой подслон при вас да има! В тях синът
й Слънце да почетат, че той дава живот на земята човешка и на цялата Вселена.” И още старецът
нарежда: „Титани подземни са преградили пътя
към небесата. Боговете достъп да нямат до хората. До другото лято храмове да издигнете, богове
да приканите и с обич да помолите плодородни
облаци да ви пратят, благодатен дъждец да напои
земята, а тя с благодат да ви дари. Тогава и вие в
щастие да добрувате!

Догодина и аз ще си ида от Земята човешка, но
вие това дело да сте свършили, иначе лошо за всички!” завършил старецът.
Станали пратениците от местата си тихо, поклонили се на мъдреца и заслизали надолу към равнината, изпълнени с надежда и благодат сърдечна.
Крачели дълбоко замислени. После казали всичко
на хората.
Лятото, след скромната жътва, мъжете задялали
скалите, кипяла усилена работа. Упорито дълбаели
цепка по цепка, за да отделят огромните камъни,
пролуки да имат. Подредили ги майсторите, нагласили късовете, както боговете ги в умовете съветвали. После, когато зимата сковала земята, водата в

скалите, дето дъждът изпълнил, в лед се превърнала и пропуквала още скалите. От тях напролет капища съградили. Храмовете на траките по върхарите
първи Слънцето с радост посрещали, с молитви го
приканвали с живот и радост да ги дарува.
Скалното светилище Бащин камък
След още хиляди години по тези места друг
жрец мина. Мери земята и онова, що изрови от нея,
от времето тракийско бе. После дълго мери звездите с уреди сложни, в космически пространства
проникна. Искаше да разбере волята Божия за Вселената и за съдбата на човеците, оставили делото
си в земята на нашата Родина. Дълго измерва звездите мъдрецът, беляза някакви открити от него посоки между звездите, а те с готовност му отваряха
пътищата си неизбродими, искаха да му ги покажат,
по тях да мине. Мъдрецът нанесе на карта храма
околовръст, писа някакви знаци и цифри. След
това дълго обсъжда с хората, дето работеха редом
с него и посланията на времето търсеха, и сън не ги
хващаше, додето тайните на древните майстори не
открият: как е постигнат на храма строежът съдбовен. Който трябвало така да бъде съграден, че до
днес непокътнат да остане, векове в унес да надживее и на земните спазми да устои. Та додето дойде
днешният ден и посланието си на нас предаде.
А новият жрец, щом тайната древна разбра, взе
си събраната памет на времето и пое на изток по
хребета, към съседното село, там да помогне и разчете свещеното дело на древните траки. После обеща пак да дойде напролет, останал доволен от усърдието и майсторлъка на ръкотворния паметник,
що бе изследвал... И видя той още от онова далечно минало, как в зимните студове, сковали земята,
идвали древни каменоделци тук, при грамадните
скални масиви, и пълнели цепките им с вода. Нощем, когато небосклонът изцъклен изцеждал всяка
топлинка, скалите започвали да стенат с мелодия
подземна, идеща с приглушен тътен. Малките водни кристали се впивали в скалата и като нож магичен я разполовявали; после - на още и още пукнатини и пролуки. От тях освободен излиза укротеният
дъх на подземните демони и земята остава
освободена и успокоена.
През цялата зима земята сънува своите
сънища цветни как напролет топлият южен
вятър довява при нея пъстроцветното множество. Напролет излизат мъжете и юнашки мишци напъват, а девойки с песен ги напиват. Духът човешки колоси към небесата
изправя в молитви и благодатност към Бога
небесен и към майката Земя, та стихиите
подземни да кротнат.
Хората в почит да се поклонят, а природата с щедри дарове да им се отплати.
Това ми разказа вятърът над село Бузовград, на 5 км южно от Казанлък. Там е Бащин
камък (Бубакая, или Врата на богинята Майка) - скално светилище - грамадни валчести
камъни, с прозорец към връх Мазалат (на
Стара планина н.в. 2197 м). Днешните хора
знаят, че това е древно астрономическо
съоръжение, отпреди 4000 г., с което се е
сверявал тракийският календар (по лятното слънцестоене).
Изумена разглеждам древното каменно съоръжение с култов характер за наблюдаване залеза на
Слънцето по време на лятното слънцестоене (21
юни). Археологическите изследвания показват, че
то е построено в периода 1800–1600 г. пр. н. е. и е
използвано за астрономически наблюдения и поддържане на календара. Днес историците твърдят,
че скалното светилище е обслужвало култа на траките към Слънцето.
В подножието е разположена Долината на тракийските царе – столицата на одрисите Севтополис
(на дъното на язовир Копринка) и редица подмогилни храмове и съоръжения, датирани по археологически път в периода 600–200 г. пр. н. е.
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КЛОППЕНБУРГ
НАЙ-СТАРОТО СЕЛО В ГЕРМАНИЯ
– МУЗЕЙ НА ОТКРИТО
евангелските. Църквата
има силно влияние върху жителите тук – дори в
седмичната програма на
телевизиите има черен
списък от филми, които
църквата забранява да
се гледат.

Мариана
ПРАМАТАРОВА
Пътуваме с кола в
неделната утрин към
най-старото германско
село в Долна Саксония.
Редуват се китни села
– най-близките по-големи градове са Бремен и
Линген. Спокойствието
и тишината са навсякъде, а по улиците и площадите цъфти рододендронът (известната у нас
странджанска зеленика). Балконите и къщите
са украсени с мушкато,
а по стените се извиват
декоративни рози.
Преминавайки през
междуселския път, откривам ферма за ягоди.
Познавам я по бутафор-

ната огромна ягода насред полето, няколкото
бели шатри и спрените
автомобили. Тук всеки,
който желае, може да
си набере пресни ягоди,
претеглят му ги, плаща
и си тръгва с колата. В
следващото село има
фестивал на аспержите,
които се берат през май,
и цената им е доста солена – около десет евро
за килограм.
Спокойствието
е
привидно, защото в десет часа започва неделната молитва в черквата
и в следващото селище
семействата бързат за
служба.
В този регион преобладават евангелските
черкви, тъй като населе-

нието изповядва евангелизма. Черквите се познават по високите тънки
кули с петел на върха.
Рядкост са католическите храмове и те не могат
да бъдат по-високи от

Пристигаме в Клоппенбург. Селото-музей
е голямо и тук може да
се прекара цял ден. Има
всичко – воденица, езеро, животни, старинни
къщи, селскостопанска

техника и инвентар, влак,
вятърни мелници, парк,
училище, черква, занаятчийски работилници.
В пекарната собственоръчно можеш да си направиш и изпечеш хляб,
в грънчарницата – да си
направиш ваза или саксия.
Първо
посещавам
музея на селото. Експозицията включва старинни мебели, старинни часовници, чанти,
изработени от старите
майстори, документи за
живота в Клоппенбург.
Забележителна е сбирката от дрехи и костюми. Колекцията „индиго”
представя дрехи от памучен текстил в синьо.
Мъжките шапки са интересни с т. нар. „двоен
шпиц” от XVII в. и цилиндрите от XIX в. Дамската
мода е представена от
удобни и функционални
дрехи, свързани със селския бит, но и с модерен
костюм с жакет и дълга
пола от фино кадифе с
дантела.
На втория етаж в музея откривам впечатляващ експонат – дървен
иконостас. Знае се, че в
католическите църкви
преобладават статуи-

те, а този иконостас е
източноправославен и
надписите, които държат изобразените светци, са на кирилица. Кога
е създаден този иконостас, не мога да кажа, но
е попаднал в музея през
Втората световна война.
Продължаваме разходката в селото. Найзабележителното нещо
са къщите. Покривите
им са от слама. Изработени са по специална
технология от старите
майстори. Сламките са
от пшеница и събрани
на вързопи по петдесет
см в диаметър. Така в
къщата е топло и сухо. В
по-старите къщи от този
вид оборите за животни
и стаите на хората са
под един покрив. Единственото
неудобство
е, че могат да изгорят
бързо при пожар. Днес
изграждането на такава къща е лукс и много
скъпо начинание. Няма
ги и старите майстори,
които могат да работят
сламата по този начин.
Все пак може да ги видите в родовите имения
по пътя за Амстердам
(районът граничи с Холандия).
Сядаме в ресторанта
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на селото. И неговият покрив е от слама, снабден е с гръмоотвод за противопожарна сигурност. Срещу нас има малко езеро и патиците от
него идват в ресторанта на разходка. Клиентите и персоналът им се радват и ги фотографират. Менюто е съставено изцяло от домашни
продукти – домашно мляко, яйца, селска супа,
прясно месо и зеленчуци.
Тръгваме си от Клоппенбург доволни от красивите гледки и зеленината. На излизане домакините
любезно ни канят да дойдем отново.
От 70 години в градините на музея, от 21 до 24 май, се провежда
Фестивал на розата. Всеки, който
желае, може да донесе рози, аранжирани в букети, шапки, кошници,
обувки, чайници и др. предмети.
Може да разгледа изложба на рози
на открито, да си купи книги за отглеждане на рози, да похапне сладко от рози. В градините на музея
свири оркестър и има много кулинарни изкушения. Измежду децата
на възраст от 6 до 12 години избират Принцеса и Принц на розата.
Също както у нас – в Казанлък, през
последната седмица на май.
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Пътят на безсмъртието минава през Огъня

Числото 144 000 – синоним
на светлината и на Бог
Лияна Фероли
Ученията от дълбока древност предупреждават за
неизбежната Епоха на Огъня, за това, че след водното
кръщение предстои огнено.
В българския празничен календар също има повей
от тази извечна мъдрост. В него са определени няколко празника за прослава на огъня, между които - денят на Св. Константин и Елена (4.VІ. по стар стил), денят
на Св. Илия, на Св. Марина.
Това, че наближава Огненото време, според източното учение Агни йога (Огнена йога), личи по нарушеното енергийно равновесие. Планетите говорят с
кървави лъчи и новият живот може да започне всеки
миг. След епохата на Кали Юга идва Сатия Юга с нейните огнени знаци.
Древните гностици и мъдреци наричали астрала
Логос или Божие слово, тъй като чрез него Бог сътворил света. Името на астрала идва от “астра” – звезда,
защото астралната материя е аналогична на звездното
излъчване, дори го превъзхожда. Физическото ниво на
живота (молекулите) идва от астралното (атоми), а пък
то идва от менталното (духовното). Астралният план в
човека се проявява чрез емоциите и чувствата (гняв,
състрадание, страст, завист и др.): на езотерически план
(вътрешен) чрез душата, а на екзотеричен (външен) чрез “астросома” – тялото на човешката психика.

Огънят е Бащата, Родителят на света.
Той е в основата на светоустройството,
казва духоведецът Ваклуш Толев, автор на най-новото
духовно учение “Движение Път на мъдростта”. Вечно
живият Огън изпълва всички тела и чрез тях се свързва с висшата огнена енергия. Така се преработва сокът
на Вселената и всичко проявено служи за обновяване
на Вечната Субстанция. Така и

всеки човешки дух е искра от
Централното Слънце, от Единната
всеобхватна Светлина
Бог е Централният Пламък на живота и излъчва синя
светлина. А Христос е чиста светлина и любов, видимият образ на Огъня, връзката с Него, посредникът.
Огненото начало живее чрез особен ритъм. За него
са характерни обединението, дисциплината, съгласуваността, целокупността. То има многолики прояви.
Планетните катаклизми са плод на Огнения пламък и
неговите наслоения. Един гърч, с който се възстановява Целостта. Защото нищо не става вън от великите
закони. Огънят спира и невежеството. Може да бъде и
безжалостно любящ, но не и жесток. Може да е мощен
земетръс на възвишеното и великото. Но винаги е всеобщото начало, цялост на Светия Дух, сътворителната
сила на Огненото семе. Има и всеобладаващо свойство, проникващо всяка клетка. Това е възможно, тъй
като всяка наша клетка има билиони канали за връзка
с пространствения Огън, който изпълва Всемира. Така
в нея се оглежда неизмеримостта на пространството.
Чрез нашето ментално поле и чрез психичната ни
енергия Огненият лъч движи общата ни същност така,
както Земята се движи около Слънцето. Основният му
закон е този на Огненото дихание, което обгръща всяко кълнящо зърно, включително и това на съзнанието
ни, за да може да расте.

Човешкият дух участва във
Всемирността чрез огнените си
структури –
предимно сърцето, психиката ни, мислите ни и слънчевият сплит (плексис соларис), 3-ят енергиен център,
който е разпределител на енергиите, съхранява космическата енергия у нас, т.н. “прана”, основната храна на
нашето развитие, идваща от слънчевите лъчи. Но още
древните са знаели, че и той, и 5-ят, и 6-ят център (гърлото и междувеждието) трябва да се предпазват от силни светлинни удари. Човешката душа също е слънчева
структура и се зарежда от съприкосновението на свет-

линната енергия и информация.
Началото
на човешката
душа е чиста
светлина
без
съждения
за
разграничаване на Добро и
Зло, само проводник, канал
на Светлината.
Но после се
внажда в материя, за да има
чувства, които
са кръвта на
Духа и информацията, за да
има мисъл и
познание
за
Добро и Зло, които са токът на Битието, за да се развива мъдрост, която е Вселенската мощ. Чрез материята
се усъвършенства Духа.
За Огненото битие, което ни предстои, обаче,
най-важна роля ще изпълнява сърцето, 4-ят енергиен център, който дава всемирност на мисленето. Неслучайно Исус Христос казва, че ще напише Завета
Си в душата и сърцето на човека, а не в ума. Защото
в сърцето и душата е Камъкът на битието ни. Символичния му образ е кристалът. А Агни, богът на Огъня
и на светкавицата, Слънцето на небето и Огнището на
Земята, казва в Агни йога: “Аз дадох Огнения камък” и
“Аз взех в ръце Камъка”. А холографията показва, че
в кристала се съдържа ембрионът на човека, в него е
вложена цялата енергетичност на Огъня, че съхранява кристализациите на енергиите.
Същото казва и Христос: “Огън дойдох да туря на
земята…” (Лука 12:49) и “Докле съм в света, светлина
съм на света” (Йоан 9:5). “Аз съм небесният хляб” и “Аз
нося живия огън, от който няма да бъдете поядени”,
също казва Исус Христос. Затова

химизъм. Когато е целенасочен, може да облагородява
и оздравява околното пространство. Много важно в огненото израстване е и въображението. То е функция на
огнения нервен център на зрението. Неговата огнена
мощ може да се изостря с метода на Уросвати, като се
приема сода, мускус и валериана. Древните наричали

човешкото сърце е слънцето на
организма

Изчисленията на Брус Кати за скоростта на светлината също внасят яснота по въпроса. Те сочат, че тя е
144 000 арк-минути в секунда. Това число се равнява
на 6,66 завъртания около Земята. А това означава, че
светлината обикаля Земята 6,66 пъти за 1 секунда. 144
000 делено на 60 мин. и 360 градуса дава 6,66 завъртания. А това потвърждава, че

и на психичната енергия. Единствено то поглъща
струите на външния огън и играе ролята на трансмутатор и кондензатор на светлината, затова е мощна
пречистваща лаборатория. Всичко стои в него и затова ще си остане единственият непроменим център на
безсмъртието.
Огънят на сърцето запалва факела на околните огньове и създава магнитно привличане. Когато е лениво като средство, за събуждане може да се използва
магнитът, защото той е съхранител на огнена енергия
в степен, каквато може да се понесе от физическото
поле на човека. Одухотвореното човешко сърце е
признак и за добро здраве, а болестта е закостенялост
от огорчения, съмнения, подозрения, страх, предразсъдъци, осъждане, т. е., преграда пред живителната
топлина на Огъня в нашите клетки. Лечението може
да се осъществи чрез отправено към болните органи
внушение, а то е концентрация на Огъня. За добро
здраве трябва да се обвиваме със

Основата на съществуването –
Светлината
За духовното извисяване може да помогне много и
доверието. То пробужда най-огнените и божествени
духовни качества. Мисълта, която е родена от огнените центрове, също може да сгъстява, да разрежда и
уравновесява огненото тяло. Тъй като Огънят е утроба на мисълта, твърди Ваклуш Толев, само една хубава
мисъл е достатъчна да се живее цяла година. Затова,
освен знанието за сърцето, трябва да се изучава и качеството на мисленето.
Погледът също има огнено следствие и магнетичен

содата – пепел от Божествения Огън
Особено ценно е млякото със сода бикарбонат.
А мускусът е възбудител, който активира основните
енергии и ги уравновесява. За обратния процес на успокояване на превъзбудените нервни центрове може
да се използва ментата, която заедно с розата е отличен дезифектант.
Едно от блаженствата в Библията – “Блажени чистите
по сърце, защото те ще видят Бога”, ни препраща пак назад
в историята на света, когато предците ни са знаели, че

чрез чистосърдечието може да се
постигне единосъщие с Бога,
т.е. безсмъртие
Египтяните и маите са знаели много повече. В своите ненадминати образци на изкуството са кодирали
числото 144 000, което е синоним на Светлината. Знаем, че в нашата Библия се казва в “Откровение” (7:194)
да не се поврежда земята, нито морето, нито дърветата, докато не се тури печат върху рабите на нашия Бог
и техният брой ще бъде 144 000 души. Характерът на
това мистично число е разгадан чрез телепатичен контакт от Алис Бейли, който научава, че броят на цветчетата в първите 6 чакри е 144, в седмата са 1000, а когато
останалите се умножат по нея, стават 144 000. Значи

избраните и белязани с печата на
светлината ще бъдат посветените,
които ще разтворят своите 1000
цветчета на теменната чакра
(хипофизата) и ще се превърнат в чиста
светлина, ще влязат в природата на
Бога

Земята и всичко на нея (материалният
свят) е дяволът, “звярът”,
за който споменава Св. Йоан в “Откровение”. А Бог, душата, е светлина. Затова и небесният огън е в постоянна борба със земния. Но Огънят и Светлината ще бъдат всичко, каквото човек има да постигне и неговото
предназначение е да разпали Божията искра в себе си
- светилникът, който съдържа вечната енергия, Обиталището на светостта, казва В.Толев. Защото тайната
е в огъня и в това доколко и как може човекът да изяви своя огън в съзвучие с Вселенския и да зазвучат на
една честота. За да може да премине разрушаващият
се свят там, където ще има ново небе и нова земя, където няма да има светила, а човекът ще си свети сам,
защото ще изявява Бога. И Огънят няма да бъде познаван само чрез външния си образ – Светлината.
Това познание достига до нас и чрез учението на Хермес Трисмегист. Когато получавал своето свръхпознание, му било казано, че Бащата на всички неща се състои
от живот и светлина, и от тях е създаден човекът. И ако
той пази огнището на Огъня и поддържа непрекъснато
горенето му, ще научи и разбере природата на живота и
светлината, ще постигне вечен живот и светлина. Защото пътят към безсмъртието преминава през Огъня. Но
трябва да се поддържа напрежението на чистия устрем
към онези решения чрез стремеж и възхита пред найтрудното - отдаване на най-доброто, което имаме.

Дух, материя

15 - 21 юни 2009 г.

„Да желаете малко, да вършите много - това е посоката на Четвъртото
измерение.”
Петър Дънов
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„Енергията постоянно еволюира във Вечността.”

Петър Дънов

Приказки за цветята
всички тия хистерии,
злобни реакции, ревности, рухвания през
критичната
възраст,
депресии, ипохондрии,
затлъстявания, окосмявания, брадавици,
усилено пушене, пиене,
психиатрични
трагедии, самоубийства...
Макът предава на
съществата заповедта
на Отца: “Плодете се и
се размножавайте!” Не
случайно това е първата и основна заповед.
Каквито и да са мотивите ви да не я изпълнявате, това няма да ви спаси
от старостта. Абсолютно
никой не може да бъде
пожален от този закон, с
изключение на ония, които са се отдали на Словото на Отца. Половата
сила тогава отива в полза на онзи, който чисто
предава Мъдростта, Истината и Божествената
Любов
на
всички по
пътя си.
Няма да
казвам как
се
работи
с елфа на
мака, защото ще злоупотребите.

МАК
Васил КАНИСКОВ
Макът е носител на
опиянението,
което
изпитва Тот при сътворяването на монадите.
Космичният
оргазъм
няма по-подходяща антена на планети като
Икло.
Превръщането
на Правдата в Любов
- ето на какво ви учи
макът. Тъмното му дъно
провежда токовете на
правдата. Махнете мака
от една планета, ако можете, и кармата няма да
действува.
Обаче нощем процесите са обратни: макът
учи съществата какво
става с онзи, който се
отказва от Любовта заради Правдата.
Топлината,
която
събира макът в черно-лилавото си петно,
няма равна на себе си.
Чрез нея той повишава
вибрациите на целия

растителен свят и му
придава енергия предимно за размножение. Сперматозоидите
също получават енергия от мака, колкото и
странно да ви се вижда това. Пречупването,
слабостта на маковия
венчелист обикновено
образува права линия,
която не е вертикална.
Хоризонтални прави в

растителния свят има
рядко, най-вече в някои
иглолистни. Но и в тях,
и в останалите растения те са конструкция
на клоните, не на цвета.
Ето защо те придават
марсови качества не на
либидото, а на характера. Докато маковият
цвят и маковата кутийка
въздействат най-силно
върху половото влечение и потентността.
Бог Отец - или Абсолютният Дух, Тот, на
това равнище, - се изявява именно с червената краска - с неудържимия творчески импулс
за създаване на нови
същества. Това, което
вие възприемате като
въпиюща природна несправедливост и разточителство – “умирането”
на всички сперматозоиди, освен първия, - съвсем не е само естествен
подбор. Тъй като адът ви

е възпитал да виждате навсякъде само
смърт, състезание и
съревнование, вие
няма откъде да знаете, че останалите
сперматозоиди не
са ни най-малко “нещастни жертви на
свиреп закон”, а найщастливите същества в астралния свят,
понеже
отдават
цялата си енергия във
вид на оргазъм, равен
на смърт. Не само енергията, но и астралните
им душички се вливат в
организма на бъдещата
майка, като по този начин дават възможност
плодът да се развива
при максимален душе-

вен и физиологически
комфорт на бременността. На медицината
ви отдавна е известно,
че редовните порции
мъжка семенна течност
в тялото на жената я
прави млада, здрава,
хубава и благородно
успокоена; в противен
случай ви са познати

24.09.1984 г.
София – Изгрев
Из „РОМОН ОТ
БОЖЕСТВЕНАТА
НАУКА”
От книгата
“БИЛКИТЕ
в България, Европа
и по Света”
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“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не
са девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и
променят начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това

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

Науката за образите

ДУШАТА И РАЗУМЪТ
ФРЕЙЛЕ
Досега говорехме, че секторите на пространството
на варианти имат определени характеристики - параметри. За по-лесно се уговорихме да ги смятаме за честотни.
Ако честотата на вашето мисловно излъчване съвпада с честотата на определен сектор, тогава силата на
външното намерение осъществява прехода. С други
думи, сценарият и декорите на дадения сектор се материализират в слоя на вашия свят.

Душата на всеки човек също
притежава неповторима
индивидуална съвкупност от
параметри - фрейле на душата
Казано с други думи, това е неговата характерна
честота. Фрейле на един човек се отличава от фрейле
на друг по същия начин, както се различават формите
на снежинките, които винаги са неповторими. Фрейле
характеризира индивидуалната същност на човешката душа.
Няма смисъл да се задълбочаваме повече в това
определение. Можем само да гадаем какво е това, тъй
като

фрейле не се проявява явно - то е
скрито под маските на разума,
които така или иначе носи всеки човек. Безспорно е
само едно - всеки от нас има индивидуална и неповторима същност. Можете да опишете характера, навиците, маниерите, облика на познат човек, но зад всичките тези характеристики стои един интегрален образ,
разбираем за вас без думи. Точно тази индивидуална
същност, която е разбираема без думи, ще наричаме
фрейле.
Вероятно сте срещали хора с необяснимо обаяние.
Удивителното е, че те дори могат да са с непривлекателна външност. Но щом такъв човек заговори, веднага
забравяте физическите му недостатъци и изцяло попадате под влиянието на чара му. На въпроса в какво се
състои тайната на обаянието му, само промърморвате,
че „в него има нещо”, и не намирате друго обяснение.
Такива хора се срещат много рядко. Ако ги няма във
вашето обкръжение, потърсете ги сред звездите на шоу
бизнеса. Отличителен признак на такива личности са изключителната им красота и обаяние.
Това не е кукленска красота. Кукленската красота
само външно отговаря на изискванията на установените стандарти.
От гледна точка на фрейле тайната на обаятелното
им излъчване съвсем не е в това, че човек притежава
душевна красота или по-особени духовни качества. Ще
ви се наложи да приемете (или да не приемете, ако желаете) още един парадоксален извод на транссърфинга: така наречената душевна красота не съществува,

има само хармония на отношенията между душата и разума
Ако човек не се обича, недоволен е от себе си, не
обича работата си, ако разумът му е тревожен, в разпра
с душата, тогава не може да притежава обаятелна красота. Всеки конфликт между душата и разума се отразява върху външността и характера на човека. Ако той е
доволен от себе си, живее с удоволствие, занимава се
с любима работа,

тогава от него сякаш се излъчва
вътрешна светлина. Това означава,
че разумът се е настроил на
фрейле на душата
Единството между душата и разума отъждествява
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мисловната енергия на човека с природата на външното намерение. Удовлетвореността от себе си - или хармонията в отношенията между душата и разума, също
поражда нещо подобно. Душевният комфорт запалва
вътрешната светлина, която напомня на душата за истинската й природа, затова красотата на хармонията се
възприема от хората като обаяние или душевна красота.
Душата изпитва комфорт, когато разумът не я задушава в своя калъф, а я отглежда като роза в оранжерия,
любува й се, грижи се за нея и й позволява свободно
да разтваря всяко венчелистче. Това е редкият случай,
когато можем да говорим за щастие.
Фрейле се проявява във вид на хоби, на увлечения,
на всичко, което се върши с любов и желание. Често
струните на фрейле дълго време са безмълвни. Понякога се случва някакъв знак да накара струната да
зазвъни. Това може да бъде сякаш случайно изтървана бележка, която кой знае защо засяда в душата. Или
нещо видяно, притеглящо моментално душата с някакъв особен магнетизъм. Смътно осъзнаваното влечение се проявява отново и отново. Действа външното
намерение на душата. Но тъй като това е само смътно
нейно влечение, външното намерение не действа целенасочено. Необходимо е да се вслушваме в повелите
на душата, за да ги подхване разумът. Тогава външното
намерение може да се улови и бързо да се получи желаното.
Какво пречи на разума да съгласува отношенията
си с душата? Все същата важност и все същите стари
познати - махалата.

Махалата натрапват на хората
лъжливи цели и ценности
Както вече посочихме, именно те установяват стандартите за красота, успех и благополучие. Вътрешната и външната важност карат човека да се сравнява с
тези стандарти. Естествено разумът намира купчина
недостатъци и започва активно да ненавижда себе си,
а следователно и душата. Той изпробва всевъзможни
маски, опитвайки се да вкара фрейле в установените
стандарти.
Обикновено от това не произлиза нищо добро. В
резултат раздорът между душата и разума още повече
се задълбочава. Какъв ти душевен комфорт! Разумът
полива розата си само с упреци и недоволство, а тя все
повече вехне.
Разумът търси съкровища навсякъде, но не и в
собствената душа. Махалата зоват високо и съблазнително, а душата само тихо и плахо се опитва да обяви
своите способности и наклонности. Разумът не слуша
душата, а се старае да преобразува фрейле. Естествено е от това да не се получи нищо добро. Разминаването между тях още повече се задълбочава, тъй като
несъвършенството се материализира в буквалния смисъл.
Разумът предполага, че ако си постави коригираща
маска, може да се нагоди към установения стандарт.
Както разбирате, това е безсмислен опит да се настигне мираж.

Вместо да използва
уникалната безценност
на своето фрейле,
човек сляпо се блъска
в стъклото, следвайки
чуждия успех
Но успехът на звездата е роден
точно от настройката на нейния разум
на фрейле на нейната душа. Ловецът
на миражи не постига нищо и неудовлетвореността му от себе си става
още по-голяма. Изразявайки недоволство от себе си, той никога не попада
на жизнени линии, където е доволен.
Параметрите на излъчването му отго-

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта”

варят точно на жизнените линии, където ще има
още повече причини за
недоволство.
Такава безсмислена
игра натрапват махалата
на хората. Но за махалата
тя има твърде голям смисъл, тъй като недоволството и неудовлетвореността са любимите им енергийни блюда.
Как все пак да се настрои разумът към фрейле на душата? Единственият начин е

да се убеди собственият разум, че
душата му е достойна за любов в
най-голяма степен
Най-напред трябва да обикнеш себе си, а сетне да
обръщаш внимание на достойнствата на другите. Не
бива да се бърка любовта към себе си със себелюбието, самовлюбеността и самодоволството.
Самодоволството се поражда от себеизвисяването
над другите и създава изключително опасен излишен
потенциал. Да обичаш себе си означава да разбираш
уникалността си и да се приемаш какъвто си, с всичките си недостатъци. Вашата любов към себе си не бива
да има никакви условия, иначе ще се превърне в излишен потенциал. Нима не сте достоен просто да се обичате? Нали сте само един за себе си.
Ако човек е стигнал далеч в борбата със своя фрейле, ще му бъде трудно просто ей така да вземе и да се
обикне. „Как да се обикна, та аз не се харесвам!”. Вижте позицията на разума: „Обичам се, ако се харесвам!”.
Това е излишен потенциал в чист вид, роден от повишената вътрешна и външна важност. Външна важност
е, когато установените от някого стандарти са неотменима истина за мен. Дали не ценя твърде високо чуждите качества? Вътрешна важност е, когато се принуждавам да следвам чуждите стандарти. А кой е казал, че
съм по-лош от другите? Аз и само аз. Не е ли прекалено
занижена самооценката ми?
За да се обикнете, бутнете от пиедестала външната
важност и

престанете да се кланяте на
чуждите стандарти
Кой ви пречи да създавате собствени? Нека подобре другите да преследват вашите. Отхвърлете
вътрешната си важност и се отпуснете. Не сте длъжен
да отговаряте на чуждите стандарти и да ги следвате.
Винаги трябва да си давате сметка, че важността е необходима не на вас, а на махалата. Когато с целия си
разум обикнете душата си, външното намерение само
ще ви пренесе върху жизнените линии, където ще бъдете напълно доволни от себе си. Ако независимо от
всичко се харесате, ще успеете да излъжете външното
намерение и да разкриете качества, за които дори не
подозирате. Когато мисловната ви енергия започне да
излъчва удовлетвореност от себе си, външното намерение ще ви подхване и ще ви пренесе на линии, където действително има с какво да се гордеете.
В една от Божиите заповеди се казва: “...но обичай
ближния си като себе си”. Кой знае защо, всички обръщат внимание на необходимостта да се обича ближният. Но в заповедите се подразбира, че обичта към
себе си съществува изначално. Оставете играта, натрапена от махалата, и започнете от днес да обичате себе
си. Купете си любимото лакомство и си организирайте
празник. Грижете се за себе си. Някой
злорадо може да продължи: „Угаждайте
на слабостите си, на лошите си наклонности...” Това е демагогията на махалата и мисля, че не си струва да влизам в
полемика с тях. Сами разбирате какво
означава любов към себе си. А слабостите и лошите наклонности у човека
са индуцирани точно от махалата.
Не трябва да се търси чашата на
Граал някъде в джунглата.

Свещеният Граал е
вътре във вас — това е
фрейле на вашата душа.
Вадим ЗЕЛАНД
„Транссърфинг на реалността”

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

Станислав спасов

V част
Ние се движим по
пътищата на живота
непрекъснато. От нас
зависи дали пътищата, по които вървим,
ще са избрани от нас
или ще са случайни
посоки, по които сме
поели, насочени от неестествени фактори
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чудовището, когато е забравено, то престава да съществува”
Владимир Мегре, из “Родовата книга”

или с каквато и да е друга пристрастност, то когато се появи
някаква мисъл или копнеж за
тази страст, ние, ако й се поддадем, падаме от лодката на
балансираното съществуване. Това ни коства неприятности. Всяко пристрастяване
води до умора, изтощение и
накрая - до смърт за нашето
тяло. Единствената сила, която
може да спре едно или дузина
пристрастявания, е силата на
волята. Ако възприемаме себе
си като отпуснати и балансиращи същества върху плитката лодка на живота, то ние ще се стремим все повече и
повече да не позволяваме на вътрешните чувства на
страх, отчаяние, гняв, тъга, безизходица да ни накланят в
едната посока. Ще се стремим да не позволяваме и на каквито и да е пристрастия да ни дърпат надолу, в другата
посока, и да нарушават баланса на съществуването ни.
Всеки път, когато почувстваме, че нещо отвътре ни
накланя в едната или другата посока, нашата работа е
веднага да пренебрегнем усещането и да се почувстваме съвършено балансирани върху лодката на живота.
Непоклатими, силни и устойчиви в пълна степен!

Кратък курс по
себеусъвършенстване
НА ЛИЧНОСТТА

Смятате ли, че е добре да знаете в каква посока се
движите в живота си? Аз лично смятам, че е в моя полза
да знам. Това ми помага да усъвършенствам умението си
да съществувам на тази планета и да се радвам на живота, така както доскоро не съм могъл.

Ние трябва да знаем в каква посока
да се движим
Трябва да знаем накъде сме се запътили и накъде да
вървим. Това е полезно за самите нас. В противен случай
поемаме по случаен път, който ни води не натам, накъдето е хубаво за нас.
Има хора, които като ги попиташ „Какво искате от
живота, какво очаквате да ви се случи?” отговарят кратко и ясно. А други се замислят, казват, че не са сигурни
или за да не се изложат, казват просто: „Ами като всеки
друг, щастие... здраве...”.
Можете ли да определите от кой тип хора сте вие?
Имате ли ясна представа към какво се стремите или все
още не? Появява ли се във вас желанието да си изградите такава представа? Независимо какво сте си поставили
като цел – обект за придобиване, състояние за достигане или просто спокоен живот без определени задачи в
него, които да ви натоварват, вие неизменно имате някаква цел в живота.

Колкото по-ясна е целта – толкова полесно ще я постигнете. Колкото по-неясна е – толкова е по-непостижима
Нека сега подминем цели от сорта на „...голяма къща,
прекрасно семейство, финансова обезпеченост и т.н.” и
да насочим вниманието си към нещо по-фундаментално.
Да кажем, че си поставим за цел спокоен живот: здраве,
щастие, липса на силни изживявания в положителната
или отрицателната крайност. Казани така: спокойствие,
здраве, щастие, едва ли ще ни стане ясно как да ги постигнем, но ако са подкрепени с подробности относно
това какво точно ще ни ги предостави, то ще ни е ясно
какви по-конкретни действия да извършваме. Сдобивайки се с яснота по въпроса, ние

придобиваме нещо като карта, която ни
указва коя посока да изберем, когато се
окажем на кръстопът
А в живота постоянно попадаме на кръстопътища, защото той е изобилен с всякакви варианти за действие.
Знаем, че това, което мислим, определя нашите
действия, а те от своя страна допринасят за качеството
на живота ни. Наляво или надясно – накъдето поемем,
повлиявани от вярванията и чувствата ни – такъв ще се
оформи и животът ни.

Затова е важно да се погрижим да
бъдем повлиявани само от онези представи, чувства и мисли, които ни носят
полза,
а всички останали, независимо колко истински ни изглеждат – да придобием умението и силата да игнорираме.
Да речем, че в нас в стечение на времето се е оформила представата, че сме хора от средната класа, които водят посредствен живот и могат само да мечтаят
за това, да се изявят пред хора (независимо дали пред
голяма публика или просто пред близките си) и да демонстрират развити таланти. Дори онези, които учат в
консерватории и университети и се стремят да се реализират, не винаги успяват. Какво остава за един средно
статистически човек, на който не му е отредено нищо
повече от това да бъде ръкопляскащ. Възможно ли е вие
от такава позиция да се промените до позицията на онзи,
който владее някакво творчество или изкуство, прави го

с любов и майсторство, и това напълно да задоволява
нуждите му и да го прави щастлив жител на планетата
Земя? Възможно е, ако го искате силно.
Да речем, че това е вашата новоизбрана посока. Попаднали сте на кръстопътя: „към успеха, или отново към
посредственото съществуване” и този път сте изпълнени с голяма решителност да поемете в посока към успеха. Какво следва, ако сте избрали твърдо посоката? Да
поддържате курса.
А какво по-точно трябва да правите? Първо:

формирайте нагледен образ на това, което целите, независимо какво е то
Ако например целта ви е да станете музикант, който
да свири задоволително на акордеон, за да радва децата
си и да развлича своя любим човек, то трябва да поставите пред себе си план за това, как да се научите да свирите. Той може да изглежда ето така:
„Първо - ще си купя акордеон. Второ - ще намеря
учебник и някой, който да ме насочва. Трето - ще се упражнявам всеки ден по един час сутрин и един час вечер.
Когато ми стане досадно или не се чувствам предразположен, ще си взимам почивка. Никога няма да си взимам
почивка така че да пропускам два поредни дни упражнения. Ако съм доволен от себе си и ми се прииска, евентуално мога да продължа нататък в развитието си на музикант и да застана пред по-голяма публика.”
Това е целта, това е Планът. Следвате ли го – вие ще
получите желаното. И ще го получите, независимо дали
изгаряте от желание или просто сте равнодушен. Дотук
всичко е относително лесно и в момент на вдъхновение
вие със сигурност ще сте убедени, че ще успеете. Но до
един момент.
До нас достигат всякакви мисли и чувства. Често те са
толкова деструктивни по отношение на нашата цел, че
ни принуждават да се обърнем, да се върнем на кръстопътя и да поемем по стария път на посредственото
съществуване. Но това се случва само когато не ние контролираме чувствата и мислите си, а поради липсата си
на умения се оставяме да бъдем манипулирани.

Щом се появи мисъл или чувство, което ни отклонява от извършване на дейността, която ни води към успеха, ние
трябва да го блокираме
Това е най-малкото, което можем да направим за момента, но и то върши добра работа, особено ако сме се
упражнявали и постепенно сме станали умели в това
блокиране. Колкото по-съвършени сме - толкова по-лесно ще ни е.
Представете си, че животът ви представлява една
много плитка лодка. Вие стоите в нея изправени и я направлявате, доколкото можете. Щом във вас се появи
някоя отрицателна мисъл или чувство, то мигновено ви
кара да се накланяте наляво. Ако не осъзнаете обладаването и не се овладеете, скоро лодката се катурва и вие
цопвате в студената вода. Това описва именно състоянието, когато ние, поддали се на чувствата, изпадаме в
бездната на отчаянието, умопомрачението и други крайни и трудни за овладяване състояния, от които, за да се
измъкнем, е нужно да мине определено време.
Да кажем, че минава това време, ние се измъкваме
от лошото състояние, качваме се на лодката, отдъхваме
си от борбата и за миг изпитваме блаженство от това, че
сме отново на сухо, топло и сигурно. В следващия момент обаче в нас се появява чувство или мисъл, свързана с някакво пристрастие. И ние започваме, завладени
от това усещане за копнеж, да се накланяме надясно. Ако
не се овладеем, ако не се усетим и не се върнем в средата, скоро падаме отново в студената бездна на крайността. Ако имаме проблеми с преяждането, с алкохола,
с цигарите, с наркотичните вещества, с хазарта, със секса

Умът скоро ще възприеме, че ние сме
такива и ще показва мисли, чувства и
пристрастия, но няма да ни „съветва” да
реагираме на тях
Ако например се упражняваме с акордеона, а в нас
се появят мисли и чувства от типа на: „Толкова е трудно,
колко много трябва да чакам докато се науча да свиря
тези мелодии без грешка. А и пръстите ми въобще не са
толкова чевръсти. Стар съм, затова те не могат да се
движат бързо и да са точни. А и кръста нещо ме наболява...!” - когато се появят подобни настроения, а те са
толкова чести, че се срещат така както се срещат дърветата в гората, ние трябва да предприемем специфичните
действия. Ако се поддадем – губим. Ако се борим - ставаме устойчиви и непоклатими. Ставаме добри борци и започваме да печелим все повече битки с деструктивното.
Най-добрата тактика срещу „натрапника”, пречещ ни
да развиваме умения, е да използваме за защитна стена
това, което искаме да развием. Да кажем, че свирим на
акордеона. Появява се деструктивно настроение. Ние
поемаме дъх и продължаваме да свирим, отпуснати и
спокойни, съсредоточени единствено върху свиренето. Така градим стена срещу тези неприятни настроения
(упражняването в свирене на даден музикален инструмент може да се използва и като успешна терапия, тя помага за овладяване на умението да игнорираме напълно
нежеланите чувства и мисли). В дух на упражнения изминава един тягостен месец. Но какви са резултатите?
Ние сме се усъвършенствали благодарение на безотказността си независимо от условията! Когато се чуем как
свирим, чувството и мисълта, че не напредваме много
бързо, вече не са толкова силни и е много по-лесно да
ги пренебрегнем. Те губят вкуса си все повече и повече.
Възможността да се върнем на стария път на неумеещи
и посредствени личности вече не е голяма. С упорството
си ние сме изградили умение, станали сме по-силни.
Ако например искате да сте здрави, то ще ви се наложи да живеете здравословно. Първо ще трябва да изготвите план какво да правите, за да се поддържате здрави. След това ще трябва да го следвате. Нищо сложно.
Например: „Да не съм под влиянието на отровите,
които проникват в тялото ми. Да не поглъщам никакви
отрови, които бавно го разрушават и го разболяват. Да
не съм под влиянието на деструктивни мисли и чувства.
Да спортувам, да дишам дълбоко чист въздух, да съм жизнерадостен, да не се поддавам на тягостни настроения,
идващи от паметта ми. Да спомогна тялото ми да се
изчисти бързо от отровите, които са се натрупали до
момента, така че да стане здраво.”
Следвате ли всичко това – то вие, щете - не щете, ще
бъдете здрави. Ако пристрастия, лоши мисли и чувства
ви отклоняват и ви въвеждат в крайности, то целта става
трудно постижима. Важно е, щом някаква мисъл, копнеж
или настроение се появи у вас, да я отхвърляте. Как точно се прави това, - дори някой да ви каже, едва ли ще ви
помогне много. Вие трябва да го отработите вътре във
вас с лични усилия (никой не се е научил да играе футбол
или да шие само с гледане и слушане).
Наистина първоначално е трудно, но в процеса на
упражняване става все по-лесно и по-лесно. Минават
месеци упражнения, но накрая те носят положителния
резултат.

Дух, материя
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„Истината е рожба на тишината и постоянната медитация.”
„Интуицията е шепот на духа.”		
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„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 ЗЕМЯТА
В предишните изложения бе
показано как една след друга се
създават съставните части, които
образуват така наречената “низша
природа на човека” - физическо
тяло, етерно тяло и астрално тяло.
Описано бе също така как с добавянето на едно ново тяло старите
трябва винаги да се преобразяват,
за да могат да станат носители и
инструменти на по-късно образуваните.
С този напредък е свързан
също напредъкът на човешкото
съзнание. Докато низшият човек
има само физическо тяло, той притежава само едно напълно смътно съзнание, което не е подобно
даже на днешния сън, лишен от сънища, въпреки че
за днешния човек последното състояние на съзнанието е всъщност едно „несъзнателно” състояние.
Във времето, в което се прибавя етерното тяло,
човекът придобива съзнанието, което притежава
днес в лишения от сънища сън. С образуването на
астралното тяло се проявява едно сумрачно образно съзнание, подобно, но не еднакво с това, което
днес човекът има през времето, когато сънува. Четвъртото, сегашното, днешното, състояние на съзнанието, трябва да бъде описано като съзнание на
Земния човек. То се образува в 4-та Велика мирова
епоха, тази на Земята, която следва миналите, т. е.
Сатурновата, Слънчевата и Лунната епохи.
На Сатурн постепенно е образувано човешкото физическо тяло. Там то още не би могло да бъде
носител на едно етерно тяло. Това етерно тяло е
прибавено едва през време на планетата Слънце.
При това, в редуващите се Слънчеви кръгове физическото тяло е преобразувано така, че то да може
да стане носител на това етерно тяло, съответно
етерното тяло да може да работи във физическото тяло. През време на Лунното развитие към човешкото същество е прибавено астралното тяло; и
отново физическото и етерното тяло са преобразени, така че могат да станат носители и подходящи
инструменти на проявяващото се астрално тяло. С
това на Луната човекът става същество, съставено
от физическо тяло, етерно тяло и астрално тяло.
Чрез етерното тяло той е в състояние да изпитва
удоволствие и страдание, чрез астралното тяло той
е същество с афекти, гняв, омраза, любов и т. н.
Както бе показано, над различните части на неговото същество работят по-висши духове. На Луната етерното тяло придоби способността да из-

питва удоволствие и страдание чрез
Духовете на сумрака; в астралното
тяло бяха посадени афектите чрез
Духовете на огъня.
Същевременно през времето
на трите Велики епохи - на Сатурн,
Слънцето и Луната - става и нещо
друго. През времето на последния
Сатурнов кръг е образуван Човекътдух (Атма) с помощта на Духовете
на волята (Престоли). През време на
предпоследния Слънчев кръг към
последния с помощта на Херувимите
е прибавен Духът-живот (Буди). А
през време на предпоследния Лунен
кръг към последните два с помощта
на Серафимите се присъединява Духовното себе (Манас). Следователно, през време на тези три Велики цикъла се раждат 2 вида основни същности на човека: един низш
човек, състоящ се от физическо, етерно и астрално
тяло, и един висш човек, състоящ се от Човек-дух
(Атма), Дух-живот (Буди) и Духовно себе (Манас).
Низшата и висшата природа на човека първоначално тръгват по отделни пътища.

Земното развитие има за цел
да събере в едно двете основни
същности на човека
Цялото Лунно съществуване след
Седмия Лунен кръг минава в един вид
спящо състояние (Пралайя). Чрез това
всичко е, така да се каже, смесено едно
в друго в една неразличима маса. Също
Слънцето и Луната, които са отделени
по време на Лунния планетен цикъл, отново се сливат в едно тяло в последния
жизнен кръг на Луната.
Когато всичко отново излиза от
състоянието на сън, трябва първо през
време на един малък цикъл накратко
да бъде повторено Сатурновото състояние; през време на един втори такъв
малък цикъл (кръг) - Слънчевото състояние; и през време на един трети  Лунният цикъл. През време на този трети кръг
съществата на отделилата се отново от
Слънцето Луна минават през същите
форми на съществуване, каквито те са
имали върху Старата Луна. Низшият човек тук е едно средно същество между
днешния човек
и днешното животно, растенията се намират по
средата между
днешната животинска и растителна природа,
а
минералите
само наполовина притежават
днешния
безжизнен характер, от друга
страна те са още
наполовина растения.
През време
на втората половина на Третия
Земен кръг се
подготвя вече
нещо
друго.
Минералите се
втвърдяват, растенията изгубват
постепенно жи-

вотинския характер на усещането, а от единния вид
човек-животно се развиват 2 класи. Едната остава
на степента на животинското, другата напротив
претърпява разделяне на две на астралното тяло.
Това астрално тяло се разделя на една по-низша
част, която остава и по-нататък носител на афектите, и на една по-висша част, която добива известна
самостоятелност, така че може да упражнява един
вид господство над по-низшите членове - над физическото тяло, над етерното тяло и над низшето
астрално тяло. Сега Духовете на личността завладяват това по-висше астрално тяло, като му предават
самостоятелност и с това посаждат в него егоизма.
Духовете на огъня извършват тяхната работа сега
само в низшето астрално тяло, докато в етерното
тяло действат Духовете на сумрака. А във физическото тяло започва своята работа онази силова
същност, която можем да назовем като същинския
предтеча на човека. Същата тази силова същност е
образувала на Сатурн Човека-дух (Атма) с помощта
на Престолите; на Слънцето е образувала Духа-живот (Буди) с помощта на Херувимите; и на Луната Духовното себе (Манас) заедно със Серафимите.
Сега обаче това се изменя. Престолите, Херувимите и Серафимите възлизат в по-висша сфера;
а духовният човек получава подкрепата, съдействието на Духовете на мъдростта, на Духовете на
движението и на Духовете на формата. Тези Духове
сега са съединени с Духовното себе, с Духа-живот
и с Човека-дух (с Манас-Буди-Атма). С помощта на
тези същества, през втората половина на Третия
Земен кръг гореспоменатата
силова
същност на човека
формира своето физическо тяло. При
това най-значителна
е дейността на Духовете на формата.
Те формират човешкото физическо тяло
вече така, че то става
един вид предтеча на
по-късното човешко
тяло от Четвъртия
Земен кръг (настоящия).
В астралните тела
на
изостаналите
назад
животински
същества остават да
действат изключително Духовете на огъня; в етерното тяло
на растенията - Духовете на сумрака. А Духовете на
формата действат върху преобразуването на минералния свят. Те са тези, които го втвърдяват, предават му неподвижни, твърди форми.
Но при всичко това не трябва да си представяме, че кръгът на действие на споменатите духовете
остава ограничен само в това, което бе охарактеризирано. Това са само главните направления на
техните дейности. Като подчинени на всички тях,
навсякъде действат всевъзможни духовни същества. Така например Духовете на формата извършват
в това време определена работа също и върху телата на растенията и животните, и т. н.
След като е станало всичко това, всички същества 
също Слънцето и самата Луна,  към края на Третия
Земен кръг отново се сливат и минават през едно
по-кратко състояние на сън (малка Пралайя). Тук
отново всичко е неразличима маса (един хаос); и
накрая на това състояние започва 4-ят Земен кръг,
в който се намираме понастоящем.
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Извадки от неиздадената книга на Рудолф
Щайнер «АКАШОВАТА ХРОНИКА»
Превод Димо Даскалов
Преработила и изпратила:
Нели СПИРИДОНОВА – ХОРИНСКИ, Виена

