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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ

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

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

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

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

Излиза 
всеки 
понеделник

618

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли в. “Родово имение”?

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618
ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ

на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Новите и целогодишни абонати за 2010 г. 
ще получат подаръци - емблематични книги 

от ИК “Новата цивилизация”!

ВАЖ
НО

Книга Първа от 9-томната поредица
звънтящите кедри на русия

Очаквайте скОрО

За чистотата на 
българския език

Венко 
АлексАндроВ

Твърде неприемли-
во е предложението 
на някои наши и чужди 
българисти да заменим 
Кирилицата с Латиница. 
Достатъчно е да срав-
ним двете азбуки, за да 
се уверим в многоброй-
ните предимства на Ки-
рилицата. В латинската 
азбука липсват знаци за 

звуковете Ж, Ш, Щ, И, З, 
Ю, Я, Ъ и за тях се комби-
нират от 2 до 4 знака. Ос-
вен това, едно се пише, 
а друго се чете и изго-
варя, не винаги е ясно 
кои са мъжките и кои 
женските лични имена, 
а така също и фамили-
ите. Как на латиница ще 
се изпишат и изговарят 
например думите: Кюс-
тендил, гайда, щъркел, 
България, шише, ябъл-
ка и т. н. Свидетели сме 
на погрешно изписани 

имена на улици и по ма-
гистралите. Панагюри-
ще, например, се изпи-
сва в няколко варианта. 
Като един добър при-
мер за предимствата 
на Кирилицата можем 
да посочим ежегодните 
европейски и световни 
състезания по машино-
пис, където неизменно 
първите места се заемат 
от българи. (За съжале-
ние бившият държавен 
глава Петър Стоянов 
допусна дебат за при-

емане на латиницата. 
Тази тенденция обаче 
претърпя пълен крах. 
Трябва да отбележим, 
че сега английският език 
се налага от позицията 
на силата на големите 
държави). Просветата и 
културата са стожери-
те на националното ни 
самосъзнание, а силата 
на България е в нейна-
та история, култура и 
писменост.

Продължава 
на стр. 6

ДЕНЯТ, В КОЙТО 
НЕБЕТО СЕ ОТВАРЯ

екатерина ПейчеВА

Тази сутрин улиците 
на Варна бяха потъна-
ли в ухания. Цъфналите 
липи ухаеха омайно и 
ароматът им надвиваше 
мириса на изгорелите 
газове от колите по пре-
товарените варненски 
улици. 

Поканиха ме на 
празненство по случай 
Еньовден не къде да е, а 
в Парка-музей „Владис-
лав Варненчик”. Праз-
ненството беше органи-
зирано от варненския 
клон на Националния 
граждански инициа-
тивен комитет „Петър 
Димков”, чийто член е 

директорката на музея 
Емилия Петкова, от ръко-
водството на Парк-музей 
„Владислав Варненчик” и 
от Краеведското дружес-
тво – Варна.

Едва ли можеше да се 
избере по-добро място 
за този летен празник. 
Паркът-музей е създа-
ден по инициатива на го-
лемия родолюбец Петър 
Димков през време на 
краткия му престой във 
Варна през 1934-1935 г. 
като гарнизонен коман-
дир, с участието на ця-
лото население на града. 
Самият парк е творение 
на Антон Новак – чехът, 
създал за варненци Мор-
ската градина с недости-

жимата й хубост. Някога 
извън Варна, днес об-
ширният парк към музея 
„Владислав Варненчик” 
е в чертите на града и 
мощните кедри, обгра-
дили в кръг паметника 
и мавзолея, сенчестите 
алеи, чешмата, алеята на 
народите представляват 
един прекрасен оазис 
сред шумния град. 

Продължава на стр. 5

СЪОБЩЕНИЕ
На 8 юли (сряда) 2009 г. от 17.30 часа в гр. 
Кюстендил, в синята зала на читалище 
“Братство”, ще бъдат представени най-но-
вите книги на Издателска къща “Новата 
цивилизация” - “Петър Димков – родолю-
бецът, лечителят, мислителят”, “Въведе-
ние 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 име-
ние” и от Тодор Ялъмов, един от авторите в 
сборника на Петър Димков.
Приканват се всички симпатизанти и при-
върженици да присъстват.

Вход сВободен

ТРОЯ - САМОТРАКИ!
ТАМБОС:

никола ГИГоВ

Един пътник от палуба-
та на кораба извика: 

- Вижте, вижте! Това 
пред нас е Троя, а вдясно 
е остров Самотраки!

Съгледах между тях вио-
летовото море, наричано в 
древни времена Тракийско 
море, а сега Егейско море.

Свещената плюшена 
вода ни доближи към Троя 
и до древните Самотра-
кийски Орфееви музи-

кални мистерии. Равното 
поле - от брега на морето 
до Троя - е мястото, къде-
то се е водила Троянската 
война. “ЗЛАТОТО НИКОМУ 
НЕ Е ДОНЕСЛО ЩАСТИЕ!” 
- спомних си тези думи на 
Орфей, изречени през XIII 
в. пр. н. е. Неговата Голяма 
Орфеева Тракия от 90 пле-
мена е достигала чак до Фи-
никия и до устието на река 
Нил. Самото море, видно 
от стари гръцки карти, 
се е наричало Тракийско 
море. В това същото море 
преди 33 века 50 моряци-
аргонавти се заклели пред 
цар Язон и пред Орфей. Те 
поемали с ръка, един по 
един, една мида, пълна с 
морска вода, с ечемично 
брашно и жертвени капки, 
и отпивали. Тази смес била 
първи досег до болката, 
бурите, глада, жаждата и 
неимоверните усилия.

Когато древните арго-
навти пристигнали на ос-
тров Самотраки, местните 
траки, населяващи остро-
ва, посрещнали с гордост 
кораба “Арго”. Островът 
носи името си от траките 
и те празнували празника 
в чест на Кибела. Местни-
те жреци-траки допуснали 
първо Орфей - основател 
на Самотракийските мис-
терии.

Продължава на стр. 10



� Четиво с продължение 6 - 12 юли 2009 г.

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

Владимир Мегре, „Сътворение”

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

Владимир Мегре, „Сътворение”

Историята на човечеството, разказана от Анастасия 

нАй-зАбрАненАтА темА

Системата стоварва потоци от уж важна инфор-
мация не само върху децата, но и върху възрастния 
човек. Всъщност

целта на почти всички 
новини е да отвлече човека 

от информацията

Ето, гледаш телевизия и във всяка програма се го-
вори как един чиновник се срещнал с друг чиновник 
или един държавник се срещнал с друг държавник. 
Техните срещи се поднасят като новина. Но сам се за-
мисли и ще разбереш, че в това няма нищо ново.

Чиновниците се срещат вече в продължение на 
хилядолетия. Срещат се ежечасно. В продължение 
на хилядолетия се водят преговори между управни-
ците на различни страни, но тези преговори с нищо, 
с абсолютно нищо не променят главното. Не проме-
нят, защото никой от тях не говори за главното.

никога не говорят 
за истинската причина 

за войните

Те говорят само за последствията, но ни заблуж-
дават, като поднасят всяка среща като някаква но-
вост.

Обърни внимание, 

най-забранената 
информация в целия свят 
е темата за пътя, по който 
се развива човечеството

Можеш ли да си представиш пътници в самолет, 
на които им е абсолютно безразлично накъде лети 
самолетът и може ли да се приземи?

Мислиш, че такива пътници няма. Всеки си пред-
ставя предварително колко ще пътува самолетът и в 
кой град ще се приземи. Но попитай един, двама или 
хиляда души и никой няма да ти каже 

към какво се стреми 
човечеството

Създадената от жреците система е блокирала чо-
вешката мисъл. Със своето забавено мислене съвре-
менният човек не само че не е в състояние да опре-
дели дали е правилен пътят на развитие на цялото 

човечество, или на отделна държава, но не е в състо-
яние да моделира дори собствения си живот.

Всички известни на теб управници на Земята 
всъщност не управляват нищо, абсолютно нищо важ-
но. В нито една страна на света 

няма да видиш ясно 
изложен план за развитие 

на държавата

Това не е възможно да се направи, без да се опре-
дели ясно пътят на развитие на цялото човечество 
на планетата Земя.

В резултат на не много сложна комбинация, по 
която е изградена системата на жреците, всички ръ-
ководители се явяват само надзиратели на функцио-
нирането на системата.

Всички управници са загрижени за така нарече-
ното „развитие на научно-техническия прогрес” в 
своите страни, за военната мощ и за запазването на 
собствената си власт.

Заради това те пренебрегват чистотата на възду-
ха и на водата - всеки в своята страна и всички заед-
но в целия свят. Ръководителите са под въздействие-
то на системата, създадена от 
жреците. Управниците, както 
и повечето жители на Земята, 
са само активни винтчета в 
тази система. Тяхната мисъл 
също е забавена така, както и 
на останалите хора.

Скоростта на мислене! О, 
как ми се иска ти или някой 
от читателите на твоите книги 
не просто с хладен ум да раз-
бере, но и да почувства с вся-
ка своя клетка колко е важна 
скоростта на мислене за цяла-
та Вселена.

Не е лесно да подбера 
подходящи думи, да приведа 

необходимите за разбирането примери. Примери! 
(Анастасия сравни съвременния компютър с проте-
за за мозъка. Следователно с протеза за мисълта.) 
Навярно хората, които знаят добре възможности-
те на компютъра, не само ще разберат по-бързо от 
другите значението на скоростта на мислене, но и 
ще я почувстват. Нали ти, Владимире, също можеш 
да работиш на компютър. И може би благодарение 
на компютъра ще можеш по-бързо да си представиш 
катастрофалните последствия от забавянето на чо-
вешкото мислене.

Всеки човек, запознат с възможностите на ком-
пютрите, знае, че голямо значение за компютъра 
има обемът на паметта и скоростта на работата му. 
Забележи - скоростта на работа!

Сега си представи какво може да се случи, ако се 
забави скоростта на работа на компютъра, който уп-
равлява летящ самолет или следи работата на ядре-
на система. Компютърът може да допусне аварийна 
ситуация и да стане катастрофа.

Живият биологичен компютър, какъвто притежа-
ва всеки човек, роден на Земята, е несравнимо по-
съвършен от ръкотворния. Той е призван да помага 
в управлението на неизмеримо по-съвършения и 
мащабен механизъм – вселенските планети.

Управлението е възможно, в случай че скоростта 
му е близка до първоначалната или е увеличена. Но 
тя е намалена и продължава да спада. Всеки може 
да види това сам, ако разгледа ситуацията малко по-
внимателно.

Ако дори и най-съвършеният ръкотворен ком-
пютър ежедневно и ежечасно се натоварва с всевъз-
можна информация, без значение каква, но се то-
вари, той в края на краищата ще започне да работи 
по-бавно, а може и да престане да възприема пос-
тъпващата информация.

Това става, ако обемът на паметта му е толкова 
претоварен, че не може да побира повече информа-
ция. Подобно нещо се е случвало при повечето хора. 
И системата, създадена от жреците, е излязла извън 
контрол. Започнала е да работи от само себе си.

звярът, който „яде” деца, 
е именно системата, 

излязла извън контрол

Погледни внимателно. Кой поема веднага в здра-
вите си лапи детето, роденото от земната жена-май-
ка? – Системата.

Кой определя какво да яде то? - Системата.
Кой определя какъв въздух да диша и каква вода 

да пие? - Системата.
Кой определя избора му на житейски път? – Сис-

темата.
Жреците губят управлението на системата за ус-

тройството на живота на земното общество, но те 
знаят законите, по които тя работи, и все още могат 
да оказват влияние върху живота на планетата. Те и 
днес могат да забавят или да ускорят развитието на 
отделни ситуации.

Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”

Превод М. ДОНЧЕВА



Организационен живот, привърженици �6 - 12 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.“

Шри Шри Рави Шанкар

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

Владимир Мегре, „Анастасия” II книга 

На 23 юни т.г. в голямата зала на кристалите на 
Националния музей “Земята и хората” под егидата 
на академик Атанас Панчев се състоя премиера на 
най-новата книга на известния философ и психолог, 
български учен д-р Тимен ТИМЕВ “Библия на инди-
видуалния Бог”.

Книгата е част от многотомното творчество на 
д-р Тимев и тя бе осъществена от едно от малкото 
издателства, които подкрепят истинските изследва-
ния на оригинални автори в сферите на научното и 
художественото творчество, а именно – ИК “Новата 
цивилизация”.

БИБЛИЯ НА 
ИНДИВИДУАЛНИЯ БОГ

• Алхимия на словото 
• Омнисемантизъм 

• Разрушаването на синтаксисите 
• Анти-Фауст 

• Критика на Мефистофелския разум 
• История на лингвистичното лицемерие 

• Бунтът на бездарниците

Авторът д-р Тимев (Материус Розенкройцер) е 
роден през 1949 г. в Пловдив. Завършил е медицина. 
Поради несъгласие с тогавашната власт няма въз-
можност да печата книгите си. До 1992 г. е публику-
ван само в чужбина. В момента една по една книгите 
му започват да излизат в България. Практикува като 
лекар-психиатър и чете лекции в университета в Сан 
Франциско. Част от написаните книги говорят за раз-
ностранните научни интереси на събудения българ-
ски ум: Теоретичен модел на нерепресивна цивили-
зация; Модел на мозъка и свръхсъзнанието; Нова ин-
терпретация на квантовата механика и космология; 
Системи за медитация и евристично-креативни тех-
ники; Хипотеза за симетрично-синтактичния корела-
тив между Вселената и мозъка и много други. Осно-
вава ново философско течение “Омнисемантизъм”. 
Инициатор е за създаването на международно мла-
дежко интелектуално 
движение за нова логи-
ческа и страстна рево-
люция “Омниреализъм”. 
Полага основите на нова 
наука “Алфизика”.

В препълнената зала 
от читатели на в. “Родо-
во имение”, любители 

на науката и духовното, разговорът естествено пот-
ръгна по наболелите проблеми на настоящото ни 
всекидневие: почти пълната липса на бездуховност, 
игнорираните културни и художествени процеси, 
зомбиращата и обезбългаряваща роля на 99% от 
печатните и електронните медии, опошляването на 
съкровените междучовешки и сексуални общувания 
и пр. 

Накрая негласно всички се обединиха около неос-
таряващата идея да се подкрепя всячески изконния 
български дух, който през трудните векове е успял 
да се съхрани до днес, а оттук нататък има ролята да 
възпламени и поведе другите нации към духовно из-
висяване.

Затова са така пълноценни и посрещани винаги с 
голям интерес изявите на ИК “Новата цивилизация” 
и в. “Родово имение” – защото винаги напомнят кои 
сме ние, българите, откъде идваме и защо сме поели 
в Бъдното. Мисията на българския род и дух е такава 
– да отваряме очите и душите на всички, потопени в 
тривиалното битие, натоварено нарочно със скръб, 

смърт, лишения, оскотяване на отдел-
ния индивид...

Разговорът тръгна като дискусия и 
съвсем естествено се разрасна в сблъ-
сък между непреходните гениални про-
изведения на музиката и неприятната 
констатация, че живеем  в клоаката на 
чалгата и низшите страсти. 

За доброто настроение на публиката 
допринесоха със своите изпълнения на 
пиано Стратия Стратиев, Аврора Тимева, 
Илияна Игнатова.

Така, в размисъл и надежда, преми-
на още един празник на духовността. А 
надежда има, защото най-младото по-
коление не вярва вече в “щъркелите” на 
старомодните пропаганди и изкуфели 
философски обяснения на “изцяло” ма-
териалистичния и битовистичен свят. А 
е устремено към нови светове – на Свет-
лината и на Духа.

Цветан АНДРЕЕВ,
наблюдател и кореспондент 

за България и чужбина
Проф. 
Молевски
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Деца на Слънцето 
и Луната! Приятели на 
природата и Земята!

С тези думи организа-
торите на еньовденския 
Фестивал на древните 
тайнства се обръщат към 
всички “добро-намери-
ли” и „добро-пожелали” 
творци и наблюдатели… 
Само на Лъч разстояние 
са разделени те едни от 
други, но докато Ритъмът 
е жив, във всеки вечно ще 
възкръсва онова полуза-
бравено Дете на Любовта, 
проблясващо и в труд, и в 
танц, и в песен, освободе-
но от ритуалността, откри-
то за предизвикателствата 
на света... Както се казва: 
Нека бъде Светлина!

Намираме се в село 
Делчево, само на няколко 
километра от Гоце Делчев, 
където всяка година около 
момента на лятното слън-
цестоене се празнува по 
стар обичай сватбата на 
Слънцето и Луната. И, по 
също толкова стар обичай, 
накрая можем да кажем, че 
гости и домакини „три дни 
яли, пили и се веселили”. 
Но преди това премина-
ли през символични и не 
толкова символични изпи-
тания по ускорено усво-
яване на Древността. Или 
поне на един от Образите 
й в съвременността.

Настаняваме се на една 
малка поляна някак не-
охотно, леко стъписани от 
„безлюдието”, сред умале-
ния мащаб на „грандиоз-
ността”. Очакванията имат 
досадния навик да изпре-
варват реалността. Явно 
сме подранили. Стръмен е 
пътят към Пирин.

Скоро ясно осъзнаваме 
важността на това събитие 

Първи Семинар По биоЗемеДеЛие 
и СвобоДна енергия 

място на провеждане: 
Образователен център Розова Зора, с. Братя 
Даскалови, 15 км северно от Чирпан
време на провеждане: 
18 и 19 юли (събота и неделя)

Семинарът е безплатен. Лекциите и дискусиите 
ще имат образователен и координационен ха-
рактер, за да се види, кой докъде е стигнал в по-
лето на свободната енергия и биоземеделието. 
Идеята е всеки да сподели натрупания си опит и 
да може да отговори на въпроси, които биха по-
могнали на общата работа в следващите години.
Транспортът от Чирпан до Братя Даскалови може 
да се уреди, ако има предварително обаждане.
Добре е лекторите предварително да се запишат 
за участие. Всеки лектор може да използва сво-
ите носители на информация, ще има диапроек-
тор. 

За повече информация: 
тел.: 02 986 77 73 или 0887 025 404

skype: heliopol7000
Стефан Калайджиев, 

издателство „ХеЛиоПоЛ”

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! Нека 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

Трети международен събор на 

ТРИНОГА И М.И.Р.
От 4 до 12.07 вкл., в махала Черни камик, с. Желен (близо до 
Своге) се провежда 9-дневен събор, посветен на актуални 
теми: екоземеделие и опазване на околната среда, природна 
медицина и профилактика, по-адекватни форми на образова-
ние, възпитание и взаимоотношения, социална и икономическа 
взаимопомощ и различни видове изкуство.
Основни инициатори са сдружение “Тринога” и М.И.Р., като се 
очаква подкрепа от страна на местното кметство и органи-
зации, както и участие на екоактивисти, педагози, психолози, 
натуропати, музиканти и т.н. от цялата страна и от някол-
ко европейски държави. Всеки ще може да участва безплатно 
- през цялото време или през част от него; основната форма 
за пренощуване ще е палатков лагер. Осигурена е растител-
но-млечна храна срещу дарение от 3 лв. на ден.

Общи насоки за разпределение на времето:

04-05.07 – Запознаване с дейността на Тринога и М.И.Р.; пре-
зентации на сходни инициативи, въпроси и отговори; култур-
на програма (включително изява на „скрити таланти”). 

06-07.07 – Подхранване на растенията; кратки семинари по 
важни за човека, обществото и природата въпроси (приемат 
се и още заявки за водещи); културна програма

08-09.07 – Работен лагер в местност Барите в рамките 
на дейността по създаването на Център за обучение в и за 
околна среда, запретвайте ръкавите;

10-12.07 – Основни семинари по природна медицина и психо-
логия; „кръгла зелена маса” със свободен обмен на мнения и 
предложения във връзка с широката тема: „Устойчиво раз-
витие, екоземеделие, сътрудничество, възпитание и здраве”; 
културна програма.

Транспорт до Черни камик: с кола до центъра на с. Желен или 
с влак до гара Церово и следване на маркировката; ако идва-
те за пръв път може да се обадите за повече разяснения.

За повече информация
тел.: 0885 0505650 и 0888 214483;

www.trinoga.org; http://www.mirbg.info/

Поклон пред Слънцето… 
в теб и редом с теб!

за развитието на туриз-
ма в региона и значение-
то на израза „ден година 
храни”. Всъщност комер-
сиалността винаги е била 
само обратната страна на 
медала. След направената 
регистрация тук всеки по-
лучава медальон с образа 
на слънцето или луната и 
правото да се включи във 
„волната програма”, която 
е наистина разнообразна: 
от музикални импровиза-
ции през групово бране на 
билки и надиграване до из-
работване на „самодивски 
сандалки” и други „декора-
тивно-приложни изделия”. 
Но главното в случая е 
неизмеримо и обусловено 
от доминиращата нагласа: 
да приемаме Света. То е 
някъде там, в атмосфера-
та, идва изведнъж - като 
летен дъжд - и оставя ус-
михнати следи миг преди 
Съня. Вълната на споделе-
ното участие е тъй голяма, 
че и да си легнеш, почти не 
можеш да мигнеш. Все пак 
да се спи по време на фес-

тивал е срамота! 
Седим в Кръга, с тарам-

бука в ръка, застинали в 
очакване да бъде даден 
ритъм. С напрегнати от 
вълнение лица, даваме 
всичко от себе си, като в 
детска игра. Еуфорията 
има едно име: Drum-circle. 
А „всичко българско и род-
но” е една бездънна кош-
ница, от множество „кул-
тури” сплетена. Защо да 
я захлупваме сега, когато 
музиката дава ни крила и 
призовава към изява бо-
жествеността!? Гласът на 
тъпана и гайдата в едно се 
сливат, отсреща пее и тан-
цува „самодива”, „въртят” 
се огньове по древната тра-
диция „пои” между кукери 
с чанове в кози премени, а 
на хорото всички сме увле-
чени, засмени... Чудно ли 
е, че тогава „забравеното” 
оживява?...  Хора от бли-
зо и далече, от градове и 
села, от „цивилизовани” и 
диви места... Непознати! 
Играят заедно и личи си, 
че са толкова щастливи да 

бъдат „тук” и „сега”... Защо 
ли? Ами, заради споделе-
ността... Това е всичко, от 
което се нуждаем, за да... 
засияем! 

И аз играх и свирех с 
тях, и бях звезда в съзвез-
дието им... Благодаря!

Сега разбирам малкото 
думи, облечени в чувства 
неизразими, разменени 
там между представители 
на Движение за сътворе-
ние на родово имение, или 
клуб „Анастасия”... 

Дори един неуморен 
творец като Станислав 
Спасов – музикант, поет, 
дърводелец, естет, 
може да замлъкне 
– макар и времен-
но, - когато липсва 
творческо споделя-
не. Този „вдъхновен 
от Красотата” жи-
тел на първото ро-
дово екоселище в 
България също взе 
участие в еньов-
денските мистерии, 
напомняйки ни, че 
вдъхновението е 

едно „заразно добро”. Като 
планински пожар се раз-
пространява там, където 
още тлее нечия жарава... 
Но когато съмишленици, с 
оцеляването си заети, спи-
рат да редят заедно купле-
ти, когато за творене няма 
време..., уморени са криле-
те, изчезва някак песента 
на ветровете. Докато не 
пламне отново искрата... 
от общия пример. Отклю-
чват се пак сетивата и тъ-
пана – като сърце голямо 
- започва да бие... Туп-туп, 
туп-туп. Хора, чувате ли го 
и вие!?

Чухте ли го вие, които 
по време на нестинарските 
танци оплаквахте напразно 
похабения дървен матери-
ал? (Забележете: не дърве-
тата живи, а онези отдавна 
убити!)... Чухте ли го вие, 
които само седяхте и - от 
смущение навярно - глав-
ната идея не разбрахте?... 

Или пък вие, които сигурно 
се чувствахте немощни и, 
за да се стимулирате, тряб-
ваше повечко да пиете?... 
Знам, чули сте го, но не сте 
го познали и - по навик - 
малко сте закъсняли... 

Аз не се покланям! Не 
се покланям на слънчево-
то затъмнение! Простете 
мойто непокорство! Пре-
гръщам Ви със светлината 
на хиляди слънца, бедни 
уморени деца! Дълго ще 
се връщаме към Любовта... 
ако продължаваме да спим 
така. И, понеже сме „едни 
със други сплетени”, нека 
първо се научим заедно да 
мълчим и с мълчаната вода 
да се пречистим. Тогава, в 
някой слънчев ден, ще мо-
жем да се поклоним един 
на друг с отворено сърце, 
почитащи божественото 
си лице... Чакам Ви някъде 
там, в живия Божи храм...

Shanty



Български бит, традиции, празници �6 - 12 юли 2009 г.

Продължава 
от стр. 1

Мемориалният комп-
лекс, посветен на битката 
при Варна от 10.11.1444 г., 
е уреден в центъра на ня-
когашното бойно поле. 
Тук се срещат за после-
ден път 20-хилядната 
съюзническа християн-
ска армия, предвожда-
на от полско-унгарския 
крал Владислав III Ягело, 
и многократно превиша-
ващата я турска войска 
на султан Мурад II. На 
мястото, където е наме-
рил смъртта си Владис-
лав III, което се намира 
около две тракийски мо-
гили (от IV в. пр. Хр.), още 
по време на турското 
робство българите пос-
тавят дървени кръстове. 
Паркът е изграден през 
1924 г., а през 1935 г. е открит мавзолеят на Владислав 
ІІІ Ягело с решение на Министерството на войната. 
По повод 520-годишнината от битката е създаден и 
музей с експозиция, в която е изложен документа-
лен материал за походите и битката при Варна. Ек-
спозицията съдържа картини и скулптури, рицарс-
ки доспехи и мечове, гербове и знамена, ризници и 
боздугани, бомбарди и алебарди, лъкове и арбалети 
и други средновековни артефакти, намерени от ис-
ториците на бойното поле или подарени от военно-
историческите музеи във Варшава, Будапеща, Прага, 
Букурещ и Белград. 

На една от поляните на този парк организатори-
те бяха приготвили арка, обвита с прясно набрани 
цветя, край която се наредиха жени, пременени в 
народни носии, в ръце с менче вода и питка с мед. 
На тържеството присъстваха много деца – от съвсем 

ДЕНЯТ, В КОЙТО НЕБЕТО 
СЕ ОТВАРЯ

малки, до големи. Те бяха 
с еньовденски венчета 
на главите и очакваха с 
нетърпение да започне 
празненството. Край тях 
малко котенце си игра-
еше с тревичките – така 
живият свят на планета-
та – растителен, живо-
тински и човешки –при-
състваше на този специ-
ален ден, магичния ден 
на лятното Слънцестое-
не, който всички народи 
отбелязват с особени 
ритуали, защото тогава 
всички природни сили и 
енергии са в апогея си.

На този ден билките 
имат най-голяма сила, 
цветята и дърветата ми-
ришат най-омайно, а из-
миването в сутрешната 
роса преди изгрев слън-
це се смята за целебно. В 
тази нощ небето се отва-

ря и звездите слизат в тревите, хората сънуват про-
рочески сънища, скритото имане затрептява със си-
ньо пламъче. Слънцето се окъпва във водите, а след 
това се отърсва и капките падат като роса по поля-
ните – затова тази роса е лечебна и магична. Жените 
билкарки берат 77 билки за 77 болести преди изгрев 
слънце, а след това играят сключено хоро при пълно 
мълчание, за да откупят набраните билки от самови-
лите, които ги пазят.

На изгрев слънце от 3, 7 или 9 извора се налива 
„мълчана вода”, в която са събрани енергиите на 
звездите, и се използва за лечение на болните, а 
момите гадаят с еньовски китки, пуснати в менче с 
„мълчана вода”, за кого ще се оженят. Това разказа 
на децата Веска Минче-
ва, служителка в Музея. 
„На този ден се почитат 
Слънцето, водата, ле-
чебните растения. На-
рича се Еньовден, Янов-
ден, Драгайка – в Тър-
новския край, по името 
на билката еньовче там, 
в Русия го наричат Иван 
Купала, в Украйна – Ян 
Купала, за англосаксон-
ските народи е празни-
кът Мидсамър (средля-
то). Вярва се, че на този 
ден Слънцето трепти 
на изгрев и който види 
трептящите му лъчи, ще 
бъде здрав през годи-
ната. А в Асеноград има 
обичай малки момиче-
та, облечени като булки, 
да минават в шествие 
по улиците за здраве и 
благоденствие” – каза 
тя. 

След това дойде време за ритуалното минаване 
под цветната арка. Малки и големи минаха през ар-
ката за здраве, бяха поръсени с еньовденска китка с 
вода от менчето, хапнаха питка с мед и получиха по 
една монетка, завита в листо от здравец за благоде-
нствие. 

Радваха се децата с венчета на главите и очичките 
им светеха. Те ще запомнят този хубав слънчев ден 
с неговите цветя и разказа за билките и обичаите. 
И може би някой ден, когато хората няма да живе-
ят в бетонни кутии и да боледуват от обърканата 
енергетика и прекъснатата връзка с Майката-Земя, 
а ще обитават създаденото с любов пространство 
на новите домове в екоселищата, те ще се събудят 
преди изгрев слънце на Еньовден. Ще излязат навън 
да наберат лековитите еньовденски билки, ще нале-
ят мълчана вода, събрала посланията на звездите, 
ще се окъпят в предутринната роса, ще посрещнат 
трептящите първи слънчеви лъчи. И ще си спомнят 
за първия си Еньовден на поляната на Парк-музей 
„Владислав Варненчик”. Защото това, което е докос-
нало душата, не се забравя. Особено в най-магичния 
от дните – Еньовден, деня, когато „небето се е отво-
рило и звездите слизат в тревите”. 

Статуята на Ян Хунияди, пълководец 
на Владислав Варненчик

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

в някоя от книгите, които хората смятат за свещени; ти трябва да се 
обърнеш към своя собствен разум и сам да прецениш дали тя е разумна.”

ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

Продължава 
от стр. 1

При езиковите ре-
форми след освобожде-
нието ни от турско робс-
тво и след 1944 г. нашите 
езиковеди са допуснали 
стратегически, техничес-
ки, политически и ези-
кови пропуски. Напри-
мер, съкратени са някои 
знаци от азбуката, при 
което писмото и езикът 
ни обедняват. При тота-
литарния режим целта 
е била езикът да се при-
низи до нивото на про-
летариата. Реформата 
на следосвобожденския 
министър на просветата 
проф. Марин Дринов не 
е издържана нито в науч-
но, нито в държавничес-
ко отношение. Липсва 
обединяване на неточ-
ните и западни говори, а 

без македонски-
те, които крият 
звучност и красо-
та, книжовният 
ни език е загубил 
много

Така присъждат днеш-
ните езиковеди, но тази 
присъда идва твърде 
късно, когато вече неща-

За чистотата на българския език

та много трудно могат да 
се променят. Ако проф. 
М. Дринов беше обеди-
нил и хармонизирал го-
ворите в книжовния ни 
език, биха ли могли про-
сръбски настроени ко-
мунисти да създадат нов 
език? Отговорът е НЕ и 
днес ние нямаше да гово-
рим за македонски език, 
за македонизъм и дори 
за македонска държава. 
Общонационален език 
се създава, за да се спло-
ти нацията в едно цяло, 
каквато е била целта на 
азбуката на Орфей, а не, 
за да се разедини. Тези 
пропуски развързаха 
ръцете за тотална сръб-
ска асимилация на Маке-
дония и сега берем гор-
чиви плодове. (Бившият 
президент Желю Желев 
пръв призна Македония 
като отделна държава, а 
СДС - македонския език, 
като различен от българ-
ския).

Езикът е като жив 
организъм - развива се 
постоянно, влияе се от 
чужди култури. Българ-
ският език е дарил над 
2 000 думи на други на-
роди. В периода след ос-
вобождението от турско 
робство в народния го-
вор присъстват турциз-
ми. След 1944 г. в говора 
нахлуват русизми, а след 
1989 г. - американизми. 
Това са думи от чужда 
лексика, като се създават 
и нови понятия: дестила-
ция, мониторинг, тиней-
джъри, бонус, фрапирай, 
имейл, офис, дистрибу-
тор, плеймейкър, сингъл, 
джипи, уикенд, килър, 
хакер, рейтинг, плейофи 
и др. Повечето от тези 
чуждици имат своята 
българска дума. Можем 
да допуснем само тези, 
за които няма съответна 
българска дума и са до-
били гражданственост. 
Склонността на някои 
българи към чуждото е 
известно. За съжаление 
и някои политици, жур-
налисти, учители, научни 
работници и др. масово 
употребяват чуждици. 
Вероятно в собствените 
си очи така изглеждат 
по-важни, по-знаещи от 
другите, по-интелиген-
тни. Така обаче се пре-
топява звучният и хубав 
български език. Поняко-
га имаме чувството, като 
че ли живеем в друга дъ-
ржава, а не в България. 
На всичко отгоре липсва 
държавна стратегия за 
езика и учебното дело.

Българският език може 
и трябва да се обогати от 
собственото си богато ду-
ховно наследство 

с позабравените 
думи от близко-
то и по-далечно 
минало,

като например: орман, 
трем, бран, възхита, 
ветъх, всуе, гиздав, джур-
кам, джин, ефимерен, 
зорлем, златик, комай, 
кумир, кипря, коландря, 
кончина, изтление, меж-
да, окат, нефела, немара, 
ответ, отрада, пинкав, 
прошение, пруст, патрав, 

терк, тартор, раздумка, 
сказание, скверни, ско-
ласвам, спастря, урад-
жилък, угодно, филджан, 
хламида, хром, хекатом-
ба, чар, дарование, чер-
тог, серсемин...

Пишещите и говоре-
щите като башибозуци 
кълцат с ятаганите си 
българските хубави 
думи и ги заменят с 
чуждици от страните, 
където са били. Алеко 
Константинов майсторс-
ки бе описал тези явле-
ния. Вместо телохрани-
тел - бодигард, вместо 
сделка - бизнес, вместо 
разпространител - дис-
трибутор, вместо пред-
ставление - шоу и т.н. Не 
става дума нито за ана-
тема, нито за забрана. 
Един писател изтъкна, 
че тези чуждици са като 
подправка на манджата. 
Само с подправки, оба-
че, манджа не става.

Повдигнатите въпро-
си имат своето значение, 
особено за учащите се. 
За съжаление, установе-
ни факти от преди 5-6 и 
повече години все още 
не намират място в учеб-
ниците. Трябва да отбе-
лежим, че българското 
образование днес не от-
говаря на предназначе-
нието си. Представянето 
на учениците на изпити 
и в живота показва, че в 
учебния процес нещо е 
погрешно. Може би една 
от причините са честите 
реформи, като че ли учи-
лището е лаборатория за 
експерименти.

Забравя се, че 
старата училищ-
на система бе 
една от най-доб-
рите в Европа

Сега сме свидетели 
на факта, че от 30 до 50% 
са отличници в училище-
то, но като кандидатсту-
денти получават слаби 
оценки. Разбира се, при-
чините са комплексни. 
По мое убеждение, раз-
съждавайки от позиция-
та на многодетен баща с 
произход от фамилия с 
11 души учители, считам, 
че е неправилно учебни-
ците да се пишат само от 
професори, доценти и 
научни работници. В ко-
лективите, които пишат 
учебниците, следва да 
се привличат и учители, 
които във всяко отно-
шение са по-близо до 
учениците. Известно е, 
че възпитанието се фор-
мира в семейната среда, 
а училището е призвано 
да дава познания и така 
се изграждат личнос-
тите. Не може обаче на 
училищни тържества да 
гърми дива тъпанарска 
музика и да се копират 
чужди дивотии, като 
мажоретки, което няма 
нищо общо с българщи-

Всички читатели и наши съмишленици 
имат шанс да си закупят книгите 

във вериги книжарници “Хеликон” и “Пингвините” 
и на тел. 02/962 16 85; 

02/962 16 86 и на e-mail: rodimenie@abv.bg

КОЕ НИ ДОВЕДЕ ДО 
ФИНАНСОВАТА КРИЗА?
ДВЕ АКТУАЛНИ КНИГИ ЗА ВСЯКА ЛИЧНА БИБЛИОТЕКА

ната. Как могат да дейс-
тват възпитателно и поз-
навателно филми, които 
заливат телевизиите с 
бомби, пушкала, убийс-
тва, кръв, мафии, нарко-
тици, проституция?! Тези 
филми са направо школа 
за агресия и престъп-
ления. Утешаваме се, че 
в тунела ще проблесне 
светлина.

Българският народ 
живее в едно болно 
време и на България са 
необходими родолюб-
ци, а бихме ги нарекли 
и съвременни народни 
будители. Надеждата е 
в младите, в децата ни и 
във внуците ни. Трябва да 
се пише и говори на език 
чисто български, а не да 
слугуваме на парфюми-
рани чуждици. Да мири-
ше той на земя, ябълка и 
мащерка, да не размазва 
думите в ушите ни, да се 
чувства приятният гъдел 
на лютиво-сладкия чер-
вен пипер, ароматът на 
чубрица, чудесната му 
пластика, жив, жизнера-
достен, усмихнат...

Защото, съвсем си-
гурно, след години поко-
ленията ще искат да про-
четат историята на своя 
народ.

Боже, пази България! 
Амин!

Юни 2009 г., София
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„Защото националните символи залягат дълбоко в съзнанието на всеки, а от 
там на подсъзнателно ниво се извършват редица процеси, като породената 
от това мисловна енергия образува един общ поток с неимоверна мощ. Такива 

мисловни потоци могат да бъдат насочвани за предизвикване на резонансни 
психо-физични явления, засягащи не само нашата планета и човечеството, но 
даващи отражение и върху цялата Вселена.”      Инж. РАДИ ПАНАЙОТОВ 

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

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

Д-р Росен МИЛев

ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
И ЗНАЧЕНИЕ НА 

„СВЕТОВНАТА 
РЕВОЛЮЦИЯ” В 
ПИСМЕНОСТТА

(продължение 
от брой 27)

През IV в. в света поч-
ти едновременно някъ-
де се създават нови аз-
буки, другаде се рефор-
мират и модернизират 
вече съществуващи, при 
това най-разнообразни 
писмени системи или 
просто се записват, ко-
дифицират и превеждат 
важни религиозни, юри-
дически и литературни 
текстове. Обхватът, по-
лицентризмът и динами-
ката на променящите се 
системи са забележител-
ни – от Китай през Ин-

дия, Персия, Юдея, 
Армения, Аксумско-
то кралство (днеш-
на Етиопия), христи-
янските култури на 
Римската империя, 
езическата култура 
на келтите в Северо-
западна Европа до 
кралствата на маите 
в Централна Амери-
ка. Почти навсякъде 
трансформациите 
имат цялостен, ком-
плексен характер 
- обикновено нови-
те за някои народи 
или станали доми-
ниращи за други рели-
гиозни идеи и послания, 
т.е. метасъдържания са 
свързани и с въвеждане-
то на нови форми за тях-
ното поднасяне - като се 
започне с нов стил на са-
мите букви (напр. унциал 
и полуунциал, както и 
начало на християнска-
та калиграфия в гръцка-
та и латинска книжнина, 

киай-шу в Китай и т.н.) 
или изобщо с нови азбу-
ки за дотогава безписме-
ни народи, премине се 
през налагането на нови 
медийни материали 
(пергамент вместо папи-
рус в християнския свят, 
нов вид мастило в Ки-
тай и т.н.) и се стигне до 
нови медийни формати 
(най-вече постепенното 
изместване на свитъка 

от кодексовата книга). От 
гледна точка на реципи-
ента в повечето култури 
това е и преход от раз-
гръщането (на свитъка) 
към прелистването (на 
книгата) в книжовната 
комуникация. Книговез-
кото изкуство, изработ-
ването на красиви под-
вързии, на първоначал-
но семпли обкови или 
кожени обвивки, а след 
време и на богато укра-
сени със злато, сребро 
и скъпоценни камъни 
корици на книгите също 
започва през IV век. То 
е част от издигането на 
библейския и на други 
вероучителни кодекси (а 
такива са повечето сред-
новековни книги) като 
обекти на религиозния 
култ.

Може би в това много-
вековно приповдигнато 
отношение към книгата 
- не само като към извор 
на истина, мъдрост, поз-
нания, утеха, но и като 
към специален, първо-
начално „метафизичен” 
обект на публичната 
сфера, по-късно на бита, 
към обект на особено, 
съкровено преклонение 
и общение, трябва да 
търсим корените на тол-
кова дългия й истори-
чески път, на превръща-
нето й в любима част от 
човешкото комуникаци-
онно пространство.

Но нека при цялата 

значимост на световна-
та писмена революция 
през IV в. и други „рево-
люционни поврати” все 
пак подчертаем, че раз-
витието на писмените 
системи в света е пос-
тепенен, преминаващ 
през различни епохи 
и стадии еволюционен 
процес. Днес - при ця-
лата секуларизация в 
съвременния свят - ре-
лигиите и религиозната 
тематика продължават 
да играят немаловажна 
роля в медийната кул-
тура, включително и на 

книжния пазар. Може би 
най-съществената при-
чина за това е засилено-
то търсене на духовни 
алтернативи в прекале-
но прагматизираното 
ни и меркантилизирано 
съвремие. Освен това в 
условията на глобализа-
ция, религиозните и ре-
лигиозно-манталитетни 
специфики и традиции 

на отделните народи 
се превръщат, наред с 
езиковите, писмовните, 
историческите и някои 
съвременно-идеологи-
чески, в основен ориен-
тир за тяхната разпозна-
ваемост и идентичност, 
за тяхната потенциална 
и реална взаимна тър-
пимост или конфликт-
ност, а по този начин - и 
за съответния собствен 
или чужд интерес. През 
последните десетилетия 
се разви сериозна култу-
рологична методология 
и практика в изследва-
нията на взаимовръз-

ките между медии и ре-
лигия, която би могла да 
бъде обогатена и с нов ин-
тердисциплинарен поглед 
и анализ на по-дълбоките 
им исторически корени и 
метаморфози. Като имаме 
предвид комплексните 
медиаморфози в книжни-
ната на повечето големи 
религии и култури през 

IV в., би могла да бъде 
развита като нова област 
на научни изследвания 
сравнителната интеркул-
турна и интерцивилиза-
ционна кодикология, 
която да подпомогне ця-
лостното проучване на 
интерцивилизационни-
те взаимодействия.

Независимо какви са 
причините и корените на 
„революционната вирту-
ална общност” в светов-
ното време и пространс-
тво на IV в., от гледна 
точка на съвременния 
сравнителен анализ, на 
съвременната оценка 
този глобален процес, 
въпреки конфликтите 
и противоречията на 
епохата (която все пак е 
белязана от 
относител-
на интерре-
лигиозна то-
лерантност 
и търпимост 
в повечето 
и м п е р и и ) , 
с ъ з д а в а 
(илюзорно?) 
в п е ч а т л е -
нието за ня-
какъв вид 

спонтанно възникнала 
и разпространила се 
универсална хармония 
на писмовното разно-
образие (и създаването 
поотделно на всяка нова 
азбука е всъщност съ-
творяване на завършена 
хармонична цялост), на 
просперитета и баланса, 
обхванали културното 
развитие на почти всич-
ки тогава цивилизовани 
народи. Хармония, която 
в по-късни епохи чак до 
наши дни ще търсят (без 
да знаят, разбира се, за 
феномена от IV в., както 
по всяка вероятност не 
са го усетили и неговите 

съвременници) и ще се 
опитват да създадат като 
идеал и практика аван-
гардни мислители, ду-
ховни и светски водачи, 
обществени личности 
и групи в най-различни 
страни. И чието пости-
гане през последните 
около 100 години е една 
от основните цели на 

редица международни 
организации. Осъщест-
вяването на тази мечта 
за глобална хармония в 
разнообразието и про-
сперитета остава едно 
от големите предизвика-
телства пред човечест-
вото и в бъдеще.

А днес запазване-
то и поддържането на 
планетарното много-
образие от писменос-
ти, от писмени и езико-
ви култури като част от 
световното културно 
наследство, включващо 
и инициативи за взаим-
ното им опознаване, 
е една от важните ос-
нови за хармоничното 
културно развитие на 
света.
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„Точно като „брадати хора”, „знаещи”, „просветени” („ведяхари”) били известни 
древните българи сред старите азиатски народи.”
„Древните българи, Шумер и Вавилон”

Владимир Цонев

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

Петър Дънов

8 юли – Свети ПрокоПий. Прокопи пчелар – в народните 
представи се свързва с пчеларството. В ранно утро жените на пчеларите изпи-
чат по два обредни хляба, за да съберат пчелите много мед. Преди да е изгряло 
слънцето, те занасят хлябовете при пчелните кошери, прекадяват ги с тамян и 
ги намазват с мед. После всички отиват на тържествена църковна служба, като 
носят и паничка с мед, който на следващия ден се прибира в къщи. Смята се, че 
този мед е много лековит.

ПрАвоСлАвНите ПрАЗНиЦи 
НА БЪлГАриНА

В началото на месец 
май ми съобщиха, че Ни-
колай Кафтанджиев е по-
чинал и че на следващия 
ден е погребението му... 
Първият ми импулс беше 
да благодаря на самия 
Николай, че го познавам, 
и да му кажа, че може да 
разчита винаги на мен 
за добри и красиви спо-
мени. Знам, че добрите 
спомени завръщат ду-
шите на починалите на 
Земята и съм убеден, че 
Николай ще се завърне 
при нас. Обновен, вдъх-
новен, озарен, подкре-
пен, изпълнен с Осъзна-
тостта на Бог, към която 
винаги се стремеше.

В София реших да не 
ходя – преди около осем 
години осъзнах по личен 
и особено болезнен на-
чин тъмната същност на 
погребалните ритуали, 
а преди около четири 
години Анастасия и Вла-
димир Мегре вдъхнове-
но ме подкрепиха със 
своите светли идеи в же-
ланието ми да отхвърля 
тези жречески техники 
за спиране на чистите 
човешки души по пътя 
на тяхното добро пре-
въплъщение на Земята. 
После дойде Ефим Куш-
нер със своето светло и 
вдъхновено увлечение 

по идеите на Григорий 
Грабовой за възкресе-
нието и вечния живот, 
със своите пламенни 
и искрени песни във 
възхвала на чистата лю-
бов и човешкото щастие 
на Земята. Ефим щедро и 
безкористно ме обсипа 
с идеите и на Аркадий 
Петров и неговата школа 
„Дървото на живота” за 
самовъзстановяването 
на целия човешки орга-
низъм. На фона на тези 
вдъхновени и ярки (нови 
за нас, но стари за Бог) 
идеи ми се струваше не-
уместно да гледам на своя 
приятел Николай като на 
мъртъв. Пък и сърцето ми 
подсказва, че той е взел 
само „временен отпуск”. 
Нали така, светли бого-
миле? Той не прие идеята 
за вечния живот в тяло и 
предпочиташе да прежи-
вява детството отново и 
отново. Бог на никого не 
пречи да прави своите из-
бори, защото само в Сво-
бодата той съзира Любов-
та най-вечна.

Благодарен съм от 
все сърце не само на 
Твореца, че не се наме-
си толкова милиарди 
години в спора между 
вселенските същности, 
но и на прадядото и дя-
дото на Анастасия, че 

са подкрепяли по въз-
можно най-прекрасния 
начин разгръщането на 
нейната Божествена ми-
съл, чрез която тя успя 
да достигне до съзнание, 
което предложи на все-
ки един човек на нашата 
планета място сред изо-
билие, а не „килия сред 
мизерия”. С частици от 
мига изпревари тя всич-
ки тъмни сили и успя да 
роди нова, невероятно 
силна и дори за Творе-
ца вдъхновяващо бърза 
МИСЪЛ. ЧОВЕКЪТ УСПЯ! 
Анастасия победи всич-
ки тъмни сили вкупом, 
като им показа безсмис-
лието на техните усилия 
да спорят с Бог и да се 
стараят да го откажат 
от най-съкровената му 
мечта: 

неговите деца 
да овладеят 

божествената 
си същност в 
цялата й сила

Щом Анастасия успя, 
значи и всеки друг от 
нас може да успее. Стига, 
разбира се, да постигне 
поне нейната чистота на 
помислите.

Благодарен съм на 
Николай, че в това си пре-
въплъщение се докосна 
до идеите на Анастасия 
с внимателен и честен 
дух, без да се отказва от 
своите досегашни чис-
ти възгледи и вярвания. 
Само в разнообразие-
то е възможно живото 
единство. Николай за 
мен е жив, именно защо-
то съхрани духовната си 
честност и не се „пребо-
ядиса” в „анастасиево” 
зелено. Ведрусата много 
добре знае, че чистотата 
на помислите означава 
най-вече честност към 
самия себе си, вярност 
на самия себе си. А една 
от най-големите меч-
ти на Николай беше да 
възстановява истината 
за българското минало 

ТОЧНИТЕ
Донка ДрамСка

Не очаквах, че ще присъствам на 
нещо толкова превъзходно. А беше 
само концерт на читалището! На наше-
то квартално читалище.

Грешна съм и искам да си го приз-
ная. Читалището бе откликнало на 
молбата на комитета “Петър Димков” 
за съдействие и аз се чувствах длъжна 
да отида на концерта, да проявя този 
интерес.

За представлението бяха покане-
ни невероятни изпълнители. Наслаж-
давах се и в същото време се усещах 
съвършено гузна. Трябваше ли да ста-
на сътрудничка на комитета “Петър 
Димков” и да помоля читалището за 
съдействие, та чак тогава да се запоз-
ная с ръководителя му г-н Бойко Пав-
лов и с част от сътрудниците му. И то 
съвсем бегло.

Читалището с името “Христо Ботев”! 
Покрай него бях минавала през целия 
си живот! Като дете учех цигулка в ч-ще 
“Раковски”. В другото близко читалище 
“Аура” гледахме филмови прожекции. 
Все високи сгради. А и свързвахме чи-
талищата с книги, уроци по музика, 
балет, живопис. Може би защото пре-

ди ползвах градската библиотека, а и 
поради моята техническа специалност, 
аз не бях осъзнала истинския смисъл и 
невероятното значение на едно чита-
лище. И всички около мен ли са така? 
Всички ли?! Невъзможно!

Ето как започнах диалог със себе си. 
Въпроси и отговори. Какъв ли е про-
центът на будните? Само родители ли 
са свързани с читалищата? И защо буд-
ните? Нали и аз съм будна!?... Може би 
не будните, а точните хора на съвреми-
ето ни са там.

Оставам дотук с размисъл за себе си 
и за другите. Но убедена съм, че новото 
време ни иска в читалището! Със своите 
съграждащи интереси, с родолюбието 
ни, със смътното улавяне на една нова 
мисъл, която търси благодатна почва 
да се прояви. И тази мисъл постепенно 
ще придобива форма и ще ни накара 
да видим своята принадлежност към 
читалището. Там, където единилата се 
наша българска душевност ще заиск-
ри, ще заизригва в багри, музика, танц 
и като един феникс, като пламък ще за-
подклажда огньовете на осъзнатата ни 
духовност. Тези огньове по-късно ще 
започнат да светят в една радостна тъ-
ржественост на нашето всекидневие.

Читалището! Да го открием най-на-
пред за себе си. Пък после - пак ще си 
говорим.

1.VI. 2009 г.

МОЯТ ИЗБОР Е ЖИВОТЪТ ВЕЧЕН, 
А СМЪРТТА... ДА СИ ХОДИ

в множество свръхинте-
ресни негови части – ле-
чителство, богомилство, 
езотеризъм и т.н. Идеи-
те на Анастасия и Мег-
ре дойдоха като мощна 
емоционална подкрепа, 
но вероятно тяхната ско-
рост не беше близка до 
скоростта на любимите 
му мисли.

Е, Николай, сега ни 
гледаш с почуда защо 
ли някои от нас те мис-
лят за мъртъв, когато ти 
си жив! И се стараеш да 
дадеш знак на най-близ-
ките си, за да могат да 
осъзнаят, че смърт няма, 
че Твореца не е пред-
виждал смърт. Че смърт-
та е измислена от тъм-
ните сили и използвана 
от жреците като мисъл-
форма за „оковаване” на 
божествената същност 

в човека. Моля те, Нико-
лай, дай знак – твой знак, 
на много твои близки и 
познати, че продължава 
да те има, макар и засега 
извън физическо тяло. И 
че не е кощунство да се 
обръщат към теб като 
към жив. Че истинската 
почит към човека се със-
тои в това да гледаме на 
него като на ВЕЧНО ЖИВ.

Ти, приятелю, за мен 
си ВЕЧНО ЖИВ. За мен 
не си умирал. За мен ти 
продължаваш да живе-
еш. Хей така, усмихнато, 
както и тогава, когато 
те зърнах за първи път 
в последното ти физи-
ческо превъплъщение. 
И си мислех, че ще до-
стигнеш поне до 120 
земни обиколки около 
Слънцето, но ти си мис-
лел нещо друго. Нищо. 

Ще се върнеш и ще има 
да разказваш, но ще има 
и да даваш обяснения за 
тази своя „командиров-
ка” поне на онези твои 
читатели, които чакат 
продължение на започ-
натото. А и езотеричните 
романи може да почакат. 
Всъщност ти най-добре 
знаеш, Николай. Хайде 
да не преча на новото ти 
пътешествие, пътешест-
венико светъл!

А смъртта? Тя да си 
ходи завинаги. Не ни е 
нужна.

С любов към теб и към 
Душата ти човешка,

росен ангелов

16 юни 2009 г.,
Благоевград
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НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР

“Природата си служи със символи и знаци. Няма престъпление или добро, 
което човек да е направил и за което природата да не е турила отпечатък 
върху неговото тяло. Тя отбелязва всички престъпления и всички 

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

Петър Дънов

6 юЛИ - Преп. Сисой Велики. Св. свщмчк Вален-
тин

1838 - във Вараждин, в семейство на хърватски ро-
дители, се ражда Ватрослав Ягич, комуто е съдено да 
стигне до най-високите върхове на славистиката и да 
се радва на почитта на всички славянски народи. Нему 
българите дължат извънредно много. Още в историята 
си на хърватската литература, 1867 г., той посвещава две 
глави на старобългарската литература, на Светите Бра-
тя, на Свети Климент и прочее. Последната му работа, 
една година преди смъртта му – през 1923 г., е посветена 
пак на Кирил и Методий. Издава образцово старобъл-
гарски писмени паметници като Зографско евангелие, 
Мариинско евангелие, а също и среднобългарски като 
Болонския псалтир. По негово внушение и под негово 
покровителство словенецът Ватрослав Облак проучва 
на самото място българските говори в Солунско, специ-
ално с оглед на Кирило-Методиевия език. В капиталното 
си съчинение “История на възникването на черковнос-
лавянския език”, в което обобщава всички предишни 
изследвания в тази област, той най-авторитетно пред-
ставя родината на Кирило-Методиевия език в Солунс-
ко. В основаното от него списание “Архив за славянска 
филология”, 1875 г., с редица приноси и рецензии Ягич 
се изказва за българския език, стар и нов, като новобъл-
гарския език смята органическо продължение на езика 
на Кирил и Методий. Ягич е почетен член на Българската 
академия на науките.

1868 - чета начело с Хаджи Димитър и Стефан Карад-
жа минава Дунава при с. Вардим, Свищовско.

7 юЛИ – Св. вмчца Неделя. Преп. Тома Малей-
ски и Акакий

1835 - в село Бяла Черква, Търновско, се ражда Киро 
Петров, влязъл в историята като Бачо Киро. Учител, поет, 
културен радетел, революционер. В историята на наро-
дите той е единствен пример на човек, който с проче-
тено в съда стихотворение проваля всички опити на за-
щитника си да му спаси живота. Бачо Киро написва сти-
хотворението на турски в самия съд. Лъчезар Димитров 
го е претворил на български така:

Аз съм Бачо Киро! Туй ви стига!
Дотежа ми робската верига!
Зееше в сърце ми люта рана -
пушка взех, излязох на Балкана!
Правдата си тръгнах да подиря.
Спрях се за молитва в манастиря,
ала там започна боя! Ето:
сам си слагам на врата въжето!
Аз умирам и не съжалявам -
със смъртта си - пак ви побеждавам!
Бачо Киро Петров е обесен на 28 май 1876.

1877 - освободен е Велико Търново.
1928 - убит е генерал Александър Протогеров, вое-

нен и политически деец, ръководител на ВМРО, роден в 
Охрид на 23 февруари 1867.

8 юЛИ – Св. вмчк Прокопий. Преп. Теофил Ми-
роточиви

1833 – е сключен отбранителен съюзен договор меж-
ду Русия и Турция в Юнкяр-скелеси до Цариград, с който 
се отбелязва връхната точка на руското влияние в Из-
точния въпрос. Дължи се на руската помощ спрямо Тур-
ция в борбата й срещу египетския хедив Мехмед Али. По 
силата на тоя договор Русия става не само единствената 
защитница и покровителка на християните в Османска-
та империя, значи и на българите, но и на самата Турция. 
Повдига се националното самочувствие на българите, 
защото в слабостта на Турция те виждат предпоставки 
за своята избава.

1857 - в Нови Сад излиза първият брой на в. “Българ-
ска дневница” с редактор Георги Раковски.

9 юЛИ – Св. свщмчк Панкратий, еп. Тавромений-
ски

1831 - Петър Берон е провъзгласен за доктор по 
медицина на Мюнхенския университет. Следването си 
в Германия започва през април 1825 година в Хайдел-
бергския университет, откъдето през зимния семестър 
1826/27 г. се премества в Медицинския факултет в Мюн-
хен. За мнозинството българи той е само автор на Риб-
ния буквар, първата светска книга, излязла в Брашов 
през 1824 година с помощта на търговеца Антон Иванов. 
П. Берон разработва въпроси из областта на метеороло-
гията, физиката, химията, астрономията, математиката и 
философията. На 22 май 1966 г. Българското академично 
дружество “Д-р Петър Берон” открива паметна плоча 

над вратата на къщата, 
където е живял като сту-
дент в Хайделберг.

1903 - роден е в Раз-
град художникът Илия 
Петров.

1976 - умира поетът 
Иван Пейчев, роден в Шу-
мен на 16 декември 1916.

10 юЛИ - Св. 45 
мчци в Никопол Армен-
ски

1876 - в Букурещ се 
учредява Българското 
централно благотвори-
телно общество - поли-
тическа организация на 

българската емиграция в Румъния със седалище в Бу-
курещ и клонове в редица румънски градове. В съста-
ва му влизат и бивши членове на Българския револю-
ционен централен комитет. Главни дейци са: Кирияк 
Цанков, Стефан Стамболов, П. Енчев, Иван Вазов, П. Хр. 
Висковски и др. Основна задача през лятото на 1876 г. е 
набирането и изпращането на български доброволци 
за Сръбско-турската война, а след примирието между 
Сърбия и Турция организира български доброволчески 
отряди за предстоящата Руско-турска война. На свикан 
през ноември Български народен събор в Букурещ се 
приема програма, в която се предвижда създаването 
на независима българска държава начело с княз.

1879 - роден е в Търговище акварелистът Никола Ма-
ринов.

1901 – умира митрополит Климент (Васил Друмев), 
роден в Шумен през 1838.

11 юЛИ – Св. мчца Евтимия Всехвална. Св. равно-
ап. княгиня Олга. Преп. Никодим Албански

1901 - в село Долни Дъбник, Плевенско, се ражда Илия 
Бешков, даровит карикатурист и илюстратор, професор 
по илюстрация и графика. В сатирични рисунки осмива 
бита и морала на дребния буржоа и еснафа, саркастично 
изобличава нередностите в политическия живот. Той е 
вярващ християнин, епитроп на черквата “Света София” 
заедно с писателя Константин Петканов, където и два-
мата често се молят заедно. Илия Бешков казва: “Не знам 
кой има повече право: оня ли, който твърди, че смъртта 
прекратява всичко, или свещеникът, който върви след 
мъртвеца и пее за възкресение.” Илия Бешков умира на 
23 януари 1958.

1864 – е роден Петър Дънов, основател на фи-
лософско учение, наречено „новото учение на все-
мирното бяло братство”.

12 юЛИ - 5 Неделя след Петдесетница. Св. мчци 
Прокъл и Иларий

1894 - в София се открива Първият конгрес на бъл-
гарските журналисти и писатели във връзка с ознамену-
ването на 50-годишнината на българската журналисти-
ка. Както е известно, през 1844 г. в Смирна излиза първо-
то българско списание “Любословие” под редакцията на 
Константин Фотинов. На конгреса в София присъстват 
над 130 души журналисти и писатели, между които Иван 
Андрейчин, Георги Бакалов, Александър Теодоров-Ба-
лан, Димитър Благоев, Стефан Бобчев, Марко Балабанов, 
Иван Вазов, Тодор Влайков, Михалаки Георгиев, Цани 
Гинчев, Стоян Заимов, Алеко Константинов, д-р Кръстьо 
Кръстев, Христо Максимов, Любомир Милетич, Беню Цо-
нев и Иван Шишманов.

1872 - роден е в с. Либяхово, Неврокопско, поручик 
Борис Сарафов, председател на Върховния комитет, ръ-
ководител на Илинденско-Преображенското въстание 
през 1903, убит на 28 ноември 1907.

1896 - роден е във Велико Търново оперният артист 
Асен Русков.

1948 - ликвидирани са частните издателства.

Учителя Петър Дънов 
е сред най-ярките лич-
ности в българската ис-
тория и духовна култура.

Основните теми на 
неговите лекции са: мяс-
тото и ролята на човека 
във Вселената, природа-
та и обществото; духов-
ното разбиране за кул-

тура, етика, психология, 
медицина, музика и др.

Дава упражнения за 
дишане, медитация и 
концентрация.

Създава Паневритми-
ята, която днес се играе 
в САЩ, Канада, Франция, 
Русия, Конго, Австралия 
и други страни по света.

145 год. от рождението на
“Отсега нататък трябва да сме свързани 

умствено и сърдечно с всички хора по Земята, 
защото спасението е в нашите общи 

молитви. Молитвата има велика сила.”
Учителя

Известни хора за 
Учителя Петър Дънов:

“Цял свят се прекланя 
пред мене, аз се прекла-
ням пред Учителя Петър 
Дънов от България.”

проф. алберт айн-
щайн

“В днешната епоха 
най-големият философ, 
който живее на земята, 
е Петър Дънов”

Джузепе ронкали 
(папа Йоан XXIII)

Koгато попитали един 
от най-великите йоги 

Йогананда не би ли ос-
новал ашрам и в Бълга-
рия, той отговорил: “Аз 
съм до тук. Там действа 
Духът на Истината.”

“Аз съм един мъдрец, 
Учителят е в България.”

онисабуро Дегучи, 
водач на японското дви-
жение Оомомото

“Върнете се в Бълга-
рия, където вече работи 
Мировият Учител.”

рудолф Щайнер 
(разговор с Боян Боев, 
1910 г.)

ПЕТЪР ДЪНОВ

Автопортрет на 
художника Илия Петров

11 юли (29 юни стар стил, Петровден) 1864 г - 
27 декември 1944 г
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ТРОЯ - 
САМОТРАКИ!

ТАМБОС:

Продължава 
от стр. 1

А отсреща, към брега, 
се вижда землището на 
Троя. Там е могилата на 
цар Ил - основателят на 
град Илион (после Омир 
ще нарече поемата си 
“Илиада” в чест на този 
град). Там е и гробът на 
цар Трос - синът на Ил, та 
градът да приеме второ-
то си име Троя. Траките и 
троянците (също клонка 
на траките) били в съюз 
с траките-беси. Орфей 
вече е погинал, но на 
помощ към Троя идва 
братовчедът на Орфей 
цар Резос с войската си. 
И той ще загине. Зрими-
те видения ме пренесо-
ха в древните легенди 
и в невидимото. Преди 
заселването с гърци ост-
ров Самотраки е бил за-
селен с траки. И цели 700 
години след Троянската 
война този остров се е 
борил и защитавал сво-
бодата си.

Омир e изписал след-
ните думи: “Свещеният 
Илион - този град на чо-
веци разбрани”. Защо 
Омир слави враговете 
на ахейците и нарича по-
емата си “Илиада” в чест 
на гр. Илион, а не нарича 
поемата си “Ахеиада” или 
“Микениада”? Гр. Илион 
е на брега на Мала Азия 
и няма нищо общо с Гър-
ция, която в това време 
още не се е била появила 
на картата на света. Там 
е имало и храм в чест 
на Орфей, който е убит 
преди Троянската война. 
Симпатията на Омир към 
Троя и троянците е съв-
сем очевидна. И никой 
до днес не знае колко 
пъти поемата “Илиада” е 
записвана, преписвана и 
редактирана. Създадена 
е от Омир в VIII в. пр. н. 
е., записана е 200 годи-
ни по-късно:  в VI в. пр. н. 

Доклад, изнесен пред Родопската Орфеева 
школа, организирана от Националния 
музикално-фолклорен съюз. С. Гела, 5-6 юни 2009 

е., редактирана е в нови 
200 години, включител-
но и от Аристотел, и едва 
в IV в. пр. н. е. “Илиада” 
на Омир се появява на 
белия свят. Ако гърците 
тогава имаха своя писме-
ност, то веднага щяха да 
я запишат и издадат. А тя 
излиза на бял свят 400 
години след Омир и 900 
години след Орфей.

“Слепият” Омир как 
е видял всичко с пъл-
на точност, та е записал 
“Многоизворна Ида”, а 
там са били дворците на 
Троя.

Остров Самотраки, 
който е срещу Троя, е 
колонизиран от гърци-
те в VIII в. пр.н.е. или 500 
години след Троянската 
война. Цели 5 века гър-
ците не са могли да прев-
земат този остров.

Цар Филип Македон-
ски и жена му Олимпия 
били на остров Само-
траки, и станали мис-
ти в Самотракийските 
мистерии. Те добре са 
знаели за музиката на 
Орфей и за Самотракий-
ските мистерии, основа-
ни от Орфей Родопееца. 
Олимпия, след сватбата 
си, на този остров съну-
вала мълния над корема 
си - огнен змей дошел 
до спящата. Поклоннич-
ка на Дионис, Олимпия 
заченала на този остров 
и тъкмо тук се “появил” 
Александър Македонс-
ки. Затова Плутарх пише, 
че “всички жени учас-
твали в Орфическите 
тайнства и в оргиите на 
Дионис”. Тук, по време 
на тържествата, те носе-
ли кошници, пълни със 
живи змии, и провежда-
ли буйните тържества, 
наречени “Трескея”.

Ние днес сме изгони-
ли много родни думи от 
езика на траките и сме 
прегърнали чужди думи 

от поробителите. 
А чуждите думи са 
като подводни ска-
ли, които разбиват 
кораба.

Тр а к и т е - б е с и 
или “Говорещите с 
боговете” са имали 
много такива думи 
на невероятен син-
тез и много песни, 
родени от Орфей. 
Тези думи-баяния 
на траките са били 
толкова силни, че 
“дори змийската от-
рова в ухапания се 
лекува с думи-бая-
ния и с музикални 
звуци от флейта и 
ухапаният оздравя-
вал”.

Тракия в по-да-
лечна древност 
се е наричала още 
“Ситон”. И какво е 

Ситовският надпис в Ро-
допите, ако не е далечен 
спомен за ония древни 
времена, за древната 
писменост на траките и 
за кодираните знаци в 
Родопите. Самотраки е 
остров, принадлежащ 
на Троя цели 680 години. 
Самотракийците, троян-
ците и траките-беси са с 
общ родословен корен. 
И фригите са траки - пре-
селени от вътрешност-
та на Тракия в Западна 
Мала Азия. Финикийс-
ките златни богатства на 
цар Кадъм (Съвремен-
ник на Орфей) са също 
от рудниците на Тракия. 
А сестрата на Кадъм - 
ЕВРОПА - тъкмо от тук е 
избягала през Тракийско 
море и се завръща при 
сродниците си в Стран-
джа планина. Така - на 
изток от Родопа и през 
Марица, та чак до Черно 
море - се ражда ПЪРВА 
ЕВРОПА. НА БЪЛГАРСКА 
ЗЕМЯ Е НЕЙНОТО ПЪРВО 
ГЕОГРАФСКО ОЧЕРТА-
НИЕ. Родилният корен 
на Европа е на днешните 
български земи.

Остров Самотраки е 
на 5,5 мили от Тракийс-
кия бряг, срещу устието 
на Хебър (Марица). Пла-
нината Саока е висока 
1600 м. Споменава се от 
Омир. Херодот (II,51) спо-
менава, че първичното 
население е било от пе-
ласги. Остров Самотраки 
е възпят и от Орфей - 500 
години преди Омир. Ор-
фей е изписал: “Остро-
ва свят Самотраки”. Той 
е “Майка на боговете и 
на свещения ни език”. 
Австрийски археоло-
зи, изследвали остров 
Самотраки, тук, на този 
остров, откриват статуя-
та Нике Самотракийска, 
която сега е в Лувъра, в 
Париж. Виждал съм я в 

Париж и съм изследвал 
кодираните тракийски 
знаци под крилете на Бо-
гинята на победата.

Александър Маке-
донски, когато превзема 
Троя, принася жертви в 
чест на самия Приам - в 
Олтара на Зевс. По май-
чина линия той е бил 
кръвно свързан с мисте-
риите на Дионис на ост-
ров Самотраки и затова 
през 335 г. пр.н.е. той и 
войската му преминават 
през Родопите, за да ви-
дят Родопския храм на 
Дионис, в който е израс-
нал Орфей.

По “Илиада” Шлиман 
откри Троя и Златното 
съкровище на Приам. 
Троя (Новият Илион) е на 
изток от морето - на 42 
стадия.

Пред стените на Троя 
са стояли 100 000 ахейци 
и 1186 кораба. Те воюват 
цели 10 години. Без хит-
ростта си с дървения кон 
те едва ли щяха да прев-
земат Троя.

Американският архе-
олог К. Лемен откри на 
остров Самотраки НАД-
ПИСИ, които определя 
като ТРАКИЙСКИ. Таки-
ва надписи не са един и 
два, а 40 (четиридесет). 
Те са обнародвани в 
американско списание 
през 1955 г. НАДПИСИ-
ТЕ (По-точно оцелелите 
фрагменти от тях) Лемен 
определя от VI и начало-
то на V в. пр.н.е. 38 от тях 
са изписани на вази, ам-
фори, кантароси, чаши. 
Има един и върху кере-
мида. Има и на стена. 
Често се повтаря надпи-
сът “DINTOLE, DENTOLE, 
DENA, DIN, DI...”

Самотраки е най-ви-
сокият остров в днешно-
то Егейско море. Самос 
означава височина, а тра-

Нике Самотракийска. Лувъра, Париж

Шлиман с „Накита на Елена” Хайнрих Шлиман към 1874 год.
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ки - името на поселници-
те. Или: “ВИСОЧИНАТА 
НА ТРАКИТЕ”. Надписите 
на остров Самотраки са 
открити в Залата на об-
рочните (Вотивните) да-
рове.

Най-често срещани-
ят надпис на остров Са-
мотраки е DIN, което е 
равно на “Ден”, светлина, 
крепост. Това е древна 
писменост на пеласгите 
и траките, далеч преди 
гръцката писменост. Тук 
е имало древен, свещен 
език.

“DINTOLE” означава 
“Закриляй ме, Земьо!” 

Преводът го прави ака-
демик Владимир Геор-
гиев. Кабирите там били 
двама, имало е и Ватес 
(Ясновидец), какъвто е 
бил Орфей и 4 деца.

И Диодър отбелязва 
за “Свещеният език на 
траките, Нике Самотра-
кийска и височината на 
острова”. Това е култови-
ят жречески език. Пен-
татониката е Орфеевият 
музикален лад, съхра-
нен и днес в Родопските 
песни.

Пергам - Пергамум - 
това са два древни града. 
Единият е част от Троя, 
а другият е бил в Родо-
пите, между село Гела и 
Смолян (още неоткрит). 
Затова Еврипид пише: 
“На тракийски таблички 
е записано Орфеевото 
слово”.

Самотраки е остров 
близо до Троя, който за-
ема 176 квадратни ки-
лометра. Най-високият 
му връх е конус - 1586 м. 
Отдалеч той привлича 

корабите - близо до при-
станището Палеополис. 
Ефор твърди, че Орфей, 
след траките, предава 
тия мистерии и на гър-
ците, когато Гърция все 
още я няма на картата на 
света.

Посрещането на из-
грева от върха на остров 
Самотраки е цяло тър-
жество.

Тук хората сваляли 
оръжията си. Звучала 
Орфеева музика. Тър-
жествата засягат в един 
общ обряд - смъртта и 
зачатието. Самотраки е 
бил средище на гадате-
ли, като най-недостижи-
мият поет, музикант, ле-
кар и гадател си остава 
Орфей.

На самия остров е 
имало Храм за посве-
щение в ниска степен 
- Анакторон. Имало и 
друг Храм за посвеще-
ние - във висока степен 
- Гиерон. В Храма Гиерон 
е била статуята на Нике 
Самотракийска. Тя е 
мраморна и, както казах, 
сега е в Лувъра.

Койесът (Велики-
ят жрец) давал знак за 
начало на Орфеевите 
мистерии на остров Са-
мотраки. Започвали да 
свирят флейтите. “САМО 
ЛЮБОВТА ЗАЛИЧАВА 
УБИЙСТВОТО И СМЪРТ-
ТА”. Жена-тракийка, със 
змия в ръка, започвала 
танц.

В Дневника си за глухи 
Бетовен е изписал думи-
те “Слуга на Самотраки”. 
Това е код, който означа-
ва, че всички следващи 
композитори, колкото и 
да са велики, си остават 

слуги на Самотраки, на 
музикалните мистерии 
на Орфей. Орфеевата му-
зика била недостижима. 
Въздишката на Бетовен 
е в думите: “Когато ком-
позирах, аз мислех за 
Орфей и за всички ужа-
си, които той е изживял в 
Подземното царство, за 
да изведе своята люби-
ма Евридика към слън-
чевата светлина”. Бето-
вен пише за жалбите на 
сразената душа, което е 
орфическа фраза. Кол-
ко тъжна е прощалната 
молба на Бетовен: “Сбо-
гом и не ме забравяйте, 
когато умра!”

Музиката е вид халю-
цинация, магия, ентаз. Тя 
включва звуците от гука-
нето на гълъба до екота 
на гръмотевиците. Това 
е шепот през сълзи. Ор-
фей създава специален 
химн за Самотраки. Той 
възхвалява тази свеще-
на земя на траките и на 
основаните от него Му-
зикални мистерии на ос-
тров Самотраки. На ня-
колко места и в Орфеева-
та “Аргонавтика” Родопе-
еца пее за “Тайнствените 
обреди в Ида (Троя), за 
Божествения Лемнос и 
Острова свят Самотра-
ки. (Орфей, Химни. Арго-
навтика. Пловдив. 1989 
г., стр. 164). Аристотел 
потвърждава факта, че 
остров Самотраки е бил 
тракийски цели 700 годи-
ни. (Аристотел - виж “Из-
вори”, София, 1949, стр. 
125). Аристотел пише, че 
този остров е бил “про-
чут духовен център на 
траките” - с мистериите 
на кабирите.

Аполоний Родоски 
в своята “Аргонавтика” 
пише, че Орфей завел ар-
гонавтите с кораба “Арго” 
на остров Самотраки и 
ги въвел в тамошните 
мистерии. Диодор в не-
говата Всеобща история 
от 40 книги също споме-
нава за връзката на Ор-
фей с остров Самотраки. 
Този остров е на възлово 
място между Дарданели-
те, Троя, Тасос, Лемнос и 
Лесбос.

Тукидид в “Избрани 
страници” документира: 
“От пехотата най-войн-
ствени били независи-
мите мечоносци, които 
слезли от Родопа”. По 
майчина линия Тукидид 
произхожда от рода на 
тракийския цар Олор, 
получил в наследство 
Златните рудници на 
Тракия. Той е бил 20 го-
дини в заточение.

В храмовете и пе-
щерите на Самотраки, 
по време на обреди и 
мистерии, е звучала му-
зика от флейти, систро-
ни, кастанети, цимбали, 
тамбурини. Завесата на 
храма се отваряла и се 
показвал жрец с маска 
(Адамс). Излизала и жена 
- божествената носи-
телка на змията. Жената 
била в було, обвито със 
змия. Главата на змията 
била на рамото й. Очите 
на всички жадували да 
се докоснат до “трите 
пъпки” - челото, рамото, 
гръдта. Преживели ужа-
сите на смъртта, страха 
и мрака, участниците 
постепенно се освобож-
давали от кошмарите на 
битието.

Във втората част на 
Самотракийските 
мистерии всичко 
се преобръщало. 
Пресъздавало се 
зараждането на 
живота. Жената 
танцувала със зми-
ята. Потънала в 
унес, в състояние 
на транс жената 
смайвала всички 
с една ЦЕЛУВКА 
СЪС ЗМИЯТА. Зми-
ята също се дви-
жела в такт с му-
зиката. И при тези 
движения поня-
кога тя попадала 
между бедрата на 
танцуващата жена. 
Жрецът описвал 
кръгове около тях, 
които постепенно 
се стеснявали. Той 
вдигал жената на 
ръце и двамата, 
заедно със змия-
та, се скривали зад 
завесата. Чрез сен-
ките си подсказ-
вали ЗАЧАТИЕТО. 
По татуировките 
на участниците 
се разпознавали 
съсловията.

Херодот пише: 
“Да бъдеш наша-
рен с белези се 
считало благород-
но. Който няма 
татуировки, не е 
благороден”. Ро-

бите били татуирани по 
тялото - с изписано име 
на господаря. 

Писмените знаци и 
имена потвърждават, че 
траките-беси са имали 
своя буквена писменост, 
която постепенно пре-
насяли на юг. Троянците 
имали храм “Орфей”. Из-
писан е и образът на Ор-
фей на мозайка от Пер-
гамския олтар. (Виждал 
съм го в Берлин).

Пергам (Троя) и Пер-
гамум (Родопите) са 
подържали живи връз-
ки. Траките-беси или 
“Говорещите с боговете” 
и траките-троянци от 
Троя са били в общ съюз. 
Затова те са съюзници 
и по време на Троянс-
ката война, когато Ор-
фей вече е убит. В Пер-
гамската библиотека се 
съхранявали над 300 000 
свитъци древно знание. 
Те всички са опожарени.

Над Троя имало Акро-
пол. Целият бил от тера-
си и дворци. Имал и ар-
сенал. В ниската част на 
града били светилищата 
- с храмове и олтари. 
“Пергам” означава “Кре-
пост”. И днес, най-вече 
в родопското село Гела, 
има родове с фамилно 
име Баргански, което 
означава “Защитници на 
крепостта”. Мистериите 
подхранват митовете. 
А там е гнездото на све-
щения жречески език. 
Отначало той е симво-
лен, цифров, кодов, пос-
ле става буквен, защото 
траките с Орфей създа-
ват ПЪРВОТО БУКВЕНО 
ПИСМО В ЦЕЛИЯ СВЯТ. 
Колко силни са думи-
те, изписани на гръцки 
език: “От Родопите към 
Гърция слезнаха поезия-
та, музиката и свещените 
изкуства”.

“Деви от Низа” - пее 
Орфей за вакханките 
от най-високата част на 
планината, където е хра-
мът на Дионис.

“Моли се със сърце, 
изпълнено с любов, без 
да говориш!” - пее Ор-
фей – “Следвай повика 
на сърцето”.

И като четем всичко 
това, изведнъж в най-
официални учебници и 
книги, срещаме изявле-
ния на български учени: 
“Гръцката азбука е пър-
воизточникът на всички 
европейски азбуки”. Но 
как, когато Гърция по 
онова време още не се 
е появила на картата на 
света!? Научната заблу-
да, създадена в Бълга-
рия, е готова да бъдем 
наричани “варвари”, но 
все да повтаряме създа-
дената заблуда: “Траките 
са безписмен и безкни-
жен език”. Не ги вълнува 
и това, че в най-високата 
част на Родопите бяха от-
крити и 6 каменни плочи 
с древна писменост, на 
които общо са издълба-
ни 5600 букви.

(Следва)

Убиването на Резос. Изображение върху ваза
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Горда Стара планина, 
до ней Дунава синей, 
слънце Тракия огрява, 
над Пирина пламеней. 

Мила Родино, 
ти си земен рай, 

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

Д-р Светла Николова,
Сдружение „агролинк”

К о м п о с т и р а н е т о 
може да бъде извърше-
но в различни съдове 
или чрез направата на 
компостна купчина. Как-
во ще изберете - зависи 
от достъпните материа-
ли, труда, цената, клима-
тичните условия (темпе-
ратура, вятър, валежи).

Купчина
Ето рецептата за една 

красива и хубава купчи-
на. Мислете за формата. 
Тя е много важна. Спом-
нете си, че правейки 
компоста, вие ставате 
част от природата, като 
само направлявате не-
щата. Купчината е част от 
вашата красива градина, 
а не нейният заден двор, 
който не бива да се виж-
да от чужди хора.

КОМПОСТИРАНЕТО 
ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО
КАК ДА НАПРАВИМ КОМПОСТ

1. На избраното от вас 
място премахнете горния 
слой почва и я отделете 
временно настрани.

2. С помощта на вила-
та разкопайте почвата за 
по-добра аерация и вла-
га. Можете леко да на-
влажните мястото. Така 
ще намалите бързото 
изсмукване на влагата от 
материалите.

3. Подредете клонки 
или стъбла от растения 
в един слой върху мяс-
тото. Така подпомагате 
аерацията.

4. Разпръснете почва 
върху този въглероден 
слой.

5. Следващият слой 

е от растения, богати на 
азот - листа, сено, плеве-
ли.

6. Поставете слой от 
богат на въглерод мате-
риал - остатъци от под-
ходящи плевели, сухи 
листа (от „кафявите”).

7. Пласт от оборски 
тор.

8. Тънък слой от поч-
вата (може от тази, която 
сте отделили в начало-
то).

9. Отново слой расте-
ния, богати на азот.

10. Ако разполагате 
с дървесна пепел, доба-
вете, все едно че ръсите 
захар върху сладкиш. 
Пепелта е богата на ми-
нерали.

11. Слой, богат на въг-
лерод (от „кафявите”). 

12. Оборски тор.
13. Слой почва.
14. Слой, богат на въг-

лерод (от „кафявите”).
15. Купчината завър-

шете с пръст, а отгоре 
като шапка сложете сла-
ма или клонки.

Със сигурност в гра-
дината имате прът със за-
острен връх. Забодете го 
по средата на купчината. 
След два-три дни изва-

Лечителя допускаше заболяването като възмез-
дие за вина. Обикновено изтъкваше, че боледува 
оня, който е нарушил природния закон (следова-
телно е виновен), и болестта му напомня за това, 
принуждава го да й отдели внимание, да я „изстра-
да” като възмездие, като изкупление. Бе склонен 
да гледа така на всяка болест. И най-вече на рака. 
Помнеше безброй случаи на унищожителен, стра-
шен рак, връхлетял уличените в какви ли не вини и 
прегрешения. Болестта беше наказание за тях.

- Но може ли това да важи за децата! - възклик-
нах аз веднъж.

- Уви, така е! - съкрушено се съгласи той.
Лечителя споделяше учението за кармата. То 

пък е свързано с прераждането (сансара), което е 
индийско учение. Смисълът на това учение е след-
ният: човек не умира от смъртта си. Той се прераж-
да за нов живот, в ново същество. Той е безсмър-
тен именно защото е способен да се преражда. 
Това върши веднъж на 100 години. Върши го де-
сетки пъти. Колкото повече се преражда, толкова 
по-съвършен става. Следователно, животът чрез 
преражданията се възмогва към най-хубавото, на 
което е способен. Но човек върши и лоши неща, 
престъпления. Най-тежкото от тях е убийството. То 
не може да остане ненаказано. Ако това не стане в 
живота, в който е извършено, то тогава в следва-
щия или в по-следващия (до четири пъти). Наказа-
нието може да бъде и ракът.

Когато се помага на кармично болния да 
оздравее (да изплати вината си), се помага на 
всички. Какво е лечението в този случай? То е 
изповед, в която болният (потърпевшият, ви-
новният) разказва за себе си на лекуващия и с 
този изказ не само оповестява вината си, но я 
осъзнава докрай, което е главно условие да я 
надмогне. Това е божествено тайнство, в кое-
то човек намира себе си. Има грешка, но има и 
прошка за нея. Само от тази гледна точка болести-

РЕЦЕПТИТЕ НА 
ПЕТЪР ДИМКОВРАК те могат да бъдат „оправдани”.

Лечителя сочеше едностранчивостта 
на съвременната медицина при лекува-
нето на рака: тя съсредоточава цялото си 
усилие върху новообразуванието, стреми 
се да го извади „до последната агресивна 
клетка” от тялото.

Най-важното обаче е да не се стига до 
това заболяване. Казано иначе, по-добре и 
по-правилно е да се променят онези неща 
от живота, които довеждат до рак.

Въвличан безброй пъти в размисли и 
преценки за рака, Лечителя си бе създал 
„кодекс” за предпазването от него:

1. Имайте вяра в себе си и в живота, 
защото той е нещо много радостно. Тази 
радост естествено „върви” със здравето и 
предполага здраве. Човешко призвание е 
да бъдете здрави и освободени от всички болести - и 
от рак.

2. Не помагайте на рака, като говорите постоян-
но за него и така допускате опасността от него. Той 
ви напада мълчаливо и в това е неговото предимс-
тво. Премълчавайте го и вие! С това, разбира се, не 
го ликвидирате (и не можете да го ликвидирате), но 
никак не е малко да освободите мисълта и съзнани-
ето си от него. В известна степен е вярно, че човек е 
здрав, защото не разисква своето здраве или го ко-
ментира (самовнушителните формули), за да се уве-
ри, че не е болен.

3. От известна гледна точка здравето е почтеност 
и акуратност към всички. В този случай изразът на 
здравето е доволство от изрядното отношение на 
човека към себеподобните. Но това се оказва израз 
на доволство от себе си, от живота, от всичко.

4. Бъдете добродетелни - това е първото условие 
да не подлагате на опасност здравето си. Недобро-
детелността разчиства пътя на болестите, защото 
преди това създава угризения, „разхлабва” човека. 
Така той неусетно се потопява в атмосфера на вина, 
губи спокойствие, става боязлив, предусеща нещас-
тието и се разболява.

5. Избягвайте непрекъснатите терза-
ния - „атмосферата” на рака. Те съвсем 
не са случайни. Важно е човек навреме 
да си даде сметка коя е истинската при-
чина, каква е вината му за това и да сло-
жи нещата в ред. Ако той не го направи, 
ще възникне рак.

6. Както лошото настроение и тер-
занието „убиват” човека, довеждат до 
възникване на рак, така ведрото, опти-
мистично настроение води до обрат-
ното. Създавайте си добро настроение, 
внасяйте около себе си ведрост и опти-
мизъм. В тази атмосфера болестите не 
могат да виреят. Но помнете: не става 
дума за „изкуствена” ведрост. Никой чо-
век не може да играе ролята на щастли-
вец, ако няма действителни основания 

за това - чиста съвест, благородна душа, доброна-
мереност. Точно те ви спасяват от рак.

Лечението на рака със средствата на народна-
та медицина зависи от стадия, в който се намира 
болестта.

Цялостната програма с дестилирана вода раз-
чита на един по-общ ефект, включващ превантив-
ните ограничения на бъдещото раково образува-
ние. Това е спорен въпрос, но той е резонен, като 
се вземат предвид многостранните въздействия 
на дестилираната вода върху организма и общо 
тонизиращия й ефект. От друга страна, раковото 
образувание не може да възникне в тъкан, която 
не е увредена по някакъв начин от определено 
въздействие и в известна степен. Периодичното 
освежаване, оздравяване с дестилирана вода на-
време парира подобни увреждания и така осуетя-
ва по-нататъшното развитие на раково новообра-
зувание. (Вж. „Целебната вода”)

Друг е случаят с вече възникнал рак, опериран, 
с открити или не метастази. Лекуването с дестили-
рана вода в този случай също е логично и дава от-
лични резултати. То съвпада с общоприетата схема 
и приложение на дестилираната вода със следните 
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„Хората мислят, че каквато храна и да употребяват, както и да мислят и 
чувстват, могат да бъдат здрави. Това е невъзможно. Здравето е свързано с 
чистите мисли и чувства, с чистата и доброкачествена храна.”

Петър Дънов

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

Петър Дънов

вените отвори.
Тези от вас, които ис-

кат купчината за компост 
да е наистина красива 
и да е тяхна гордост, да 
засадят около нея това 
цвете, което се намира 
най-много в естестве-
но състояние наоколо: 
невен, лайка, глухарче, 
коприва.

Ако много държите 
на изключително качес-
твен компост: в слоеве-
те, които са от растения, 
богати на азот, сложете 
коприва. Копривата е 
много общително расте-
ние, богато на желязо, и 
има оздравително дейс-
твие.

Помнете:
Винаги след 

оборския тор 
слагайте пръст, 
за да запази-
те азота. Той не 
трябва да из-
лита във вид на 

амоняк, а да ос-
тане в компос-
та.

(Знаете ли че...?
идеалната компос-

тна купчина трябва да 
отвежда валежите и да 
задържа топлината.)

Практични 
съвети:
Покриването на куп-

чината с непропусклив 
материал е необходи-
мо само при много го-
рещите летни дни (за 
да задържите влагата), 
както и през дните, ко-
гато вали много дъжд 
или сняг (за да не се 
преовлажни). През ос-
таналото време е до-
статъчно да покриете 
със слама, клони или 
някакъв пропусклив 
материал.

Страните на купчи-
ната трябва да бъдат 
сухи - това е знак, че 
компостът е жив. 

деният прът ще е влажен 
и топъл. Тази процедура 
повтаряйте през 2-3 дни. 
Когато прътът е сух и 
студен, това означава, че 

разграждането е спряло 
и организмите не рабо-
тят. Ако той е топъл, но 
сух, възможно е да няма 
достатъчно влага. При 

това положение, трябва 
да се провери дали не са 
се развили гъби, които 
да предизвикат поява-
та на бяла плесен. Ако е 

много сухо, с помощта 
на дълъг прът направе-
те дупки от върха към 
основата на купчината и 
добавете вода в напра-

особености:
Лекуването на рак (установен, опериран, с ме-

тастази и др.) е по-продължително и обхваща ме-
сеци, дори година. Иначе казано, режимът на пол-
зване на дестилирана вода става водещ за болния 
от рак.

Препоръчват се 5-седмични лекувания с дести-
лирана вода и почивка от 3 седмици. Нови 5 седми-
ци и ново прекъсване от 3 седмици, общо над годи-
на.

Положителният ефект се „диагностицира” услов-
но, но достоверно: той съвпада с доказателствата 
за въздействието от прилагането на дестилирана 
вода. Човек, който е прибягнал до този режим, сам 
установява, че лицето му се освежава (много важен 
симптом за болния от рак, чиято кожа и израз на 
лицето са характерни), очите му се проясняват, пог-
ледът става „по-младежки”, започва да наддава на 
тегло (ако е отслабнал, както 
това е при раково заболя-
ване) или да снема от кило-
грамите, ако ги е натрупал 
вследствие на медикамен-
тозно лечение и тумор, не-
засягащ храносмилателната 
система.

Уместна е комбинацията 
от няколко начина за леку-
ване на рака. Например из-
ползване на пръст от прясна 
къртичина за компреси на 
стомаха. Прясно изровена 
пръст от къртица се съби-
ра в торбичка от двойно 
хасе или тензух и се слага 
върху корема. Държи се дълго 
време. Приема се, че лечеб-
ното действие на тази пръст 
продължава 2 седмици.

Друго допълнително средство е пиенето на си-
роп от черен бъз по 1 супена лъжица 3 пъти на ден 
преди ядене. (Вж. „Съкровището на черния бъз”)

Алоето се употребява в „система” от билки и ве-
щества, които заедно в единна лечебна съвкупност 
помагат на болния от рак.

Двеста грама листа от алое, очистени от бод-
лите по ръбовете и смлени, се варят на тих огън 1 
час заедно с корени от ранилист, бъзак и магарешки 
трън - по 50 г от всеки, всичко това в 2,1/2 л домашно 
вино и 2 кг мед. След като ври 1 час, се прецежда през 
марля. Употребява се по 1 супена лъжица сутрин 
преди ядене. Пази се от прокисване.

Това е най-важната съставка в извънредно слож-
ния план на Лечителя за лекуване на рак (включващ 

над 31 билки, лечебни растения, различни вещества и 
пръст от прясна къртичина).

Особено важно е превантивността на тези и други 
подобни процедури, т. е. употребата им, преди да са 
налице симптоми на раково заболяване. Обикновено 
те се използват, когато заболяването е напреднало 
или след като е извършена хирургическа намеса за 
отстраняване на рака. Тази намеса, както облъчването 
на рака, променя нещо важно в хода на болестта. Ле-
чителят препоръчваше да не се правят слънчеви бани 
на онази част от тялото, която се „проектира” върху 
рака, преди да са минали 3 месеца от прекъсване на 
лъчението. Това се отнася и за хирургическата наме-
са. Резонът е: скалпелът на хирурга, ако не е успял „ра-
ционално” да изреже тумора с евентуални разсейки 
(близки или далечни), е „нарушил” трагичното „равно-
весие” между агресивно разрастващия се рак и орга-
низма, който естествено се стреми „да го ограничи” 

(капсулира, калцира). Оттук 
и увереността, че в раковата 
агресия по-важно място за-
емат здравите тъкани, които 
„естествено” се противопос-
тавят на агресията, отколко-
то самата тя с тенденцията да 
разруши организма.

Необходимо е да мине 
известно време след опера-
цията, за да се възстановят 
„нарушените взаимоотноше-
ния” между рака и здравите 
тъкани. Какви са тези нару-
шения? Разрезът на хирурга 
действа извънредно „раз-
дразнително” върху болната 
тъкан. Като отстранява рака, 
но все пак не го премахва то-
тално (както е много често, 

когато се налага лечение със средствата на народната 
медицина), неизрязаната, но „порязана” тъкан се „раз-
лютява”, „взаимоотношенията” й с останалите тъкани 
се влошават повече отпреди (т. е. здравите тъкани по 
правило губят предишната си и без това недостатъч-
на възпираща сила). В този временен хаос билковото 
лечение не може да се наложи така, както би се нало-
жило, ако с него се започнеше още от самото начало. 
Мнозина народни лечители са песимисти: те смятат, 
че хирургическата намеса при лекуването на рака 
осуетява по-нататък действието на билковото лече-
ние. Лечителя не беше така краен в схващанията си. 
Той вярваше, че след операция „нормалните” съотно-
шения между раковата и здравите тъкани се възста-
новяват бързо (най-много за 3 месеца) и лечението с 
билки по схемата за борба с рака възвръща цялата си 

сила. Положението отново е в ръцете на лечителя и 
болния.

Димков отдаваше голямо значение на „лапите”, т. 
е. налагане на „болното място” или корема с опре-
делени вещества, поставени в двойна торба (от хасе 
или тензух за определено време). Те са като че ли 
„варианти” на „облагането” с пръст от прясна кър-
тичина. Най-препоръчителната лапа се състоеше 
от прясна неосолена извара, печен кромид лук и де-
сетина сини сливи (кюстендилски). Тази смес трябва 
да се затопли до температурата на тялото и да се 
наложи на болното (оперираното) място и на коре-
ма. За разлика от прясната пръст от къртичина тази 
лапа се държи по-кратко време - 6 часа. Подновява 
се всеки ден.

Комбиниране на лечението с гладуване може да 
се осъществи само под наблюдението на специалист. 
Препоръчва се „средно” по продължителност гладу-
ване - т. е. такова, което няма да доведе до изтощение 
на организма, а ще облекчи въздействието на дести-
лираната вода. Основанието изглежда елементарно, 
но засега то е най-приемливо: при гладуване ракът, 
макар и наравно с всички други тъкани на организ-
ма, се поставя на „изпитание”. Той няма откъде да 
черпи ресурси за своя растеж. А те са далеч по-голе-
ми, отколкото при всяка друга тъкан. Лишен от тази 
възможност, ракът е принуден „да направи пауза”. 
Това довежда не само до количествени промени на 
раковата тъкан (свиването й), но и до качествени: 
поразява се агресивната й жизненост, спъва се при-
вичното й неутолимо разрастване. Създават се по-
благоприятни условия тази тъкан да бъде поразена 
от въздействието на дестилираната вода.

Цялата процедура, продължаваща около 2 сед-
мици, е голямо изпитание за болния, но в редица 
случаи, контролирани от специалист, това се оказва 
добър начин за спасяване.

Това лечение на рака няма нищо общо с другото, 
което Димков е изложил подробно в своя знаменит 
тритомник „Българска народна медицина” - лечение, 
включващо 31 билки и 21 лечебни вещества.

Лечителя се отнасяше равноправно към своите 
открития, предлагаше на всеки болен множество 
програми за лекуване, като му предоставяше право-
то сам да избере една от тях. Изборът почти във всеки 
случай е условен, защото болният не знае точно как-
во е състоянието му и кой от предписаните планове е 
най-подходящ. По този прост и естествен начин вну-
шаваше на болния самочувствието, че може да влияе 
на болестта, да й въздейства дори с избор на лечение 
Така се постигаше най-важното: мобилизация за доб-
ронамереното съучастно съзнание за борба срещу 
заболяването.

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

Някога при един рибар живеел ратай. За своя 
труд той получавал по няколко рибки на 
ден.

Веднъж ратаят уловил една красива риб-
ка, погледнал я и си помислил: “Жал ми е за тази 
рибка, тя също е жива. Нима и тя няма родители или 
роднини? Нима и тя не знае що е радост и скръб?”

Изведнъж рибката заприказвала с човешки глас:
- Послушай ме, братко мой, човече! Както си игра-

ех с другарки, попаднах в мрежата. Сега навярно и 
родителите ми, и другарките ме търсят и тъгуват за 
мен. А пък аз се измъчвам тук и се задъхвам на суша-
та. Съжали се над мен и ме хвърли в морето.

Ратаят се съжалил над рибката и я метнал обрат-
но във водата.

- Играй си, хубава рибке, както преди сред вълни-
те, и нека твоите родители не тъгуват!

Рибарят се научил за постъпката му и се разгне-
вил:

- Глупако, - завикал той на ратая, - защо хвърли ри-
бата в морето? Махай се от очите ми и повече да не 
те виждам!

- Къде ще ида сега? - натъжил се ратаят и поел с 
празни ръце край брега...

Вървял тъжен ратаят по пътя. Неочаквано отпре-
де му се изпречило чудовище в човешки образ. То 
карало пред себе си крава.

- Здравей, братко! - казало то. - Какво си се замис-
лил?

Беднякът му разказал каква беда го сполетяла.
- Чуй, приятелю - рекло тогава чудовището, - виж-

даш ли тази млечна крава? Ще ти я отстъпя за три 
години. Тя всеки ден ще ти дава мляко в изобилие 
и вие с жена ти ще бъдете сити. Само че имам едно 
условие: щом изминат три години, ще дойда и ще ви 
задам въпроси. Ако отговорите на тях, кравата ще 
остане ваша завинаги, но ако не отговорите, ще ви 
отведа заедно с кравата и ще постъпя с вас тъй, как-
то пожелая. Съгласен ли си?

Ратаят се замислил: “Вместо да умра от глад, по-
хубаво да взема кравата. Ще поживеем три години 
благодарение на нея, пък после може да ми се усмихне 
щастието и да отговоря на въпросите.”

- Съгласен съм! - казал той, поел въжето на крава-
та и тръгнал от весел по-весел към дома си.

Бързо се изтърколили три години. През цялото 
време кравата хранела до насита с мляко бедняка и 
жена му.

Веднъж мъжът и жената седели привечер на прага 
на къщата си и с тъга си мислели, че скоро ще дойде 
чудовището. Ненадейно откъм морето се задал един 
прекрасен юноша и се отправил към тях.

- Добър вечер - поздравил юношата. - Аз се умо-
рих, пък и замръкнах, та не може ли да прекарам 
нощта под вашия покрив?

- То се знае, може, само че тая нощ нас ни чака 
беда. Ние взехме една крава от едно чудовище при 
условие да се храним с млякото й три години. Днес 
изтича срокът. Чудовището скоро ще дойде и ще ни 
зададе няколко въпроса. Ако отговорим на тях, то 
ще ни остави кравата, а не отговорим ли, ще станем 
негови роби. Та да не би и ти да пострадаш покрай 
нас?

- Няма страшно. Каквото се случи с вас, такова 
нека сполети и мене - отговорил странният юноша и 
останал при ратая.

И ето че точно посред нощ се чуло силно чукане 
на вратата.

- Кой е там?
- Аз съм, чудовище-

то. Изминаха три годи-
ни. Хайде, отговаряйте 
на въпросите!

- Ние не ще можем 
да отговорим! - в ужас 
се объркали и зашепна-
ли ратаят и жена му.

Но младият гост ка-
зал:

- Не се плашете, аз 
ще отговарям заради 
вас - и се приближил до 
вратата.

- Аз съм тук! - за-
кряскало чудовището 
отвън.

Живял един рибар на име Мехмед. Тоя чо-
век през деня ловял риба, а вечер я про-
давал и от това преживявал. Но заболял и 
като не се надявал да остане жив, рекъл 

на жена си:
- Когато умра, не казвай на сина ми, че съм бил 

рибар.
Както и да е, дните му се свършили и той умрял. 

След това синът на рибаря се опитал да се залови 
за някаква работа. Но за каквото и да се хванел, с 
нищо не можел да се справи. После дошъл смърт-
ният час и на майка му - тя умряла. Тая нощ момчето 
с мъка дочакало утрото.

А на утрото видяло, че няма какво да яде, и поч-
нало да тършува из цялата къща, дано намери ня-
каква дребна вещ, за да я продаде и си купи с тия 
пари ядене. Докато търсело, в ръцете му попаднала 
бащината въдица. Щом я видяло, момчето реши-
ло: “Баща ми сигурно е бил рибар”. Взело въдицата 
и отишло право на морския бряг. Там уловило две 
риби: едната от тях продало, купило хляб и въглища 
и си отишло в къщи, а другата опекло и я изяло.

Момчето намерило това занятие сгодно за себе 
си и ето че се захванало да лови ката ден риба, про-
давало я и с тия пари живеело.

Един път уловило такава красива риба, че не се 
решило нито да я продаде, нито да я изяде. Тозчас 
се прибрало в къщи, изкопало яма, напълнило я с 
вода и пуснало в нея рибата. Тая нощ синът на ри-
баря останал гладен, а сутринта отново отишъл на 
морето. Вечерта се върнал в къщи - и какво да види? 
- всичко в къщи разтребено, подът пометен.

“Това ще да са направили съседите” - помислил 
си той и им пожелал здраве и живот.

На другата сутрин момчето станало, полюбувало 
се на своята риба, после излязло, а когато се вър-

нало в къщи, видяло, че къщата му чак до самата 
порта на улицата добила съвсем друг вид. Момчето 
влязло в къщи, пак се полюбувало на рибата и си 
легнало да спи.

СИНЪТ НА РИБАРЯ

ГОВОРЕЩАТА РИБА

На другия ден се запътило за кафенето, седнало 
в един кът и се замислило. Приближил се един от 
приятелите му и го попитал:

- За какво си се замислил?
Момъкът му разказал каква е работата. Прияте-

лят го попитал пак у кого е ключът от къщата и не 
остава ли там някой, а момчето му обяснило, че 
ключът е у него, а в къщи освен рибата няма друга 
жива душа. Приятелят му отново го попитал:

- А каква риба е тя!

- Аз също съм тука - отговорил спокойно отвътре 
юношата.

- Ти отде си?
- От този морски бряг.
- С какво си дошъл тук?
- Дойдох възседнал една куца бълха.
- Значи морето е било малко?
- Донейде. Дори орелът не ще може да го 

прехвръкне.
- Значи орелът е толкова малка птица?
- Донейде. Сянката от крилата му ще покрие гра-

да.
- Значи градът е доста малък?
- Донейде. Заекът не може да го пробяга от край 

до край.
- Значи заекът е мъничък?
- Донейде. От неговата кожа ще излезе цял кожух 

за голям човек и шапка в добавка.
- Значи този човек е джудже?
- Донейде. Ако петелът пее при коленете му, уши-

те му няма да чуят песента.
- Значи той е глух?
- Донейде. Той чува как еленът хрупа трева в пла-

нината.
Чудовището се забъркало. То не знаело какво да 

пита повече. Постояло мълчаливо още малко до вра-
тата и после изчезнало.

Мъжът и жената се зарадвали. Когато се зазорило, 
юношата започнал да се стяга и да си взема сбогом 
като за дълъг път.

- Не, не, няма да те пуснем! - препречили му пътя 
щастливите мъж и жена. - 
Ти ни спаси живота. Кажи, 
с какво да ти се отблагода-
рим?

- С нищо - отвърнал юно-
шата. - Трябва да си вървя.

- Е, поне името си кажи! 
- настоявал мъжът.

- Знаеш ли пословица-
та: “Направи добро, пък ако 
щеш, и в морето го хвърли, 
няма да пропадне”. Та аз 
съм същата онази говоре-
ща риба, която ти съжали и 
върна отново във водата.

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

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

АЛЧНИЯТ 
БОГАТАШ
Имало двама братя - единият бил богат, дру-

гият беден. Богатият нищо не работел, а пе-
челел много. Бедният ловял риба и така се 
прехранвал. Веднъж богатият вдигнал сват-

ба - сина си женел. Събрали се много гости в дома 
му.

“Ще ида и аз на гости на брат си.” - рекъл си бед-
ният. Взел на заем от съседите кравай и отишъл, но 
застанал пред портата, не посмял да 
влезе. Като го зърнал, богатият брат 
изревал:

- Защо си се домъкнал? Да не искаш 
да се мериш с моите гости? Вън, да не 
съм те видял тук!

Натъжил се бедният брат. Взел въди-
цата и отишъл да лови риба. Седнал в 
старата си лодка и отплавал в морето. 
Хвърлял, хвърлял - все дребни рибки 
се хващали. А слънцето още малко и ще 
залезе. “Ех - рекъл си бедният рибар, 
- ще хвърля още веднъж, на късмет.” 
Хвърлил въдицата и издърпал такава 
риба, каквато не бил виждал - голяма и 
цялата сребърна.

Зарадвал се беднякът, че уловил та-
кава чудна риба, и понечил да я пъхне 
в торбата. А рибата изведнъж загово-
рила с човешки глас:

- Не ме погубвай, добри човече, пус-
ни ме обратно във водата!

Помислил рибарят за своите деца и 
казал:

- Не мога да те пусна - и аз съм гла-
ден, и децата ми отдавна искат да ядат. 
С какво ще се върна?

- Като си тъй беден - рекла рибата, - бръкни в уста-
та ми и извади оттам един златен пръстен.

Рибарят помислил-помислил, па рекъл:
- Боя се да не ми откъснеш ръката.
- Не се страхувай, нищо лошо няма да ти сторя!
Престрашил се рибарят, пъхнал си ръката в уста-

та на рибата и извадил оттам един златен пръстен.
- За какво ми е този пръстен? - казал рибарят. - 

Няма да ме нахрани той.
- Почакай, ще видиш - отговорила чудната риба, 

- ще те нахрани и още как! Хвърли в морето тия дреб-
ни рибки и сложи пръстена на дъното на лодката.

Рибарят така и направил. И щом сложил пръстена 
на дъното на лодката, тутакси там се появили цяла 
купчина монети.

Бедният рибар пуснал рибата в морето и загре-
бал бързо към брега. Съблякъл ризата си, събрал в 
нея парите и радостен се прибрал в къщи. Заживял 
от хубаво по-хубаво. Направил си нова къща и пока-

нил много гости да сподели радостта си, но не пока-
нил своя брат - не могъл да забрави обидата.

Богатият научил, че брат му в нова къща живее и с 
гости се весели. Заръчал на своя син:

- Иди виж какво става там!
Отишъл синът, погледнал и бегом се върнал об-

ратно.
- Ех - казал на баща си, - какво имаш ти! А у твоя 

брат и къщата нова, и оборът пълен, и на трапезата 
само от пиле мляко няма!

Богатият позеленял от завист. Пак изпратил сина 
си да повика брат му. Дошъл бедният брат при бога-
тия.

- Откъде имаш толкова имот? - попитал богаташът. 
- Разправят, че живееш сега по-добре и от мен.

Беднякът не умеел да лъже - разказал всичко, как-
то си било. Богатият, като чул, тутакси решил: “Ще 
ида, рекъл си, и аз да уловя тая риба”.

Купил една нова въдица, седнал в нова лодка и 
отплавал в морето. Ловил, ловил и 
уловил чудната риба.

- Не ме погубвай - молила риба-
та, - пусни ме, малки рибки имам!

- Не, миличка - ухилил се бога-
ташът. - Няма да те пусна. Дай и на 
мене такъв пръстен, какъвто си 
дала на моя брат!

- Но брат ти беше беден, нямаше 
какво да яде. А на тебе за какво ти 
е?

- Как за какво! Не искам брат ми 
да бъде по-богат от мене. Я давай 
пръстена и това е! Иначе ще те от-
неса в къщи и ще те изпържа...

- Е, щом е тъй - отвърнала рибата. 
- Вземи, щом си такъв завистлив! На 
мене ми е все едно.

Рибата отворила уста. Алчният 
богаташ напъхал до лакът ръката си. 
А рибата - хрус с острите си зъби! - 
откъснала му ръката и се спуснала с 
нея на дъното на морето.

Върнал се богатият брат в къщи 
- без пари, без една ръка.

Така му се и пада!

Момъкът му разказал. Тогава приятелят го по-
съветвал да се скрие в къщи и да я проследи. Синът 
на рибаря си отишъл у дома.

И ето, един ден той се престорил, че излиза: отво-
рил и затворил вратата, а сам се скрил. И изведнъж 
вижда - рибата излиза, отърсва от себе си люспите 
и се превръща в необикновено хубава мома. Той 
грабнал рибените люспи и ги хвърлил в огъня.

- Не трябваше да правиш това - укорила го тя, - но 
стореното си е сторено! 

Момъкът поискал да се ожени за нея, момата се 
съгласила и те тозчас вдигнали сватба. И ето, всички 
съседи дошли да огледат момата, захласнали се по 
нея, само се чувало да казват, че такава мома под-
хожда и на самия падишах. Слуховете за хубостта на 
момата стигнали до шаха и когато той пожелал да 
види хубавицата, довели я в двореца.

И ето, падишахът решил да отнеме момата от 
сина на рибаря. Но да направи това току-така, без 
какъвто и да е предлог, той не можел - тогава все-
ки би имал право да каже, че шахът отнема жените 
на своите поданици. Затова трябвало да се обвини 
в нещо рибарят. Повикал при себе си момъка и му 
рекъл:

- Ако построиш за четиридесет дни сред морето 
дворец от злато и елмази, няма да взема момата, не 
сполучиш ли - ще я взема!

Младежът си отишъл в къщи разплакан и натъ-
жен. Момата го попитала какво му е и той й казал 
каква задача му е дал падишахът.

- Не плачи - утешила го тя, - това е лесна работа! 
Иди на онова място, дето ме хвана, хвърли там един 
камък; пред тебе ще излезе арапин и ще рече: “Запо-
вядай!” А ти му речи: “Най-младата царска дъщеря 
ти праща поздрав, иска вързопчето за баня”. Вземи 
това вързопче, хвърли го сред морето и се върни!

Синът на рибаря направил така, както му заръ-
чала момата: отишъл при арапина, получил вързоп-
чето, хвърлил го в морето и се върнал в къщи. На 
заранта, когато станал, що да види - на онова място, 
дето хвърлил вързопчето, се издигал дворец по-ху-
бав, отколкото искал падишахът. Отишъл радостен 
право при падишаха и му обадил новината. Пади-

шахът видял, че от морето наистина се издига дво-
рец. Тогава той поискал мост от кристал да съедини 
двата двореца.

Момъкът си отишъл в къщи и пак почнал да плаче.
- Не плачи! - рекла му момата. - Иди при арапина, 

поискай от него възглавница и я хвърли пред дво-
реца.

Синът на рибаря направил всичко, както рек-
ла момата. И ето, като се отдалечил малко, той се 
обърнал и видял: до самия дворец се проснал мост 
от кристал по-хубав, отколкото искал падишахът. 
Момъкът отърчал право при шаха, а той погледнал, 
видял, че мостът наистина е построен. Тогава рекъл 
на момъка:

- Сготви ми за четиридесет дни такава гозба, че 
всички хора, колкото са на света, да ядат от нея, а 
гозбата все да се увеличава.

Момъкът се върнал в къщи, седнал и се замислил. 
Тоя път момата го изпратила при арапина да поиска 
воденичка за кафе.

- Само гледай да не мелиш - заръчала му тя.
Момъкът взел от арапина воденичката и по пътя 

към къщи случайно я завъртял и що да види: излете-
ли седем-осем блюда с гозби. Той пъхнал воденич-
ката в пазвата си и се затекъл към къщи.

На другия ден съобщили на падишаха, че мла-
дежът е готов да изпълни повелята му и шахът за-
повядал на глашатая да разгласи: “Нека всеки дойде 
в къщата на сина на рибаря!” Накъсо казано, всички 
дошли в къщата му и се наяли до насита. И ето, на 
света не останал никой, който да не е бил там, а гоз-
бата ставала все повече и повече.

Но падишахът не мирясал. Той заповядал на мо-
мъка да излюпи муле от яйце. Момъкът разправил 
за това на момата, а тя пак го изпратила при арапина 
и му заръчала да вземе от него три яйца.

- Но гледай да не ги счупиш - предупредила го тя.
Момъкът отишъл и взел яйцата. По пътя той си 

помислил: “А какво ще стане, ако счупя едно яйце?” 
- и го пуснал на земята; от яйцето изскочило муле - 
препуснало насам, натам, а после се хвърлило в мо-
рето. Останалите яйца момъкът отнесъл в къщи.

- Къде е едното? - попитала момата, а той казал, 

че го счупил.
- Не трябваше да правиш това! Но стореното е 

сторено! Момъкът взел едното яйце и отишъл в по-
коите на падишаха.

- Позволете ми да се кача на скамейката! - рекъл 
той.

Шахът се съгласил. Момъкът се качил на скамей-
ката, счупил яйцето и пуснал мулето. Мулето се на-
хвърлило върху падишаха, а той закрещял: “Ай-ай-
ай!” - но момъкът го спасил и мулето избягало в мо-
рето. След това падишахът му заповядал:

- Донеси ми такова неродено дете, което би мог-
ло да ходи и да говори. 

Младежът разказал и това на момата.
- Иди при арапина - казала момата - и кажи: “Най-

малката царска дъщеря праща поздрав; ако сестра 
й е родила, кажи й, че тя иска да види детето”.

Момъкът отишъл при арапина.
- Още не е родила, почакайте малко - като роди, 

ще го донеса - отговорил той. 
Няма да приказваме надълго и нашироко. Ара-

пинът донесъл детето. Синът на рибаря го взел и го 
занесъл в къщи. Щом видяло леля си, новороденото 
я прегърнало и рекло:

- Лелко!
После младежът взел момчето и отишъл в дво-

реца. Там детето се приближило до падишаха и му 
ударило една плесница.

- Може ли за четиридесет дни да се построи дво-
рец от злато и елмази? Ами мост от кристал? Мигар 
мулетата се раждат от яйца? Мигар някой на света 
може да роди възрастен, а? - дума новороденото и с 
все сила бие падишаха.

Не изтърпял падишахът и взел да се моли:
- За бога! Нека момата си остане на рибаря, аз не 

я искам! Но махнете от мене това дете!
Синът на рибаря взел момчето и си отишъл в 

къщи.

 Из “Морски приказки”
Предания от гръцките и турските острови

Разказал Чавдар Аладжов
Илюстрации Борислав Стоев
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Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
 

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

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Слънцето се издигаше високо над 
сгушените в зеленина къщи на Патале-
ница.

Баба Кера отново сбута спящото 
момиче:

- Ставай, Евдокийо, гозбата е готова, 
ставай, че са изгладнели вече!

Лятото беше в разгара си, патален-
чани от сутрин до вечер с пот изкар-
ваха хляба си на тютюневите ниви. 
Евдокия стана с недоволство от мека-
та постеля, плисна лицето си с вода и 
пое котлето от набръчканите ръце на 
баба си. Тръгна бавно по прашния път 
за нивата, стискайки дъхавия хляб под 
мишница. Изведнъж подскочи, сърце-
то й затуптя, насмалко да изпусне кот-
лето, и бавно заотстъпва назад. Насред 
пътя, до къпиновите храсти, лениво 
се преплитаха в любовен танц дузина 
змии. Толкова много на едно място мо-
мичето не бе виждало. С притаен дъх 
и подкосени крака тя тръгна обратно 
и се зачуди откъде да намери друг път 
до нивата. Върна се обратно до селото 
и пое по криволичещото дере.

Баща й я видя пръв:
- Ела, мари сънливке, кое време е, 

та ми идеш сега? - и вдигна ръка да я 

удари, но го спря строгият поглед на 
жена му.

Евдокия набързо се освободи от то-
вара си и запелтечи своя разказ.

Умореният мъж изправи гръб и 
рече:

- Хайде де, днес още по-опашата 
лъжа стъкми!

Майка й остави диплата тютюн, по-
гали щръкналия бретон на малката си 
щерка и рече с друг глас:

- Гошо, стига си гълчал детето, то не 
може да измисли толкова змии. Я иди 
виж какво става, но вземи и ямурлука.

Запотен и с явно недоволство сто-
панинът изсумтя, но реши да провери 
тая работа.

На завоя сред къпините наистина 
откри кълбо змии, че и още прииждаха 
- подмамени от любовния зов. Човекът 
приближи предпазливо и хвърли от-
горе им палтото. Пълзящите твари се 
разбягаха във всички посоки. Наведе 
се с умора и вдигна дрехата от земята, 
но нещо се бе закачило на нея.

- Вижте какво ви нося - рече с облек-
чение мъжът, когато доближи нивата.

Жената изпусна набрания тютюн 
при вида на умъртвения мъжкар. Бър-

зо се съвзе, изтупа ръце и рече:
- Дано утрисинито да е цяло.
Смело разчупи челюстта на полуи-

зядената змия и с лекота измъкна две 
кръгли капсули, приличащи на пъстри 
речни камъчета в преливаща окраска. 
Това бе тъй страшната отрова, която 
пръскаха гадините.

Привечер откриха селския фелд-
шер и му дадоха находката си.

След няколко дни той потропа на 
портата им - беше продал утрисините 
в София за лекарство. Преброи парите 
- 1000 гроша, и седнаха под асмата на 
двора да се почерпят.

След няколко години Евдокия се 
измъкна хубава мома, зажени се. С па-
рите вдигнаха тежка сватба, но млада-
та девойка още потръпваше при спо-
мена за оня топъл ден.

А родителите й знаеха, че това е 
„Божа работа” и голям късмет - лесно 
се не намираха утрисини.

Стойна КАЦАРЧЕВА
с. Паталеница, окръг Пазарджик

* Речник: утрисини - капсулите с отрова при 
змиите

УТРИСИНИ

ЕНЬОВДЕН

Рано, рано, преди първи петли,
мълчана вода съм наляла,
Еньовден е, моя обич.
В чиста роса се окъпах
рано, по първи петли,
Еньовден е, моя обич.
Светлина от слънцето събрах
в моя поглед да струи,
а играещото слънце
скрих в сърцето си.
С тебе, обич моя,
сплетох билките небрани 
във венец голям.
Обходих с тайнство цялата земя
като те дарявах, обич моя, 
ти да я променяш...
Всичките обреди сторих,
питах моя Бог какво да сторя още.
Отговора чух в сърцето си -
всеки ден е Еньовден
за родилия във себе си Христос.
Имане чутовно Бог е вложил в нас
и ни е създал да го явим в света
за слава Божия.
За слава Божия!

Маряна ДжИНДжЕВА
Кърджали

Еньовден І – Равноденствие

На розата религията
потегля с гемията,
ятата на Гея мятат
розови байряци –
орляци от
зов и взор. 

Еньовден ІІ – Равновесие

Еньовче Еньо вдява
в ухото на лятото
и запява на плявата
с устичките,
а с трънчетата на осичките
влудява на мрака 
петичките,
като им забожда искричките
от крилата на
птичките.

Еньовден ІІІ – Равноделие

Равно се римува с празно,
празното извиква
празника, а пък той 
разлива ливади –
лилави лавини-падини,
гроздови лозини,
диви маслини,
осланенени капини –
капки ароматни
от мор и ром
по твоите устни.

Лияна 
ФЕРоЛи

Из 
Солта на 
сърцето

- Велян бързаше, петнистият сръндак на сянката бягаше пред 
него и белязваше със златни копита криволиците на пътеката. 
Сред треперушките на кипра трепетлика се провидя стръмен 
слог - или аналой? - върху аналоя беше кацнал щъркел, клекнал 
на единия си червен крак, като набучен на сгорещен до червено 
шиш, и четеше от възправената книга на небето кога лятото ще 
се снади с есента и време ли е да се стяга за път. “Не си ми под-
румник” - подмина го Велян, залезът се срути отвън планината, 
забрави ръкойка светлина в ръжен цвят на билото й. Зададе се 
Еньовската нощ. Първата, 
в която нямаше да бъде с 
Росèна на Сухото ливаде. 
Всяка Еньовска нощ я при-
думваше: “Стой си вкъщи, 
че току-виж те уплашила 
бродницата!”, пък тя се сме-
еше: “Не ме спирай, знаеш 
ме каква съм! От билката 
росен съм родена, та змей-
ове и бродници презглава 
бягат от мене!” - смееше се, 
като че се давеше с бели 
маргаритки, като че ли из-
вътре в нея се обаждаше 
пиле присмехулниче, и все 
идваше с него на Сухото ли-
ваде, все.

Нивата беше на висо-
кото, отдалеч се виждаше, 
жълта и лъскава кривеше 
към лещака - да я сбъркаш 
с изгубена лятос паламар-
ка. Отблизо пеперудите по 
лещака съвсем приличаха на сърмена обтока по сукнен елек. 
Велян начеваше слога, Росèна катраносваше кривото към ле-
щака. Подире им, по пръстта, по тревата се точеше върволяк 
черни зърна - туй Еньовската нощ се беше разпиляла на катра-
ниви зрънца и едвам дотрайваше да се мръкне, за да се слепи, а 
вечерникът да му мисли как ще я дигне на възбог!

Петя КАРАКоЛЕВА
Кърджали
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

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

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

СКИТНИКЪТ 
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

Джек ЛоНДоН

ГЛАВА 3
Целия този ден лежах в карцера и си блъсках глава-

та за причината за това ново и необяснимо наказание. 
Единственото заключение, до което можах да достигна, 
бе, че някой досадник ми е преписал едно или друго 
нарушение на правилника, за да се докара пред надзи-
рателите.

В същото време капитан Джейми се тормозел и се 
подготвял за нощта, докато Уинууд 
обади на четиридесетте доживот-
ни да бъдат готови за бягството. А 
два часа след полунощ всички над-
зиратели в затвора били на крак, 
включително и дневната смяна, ко-
ято трябвало да спи. Когато стана-
ло два часа, те се втурнали в кили-
ите на четиридесетте. Втурнали се 
едновременно. Килиите били отво-
рени в един и същи миг и всички до 
един, назовани от Уинууд, били на-
мерени напълно облечени, без да 
са си лягали, приклекнали до сама-
та врата. Разбира се, това напълно 
потвърждавало цялата мрежа от 
лъжи, която този поет-клеветник 
беше изплел за капитан Джейми. 
Четиридесетте доживотни били 
заловени явно готови за бягство. Имало ли е значение, 
че след това те всички единодушно са твърдели, че 
бягството е било замислено от Уинууд? Директорският 
съвет на затвора единодушно сметнал, че четиридесет-
те лъжат, защото се мъчат да спасят себе си. Комисията 
по помилванията сметнала същото, защото не се мина-
ли и три месеца и Сесил Уинууд, клеветник и поет, най-
презреният между хората, бил помилван.

Е, добре, дранголникът или “пандизът”, както го на-
ричат на затворнически жаргон, е школа, в която се изу-
чава философия. Никой затворник не може да престои 
там с години, без да рухнат за него най-съкровените 
му илюзии, най-прекрасните метафизически въздушни 
мехурчета. Истината живее, убийството излиза наяве 
– така ни учат. Ала този случай доказва, че убийството 
не винаги излиза наяве. Старшият надзирател, бивши-
ят директор Атъртън, директорският съвет на затвора 
- всички до един вярват и досега в съществуването на 
динамита, който никога не е съществувал освен в доб-
ре смазания, прекалено бързо щракащия ум на изроде-
ния клеветник и поет Сесил Уинууд. А Сесил Уинууд е 
още жив, пък аз, безусловно, абсолютно най-невинни-
ят, отивам на бесилката само след няколко седмици.

А сега трябва да разкажа как четиридесетте доживот-
ни навлязоха в безмълвието на моя карцер. Аз спях, кога-
то външната врата към коридора с карцерите се отвори 
с дрънчене и ме събуди. “Някой нещастник” – помислих 
си аз, а следващата ми мисъл беше, че трябва съвсем да 
не му е лесно, понеже чувах тътрене на крака, тъпи от-
звуци от удари по голо, внезапни болезнени провиква-
ния, мръсни ругатни и шум от влачене на тела. Защото, 
виждате ли, всекиго от тях изтезаваха по целия път.

Врата след врата издрънчаваше и тяло след тяло се 
набутваше, захвърляше или вмъкваше в карцерите. И 
непрекъснато все нови групи надзиратели пристигаха 
с нови измъчени затворници, като продължаваха да ги 
бият, и все повече карцери се отваряха за все повече 
разкървавени човеци, виновни в това, че са копнеели 
за свобода.

Да, като хвърля поглед назад, човек трябва да бъде 
голям философ, за да надживее непрекъснатото въз-
действие на такива жестоки изпитания години и години 
наред. Аз съм такъв философ. Аз изтърпях осем годи-
ни изтезания и накрая, като не можаха да се отърват от 
мен по някакъв друг начин, те призоваха правителстве-
ните органи да сложат въже на шията ми и да прекъс-
нат дъха ми под тежестта на собственото ми тяло. О, 
зная как вещи специалисти вещо пресмятат врата на 
жертвата да се пречупи при провалянето в открилата 
се под краката й яма. И жертвите, както пътникът, за 
който споменава Шекспир (“Хамлет” – ІІ действ.), никога 
не се завръщат, за да докажат обратното. Но ние, които 
сме живели в дранголника, знаем за случаи, които се 
потулват в подземията на затвора, където вратовете на 
затворниците не се пречупват.

Смешно нещо е това обесване на човек. Не съм виж-
дал обесване, но очевидци са ми разказвали подроб-
ностите за десетина обесвания, тъй че аз зная какво ще 
стане с мен. С оковани крака и ръце, с възела на въжето 
отзад на врата, с черната качулка, закрила лицето, ще 
ме изправят на подвижния капак, ще го дръпнат и аз ще 
падам, докато инерцията на моята тежест бъде рязко 
прекъсната от опъването на въжето. Тогава лекарите 

ще се струпат около мен и ще се сменят един друг, за-
станали на табуретка, обгърнали ме с ръце за да не се 
клатя като махало, притиснали плътно ухо на гърдите 
ми, ще броят замиращите удари на сърцето. Понякога 
минават двадесет минути, след като дръпнат капака, 
докато сърцето спре да бие. О, повярвайте ми, веднъж 
сложат ли някому въжето, те установяват по най-научен 
начин, че той е умрял.

Ще отклоня повествованието си, за да задам един 
два въпроса на обществото. Имам правото както да се 
отклонявам, така и да задавам въпроси, защото много 
скоро ще ме изведат и ще сторят това нещо и с мен. 
Щом вратът на жертвата ще се пречупи от уж майстор-
ски сложения възел и клуп и от уж точно пресметнато-
то й тегло и дължина на свободното въже, защо тога-
ва оковават ръцете й? Обществото като цяло не може 
да отговори на този въпрос. Но аз зная защо; знае го и 
всеки, комуто се е случвало да участва в линчуване и е 
виждал жертвата да вдига ръце и да хваща въжето, за 
да разтегне клупа на врата си, та да може да диша.

Друг въпрос ще задам на самодоволните, живурка-
щи под стъклен похлупак членове на обществото, чий-
то души никога не са попадали в пъкъла. Защо слагат 
черната качулка на главата и лицето на жертвата, преди 
да отворят капака под краката й? Моля ви да не забра-
вяте, че много скоро ще сложат тази качулка на моята 
глава. Тъй че аз имам правото да питам. Дали те, твои-
те палачи, о самодоволен гражданино, дали тези твои 
палачи ги е страх да гледат ужаса по лицето на човека, 
когото подлагат на този ужас по твоя повеля?

Моля те да не забравяш, че не ти задавам този 
въпрос в дванадесетото столетие след Христа, нито 
по времето на Христа, нито в дванадесетото столетие 
преди Христа. Аз, който ще бъде обесен тази година, 
хиляда деветстотин и тринадесета година след Христа, 
задавам този въпрос на вас, за които се предполага да 
сте последователи на Христа, на вас, чийто палачи ще 
ме изведат и ще скрият лицето ми под черна качулка, 
защото не смеят да гледат ужасното нещо, което ще из-
вършат с мен, докато съм жив.

А сега да се върна към положението в карцерите. 
Когато последният пазач си отиде и външната врата се 
захлопна и четиридесетте пребити и обезверени за-
творници заговориха и започнаха да задават въпроси. 
Но почти в същия миг Джак Трюмсела, един великан 
моряк, осъден на доживотен затвор, изрева като бик, за 
да бъде чут, и заповяда да млъкнат, за да може да се на-
прави проверка. Карцерите бяха пълни и карцер след 
карцер, по реда на номерата, извикваха по колко души 
са там и имената си. Така се разбра, че всеки карцер е 
пълен с верни затворници и няма никаква възможност 
да има скрит и подслушващ доносник.

Само в мене, разбира се, те се съмняваха, защото аз 
бях единственият човек, който не бе участвал в загово-
ра. Те ме подложиха на щателен разпит. Можах да им 
кажа само как съм бил току-що излязал от карцера, къ-
дето съм лежал с усмирителна риза до сутринта, и до-
колкото можех да отсъдя, без никаква причина отново 
бях хвърлен в карцера само няколко часа след като бях 
освободен от него. Името ми на непоправим бе в моя 
полза и след малко те заговориха.

Както лежах там и слушах, за пръв път научих за под-
готвяното бягство. “Кой е предателят?” – бе единстве-

ният въпрос и те обсъж-
даха това цялата нощ. На-
празно търсеха помежду 
си Сесил Уинууд и всеоб-
щото подозрение падна 
върху него.

- Има само едно нещо 
момчета – каза в края на 
краищата Джак Трюмсела, 
– скоро ще съмне и тогава 
ще ни изкарат и ще ни из-

вадят душите с памук. Хванаха ни на място, облечени. 
Уинууд ни измами и предаде. Те ще ни извеждат един 
по един и ще се мъчат да ни объркат. Ние сме четири-
десет души. Всяка лъжа ще бъде открита. Затуй всеки 
от нас, като вземат да го бъхтят, да казва истината, само 
истината, и господ да му е на помощ.

И там, в тази тъмна дупка на човешката безчовеч-
ност, от килия на килия, притиснали уста до решетките, 
четиридесетте доживотни тържествено се заклеха в 
божието име да казват истината.

Малко добро видяха те от казването на истината. В 
девет часа надзирателите, платените убийци на само-
доволните, закусили и наспали се граждани – жители-
те на щата, се нахвърлиха отгоре ни. На нас не само не 
бяха дали закуска, не бяха ни дали и вода. А битите хора 
лесно изпадат в треска. Не съм сигурен, читателю, дали 
можеш да си съставиш и най-смътна представа какво 
значи бит човек – “смазан” го наричаме ние, затворни-
ците. Но не, аз няма да ти го кажа. Достатъчно ще е да 
знаеш, че тези бити, трескави хора лежаха седем часа 
без вода.

В девет часа пристигнаха надзирателите. Не бяха 
много. Нямаше и нужда да бъдат много, понеже отва-
ряха карцерите един по един. Бяха въоръжени с то-
поришки – удобен инструмент за “респектиране” на 
безпомощен човек. Карцер след карцер, те пребиваха 
и смазваха доживотните. Бяха безпристрастни. Аз бях 
смазан наравно с другите. И това беше само началото, 
подготовката за разпита, на който всеки трябваше да 
бъде подложен поотделно в присъствието на платени-
те убийци на щата. То беше предвестник на онова, кое-
то всеки можеше да очаква в стаята за изтезания.

Аз съм минал през повечето от мъчилищата в за-
творническото битие, но най-лошото от всички, далече 
по-лошо от онова, което възнамеряват много скоро да 
сторят на мен, беше именно пъкълът на карцерите в 
последвалите дни.

Дългия Бил Ходж, подложеният на страшен бой пла-
нинец, бе разпитан пръв. Той се върна след два часа... 
или по-точно, те го докараха обратно и захвърлиха 
върху каменния под на карцера. След това изведоха 
Луиджи Полацо, побойника от Сан Франциско, първо 
местно поколение от италиански произход, който се 
подиграваше и глумеше с тях и ги предизвикваше да 
излеят цялата си злоба върху му.

Мина доста време, докато Дългия Бил Ходж надделя 
на болката си достатъчно, за да заговори свързано.

- Каква е тази работа с динамита? – попита той – Кой 
знае нещо за динамита?

И разбира се, никой не знаеше, макар това и да беше 
главното, за което са го разпитвали.

Луиджи Полацо се върна след по-малко от два часа 
и се върна съсипан, ломотеше в несвяст и не можеше 
да отговори на въпросите, с които го опсипваха от 
целия екнал коридор на карцерите затворниците, на 
които тепърва предстоеше да изтърпят това, което бе 
изтърпял той, и които много искаха да узнаят какво са 
му правили и какви въпроси са му поставяли. 

През следващите четиридесет и осем часа Луиджи 
го извеждаха и разпитваха още два пъти, след което 
отиде да живее в Алеята на смахнатите като дърдорещ 
идиот. Той има яко телосложение: ноздрите му са раз-
дути, гърдите широки, кръвта чиста; той ще продължи 
да бръщолеви по Алеята на смахнатите дълго след като 
аз увисна на въжето и ще съм се избавил от изтезанията 
в затворите на Калифорния.

Затворниците ги извеждаха един след друг, поеди-
нично, и ги връщаха един по един да бълнуват и да вият 
в тъмните карцери. И като лежах там и слушах пъшка-
нето и стоновете, и несвързаното брътвене на помъте-
ни от болка умове, някак смътно познати от миналото, 
на мен ми се струваше, че някъде, някога съм седял на 
високо място, коравосърдечен и горд, и съм слушал 
подобен хор от стенания и вопли. После, както ще на-
учите, аз уточних този спомен и разбрах, че стенанията 
и воплите бяха на робите-гребци, приковани към пей-
ките им, които съм слушал отгоре, от кърмата, като вой-
ник, пътуващ с галера на древния Рим. То е било, когато 
съм плавал за Александрия като капитан на войници, 
на път за Ерусалим... но това е история, която ще ви раз-
кажа по-нататък. Междувременно...
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Робърт ШваРц,
„Храбри души”

- Роден съм твърде рано - започна Пат, с което раз-
смя и двама ни. Въпреки че се готвехме да говорим 
на сериозна тема, чувството за хумор не го изостави. 
- На 7 юни 1933 година.

Беше израснал в Амарило, Тексас, което обясня-
ваше лекия му южняшки акцент. От гласа му лъхаше 
приятелска топлота.

Пат каза, че спрял да пие на петдесет и осемго-
дишна възраст. Беше започнал на четиринайсет го-
дини, когато с приятеля му решили да отидат на мла-
дежка танцова вечеринка в новия общински център 
на Амарило.

- И двамата бяхме толкова щастливи и смутени 
- спомни си той. - Поръчахме си бира и я изпихме - 
преодоляхме ужасния вкус - и въздействието й не-
забавно ме накара да се чувствам така: „Боже, ама аз 
мога да танцувам, а момичетата направо ме обожа-
ват!” И наистина танцувах и се забавлявах прекрас-
но. Алкохолът извади скритите в мен Фред Астер, 
превъзходна външност и умствени способности... 
всички неща, които знаех, че не съм и че не притежа-
вам; алкохолът обаче ми даваше невярното усещане, 
че ги имам.

Най-голямото желание на Пат по онова време 
било да се измъкне от Амарило. На шестнайсет годи-
ни напуска гимназия и с разрешението на майка си 
постъпва във военноморския флот.

- Когато отивахме в Япония и Хонконг, можех да 
играя (пия) с големите момчета - по на седемнайсет-
осемнайсет години. При напускането на военномор-
ските сили бях вече закоравял алкохолик.

След това вече пие почти всекидневно. Често оти-
ва на работа пиян, изтрезнява на работното място и 
после подновява пиенето, като се прибере вкъщи. 
Отива в заведение само ако сервират алкохол, а на 
кино - само ако успее да вкара нещо за пиене. 

- Алкохолът ме контролираше като марионетка - 
призна Пат.

Алкохолизъм
ИсторИята на Пат

През годините той 
работи различни неща, 
включително спасител 
на плаж, учител, менид-
жър на църковен лагер 
и, онова, което му носи 
най-голямо емоционал-
но удовлетворение - из-
пълнителен директор на 
образователен център 
на открито за децата в 
града.

- С каквото и да се 
захванех, можех да се 
изкача веднага до върха 
- заяви простичко той. 
- Всеки път, когато се 
изкачлах бързо до пос-
та си, получавах по-го-
ляма свобода да пия, и 
горе-долу по това време 
напусках. Като погледна 
назад, си давам сметка, 
че всъщност съм се стра-
хувал, че съм издигнат 
на прекалено висок пост 
за моите способности. 

В този момент това 
кратко загатване на 
страховете на Пат не 
привлече вниманието 
ми, но по-късно щеше да 
се изясни, че има голямо 
значение.

Пат е женен за вто-
рата си съпруга Шър-
ли. Има три деца - Кати, 
Дона и Андрю - от пър-
вата си съпруга Каръл, 
но я изоставя заедно с 
децата и поста си в об-
разователния център, за 
да бъде с Шърли. По това 

време започва работа във фирма за възстановяване 
на автомобилни алтернатори. По време на брака им 
Шърли се бори със своя алкохолизъм. 

Докато слушах историята на неговия живот, се 
питах дали съпругите и децата му са знаели, преди 
да се родят, че той ще пие. И ако са знаели, как не-
говият алкохолизъм можеше да служи за целите им 
в този живот? Възникваше също така въпросът, дали 
Шърли беше планирала собствената си пристрасте-
ност към алкохола. Записах си да задам тези въпроси 
при предстоящия сеанс на Пат с медиума. 

- Колкото повече пиех, толкова повече исках да 
пия - продължаваше той. - А когато пиех, си мислех: 
„Не е нужно да се отказвам. Всичко е прекрасно.” Дори 
в нощта, когато си дадох сметка, че съм алкохолик, се 
поздравих, че не съм алкохолик.

- Пат, какво се случи през тази нощ? - попитах го с 
голям интерес аз.

Струваше ми се, че бяхме засегнали съдбовен мо-
мент.

- Бях на петдесет и осем години. След работа се 
прибрах вкъщи, там имаше една бира и аз я изпих. 
- Сега вече в гласа му ясно се усещаше напрежение. - 
После започнах да си говоря, седнал на пода насред 
стаята: „Знаеш, Пат, абсолютно няма начин да си ал-
кохолик. Снощи изпи само една бира. Тази вечер изпи 
само една.” И сега се чувам как говорех със себе си, 
седнал насред стаята. „Има водка и вино. В тази къща 
има всичко и ти дори не си го докоснал. Това доказва 
убедително, че не си алкохолик.” И така, аз се позд-
равих за успеха и си направих парти. - Пат заплака. 
- Изпих всичко в къщата, всичко, до което успях да се 
добера. Умът ми беше сравнително ясен, но тялото 
ми беше напълно безпомощно. Бях абсолютно пара-
лизиран от алкохола.

Тази нощ помолих Бог да ми помогне. - Пат пола-
гаше усилия да потуши риданията си. - Виждаш ли, 
години наред бях отричал Бог. Бях учил децата си, 
че Бог може и да има, но ако го има, значи е пълен 
нещастник. Не вярвах, че може да съществува жива, 
любяща Божествена личност. Струваше ми се невъз-

можно.
„Боже, моля те, помогни ми!” - извиках аз. Казах го 

от цялото си сърце и душа. Бях разбит - абсолютно, 
напълно. Не можех да продължавам повече така. И 
точно тогава чудото започна да се случва. Нямаше 
ярка светлина и горящ храст, но разбрах, че има Бог.

В гласа му прозвуча пълна убеденост.
Животът на Пат не се беше преобърнал неза-

бавно на 180 градуса. Той продължил да пие през 
следващите три седмици. През това време силата на 
въпросната нощ не го напускала и в крайна сметка 
го накарала да отиде в център за лечение на алкохо-
лизма. Четири дни по-късно „желанието ми да пия 
изчезна напълно - сподели Пат. - Преди това нямах 
представа какво е да не пиеш.”

Запитах се дали Пат беше наследил продължи-
лия почти през целия му живот импулс към пиенето. 
Проучванията ми на планирането преди да се родим 
показваше ясно, че преди да инкарнираме, избираме 
и родителите си. Ако Пат беше искал през този живот 
да се запознае от личен опит с алкохолизма, не беше 
изключено да избере родители алкохолици.

- Пат, родителите ти пиеха ли? - попитах аз.
- Баща ми вероятно беше алкохолик, но от онези, 

които пият тайно в килера. Носеше вечно едно ши-
шенце. Майка ми беше трезвеничка.

- Как пиенето се отрази на първия ти брак и на де-
цата?

- Напивах се до степен да не знам, че съм женен 
- призна той. - Буквално избягах от децата си. Когато 
ги оставих, дори не им казах „довиждане”. Беше из-
ключително разрушително.

През следващите години и трите деца имали труд-
ности. Като дете Андрю имал проблеми с дисципли-
ната, а по-късно - с алкохола и наркотиците. Кати 
също посегнала към наркотиците. Пат каза, че всич-
ките му деца се справили в крайна сметка, но той и 
досега съжалява, задето им е причинил тази болка.

- Като си помисля, че ги изоставих в една толкова 
уязвима... - не успя да довърши мисълта си, защото 
гласът му затрепери и той се разплака. Спря, за да се 
поуспокои. - Те се нуждаеха от татко. Имаха нужда от 
образа на баща. Аз очевидно не им го дадох.

Попитах как пиенето се бе отразило на отношени-
ята му с Шърли.

Той отговори, че Шърли никога не го е осъждала 
за пиенето, нито са се карали заради това. Но „аз я 
обвинявах за всичките си проблеми, нещо типично 
за алкохолиците”.

- Мислех, че Шърли е изворът на моите затрудне-
ния и причината да бъда свален от поста си на из-
пълнителен директор във фирмата за възстановява-
не на алтернатори. Фактът е, че аз напуснах работата 
си.

Пат се поколеба за момент. Чаках безмълвно, усе-
щайки, че опитва да реши дали да сподели нещо.

- На няколко пъти опитах да се самоубия - заяви 
внезапно Пат. - Имах ван, малка работилница (за 
поправка на алтернатори). Точно зад седалката на 
шофьора държах голяма кутия с инструменти. Върху 
нея бяха наслагани тежки алтернатори, сочещи пра-
во към главата ми. Планът ми беше да връхлетя в ня-
кое дърво, най-голямото, което видя по пълния със 
завои път. Нямаше начин да остана жив след такова 
нещо; алтернаторите щяха да ми смажат главата.

Опитах да го направя два-три пъти. Всеки път се 
случваше нещо. Единия път в лентата за отсрещно 
движение се появиха светлини, а аз не исках да рис-
кувам да пострада и някой друг. Втория път се наме-
си един див заек.

- Намеси се див заек ли? - възкликнах изненадано 
аз.

- Пробяга пред вана ми - засмя се Пат. - Не исках... 
не можех да блъсна заек. Минах на магистралата, 
вместо да се движа по странични пътища и да опит-
вам да се блъсна в някое дърво.

- Мислиш ли, че заекът може да е нещо повече от 
случайност?

- О, не знам. Но мисля, че насрещните фарове бяха 
повече от случайност.

Пат бе усетил интуитивно нещо, което бях научил 
при проучванията си - че не съществува такова 
нещо като случайност. Синхронизираните съби-
тия, които често се уреждат от нашите ангели или 
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духове-водачи, ни поддържат на планирания от нас 
път. Те ни водят - и ни поддържат живи - в преживя-
ванията, необходими за нашата духовна еволюция.

- Пат, - попитах аз, - каква роля играеше гневът в 
пиенето ти?

- Алкохолът намаляваше гнева ми - обясни той. - И 
най-малките неща са в състояние да ме предизвикат 
моментално. Достатъчно е да изтърва солницата, за 
да се вбеся. Разликата е, че сега не се удавям в алко-
хол. Незабавно осъществявам съзнателен контакт с 
Бог, такъв, какъвто го разбирам.

- Пат, ти дълго си смятал, че не може да съществу-
ва любяща Божествена личност. После си достигнал 
момент, когато си разбрал, че Господ е любящ. Как 
оттам, където си бил, стигна тук, където си сега?

Пат се върна отново към нощта на пода, когато 
разбрал, че Бог е с него. Признаваше също така, че 
проявените от анонимните алкохолици любов и то-
лерантност му помогнали да познае Господ.

- Сега - додаде той, - ако животът ми се стори наис-
тина заплашителен, което се случва рядко, опитвам 
да видя кои недостатъци на характера ми са свърза-
ни със ставащото, предавам ги на Господ и достигам 
вътрешен покой. Открих, че всички сме деца на Бог. 
И че той не е лош другар. Никога няма да те повали. 
В действителност той не 
прави нищо друго, освен 
да ни повдига.

Пат каза, че се изви-
нил на всичките си люби-
ми хора и те, на свой ред, 
му простили.

- Скъпата ми дъще-
ричка (Кати) каза: „Тат-
ко, благодарна съм за 
всичко, което направи, 
докато пиеше. Трябваше 
да премина през всичко, 
през което ми позволи 
да премина, за да стана 
това, което съм.” Напра-
во ме изуми!

В заключение на писмото, в което иска прошка от 
Каръл, той признава, че я обича. „Аз също те обичам” 
- написала в отговор тя.

- Просто ме разтопи! - призна Пат. - Невероятно 
беше, че може да обича старото момче, което я бе 
изоставило!

- Пат, какво би искал да кажеш на читателя, чийто 
любим човек води борба с алкохола?

- Ние не знаем, че сме болни - отговори Пат и вне-
запно се просълзи отново. - Ние го научаваме пос-
ледни. Ако някой не ни каже, ние сме в състояние да 
убием и себе си, и други.

- Какво би искал да кажеш на хората, които се бо-
рят с алкохола?

- Стойте, докато чудото стане. Денят ще дойде. 
Съвсем просто е.

сеансите на Пат със стейси Уелс
В разговора с Пат почувствах колко много бе 

страдал... и се бе излекувал. Контрастът беше по-
разителен. По всичко изглеждаше, че любимите му 
хора също бяха страдали и се бяха изцелили. Нито 
Пат, нито аз знаехме до каква степен или защо беше 
планирано това преживяване, но изгаряхме от же-
лание да разберем. Бях уверен, че Стейси и нейният 
дух-водач ще ни помогнат да добием представа за 
плана, който Пат бе съставил със своето семейство 
преди раждането си.

Стейси проведе и основния, и допълнителния 
сеанс, информацията от които е комбинирана в 
следващия разказ. Всеки член на семейството, кой-
то се появява при съставянето на жизнения план на 
Пат, се съгласи да участва при получаването на ин-
формация от Стейси. Както обикновено, аз й дадох 
имената и рождените дати, за да може нейният дух-
водач да получи достъп до Акашовите им записи, и 
обясних каква е роднинската връзка на всеки един 
от тях с Пат.

- Пат, докато се настройвам към теб - започна 
Стейси, - виждам, че взаимоотношенията ти с хора-
та са голям проблем в този живот. Виждам също, че 
си решил да отработиш кармичните си учебни пре-
живявания посредством твоите взаимоотношения. 
Другата кармична тема, която виждам, е еволюира-
щата ти духовност. Може да попиташ: „Не се ли отна-
ся това за всички?” Е, някои от нас избират - наистина 
избират, на нивото на душата - да превърнат това в 
основен фокус на живота си. Ще се изненадаш, ако 
разбереш колко разпространено е човек да трябва 
да измине целия път от негативната страна на това 
предизвикателство, за да се мотивира достатъчно да 
се заеме с духовната си еволюция.

Докато се фокусирам върху причината за появата 
на този алкохолизъм на нивото на душата, непрекъс-
нато усещам някаква връзка с баща ти. Знаеш ли за 
какво става дума?

- Нямам представа - отговори Пат. - Той почина, 
когато бях на девет години. Не го познавах добре, а и 
се боях много от него.

- Ще разберем повече по този въпрос, когато на-
влезем по-дълбоко - заяви Стейси. - Искам да споме-
на още една област на кармични предизвикателства 
- отговорността към семейството: семейството, в ко-
ето си роден, семейството, което си създал, и всички, 
които смяташ за членове на твоето семейство. 

Най-важното кармично предизвикателство в жи-
вота на Шърли е да преодолее прекалената си им-
пулсивност. Виждам няколко живота с много бебета. 
Тя работи върху известната си сексуална обсебеност. 
И макар работата върху духовността да не е от кар-
мично значение за този живот, на нивото на душата 
тя вижда, че алкохолизмът би могъл да й помогне да 
се справи с импулсивността.

Вече разполагахме с първата причина, поради 
която една душа би могла, преди да се въплъти, да 
избере да преживее алкохолизъм. Но не беше сигур-
но как подобна зависимост би могла да помогне на 

душата да се справи с им-
пулсивността. 

- Да не би защото, пора-
ди злоупотребата с алко-
хола, Шърли ще постъпва 
импулсивно, ще страда от 
отрицателните последс-
твия и така ще се учи? Или 
пък алкохолизмът няма да 
й позволява да действа 
импулсивно? - попитах аз.

- Първото - отвърна 
Стейси. - И именно импул-
сивността стана причи-
на да използва алкохола. 
Често съм свидетелка на 
злоупотреба с вещества, 

променящи настроението или водещи до пристрас-
тяване, когато видя този кармичен закон в някого. И 
моят дух-водач ми казва, че тя избрала алкохолизма, 
като планирала живота си преди да се роди.

Сега ще затворя очи и ще се съсредоточа по-
дълбоко върху теб, Пат, и ще видя какво ще уловя 
от сеанса за планиране на твоя живот.

Последва кратко мълчание, докато Стейси потъ-
ваше в по-дълбок транс.

- Първото, което виждам, е как седиш на пода, Пат. 
Виждам около теб и други, но засега те не са ясно фо-
кусирани. Пред теб има нещо като шахматна дъска, 
само че много по-голяма. Квадратчетата са черни и 
бели, със страна около десет сантиметра. Казват ми, 
че са периодите, когато ще работиш над определени 
теми.

Ти седиш на пода с дух-водач от мъжки пол и ня-
какъв мъж, който казва, че ти е чичо. Тримата заед-
но изработвате диаграмата на твоя живот. Дават ти 
възможност да избираш между две алтернативи. На 
тази възраст - първата ми се струва около десетата 
ти година - правиш или това, или онова, и ако избе-
реш онова, тогава по-нататък по пътя ти ще се случи 
еди-какво си. Нещо от този род.

Виждам и друг дух-водач. Роб, между другото, на 
всеки сеанс, на който присъстваме, има един или по-
вече духове-водачи, както и някой много по-едър, 
изпълняващ ролята на наблюдател. Пат, онзи, който 
виждам да работи на пода с теб, 
е главният ти дух-водач, който е 
бил с теб през целия ти живот, 
особено, както им казват, когато 
си се борил с пристрастеността 
си към алкохола.

По време на този сеанс става 
дума за генетичното наследство, 
което те предразполага към ал-
кохолизма. Виждам твои пред-
шественици, фермери, с опреде-
лен вкус към домашния алкохол. 
Не виждам някой от тях да е обя-
вен за алкохолик. Те запазват на-
пълно функциите и способност-
та си да изпълняват работата си, 
но пият всеки ден. Съществува 
определена зависимост от това. 
И така, става дума за генетичното предразположе-
ние и ти си съгласен с това.

Между вас с Шърли определено съществува дого-
ворка да изминете заедно този път. На нивото на ду-
шата явно се обичате много, нещо като приятелство 
на сродни души. Били сте приятели между отделни-
те инкарнации, както и през няколко минали живота. 
Обсъждате, че след като и двамата ще отработвате 

един и същ проблем, бихте могли да го направите, 
хванати ръка за ръка.

- Планират ли конкретно да преживеят заедно за-
висимостта си от алкохола? - намесих се аз.

- Да - отговори Стейси.
- Това ми звучи познато - обади се Пат.
Интуитивното възпоминание на Пат беше от зна-

чение за мен. Бях разбрал, че всичките ни спомени, 
включително за миналите ни прераждания и време-
то между тях, се съхраняват в нашето ДНК. „Позна-
тото звучене” на Пат според мен беше в резонанс с 
информацията, която се съдържаше в гените му.

- Виждам ги да се държат за ръце, докато говорят 
за това - продължи Стейси. - Струва ми се, че това е 
последното, за което говорят, преди единият от тях 
да се роди.

Шърли: - Аз ще дойда при теб.
Чичото (към Пат): - Сигурен ли си, че искаш да на-

правиш това?
Пат: - Да, това е единственият начин някога да се 

науча да не се страхувам.

- Пат, пиел си, за да прикриеш гнева и страха. 
Страхът от баща ти е послужил да ти напомни на 
съзнателно ниво, че работиш, за да се освободиш от 
страха. Виждам, че корените на този страх идват от 
времето, когато си бил войник (в минал живот). Ум-
рял си във война съвсем млад, на около деветнай-
сет години. Виждам как ходиш сам по бойно поле с 
нападали войници. И в крайна сметка - не желая да 
описвам случая - те убиват. Страхът е като надигаща 
се в гърлото ти жлъчка. Бил си последният оцелял. 
Страхът, изглежда, е основна тема и в други инкарна-
ции. Показват ми друг живот, когато си сред ранните 
заселници в Съединените щати. Пътуваш в покрит 
вагон. Нападат влака и всички са избити. Тук също 
има страх. Страхът (в настоящия ти живот) не е страх 
от умирането. Това е страх да не останеш сам и да не 
успееш да се справиш с живота самостоятелно.

Сега картината се фокусира. Очевидно Пат беше 
пренесъл в този живот енергията на страха. Душите 
се стремят да се излекуват в следващите един или 
повече животи онези аспекти на личността, които са 
останали неизлекувани в предишните въплъщения. 
Преди да се роди Пат знаеше, че ще пие, отчасти за 
да се справи със страха си. В зависимост от начина, 
по който в крайна сметка щеше да реагира на пие-
нето, страхът можеше да бъде трансмутиран. Планът 
му беше дързък и безхитростен: страхът щеше да 
породи алкохолизъм, който, на свой ред, можеше да 
доведе до излекуване на страха.

- Това е една от причините, поради които Шърли 
избра да сподели пътуването с теб, Пат - каза Стейси. 
- До голяма степен тя е тук, за да те утешава и да те 
дарява с любов по пътя. Намерението й е било вина-
ги да бъде до теб.

Попитах Стейси дали е имало други причини, по-
ради които Пат планира да има партньорка-алкохо-
личка, вместо да получи сам опитността от алкохо-
лизма.

- Така до него е имало човек, който разбирал за 
какво става дума, вместо да го съди - поясни тя. - Ня-
кой, който би му позволил да измине естествения 
път на развитие, вместо да го принуждава да се про-
мени.

От перспективата на планирането преди ражда-
нето, изборът на Шърли за партньор изглеждаше на-
истина мъдър. Принудата да се промени щеше да из-
дърпа Пат от съставения преди раждането му план и 

да го лиши от целебното преживя-
ване, към което се беше стремил.

- Пат, смяташ ли, че така е било с 
Шърли? - попитах аз.

- Абсолютно - отвърна твърдо 
той.

- Никога ли не е изисквала от теб 
да спреш да пиеш? -поинтересува 
се Стейси.

- Не. Никога не е заплашвала, че 
ще ме напусне.

Докато го слушах, аз си мислех 
за хората, критикувани от прияте-
ли и роднини, защото са избрали 
партньор-алкохолик или защото 
са останали дълго време с него. На 
такива решения често се гледа като 
на лишени от мъдрост, говорещи 

за липса на самоуважение, може би дори като за на-
чин да се самонакажат. Шърли обаче, от любов към 
Пат - любов, съществуваща още преди да се родят 
- беше дала възможност и на него, и на себе си да 
изживеят това, което беше необходимо за духовно-
то им израстване. Ставащото между тези две души 
беше далеч по-красиво, отколкото биха си предста-
вили някои.
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Помолих Стейси, ако е възможно да научи нещо 
повече как алкохолизмът би послужил на целите на 
Пат. Последва продължителна пауза, докато тя слу-
шаше тази част от разговора.

- Следват предупреждения колко труден ще бъде 
животът ти, особено детството, и че ти, Пат, няма да 
имаш шанс „да се освободиш от дървото”, като в слу-
чая дървото е баща ти. Че няма да ти бъде дадена 
възможност да преминеш през нормалния за едно 
момче процес на развитие. В твоя случай дървото 
ще ти бъде отнето и ти ще паднеш на земята като 
счупен клон.

Това полага основите на предразположението 
да запълниш празнината с алкохол. Никога няма да 
ти бъде даден преходният период, през който да 
осъществиш качествения скок на превръщането от 
син на баща си в мъж. Алкохолът ще се появи в жи-
вота ти рано, защото няма да знаеш как да напипаш 
пътя, преминавайки през въпросния процес. Юно-
шеството ти е изпълнено с гняв. Гневът прикрива 
страха, а алкохолът притъпява гнева и упоява стра-
ха. Всичко това е замислено в твое име. И ти си се 
съгласил с всяка стъпка.

Учудих се колко много е знаел Пат за предстоя-
щия си живот, преди да се роди. Бил е наясно не само 
с предизвикателството на своя живот, но също така с 
гнева и страха, които ще лежат в основата му, 
и времето, по което ще започне.

В мен се роди въпросът дали бащата на Пат 
не се беше съгласил да умре млад отчасти, за 
да подкрепи плана на Пат. Зададох го на Стей-
си.

- Казват ми, че баща му не се е съгласявал 
с това - информира ни тя. - Баща му е бил вече 
жив по време на този сеанс за планиране на 
живота на Пат. Смъртта на бащата вече е била 
планирана. И Патрик избира този мъж за свой 
баща отчасти за да... опитвам да чуя думата от 
моя дух-водач... „за да може Патрик да прежи-
вее това, което му е нужно, за да преодолее 
алкохолизма”.

Това беше значимо разкритие. Току-що ни 
бяха съобщили, че Пат беше планирал не само 
своя алкохолизъм, но и преодоляването на 
тази зависимост. Тъй като бях виждал този мо-
дел в много жизнени планове, разбрах, че Пат 
беше копнял както за контраста, създаван от 
това, че е и не е алкохолик, така и за опита от 
осъществяването на този преход. Като души 
ние ценим и контраста, и процеса на негово-
то създаване, които не са възможни без дуалността, 
осигурявана от физическия живот.

Все още бях любопитен да узная защо Пат беше 
избрал именно тази душа за свой родител.

- Значи е избрал баща си отчасти заради факта, че 
той е щял да умре като млад? - попитах аз.

- Да - отвърна Стейси.
- И е искал да преживее това, защото е знаел, че 

по-късно то ще доведе до алкохолизма?
- Знаел е, че ще го предразположи към алкохолиз-

ма, заедно с генетичния фактор.
- Преди да инкарнира знаел ли е, че ще бъде алко-

холик в продължение на няколко десетилетия?
- Да.
- Защо му е бил опитът, който дава алкохолизмът?
Излекуването на страха беше един от мотивите, 

но исках да видя дали е имало и други причини.
- Защото е бил изгубил връзката си с Всичко, Кое-

то Е, с Бог, със собствената си божествена природа и 
духовност. Това е бил пътят за нейното преоткрива-
не. Не е бил в състояние да я намери по друг начин. 
Както знаеш, обикновено учим по трудния на-
чин. Това е един от примерите да се учим по трудния 
начин.

Точно това бе прозрението, което се бях надявал 
да даде нейният водач. Стейси беше споменала, че 
Пат искал да се фокусира върху духовността през 
този живот. Вече знаехме защо. Очевидно при някоя 
от предходните си инкарнации той бе загубил спо-
собността да възприема Бог. След като така беше 
изгубил своята духовност, сега желаеше да прежи-
вее нейното пресъздаване. И не само просто да пре-
живее духовността. Ако това беше единственото му 
желание, можеше да планира цял живот на духовни 
търсения. Вместо Пат бе искал да изпита пълната за-
губа на връзката, за да може след това да изживее 
нейното съграждане и така да опознае по-дълбоко 
Бог.

Усетих, че сме се докоснали до сърцевината на 
жизнения план на Пат. Сега, след като знаехме целта 
му, исках да разбера защо бе сметнал, че планът му 
ще си изпълни предназначението.

- Как алкохолизмът възвръща връзката му с Бог? 
- попитах аз.

Може би пътната карта на Пат можеше да покаже 

пътя на други хора, които се бореха с алкохолизма 
или за своята духовност.

- Завръщането към стремежа и постигането на 
духовна връзка е мотивирано от пълната й липса, ко-
ято се причинява от алкохолизма - отбеляза Стейси.

С други думи, Пат беше създал класически план 
за научаване чрез противоположности. Беше искал 
да излекува неразрешената енергия на страха от 
предишни превъплъщения и да преживее, докато е 
в тяло, силно връзката си с Бог. Преди да се роди бе 
видял в алкохолизма катализатор, който ще го отве-
де към тези цели.

Ами ако Пат беше „заседнал” в алкохолизма и бе 
останал там? Попитах Стейси дали е знаел, че ще ус-
пее да преобърне нещата.

- Казват ми, че това е свързано с цикличното 
разграфяване на живота му - отговори тя, след като 
изслуша думите на своя Дух-водач. - Знаел е, че на 
определена възраст - в края на даден цикъл - ще раз-
полага със сили за преодоляване на зависимостта и 
осъществяване на целите си.

В началото на сеанса Стейси бе споменала, че Пат 
уравновесявал карма във взаимоотношенията си - 
разпространена на физическия живот.

- Стейси - запитах аз, - как алкохолът помага на Пат 
да подобри своите взаимоотношения?

- Взаимоотношението с химическото вещество 
придобива първостепенно значение, над емоцио-
налните му взаимоотношения с хората. След толко-
ва десетилетия човек осъзнава, че бутилката не е в 
състояние да замени истинската, безусловна любов. 
Копнежът за безусловна любов е по-силен от коп-
нежа за упойващо средство, а и упойващият ефект 
намалява след дълга употреба. Казват ми, че по при-
нцип, в резултат на алкохолизма, човек се лишава от 
взаимоотношения и това го мотивира да иска да ги 
изгражда.

- Абсолютно вярно - потвърди Пат.
Тези цели обаче можеха да бъдат постигнати и 

благодарение на много други жизнени предизви-
кателства. Попитах Стейси дали бе мислил за други 
предизвикателства, като да стане родител на дете с 
увреждания.

- Казват ми, че родителството на дете с уврежда-
ния не било сред осъзнаваните от него преживява-
ния - отговори тя. - Той тъкмо бил приключил живот, 
в който е гледал как войниците около него използват 
алкохола не само за раните, но и за психиката си. Ето 
това му е било познато.

Този отговор потвърждаваше онова, което бях 
видял в планирането на други души: те често изби-
рат предизвикателства, на които вече са ставали 
свидетели по един или друг начин.

- Стейси, както знаеш, винаги имаме свободна 
воля. Какво би станало с целите на Пат, ако беше из-
брал да не пие?

Последва дълга пауза, докато Стейси слушаше 
своя водач.

- Преживяването нямаше да бъде толкова интен-
зивно - заговори тя. - Може би щяха да бъдат нужни 
още един-два живота, за да се издигне до това пре-
дизвикателство. Щеше да се ожени. Щеше да има 
няколко деца. Но гневът щеше да остане в него и 
вероятно нямаше да бъде стабилен в емоционално 
отношение родител. Вместо това, вероятно щеше да 
избере някоя зависимост, която да отработва. Емо-
ционалната близост, грижи и опора щяха да си оста-
нат предизвикателство за него и нямаше да се научи 
да ги дава през този живот. Докато в този случай се 
учи на тях сега.

Докато слушах тази толкова важна информация, 

ми мина през ума, че вероятно Пат неведнъж би за-
менил с радост пристрастеността си към алкохола с 
пристрастеност към работата. Но въпреки че подоб-
на замяна щеше да направи живота му далеч не тол-
кова болезнен, нямаше да доведе до такъв растеж. 
Колко ли от излекувалите се алкохолици гледат на 
пиенето си със съжаление, смятайки, че са пропиле-
ли години от своя живот? Колко от тях се осъждат за 
нещо, което смятат за слабост? Ами ако разберат, че 
са желали именно тази опитност? Как ли ще се про-
менят чувствата им, ако научат, че алкохолизмът е 
ускорил израстването им... в някои случаи с толкова 
много, че да им спести едно-две допълнителни пре-
раждания?

Току-що бяхме научили защо Пат и Шърли бяха 
планирали да преживеят алкохолизъм. Сега исках да 
разбера дали другите важни хора в живота на Пат - 
първата съпруга и децата - бяха избрали, преди да се 
родят, да имат алкохолик за съпруг баща. Помолих 
Стейси да изслуша разговорите им преди раждане-
то.

- Затварям очи и виждам помещението, което 
виждам винаги при сеансите за планиране на пред-
стоящия живот - каза Стейси. - Виждам дъщерята на 
Пат, Кати, в тялото й от светлина, а не в двукраката 
й човешка форма. Каква светлина излъчва само! На-

всякъде около нея блестят искрици светлина. 
Виждам как се носи във въздуха и се приземя-
ва на пода. Чувам как пита Пат: „С какво мога да 
ти помогна?” Оставам с усещането, че това е 
една изключително грижовна, любяща, симпа-
тизираща душа с огромна вътрешна сила. Моят 
водач ми казва, че тя е учител и като такъв е 
била учител на Пат в предходни инкарнации. 
Вече е приела да изиграе някаква роля в този 
му живот, но когато се е съгласила, ролята й 
все още не е била определена съвсем. Сега тя 
седи на пода с Пат, за да определи какво ще 
бъде нужно да направи за него. Пат обяснява 
как от време на време в живота му ще настава 
лутане. Чувам много силно думата „лутане”.

Пат: - Ще имам нужда от теб, за да ми по-
казваш посоката и да ми даваш сила от време 
на време. Въпреки че ще бъдеш дете, винаги ще 
знам коя си. Въпреки че ще чувствам отговор-
ност към теб, моето дете, една част от мен 
ще вижда светлина в теб и на вътрешно ниво 
ще знам, че трябва да следвам посоката, в ко-
ято ме водиш.

- Кати се усмихва и кимва в знак на съгласие.
Кати: - Но аз също ще имам нужда от теб, защото 

ще бъда твое дете. Защото ще имам проблеми със 
самоуважението, понякога ще се чувствам самотна 
и ще се нуждая от утеха. Аз също ще протягам ръка 
към теб.

- Пат поставя двете си ръце върху тялото й от 
светлина, сякаш я потупва по раменете.

Пат: - Знам и съм съгласен да бъда до теб.
- Кати обяснява как една от целите й в предсто-

ящия живот е да открие равновесието във връзка с 
индивидуалността - къде свършва тя и започва ня-
кой друг. Споделя, че ще изпитва силна склонност да 
поема болката на другия и да усеща проблемите му.

Кати: - Ще те използвам отчасти за тази цел - да 
ми помогнеш да открия моето равновесие и да се на-
уча как да поставям разграничителна линия между 
себе си и моите обстоятелства и чувства от една 
страна, и всичко това, но принадлежащо на някой 
друг. Тъй като ще ти бъда дъщеря и ще те обичам 
много, ще проявявам склонността да приемам тво-
ята болка и да изпитвам твоите емоции, дори да не 
ги разбирам.

Пат: - Да, да, знам.
Кати: - Ще гледам към теб за водачество и за да 

ми служиш като огледало, да ми показваш и припом-
няш коя съм, но научаването зависи единствено от 
мен. Не изисквам да поемеш отговорността да под-
сигуриш научаването на този урок от мен. Тя е моя и 
единствено моя. Ти ще ми бъдеш като водач по твой 
начин и аз не очаквам нищо повече от теб.

Пат (с облекчение): - Обичам те и ще те посрещ-
на с радост като моя дъщеря, когато му дойде вре-
мето.

Кати: - Аз ще остана тук до този момент. Когато 
имаш нужда от мен, можеш да ме повикаш в съня си и 
аз ще се появявам в много от твоите сънища.

- Разговорът им приключва. Да видим кой или 
какво е наред - Стейси помълча за миг, докато се на-
строи към друг от участниците в сеанса по планира-
нето. 

(Следва)
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Приказки за цветята

рОза
Васил КАНИСКОВ

Очарованието на роза-
та иде от нейното женско 
обкръжение от ангели. 
Пропастта, която разде-
ля Арес от Афродита, се 
преодолява единствено 
от влечението им един 
към друг. Това, което 
може розата, не е сравни-
мо с нищо. Тя се разлива 
в света на сърцата с раз-
кошна миризма, в която 
нито един брутален дух не 
може да живее даже и миг. 
Откъснатите рози нямат 
тая сила, но около розови 
храсти грубостта и жес-
токостта обикновено се 
обезсилват.

Розата, също като мака, 
с който са астрални ан-
типоди, образува с лист-
четата си невертикални 
прави (при прегъването 
на най-външните). Това 
я прави подвластна на 
мощни астрални сили. И 
розата, и макът са жертва 
на своите силни влечения, 
макар и в напълно проти-
воположни посоки: в мака 
е неудържимо влечението 
само по себе си, а в роза-
та - това към определен 
обект. Животът на розата е 
непрестанна влюбеност, а 
на мака - мощно желание. 
Есенцията от розово мас-
ло е позната като вълшеб-
но средство за предизвик-
ване на любов.

Съвършенството на 
розовия цвят е миниатю-

рен модел на битието. В 
най-висок смисъл розата 
е произведение на Хи-
первселената и минава 
за Христово цвете, като 
в нея доминира верност-
та, предаността - първото 
Христово качество. При 
това тъмночервената роза 
означава преданост към 
желанията на любимия, 
алената - предана любов, 
розовата - преданост към 
сродната душа, жълтата 
- предано приятелство, 
лилавата - предано сърат-
ничество, а бялата - преда-
ност към Бога.

У розата намират покой 
и изцеление най-размир-
ните марсови духове, тя 
самата има влечение към 
тях и с това се обяснява 
защо венерианките имат 
вкус към марсианци, а не 
към фините нептунови и 
аполонови типове. Пос-
ледните обикновено са 
трагично влюбени имен-
но в “рози”, въпреки че по 
еволюция и Божествено 
очарование надминават 
тези рози стотици и хиля-
ди пъти. Розата е капризна, 
обича да доказват любов-
та си, жестока е понякога 
с желанието си да се ха-
ресва и същевременно да 
си играе с поклонниците 
си. Става център на всяка 
култура, изкуство, поезия, 
музика и вдъхновява най-
чувствителните към кра-
сотата души и сърца. Но 
Арес - или макът - й дейс-

твува най-силно и тя става 
обикновено жертва на ня-
кой нискочел, мускулест 
и напорист марсианец. А 
той, по правило, ни най-
малко не я обожава тъй 
романтично и рицарски, 
както влюбените в нея по-
етични души. Абсолютно 
необяснимо е за непту-
нианците как е възможно 
такова прелестно и краси-
во същество да има мъж, 
стоящ на много стъпала 
под тях, Те не разбират, че 
това е нейната най-главна 
роля: да усмирява луци-
фери и сатани; да издига 
в еволюцията същества от 
по-ниско равнище.

Користта й не е само 

нейна вина: шиповете са 
средство на битието за 
отваряне на очите. Първо-
началната роза в рая беше 
без бодли, но след грехо-
падението в сърцето на 
мъжките и женските Еви 
израснаха шипове, като 
израз на желанието да за-
държат обекта на любовта 
за себе си. Розата съвсем 
не е като тръна: тя не боде, 
когато се приближаваш, а 
когато искаш да се отскуб-
неш... Това подписа при-
съдата, розите навсякъде 
да бъдат най-търсеното, 
ала и най-малтретирано-
то цвете. Без този й порок 
тя би била съвършената 
райска любима на творе-
ца, който не иска да бъде 
заробен към една пола, 
защото има какво да даде 

на всички.
Мистичната есенция 

на това нейно свойство 
обаче е положителна. 
Който веднъж влезе в Хи-
первселената като Хрис-
тов ученик и побратим, 
връщане назад вече ни-
кога няма! Предаността 
към синтеза, милостта и 
абсурда става вечна и в 
Хипервселената досега 
грехопадение не е от-
белязано. Защото, сами по 
себе си, милостта и абсур-
дът осигуряват абсолютно 
изобилие на всички въз-
можни блага, тъй като ми-
лостта дава, а абсурдът не 
признава канони. Затова 
Божествената Роза без ши-

пове няма 
нужда да 
з а д ъ р -
жа едно 
с ъ щ е с т -
во, както 
паяка, в 
м р е ж ат а 
си. Преда-
ността й 
си остава, 
но преда-
ност към 
Хипервсе-
лената - т. 
е. към са-
мия живот. 
Свойство-

то й да забулва същността 
си с десетки воали не отпа-
да, но то е, за да се разли-
чава розата от мака, който 
раздава любов поголовно 
и безогледно на всички.

Същността на розата 
е любовта към сродната 
душа - и розовата роза 
притежава именно това 
свойство: да открива срод-
ната ви душа в трите Все-
лени. Запомнете, че розата 
наистина изисква вярност 
към сродната душа. Под 
“вярност” в Божествения 
свят съвсем не се разбира 
да не живеете интензивно 
до срещата си със срод-
ната душа; напротив - ин-
тензивното самораздава-
не и обмяна приближава 
часа на Великата Среща. 
Вярност, от памтивека, на 

Божествен език означава 
способност мигновено да 
откликнеш на сродната 
си душа, когато се яви на 
хоризонта, независимо от 
това, с кого и как си свър-
зан в момента.

Има обаче и бяла роза 
- т.е. вярност към Христа 
или съвършена вярност, 
която също не означава 
самолишаване на сърцето 
от буен и щастлив живот, 
а значи радостно изпъл-
нение на волята на Госпо-
да във всички възможни 
форми на милостта и аб-
сурда. Това розовата роза 
не може да стори поради 
периода, който трябва да 
изживее в брачна изола-
ция с дългоочаквания си 
космичен любим. Най-го-
лямото щастие, наистина, 
е това - и не случайно не 
бялото, а именно розовото 
е синтезът на Хипервселе-
ната с Тотвселената, т.е. на 
Елма или Христа с Отца! 
За тази любов, именно, е 
казано, че тя означава бра-
ка на духа с душата. Това е 
абсолютното, съвършено-
то сливане на двете пред-
начални полярности, след 
което нищо отвън повече 
не им е необходимо. От 
гледна точка на Съвърше-
ния Дух - или Бога - такова 
розово е много по-съвър-
шено от бялото на Хипер-
вселената. Но земното ро-
зово е вече корист в срав-
нение с Христовото бяло 
- и милионите нещастно 
влюбени никога не се до-
сещат, че рано или късно 
Бог непременно ще даде 
това, за което копнеем, но 
не по-рано от момента, ко-
гато станем да се отдадем 

на ония, които сами имат 
най-голяма нужда от нас - 
и то по начина, по който те 
имат нужда, а не както ние 
смятаме. От само себе си 
се разбира, че тук не вли-
зат извратените желания 
на вампири и престъпни-
ци, чиято главна стръв е 
владеене.

Без розата, значи, вие 
не можете да откриете 
нито сродната си душа, 
нито начина за изпълне-
ние на Господната воля.

Намерете един розов 
храст и кажете на елфата 
му: “Прелестна и удиви-
телно хубава Вен, покажи 
ми къде се намира моята 
сродна половина в трите 
Вселени. Искам поне за 
миг да я зърна чрез тебе!”

Ако сте силно развъл-
нувани и много емоцио-
нални, прекрасната елфа 
Вен ще се появи пред вас 
с корона от лъчи и на-
пълно гола; ако сте жена, 
ще се появи като елф. Ще 
поиска от вас не друго, 
а нежна и пълноценна 
любов. Ако се съгласите, 
ще ви смали. И след ня-
колко денонощия радос-
ти и утехи, за които няма 
земни думи, елфата ще ви 
прегърне и ще полети с 
вас из обширното Царство 
Божие - на свиждане с ва-
шата сродна душа.

27.09.1984 г. 
София – Изгрев

Из „РОМОН 
ОТ БОЖЕСТВЕНАТА 

НАУКА”
“БИЛКИТЕ 

в България, Европа 
и по Света”

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

Петър Дънов

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

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

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта” 

Науката за образите

ЗВУКОВИТЕ СЛАЙДОВЕ

1. Търпението, доб-
ротата, любовта, добро-
намереността, радостта, 
щастието, мъдростта и 
разбирателството са ка-
чества, които никога не 
остаряват. Култивирайте 
ги и ги изразявайте. И ще 
останете млад духом и 
тялом.

2. Старостта не за-
виси от хода на годи-
ните, това е зората на 
мъдростта в човешкото 
съзнание.

3. Най-продуктивни-
ят период в живота ви 
може да бъде възрастта 
между 65 и 95 години. 
Гръцкият философ Сок-
рат се научил да свири 
на различни музикални 
инструменти, когато бил 
на 80 години. Микелан-
джело нарисувал най-
прочутите си платна на 
80 години. На 80 години 
Гьоте завършил „Фауст”. 
Исак Нютон не преста-
нал да работи активно 

до 85 години. (Списъкът 
е дълъг).

4. Приветствайте на-
предъка на годините. 
Това означава, че се при-
движвате все по-напред 
по стълбицата на живо-
та, която няма край.

5. Бог е Живот и това 
сега е Вашият живот. 

6. Доказателствата 
за живот след смъртта са 
невероятно много.

7. Старостта може да 
бъде наречена съзерца-
ние на Божествената ис-
тина от най-висша глед-
на точка. Радостите на 
старостта са по-големи 
от радостите на младос-
тта.

8. Годините на човек 
се броят тогава, когато 
няма друго за броене. 
Вярата и убежденията са 
неунищожими.

9. Вие сте толкова 
млад, колкото се усеща-
те. Вие сте толкова си-
лен, колкото се усещате. 

Вие сте толкова полезен,      
колкото вярвате, че сте. 
Вие сте млад, когато сте 
млад в мислите си.

10. Белите ви коси са 
вашето преимущество. 
Вие не продавате цвета 
на косите си. Вие прода-
вате способностите, въз-
можностите и мъдростта 
си, които сте придобили 
през годините.

11. Човек остарява, 
когато загуби интерес 
към живота, когато пре-
стане да мечтае, да се 
стреми към нови истини 
и да търси нови светове 
за покоряване. Докато 
съзнанието ви е отворе-
но за нови идеи и нови 
интереси, докато вдига-
те завесите, за да пусне-
те слънцето и вдъхнове-
нието на нови истини за 
живота и Вселената, вие 
сте млади и жизнени.

12. Опитайте се да 
научите нещо ново все-
ки ден през всеки миг от 

живота си и ще видите, 
че съзнанието ви ще ос-
тане завинаги младо.

13. Ако сте на пен-
сионна възраст, заинте-
ресувайте се от законите 
на живота и от чудесата 
на вашето подсъзнание. 
Направете нещо, кое-
то винаги сте искали да 
направите. Изучавайте 
нови предмети, изслед-
вайте нови идеи.

14. Човек 
остарява, кога-
то престане да 
мечтае и изгу-
би интерес към 
живота. Човек 
остарява, ко-
гато стане раз-
д р а з н и т е л е н , 
заядлив, сприхав и язви-
телен.

15. Бъдете творец, 
а не роб на обществото. 

Не посипвайте главата 
си с пепел.

16. Тайната на мла-
достта е любов, радост, 
вътрешен мир и смях.

17. Плодовете на ста-
ростта са любов, радост, 
мир, търпение, благо-
родство, доброта, вяра, 
смирение и умереност.

18. Вие сте рожба 
на Вечния Живот, който 
няма край. Вие сте дете 
на Вечността. Вие сте 

прекрасно съз-
дание.

Извадки от 
книгата „Сила-
та на твоето 

подсъзнание” 
на д-р Джоузеф 

Мърфи

Изпратила 
инж. Бойка 

Манчева,
Председател на екок-

луб „Горско начало”,
с. Горско Сливово 

Как винаги да бъдем млади по дух
полезни съвети

Според възприятията си, хората се делят на три 
типа: визуален, кинестетичен и аудиален. Едни по-
добре оперират със зрителни образи, други са по-
чувствителни към усещания, а трети са особено 
възприемчиви към звуци. Досега говорехме за слай-
дове, включващи зрителните и чувствените образи 
като най-предпочитани.

В някои практики за духовно усъвършенстване 
се използва техниката на положителните твърде-
ния. Мислено човек многократно повтаря ориен-
тацията си към определена цел. Например твърде-
нията: „Имам отлично здраве, мощна енергетика и 
душевен комфорт. Спокоен и уверен съм в себе си.” 
Многократните повтаряния на глас или наум на по-
добни фрази най-много подхождат на аудиалния 
тип. Но тъй като чисти типове не съществуват, всеки 
успешно може да използва твърдения.

Те действат също като слайдовете, но трябва да 
се прилагат, съобразявайки се с различните езици 
на душата и разума. Първо, душата не разбира думи-
те. Ако безсмислено повтаряте фрази, това няма да 
доведе до нищо. Душата разбира само безсловесни-
те мисли и чувства. Думите до известна степен мо-
гат да моделират мисли и чувства, но то не е също-
то, защото речта е вторична. Много по-ефикасно е 
веднъж да се почувства, отколкото хиляди пъти да 
се повтори. Затова 

трябва да се стремите едновременно 
да преживявате това, което повтаряте

Второ, отделното твърдение трябва да е точно 
насочено. Не бива да обединявате едновременно ня-
колко цели. Например горното твърдение изглежда 
много добро по съдържание. Там има всичко, което 
е необходимо. Повтаряйки го обаче, не ще успеете 
да предизвикате у себе си целия комплекс от необ-
ходими усещания.

Трето, необходимо е да се избягват монотонност-
та и еднообразието. Всяка нова серия повторения 
трябва да се съпровожда с нови аспекти на прежи-
вяванията и усещанията. Например ако постоянно си 
повтаряте: „Аз съм спокоен и уверен в себе си”, тези 
думи за вас скоро ще престанат да означават онова, 

което носят. Увереност-
та се появява в момента 
на възникване на наме-
рението да бъдете уве-
рени. Желанието трябва 
да зрее, убеждавайки 
себе си продължително. 
Наопаки, намерението 
действа веднага: искаш 
да бъдеш уверен - бъди.

И най-сетне, твърде-
нието не бива да се насочва към борба със следстви-
ето, без да се отстрани причината. Например няма 
смисъл да повтаряте: „Няма от какво да се страхувам 
и за какво да се безпокоя”, ако причината за безпо-
койството остава на мястото си. При това 

твърдението трябва да е формулирано 
позитивно

Вместо безкрайно да повтаряте какво искате да 
избегнете, програмирайте резултата, който искате 
да постигнете. Например негативното твърдение: 
„Не се страхувам и не се безпокоя” е по-добре да се 
замени с позитивното: „Всичко ми е наред”. Посоч-
вайте конкретно какво именно ви е наред, за да ня-
мате повод за безпокойство.

Обърнете внимание, трябва да кажете „Всичко ми 
е наред”, а не „Всичко ще бъде наред”. Ако формули-
рате твърдението в бъдеще време, бъдещето никога 
няма да стане настояще, а ще се превърне в оазис 
някъде напред. 

Необходимо е да настроите парамет-
рите на излъчването си така, сякаш вече 
имате онова, което поръчвате

Да поръчвате душевен комфорт също е безсмис-
лено. Той е следствие от единството между душата 
и разума по отделно взет въпрос. Невъзможно е да 
се постигне единство изобщо, т.е. с абстрактно само-
внушение.

Твърдението действа ефективно само в случай 
че се намирате в нулево емоционално състояние, 

когато няма излишни по-
тенциали. Подсъзнанието 
не може да бъде убедено 
или да му бъде заповяда-
но. Включвайки каквито и 
да било емоции, наруша-
вате равновесието. Ако 
се насилвате да си наби-
ете една и съща мисъл, 
душата ви ще си „запуши 
ушите”.

Най-ефикасно е без-
страстното повтаряне в 
отпуснато състояние. То-
гава може би вашият ра-
зум най-после ще стигне 
до подсъзнанието. А ако 
разгорещено се опитва 
да убеди душата, значи 

самият той не вярва и никакви повторения няма да 
разсеят съмненията му.

Нищо няма да постигнете с натиск на разума вър-
ху душата. Не е възможно да създадете решимост да 
имате на фона на емоционален подем. Онова, което 
имате, изглежда обичайно и разбиращо се от само 
себе си. Вие спокойно и без да настоявате, взема-
те своето, сякаш вземате пощата си от кутията. Ако 
погрешно приемате упоритостта си за решимост 
да имате, значи се въртите на място, ръка за ръка с 
махало. В един момент то ще пусне ръцете ви и вие 
презглава ще се катурнете в ямата на предишната 
нерешителност. Когато вашата решимост да имате 
е лишена от желанието да имате, махалото няма за 
какво да се закачи.

Както разбирате, твърдението е своего рода зву-
ков слайд. Могат да се използват както видеослай-
дове, така и твърдения. Комплексно имат най-добър 
ефект. Ето пример за такъв комплексен слайд.

Да предположим, че слайдът съдържа картина на 
вашата нова къща. Седите пред камината. Люлеещият 
се стол скърца. Дървата весело пращят. Колко прият-
но е да се гледа огънят! По стъклото плющи дъжд и 
вие студения вятър, а на вас ви е уютно и топло. На ма-
сата е любимото ви лакомство. По телевизията върви 
интересно предаване. Гледате всичко това, чувате го, 
усещате го и си повтаряте: „Комфортно ми е”. 

Не гледате слайда и не го слушате, а 
живеете в него

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

чудовището, когато е забравено, то престава да съществува” 

Владимир Мегре, из “Родовата книга” 

Кратък курс по
себеусъвършенстване 
НА ЛИЧНОСТТА

Станислав СпАСоВ

Ние можем да развием умението да сме отделе-
ни от всякакви деструктивни настроения и копне-
жи. Нужно е само да се отпускаме, да се отдаваме на 
това, което правим в момента, и да не сме съгласни 
да ни завладяват никакви „искам” или „не искам”.

Ето и едно насочващо упражнение:
Ако желаем да се отървем от натрапчиви мисли, 

можем да го направим, като си създадем навика с 
едно „движение” да изпълваме съзнанието си с едно 
специфично настроение. То най-лесно може да се 
опише с въпроса: „Какво точно възприемат сетива-
та ми в момента и кое като усещания е привнесено 
от ума?”. Ако искате, опитайте го още сега, докато 
четете. Отпуснете се, както си седите, и урегулирай-
те дишането си, така че то да стане спокойно... Това 
е работата със сетивото „вътрешно усещане”. Сега се 
съсредоточете върху това, което виждате... (попивай-
те всичко). След това върху това, което чувате... След 
това върху миризмите и вкусовете, ако има такива... 
Съсредоточете се върху усещанията за допир...

Направете изживяване от тези осъзнати сензи-
тивни усещания. Правете тези осъзнавания, като се 
задържате с отпуснатост върху всяка една от се-
тивните пътеки.

Всичко от сетивата е от реалността. Тук едва ли 
ще откриете нещо, което да ви кара да се чувства-
те скован от страх, разстроен, подтиснат, гневен или 
тъжен. 

Умът е този, който 
привнася много 

допълнителни усещания

Ако се вгледате в скромното си жилище, в момен-
та то ще е прекрасно само по себе си, но ако умът 
привнася придобита представа за охолно и бога-
то жилище (комбинирана, например, с неосъзнато 
неприятно усещане на неразположение), то заради 
него вие можете да повярвате, че вашият дом ви 
подтиска. Но такова усещане на потиснатост не би 
съществувало у някого, който до момента е живял 
само на улицата.

Ако, например, на един човек жена му е била 
убита с нож от крадец, той ще вижда във всеки нож 
убийство и мъка. Но те не се съдържат в ножа, а в 
мислите и чувствата, които умът предоставя. В такъв 
случай вие бихте могли да посъветвате този човек 
да наблюдава ножа и да наблюдава усещането, което 
идва от спомените му. Ако той безпристрастно на-
блюдава тези два обекта, скоро ще осъзнае напълно 
природата и на двете и с помощта на съзнанието си 
вече няма да се чувства неприятно, когато гледа или 
държи нож, защото се е помирил с миналото. Същия 
подход на наблюдение можете да използвате и вие, 

Да изключваме онези мисли и чувства, 
които не са част от реалността

за да се отървете от каквито и да било неприятни 
или деструктивни усещания. 

Събитията от живота ни не винаги са приятни, но 
те отиват в миналото и нямат повече работа с нас. 
Ние 

трябва да продължим 
да живеем, и то чисти

и спокойни

Иначе какъв би бил смисълът от живот в неосъзнато 
самоизмъчване.

Всички обекти около нас имат силата да ни на-
помнят за разни неща, но те ни напомнят, а не са но-
сителите им. Ако ние осъзнаваме обектите и в същия 
момент осъзнаваме, че усещанията идват от ума, то 
това е процес на прочистване на паметта от неже-
лани и неполезни чувства. Миналото не може да ни 
влияе, ако сме го осъзнали, а 

осъзнаването става 
с вглеждане

Не е нужно да сядате целенасочено и да се упраж-
нявате в отпускане от мисли, чувства и представи. 
Много по-добре е да се научите да го правите където 
и да сте. Само ако не ви се отдава, само ако мислите 
и чувствата ви са толкова натрапчиви, че не можете 
да ги отхвърлите нито за миг – само тогава, без да 
правите нищо друго, седнете и всеки ден се упраж-
нявайте по пет-десет минути. Но и в двата случая, за 
да имате успех, е нужно чрез упражнения да усвоите 
умението да се потапяте в настоящето и всичко, кое-
то е част от него. Това ще стане, като се упражнявате 
да обръщате внимание на всички подробности от-
носно информацията, която постъпва в сетивата ви.

Знаем колко е невъзможно понякога да повярва-
ме, че е правилно да спрем да мислим за нещата, ко-
ито се отнасят до ежедневните ни дейности. Но с на-
прежение или притеснение нищо не се постига. Ако 
разбирате, че 

всичките притеснения и 
напрежения са изкуствено 

създавани, че те 
нямат нищо общо с 
действителността,

ако повярвате в това, ще ви е много по-лесно да ги 
игнорирате. От това зависи дали ще се промени жи-
вотът ви или не, а съм сигурен, че вие искате той да 
се промени. Но нека знаем – за да се промени жи-
вотът ни, е нужно да се променим самите ние. Да 
променим всички досегашни навици. Ако се опитва-
ме да променяме живота си, ако се стремим с всяка-
кви средства да го направим по-добър, но не се стре-
мим да променим самите себе си, то нищо няма да се 
получи. Това е като да смениш боята на автомобила 
си, когато се развали, и да очакваш, че с нов облик 
той е станал друг, по-добър и здрав автомобил.

Упражнението за осъзнаване на заобикаляща-
та ви среда ще ви помогне страшно много. Това от-
пускане и усещане на нещата такива каквито са, не 
такива каквито са били в миналото, сваля товара от 
плещите.

Ние няма как с един замах да се освободим от 
нежеланите представи, мисли и чувства, това е ме-
ракът на бързащия, но можем да се упражняваме 

всеки ден. С описаните дотук препоръчителни дейс-
твия ние можем да променим живота си и той никога 
вече да не бъде тежък и неприятен. Когато опознаем 
истинския живот - този от настоящето и реалността, 
ще можем да придобием малко повече увереност 
в него и да го оставим той да избира онова, което е 
най-добро за нас. Можем да му се доверим и да се 
отпуснем. Да спрем да поддържаме мисли и чувства 
относно всичко, което ни се случва в живота, а 

да се отдадем 
на настоящето и онова, 

което сетивата ни попиват 
в момента

Някои хора, имащи опит с тези неща, казват, че 
животът знае много по-добре от нас как да на-
прави деня ни прекрасен. Той знае как най-добре 
да реализира мечтите ни, нужно е само да го оста-
вим да го направи и да не му пречим с нашите пре-
дубеждения. А тези предубеждения идват от това, 
че ние се доверяваме на неактуалните представи, 
мисли и чувства. Ако и вие можете да се доверите, 
то направете го поне за експеримента и вижте какво 
ще се случи.

Започнете още сега чрез упражняване да се отда-
вате само на онова, което се случва. Ако наистина 
имате възможност – направете го за себе си. Научете 
се чрез упражняване да изключвате мисли и чувс-
тва, които не са част от реалността. Ако наистина 
имате възможност – направете го за себе си.

Нищо повече не ви трябва. Ключът към успеха се 
крие във вас, не в многото и големи книги, които се 
продават на пазара. Вие го носите непрекъснато. И 
само от вас се изисква да го поставите в ключалката 
и да го завъртите. Това не е лесно! Но е възможно и 
съм сигурен, че онзи от вас, който е смел, ще се уп-
ражнява, докато не овладее умението да живее (не 
да живее, обладан постоянно от мисли и чувства, 
смятайки, че живее истински живот). Може би не 
веднага ще успее, но скоро... със сигурност.

Светът е прекалено прекрасен, че да стоим за-
творени от него, изолирани от мъглата на мислите 
и чувствата. Нека ги отблъскваме - с всеки ден все 
повече и повече, като се упражняваме, и да вкусим 
от този прекрасен свят - реалния.

ФРАГМЕНТИ
Цветана КАЧЕРИЛСКА

Реалността ни боледува. Лекува раните с илюзии.
Докато търсим и чакаме някой да ни обича, ние не сме го-
тови за любов.
Понякога приписваме на животинската природа чисто чо-
вешки черти. Тъй като животните са безсловесни, те не мо-
гат да ни оборят.
Човек се затваря за света, за да общува със себе си.
Само вътрешните ограничения имат дълбок смисъл. Те от-
разяват потребността от съвършенство.
Истината е лъч Светлина с висока честота на трептене. Не 
всеки долавя тези сигнали.
Истината отваря вратата към Световете.
Духовното пътешествие е самотно.
Да измислиш смисъла на живота – това също е част от сво-
бодната воля.
Мъдростта винаги свидетелства за Истината. А ние?
В духовния път ограниченията идват отвътре.
Божествената правда 
е недосегаема.
Душата е в потока на 
Вечността.
В един съд мерим и 
любовта, и омразата. 
Затова все остава гор-
чива жилка.
Любовта е диалог на 
душите.
Един е съдът за даване и вземане.
В житейския театър и второстепенната роля може да се 
изиграе красиво.
Защо ни е главна роля, ако се провалим?
Хвърлените напразно думи са прахосана енергия.
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В това изложение изходната ни точка ще е човекът.
Така както днес живее на Земята, човекът се състои 

от физическо тяло, етерно или жизнено тяло, аст-
рално тяло и “Аз”. Тази четиричленна човешка приро-
да има в себе си заложбите за по-висше развитие. „Азът” 
преобразува от себе си „по-низшите тела” и чрез това 
от тях създава по-висши членове на човешката приро-
да. Облагородяването и пречистването на астралното 
тяло чрез Аза предизвиква пораждането на „Духовното 
себе” (Манас); преобразуването на етерното или жизне-
но тяло създава „Духа-живот” (Буди), а преобразяване-
то на физическото тяло създава същинския „Духовен 
човек” (Атма). Преобразуването на астралното тяло се 
намира в пълен ход в настоящия период на Земното 
развитие; съзнателното преобразуване на етерното 
тяло и на физическото тяло принадлежи на по-късни 
времена; понастоящем то е започнало само при пос-
ветените - при учените окултисти и техните ученици. 
Това троично преобразуване на човека е съзнателно 
преобразуване; то е било предходено от едно повече 
или по-малко несъзнателно преобразуване по време 
на досегашното Земно развитие. Чрез това несъзнател-
но преобразуване от астралното тяло, етерното тяло и 
физическото тяло са се породили Усещащата душа, 
Разсъдъчната душа и Съзнателната душа.*

Сега трябва да си изясним, кое от трите тела на чо-
века (физическо, етерно и астрално тяло) е най-съвър-
шено в своето естество. Лесно можем да бъдем съблаз-
нени да считаме физическото тяло като най-низше и 
поради това като най-несъвършено. Обаче при такава 
една преценка ние правим грешка. Вярно е, че в бъ-
деще астралното и етерното тяло ще достигнат едно 
високо съвършенство, обаче сега физическото тяло в 
своето естество е по-съвършено отколкото астралното 
и етерното. Гореспоменатото заблуждение може да се 
роди само поради това, че физическото тяло на човека 
има общо с най-низшето Земно царство, с минералното 
царство. Етерно тяло на човека има общо с по-висшето 

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

„Интуицията е шепот на духа.”  Петър Димков

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

Из Акашовата летопис

четиричленният земен човек

растително царство, а астралното тяло - с животинско-
то царство. Истина е, че човешкото физическо тяло се 
състои от същите вещества и сили, които се намират в 
обширното минерално царство; обаче начинът, по кой-
то тези вещества и сили действат съвместно в човешко-
то тяло, е израз на мъдрост и съвършенство на неговия 
строеж. Ако някой се заеме да изучава този строеж не 
само със студения разум, а с цялата си чувстваща душа, 
той скоро ще се убеди, че това е така. Да разгледаме 
например някаква част на човешкото физическо тяло, 
примерно най-горната част на костта на бедрото. Тази 
част съвсем не е просто масивно сглобяване на вещес-
тва, а е изградена по най-изкусен начин на гредички, 
които са подредени в различни посоки. Никакво съвре-
менно инженерно изкуство не би могло да сглоби един 
мост или нещо подобно с такава мъдрост. Строежът 
на горната част на костта на бедрото надминава днес 
всяко съвършенство на човешката мъдрост. Тази кост 
е така мъдро изградена, за да може с най-малко коли-
чество вещество чрез подреждането на гредичките да 
бъде постигната необходимата носеща сила за опора на 

горната част 
на човеш-
кото тяло. 
За целта е 
използвано 
най-малкото 
количество 
в е щ е с т в а , 
за да се по-
несе въз-
можно най-
 г о л я м о т о 
силово въз-
действие. В 
такъв един 
„шедьовър” 
можем да 
се задълбо-

Йога студио “ОМ”, гр. Пловдив и
Дискусионен клуб “Космос”, гр. Пловдив

Организират гостуването на

ХИРА РАТАН МАНЕК
в България

Хира Ратан Манек е доказал, че може да живее дълги 
периоди от време, без да употребява храна, използ-
вайки слънчевата енергия, за да поддържа тялото и 
психиката си в отлично здраве. Посветил се на идея-
та за лечение на тялото, ума и душата със слънчева 
светлина, той от дълги години споделя своя опит по 
целия свят:
“Ние имаме суперкомпютър в нашите тела, даден ни от при-
родата, и това е нашият мозък... Ако можем да активираме 
човешкия мозък и да събудим силите, вложени в него, ние ще 
издигнем нашето съзнание до по-високи нива...”

***
“Всичко  е светлина. Ако ти можеш да сгъстиш светлината, 
ще имаш храна... Хиляди години могат да минат, но хората ще 
се хранят със светлина и това ще бъде един голям успех. Аз 
мисля, че едва след 2100 години може да се създадат условия, 
да се храни човек със светлина...”
(Учителя Петър Дънов, “Живият хляб” 
1932-33 г.)

Програмата на Хира Ратан Манек в България:
Пловдив – 13 юли – 18.00 ч., 

Военен клуб (в центъра)
Пловдив – 14 юли – 10.00 ч., 

Съюз на учените (в Стария град)
София – 15 юли – 18.00 ч., 

Национален музей “Земята и хората”

ВХОД СВОБОДЕН!

За повече и по-подробна информация, моля 
посетете:

www.om-plovdiv.com
тел. за информация: 0882 629115, Ж. Стоилов

чим само с удивление. И с не 
по-малко удивление можем 
да застанем пред строежа на 
човешкия мозък или на чо-
вешкото сърце, пред цялото 
устройство на човешкото фи-
зическо тяло. Нека го сравним 
със степента на съвършенс-
твото, която астралното тяло 
е достигнало на съвременната 
степен на развитие. Астрално-
то тяло е носител на удовол-
ствието и неудоволствието, 
на страстите, инстинктите, 
желанията и т. н. Но какви на-
падения извършва това аст-
рално тяло срещу мъдрото 
устройство на физическото 
тяло! Голяма част от средства-
та за наслада, които човекът 
приема в себе си, са отрова за 
сърцето. От това обаче след-
ва, че дейността на физичес-
кото устройство на сърцето е 
по-мъдра отколкото дейност-
та на астралното тяло, което 
даже работи против тази мъд-
рост. В бъдеще астралното 
тяло ще се издигне до една 
по-висша мъдрост, но засега 
в своята степен на развитие то 
не е така съвършено както фи-
зическото тяло. Нещо подоб-
но би могло да бъде казано 
за етерното тяло, а също и за 
„Аза” - тази същност, която от 
стъпка на стъпка, минавайки 
през грешки и илюзии, трябва 
да се издигне, докосвайки се 
до мъдростта. 

Когато сравним степените 
на съвършенство на човешки-
те членове, не ще бъде трудно 
да открием, че понастоящем 

физическото тяло в своето естество е най-съвършеното, че 
етерното тяло има една по-малка степен на съвършенство, 
а още по-малка астралното тяло; най-несъвършената част 
на човека понастоящем е „Азът” в степента на развитието 
си, в която той сега се намира. Това се дължи на факта, че в 
планетното развитие на Земята върху физическото тяло на 
човека е работено най-дълго време. Това, което човекът 
носи днес като физическо тяло, е изпитало всички сте-
пени на развитие от Сатурн, Слънцето, Луната и Земя-
та (до нейната днешна степен). 

Всички сили на тези планетни тела са работили върху 
това тяло, така че то постепенно е могло да стигне до сво-
ята съвременна степен на съвършенство. То е най-старият 
член на съвременната човешка природа. Етерното тяло, 
така както то сега се представя в човека, въобще не е 
съществувало през време на Сатурновата епоха. То е 
прибавено към човешкото същество едва през време 
на Слънчевото развитие. Следователно, върху него не са 
работили силите на четирите планетни тела (инкарнации 
на Земята), както върху физическото тяло, а само силите на 
три такива планети: а именно силите на Слънцето, Луната 
и Земята. Едва в един бъдещ период на развитието то ще 
бъде така съвършено, както е днес физическото тяло. Аст-
ралното тяло е било присъединено към физическото 
и етерното тяло едва през време на Лунната епоха, а 
„Азът” - през време на Земната епоха. 

Извадки от неиздадената книга на Рудолф 
Щайнер «АКАШОВАТА ХРОНИКА» 

Превод Димо Даскалов
Преработила и изпратила 

Нели СПИРИДОНОВА – ХОРИНСКИ, Виена

*Подробности по казаното тук се намира в книга-
та на Р. Щ. “Възпитание на детето от гледната точка 
на духовната наука” и в “Теософия  свръхсетивно разг-
леждане на света и човешкото предназначение” (бълг. 
изд. Даскалов.)

(будхическо)
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