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

цена 0.55 ст.
„Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме,
никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен,
а абсолютно свободен процес.” (Петър Дънов)
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Пловдив, Старият град Ахмет Рахимов, Фарит Латипов,
Таню Танев (ООБ Пд), Дочо Шипковенски
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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!

инж. Дочо
ШИПКОВЕНСКИ
Посещението
на
акад. Ахмет Закиевич Рахимов и доц.
Фарит
Рафгатович
Латипов в София бе по
повод участие с доклади във Втория Интердисциплинарен конгрес “Древните българи през античността”,
като представители на
„Клуба на булгарската интелигенция” в гр.
Уфа – пълноправен колективен член на ООБ.
При тях е прието да се
наричат булгари, с „у”.
Посещението започна на 12 май и програмата протече наситена
със срещи и посещения.
Акад. Ахмет Рахимов – заслужил деятел
на науката на Република Башкортостан, професор, доктор на психологическите науки,
член на Международната академия на психологическите, педагогически и акмеологически науки, завеждащ
лаборатория по Психодидактика към Башкирския държавен педагогически институт.
Има повече от 50 книги
в професионалната си
област и 3 книги по историята на булгарите в
Поволжието. Той изнесе доклад „ИСТОРИЯ
НА РАЗВИТИЕТО НА
БУЛГАРСКАТА КУЛТУРА, НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ”, преведен на
български.
Продължава
на стр. 10

Кръгла маса
На 12 юли 2009 г. (неделя) от 11.00 часа,
в клуб “Катарзис”, гр. София,
ул. “Гюешево” № 64, ще се проведе
Кръгла маса на читателите и
симпатизантите на в. “Родово имение”.
На срещата ще бъде разисквано
и бъдещето на Българска родна
партия! Моля всеки, който има
предложения, да ги представи в
писмен вид. Записвания за изказвания
и предложения на e-mail:
rodimenie@abv.bg и тел: 02/962-16-85.

Вход свободен

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.

БОГОМИЛИ
След успешното справяне с Гностицизма “Светите отци” от Рим и Константинопол, които иначе
въобще не се понасят, се
обединяват срещу БОГОМИЛСТВОТО, чието
Кредо гласи “Да опазим Словото Божие!” и
представлява началната
фаза на пробуждане на
съзнанието на всички ев-

ропейци. Идеологът на
това масово движение е
най-малкият син на българския цар Симеон I
- принц БОЯН, наречен
МАГА, който получава
Есейско Посвещение още
във византийската столица по време на следването си в “Магнаура”.
Продължава
на стр. 9

Очаквайте скоро
Книга Първа от 9-томната поредица
звънтящите кедри на русия

ПОТОМЦИТЕ
НА ОРФЕЙ

Родопска Орфеева школа 2009 г.
Екатерина Пейчева
На 5 и 6 юни 2009 г. в
родопското село Гела за
шести път се проведе Родопската Орфеева школа.
Тук - на широките, обсипани с цветя поляни и зелените хълмове, където цъфти Орфеевото цвете, под
връх Карлък, където някога е бродил и пял легендарният тракиец Орфей, сред
необикновените
конуси
на Турлата и връх Острец,
прилични на озеленени пирамиди, оживява древното
минало и хилядолетията се
стопяват. Пак, както някога,
звучи Орфеевата пентатоника, но този път в песента,
станала емблема на конкурса „Орфеево изворче”:
Орфей е тук като сълза и
нота.
Орфей е тук – въздишка и
роса.
Мелодия и песен на живота.
Стозвучие в родопски небеса.

Родопската
Орфеева
школа, организирана от Националния музикално-фолклорен съюз на учителите
по музика, по идея на поета-орфик Никола Гигов, възкресява древните състезания „ОРФЕОНИ”, провеждани в чест на Орфей преди
3300 години в същата тази
необикновено красива част
на планината Родопа, родно място на Орфей. Всяка
година Учителят на Школата Никола Гигов изнася пет
лекции, посветени на неговите изследвания на живота, оцелелите фрагменти от
многообразното творчество на Орфей и вдъхновяващото му влияние върху културата на нашата цивилизация. След всяка от лекциите
има музикално междучасие, в което малките певци
огласят пространството с
песните си.
Продължава на стр. 4



Четиво с продължение

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

29 юни - 5 юли 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

тренировка на мисълта

От разказа на дядото разбрах, че и Анастасия
при общуването със сина ни организира постоянно занимания, които тренират бързината на мисълта. Външно това изглежда като игра, но мисълта се
тренира и тогава, когато ни се струва, че по време
на игра детето развива само физическите си способности.
Вече разказах как една сутрин, докато играеше
с вълчицата на гоненица,
Анастасия направи следния трик. Извика я при себе
си и бързо побягна от нея.
Вълчицата се втурна да я
догони. Но когато почти
я настигна, Анастасия изведнъж скочи на ствола на
близкия кедър, отблъсна
се от него с крака, направи
салто и побягна в друга посока, а вълчицата профуча
по инерция покрай дървото.
Видях как синът ми
също се гонеше с вълче.
Колкото и бързо да тичаше
детето, младият вълк го настигаше. Като го изпревареше малко, вълкът се обръщаше и ловко успяваше
да близне бягащото дете
по крака или по ръката. Володя веднага спираше, почиваше си за малко, после
пак се опитваше да избяга
от вълчето, и зверчето пак
го догонваше.
Когато Анастасия показа на сина ни трика със
скока от ствола на кедъра
и рязката смяна на посоката, детето много хареса
това упражнение и се опита да го повтори. Успя да
скочи в движение с краката напред върху ствола
на кедъра, но да направи салто и веднага да побегне в обратна посока не можа. Като се отблъсна от
дървото за пръв път, Володя падна на четири крака. След като се изтърси и втория път, той погледна
въпросително майка си. Анастасия му каза:
- Володя, преди да скочиш на дървото, трябва мислено да си представиш по-нататъшните си
действия.
- Аз си ги представих, мамо. Нали видях как го
правиш?
- Ти видя как го направи моето тяло, но не си си
представил и не си почувствал как трябва да постъпи твоето, на какво да се подчини. Потренирай го
първо с мисълта си.
Беше абсолютно неясно по какъв начин може
мислено да се направи физическо упражнение, но
Володя се доближи до ствола на дървото, постоя
известно време до него, като ту затваряше очи, ту
правеше произволни движения с ръцете и краката
си. После се отдалечи и стремително се затича към
ствола на кедъра.

Той тичаше по-бързо от обикновено.
Дори се изплаших - ами ако не успее, ще
се удари на ствола, ще се нарани. Но той
успя. Отблъсна се, направи салто, леко
олюлявайки, се приземи и веднага затича в обратна посока. Няколко пъти Володя направи това упражнение и всеки
следващ път ставаше все по-техничен.
“Добро упражнение” - помислих аз, а на
Анастасия казах:
- Всички мускули развива.
- Да - отговори тя, - развива мускулите,
но главното е, че ускорява мисълта.
Не започнах да я разпитвам как чисто
физическо упражнение може да ускори
мисълта, но скоро разбрах, че Анастасия
си е поставила именно тази задача, показвайки на детето своя трик.
Володя извика своя партньор в играта – вълка, и
те побягнаха. Вълкът почти догонваше Володя, когато той направи своя скок и побягна обратно. Не
очаквал този обрат, звярът се понесе покрай кедъра.
Докато вълкът беше спрял и осмисляше случилото се, Володя вече тичаше стремително в другата посока и ликуваше. Той се смееше, размахваше
ръце, подскачаше и се
чувстваше победител.
Но и младият вълк
се оказа необикновено
умен и съобразителен
съперник. Когато Володя правеше същото за
пети път, при приближаването на детето към
ствола на кедъра вълкът
забави своя бяг и спря.
И когато Володя направи салто с намерение да
побегне в друга посока,
вълкът ловко го близна
при приземяването, заскача на място и замаха
опашка. Сега ликуваше
той, а Володя удивено и
объркано го гледаше.
Ние с Анастасия стояхме наблизо и наблюдавахме сцената. Володя се опита още веднъж
да надхитри звяра по
същия начин, но пак не
успя. Умният вълк всеки
път спираше предварително, спокойно дочакваше приземяването
на детето и успяваше да
го близне, и то неведнъж.
Володя се замисли. Лицето му стана сериозно.
Дори веждите му се смръщиха, но очевидно нищо
не му идваше на ум. Замислен, той се приближи до
нас с въпрос в очите. Анастасия веднага каза:
- Сега, Володя, ти трябва да отчиташ не само своята мисъл, но и мисълта на вълка.
И синът ни пак отиде да мисли. Аз също почнах
да размишлявам над ситуацията. И стигнах до твърдото убеждение, че щом вълкът е разбрал маневрата на сина ми, то нищо не
може да се направи. Вълкът
предугаждаше
действията
му и докато детето ги извършваше, той просто чакаше. И
дори Володя да направи този
номер два пъти по-бързо,
вълкът пак щеше да успее да
го близне и тук не можеше да
помогне никаква мисъл. Когато видях по лицето на сина ни,
че и той е стигнал до същия
извод, казах на Анастасия:
- Защо мъчиш детето? Ясно

е, че сега вече не може да избяга от вълка. И ти не
можеш да избягаш. Твоята вълчица просто не можеше да съобрази какво да направи, когато ти бягаше от нея, но този млад вълк се оказа по-умен от
майка си.
- Да, той е по-умен от вълчицата, но човекът
трябва винаги да е по-умен. Аз не мъча детето, а му
предложих да помисли, да вземе предвид мисълта
на вълка и да намери свое решение.
- Но всичко е ясно: няма решение. Ако го има, тогава го покажи. Не мога да гледам тъжното лице на
сина ни.
Анастасия
стана и с жест
повика младия
вълк. Той веднага дотича радостно при нея,
като въртеше
опашка. Анастасия го потупа по козината
и като направи
призивен жест,
побягна.
Ние
със
сина ни гледахме как леко и
с т р е м и те л н о
тича Анастасия. Удивително леките и
свободни движения на зрялата жена-майка поразяваха с красотата и стремителността си.
И все пак младият вълк тичаше малко по-бързо.
Анастасия няколко пъти се изплъзна от него, като
променяше рязко посоката на бягане, звярът изоставаше за малко, но скоро почти я догонваше. Ясно
беше, че в края на краищата ще я настигне.
Внезапно Анастасия стремително се затича право към онзи кедър, от който се отблъскваше Володя. Няколко метра преди кедъра вълкът забави
своя бяг и когато Анастасия скочи, той приклекна,
подготвяйки се да я лизне по крака или ръката в
момента на приземяване, но…
За скачане, тя скочи, но не се отблъсна от кедъра.
Тялото й премина на сантиметри от дървото. Анастасия продължи да тича, отдалечавайки се от кедъра, а обърканият вълк все още седеше приклекнал
и се чудеше какво се е случило.
Володя подскочи на място, запляска с ръце и заговори радостно:
- Разбрах, татко, разбрах. Трябва да мисля бързо
и за вълка, и за себе си. Да мисля бързо за себе си
и да успявам да разбера по-бързо от вълка какво
мисли той, и все ще успявам. Разбрах как се прави
това.
Когато Анастасия се приближи, той й каза:
- Благодаря ти, мамо. Сега той никога няма да ме
настигне.
Отначало Володя се изплъзваше от вълка, криволичейки като Анастасия, но после направи цяла
каскада от всевъзможни трикове: ту в движение се
хващаше за ствола на малко дърво и с негова помощ
променяше посоката си на движение по-бързо от
звяра, ту прескачаше някой дебел клон, отчупен от
вятъра, после когато пак стигаше до него, просто подскачаше
нагоре, а в това време вълкът
правеше стремителен скок напред.
Това е само един пример, а
примерите са много, но главното не е количеството на примерите, а разбирането на същността на задачата.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

Наука, бъдеще

29 юни - 5 юли 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
новата ера. Новото индигово поколение
Проф. д-р Кирил ПОРОМАНСКИ,
Кюстендил
Защо лансираме тезата, че децата са възпитатели на родителите си (на възрастните). Както вече беше посочено, общуването се извършва не само вербално, с поглед, но и през други вълнови пътища, както между различните
(седем) тела на човека, така и между отделните
хора. Хора, които вибрират с еднаква честота,
се привличат и стават приятели и обратно. Има
хора, чиито вибрации вие не само не понасяте,
но те ви урочасват, разболяват ви или просто
ви изпиват енергията (вампиризъм). Известен
е случаят със “стоте маймуни”, чийто опит по
закона за резонанса се предава на маймуните
от друг съседен остров, с който те нямат никакво съприкосновение. Оказва се, че резонансният принцип се отнася както за хората и
животните, така и за събитията, които се повтарят и дори за глицерина. След откриването
му било прието, че той не кристализира. В началото на XIX век един барабан с глицерин на
път от Виена за Лондон внезапно започнал да
кристализира. Малко по-късно друга партида с
глицерин също кристализирала. И вече е прието, че глицеринът кристализира при температура
17 градуса по Целзий или 63 по Фаренхайт. Опитите
на японския професор Масару Емото с кристалите
на водата и техните невероятни способности също
потвърждават, че в природата има не малко тайни, които традиционната наука не може да обясни,
камо ли да приеме. Нещо подобно се случва и с родителите.

От момента, в който възникне идеята в
едно семейство да има дете, то започва
да им влияе
и да ги настройва на друга вълна - двама души (мъж и жена) се готвят да станат родители, да поемат редица отговорности и да извършат поредица от
действия. Вторият период е по време на
бременността, когато детето контактува предимно с майката и опосредствено с бащата. Очакваното бебе променя
живота на двамата. Те се нагаждат към
неговите потребности. Повечето хора
смятат, че новороденото нищо не разбира. Фактически всичко, което става с
него и около него, се записва в неговия
биокомпютър. А гукането и особено плачът са най-верните указания за общуване и дори налагане на своето. Детето много скоро
разбира, че може да манипулира възрастните. И
го прави много успешно и с майката, и с бабата, и
с таткото дори. А по-късно - и с учителите. Често
ще чуете да се казва, че това дете е “голям дявол”.
А “дяволиите” му не са нищо друго освен “възпитание” на възрастните да „играят по неговата гайда”.
И успява, макар и не винаги и не при всички.
В своята трудова дейност човекът е създал своята “втора природа”, която се състои от вещи, съоръжения, изобретения, социални организации и дейности. Това са негови “деца”. Карл Маркс обичал да
повтаря, че всичко, каквото ние притежаваме, то
също притежава нас самите. Имате дом, кола, вещи.
Вие ги притежавате, но и те притежават вас. Защото
се налага вие да се грижите за всички тях като за
деца, да ги създавате, придобивате, ремонтирате,
поддържате. А има и такива “деца”, които са страшно непослушни: различни термоядрени и химични
реакции, оръжия и двигатели, които не ни слушат и
дори ни убиват. Поразмислете се малко по-обстойно и ще се убедите колко много “деца” сме създали
и колко те са станали “непослушни”, дори опасни.
Като разновидност на тази категория може да се
тълкува и случаят от 11 септември в Ню Йорк и терористичният акт със събарянето на двете кули на

се, че това е невъзможно. Новото поколение
идва на Земята със специална мисия, добре
осъзната и стриктно спазвана. Децата и младите хора притежават редица психотропни
качества и висок морал, свободомислие и
неподчинение на старите догми и полуистините,

притежават още 4 нишки
в своята ДНК,

Световния търговски център. Обществена тайна е,
че Бин Ладен е рожба на ЦРУ, създадено за терористични действия срещу бившия Съветски съюз и
други “неприятелски” страни. Но един “прекрасен”
ден те се обръщат срещу своите създатели (родители в социален смисъл). Китайците имат една много
точна и много страшна поговорка: “Децата са отмъстители на своите родители’’.
Безлюбието, както в семейството, така и в обществото, наказанието, насилието, експлоатацията, несправедливостта, агресията непрекъснато и
безотказно раждат отмъщение - революции, джихад, терор и какво ли не още. И всичко това действа
като бумеранг спрямо ония, които ги упражняват.
Ненапразно почти във всички народи се срещат поговорките: “Каквото
повикало, такова се обадило”, “Който
сее ветрове, ще жъне бури”, “Око за
око, зъб за зъб”.
Светът се променя драстично двупосочно - и към добро, и към зло.
Глобализацията превръща планетата в едно голямо село, вървящо към
глобални кризи и катастрофи. Интернетът, радиото, телевизията, GSM-те
поставиха семейството и училището
пред нови неподозирани предизвикателства
във века на тоталните комуникации. Стихиите се разбунтуваха:
Земята - с вулкани, водата - с цунами,
огънят - с пожари, въздухът - с небивали урагани. Деца бягат от родителите
си. Ученици не влизат в класните стаи.
Младите не слушат старите. Старите
не могат да се приспособяват към постоянно изменящия се заобикалящ ги
свят.
На този фон от нерадостни обстоятелства в края на тунела се задава
една светлинка на надеждата. Това са:

новата ера, ерата на Водолея, и новите
деца или индиговите деца,
както ги наричат. Още през миналия век учителят
Петър Дънов (Беинса Дуно) прогнозираше идването на новата ера, с новата шеста раса и с нови хуманни отношения между хората.
Според далеч непълни данни сега в света са родени и живеят около 600 милиона индигови деца.
Родители, учители и общество са се видели в чудо
какво да правят, как да се отнасят с тях, как да ги
“възпитават” по старите семейни правила и неефективни социално-икономически закони. Оказва

което означава, че са далеч по-развити от нас
и не могат да ни се подчиняват или да се учат
от нас. Защото те получават директна информация от Световното информационно поле и
много добре чувстват, разбират и утвърждават истината. Морално-психическите им качества са на много високо ниво, имат благородническа осанка и висока духовност, разширено съзнание и липса на егоцентризъм.
Сега на Земята живеят деца с изключителни
физически и духовни качества, от които следва да се учат и учителите, и родителите, и обществото като цяло. Това обръща на 180 градуса досегашните представи на семейството,
училището и обществото за техните основни
функции. Нещо повече, със силата на неотменим
космически закон

тези наши деца ще извършат
необходимия еволюционен поврат,
за първи път безкръвно и хуманно.
От друга страна, във всеки възрастен човек продължава да живее едно нежно, крехко, лесно ранимо дете, любопитно, доверчиво, любвеобилно.
Ако възрастният по някакъв начин не го е изгубил,
покварил или пренебрегнал, това дете е все още
способно да се сприятели с новите индигови деца,
да станат неразделни приятели и заедно да си играят, да творят и създават своето човечно, красиво
бъдеще на щастливи хора. Та нали и самият Исус
Христос предупреждаваше, че ако не станем чисти
като децата, няма да видим царството божие.
Детството на човечеството, “Златният век”, изпълнен с приказни и митологични образи, е построил и оставил пирамиди и мегалитни паметници,
с които съвременната строителна техника и технология по никакъв начин не би се справила. Непонятни от съвременна гледна точка са и невероятните знания и способности, които “първобитните” хора са имали.
Не е ли това също едно богатство
на детството, което по особен начин ни учи и възпитава. Към всичко
казано дотук не може да не се прибави Анастасия, това дете на сибирската тайга, която ни внуши как да
си създадем пространството на любовта, щастието и благоденствието
в нашите Родови Имения.
Великият руски писател Фьодор
Михайлович Достоевски считаше,
че КРАСОТАТА ЩЕ СПАСИ СВЕТА.
Сега ние с не по-малко основание
от него можем да кажем:

ДЕЦАТА ЩЕ СПАСЯТ СВЕТА
И за обобщение на изказаните идеи и очертаващите се перспективи през настъпилата нова епоха
на хуманизма ще завърша със стиха на големия
пролетарски поет Христо Смирненски:
“НИЙ ВСИЧКИ СМЕ ДЕЦА НА МАЙКАТА ЗЕМЯ”
Край
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.

Изкуство, Култура
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ПОТОМЦИТЕ НА ОРФЕЙ
Родопска Орфеева школа 2009 г.
Продължава от стр. 1
Родопската Орфеева Школа завършва със състезание между децата, лауреати на Детския фолклорен
фестивал „Орфеево Изворче” в Стара Загора, за спечелване на званието „Орфеонче на България” и медальон с лирата на Орфей.
Дочка Къшева, неуморната председателка на НМФС,
музикален педагог, композитор, поетеса и народна певица със златни отличия от различни фестивали, откри
тазгодишната Орфеева Школа в залата на читалището
на село Гела. Тази година нямаше толкова много хора
и участници, както преди. Задаваха се избори, хората,
притеснени от насаждания от медиите страх от икономическата криза, не смееха много да пътуват. Макар
че през всички тези трудни години, в които живеем, не
съм чула някой да е умрял от глад. Стресът и напрежението обаче покосиха мнозина.
Гости на събитието бяха кметът на с. Гела г-н Драганов, Елена Хайтова, Атанас Панчев, директор на Издателска къща „Новата цивилизация”, Тодор Ялъмов,
председател на Център „Рьорих”, учителките Славейка Малинова и Виктория Николова от Самоков, Радка
Баева от Стара Загора, Златан от с. Старцево в района
на Златоград. От Западните покрайнини бяха дошли
Драган Петров и добре познатият ни Драган Иванов,
директор на училището „Братство” в с. Звонци. От Казанлък пристигна с родителите си малката Ванеса – ОРФЕОНЧЕ за 2008 г. Те дойдоха направо от празниците
на розобера в Казанлъшката долина, раздадоха рози
на присъстващите и обсипаха с ухаещи трендафили
масата на президиума. Атмосферата изведнъж стана
празнична, по лицата цъфнаха усмивки.
Спомням си как за пръв път присъствах на лекциите
и надпяването на Родопската Орфеева школа. На зелената поляна, край цъфналото Орфеево цвете, Никола
Гигов изнесе лекцията „Най-старият Бог”. Под искрящото слънце, сред боровете и цветята, той вдъхновено
говореше за първичния Бог, почитан от древните траки, комуто са пели химни и поднасяли цветя. Най-могъщата, първичната енергия на Вселената, която
поражда световете, която обхожда и движи света,
Божественият Ерос.
Протагон - Първородният, бил наричан в древните
химни.
„Мой Бог е Ерос – Любовта” – възкликва Орфей.
„Бог е Любов” – пише евангелистът св. Иоан Богослов в своето първо послание, гл. 4, ст. 16.
Най-мощната съзидателна и трансформираща енергия нашите предци траките, целият античен свят и ние
до ден днешен почитаме под името Ерос – творческия
Божествен импулс. Това не са дебеличките купидончета и амурчета на западния свят, нито порнографията,
прикривана под това название – това е всемогъщият,
сияйният златокрил Ерос, обгърнал небесата, Любовта, която изгражда Космоса и ражда душите и
телата ни.
Дъждът, който се сипеше като
благословия от небето след горещините, не ни позволи да проведем Школата на поляните край Орфеевото цвете, затова се събрахме
в обновеното читалище. Дочка Къшева откри работата на Орфеевата
Школа с представянето на първата
от трите най-нови книги на Никола
Гигов – най-високия поетичен връх
на България, както го нарече тя. Тя
представи деветата книга, посветена на Офей – „Музиката на Орфей”.
„Музиката на Орфей е като безбрежен океан, като небето и звездите, не можеш да я преплуваш и
обхванеш с поглед, а трябва да я
усетиш с душата си” – започна Дочка Къшева в присъщия си поетичен
стил.
„Музиката е моето дихание” и
„Искам да венчая песента на славея
с хоровода на звездите” – това са
стихове на Орфей. А може би найважното послание към човечеството за вечни времена са думите:

ДУШАТА НА ДЕТЕТО
СЕ ИЗВАЙВА С МУЗИКА
Дали си даваме сметка какво поколение расте под
виещите звуци на рока, черната музика и чалгата в дискотеките, където се лее твърд алкохол и се пушат цигари, произведени с добавка на наркотици, та младежите
са така пристрастени към тях?
„Децата са като птиците, трябва да се направлява
техният полет към духовността” - каза Дочка Къшева.
Песните на децата летят към небето като „прегърнати
гласове”, пише Никола Гигов. Да се вае детската душа, означава да се борави с фин инструментариум, да се знае
отговорността пред поколенията, защото се създава бъдещето на нацията, на човечеството. А стиховете на Орфей, достигнали до нас, са като програма. Навярно затова са били така старателно унищожавани. Той е пеел:
В сърцето-крепост с меч
не можеш да се добереш.
Там песента единствено прониква.
И още:

Земята може да се завладее
с лира, а не с меч
“В книгата „Музиката на Орфей” Никола Гигов ни
потапя в един безкраен океан от невероятна древна
информация за великия тракийски жрец, лечител, философ и музикант Орфей. В нея има много интересна
информация: „Орфей и атлантите”, „Концерта пред
Рамзес II”, „Петте подвига на Орфей” и др. Не случайно аз наричам Гигов най-големия автентичен извор на
древна информация. Той ни разкри необятните хоризонти на духовността чрез Орфеевата философия и ни
поведе по Орфеевия път – пътя на светлината, музиката и любовта.” – завърши Дочка Къшева.
Елена Хайтова представи книгата „Клада за феникси”. В тази книга Никола Гигов разказва за срещите и
разговорите си с четиринайсет български и девет чуждестранни писатели и поети – феникси на кладата на
изкуството. „Тръгваме от родопското село Яврово, за
да достигнем до далечна Япония” – каза тя. Книгата започва със спомените на Гигов за Николай Хайтов:
„Писателят, това е народното тяло, събрано в един
човек. Хайтов е Родопа и България, събрани заедно.
Той ги свързва с вълшебното лико на думите, та никой
да не може да откъсне Родопа от България.”
И кой би могъл по-добре да изрази с няколко думи
най-съкровеното в душата на един творец от дъщеря
му и нейния съпруг, също поети и творци, които цял
живот са горели на същата тази клада, изгаряща дребнавото и житейското, за да засияе чистата светлина на
вдъхновеното Слово. Слово, което се ражда в мъката,
за да се издигне до звездите.
Тук, в сърцето на Родопа,
трогателно и камбанно звучат
думите на „Балада” от Никола
Гигов, посветена на „Войнът
Хайтов”, която рецитира Елена
Хайтова.
Прочетете тази книга. С вълшебното си слово на сърцевед,
топло и проникновено Никола
Гигов ще ви докосне до душата
на обичани от нас поети и писатели, но не за да ги принизи,
ровейки се в ежедневието, а за
да ни въведе в храма, който е
в сърцето, там, където се ражда песента и пролива сълзата.
Там, където гори огънят, който
ни дава сили да бъдем Човеци.
Там, където е „Кладата за феникси”.
Десетата си поред книга за
Орфей – „Орфей и Космоса”,
представи авторът Никола Гигов.
В тази книга са събраните за
петдесет години изследвания

фрагменти от творчеството на Орфей, посветени на науката, вярата и изкуството, които някога са представлявали единен сплит, а сега са така разделени, че нямат
на пръв поглед нищо общо.
„По цялата земя хората се опитват да стигнат до
Бога, а тук, в Родопите, Бог слиза при хората. Тук Бог
и Орфей са заедно от двете страни на човека” – каза
Никола Гигов.
Преди 3300 години Орфей, най-великият музикант,
поет и прорицател, е изрекъл своите прозрения, които
са вечна истина:
„Познай себе си и ще познаеш Вселената и Боговете”
„Съпружество между човека и Космоса.” Ако се разлъчиш с Космоса, се разделяш със себе си.
„Мир, здраве, обич и човешки добрини” – условие
за щастието.
„Душата на човека е безсмъртна”.
„Земята е кълбо”.
„След 1300 години ще се появи Спасителя”.
Пътят на Орфей е най-великото нещо, което българската земя е дала на човечеството, а Орфей е провъзгласен за вдъхновител на Европа.
Освен представянето на трите книги Никола Гигов
изнесе и лекциите: „Музиката на сферите - легенда и
реалност”, „Древна статуя на Орфей в Пловдив”, „Нови
данни за Орфей и Леонардо”, „Тамбос – Троя – Самотраки”.
Музиката на сферите – какво се крие зад това древно название? Дали това е метафора, използвана от Орфей, или това е музиката, песента на звездите? Питагор
се е опитал да разгадае тези думи на Орфей и така е
създал акордите в музиката. Запазени са стихове на
Орфей:
Мили звезди на небето,
в кръгове и вихри кръжите
край вашите небесни престоли.
Какви знания е имал този тракийски мъдрец преди
повече от три хилядолетия? Проф. Доналд Уейн, английски астроном, физик и музикант, записва и транспонира в човешкия диапазон на слуха излъчванията
на звездите и така създава музика, изпълнявана от
неговия Космически оркестър. Това е музиката на
звездното небе, истинската музика на сферите, която
е в пентатоничния орфеев лад. А американският учен
Карл Сейгън, който казва, че пътят е песен, изпрати
към звездите музиката на човечеството като посланик
между световете. Така и родопската песен, музиката на
Орфей, отново се върна към звездното небе.
А родопските чанове? Долината на с. Гела се нарича
„Долината на чановете”. Комплектът от чанове – пълната дизия от 12 чана, е точно 1 ½ октави и окачени на
овцете, създават великолепната музика на чановете,
които огласят планината и й придават неповторимото
очарование.
Всички музикални инструменти в Родопа са наследство от Орфей, които самоуците музиканти предават в поколенията и свирят на тях чудните си мелодии.
В Родопа, майката на музиката и песента, са идвали
най-прочутите майстори на цигулки – Страдиваруис, Амати, Гуарнери, да избират за инструментите си
„ситно дърво” с много близки годишни кръгове. Такива смърчове растат в местността „Пияната гора” край
Гела и оттук са вземали дървесина прочутите майстори, киснели я един месец в морска вода и я слагали да
се суши под камбаните в църквите. Така дървото става
звънко и великолепните им цигулки с течение на времето придобиват все по-красив тон.
След музикалното междучасие, когато слушахме
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звънките гласчета на възпитаниците на големия родопски певец Младен Койнаров от читалище „Кирил
Маджаров” – Смолян, и гласовитите ученици от НУФИ
– Широка Лъка, Никола Гигов продължи с разказа си за
древната статуя на Орфей в Пловдив, която той определи като сензация.
Древният град, който сега познаваме като Пловдив, по времето на Орфей се е наричал Евмолпида, а
на неговите девет хълма са се намирали храмове, театри, провеждали са се музикални и поетични състезания, жителите му са посрещали изгрева на Слънцето.
Един от кварталите на прочутия град на деветте хълма
е бил наречен на името на Орфей, а най-големите три
хълма са били посветени на Музей, Евмолп и Орфей, т.
нар. Тримонциум. Защото, воден от мечтата си да обедини враждуващите племена на траките, царят-жрец
Орфей слиза от планината в града на деветте хълма.
В античния град Филипопол, наследник на древната
Евмолпида, за който се знае, че в него е съществувал
култ към Орфей, и разположен между двата ръкава
на плавателната тогава река Хеброс, на агората е била
поставена бронзова статуя на Орфей, заобиколена с
мраморни птици и животни, заслушани в музиката на
певеца. Лявата ръка на Орфей държи китара, дясната с
плектрона докосва струните, а очите му са отправени
към небето. Статуята е била прекрасна, буйната коса
на певеца сякаш се веела, на главата имал скъпоценна
тиара, дрехите на Орфей променяли цвета си в зависимост от хода на Слънцето и цялата фигура сияела.
Учудващо е, че хълмовете на този град, някога посветени на Музите, град, чийто патрон е бил най-светлата личност на древния свят Орфей, днес носят чужди
имена. Що за заспал народ живее днес в този Орфеев
град, та не смени имената на хълмовете, не ги посвети
отново на Любовта, на великите певци и поети, живели тук, не ги превърне в прекрасни паркове, центрове
на богат духовен живот? Пловдив и днес е едно от културните средища на България и е странно как все още
гражданите му търпят „печата на робството” по думите
на Гигов и то 130 години след освобождението на България. И това е толкова по-странно, след като Никола
Гигов откри и популяризира надписа с огромни букви
„ОРФЕI” на 10-я ред на античния театър, построен на
същия този, посветен на Орфей хълм, който днес наричат „Джамбаз тепе”, или другия – Джендем тепе, или
както наричат Сахат тепе посветения някога на Любовта хълм?! На тези свещени хълмове някога Орфей е пял:
„Ела в Тракия, в свещената земя”. Може би някой трябва да запее: „Ела на Джамбаз тепе, свещената земя”, та
като го чуят, да се освестят?!
Наистина, забраната над паметта за Орфей и неговото дело, продължила 700 години, и планомерното
унищожаване на книгите и преследване на учението
му са довели до странното становище на българските
историци, че траките са безписмен народ и че Орфей
не е историческа личност. А един от корифеите на българската тракология дори нарича траките „варвари” по
примера на древните гърци. И все пак „не се гаси туй,
що не гасне”. Орфеевият дух днес е по-жив от всякога, Орфей е обявен за вдъхновител на Европа, защото
творческият Орфеев дух, Божественият Дух на Музите,
опложда душите на будните люде и довежда Ренесанса в Европа. Небивал разцвет на музиката, поезията и
живописта, развитие на знанията за Земята и Космоса,
за човека – една висока култура сменя мрачното Средновековие и орфическото учение и знания се изучават
и обсъждат в малки и тайни общества и в академии с
малобройни членове. След унищожаването на Питагорейската школа, работила в областта на музиката и
математиката, знаем за школата на Кирил и Методий
по нашите земи, а чрез богомилите Орфическият огън
преминава на запад и се разгорява буйно в необикновения гений на Леонардо и изблика на Куатрочентото.
„Животът е живот, когато е живот на духа” - тези безсмъртни думи на Леонардо ни припомни поетът Гигов
тук, в Орфеевата планина, и ни разказа за флорентин-
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ската школа, създадена от Леонардо, само с девет членове, за спечеленото от него състезание по музика със
собственоръчно направен инструмент, на който свири
орфеева музика, за създадения от него град в Родопите
на името на влюбената в Орфей прекрасна Джиневра и
върхът над него, който и до днес носи името Джиневра,
а портретът й, нарисуван от Леонардо, е понастоящем
в Америка.
„Нашият Златен век върна към живот свободните
изкуства, почти съвсем унищожени” – пише през 1492
г. Леонардо, защото с операта „Притча за Орфей” от
Монтеверди и с декори, рисувани от него, започва европейското Възраждане.
Последната лекция, изнесена за пръв път тук, на
Родопската Орфеева школа, беше „Тамбос, Троя, Самотраки”.
Тамбос – което означава Велика Светлина, и Троя,
древният Илион на цар Ил, наречен по името на неговия син Трос – Троя.
В Троя е имало храм, посветен на Орфей, който е
живял едно поколение преди Троянската война, както
в своите изследвания определя Никола Гигов.
Великата „Илиада”, чийто хекзаметър Омир е заимствал от Орфеевите строфи, е създадена през VIII в.
пр.н.е., а е записана 200 г. по-късно и редактирана многократно, дори и от Аристотел. Погрешно приписвана
на гърците, защото гърци през XIII в. пр.н.е. въобще е
нямало, те се появяват едва през VIII–VII в. пр.н.е. Троянската война, описана в Илиадата, ни дава познания за
древната цивилизация на траките. Спечелена по подъл
начин с подарения от Одисей на Троя дървен кон, пълен с воини, които през нощта избиват защитниците и
населението на града. Преди това пак по препоръка на
Одисей коварно избиват спящите след дългия поход
войници на цар Резос и самия него, пристигнали на
помощ на обсадена Троя. Подла война и подла победа,
оставила след себе си поговорката: „Бой се от данайците, дори и когато ти правят подаръци”.

Никола Гигов ни разказа и за музикалните мистерии,
основани от Орфей на остров Самотраки, посветени на
великите богове Кабири. Преминалите свещените обреди и получили посвещение, били наричани мисти.
Името на острова е означавало „височината на траките”, защото самос е височина и наистина остров Самотраки е най-висок от гръцките острови; там е планината
Сарос с връх Фенгари, за която Омир казва, че оттам бог
Посейдон наблюдавал битките на Троянската война. В
храма Хиерон, където са се провеждали висшите нива
на посвещение, се е намирала прочутата статуя на Нике,
която днес е изложена в Лувъра. В светилищната част на
острова са открити много погребални урни, керамика,
статуетки, както и 52 тракийски надписа, в които найчесто се среща думата „динтоле”, което означава „закриляй ме, земьо”. Свещеният остров Самотраки е бил
известен и с многобройните си гадатели, там като жрица, изпълняваща свещения танц със змията, е служила и
Олимпия, майката на Александър Македонски.
Посветителните мистерии на остров Самотраки наред с Елевзинските, са най-свещените и прочути в античния свят. В тях мистите са получавали познание за
свещения брак на Небето-Баща и Земята-Майка, раждането на техния Син, убийството му от силите на мрака, слизането му в подземния свят и възкръсването му.
След кратка почивка дойде ред и на музикалните
състезания.
„Децата са потомците на Орфей, те са светлина и
обич. Техните песни огласят планината. Удивително е
как само тук, в Родопите, се сливат глас и гайда” - каза
Дочка Къшева при откриването на конкурса.
Традиционно в състезанието се избира едно ОРФЕОНЧЕ от представителите на музикалните училища, а
от малките лауреати от Стара Загора се избират 5 победители, които образуват ПЕНТАГРАМ ОРФЕОНЧЕТА.
Децата пееха своите песни, а журито в състав: Нико-


ла Гигов, Елена Хайтова, Драган Иванов,
Нели Несторова и аз,
Екатерина Пейчева,
оценяваше изпълненията.
Тази година в надпяването участваха
ученици от НУФИ
– Широка Лъка, като
за ОРФЕОНЧЕ НА
БЪЛГАРИЯ бе избрана Кристина Каменова, която получи
Диплом и медал с
изображение на лирата на Орфей.
Във II възрастова група участваха
малките
лауреати
от читалище „Кирил
Маджаров” – Смолян, с ръководител
Младен Койнаров,
от с. Змеица, с ръководител Емил Пехливанов и две момичета от с. Момин Проход. Журито единодушно избра
за водеща Пентаграма от ОРФЕОНЧЕТА НА БЪЛГАРИЯ
Денислава Денчева от Момин Проход, а останалите са
Росен Лозанов и Павел Кърджиев от Смолян, Станислава Бобева от Момин Проход и Марио Далаков от с.
Змеица. Всички те получиха диплом „ОРФЕОНЧЕ НА
БЪЛГАРИЯ” и медал, а всички участници в музикалното
състезание получиха грамоти, както и много подаръци
– книги, дарени от Издателска къща „Новата Цивилизация”, ръчно оплетени терлички и др.
Родопската Орфеева школа завърши с концерт на
всички участници, които пяха и свириха, освободени от
напрежението. Безспорен връх в концерта бе изпълнението на ОРФЕОНЧЕ 2008 г. – малката, чаровна Ванеса от
Казанлък, която умее да направи шоу от своето представяне, пее и играе на сцената, владее публиката и яркият
й талант предизвиква спонтанни аплодисменти.
Дните на Родопската Орфеева школа за жалост изминаха много бързо, изпълнени с музика, вълнения,
срещи с приятели. Времето едва ни стигна за разходка
до скалите, където расте удивителното Орфеево цвете.
Както винаги, срещата с Никола Гигов и знанията, които
той щедро сподели с нас, ни пренесоха в онези древни времена, които все още са живи в паметта на пространството и на хората. Потомци на древните траки,
ние носим в сърцата си Орфеевия дух и той ни помага
да направим живота си по-красив и стойностен, да се
издигнем над ежедневието, да отворим очите си за хубостите на планината, която някога е огласял с песните
си легендарният тракиец. А тя, тази Родопа планина,
сякаш е създадена от песни и за песни. Сърцето усеща
как се ражда песента в него, гласът я запява и планината заехтява. Няма друга планина, която да ражда
такива мощни и звънки гласове, такива омайни песни,
които от Земята тръгват към звездите.
Беше пълнолуние и над тъмния конус на Турлата
трептеше месечинката-грейливка, както нежно се пее
в родопските песни. Далеч от суетнята и бетона на градовете, стъпил на росните поляни, усещаш истинския
живот, вечно пулсиращия ритъм на великото творение
на всемогъщия и дивен Бог Ерос.
И отново, и отново ще те връща тук нежният зов на
Орфей:

ЕЛА В ТРАКИЯ,
СВЕЩЕНАТА ЗЕМЯ!
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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

И медът, и отровата в миналото

В КЪРДЖАЛИ ГОСТУВА ПОВЕСТВОВАТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКИЯ ГУЛАГ
Лияна Фероли
Животът на писателя
Стоян Йорданов е тясно свързан с Кърджали.
Тук преподава литература в гимназия “Христо Ботев” и в икономическия техникум “Алеко
Константинов”, тренира
младежите по бокс, има
много свои възпитаници, изявили се като добри спортисти.
Син е на репресиран
индустриалец. Възпитаник на Духовната семинария. Завършва и литература в Софийския университет, има и спортна
биография. Състезател
е по бокс и конен спорт
в “Славия”, а също и треньор на “Академик” и
“Септември” (Сф). Още с
първата си литературна
творба “Страст” (1971 г.)
разбунва духовете и издателствата му се заприщват за цели 19 години.
Три пъти е уволняван
дисциплинарно заради
пререкания с овласте-

ната посредственост в
спорта. Свалят му утвърден от комисия сценарий за пълнометражен
игрален филм. Телевизионният театър му плаща, но не показва пиесите му. Само радиотеатърът ги излъчва, дори ги
отличава с национални
награди.
От 1989 г. до 1991 г.
влиза в политиката и
издава в. “Реформа”, но
бързо се отдръпва и започва да пише “Тъжни
мемоари. Съдба на непокорни”. Откъси от тях
се печатат в много наши
родолюбиви вестници
и списания. През 1999 г.
се връща към трилогията “Романи в три рунда”. Първата част от нея
“Големият ринг” излиза
едва през 2005 г. Автор
е също и на пиесите “Букет червени карамфили”
(1975 г.), “Двубоят” (1980
г.), “На големия ринг”
(1984г.), “Наказанието”
(1986 г.), на романа “От
обич” (1990 г.) и на мо-

нографията “Войните за
обединение на България
и поведението на Русия”
(2000 г.).
Най-често сюжетите
на Стоян Йорданов са на
спортна тематика, но в
подтекстовете им се оглеждат проблемите на
големия ринг, наречен
живот, както и неговото спортсменско
отстояване.
Става
дума и за риска, който ражда доверие,
за доверието, което
ражда отговорност,
и други тънки наблюдения в житейския ни кръговрат.
Още през 1976 г.
Владимир Свинтила
нарича неговия първи роман напълно
успешен, искрен и
актуален. По-късно
литературният критик ст. н. с. д-р Георги
Цанков го определя
като един романпризив за повече
демокрация и гласност, а също и висо-

копатриотичен творчески подвиг, с който търси
най-добрите пътища за
самоусъвършенстване
на младите поколения.
А преподавателят в СУ
проф. Симеон Янев вижда успеха на романа му в
три части в неговите поуки от миналото, които

ни призовават да не допускаме старите грешки.
Според литературния
критик Атанас Свиленов
пък в силно документалната атмосфера на романа прозират и медът, и
отровата на отминалото време. Доц. Йордан
Василев от Института

за литература при БАН
го определя като една
мащабна картина на българската действителност от първите години
на комунистическия режим у нас, т. е. - епохата
на нашите бащи и деди.
А литераторът Пламен
Анакиев и главен редактор на в. ”Огледало”,
който за пръв път публикува през 1994 г. част от
картините на следвоенния ни живот в “Тъжни
мемоари” на Стоян Йорданов, ги нарича повествования на българския
“Гулаг”.
Срещата с писателя и
с неговото творчество в
Кърджали се организира
от Община Кърджали и
Регионална библиотека
“Н.Й.Вапцаров” на 26 май
от 17.45 ч. в Актовата зала
на СОУ “Отец Паисий”.
Преподавателят по литература в Пловдивския
филиал “Любен Каравелов” Петър Хаджинаков
направи на писателя литературен портрет.

Попадения в целта

Не се гради без основите на вярата в доброто
Стоян Йорданов! Гледам го, слушам го как 5-6 часа говори без
прекъсване. Цялото му присъствие излъчва пламенна емоция. Сигурна съм, че ще бъде такъв поне до 120 години, сега е само на 80. А така
наречените “млади” все ще догонват младостта му, която при него не
се измерва с биологични показатели. Не обикновен монолог или диалог
води той с другите, а изнася нещо като житейско представление. Мисълта му галопира все напред, неспираща се в сегашното. Една асоциация
отприщва друга, не успява да ги догони. Това вероятно се е формирало
от първия му спорт – конния.
Дори и Духовната семинария не успява да смири горещата му природа. От първия до последния срок в нея е с намалено поведение. Но
е един от малкото, които я завършват и пренасят нейните нравствени
принципи в живота и в преподавателската дейност. След теологичната,
литературната вълна го изстрелва в лоното на творчеството. Автор е
на няколко романа и пиеси. Междувременно се подвизава и в конния
спорт и в спорта на благородниците – бокса. Има два златни медала
за съдийство, създал е двама републикански шампиони по бокс. И то
най-вече от младежи, изглеждащи в очите на другите неблагонадеждни. Успява да го направи, защото учи възпитаниците си, че отстъпват
от себе си, ако отстъпят пред трудностите. Че спортът е преди всичко
самовъзпитание и самодисциплина. За спортните му и педагогически
успехи много спомага и неговият девиз: “Един шампион по-малко, но
един човек повече”.
Когато го питали що за човек е, с какво се занимава, отговарял с
присъщото му чувство за хумор – функционер съм. Но тази дума, износена като съдържание в миналото, сега, мисля, че доста добре го
охарактеризира като една многофункционална личност. Често го наричали просто “Бокси”. И това прозвище му отива много, защото взима на
духовен прицел всичко негативно, несправедливо, пошло, лицемерно. С
нужната доза смелост, дори и в ония тежки времена на идеологическа
стагнация, в които си позволява да опонира на силните на деня. Казват
му често, че като боксьор, чийто предни зъби са избити, не задържа никакви истини само за себе си, а ги заявява на всеослушание с необходимата острота. Което добавя още причини да му се признае талантът да
живее стойностно.
Доста от учениците на Стоян Йорданов продължават като учители
неговите педагогически и морални принципи, за което е много горд.
Това дължи ли се, г-н Йорданов, на спортния дух,

който носехте със себе си в училище?
- Несъмнено. Спортът изобщо не е празна работа,
защото ако извисяваме само духа, а забравяме физиката, няма да изградим хармонични личности, а само
добри кибернетични “машини”, които ще знаят много,
но ще се нуждаят от постоянен “ремонт”. Както някога
най-високата интелигенция е минавала през школата
на бокса, така и днес спортът може да изгражда добро поведение и морал сред учащите се, пък и у всички
други.
Още през 1980 г. пишете статии за учителската професия като творческа. От позицията на литератор
и писател ли мислехте така?
- От позицията на отговорен човек. Липсата на
творчество и в училище, и в живота изсушава, обездухотворява всеки един предмет на занимание. Докато
свежестта на творческите импровизации запалват учениците да обичат ученето и съответния предмет. При
мен по литература и тройкаджиите в икономическите
дисциплини имаха петици. Но пък на тези, които при
моите високи изисквания имаха тройки, и просветният
министър не можеше да им пише двойка. Не позволявах някой ученик да премине от 10 в 11 клас, без да е
прочел целия Йовков, най-добрия ни белетрист.
Кой и какъв е истинският учител?
- Този, който се е готвил да учи, а не само да изпитва
или да става инспектор и директор. Т. е. да бъде по дух
учител, да обича учителстването, което не е професия,
а призвание. Този учител веднага може да се разпознае
по неговата емоционалност и по вярата му, че всеки
един предмет в училище може да възпитава, да зарежда, да създава, да гради характери. Особено литературата. Но днес учителите повече оценяват, а не обучават
как се учи и как се пише. Моите ученици още помнят,
че им давах по 4-6 страници план за литературните
теми, които трябваше да развиват. Постепенно обемът
на плана намаляваше за сметка на добре насоченото
творческо отношение към съответната тема. Така се
създава методология.

От книгите ви става ясно, че сте изпитвали особена
симпатия към немирниците и лудите глави, какъвто сте бил и вие самият на младини.
- Ами те са най-будните деца, от отличниците рядко
стават стойностни хора. Дори се вслушвах много често в техните мнения, в идеите им. Те ми помогнаха да
разбера, че много лесно се наказва, но много трудно
се разбират мотивите на непослушните. Най-трудно
се подава ръка за помощ, но пък това е най-удовлетворяващото нещо. Колко огромна бе радостта ми, че
от първия “нехранимайковец” в Силистра създадох републикански шампион по бокс и почетен гражданин.
Къде виждате разковничето на качественото възпитание?
- В добре поставените педагогически основи. В изградените навреме морални, естетически и нравствени фундаменти още в най-ранните години на детето.
Незакърменият с вяра в тях не може да ги прояви. А
изпуснатото в семейството и училището след това с никакви методи пост фактум не може да се възстанови.
Грабне ли го веднъж улицата, детето вече става неуправляемо.
Интервюто взе Лияна Фероли

Наука, култура

29 юни - 5 юли 2009 г.

„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)
като за нова „революция на книгата” в
света. Така е озаглавен едноименният
му труд, издаден
от ЮНЕСКО. В него
Ескарпи представя
и една доста смела
за времето си хипотеза - че руската
(всъщност това е
първоначално българ ск ата /с тар о славянска) дума за
книга - „КЪNНГА” е
заемка чрез посредничеството на

ка, но става доминираща за книжовната култура поради значително
по-големия си информационен капацитет и
по-изразената си комуникационна ефективност. Книгата „модернизира” ръкописа и ще се
окаже едновременно
устойчива и адаптивна
при всякакви по-късни
технологични промени
за нейното мултиплициране, тя е медията с найдълга история в развитието на човешката

ло 5300 пр. Хр. и последвалата й еволюция
в древните цивилизации и след втория етап,
свързан с развитието на
фонетичните азбуки и
съответно на китайска-

ни. Дали, в асоциация
с познатите ни закони
от физиката, не бихме
могли да констатираме,
че „разширяването на
пространството” (евентуално по линия на ин-

СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

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

ВЪЗДЕЙСТВИЯ
И ЗНАЧЕНИЕ НА
„СВЕТОВНАТА
РЕВОЛЮЦИЯ” В
ПИСМЕНОСТТА
(Продължение от
брой 26)
Въпреки дълбоките
социални и културни
промени,
настъпили
вследствие на книгопечатането, то в началото
не е съпътствано от подобна, макар и неорганизирана, „екстензивност” и симултанност
на обхвата като „световната революция” в
писмеността през IV
в. Може би защото „се
ражда” като феномен
на техническата „интензификация” и до голяма
степен първоначално се
развива в Европа моноцентрично. Постепенното налагане на механичното
отпечатване
в книжовната култура
на различни народи и в
различни части на света
продължава столетия някъде и поради съпротивата на калиграфските гилдии, например в
Руската и в Османската
империи. Освен това в
Китай, Корея и Япония
се развива собствено
книгопечатане (ксило-

печат) доста порано, още от VIII в.
сл. Хр. Без да омаловажаваме или
забравяме древната история на писмеността в
света (древноевропейската, древноегипетската, древношумерската
и др. писмени системи),
нека отбележим следния факт: От хронологическа гледна точка
след древния стадий на
развитие „световната революция” в писмеността разделя историята на
писменото слово на два
почти еднакви цикъла от
по 17 столетия: от създаването на първата
фонетична азбука - угаритската, и приблизително по същото време
на китайските протойероглифи (Ягувен) около
1400 г. пр. Хр. до III в. сл.
Хр., и след това от революцията през IV в. - до
съвремието ни. Нашето
време, както вече подчертахме, е свързано не
само с експанзията на
аудио-визуалните медии, а днес и на интернет комуникацията, но
и с бум в отпечатването
и разпространението
на всякакъв вид книги,
брошури и други публикации на хартия. Още
през 1965 г. френският
изследовател
Роберт
Ескарпи говори за тази
все по-очевидна експанзия на печатното слово,

някои азиатски степни
народи от китайската
дума „кинг”, с която в
китайския език се назовава „класическата,
ръкописна книга”, също
и „копринената нишка”
- медийният материал
на книгите в Китай в далечното минало. „Световната революция” в
писмеността през IV в.
всъщност включва и
налагането, най-вече в
християнския свят, и то
първоначално именно в
религиозната практика
на книгата, на кодекса
от съшити и подвързани страници, като преобладаваща форма за
поднасяне на писмени
произведения. Тя не измества напълно свитъ-

комуникация. Революцията на словото
и на словесния образ
през IV в. е и впечатляващ израз на синтеза между религия,
философия, наука и
изкуство в развитието на културните техники и по-конкретно
- на писмеността. Тя
поставя началото на
много литературни
езици и книжовни
култури и е важен, трети етап в развитието
на писмеността - след
първия етап на самото
й изобретяване око-

та писменост, започнал
около 1400 пр. Хр. Настъпването и разгръщането на първите два,
както и на някои от покъсните етапи - медиаморфози, е дифузирано
в по-дълго време, но
първоначално е съсредоточено в по-ограничено пространство,
като същевременно е
центрирано обикновено около един иновационен фактор - съответно около създаването и
развитието изобщо на
писмени знаци и системи след устната предистория на човечеството; около прехода към
фонетично-азбучната
организация на писмеността, по-късно около
книгопечатането и т. н.
„Световната
революция” в писмеността през
IV в., от една страна, обхваща почти едновременно всемирното културно пространство, а
от друга, се разгръща в
кратки времеви граници и има полиморфен,
хетерогенен и в своята
цялост спонтанен характер, съвкупност е
от разнообразен вид
иновационни
проме-

теркултурната комуникация, на преводите, на
обмена и надпреварата
на различни религиозни и творческо-приложни буквописни и словослагателни идеи и т. н.)
води до „свиването на
времето” и при „глобалното сътворяване” на
писмовните иновации,
като предизвиква найразлични, полигенезисни проявления на един
и същ процес в сравнително краткия период
от 120-130 години? Дали
тази закономерност не
важи и за изключителната иновационна динамика в днешното ни
глобализирано време
и пространство? Пак в
асоциация със същата
закономерност, но в обратен смисъл („сгъстено
пространство” - „разширено време”), дали ранните писмени системи
в древността, наред
с всичко останало, не
еволюират толкова бавно, защото са до голяма
степен локализирани
само в пространствения
ареал на Източното Средиземноморие (включително Балканите) и на
Близкия изток?

Български бит, традиции, обреди



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

29 юни - 5 юли 2009 г.

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

1 юли. Народен празник
на
всички
лечители,
врачки, баячки и билкари.
Свързан е с вярата в светите
лечители Кузма и Дамян. На
този ден жените не работят
нищо, за да не се разболее
човек
от
семейството
или домашните животни.
Единственото, което могат
да правят, е да месят хляб
и да го раздават за здраве.
Вечерта срещу празника

болни, слепи и недъгави
хора отиват да преспят в
църквата или в параклиса,
посветен на светците, а
на сутринта се измиват на
аязмото. Често се правят
курбани.
5 юли. Летен Атанасовден.
Вярва се, че на този ден
Свети Атанас “облича кожуха
си и ходи при Бога да моли
за зима, тъй като лятото
вече се е преполовило”.

Обикновено пръв зажънва
най-възрастният и опитен
жътвар, който има “лека
ръка”. Често жътварите
запасват около кръста си
житни класове, за да нямат
болки
при
навеждане.
Първият сноп жито се
завързва с червен конец
и с благословията “Хайде,
таз година те вдигам, ама
догодина хич да не мога да
те изправя!”

Православните празници на българина

ПЕТРОВДЕН – СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ
Дора АЛЕКСАНДРОВА
В дните на горещото лятно слънце се празнува
Петровден. Православният календар отбелязва на
тази дата деня на Свети апостол Петър, наречен
Върховен апостол, както и на Свети апостол Павел.
Църковният канон определя деня като край на двуседмичния пост, наричан петровски.
Петър, чието име в превод от гръцки означава
“камък”, е любим ученик на Христос, когото той определя като пастир над своите “агнета”.
Непосредствено след Възнесението на Христос,
Петър станал безспорният водач на апостолите. Той
намерил човек на мястото на Юда Искариот, той
пръв проповядвал пред тълпата, той бил първият,
който извършвал чудеса в името на Бога. Петър започнал да проповядва на езичниците, той покръстил римския езичник Корнилий и пред Съвета на
Йерусалим заявил решението Христовата църква
да стане световна, т.е. в нея да влизат и хора с нееврейски произход. Затворен от цар Ирод Антипа,
Петър бил освободен от ангел. Последвали мисионерски пътувания до Антиохия, Коринт и дори Рим,
където умрял от мъченическа смърт през 67 година. Петър бил разпнат на хълма Ватикана, надолу с
главата, защото смятал, че е недостоен да умре по
същия начин като Спасителя. Тялото му било погребано на същия хълм. При разкопките под църквата “Свети Петър” са открити останки, за които

СЪОБЩЕНИЕ
На 8 юли (сряда) 2009 г. от 17.30 часа в гр.
Кюстендил, в синята зала на читалище
“Братство”, ще бъдат представени найновите книги на Издателска къща “Новата
цивилизация” - “Петър Димков – родолюбецът, лечителят, мислителят”, “Въведение в пермакултурата” от австралиецът
Бил Молисън и “Алхимия на словото” от д-р
Тимен Тимев.
Книгите ще бъдат представени от акад.
Атанас Панчев – издател на в-к “Родово
имение” и от Тодор Ялъмов, един от авторите в сборника на Петър Димков.
Приканват се всички симпатизанти и привърженици да присъстват.
Вход свободен

ОБЯВА
Жителите на екоселище Васил Левски
търсят да закупят ветропомпа за
сондаж. Търсят човек, който да я
конструира, приемат съвети по
въпроси за конструкцията й.
Тел. за връзка: 0889866000;
0897793305

29 юни

се предполага, че са на
апостола.
Апостол Павел, чието име в превод означава “малък”, първоначално участвал в гоненията
срещу християните, но
после приел християнството и проповядвал в
Кипър, Македония, Испания. Последните две
години от живота си прекарал в затвора. Около
67 година Павел бил окован и изпратен в Рим. Загинал мъченически през
същата година, в която
бил разпнат Свети апостол Петър. Като римски
гражданин той имал право на по-бърза смърт, затова му отсекли главата. Смъртта му била съпроводена с много чудеса. Преданието разказва, че
вече отрязаната глава на светеца продължавала
да слави Господа, а там, където тя паднала, избликнали три извора (на мястото на днешния манастир
“Три фонтана” край Рим).
В представите на българите Петър и Павел са
братя, а някъде се смятат и за близнаци. В традиционния календар на Петровден завършват Петровите пости и се отговява с младо петровско пиле
– жертва за светеца. В някои райони на Петровден
се правят сборове. Месят се обредни хлябове и се
ядат ранни ябълки петровки. От тях жените раздават за здраве. На някои места от тях се раздават като помен за умрели деца. Според народните
вярвания на Петровден за пръв път през годината
се меси тиквеник.
Празникът съвпада с времето на жътвата и на
него се работи обикновено през първата половина

на деня. Задължителното блюдо
на трапезата е печено (петровско)
пиле или кокошка с джанки, слагат се още прясна пита, баница с
масло и сирене, тиквеник, прясно
сирене, белмъш (кутмач).
В Русия на Петровден празнуват
рибарите, защото те смятат този
светец за свой покровител. В миналото жените и девойките излизали на някоя полянка и се люлеели
на люлки, танцували хора и пеели
ритуални песни. В някои райони
за разговяване до църквата заколвали цял вол, сварявали месото и
всички жители на селото хапвали
от месото. Във вечерните трапези
участвали само старци и женени хора, младежите
и девойките отивали навън, за да посрещнат изгрева на слънцето, което на този ден сияе с различни
цветове и оттенъци, като дъга. Девойките събирали дванадесет цвята от дванадесет полянки, слагали ги под главите си и очаквали да сънуват този, за
когото ще се омъжат. На Петровден (29 юни) празнуват всички, които носят имената Петър, Пенка,
Петрана, Петя, Пейо, Камен, още Румен, Асен, Ася,
Апостол, Крум, Чавдар, а също и Павел, Павлин,
Павлина, Полина – въпреки, че те празнуват на
следващия ден – 30 юни.
Църквата е отредила паметта на двамата найвелики апостоли да се чества в един и същи ден.
Поради най-голям принос от тяхна страна при разпространение словото Божие ги е нарекла първовърховни. Важните моменти от живота им са
описани в Новия завет – в книга “Деяния на светите
апостоли” и в светото Евангелие. Те са автори на
послания, включени в Новия завет, съдържащи основните правила на християнската вяра и живот.

Народно читалище Бели брези

е специализирано за приложение на български
здравословни и духовни практики.
То организира:
Паневритмия с деца “Мама, татко и аз”
всяка събота 8.00 ч., ТВ кула, 9.30 ч., през гората,
10-12 ч. в Градината на Изгрева
Курсове по Паневритмия за усъвършенстване
на учителите по музика, физическо възпитание,
български език, английски и руски език.
Уроци по пеене, пластика, балет, пиано, цигулка,
флейта, китара, рисуване, Паневритмия...
Прием в младежка паневритмична формация
ОРФЕАНА.
Къде можем да играем Паневритмия:
• делник от 7 ч. в Южен парк (откъм бул. “Гоце Делчев”);
Централен кръг при ТВ кула; Западен парк
• събота от 8 ч., Централен кръг при ТВ кула;
• неделя от 8 ч. над Симеоновските езера;
• праз август - на Седемте рилски езера
За контакти: chitalishtebelibrezi@abv.bg
Председател Елена Зографова (0885441154)
Секретар Кирил Станчев (0877194085)
Румяна Ковачева (0894255801), orpheana@abv.bg

Организират кампания

Паневритмия
образованието

за
в

Очаквайте Цикъл

музика на духа
благотворителни концерти
за издаване на
паневритмичен буквар

Български дух

29 юни - 5 юли 2009 г.

“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

Продължава от
стр. 1
След смъртта на баща
си той се завръща в Преслав, където е известен
от двама сирийски Посветени от най-висш ранг,
които са основателите
на първите Църкви на
Новото учение в България. Това се случва през
928 година, след което
Епископите на новото
езотерично движение
поемат към своите слушатели и последователи
в многолюдните европейски градове, за да им
проповядват неподправеното Учение на Иисус.
Един от тях е тогавашният Български Патриарх
СТЕФАН ВЕНЕЦИАНЕЦ,
който поема мисиите в
Италия и Малта.
НИКИТА
СКИТНИК
оглавява Богомилската
Църква в Константинопол.
ВАСИЛИЙ ВИЗАНТИЕЦ обикаля неуморно
Средиземноморските
острови.
ТЕОДОР ПРЕСЛАВСКИ проповядва в Охрид,
Прилеп, Солун, Атина и
Коринт.
МАРК СРЕДЕЦКИ го
наследява по-късно в
същата епархия.
ПЕТЪР ОСОГОВЕЦ достига чак до Варшава и
Рига.
СВЕТОМИР МАКЕДО-

НЕЦ изоставя светския
си пост на Комитопул
(губернатор) и в името на службата на Бог
преброжда цяла Евразия, за да разпространява чистото Му Слово.
МИХАИЛ УНГАРЕЦ е
Духовното име на една
млада жена, подвизавала се в Панония.
УПРАВДА МАРСИЛСКИ се превръща в Главата на Френското АЛБИГОЙСТВО.
СИМЕОН АНТИПА е
бил блестящ художник и
миниатюрист, затова се
е занимавал предимно
с редактирането и издаването на множеството
богомилски книги.
ХАМЕРОН ДУБРОВНИЦКИ е бил писател
и теоретик в Есейските
среди.
Следват имената на
УПРАВДА
БУДИМСКИ,
АНДРОНИК
ТИРСКИ,
ГАВРИИЛ
КРОТОВСКИ
(ЛЕСНОВСКИ), ГРИГОРИЙ
МИЗИЙСКИ, който е бил
духовният наставник на
Киевската княгиня ОЛГА,
приела в Константинопол Богомилско, а не
Православно кръщение,
както гласи официалната версия. Неин Кръстник е Императорът
КОНСТАНТИН VII – ПОРФИРОГЕНЕТ, който е бил
личен приятел на Боян
- МАГЪТ.
ЕПИСКОП ЙЕРЕМИЯ



добродетели.” 					
Петър Дънов
„Българин, в космичния смисъл на думата, е човекът на Духа”
Петър Дънов

БОГОМИЛИ

от Евразия винаги са
знаели и знаят за тяхната роля в съхранението
на изконното Християнство. Най-голямата
заслуга за гоненията
на Богомилите в България има шуреят на цар
Петър I - злият гений на
българската дипломация Кеворк Сурсупал
(Георги Сурсувул). Последните клади, на които
по нареждане на “Майката Църква” са изгорени хиляди невинни последователи на Христа,
догарят през 972, което
означава, че у нас Богомилството просъществува цели 44 години. А
когато приключва Пър-

вият български етап, се
разгаря Европейският
Огън, който е поддържан от всички Катари,
Патарени, Валденци, Бугри, Фундаити, Пифили,
Албигойци, Розенкройцери, Хусисти, “Бедните
в Христа”, Лоларди, Цистерианци, Протестанти и
останалите езотерични
общности. Всички техни
членове изповядват и
демонстрират с личния
си пример безпримерна
за онези векове чистота
на помислите и нравите.
Едно от имената на Богомилите е КУДУГЕРИ, което в “Джагфар тарихи” е
преведено като “Боголюбци”. На техните вис-

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

1977 – умира писателката Фани ПоповаМутафова, родена в
Севлиево на 16 октомври 1902.

29 юни - Св. първовърховни апостоли Петър и Павел (Петровден)
1890 - изпълнена е
смъртната присъда на
майор Коста Паница.
1879 - роден е в Оряхово проф. Александър
Цанков, учен и политик,
министър-председател.

е Духовното име на достойния заместник на
принц БОЯН, когото народът с любов наричал
ПОП БОГОМИЛ. Той е
Главният координатор
на Движението, ръководено от тогавашната
българска столица - Велики Преслав. В учебниците и в “справочниците” това мощно Духовно
движение продължава
да бъде третирано като
“селско, антифеодално
въстание”, което е чиста
подигравка със светлата
памет на онези, които са
жертвали живота си в
опазване и разпространението на Божието
Слово. Но Посветените

1 юли - Св. безсребърници
Козма и Дамян. Възвръщане мощите на преп. Йоан, Рилски Чудотворец
1469 - в Рилския манастир става
главното празненство в чест на възвръщане тялото на Свети Йоан Рилски. Мощите му вече са положени в
манастира, след като били пренесени от Търново през София за Рилския манастир. Това е най-голямото
събитие в живота на българския на30 юни - Събор на
род през първото столетие на турссв. славни и всехвални 12
кото владичество. Шествието с моапостоли
щите продължава с месеци, стича
1944 - спира хумориссе населението от градове и села.
тичният седмичник “ЩуНавсякъде тържествени богослурец”, при редактор и изжения. За един момент дълбоката и
дател Фра Дяволо, сиреч Коста Паница, Захарий Стоянов и
Райко Алексиев. Цели 12 Димитър Ризов, лятото на 1885 в Пловдив всеобща почит към светеца обединява народните маси от долината на
години Райко Алексиев
разсмива българските граждани в добри и лоши Янтра и от северните склонове на Балкана с техните
дни. Вестникът в по-голямата си част се списва, събратя от Софийското поле и долината на Струма,
илюстрира с карикатури и рисунки лично от редак- та чак до величавата Рила. Празненството в Рилския
тора-издател. Допада на вкуса не само на средния манастир се извършва пред множество българи. За
гражданин, за когото в основата е предназначен целта българският книжовник Димитър Кантакузин
вестникът, но и на по-взискателни читатели - с при- съчинява особена служба за светеца, присъства при
носи от Алексиев, Илия Бешков, Стоян Венев, що се нейното изпълнение и сам произнася похвално слоотнася до карикатури; с доста сполучливи фейле- во. И служба, и житие действат и по-нататък, поддътони от Алексиев, Ангел Каралийчев, Тома Измир- ржат през турското робство живо народностното
лиев, Никола Ракитин, Елин Пелин, Стефан Костов съзнание на българина.
1878 - подписан е Берлинският договор, който
и др.; с хумористични стихотворения пак от Алексиев, Измирлиев, Подвързачов, Пантелеев и др. Ня- ликвидира Санстефанска България.
1881 - Александър I Батенберг суспендира Търколко герои стават нарицателни: Генчо Завалията тип на преследван от злополучия нещастник; Гуньо новската конституция.
1907 - на връх Ножот във Велешко става най-кръГъсков - глуповат, но практичен младеж; Нане-Гето
- шоп-одумник; Отец Тарапонтий - практичен ду- вопролитното сражение в Македония след Илинденско-Преображенското въстание - 45 български
ховник. “Щурец” добива голяма популярност.
1235 - провъзгласяване и признаване на Тър- четници се самоубиват, за да не попаднат в турски
плен.
новската патриаршия.

ши идеали са базирани
целият европейски ХУМАНИЗЪМ и РЕНЕСАНС.
Франция, чиито крале и кардинали в продължение на векове
преследват ревностно
тамошните КАТАРИ, накрая все пак развя върху
знамето на революцията
от 1789 година богомилския девиз “СВОБОДА,
БРАТСТВО и РАВЕНСТВО”!
Според Влад Пашов,
след разгрома над Богомилството, над нашия
континент се разстлал
такъв гъст мрак, че “дори
най-големите Посветени прекъснали връзката
с духовния свят”. Оцелелите от неистовите
гонения Христови последователи се сплотяват
в редица малки тайни
общества, които нито за
миг не престават да вършат своята невидима
работа по опазването на
неговото Истинско Слово. Такива са “Братята
на Светия Граал”, “Братята на Златния Камък”,
“Братята на Свети Йоан”,
“Рицарите на Кръглата
Маса” – “Рицар” произлиза от санскритската
дума РИЧ-АР и означава
Духовен аристократ.
Откъс от книгата “Нагоре
по Спиралата” – на
Меонлина

2 юли - Полагане
честната дреха на Пресвета Богородица във
Влахерна
1925 - осъдени са на
12 и половина години
затвор членовете на ЦК
на БКП Георги Димитров, Васил Коларов, То- Фани Поповадор Луканов и Христо Мутафова
Кабакчиев като виновници за хвърлянето на
българското работничество в една предварително
осъдена на неуспех въоръжена авантюра през септември 1923 г. срещу установения от Търновската
конституция строй на конституционна наследствена монархия с парламентарно управление.
1949 – умира Георги Димитров.
3 юли – Св. мчк Иакинт

1798 - (според проф. Йордан Иванов) умира Отец
Паисий, създател на “История славянобългарска”.

4 юли - Св. Андрей, архиепископ Критски

1827 – е обезглавен във Видин Димитраки Хаджитошов, виден обществен деец от Враца.
1883 – е роден в с. Боженци, Габровско, историкът Петър Мутафчиев.

5 юли - 4 неделя след Петдесетница. Преп.
Атанасий Атонски и Сергий Родонежки
1072 - избухва въстанието на Георги Войтех
против византийското владичество, подкрепено от
скопските боляри.
1897 – умира Евлоги Георгиев, роден в Карлово
през октомври 1819.
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Кабиле – Латипов,
Милен Михайлов (ООБ
Ямбол), Рахимов,
Иванова, историкът
от Окръжния музей в
Ямбол, Таню Танев

В етнографския
музей. Ахмет
Рахимов, Фарит
Латипов

Ямбол - Фарит Латипов изнася
доклада си, Владимир Цонев, Сергей
Иванов, Ахмет Рахимов. Обявяване
на Ахмет Рахимов и Фарит Латипов
за академици на МАБИК

ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДВАМА ВОЛЖКИ

12 - 16 май 2009 г.
Продължава от стр. 1
Доц. Фарит Латипов
– к.т.н. доц. в катедрата по
Авиационна топлотехника
и топлоенергетика в Уфимския държавен авиационен технически университет (УГАТУ). Работи по
проблемите на автоматизацията, слънчеви батерии
и енергоспестяване при
жилищни сгради. Има повече от 50 публикации по
адиаботно кипене на криогенни течности, ракетнатоплотехника, автоматика
и енергоспестяване.
Повече от 30 г. изучава
античните не индоевропейски езици на Средиземноморието (минойски,
пеласгийски, дардански,
сардски, етруски, туркестански, ретски, белгски,
тарака (Северна Африка),
притени
(Шотландия)).
Повече от 80 публикации,
3 книги и 12 участия в
международни конференции. Изнесе доклада „ВОТИВНАЯ
ПЕЛАСГСКАЯ
НАДПИСЬ НА ЗОЛОТОМ
ПЕРСТНЕ ИЗ ФРАКИИ” (За
пръстена, намерен до с.
Езерово, Бургаско).
Точно в 9:30 акад. Сергей Иванов - Председател
на ООБ и МАБИК, откри
втория ден на конгреса и
представи гостите. След
краткото му встъпление
акад. Рахимов, а след него

и доц. Латипов изнесоха
своите доклади. Последва
една продължителна почивка, защото много хора
от препълнената зала искаха да разговарят с гостите. Откриха се общи интереси, разменяха се адреси
и различни материали.
Добре че следващата ни
среща бе само на 150 метра.
В 11:30 бе проведена
среща в Балкански център
„Бизнес знания” - с директор акад. проф. Асен Богданов, колективен член на
ООБ, и с к.ф.н. зам.-директор г-жа Узунова относно
перспективите за съвместни програми и обучения
на специалисти. Разменени бяха материали.
В 12 ч. се направи видеозапис на интервю с гостите от директора на Народно читалище “Интеркултура 21 век”, член кор.
МАБИК Димитър Папазов
(член на ООБ).
В Археологическия музей зам.-директорът г-жа
Божкова осигури двама
специалисти за запознаване на гостите с експозицията и специално с материалите от с. Езерово, цитирани в доклада на доц. Латипов. Сдобихме се с добър
набор от специализирана
литература и информация
за бъдещи контакти.
В механата „Българс-

ка песен” (член на ООБ)
се състоя делови обяд с
членове на Управителния
съвет на ООБ, на който в
изключително подходящата обстановка на заведението (трябва да го посетите,
за да го видите и чуете как
пее собственикът му - певецът Стоян Борисов) се
обсъдиха бъдещите планове за работа с ВолжкоУралските българи.
Към 17 ч. се проведе
среща с директора на Научно-изследователското
направление на Софийски
университет (СУ) к.т.н. инж.
Божил Добрев. Размениха
се документи и информации за възможните съвместни начинания, както и
решение за подготовката
на съвместна програма за
работа.
Вечерта се състоя среща с членове на ООБ и
Международната Академия по Българознание,
Иновации и Култура (МАБИК). И тук звучаха песни и
тостове за българските ни
корени и настоящето.
Ще се запитате как се
разбираме, когато волжко-уралският булгарски и
нашият славянобългарски
са доста различни. Ами, на
руски. Всеки балкански българин от рождението си
говори на руски за тройка,
защото до преди 250 години езикът ни е бил един

и същи. А етническите и
културните връзки и приемствеността между волжките българи и Русия са
толкова много, че или не
се дискутират, или будят
ревност. Така се е стигнало
до феноменалния абсурд
- до 1917 г. повече от 450
години руските царе се
наричат „…самодържавец
на вся Русия, цар на българите, …и т.н.”, а оттогава
до ден днешен в СССР и
Русия има 200 народности
(не са пропуснати и тези от
по 100-200 човека), а няма
българи?! Отъждествени
са с татари, башкири, чуваши, чеченци и др. И в своите разкази акад. Рахимов
просто ни засипва с безкрайни примери и факти
в това отношение - някои
познати, а повечето не.
На 13 май сутринта
бе посетен Факултетът по
източни езици към СУ. Размени се информация, а г-н
Латипов остави свои публикации.
И понеже изоставахме от графика, тръгнахме
бързо за Пловдив.
По обяд гостите навлязоха в Стария Пловдив,
водени от г-жа Румяна Стоева и г-н Таню Танев, ръководители на клона на ООБ
в Пловдив. Посрещна ни
хубаво време, а обаятелният разказ на г-жа Стоева,
автор на най-новия исто-

рико-туристически пътеводител за града, ни запозна с тракийските и римски
руини, с античния театър и
гладиаторската арена, с етнографския музей и малко
познати факти за града и
целия район около него.
Посетена бе и уникалната изложба (открита ден
по-рано - на 12.05.) на непокътнати тракийски мозайки (на повече от 100 кв.
м) в дворна градинка с канализация към автентична
централна градска улица,
постлана с каменни плочи
от половин до 1 кв. м. И
всичко това - в централния подлез на града. Днес
пловдивчани прекосяват
булеварда, пазаруват и се
радват на възкръсналия
отпреди 2500 години град.
Само на 50 метра от подлеза се разкриват няколко декара антични сгради,
крепостни стени, канализации. Жив музей, така гостите нарекоха града.
След една освежаваща
почивка се отпътува за
Ямбол. С нас бе и г-н Таню
Танев, сладкодумен и неспиращ с остроумните си
коментари познавач на
българската история и настоящи геройства. Неусетно стигнахме Ямбол.
В Ямбол ни очакваха
председателят на ООБ
акад. Сергей Иванов и неговият заместник - акад.
Владимир Цонев. Обсъждането на съвместната ни работа продължи с
участието на организатора на местния клон на ООБ

г-н Милен Михайлов.
На 14 май в сградата
на НТС се откри тържественото честване на Деня
на Европа и българската древност (ежегодно
мероприятие на ООБ) с
изказването на акад. Рахимов, последван от заинтригуващия доклад на
доц. Латипов. Аудиторията
бе изненадана от всичко,
което чуваше за първи
път, за историческата
истина за Волжко-Уралските българи и най-вече
за решението на Руската
Федерация - в преброяването през 2010 г. за първи
път да се включи и националност „Булгари”, за
Волжко-Уралските българи
и „българи или болгари”,
за Дунавско-вардарските
българи, живеещи в Русия.
При преброяването през
2002 г., в графата “други
народности” 701 души са
се идентифицирали като
„булгари/българи”. Сега
акад. Ахмет Рахимов очаква след една добре организирана разяснителна
кампания българите да
са хиляди пъти повече. И
подчерта това в интервюто, взето от местния радиоканал.
Пред ямболската общественост,
изпълнила
салона, акад. Сергей Иванов обяви решението на
разширено заседание на
Управителните
съвети
на ООБ и МАБИК за присъждане званието „академици на МАБИК” на г-н
Ахмет Рахимов и г-н Фарит
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Ловеч, в крепостта
- Ахмет Рахимов,
Фарит Латипов и Дочо
Шипковенски
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ща акад. Йордан Иванов,
отговарящ за този обект
и реализиращ специална програма на МАБИК с
Община Ловеч. Колкото и
да е закусвал човек, към
2-3 часа след обяд, ако е
прекарал на път и по крепости, и цяла плешка или
бут на яко агне да сложиш
на масата - не е кой знае
колко. А акад. Иванов е
приготвил предостатъчно
от всичко, каквото трябва.
Само водачът на превоз-

музеи,
археологически
разкопки, крепости, светилища и паметници, от
множеството разговори,
се запътваме към пазара
за зареждане с плодове,
напитки и лакомства за
дългия 56-часов преход до
град Уфа.
Трябва да помислим
как да скъсим тези разстояния. А българският
шоп с присъщия си оптимизъм казва: „Няма начин
да няма начин”. И действи-

ното средство не опита от
различните питиета и мезета - караш ли, трябва да
си гладен, защото лъвът,
като се наяде, трябва да
поспи, а знаете кое животно е в герба на българите.
А безалкохолни има достатъчно. Отново интересни разговори за близкото
и далечно минало. Какво е
правено, какво е пропуснато, какво не трябва да се
забравя и какво би трябвало да направим. Дано. И
отново сме единодушни,
че ще трябва и доста млади хора да тръгнат с нас и
след нас.
За отмора отиваме до
ловешката крепост, входът
й е само на стотина метра от базата ни. След това
слизаме до центъра, който
е пък на 300 метра надолу,
и влизаме в стария покрит
мост над река Осъм, изпълнен с прохлада, кафенета и сувенирни магазини. Кой каквото му трябва,
си взема, сбогуваме се с
акад. Иванов, естествено
със снимки, и потегляме
към Плевен.
И град Плевен, и околностите му са открит музей,
но Панорамата на Плевенската битка (1977 г.) е вече
затворена. Разходката из
чаршията и центъра на
Плевен е едно изумително
прекарване сред градина
и десетки разнообразни
по форма, оцветени в различни цветове фонтани и
водоскоци, пръскащи освежителна прохлада. Сред
тях, в една сладкарница,
на шуменска бира са последните ни уточнения и
пропуснати бележки.
Малко изтощени от
безбройните впечатления,

телно, за двата български
рода - Волжко-Уралския
и Балканския (Дунавски и
Вардарски), макар и отдалечени от времето, в пространството, от използваните днес езици, родовият
корен си остава непоклатима връзка. Такава, каквато е връзката ни с Арпадовите българи, заселили се
в днешните унгарски земи;
с българите от Великата
Кубратова България, останали в земите на днешна
Украйна, че и по-нататък.
Същото можем да кажем
и за Алцековите българи,
днес говорещи италиански, но носещи българщината
в душата, имената и традициите си. Значи, остава ни да
решим само транспортната
задача, а останалото - от
само себе си. Колко му е.
Вече е 22 часа. На плевенската гара началник гарата и
целият дежурен персонал
ни помага да се ориентираме и изясним правилността
на билетите, закупени от София. Всички малки и големи
пакетчета, спомени от срещи са вече качени. Вратите
се затварят, сигнал и махащи
ръце.
До октомври, вече на
земята на далечните братя
– Булгари, за конференцията
в чест на 75-годишнината на
академик Ахмет Булгари Рахимов, безкрайно гордеещ
се с това, че е булгарин.
На перона остана инж.
Дочо Шипковенски – член
на Управителния съвет на
ООБ и МАБИК, титулуван
като член кореспондент на
МАБИК, Българин.

Гр. Котел, паметникът на Георги
Стойков Раковски – Фарит
Латипов и Ахмет Рахимов

Шумен, пред военния
паметник - Ангел
Христов (ООБ Шумен),
Латипов и Рахимов
Къщата на МАБИК – паметник на културно историческото наследство

БЪЛГАРИ В БЪЛГАРИЯ
Латипов. Честито!
Посети се и изключително интересният и отлично организиран музей
на древния град Кабиле.
Разгледахме материали
за древната история на
района, първи в древността получил името Европа,
затова и ООБ е приела
град Ямбол и древният
Кабиле да бъдат център и
наш символ, носител още
от древността на идеята за
обединена Европа.
След обяда се отпътува за Шумен. Пресичайки
Стара планина, се спряхме
в град Котел. Посетен бе
Пантеонът на множеството забележителни възрожденци, родом от Котел. В
него е гробът на Георги
Раковски, пази се и сърцето на Петър Берон, тук е
и първият му „Рибен Буквар”, поставил началото на
модерното образование в
Дунавска България.
Пътят лакатуши през
множество селца и минава
край крепостта на Велики
Преслав – втората столица на Първото българско
царство. Пристигнахме в
Шумен.
В 17 часа започна поредната среща и видеопресконференция в читалище „Добри Войников”.
Председателят на клона
на ООБ в Шумен г-н Ангел
Христов и други членове
бяха организирали престоя в града с една изненадваща програма. Проведе
се вечеря и с председателя на читалището „Добри

Войников” г-н Николай
Николов, на която гостите се запознаха с ролята
на тази свещена за нас
институция и специално
на Шуменското читалище
и неговите дейци.
На 15 май денят започна необичайно. Бай Йордан Гайдарят, най-обаятелният гайдар в целия район,
обучи г-н Фарит Латипов
да свири на съвсем новата
си българска гайда. Самият
Латипов е акордеонист, не
бе затруднен много и скоро първите тайни на гайдата бяха усвоени. В такъв
случай казваме – на добър
път и успех с гайдата, братко Фарит. А в ежедневника
на града вече бе излязло
съобщение за гостуването на двамата българи от
Волго-Уралието и част от
интервюто с тях.
Г-н Ангел Христов показа на гостите района на
древното тракийско светилище, където е Мадарският
конник, скалният барелеф
(единствен в Европа), създаден по заповед на кан
Тервел. Конникът и текстовете край него са найяркият символ на връзката
между българските родове, разделилите се преди
1300 години и поели в пет
различни посоки. Днес
ние, техните следовници,
тръгваме по тези следи, за
да възстановим връзките
на родовите корени.
Последва посещение
на първата столица – Плиска - с руините й, очертаващи огромния за времето

град, с впечатляващите
основи на дворците, с
възстановяваната белокаменна базилика, също така
огромна за времето си, че
и за сега.
В Шумен се посети и
издигащият се над града
и над цялото поле внушителен каменен комплекс
– Паметник на българските владетели, построен в
чест на ознаменуването на
1300-годишнината на Българската държава.
Членът на ООБ, к.т.н. инж. Христо Ангелов, организира среща с ректора на
Шуменския университет
“Епископ Константин Преславски” - проф. Маргарита
Георгиева, с която се размениха интересни идеи за
научно, образователно и
социално сътрудничество
между двата университета
- в Шумен и в Уфа.
Вечерта бе използвана
за обсъждания на съвместната работа по различни
проекти в областта по образованието, проекти по
енергийната ефективност
и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), по
мониторинга и управлението на системи, работещи
в реално време, и други
типове проекти от взаимен интерес и пътищата за
тяхното реализиране. Единодушни сме, че културните и образователни връзки
са най-леките и реални за
бърза реализация, но отсъствието на икономически и научно-технически
проекти и взаимноизгод-

ни връзки не позволяват
трайни и богати на съдържание други взаимоотношения. И това трябва да е
едно основно направление в нашата работа.
16 май. Отпътуваме за
Велико Търново – третата
столица на България. Майското слънце е нагряло
каменните и тесни улички,
крепостните стени на престолния град и единствено
сладоледът донася прохлада при разглеждането
на царския хълм Царевец,
болярския град Трапезица
- целия в разкопки, и градските забележителности.
Няколко възпоменателни картички и брошури
и множество снимки ще
припомнят тази среща с
миналото.
Пътят продължава към
Ловеч. Приятен е и не е натоварен. За момент спираме пред една незабравима
гледка.
Предпланините
на Троянския Балкан са се
разтворили и в далечината е Средна Стара планина
с най-високите и заоблени върхове, от връх Ботев
– Юмрукчал, до Амбарица,
и сред тях - зъберите край
връх Купена.
След двадесетина километра влизаме в Ловеч
и се отправяме към старинната
възстановена
част на града – Вароша. В
най-централната къща над
църквата, паметник на културното наследство, току
под крепостта е домът на
МАБИК, предоставен от
общината. Тук ни посре-

Май 2009 г.
София

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

29 юни - 5 юли 2009 г.
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

Природа, екология
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„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”
Петър Дънов
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„Месоядството е една от причините за жестокостта и грубостта на хората
и за неврастенията..
Хората умират, защото има месоядство. Аз отричам месната храна, защото
зная, че всички престъпления в света се дължат само на нея.”
Петър Дънов

БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕСЕЦ ЮЛИ 2009 г.
Юли е важен месец за
прибиране на зърнената
реколта и първите плодове на лeтно-есенния
период. За това се грижи
особено Меркурий, който бърза да се настани

пред топлинното съзвездие Лъв, за да доведе зърното до пълна зрелост.
Следват череши, сливи и
първите праскови.
Благоприятни дни за
това ни дава и Възходя-

щата Луна от 4 до 20 юли.
Никога не прибирайте
реколта в неблагоприятните дни: Апогей, Перигей и Лунните Възли.
Групирането на останалите планети пред

земни съзвездия, особено на Юпитер и Нептун
пред Козирога, често ще
ни носи хладни нощи и
ще активира охлювите
особено на 16-и. Необходимо е рано сутринта да

напръскаме с препарат
– кварц, всички листни
зеленчуци. Успешна борба може да проведем от
6.00 ч. на 20 юли до 24.00
ч. на 21 юли. Събираме,
изгаряме и стритата пе-

пел разхвърляме в градината.
Опитът на майсторите пчелари в последните
години доказа важността на подхранването на
пчелите с билкови чайове през юли.
Бял равнец, лайка,
глухарче или валериана
заливаме с вряла вода и
след 15 мин. прецеждаме.
Коприва, полски хвощ и
кора от дъб заливаме със
студена вода, поставяме
да заврат, отместваме
от огъня и след 10 мин.
прецеждаме. По 3 грама
от всяка билка (суха) е
достатъчно за 100 мл извлек.
Билките се събират в
дни „цвят” и се изсушават
предварително на сянка.
Успешна дейност през
юли!
Димитър СТОЯНОВ
Биодинамичен
фермер, Бачково

КОМПОСТИРАНЕТО
ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО

КЪДЕ ДА НАПРАВИМ КУПЧИНАТА
Д-р Светла
Николова,
Сдружение „Агролинк”
За да изберем подходящото място, ни е
необходимо да прегледаме отново факторите,
които влияят на компостирането.
Така както суровите
материали, които влагаме в купчината, са
важни, от съществено
значение са и конструкцията, и управлението
на компостната купчина. Съществува твърде
голяма разлика между
добре направената, добре контролираната купчина и така познатите ни

в селата, покрай реките
и по нивите разхвърляни купища оборски тор
и остатъци от градини и
стопанства.
Доброто място за
компостиране трябва
да бъде съобразено със
следните условия:
• Почвата под компоста не бива да бъде глинеста и сбита, за да може
водата да се отвежда
встрани от купчината.

• Подходящи условия
за работа на почвените
организми - гъби, бактерии, червеи и всичко,
което извършва процеса на компостиране. Организмите се нуждаят от
свободен контакт както
с почвата и атмосферата,
така и с подходяща топлина и влага на околна
среда.
• Купчината не бива да
бъде изложена пряко на

слънцето. Силното слънце не само я изсушава,
но е и враг на микроорганизмите.
• Да бъде защитена от
вятъра. Мястото между
дървета е подходящо.
Под топола не е добре,
защото тя изсмуква мощно всички сокове.
• Разположете купчината с ориентация
север-юг, така че двете
страни да се огряват ед-

накво добре.
• Удобно за работа и
достъпно за пренасяне
на материалите място.
Може да направите няколко купчини в различни места из градината, за
да не разнасяте в най-отдалечения край материали или готов компост.
Трябва да имате предвид
също, че купчините, направени една до друга,
си взаимодействат и ускоряват компостирането. Може би е подходящ
някой ъгъл, където няма
да се засява. Не бива да
забравяте да оставите пространство около
купчината, за да може да
обръщате.
• Равно място, което е
сухо.
• Наблизо да има
вода, ако е необходимо
да се овлажнява допълнително.
• Не много близо до
дървени постройки, за
да не се загреят и овлажнят при гниенето на
материалите в купчината. Добре е да изберете
такова място, което ще
ползвате постоянно за
компостиране. Първият
компост ще се получи
по-бавно, следващите
на същото място ще ста-

нат по-бързо.
(Знаете ли че...?
Червеите изяждат
толкова храна за един
ден, колкото е собственото им тегло.)
Вие вече сте решили
къде да направите компоста, знаете кои материали ще използвате
и кои фактори влияят.
Преди да пристъпите
към следваща стъпка за
направата на компоста,
трябва да си отговорите
на следните въпроси:
1. Мога ли да осигуря всички съставки наведнъж или ще добавям
постепенно?
2. Какви материали
ще използвам: различни или само от един вид
(например есенни листа)?
3. Какво ще използвам като източник на
азот?
4. За по-кратко време ли ще компостирам
(което изисква повече
работа), или мога да чакам?
Може би ще сте готови с отговорите на тези
въпроси, когато прочетете следващата глава.
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

С

ХИТЪР ПЕТЪР И
ЖЕСТОКИЯТ БИРНИК

Ж

ивял някога на брега на морето стар рибар със своя единствен син. Те били много бедни. Цялото им богатство се състояло от една стара лодка и кърпена рибарска мрежа. Младият рибар помагал на баща си и по
цял ден пеел песни.
Веднъж старият рибар хвърлил мрежата в морето. Извадил я и какво да види! - в мрежата се мята
малка рибка. И не била обикновена, а златна. Учудил се старецът и рекъл на сина си:
- Наглеждай чудната рибка, сине, а аз ще ида
при хана и ще му разкажа за нея. Той сигурно ще ни
даде хубав подарък.
Тръгнал старецът. Младият рибар погледнал как
рибката се мята и мъчи в мрежата и я съжалил. Той
не дочакал да се върне баща му и пуснал рибката в
морето.
Пляснала рибката с опашчица и се изгубила в
морето.
Ханът пристигнал със своята свита и извикал:
- Я ми покажи чудната рибка!
А младият рибар навел глава и промълвил:
- Домъчня ми за красивата рибка, велики господарю, и я пуснах.
Ханът се разсърдил и взел да ругае стареца:
- Ах ти, негодно старче! Как посмя да тревожиш
моя хански покой с празни работи! Пък и кой ли е
слушал в морето да се развъждат златни риби?!
Тръснал ханският везир дългата си брада - а брадата му била толкова дълга, че се влачела по земята, и рекъл:

лучило се веднъж Хитър
Петър да не си плати данъка, че нямало откъде
да вземе пари. Бирникът го
хванал, вързал го за един кол
на слънце и му рекъл:
- Докато не си платиш данъка, няма да те отвързвам!
Хитър Петър му казал:
- Е, добре, върза ме. Ами
ако ме напече слънцето и
взема та слънчасам, кой ще
ти плати тогава данъка?
Бирникът бая се замислил
и рекъл:
- Е, като те напече слънцето, ще те вържа е на оня кол,
дето е на сянката.
Хитър Петър попитал пак:
- Ами ако ми стане студено
и взема да се схвана от студ
или да умра, кой ще ти плати
данъка?
Бирникът рекъл:
- Тогава ще те завържа пак
на първия кол, дето е на слънце.
Като чул това, Хитър Петър
се умирил. Поседял той завързан на кола, па изведнъж
завикал:
- Хайде, отвържи ме поскоро, че вече почнах да

слънчасвам!
И бирникът какво да прави, отвързал го и го завързал
на другия кол, дето бил на
сянката. Хитър Петър поседял, поседял малко на сянката и почнал по едно време да
вика:
- Хайде, завържи ме сега
на слънце, че изстинах и почнах вече да се схващам на тая
пуста сянка!
Бирникът нямало що да
чини, отвързал го и го завързал на първия кол, на слънце.
Петър поседял, поседял и пак
заискал да го върже на сянка.
И тъй бирникът го връзвал
през целия ден ту на слънце,
ту на сянка. Най-сетне му омръзнало, отвързал го и като
го блъснал, рекъл му:
- От тебе хаир няма, ами
се махай по-скоро от главата
ми!
Така Хитър Петър се
отървал и не си платил данъка. Но и бирникът вече престанал да връзва на кол селяните, които не си плащали
данъците, защото разбрал, че
трябва да постъпва човешки
с беднотията.

ПОБРАТИМЪТ

- Преживял съм на земята повече от сто
години, но за такова чудо не съм слушал.
Как не се мъчил старият рибар да убеди
хана, че говори истината, но ханът не му повярвал, само повече се разгневил. И заповядал да вържат ръцете и краката на младия
рибар, да го поставят в старата лодка и да
пуснат лодката в морето.
Ханът се прибрал доволен в своя дворец,
а бедният старец стоял на морския бряг, гледал как вълните отнасят лодката с единствения му син и не знаел какво да прави. Лодката се скрила от очите му и той паднал на
земята, проклинайки хана-звяр.
Младият рибар лежал в лодката и чакал

своя край. А лодката все повече и повече навлизала в морето.
Най-сетне в далечината се показал остров. Вълните изтласкали лодката към острова и тя врязала
нос в крайбрежния пясък. В тоя миг иззад дърветата се показал млад момък. Той толкова много приличал на младия рибар! - както едната половинка
от ябълката прилича на другата.
Момъкът приближил към младия рибар и
развързал ръцете и краката му. Младият рибар
прегърнал непознатия си спасител и му поблагодарил. И между двамата се родила истинска дружба.
Веднъж приятелите се разхождали из острова.
Далече пред тях старец карал стадото си на паша.
Момците приближили към него, поздравили го.

29 юни - 5 юли 2009 г.

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.

Поседнали, похапнали и старецът им заразказвал:
- На три дни път оттук има богата страна. Ханът на тази страна живее в голяма скръб, защото
единствената му дъщеря от рождението си досега
не е проговорила нито дума. Ханът е обявил: който
излекува дъщеря му, ще бъде богато награден и ще
я вземе за своя жена; а ако ханската дъщеря остане
пак няма, както преди - ще му отсече главата.
Учудили се момците и решили да опитат щастието си. Когато приближили до двореца на хана, момъкът рекъл на рибаря:
- Нека аз пръв да опитам щастието си. Ако успея
да излекувам ханската дъщеря, ще си разделим по
братски всички подаръци.
Младият рибар се съгласил и момъкът се запътил към двореца на хана.
В двореца го видели две
млади жени и го заприказвали:
- Много юнаци като
тебе се опитваха да излекуват ханската дъщеря, но
нито един от тях не остана
жив. И теб те очаква същата участ.
Смелият момък влязъл
при ханската дъщеря, поклонил се и заговорил:
- Красива принцесо,
моят баща има трима сина.
Веднъж отидохме в гората
за дърва. Най-старият ми
брат отсече едно дърво
и изряза от него красива
птица. Той я направи толкова изкусно, че птицата
изглеждаше като жива.
Средният брат тръгна из
гората, насъбра най-красиви птичи пера и с тях
украси дървената птица.
Тя стана още по-красива.
Аз намерих чист извор и
изкъпах птицата в бистра,
прозрачна вода. Нашата птица оживя, запя и литна.
И ето че започнахме да спорим. “Птицата е моя!”
- почна да доказва всеки от нас. Споровете ни толкова се разгорещиха, че никой не им вижда края.
Кажи сега, красавице, чия трябва да бъде птицата?
Девойката се изправила, черните й очи затрепкали. По лицето й пробягала усмивка. Но принцесата нищо не отговорила, само посочила с пръст
устата си и кимнала с глава.
Разсърдил се момъкът:
- Щом е съдено да загина, по-добре и ти да загинеш с мене!
Той извадил меча си и замахнал. От страх
принцесата паднала на земята, завикала и в тоя
миг от устата й изпълзяла бяла змия. Момъкът
настъпил змията и я убил.
Принцесата погледнала с насълзени очи момъка, свалила пръстена от ръката си и рекла:
- Вземи този пръстен и иди при баща ми - той богато ще те възнагради.
Момъкът взел пръстена и изтичал при своя приятел. Като го видял, младият рибар лудо го запрегръщал. Момъкът му разказал всичко, предал му
пръстена и рекъл:
- Сега ще ти открия моята тайна. Аз съм златната
рибка, която ти съжали и пусна в морето. Когато ти
пееше край морския бряг своите песни, славата за
тяхната красота се понесе из цялата водна страна.
Аз доплувах до брега да ги послушам и попаднах в
мрежата. Но ти ме избави от плен. Когато ханските стражи те вързаха и пуснаха с лодката в морето,
аз повиках на помощ моите верни приятели-риби.
Помолих ги да поддържат лодката и да не й дават
да потъне. Моите верни приятели изпълниха молбата ми и доведоха лодката до острова. А аз приех образ на човек, който много прилича на тебе.
Разбрах колко е чисто сърцето ти и те обикнах като
брат. Но дойде време да се връщам в подводната
страна. Вземи пръстена, иди при хана и получи наградата. А ако някога ти дотрябвам, ела на морския
бряг и ме повикай три пъти. Аз веднага ще ти дойда
на помощ.
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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.

Като казал това, момъкът се хвърлил в морето.
Младият рибар се натъжил от раздялата със
своя приятел, дълго гледал подир вълните, после
тръгнал към ханския дворец. Отишъл и помолил да
го пуснат. Чакал, чакал той, но ханът не искал да му
даде дъщеря си за жена и забранил да го пускат в
двореца.
Като научил това рибарят, светът му се видял почерен от нощта, отишъл на другия край на града и
се наел помощник на един стар ковач.
Изминала една седмица, принцесата научила
какво се е случило. Започнала горко да плаче и
моли баща си:
- Ако не ме омъжиш за този юнак, който ме излекува, още днес ще ме загубиш. Без него животът не
ми е мил.
Тя изтичала до морето, за да се хвърли във водата - с мъка я задържали. Волю-неволю ханът трябвало да омъжи дъщеря си за младия рибар.
Ханът поканил сватбари, заповядал на слугите
си да облекат младия рибар в празнични дрехи. На
другия ден сватбеният пир започнал, забили барабани, засвирили зурни…
Така младият рибар станал зет на хана. Но ханът
не обичал своя зет и все мислел как да се избави от
него. А и на младия рибар не му се искало да живее
в ханския дворец.
Един ден принцесата забелязала, че рибарят тъгува. Тя приближила до него и го запитала защо е
тъжен.
- Не мога волно да дишам в този разкошен дворец. Тук нищо не ме радва. Моята младост премина на морския бряг. Там остана любимият ми баща.
Какво е станало с него - не зная. Ако ти се съгласиш
да идем при моя баща, аз ще бъда най-щастливият
човек на света. Само че в моята страна ти ще живееш като жена на беден рибар. Там няма да имаш
богатствата на твоя дворец, робините...
- Съгласна съм на всичко - отвърнала принцесата, - само ти да си щастлив, повече нищо не ми
трябва. Но дали ще можем да преплаваме морето?
В нашата страна никой не умее да строи кораби.

- Не се безпокой. Аз всичко ще направя. Върви,
готви се за път!
Младият рибар оставил у дома жена си, а сам
тръгнал към брега на морето и повикал три пъти.
Рибката се показала от водата и запитала:
- Какво искаш, верни приятелю?
- Домъчня ми за родната страна, искам да се
върна в родината. А нямам нито кораб, нито лодка
да преплавам морето. Моята стара лодка е съвсем
разбита.
Златната рибка отвърнала:
- Твоето желание ще бъде изпълнено. Щом настане вечерта, аз ще ти изпратя една голяма риба.
Влезте смело в нейната уста и утре ще бъдете у
дома си.
Рибката се гмурнала във вълните и изчезнала.
Настанала вечерта, надигнали се вълни и до
брега доплувала огромна риба. От носа й се издигал висок фонтан, тя биела с опашката си от нетърпение.
Ханската дъщеря видяла рибата и изтръпнала от
страх. А младият рибар я успокоил, взел я за ръка
и я повел право към устата на рибата. Влезли те,
затворила рибата устата си и заплувала по морето. Тя плувала толкова спокойно и внимателно, че
младият рибар и жена му се унесли и заспали. А на
сутринта огромната риба ги довела до назначеното
място и отворила уста. Топли слънчеви лъчи паднали върху младия рибар и го събудили. Погледнал
той - пред него бил родният бряг, на който пораснал, къщичката, пред която седял старият му баща.
Усмихнал се той, зарадвал се, после изтичал при
баща си и го прегърнал.
След това младият рибар завел при баща си и
своята жена. Старецът я видял и много я харесал.
И тримата заживели мирно и щастливо в бедната
си къщичка.
Из „Морски приказки”
Разказал Чавдар Аладжов
Илюстрации Борислав Стоев

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

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

ПЕЙЗАЖ
Паркови дървета,
цветови нюанси,
зелено спокойствие.
Детски глъч
и птичи песни.
Гърчави
непълнолетни ученици
пушейки
поглъщат бира.

***
Горско стенание гласът на стихията.
Кални потоци –
плачът на баирите.
Птича уплаха,
скрита под стряхата.
Иво Петков Андровски е роден на
7.03.1963 г. в гр.София. През 1980 г. завършва
ЕСПУ “П. Р. Славейков” - гр. Трявна. От 1985
г. до 1991 г. следва география в СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Хидрология и
Климатология”. През 1999 г. завършва второ
висше образование - история в СУ “Св. Климент Охридски”, като специализира “Средновековна българска история.”
ПУБЛИКАЦИИ
Издадени книги:
2003 г. - “Волжка България и монголското
нашествие” - историческа, документална.
2005 г. - “Българската духовна държава”
- стихосбирка.
2007 г. - “Нямам думи” - стихосбирка.
В периодични издания:
2002 г. - сп. “Аура” - исторически статии на
тема “Древна българска история”.
от 2003 г. - член на редакционната колегия на “Български литературно-исторически
алманах”, в който за периода 2003-2006 г. има
публикувани стихотворения и исторически
статии.
2004 г. - отпечатване на стихотворения в
сп. “Матадор”.
2005 г. - представяне в списание “Матадор” и публикуване на стихотворения.
2007 г. - отпечатване на стихотворения
във вестник “Новия пулс”.
2008 г. - публикация във вестник “Родово
имение”.
2008 г. - представяне във вестник “Дума” с
отпечатване на стихотворения.
от 2007 г. - член на Съюза на независимите български писатели.

ОБЕЩАНИЕ ЗА
ЗАВРЪЩАНЕ
Облаци-клошари
небесни скитници.
Танц
на слънчев лъч
по плочника
пред къщата.
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Лястовичето гнездо
под стряхата
е дадено обещание
за завръщане.
Нейковци
27.08.2006 г.

Дъжд - предвестник
на хубаво време.

ЕДИН БАЛКАН
едно небе,
звезди.
Вечерен шепот,
песен на щурци.
Пушек
от комините,
ухание
на роден край.
Еднички те
непокътнати останаха
в сърцето ми...
Нейковци
28.05.2006 г.

ВРЕМЕ
наситено със спомени.
Дувари,
прораснали със здравец.
Плочници
под завивки
от треви и бурени.
Жълтите
цветове на невена
в градината на двора
се опитват да прогонят
самотата на къщата.
Нейковци
30.08.2006 г.
Иво Андровски

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

СКИТНИКЪТ

МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН

бюрото си професор, лабораторен
роб, интересуващ се само от почвата
и повишаване на производителностГЛАВА 2
та на почвата.
Аз съм Даръл Стандинг. Много
Бях воювал на Филипините, защоскоро ще ме изведат и обесят. Меж- то традицията на семейство Стандинг
дувременно казвам каквото ми е на бе да воюва. Нямах влечение към
сърцето и пиша
вою в ан е то.
на тези страниБеше твърци за други вреде
нелепо
мена и места.
да вкарваш
След
приразкъсващи
съдата ме зачужди тела
твориха
до
в снагите на
края на “естесдребничтвения ми жиките черни
вот” в затвора
мъже. Беше
Сан
Куентин.
достойно за
Аз се оказах несмях да випоправим. Недиш науката
поправимият е
да проституужасно човешира с цялата
ко
създание
мощ на сво– поне това се
ите постижеподразбира под
ния и ума на
“непоправим”
своите изобспоред затворретатели, за
ническата псида
вкарва
хология. Станах
насилствено
непоправим,
чужди тела
понеже ненав плътта на
виждам излишчерните хоните
движерица.
ния. Затворът,
Както какакто
всички
зах,
верен
Джек Лондон (1876- 1916)
затвори, беше
на семейнаоскърбителен,
та традиция,
скандален приаз отидох на
мер на излишните движения. Сложи- война и се уверих, че нямам влечеха ме в ютената тъкачница. Престъп- ние към войната. Същото откриха и
ното пропиляване на времето ме моите началници, защото те ме надразнеше. Защо пък да не ме дразни? значиха за писар на интенданта, и
Отстраняване на излишните движе- като писар на писалище аз изкарах
ния беше моя специалност. Преди испано-американската война.
откриването на парата или изобреТъй че не защото бях боец, а защотяването на тъкачни станове, движе- то бях мислител, мен ме вбесяваше
ни с пара, преди три хиляди години пилеенето на времето в тъкачниците
аз съм гниел в затвор в древния Ва- и надзирателите ме преследваха, довилон; и повярвайте ми, че в онези като станах “непоправим”. Мозъкът
отдавнашни дни, ние, затворниците, ми работеше и мен ме наказваха за
сме тъкали на ръчните станове по- това, че той работи. Така и казах на
бързо и по-добре от затворниците директора Атъртън, когато нетърпив работилниците с парни станове на мостта ми бе станала толкова проСан Куентин.
словута, че бе заповядал да ме заПрестъпното пилеене на време ведат в частния му кабинет, за да ми
беше отвратително. Аз се разбунту- говори.
вах. Опитах се да покажа на надзира- Направо глупаво е, драги дителите двадесетина по-рационални ректоре, да мислите, че вашите надначина. Те донесоха за мен на началс- зиратели, тези подли палачи, могат
твото. Бях наказан с карцер и с лиша- да заличат в ума ми това, което ми
ване от светлина и храна. Излязох от е ясно и е установено за моя разум.
там и се помъчих да работя в непро- Цялата организация на тоя затвор е
изводителната неразбория на тъкач- глупава. Вие сте политик. Вие можениците. И се разбунтувах. Наказаха те да си изтъчете чергата, та дребме с карцер плюс усмирителна риза. ните санфранцискански политикани
Бях разпънат, стегнат и скришом на- да ви издействат с политическото си
бит от тъпоумния надзирател, цели- влияние доходна службица, каквато
ят ум на който стигаше да му покаже, заемате, но не умеете да тъчете юта.
че не съм като тях и не толкова тъп.
Вашите тъкачници от петдесет годиДве години търпях това глупеш- ни не са помръднали...
ко преследване. Ужасно е човек да
Но защо да продължавам тази
лежи вързан и да го гризат плъхо- тирада? - Защото то беше тирада. Аз
ве. Тъпоумните зверове-надзира- му показах колко е глупав и това го
тели бяха плъхове и те гризяха ума накара да реши, че съм безнадеждно
ми, гризяха всичките чувствителни непоправим.
нерви на месата ми, на съзнанието
Кажи за едно куче, че е бясно...
ми. А аз, който в миналото си съм бил - вие знаете поговорката. Добре. Динай-доблестен боец, в сегашното ректорът Атъртън изрече решавасъществувание изобщо не бях боец. щата дума за лошото ми име. Аз бях
Бях земеделец, агроном, вързан за удобна жертва. Не едно нарушение
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

на другите затворници се прехвърляше върху мен
и аз го заплащах с карцер на хляб и вода или вързан за палците на краката, така че да не мога да
стъпя за дълги часове, всеки от които беше по-дълъг от спомените за кой да е друг живот, изживян
от мен преди.
Умните хора са жестоки. Глупавите са чудовищно жестоки. Надзирателите и всички началници над мен, от директора до най-незначителния, бяха глупави чудовища. Слушайте и ще чуете какво направиха те с мен. В затвора имаше
един поет, осъден, поет-изрод със слабохарактерна брадичка и високо чело. Той беше клеветник. Той беше страхливец. Той беше доносчик.
Той беше провокатор - странни думи, за да излязат изпод перото на един професор по агрономия, но за един професор по агрономия е много
лесно да научи странни думи, когато е осъден
да лежи в затвора, докато не умре там от естествена смърт.
Името на този поет-клеветник беше Сесил Уинууд. Бил е осъждан и преди, но понеже беше хленчещ мръсник и подлец, последната му присъда
беше само за единадесет години. Усърдно старание можеше чувствително да намали този срок. Аз
бях осъден до живот. И въпреки това, за да спечели няколко кратки години свобода за себе си, този
мизерен изрод успя да добави доста от вечността
към моята доживотна присъда.
Ще разкажа случилото се в обратен ред, защото
аз го научих едва след съсипващ промеждутък от
време. Този Сесил Уинууд, за да си припише услуга
пред главния надзирател, а чрез него пред директора, директорския съвет на затвора, комисията
за помилвания и губернатора на Калифорния, скалъпи опит за бягство от затвора. Но
вземете под внимание три неща: а) Сесил
Уинууд бе толкова презиран от другарите
си, че те не биха приели той да се обзаложи и за едно пакетче тютюн в надбягване
с дървеници, а надбягването с дървеници
беше любимото развлечение на затворниците; б) аз бях кучето, което бяха нарекли
бясно; в) за тази измама на Сесил Уинууд му
трябваха затворници с лошо име, доживотни, отчаяни, непоправими.
Но доживотните презираха Сесил Уинууд и когато той им заговори за плана си за
общо бягство от затвора, те му се присмяха и го напъдиха като провокатор. В края
на краищата той ги излъга, четиридесет
души от най-много патилите в дранголника. Предлагаше им пак и пак. Говореше им
за влиянието си в затвора, благодарение
на това, че е доверен прислужник в кабинета на директора и има свободен достъп
до лечебницата.
- Докажи ми - каза Дългия Бил Ходж, планинец,
който излежаваше доживотна присъда за ограбване на влак и от години с цялата си душа се стремеше да избяга, за да убие съучастника си в грабежа,
дал показания против него.
Сесил Уинууд се съгласи да докаже. Той заяви,
че можел да упои надзирателите през нощта на
бягството.
- Да се приказва е лесно - рече Дългия Бил Ходж,
- на нас ни трябват доказателства. Упой едного от
надзирателите тая нощ. Да речем Барнъм. Той е
мръсник. Вчера наби оня, лудия китаец, на Алеята
на смахнатите... а не беше дежурен. Той е на нощната смяна. Упой го довечера, та да си загуби службата. Докажи ми и тогава ще говорим сериозно.
Всичко това Дългия Бил ми разправи много покъсно в карцерите. Сесил Уинууд възразил срещу
краткия срок на доказването. Твърдял, че му трябвало време, за да открадне упойката от лечебницата. Дали му време и една седмица след това той
съобщил, че бил готов. Четиридесет корави доживотни чакали надзирателят Барнъм да заспи през
време на смяната си. И Барнъм заспал. Намерили
го заспал и го уволнили за това, че спи на пост.
Разбира се, това убедило доживотните. Но
трябвало да убеди и старшия надзирател. На него
Сесил Уинууд докладвал всеки ден как напредва заговорът - всичко измислено и скалъпено от
собственото му въображение. Старшият надзирател поискал доказателства. Уинууд му доказал,
но пълните подробности за това доказателство аз
научих цяла година по-късно – толкова бавно се
узнават тайните кроежи в затвора.
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от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Уинууд казал, че четиридесетте участници в
заговора, от чието доверие се ползвал, били вече
толкова влиятелни в затвора, че скоро щели да
започнат да промъкват автоматични пистолети с
помощта на подкупени от тях надзиратели.
- Докажи ми! - трябва да се е сопнал старшият
надзирател.
И поетът клеветник му доказал. В пекарницата
нощният труд бил нещо редовно. Един от затворниците-пекар бил на първа нощна смяна. Той бил
“слушалка” на старшия надзирател и Уинууд го
знаел.
- Довечера - казал той на старшия надзирател Съмърфейс ще донесе десетина автомата. Следващия път, след свободния си ден, ще донесе муниции. Но довечера в пекарницата ще ми даде автоматите. Вие си имате добър доносчик там. Той ще
ви го доложи утре.
Тоя Съмърфейс беше снажен селяк-надзирател от околията Хумболт. Беше лековерен, добродушен дръвник, който нямаше нищо против да
спечели честно някой долар, като вкара в затвора
тютюн за затворниците. Тази вечер, на връщане от
Сан Франциско, той донесъл петнадесет фута първокачествен тютюн за цигари. Правил това и друг
път и го предавал на Сесил Уинууд. Така и тази вечер, без нищо да подозира, той предал стоката на
Уинууд в пекарницата. Това бил голям, солиден,
увит в хартия пакет най-невинен тютюн. Доносчикът пекар от скришно място видял Уинууд да приема пакета и донесъл сутринта за това на старшия
надзирател.
Междувременно поетът-доносчик дал воля на
твърде живото си въображение. Той се изтървал с

нещо, което ми струва пет години строг тъмничен
затвор в тази проклета единична килия, където
пиша сега. И цялото време не съм знаел нищичко
за тази работа. Не съм знаел дори за заговора, в
подготвянето на който беше подлъгал четиридесетте доживотни. Не съм знаел абсолютно нищо.
Доживотните също не са знаели, че той ги мами.
Старшият надзирател не е знаел, че е жертва на
измама. Съмърфейс е бил най-невинният от всички. В най-лошия случай съвестта му е могла да го
гризе само за тайното внасяне на малко невинен
тютюн.
А сега да разкажа как глупаво, нелепо, мелодраматично се изтървава Сесил Уинууд. На другата
сутрин, когато срещнал старшия надзирател, той
тържествувал и съвсем отпуснал юздите на въображението си.
- Е, стоката пристигна благополучно, както ти
предрече – забелязал старшият надзирател.
- И то достатъчно, за да хвръкне по дяволите
целият затвор! - потвърдил Уинууд.
- Достатъчно какво? - поискал да узнае старшият надзирател.
- Динамит и детонатори – продължил да дрънка глупакът, – тридесет и пет фунта. Вашият човек
видя Съмърфейс да го предава на мен.
Старшият надзирател сигурно насмалко не умрял на място. Всъщност мога да му посъчувствам
– тридесет и пет фунта динамит в ръцете на затворниците.
Казват, че капитан Джейми – това му беше прякорът – седнал и си стиснал главата.
- Къде е той сега? - закрещял той. - Трябва да го
прибера. Заведи ме там веднага.

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

И тогава Сесил Уинууд разбрал грешката си.
- Аз го скрих - излъгал той, принуден да излъже,
тъй като тютюнът, който бил на малки пакетчета,
отдавна бил разпределен между затворниците по
обикновените канали.
- Много добре - отсякъл капитан Джейми, съвземайки се. - Веднага да ме заведеш там!
Но не е имало никакви силни експлозиви, които
да му покаже. Те не съществували и никога не бе
ги имало, освен във въображението на мизерния
Уинууд.
В голям затвор като Сан Куентин винаги има потайни скривалища. И докато водел капитан Джейми, Сесил Уинууд трябва да е прехвърлил трескаво едно-друго през ума си.
Според показанията на капитан Джейми пред
директорския съвет, както и според показанията
на Уинууд, докато отивали при скривалището, Уинууд казал, че скрил барута заедно с мен.
И аз, току що излязал след пет дена в карцер и
осемдесет часа в усмирителна риза, аз, който дори
и според тъпите надзиратели бях твърде изтощен,
за да работя в тъкачницата, аз, когото бяха оставили за един ден да се съвзема от едно извънредно
тежко наказание, аз бях посочен като човек, помогнал да се скрият несъществуващите тридесет
и пет фунта силни експлозиви!
Уинууд завел капитан Джейми до мястото, където уж бил скрит динамитът. Разбира се, те не намерили там нищо.
- Боже господи! - излъгал Уинууд. - Стандинг ме
е изиграл! Той е вдигнал динамита и го е пренесъл
някъде другаде.
Старшият надзирател употребил по-силни
думи, отколкото “Боже господи!” Също така
без много много да му мисли, той най-безмилостно завел Уинууд в кабинета си, заключил
вратата и му теглил страхотен бой – всичко
това се узна от директорския съвет, но покъсно. По онова време, когато е ял боя, Уинууд се заклел в истинността на думите си.
Какво е трябвало да направи капитан
Джейми? Той е бил убеден, че в затвора са
били внесени тридесет и пет фунта динамит
и четиридесет отчаяни осъдени на доживотен затвор са готови за бягство. О, той подложил на разпит Съмърфейс и макар той да
настоявал, че в пакета имало само тютюн,
Уинууд се заклел, че е било динамит и му повярвали.
И именно тук се появявам... или по-скоро изчезвам аз, защото ме отведоха далече
от слънчевите лъчи и дневната светлина в
карцерите, в карцерите и единочките, и там,
далече от слънчевите лъчи и дневната светлина, аз останах да гния пет години.
Бях смаян. Току що ме бяха освободили от карцера и съсипан от болки, лежах в килията си, когато дойдоха да ме отведат обратно в карцера.
- Сега – каза Уинууд на капитан Джейми – макар и да не знаем къде е динамитът, той не е страшен. Стандинг е единственият човек, който знае,
но той не може да им съобщи от карцера. Доживотните са готови за бягство. Можем да ги хванем
на местопрестъплението. От мен зависи да определя времето. Аз ще им кажа в два часа след полунощ, а също, че ще упоя пазачите, ще отключа
килиите и ще им дам автомати. Ако в два часа тая
нощ не хванете посочените от мен четиридесет
души, облечени и съвсем будни, тогава, господин
старши надзирател, можете да ме сложите в единочка, докато си излежа присъдата. А ако набутате Стандинг и другите четиридесет в подземните
карцери, ще имаме колкото си искаме време да
търсим динамита.
- Дори и ако трябва да съборим затвора камък
по камък! - буйно добавил капитан Джейми.
Това стана преди шест години. През цялото
това време те не са успели да намерят несъществуващия динамит и са преобърнали затвора хиляда пъти нагоре с краката, докато са го търсили.
Въпреки това до последния ден на службата си
директорът Атъртън вярваше в съществуването
на този динамит. Капитан Джейми, който още е
старши надзирател, до ден днешен вярва, че този
динамит е някъде в затвора. Дори и вчера дойде във Фолсъм чак от Сан Куентин, за да направи
още един опит да ме накара да му открия къде е
скрит. Зная, че няма да може да диша спокойно,
докато аз не увисна на въжето.
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Смърт на любим човек

Историята на Валери
употребява наркотици - той ще бъде добре, защото има такава уговорка с майка
си. Знаел е, че тя ще бъде винаги до него.
Наркотиците са част от изразяването на
личната свобода и начин да сложи край
на живота си.
Искам да се върна към Валери - додаде Стейси. - При всяка от тези дискусии
се отбелязва, че ще преживее голяма
тъга в резултат на избора на другите.
Тя чувства, че е в състояние да се справи с това. Разбира, че изживяването на
подобни емоционални крайности ще
предизвика ефекта на махалото, който в
крайна сметка ще я отведе до равновесната точка вътре в нея самата.

Робърт Шварц,
„Храбри души”

Допълнителният контакт,
осъществен за Валери
от Стейси Уелс

За да предложа възможно най-пълна картина
за замисъла за живота на Валери, помолих медиума Стейси Уелс да установи контакт със сеанса за
планиране на живота й, където се обсъжда ранната смърт на Д. К. и Дъстин. Преди това осведомих
Стейси, че Дъстин бе умрял от инцидентно приемане на свръхдоза наркотик. Щом започнахме, зачаках безмълвно духът-водач на Стейси да отвори
Акашовите записи и да й представи търсената от
нас информация.
- Тя провежда първоначалния разговор със своя
дух-водач - обяви Стейси. - Казват ми, че той е неин
водач и наставник в духовната сфера вече три живота. Чувам ги да говорят за преживяните от нея
теми. Тя има много интереси на нивото на душата.
Много е сериозна. Обича да се запознава с нещата
системно и подредено, но когато се въплъти във
физическо тяло, това се превръща в голямо предизвикателство за нея.
Валери: - Преживях много предизвикателства
за запазване на фокуса. Често излизах от равновесие от нещо, което привличаше вниманието ми.
Фокусирам се върху определен проблем и тогава
животът ми поема в отрицателна посока.
Дух-водач: - От време на време ще има дисбаланси, за да те карам да отместваш фокуса си, но
те същевременно ще те отвеждат обратно към
центъра ти.
- Сега сцената се променя. Виждам я да обсъжда нещо с Д. К. - Стейси прави пауза, заслушана в
разговора им. - Валери има силно желание да се
свърже отново романтично с него във физическия
живот. Чувам Д. К.: как казва: “Не съм подходящ за
теб. Планът ми е да не оставам дълго във физическото си тяло. Това означава, че ще те напусна.” Тя
е готова да го има в живота си - с колкото и малко
време да разполагат заедно. Толкова силно го иска.
Обсъждат също как това преживяване ще послужи
на целта й. Става дума също, че ще правят планове
(заедно след инкарнацията), дори ще стигнат до обсъждане на създаването на деца.
Д. К.: - Но ти ще бъдеш толкова разочарована.
Валери: - Ако това означава, че ще те имам в
живота си за кратко, всичко е наред. Ще ми послужи на предизвикателството да се открия отново,
да намеря вътрешна хармония и равновесие след
всичко. Твоето присъствие в живота ми ще бъде подарък за мен.
Той се съгласява да направи това, макар да знае,
че в крайна сметка животът му ще й донесе мъка заради ранната му кончина. Виждам как протяга ръка
и я гали по лицето. Прелива не само от любов към
нея, но и от състрадание заради онова, през което
ще й се наложи да премине. Но разбира как това ще
й послужи. Ранната му смърт вече е била договорена с някой друг, преди с Валери да решат да участва
в планирането на нейния живот.
Сега преминавам към Дъстин.
Последва нова пауза, докато водачът на Стейси
я отвеждаше към тази част на планирането.
- Озовавам се насред техния разговор - обясни
Стейси. - Вече я нарича “мамо”. Разбрали са се, че
той ще напусне рано този живот, в името на своите цели. Чувам думите: “Ще стане по един или друг
начин”.
Това е балансиране на кармата. В предишен
живот ролите са били разменени. Тогава тя умира
много по-млада, отколкото умира той в този живот.
Той е бил майката. Животът им бил труден - тогава
били фермери. Били много бедни, работели са много, до изнемога. Дъстин копнеел за повече емоции,
затова плановете му за този живот включват възможности, които според него били по-вълнуващи.
Имам усещането, че му е било трудно да поддържа
ума си фокусиран (при инкарнацията си като син на
Валери). Дъстин се съгласява да помогне на Валери
да постигне равновесие благодарение на необхо-

димостта да му се отплати за грижата, любовта и
енергията, които той й е дал в предишния живот.
Валери (на Дъстин): - Искам да се грижа за теб.
Искам само да те родя и да се грижа за теб толкова,
колкото съм в състояние да го правя. За мен е много
лесно да поемам подобна отговорност. Ще продължавам да раста посредством отговорността,
свързана с грижата за дома и семейството. Това е
източник на собствената ми самоличност.
Дух-водач: - Трябва да развиеш по-силно усещане за собствената си ценност, не само самодисциплината. Дори когато се върнеш (в духа след даден
живот), пренасяш със себе си объркването около
въпроса коя си ти. Проявяваш склонност да се идентифицираш като нечия съпруга, майка или приятелка. Отдавнашно предизвикателство за теб е
да откриеш напълно коя си и да позволиш това да
бъде достатъчно. Този живот ще ти помогне да намериш равновесието в себе си.
- Дъстин казва, че обича еднакво и двата свята физическо и духовно съществуване. Той разполага
с много енергия от предишните си шест инкарнации. Те се развивали много бавно и били светски.
Дъстин иска да изяви и изрази тази енергия през
предстоящото си въплъщение. Чувам го да казва:
“Това е. Идвам. Уговорено е.” Иска да направи разни
неща. Иска всичките да ги направи както трябва и
да се върне у дома.
Той върши определени неща от другата страна,
взаимодейства с много души, с които е бил роднина в няколко минали и в този живот. Работи с деца.
Смята, че това е поне една трета от работата му от
другата страна. Тя му доставя огромно удоволствие. Децата са на възраст между пет и петнайсет
години. Дъстин им помага, особено когато избухнат внезапни кавги, да се чувстват комфортно, да
играят и да се ориентират. Също така обича музиката и се занимава с нея. Искал е да си свърши нещата
във физическия живот - и то бързо - за да може да
се върне.
Има един човек, свързан със смъртта му, с когото е имал споразумение (преди да се роди). Това е
човекът, от когото е вземал наркотика, главният му
доставчик. Той е бил най-близкият му приятел, особено след като се обръща към наркотиците. Чувам
Дъстин да използва думите: “Отведи ме” в смисъл
“стани причина за смъртта ми”.
И това не е всичко. Виждам ги заедно в минал
живот през Средновековието. Виждам рицари с
брони, яхнали коне. Били са войници и са се били
рамо до рамо в армията на някакъв крал. Когато
пада смъртно ранен в една битка, приятелят на Дъстин го моли да го прониже с меча си, за да му спести дългата предсмъртна агония. Изпълнен с разбиране, Дъстин изпълнява молбата му.
В Дъстин няма абсолютно никаква отрицателна енергия, свързана с опитността с наркотиците,
смъртта или умирането. Той не гледа на това като
на нещо негативно. Вижда в него изпълнение на
целта си. Коя е тя ли? Да си тръгне рано. Това не е
трябвало да бъде натоварващ живот за него. Планът е бил да влезе в него, да свърши необходимото,
като му се наслади, и да си тръгне. Наркотиците са
били просто опитност. Дъстин е бил уверен, че ще
се грижат за него през целия му живот, че каквото
и да се случи с него - преди и след като започне да
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Тъй като сме безсмъртни, ние не можем да познаем смъртта, но можем да създадем
илюзия за нея на физически план. Тази илюзия не
е част от нашия живот в непроявената физически
реалност, където непрестанно осъзнаваме, че сме
вечни и че сме в единство с всички души. Когато е в
духовното измерение, Валери знае, че Дъстин и Д.
К. са едно с нея, както тя е едно с тях. Не се възприема като истински отделена от тях. Като души, споделяли и други инкарнации, свързващата ги любов
е дълбока, връзката на сърцата им - неразрушима.
В духа само една мисъл ще я дели от Дъстин и Д. К..
И ще бъде винаги така. Както ни каза един ангел в предишна история, нефизическите измерения са на един косъм разстояние от нас, като
обгръщат и се припокриват с физическото.
Илюзорното разделение с Дъстин и Д. К., възприемано от Валери като привидно огромна пропаст,
над която преди тя се е чувствала безпомощна да
прокара мост, е в действителност нейно собствено творение като безкрайно същество. Кой, ако не
най-силните души, е способен да извика във въображението си илюзия, която изглежда реална дори
на своя създател?
Като забравя, че е планирала преди раждането
си да се потопи в изобретена от нея самата илюзия,
сега Валери може да си припомни - и така да опознае на по-дълбоко ниво - какво означава да бъде
неограничена. Когато преминава отвъд завесата,
независимо дали с помощта на медиум или на “повдигането”, когато слива съзнанието си със съзнанието на своя син, тя си спомня, че въпросното разделение е илюзорно. В този спомен се съдържа друг:
споменът, че всъщност е вечна, мощна душа. Като
си се спомня такава, Валери узнава на дълбоко
ниво от собствен опит коя е всъщност.
Докато е обгърната от представата, че е разделена от любимите си същества, Валери също се
преживява като доверие и вяра, което й помага
да се познае като такава. В предходната история,
преди да се въплъти, Пат бе планирал да преживее
десетилетия на алкохолизъм, за да изпита напълно разделението си от Бог, което в крайна сметка
ще възвърне духовната му връзка. Подобна на Пат,
сега Валери се докосва до други измерения посредством вътрешното знание, знание, родено и
задълбочено от болката. Ако не й се струваше, че
Дъстин и Д. К. ги няма, какво би означавало за Валери да вярва, че са вечно присъстващи? Ако не й
се струваше, че са починали, какво би означавало
за нея да вярва, че животът им няма край? Истински значимото доверие се ражда от съмнението; истинската вяра се създава в несигурността.
Единствено при тези обстоятелства контрастът е
ярък, а изборът - значим. Всеки път когато избере
да проникне през завесата и да усети любовта, която Дъстин и Д. К. продължават да й изпращат, Валери прави следваща стъпка към разбирането на
илюзията, на преходността на физическата смърт.
За да разбереш илюзията на смъртта, докато си в
тяло, означава да проумееш в широк смисъл невъзможността на загубата в духовния свят. Ние не
оставаме никога без любимите си хора, нито те без нас. Когато животът й бъде завършен, Валери,
изпитала до самата си същина привидната загуба и
непостоянство, ще се върне при духа и ще сподели
с Дъстин и Д. К. новото си и по-дълбоко осъзнаване
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на вечността на живота и любовта.
Обстоятелствата в тази инкарнация пораждат
чувство-познание за доверие и вяра във Валери и
същевременно й позволяват да се преживее като
състрадание и съпричастност. Както щеше да каже
по-късно Валери: “Напълно разбирам величието на
човешкото страдание”. И наистина го разбира. Но
това е нещо повече от разбиране; то е вече начин
на съществуване. Когато прегръща жената, чийто живот e опустошен от урагана Катрина, Валери
усеща, истински усеща нейното отчаяние. Дълбочината на съпричастността и интензивността на
състраданието на Валери са изковани от тъмната
нощ на собствената й душа. В онзи момент в магазина собствената й тревога й позволява да осъзнае
истински тревогата на другия.
Валери можеше да планира безгрижно съществуване, но то никога нямаше да създаде патоса,
сърдечния резонанс, запален при съвместното
преминаване през урагана. Когато Валери я прегръща, жената усеща съпричастността и състраданието на човек, който знае какво изпитва. Чувства се разбрана и, тъй като
се чувства разбрана, вече не е сама в
мъката си. Валери, която се е чувствала безкрайно самотна след смъртта
на Дъстин и на Д. К., успява да облекчи болката й само защото тя самата я
преживява. Енергийното въздействие
на подобна интимна връзка е неизмеримо и превъзхожда многократно
въздействието, което е в състояние
да окаже човек, само с концептуална
представа за страданието. И при тази
спонтанна проява на любов Валери
се осъзнава по нов начин като съпричастност и състрадание. След като
напусне физическия план, тя ще отнесе в духовното царство по-пълното и дълбокото познание за себе си,
където то ще остане част от нейната
душа дълго след като болката, която
го е направила възможно, изчезне в
глъбините на времето.
Докато се лекува и помага и на други да се излекуват, Валери ще изкове
в себе си чувство за съсредоточеност
и равновесие, вътрешно спокойствие, контрастиращо забележимо с
интензивните, неподправени емоции,
придружаващи смъртта. Това също е
част от жизнения й план. Както казва
по време на сеанса за планирането
на предстоящия си живот, Валери бе
преживяла инкарнации, в които бе
излизала от равновесие. Душата се
стреми да балансира при следващите
въплъщения онова, което е останало
небалансирано. Фактът, че Д. К. и Дъстин са решили преди раждането си
да оставят Валери, трудно може да
бъде разбран от нивото на личността,
но на нивото на душата тези планове
са направени с любов. Д. К. и Дъстин
правят сценарии на живот, които да
подпомогнат израстването - тяхното
и на всички, с които споделят този
живот, в това число - и на Валери.
Както отбеляза нейният дух-водач,
именно дисбалансът, причинен от тяхната смърт,
всъщност ще я отведе обратно към нейния център.
Валери ще открие този център и ще изпита ефекта
на махалото, за който спомена Стейси, когато възприе гледната точка на нивото на душата, даваща
възможност да разпознае преходния характер на
загубата.
Смелото изпълнение на жизнения план от Валери по време на тази инкарнация ще породи усещането на собствената стойност, за което спомена нейният дух-водач. Виждайки смелостта, която
проявява всекидневно, като живее без Дъстин и Д.
К., опознавайки се като мощния създател на всичко, което преживява, и проявявайки се на физически план като доверие, вяра, съпричастност, състрадание и равновесие, Валери ще познае любовта
към себе си, което не зависи от ролята й в един или
друг живот. Тя е избрала в сегашния живот загубата
да я мотивира постепенно да премине от личностно към душевно осъзнаване. Както обясни нейният дух-водач, в предишни превъплъщения тя се
е идентифицирала като нечия съпруга, майка или
приятелка. Тези дефиниции присъстват и в настоящия й живот, но загубата на хората, за които е иг-
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рала съответните роли, я призовава да си спомни,
че е нещо повече. Така подбраният жизнен план я
моли да познае и себе си като вечна душа, нещо, което вече е постигнала относно Д. К. и Дъстин.
Историята на Валери ни показва също така, че
тъй като не знаем какъв е направеният преди раждането план на другите, не можем да съдим начина, по който осъществяват плана си. Така например
мнозина са склонни да съдят остро наркодилъра,
но на нивото на душата го е свързвала толкова
силна любов с Дъстин, че двамата планират друга
съвместна инкарнация, в която Дъстин му поверява жизненоважна роля. Също като Валери, наркодилърът позволява на Дъстин да живее - и да умре
- така, както е необходимо за неговия растеж. Когато наркодилърът на свой ред се върне при духа,
Дъстин ще го приветства с обич и ще му благодари,
че е изпълнил безупречно ролята си. Поради същата причина Валери ще изрази благодарността си
към Д. К. и Дъстин, с чиято помощ е успяла да научи
каквото е планирала. Важното е, че няма да има об-

винения. Всеки ще знае, че не е бил ничия жертва и
че в действителност жертви няма. Чувството за
вина ще липсва, а прошката няма да бъде необходима, защото какво има да се прощава, когато всички са се придържали към плана добре и с любов?
Макар тези роли да са били избрани и одобрени
преди раждането, задействането на плана поражда болезнени чувства на загуба. Валери се е научила да живее с тези чувства и може да научи другите много в това отношение. След смъртта на сина
си тя разбира от опит, че ще трябва да прегърне
болката, да я срещне лице в лице. Както посъветва
духът-водач при сеанса с Деб, “кажи: “Ще плача, докато не ми останат сълзи”. И тогава поплачи още.”
Водачите знаят, че потиснатата болка е неизлекувана болка.
За да излекуваме болката, може да ни бъде от
помощ да помислим, че всеки има взаимоотношения не само с другите, но и със самия себе си. Ако
скъп приятел потърси подкрепата ни, след като загуби скъп човек, ние няма да скръстим ръце пред
гърдите и да му обърнем гръб, нито ще му кажем,
че нямаме време за него или че трябва да остави
болката и да продължи напред. Защо тогава поня-
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кога се отнасяме към себе си точно така? Валери си
обръща гръб след смъртта на Д. К., когато опитва
да намери утеха в алкохола, но след кончината на
Дъстин се обича достатъчно, за да усети загубата.
Когато тъгуваме, ние се нуждаем повече от всякога
да проявим към себе си същата любов, която бихме
проявили свободно и щедро към жалещ приятел.
Тъй като тъгуването е болезнено, понякога се
появява желание или изкушение да ускорим процеса или дори изобщо да не му обърнем внимание.
За душата мъката е израз на любов, а всяка проява
на любов е лечебна. Ако се съпротивляваме на тъгата, буквално обвиваме с енергия болката си и я
заключваме на мястото й. Плачът е естественото
средство тялото да се пречисти от плътната енергия; сълзите позволяват на енергията да изтече и
така водят до по-нататъшно излекуване.
Когато разберем ценността на тъгуването, може
да решим, че би трябвало да плачем. На нефизическо ниво енергията на „би трябвало” е несъвместима с истинското изцеление. „Би трябвало”
е интелектуална конструкция на ума,
който опитва да контролира процес на
сърцето. Когато си кажем, че “би трябвало” или “трябва”, ние позволяваме на
ума да даде вибрацията, на която действаме. Много по-важно обаче от това,
което правим, е вибрацията, на която
го правим. Скърбенето е най-целебно,
когато е естествен, спонтанен емоционален израз. Да плачем, защото “би
трябвало”, означава да тъгуваме със и
чрез егото. Когато плачем, защото ни се
иска, ние всъщност меко и нежно се грижим за себе си.
Духът никога не ни изоставя в нашата мъка и никой не жалее сам. “Самотният” жалеещ е заобиколен и обгърнат
от любящо семейство от духове-водачи,
ангели и починали, чиято любов към нас
е трансцедентна. Телата умират, но не и
любовта. Когато мислим за онези, които
са се върнали при духа, енергията на нашите мисли ги призовава при нас. Често
те опитват да говорят с нас, както Дъстин
изпрати съобщение на Валери чрез нейната сестра. Те са способни - и когато сме
будни, и особено когато сънуваме - да
вложат идеи в ума ни и чувства в интуицията ни. Тъй като сега са енергия, необременена от физическите ограничения,
те могат, както каза Дъстин, да общуват
с нас посредством съоръжения като телефона. И те като духовете-водачи и ангелите могат да уреждат “случайности” и
“съвпадения”, които ни насочват, лекуват
или ни помагат по друг начин. Не е рядкост например, малко след загубата на
любимо същество, тъгуващият човек да
бъде насочен към някое бездомно животно, което след това прибира в дома
си. Върналите се в духовното измерение
любими същества са в състояние да създават познати аромати, като парфюма,
който са използвали, за да дадат сигнал,
че са все още с нас. Мъката понякога ни
пречи да възприемем техните послания,
докато отвореността ни за присъствието
на любимите починали хора е покана за
тях да извършват целебни чудеса в нашия живот.
В крайна сметка смъртта на физическото тяло е
решение, вземано от душата след изпълнението на
жизнения й план. “Когато някой си отиде, бъдете
сигурни, че е постигнал всичко, което е трябвало
да постигне” - каза душата на Валери. Това уверение носи разбирането, че не трябва да се обвиняваме за смъртта на любимите си хора. Фаталните
злополуки или обстоятелства, за които може да се
чувстваме отговорни, са просто една от изходните
точки, планирани от любимите ни същества преди
раждането. Вие, които смятате, че сте причинили
или е трябвало да предотвратите смъртта на друг
човек, знайте следното: никой не умира, без да си
е дал съгласието. Тук е прошката към вас самите.
Тук е вашият мир.
Вярата и доверието в мъдростта на плановете,
които правим преди да се родим, ни позволяват да
разберем, че любимите ни хора извличат от своя
живот всичкия растеж, красота и богатство, към
който са се стремили от самото начало. Те пребивават в покой, защото знаят, че са изживели живота
си така, както са го планирали, и биха споделили с
нас това познание и покоя, който носи то.
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КАКВО Я ОЧАКВА БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Гергана Герасимова от Варна – ненатрапваща се с феноменалните си способности жена
Интервю на Милан А. МИЛАНОВ

Гергана, какви събития предстоят на България?
- Вие виждате, че в страната ни започват големите
промени, които ще я отведат към нейното ръководно
бъдеще. Промените започват в самата власт. Ще има реформи в правителствените отношения, в структурите
на отделните министерства. Ще има сериозни промени
в законодателството и правомощията на политическите органи, управляващи държавата. Много от служителите в държавния апарат ще бъдат подменени. Министрите ще формират нов тип на взаимоотношения и
управление на ведомствата, които стопанисват. Някои
управници ще бъдат заменени с нови, по-кадърни и
неподатливи на корупция и натиск. Ще се промени начинът на управление на България. Ще се изготвят нови
програми, чрез които правителството и президентът
ще отведат България към новото й прогресивно бъдеще. Ще настъпят промени в структурата и функциите на
парламента. Съдебната власт ще се преориентира към
нови ползотворни действия. Изпълнителната власт ще
прилага справедливо и безпрекословно задълженията
си, предвидени в новата й усъвършенствана програма.
Всички управленски органи ще синхронизират и обединят усилията и възможностите си за повишаването
на жизнения стандарт на населението и за просперитета на България като цяло.
На България й предстои да извърви нелек път до
момента, в който ще се реализира нейният истински
потенциал – на световен лидер в областта на науката,
изкуството, културата. Предстоят два сериозни катаклизма в икономиката, които ще доведат до сериозен
колапс на борсовия пазар и финансовите постъпления
в държавната хазна. Това ще отприщи масовото недоволство и ще бъде фактор, който ще е определящ за
промяната във вътрешната политика на страната. Ще
се редуват различни партии и лидери, които ще говорят, но няма да предприемат ефективни действия,
и това в рамките само на две години. Ще се учредят
още три нови политически партии. Това правителство
ще изкара докрай мандата си. Новото правителство
ще бъде коалиционно десноцентристко. Нито една от
сегашните управляващи партии няма да бъде подкрепена достатъчно, за да има възможността да сформира
правителство. В законодателната система ще настъпят
сериозни промени, които ще са позитивни, но резултатите от тях ще започнат да се усещат не по-рано от
края на 2009 година. Също тогава България ще започне
да се възстановява от икономическата криза. Ще бъдат
наложени още санкции от ЕС, които ще спомогнат за
политическото осъзнаване на власт имащите. Ще има
още две или три по-сериозни природни бедствия, които ще сплотят хората и ще са причина за самоосъзнаването на българина. Предстои реабилитацията на
България в исторически план. Истината за българите
като народ с многохилядна история ще изплува и ще
заеме мястото на скалъпената сегашна история. Ще
започне откриването и отварянето на много скрити
в земята доказателства за изключителната древна
история на тези земи.
През 2010 година България ще започне да се налага
като фактор в световната история и политика – бавно,
но уверено.
Предстоят сериозни промени в здравната система,
които ще заменят абсурдните сега условия и аспекти
на медицинското обслужване.
В световен план предстоят още два сериозни военни конфликта, отново с намесата на американското
правителство. Палестина ще бъде официално призната през 2012 година, след много ускорени и сериозни
преговори и договаряния. Израелското правителство
ще промени външната си политика по отношение на
арабските страни. Между Русия и Китай ще започне
още по-тясно сътрудничество. Заплахата от Иран ще
бъде преодоляна. Новата система на управление, наложена в някои диктаторски страни, ще бъде срината
и заменена с демократична такава. Русия ще извоюва
отново мястото си на лидер в световната политика.
ЕС ще продължи да се разширява и да приема нови
страни членки. Ще се променят някои вътрешни закони, които не са добре функциониращи в момента. Турция ще понесе сериозни критики и известно време ще
бъде нежелан партньор, което ще предизвика промяна
както във вътрешната, така и във външната политика.

Проблемът с Кипър предстои да бъде решен през 2010
година.
Природните бедствия ще зачестят през 2009 година, а отново ще намалеят през 2010-2011 година.
Нека сега поговорим за ПРЕХОДА НА ЗЕМЯТА. Какви промени се очакват да настъпят?
- Преходът започна през април 2005 година и продължава плавно. Променят се енергийните потенциали на планетата, което води до постепенна промяна и в
персоналните енергийни мрежи на живите организми.
Тези, които не са готови да направят прехода, изпитват
чувствителен енергиен дисбаланс, което се изразява в
изблици на агресия, депресия, затваряне в себе си и заболяване на имунната система, водещо от своя страна
до редица заболявания на физическо ниво.
Това само за хората ли се отнася или и до животинското царство?
- Всички видове от фауната също усещат промените
и се приспособяват постепенно към тези условия, като
развиват нови усещания и навици. Някои от тях, както
и при хората, няма да се справят с прехода и ще отпаднат от програмата на Новата Земя.
Земята се приспособява по-лесно към промените.
Част от нейните реакции са температурните промени,
природните бедствия, промените в климата.
Как по-точно ще се отразят тези промени на хората?
- Различно. Едни ще я понесат по-леко, без да чувстват умората и депресията, други – по-трудно, което
ще е характерно за индивидите, които не могат да се
справят с промените и да се адаптират към новите условия. По-голямата част от тях ще отпаднат от новата
програма за живот на Земята. Потенциалите на хората
ще се увеличават, но не еднакво при всички. Знанията
постепенно ще се възстановяват успоредно с уменията
и древната мъдрост, загубени през вековете. Сънят ще
се запази като важна част от ежедневието на бъдещите
хора. Той е необходим за балансирането на енергиите
и релаксирането както на физическото тяло, така и на
етеричното и духовно същество.
Главоболието и изобщо неразположението са част
от симптомите у тези, които преминават с трудност
през периода на адаптация и от всеки един отделен
индивид зависи личното му оцеляване и продължаването на живота му в Новото време. Тук важна роля ще
изиграят начинът на мислене, подходът и отреагирането в различни ситуации, както и начинът на общуване,
поведение и взаимоотношения с останалите хора от
заобикалящата го среда.
Ще има ли трансформации в човешкия организъм?
- Трансформации ще настъпят във всички органи,
жлези, системи и клетки на човешкия организъм с оглед на приспособяването му към новите условия на
живот. Това също ще стане плавно.
Дразненията в стомашно-чревния тракт, съпроводени с гадене и повръщане, ще са следствие от изхвърлянето на негативните енергийни частици, които ня-

Малко са хората, които притежават феноменални способности, без да ги изявяват публично. Но се случват и
други, макар и много рядко, които поради скромност
не търсят изява. Те, като всички нас, работят, трудят се
и без да щадят себе си, помагат със съвети на търсещите помощ от тях. Не са популярни в медиите, около тях
не се шуми. Остават неизвестни, а могат да бъдат ценни
за България със способностите си. Една такава жена е
Гергана Герасимова.
Тя е родена в София преди 40 години, но живее и работи във Варна. Затруднявам се да изброя способностите
й, защото те са феноменални и рядко срещани по света. Няма нищо случайно на този свят – и срещата ми с
Гергана не е случайна. След като написах двете части
на “Тайните подземия на България”, в третата част вече
Гергана ми помагаше за контакта с Акаша. Много от разкритията, публикувани в книгата ми, се дължат именно
на този контакт с Акаша.
Доста са страховете от неизвестните събития, които ще
се случат през идущите години. Затова в настоящето
интервю съм акцентирал на събитията, които ще настъпят в България и по света.

мат връзка с новата енергийна мрежа на индивидите.
Хората ще продължат да се хранят с животински продукти, но по нови технологии.
Съотношението кръв-лимфа ще се промени поради появата на нов вид ликворна течност в организма,
която ще има своята бъдеща роля за връзката между
енергийните вълни от Космоса, персоналните енергийни мрежи на индивидите и физическите органи.
Костната система ще стане по-фина, но не и по-разредена. Мускулната система ще стане по-жилава и стегната, без излишни натрупвания. Ще има леки корекции
в цялата костна система, удължаване на някои кости,
увеличаване на гъвкавостта и допълването им с нови
съставни единици.
Промени ще има във всички системи и органи. Постепенно ще се разгадае информацията, която съдържа
ДНК носителят. Далакът ще претърпи своите промени.
Кармичните уроци, дългове, разплащания ще продължат до пълното израстване на расата до нивата на
духовност, когато това вече няма да се налага.
Ракът ще се лекува след 2013 година, като постепенно с израстването на индивидите в духовно отношение
ще се промени мисленето, поведението и взаимоотношенията помежду им и това ще доведе до постепенното намаляване на заболяването до пълното му изчезване след време. При всеки индивид тези процеси ще
се развиват с различно темпо. СПИН като заболяване
също ще изчезне след 2019 година.
Слънцето ще продължава да изгрява и да дава живот на Земята. Посоката, от която ще изгрява слънцето,
ще се запази почти същата с леко отклонение на север.
Реките няма да променят своя ход. Границата между
България и Турция ще се запази. Босфорът ще се разшири, но без да причини особени катаклизми и отнемане на човешки животи. Промените ще станат плавно,
не само за една-две години. Необходими са поне десетпетнадесет години за плавната промяна, за да се спази
заложеното в програмата за еволюцията на Земята, а
именно - този път да няма катастрофи, които да доведат до изчезването на расата и масова смърт. Връзката
между Азовско и Черно море ще стане по-широка и ще
образуват почти един общ басейн.
Гърция няма да потъне. Ще има корекции на бреговата й ивица, както и на островите в Егейско и Средиземно море.
В САЩ ще има множество земетресения и наводнения и релефът ще се помени постепенно. И политиката
на страната ще се промени - това ще доведе до стабилизацията й и поемането в правилна посока на развитие. За това също е необходимо време.
По цялата Земя ще има земетресения през следващите години. В България също, но не по-силни от 4-5
степен по Рихтер. Ще се усещат и земетресения, ставащи на териториите на съседните страни. Релефът на
страната ще претърпи леки корекции. Планинските масиви ще претърпят меки изменения, което ще помогне
за отварянето на вратите към подземните градове.
Бреговата ивица ще претърпи някои промени, но те
няма да са съпроводени с потъване на жилищни зони.
Климатът постепенно ще премине към тропичен, но с
определена специфика, която ще го отличава от истинския такъв. Логично е появяването на нови растителни и животински видове. Това също ще се осъществи
в рамките на десет-петнадесет години. Природните
стихии като наводнения и бури ще бъдат в рамките на
нормалното за съответния сезон.

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

Приказки за цветята

пълно усамотение и
съсредоточена работа
над себе си. Щом като
това е вашият основен
импулс - изпълнете го!
Аз самият често се подвизавам в абсолютна
духовна концентрация,
а Моите неопетнени
приятели следват по
същия път неотклонно.
По-късно и те ще разберат, че постиженията
не са плод само на упражнения, но и на прак-

ните ъгли на Вселената
- те просят или крадат
и ограбват вашата свобода, за да живеят изцяло за себе си. Точно
това лотосът не може
да позволи с нито една
от своите молекули!
Пределната му принципност изключва всеки компромис, всяко
отклонение. Той убива
безмилостно молците
и червеите, които се
стремят да нападнат
красотата. Нетленното
е негов девиз, превъзмогването на чувствата
- негово кредо.
Абсолютният Дух не
обича никога да го определят - по това ще Го
отличите. А Неговата духовна изява - Духът Божий - неотклонно провежда обединяване на
раздвоените същности.
Това, което не може да
търпи Абсолютният дух,
е определеността; това,
което не може да търпи
Мировата Душа, е не-

тикуване на Любовта и
Доброто. Но в този път
има още много премеждия и той далече не е за
всички: любов и добро
не се зачитат, ако човек
се отдава в ръцете на
вампири и експлоататори. Точно затова не бива
да се допускат духове,
които нямат висок идеал, в най-съвършения,
най-прекрасния
свят
- Супервселената. Когато наблягам върху смирението, саможертвата, милостта, Аз нямам
предвид престъпници,
които бродят по мрач-

определеността; а това,
което не може да търпи
Духът Божий, е раздвоеността. Пред вас сега
се открива още една
възможност да разрешите противоречията
и колебанията си: проумейте зова на лотоса.
В самото едноименно
упражнение на йогите
краката не са отпуснати надолу, за ходене, те
са заключени. Значи, за
правенето на добро - с
цел да се спре духът на
едно място и да потъне
дълбоко вътре в себе си.
Той трябва в най-висши-

ЛОТОС
Васил КАНИСКОВ
Истинско тържество
на Духа, празник на Истината, основен белег на
духовно съвършенство!
Ние говорим постоянно
за Хипервселената, но
Супервселената е нещо
наистина
прекрасно.
Плодовете на битието,

които са минали през
всички изпитания и
са останали нетленни
- ето от какво се вълнува лотосът! Основното
му предназначение в
Супервселената е той
да издига космичната
енергия по каналите на
свободата и правдата
в човешкото причин-

Петър Дънов

те и абстрактни сфери
да реши въпроса. Свободата, Истината и Доброто какво означават
всъщност? Няма Свобода извън Истината, няма
Истина извън Доброто и
няма Добро извън Свободата - това иска да ви
каже лотосът.
Ако се намери някой, който да разбере
това, нека се прости с
близките си и отиде там,
където растат лотоси.
Отварянето на съвършения свят там става
мигновено, стига да
усетиш ясно призива на
лотоса. Ще попаднеш на
тревист хълм с множество съвършени ангели
- обаче не голи, както
в Божествения свят, а
облечени в светлина.
Може цяла вечност да
останеш при тях, ако си
разбрал напълно и дълбоко тайната на лотоса.
Обаче не мисли, че с
това се свършва истината и съвършенството, че
това е “вся и все”. Няма
такова нещо! Има един
свят над духовния, който се нарича Божествен.
Там децата са на почит, а
не “съвършените възрастни”. Там вече чрез други
цветя се попада, чрез
други добродетели. С
лотоса можете да озарите пространството само
около главата си; но когато обикнете и прелестта на мака и розата, вие
ще се озарите целите.
И тогава ще попаднете
на планински бряг край
морето с вълшебен пя-

но тяло. Иска ли някой
да попадне в света на
ослепителното духовно съвършенство, нека
прегъва коленете си,
нека съзерцава и медитира в асаната “лотос”.
За вас, които още вървите нагоре, по пътя на
индивидуализацията, се
препоръчва, наистина,

сък. Има разлика между
духовните звезди и Божествените звезди. Тук
вие ще заварите хора,
не ангели, но отново
разделени на два пола
и при това - чисто голи.
Ако прегърнете първия
срещнат без никакво
колебание и замисляне,
може и да не се връщате
вече на Земята.
Из „РОМОН ОТ
БОЖЕСТВЕНАТА
НАУКА”
“БИЛКИТЕ в
България, Европа
и по Света”

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

29 юни - 5 юли 2009 г.

стотици хиляди трябва сами в себе си да открият загадката, да разберат
причината за катастрофата”
Владимир Мегре, из “Обредите на любовта”

Науката за образите

ЕДИНСТВО МЕЖДУ ДУШАТА И РАЗУМА
За да се доведат до единство
душата и разумът, трябва почесто да се обръща внимание на
състоянието на душевен комфорт
Чувствате се комфортно, когато в даден момент
нищо не ви безпокои, не ви гнети, уютно и спокойно ви е. Душевният дискомфорт сигнализира за обратното: изпитвате смътно безпокойство, нещо ви
гнети, потиснати сте, на душата ви тежи някакъв товар. Ако подобни усещания се проявяват явно и сте
наясно с произхода им, значи това е дискомфорт на
разума. Той обикновено знае какво го плаши, безпокои и гнети. В такъв случай можете да разчитате
на него и той ще ви подскаже решение.
С дискомфорта на душата нещата са по-сложни, защото той не се проявява явно, а като смътно
предчувствие. Разумът твърди: всичко е чудесно,
всичко върви както трябва, няма причини за безпокойство. И все пак, независимо от разумните доводи нещо ви гнети. Точно това е шепотът на утринните звезди. Не е толкова сложно да чуете гласа на
душата.

Задачата е само да му обърнете
внимание
Гласът на разума с логическите му разсъждения
звучи твърде гръмко и човек не придава значение
на смътните и неясни предчувствия. Увлечен от логическия си анализ и прогнозирането на събитията, разумът просто не се вслушва в чувствата на
душата.
За да се научите да чувате шепота на утринните
звезди, няма друг път освен да си създадете навика
да обръщате внимание на състоянието на душевен
комфорт.

Всеки път, когато ви е необходимо
да вземете някакво решение, найнапред чуйте гласа на разума, а
после - чувствата на душата
Щом разумът вземе решение, душата реагира
или положително, или отрицателно. В последния
случай изпитвате смътно чувство на душевен дискомфорт.
Ако сте забравили навреме да обърнете внимание на състоянието на комфорт, постарайте се после да си спомните какви чувства сте изпитвали. Когато сте взели решение, облъхнало ви е мимолетно
чувство. В този момент разумът толкова е бил увлечен от анализа си, че не му е било до чувства. Сега
си спомнете как ви се е сторило това най-първо
мимолетно усещане. Ако е било гнетящо чувство
на фона на оптимистичните разсъждения на разума, значи душата ясно е казала „не”.
Доколко може да се вярва на предчувствията на
душата? Ако предполагате, че предчувствате определено събитие, което би трябвало да се случи, можете да не вярвате на подобни предчувствия. Няма
гаранция, че разумът правилно интерпретира информацията на душата.

Вестник “Родово имение”
предлага на своите читатели
най-новата книга на
издателство “Хефест – Моско
Стоянов”

Единствената
надеждна
интерпретация
е душевният
дискомфорт
в отговор на
взетото от
разума решение
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с автор Чарлз Уебстър
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и към разпространителски
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- Моско Стоянов Москов
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Душевният комфорт
не е гаранция, че душата казва „да”. Може би
тя просто няма отговор.
Но когато казва „не”, ще
го почувствате съвсем
определено. Както ви
е известно от предишните глави, душата е в
състояние да вижда сектори от пространството
на варианти, които ще
бъдат реализирани, ако
решението на разума се
претвори в действие. Тя
вижда резултата и изразява отношението си
- положително или отрицателно. Впрочем

можете да се
убедите от
собствен опит,
че ако душата
казва „не”, тя
винаги се оказва
права

По такъв начин в случаите, когато трябва да се
вземе някакво решение, вече имате сигурен критерий за истинността му - състоянието на душевен
дискомфорт. Ако душата казва „не”, а разумът - „да”,
смело се откажете, стига да е възможно. Душата
не може да желае лошо на самата себе си. А щом
разумът казва „трябва и ще се наложи”, значи действайте според обстоятелствата. Понякога в живота
се налага да се примиряваме с неизбежното. Във
всеки случай критерият за душевен дискомфорт
внася яснота и определеност по въпроси, които са
на кантар.
След като постигнете единство между душата
и разума по избраните цели, остава ви да постигнете единство в решимостта да имате и да
действате.

Вътрешното намерение на разума
трябва да се слее с външното
намерение на душата
Ако действате в рамките на вътрешното намерение, а и външното работи в същата посока, смятайте, че целта ви е в кърпа вързана. Когато вътрешното намерение е неопределено, когато не си представяте ясно с какви средства може да се постигне
целта, работете над решимостта да имате. Външното намерение е много по-силно от вътрешното и
затова то само ще намери вариант за вас.
Необходимо е да постигнете същото единство
между душата и разума в решимостта да имате,
каквото се проявява в силните чувства. Душата и
разумът обикновено са единни в обожаването, неприязънта, опасенията и най-лошите очаквания.
Ние обичаме, ненавиждаме и се страхуваме от цялото си сърце. Когато душата и разумът са единни,
поражда се неистово чувство. „Няма да се научи да
обича онзи, който не умее да мрази” - казва известният руски писател Николай Чернишевски.
Ако целта е избрана правилно - и душата, и разумът ще бъдат доволни. Да помрачат удоволствието могат само мисли, породени от трудно достъпната цел или от тясната зона на душевен комфорт.
Ситуацията, когато разумът се съмнява в реалността, а душата се чувства сковано в „новото кресло”,
може да се оправи с помощта на слайдовете. Вече
ви е известно как се прави това. След като разширите зоната на комфорт, ще постигнете неистова
радост от единството, когато душата пее, а разумът
доволно потрива ръце.
Ще повторя още веднъж:

размишлявайки за целта,
изключете нейната престижност,
недостъпност и средствата
за постигането й - обръщайте
внимание само на състоянието на
душевен комфорт
Добре ли сте или зле? Само това има значение.
В противен случай можете да объркате душевната
скованост с душевния дискомфорт.
Сковаността, или своего рода стеснителност, се
получава от необичайната ситуация: „Нима всичко
това е за мен?”

А дискомфортът показва
потиснатост, бреме, гнетяща
необходимост, униние, опасение,
тягостно безпокойство
Ако сковаността не се оправя със слайдове, значи това е явен дискомфорт. Тогава си струва отново
да помислите, без да се опитвате да се лъжете: наистина ли дадената цел ви е толкова необходима?
Вадим ЗЕЛАНД
Из „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

Владимир Мегре, из “Родовата книга”

няколко пъти на денонощие.
Така на ден му се събирали
общо около два часа сън. И
въпреки това е допринесъл
толкова много за човечеството. Самият той, неговият
пример, е най-ценното нещо,
което ни е завещал. По една
или друга причина да Винчи
е бил много жизнен човек.
Умеел е денонощно да твори
и все неща, които никой до
този момент не е могъл дори
да си представи. Този човек
със сигурност не е носил на
врата си тягостни мисли и
чувства. И ние можем да видим какви са резултатите от
отсъствието им, когато се вгледаме в успехите му.
Независимо колко сте
приклекнали сега от товара,
който тегне на плещите ви,
той може да бъде свален оттам. И свалянето зависи не от външни условия, нито от някой друг, а от
самите вас. И това е най-хубавото.
Ако онзи, който сади зеленчуци, разчита единствено на дъжда, то той би водил много труден живот. Ще се случва някоя година да вали повече и да
има изобилна реколта, но в повечето от случаите
дъждът не е достатъчен. Така градинарят ще гладува. Но с малко повече усилия той ще изкопае кладенец и ще полива. Така, със собствени действия,
той си подсигурява по-спокойно бъдеще. Не чака
на друг, не обвинява другите, а сам действа. Това –

Да разделяме себе си от
натрапчивите мисли и чувства

да развием умението
да бъдем бдителни
Сега сме като хипнотизирани и просто не можем
да отчетем момента, когато нещо се появява и ни
командва да реагираме по неконструктивен за нас
начин. Да бъдем бдителни може да е трудно, но не и
за онзи, който се е упражнявал и е придобил навика
да бъде бдителен.
За да не спирате приближаването към вашата
цел, е нужно да сте жизнени. А

жизнен означава да сте съзнателен,
бдителен без усилие
Да сте такива е най-естественото нещо на света.
На практика всеки човек, който не е жизнен, е завладян от дадено неприятно чувство, създавано от ума.
Състоянията на отпадналост, умора, антипатичност,
демотивираност и т.н. винаги идват от неправилен
живот, който е следствие от несъзнателно извършени действия, провокирани от чувства и мисли, идващи от ума.

Ако всички мисли и чувства се
игнорират, какво остава?
Оставате вие
А ако вие сте само вие, нищо не ви тежи на врата,
то със сигурност ще се появи усмивка на лицето ви и
сила в тялото ви, а с това - и желание за действие.
Представете си се за момент напълно необременени от всякакви усещания. От всякакви! Нищо, че
трябва да станете утре сутринта в шест, защото сте
на работа. Нищо, че болестите чукат на вратата ви,
а вие нямате пари за лекарства. Нищо, че сте сам и
сякаш никой няма да пожелае да ви приюти в своето сърце... Опитайте се да отхвърлите усещания от
всякакъв тип и вижте това, което остава. Може да е
трудно, но опитвайте, докато не го почувствате. Ако
успеете, то няма нужда да ви казвам какво ще усещате - едно свободно същество, пълно със сили, готово
за действия, които да направят живота му прекрасен.

Нужно е само да държим настрана
натрапчивите мисли и чувства

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

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува”

Кратък курс по
себеусъвършенстване
НА ЛИЧНОСТТА

Умението
да живеем
е умението
самите ние да
определяме
посоката
След като сме си набелязали цел в живота, независимо дали тя е малка или голяма, дали е една или са много,
ние трябва да се движим по
пътя към нея. Интересно е,
че в случаите, когато се движим в посока към непознатото, на всеки ъгъл ние трябва да бъдем нащрек. Често
биваме изненадвани и ако
сме разсеяни, полузадрямали, можем отново да поемем
в погрешна посока. Затова
трябва
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Така ще започнем
малко по малко да
опознаваме състоянието на жизненост. Когато
се занимаваме с ежедневните си дела, те извикват в ума различни
спомени и той постоянно ни затрупва с чувства на потиснатост, на
притеснение, на страх,
на напрегнатост и т.н.
Ние се изнервяме, ако
се поддадем. И повечето хора се поддават. Те
не издържат на стреса,
който идва от вътре им, и прибягват към вещества,
които ги опиват или ги държат превъзбудени. Това
помага да отблъснат за момент неприятните и натрапчиви чувства, но за сметка на това здравето им
се съсипва. Зъбите им опадат, тялото им се задръства
с отрови и се разболява тежко. И не са виновни веществата, а онези чувства вътре в нас. Затова е нужно да се защитим от тях. А методът вече ни е ясен. Да
се упражняваме в това, което искаме да постигнем:

да разделяме себе си от мислите
и чувствата,
били те неприятни усещания или копнежи за нещо деструктивно. Така жизнеността ще ни изпълва все повече и повече. Ако сме уморени или напрегнати, то на
нас ни е нужно отпускане от хватката на неосъзнатите
(завладели ни тайно), неприятни чувства и усещания.
Забелязал съм как, когато се смятам за уморен и легна, отпусна се, отделя от себе си всякакви настроения
и просто се отдам на релаксираното усещане на тялото и дишането, след десет минути съм по-бодър отколкото когато съм си легнал с тягостно настроение и
съм го оставил да ме мъчи цяла нощ. Така става винаги когато не съм осмислил чувствата, които властват
над съзнанието ми. Но когато се отпусна и се установя
в баланса, отхвърля всички чувства и копнежи и се отдам на сетивните си усещания, тогава всичко си идва
на мястото и аз разбирам, че животът е прекрасен.
Ние, хората, не умеем да си почиваме и това е в
следствие от липсата ни на образованост и неумението ни да се справяме с натрапчивите чувства и мисли.
Да вземем за пример твореца изобретател Леонардо
да Винчи, който докато работел по своите изобретения, лягал да подремне само за няколко минути, по

нещата да зависят от теб
е най-прекрасната възможност, която може
да ни бъде дадена. Ако се нагърбим с нелеката
задача да се разграничим от мислите и чувствата, на които доскоро сме позволявали да ни обладават, то не след дълго ще станем по-жизнени.
И ще ни е по-лесно да поддържаме тази жизненост. Така по-лесно ще се упражняваме в това,
което желаем да усвоим. Независимо дали това
е някакъв талант, лекота в професията ни, здраве или спокойствие, ние ще се чувстваме добре,
където и да сме и каквото и да вършим.
Винаги в началото е много трудно - нека не си
затваряме очите за това. Не бива да се крием от
трудността, а да я наблюдаваме. Всъщност трудността идва от бързането: „Искам да го постигна
сега!”. Това е настроение, което е по-деструктивно от всяко друго, защото те демотивира. То
те спира да вървиш по който и да било житейски път. Засядаш на едно място и бавно умираш.
Казваш си „или всичко или нищо”, но всичко не
може наведнъж. Кой е успял да прескочи планината с една крачка? – никой, въпреки че мнозина
го искат. Затова с каквото и да се заемем, нека го
правим със скоростта, която му е присъща.
Ако седнем на пианото, нека първоначално
да забравим всичките виртуозни изпълнения,
които сме слушали, и да се съсредоточим върху отделните тонове, изсвирени бавно, един по
един.

Нека се учим стъпка по стъпка и
да не позволяваме на вътрешните
чувства и представи да ни карат
да бързаме и така да пречат на
успеха ни.
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„Истината е рожба на тишината и постоянната медитация.”
„Интуицията е шепот на духа.”		

Петър Димков

Исак Нютон

29 юни - 5 юли 2009 г.

„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
Ние разгледахме мировото развитие на човека до точката, където Земята достига началото на
своето физическо сгъстяване. Нека си представим
състоянието на развитие на човешкия свят на тази
степен. Това, което по-късно се явява като Земя,
Слънце и Луна, още е съединено в единно тяло.
Това тяло се състои само от една фина етерна материя. Проявяващите се по-късно същества като
човеци, животни, растения и минерали водят своето съществуване само сред тази материя. За по-нататъшния напредък на развитието единното тяло
трябва да се раздели първо на две, от които едното
се превръща в по-късното Слънце, а другото още
съдържа в себе си по-късната Земя и по-късната
Луна. Едва по-късно това второ мирово тяло също
се разделя на две: това, което става Луна, излиза навън, а Земята остава като местожителство на човека и на по-низшите от него същества.
Разделянето на единното небесно тяло на две
става в периода на развитието на така наречената
втора коренна човешка раса. Предшествениците на човека от тази раса са форми с фини етерни
тела. Обаче не трябва да си представяме, че такива
форми биха могли да се развиват на нашата днешна
Земя, след като тя вече се е отделила от Слънцето и
е изхвърлила от себе си Луната. Такива етерни тела
не са възможни след това отделяне. Ако проследим
развитието на човечеството в Земния цикъл до
времето, до което е стигнало нашето разглеждане
и което ни довежда в настоящето, ние ще забележим редица главни състояния, от които нашето
сегашно е петото. В предишните изложения бе писано вече за тези състояния, така както те могат да
бъдат прочетени в Акашовата летопис. Тук ще изнесем още веднъж това, което е необходимо за по
нататъшното задълбочаване на изложението.
Първото състояние показва прадедите на човека като напълно фини етерни същества. Познатата
теософска литература нарича малко неточно тези
същества първата главна (коренна) раса. Всъщност това състояние се запазва също и през време
на втората епоха, в която гореспоменатата литература поставя втората главна (коренна) раса. До
тази степен на развитие Слънцето, Луната и Земята са едно небесно тяло. Сега Слънцето се отделя
като самостоятелно тяло. С това то взема от Земята,
която е още съединена с Луната, всички сили, чрез
които човешките прадеди могат да бъдат запазени
в своето етерно състояние. С отделянето на Слънцето става сгъстяване на човешките форми, а също
и на формите на другите създания, съществуващи
редом с човека. Тези създания сега трябва да се
приспособят към своето ново обиталище.
Но не само материалните сили излизат извън
това обиталище. Заедно с тях излизат също и духовните същества, за които бе казано, че на единното
небесно тяло образуват една духовна общност.
Тяхното съществуване остава в една по-вътрешна
връзка със Слънцето, отколкото с небесното тяло,
което Слънцето е изхвърлило от себе си. Ако тези
същества бяха останали свързани със силите, които
се развиват по-късно на Земята и Луната, те не биха
могли да се развият по-нататък до отговарящите на
тях степени. Те се нуждаят от ново местожителство
за своето по-нататъшно развитие. Такова местожителство им предлага Слънцето, след като се очист-

Покана
Лятна Мистична Школа с
Леон Москона
Свещената планина Рила, Седемте езера
от 6 до 16 юли 2009 година

ва, така да се каже, от силите на Земята и на Луната.
На степента, на която стоят сега тези същества, те
могат да действат върху силите на Земята и на Луната вече само отвън, от Слънцето.
Ние виждаме какъв е смисълът на горепосоченото отделяне. Определени същества, които стоят
по-високо от човека, до този момент са се развивали на единното небесно тяло; сега те вземат една
част от това тяло за себе си, като оставят остатъка
на човека и неговите съпровождащи го в развитието същества.
Последствието от отделянето на Слънцето е
коренна революция в развитието на човека и придружаващите го по-низши царства. Те падат, така
да се каже, от едно по-висше състояние на съществуването в едно по-низше. Те изпитват това, защото са изгубили непосредствената връзка с онези
по-висши същества. Те биха стигнали напълно до
една задънена улица в своето развитие, ако не бяха
настъпили други мирови събития, чрез които напредването отново е възобновено и развитието е
доведено до съвършено други пътища.
Напредването би било невъзможно със силите,
които понастоящем са
съединени с отделената Луна и които тогава
още са вътре в Земята. С
тези сили би могло да се
роди не съвременното
човечество, а само един
вид същество, в което
афектите, развити през
време на Третия велик
цикъл, този на Лунното
съществуване - гневът,
омразата и т. н., биха се
засилили извънредно
в посока на животинското естество. Такъв е
случаят в течение на определен период от време. Непосредственият
ефект от отделянето на
Слънцето е възникването на третото главно
състояние на прадедите на човека, което в
теософската литература е наречено трета главна
(коренна) раса, а именно лемурийската. Отново
названието “раса” за това състояние на развитието не е особено подходящо. Защото тогавашните
прадеди на човека биха могли да бъдат сравнени с
това, което днес наричаме “раса” само в преносен
смисъл. Трябва да бъдем напълно наясно, че формите на развитието както в далечното минало, така
също и в бъдеще, са така напълно различни от настоящите, че нашите днешни наименования могат
да служат само като неизбежно помощно средство
и те изгубват всъщност всякакъв смисъл за тези
отдалечени епохи. Всъщност можем да започнем
да говорим за “раси”, едва когато развитието в горепосоченото трето главно състояние (лемурийското) е достигнало до втората трета. Едва тогава
се развива нещо, което сега наричаме “раси”. То
запазва този “расов характер” във времето на атлантското развитие, в четвъртото главно състоУчастие в Божествената Сватба
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яние и по-нататък до наше време в петото главно
състояние. Още в края на нашата пета епоха думата “раса” ще изгуби смисъл. Човечеството в бъдеще
ще бъде разделено на части, които не ще могат да
се означават вече като “раси”. И ние бихме могли да
прилагаме сегашния израз “раса” само за определен отрязък от развитието на човечеството. Преди
и след този отрязък има форми на развитието, които са нещо съвършено различно от “расите”.
Третото главно състояние на развитието на
човечеството е онова, в което първоначално са
възникнали “расите”. Това събитие е предизвикано
от отделянето на Луната от Земята. Това отделяне
е съпроводено с пораждането на двата пола. Върху тази степен на развитието на човечеството ние
вече неколкократно обърнахме вниманието в изложеното от “Акашовите записи”. Когато съединената още с Луната Земя се отделя от Слънцето, сред
човечеството няма още мъжки и женски пол. Всяко
човешко същество съединява двата пола в още напълно финото тяло. Трябва да се запомни, че тези
двуполови човешки прадеди се намират на по-ниска степен на развитието в сравнение с днешния
човек. Низшите инстинкти действат с извънредна
енергия и не съществува
още нищо от едно духовно
развитие. Че такова духовно развитие е разпалено
и че благодарение на това
низшите инстинкти са поставени в определени граници, това е свързано с факта,
че в същото време, когато
Земята и Луната се отделят,
Земята преминава през областта на въздействие от
други небесни тела. Това извънредно важно съвместно
действие на Земята с други
небесни тела, нейната среща с чужди планети във
времето, което теософската
литература нарича лемурийско, ще бъде разгледано
в една следваща глава от
Акашовата летопис.
Същия ход на развитието ще разгледаме и от
една друга гледна точка. Това ще направим поради
едно определено основание. Никога не може да се
направи достатъчно, щото отнасящите се за висшите светове истини да се разгледат от различни
страни. Човек трябва да е наясно, че от всяка една
страна може да се даде само съвсем бегла скица.
И чак постепенно, когато същите неща се разгледат от различни страни, впечатленията, получени
по този начин, се допълват и все повече и повече
се превръщат в картина, изпълнена с живот. Само
такива картини обаче, а не сухи схематични понятия, помагат на човека, който иска да проникне във
висшите светове. Колкото картините са по-живи,
по-богати на нюанси, толкова повече човек може
да се надява, че се приближава до висшата действителност.
Разбира се, точно описанията на висшите светове понастоящем предизвикват недоверие при много съвременници. Човек донякъде се съгласява да
му се дават понятийни схеми, таблици  с възможно
повече имена за Девахана, за развитието на планетите и така нататък; но все по-трудно става, когато
някой се осмели да описва свръхсетивните светове,
така както един пътешественик описва пейзажите
на Южна Америка. Въпреки това, би трябвало да си
кажем, че само чрез наситени с живот описания, а
не чрез мъртви схеми и имена, се получава нещо
полезно.
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