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

цена 0.55 ст.
„Ще се изменим, ако искаме да се изменим. Ако не искаме,
никоя сила не е в състояние да ни измени. То не е механичен,
а абсолютно свободен процес.” (Петър Дънов)

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

Добре дошла,
Анастасия
Добре дошла, Анастасия,
сестра духовна на Христа,
в отечеството ни България,
за да ни вдъхнеш Любовта!

Да подариш Божествена искра
и да запалиш огъня свещен
в готовите пробудени сърца
в Пътя, от природата благословен!

ГОРДОСТ
И БОЛКА
БЪЛГАРСКА
Дора АЛЕКСАНДРОВА

В каталога на РП
нашият номер е

618

Днес децата на България
не се гордеят, че са се родили точно на това географско
място. Малцина от тях, ако
ги запитате, ще могат да ви
кажат без големи умствени
напъни думите на химна на
светите братя Кирил и Методий, ако въобще го знаят.
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Може би, защото те, нашите
деца, нямат никакво намерение да прекарат живота
си в България, която за тях е
просто скапана, тъжна, бедна държава. Но не и РОДИНА. Затова за тях сантиментите покрай всенародните
ни празници са празна шумотевица или в най-добрия
случай повод за поредното

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!

Търсите ли в. “Родово имение”?

Худ. Александър Поплилов

Добре дошла, Анастасия,
в сърцата жадни за любов.
Чрез новата цивилизация
да изявим Божествения зов

напиване и надрусване. Тях
ги чакат европейските хоризонти. Места за берачи на
портокали и овчари в Гърция, домашни помошнички
в домовете на заможни европейци, камериерки, зидари, мазачи – свят широк,
професии разни. Какво тук
значи някаква си България!
Продължава на стр. 8

СЕДЕМТЕ РИЛСКИ
ЕЗЕРА
отново ви зоват!

618

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!
всеки месец от 1 до 14 вкл.

Каталожен № 618

ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ
на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.

Пак на 19 август
във Великата

Рила планина
И тази година среща на

РОДОЛЮБЦИ
ОТ ЦЯЛ СВЯТ!

към съвършенство на душата
с възраждане на Любовта,
да преоткрием свободата
чрез силата на личността!
Елисавета Стефанова,
София

Очаквайте скоро

АНАСТАСИЯ

Книга Първа от 9-томната поредица
звънтящите кедри на русия
Вече излезе на пазара
най-новата книга
на Издателска къща
“Новата цивилизация”

“Картини от
Атлантида”
Авторът й прави едно
невероятно пътуване
в древността.
Книгата можете да си
закупите от книжарниците
“Хеликон” и “Пингвините”.
За дистрибуторски фирми:
Тел. за контакт: 02/962-16-85 или e-mail: rodimenie@abv.bg

Четиво с продължение



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

13 - 19 юли 2009 г.

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

Историята на човечеството, разказана от Анастасия

противодействието
Когато излезе първата книжка с изказванията на Анастасия, жреците се заинтересуваха от нея. И още как! Та нали
тези изказвания прозвучаха от устата на
внучката на жрец, познаващ лостовете на управлението, при това от млада
жена, живееща по начин, който позволява да се ускорява мисълта.
Те разбраха, че Анастасия си е поставила задача - да преведе хората през
времето на тъмните сили. Теоретично
това е възможно.

Пренасянето във времето е изменение на
съзнанието
Подобно нещо е възможно да се направи с един човек.
Значителните промени в съзнанието
на човечеството са процес, продължаващ хилядолетия. В него участват много
поколения, но такъв процес не може да
се нарече пренасяне през времето.

Да се пренесе през
времето означава да
се промени съзнанието на хората, които
живеят днес, в съзнание, което са имали
или ще имат в условията на
Божественото райско битие
Жреците се постараха да открият плана, по който
ще действа Анастасия. Разкриха го и го сметнаха за
наивен, съдържащ множество погрешни решения.
Те сметнаха, че начинът за разпространение на информацията само чрез тази книга е недостатъчен.
При съвременния човек възприемането на информация изисква многократни повторения.
Освен това те разбраха, че автор на книгата е
предприемач, който не само не се ползва дори с минимален авторитет сред хората с духовно мислене,
но и никому не е известен в тези кръгове.
Следователно, решиха жреците, нищо значимо
не би могло да се сътвори в човешкото общество по
пътя, избран от сибирската отшелница. Така мислеше и моят баща.
Първото нещо, което предизвика учудване и подозрителност у жреците, беше фактът, че са започнали да се случват събитията, предсказани от Анастасия в първата книга.
Тя казваше: ”Ще доведа при
теб множество хора, които ще
ти обяснят това, което не ти
е ясно.” И при тебе започнаха да
идват хора, които не само можеха да обяснят нещо, те започнаха да действат.
Тя казваше: ”Художниците ще
рисуват картини, поетите ще
пишат стихове.” И се появиха
картини и много стихотворения
за новата прекрасна реалност
на човешкото битие.
Тя казваше: „Книгата, която
ще напишеш, ще се издава в различни страни.” И книгата излезе
на бял свят на много езици.

мощ е сменена религията в Русия. Този способ винаги е действал безотказно. И този път, сметнаха
жреците, той пак ще заработи. Ти и мнозина читатели, които общуваха помежду си, но не се познаваха
лично, с учудване разбраха, че ги наричат сектанти.
Лъжливите слухове се разпространяваха умело и
интензивно. Заради това администрацията не решаваше въпроса.
Инициативата за получаване на земя за изграждане на родови имения получи гласно и негласно
противодействие. Системата проработи.
Жреците с по-нисък ранг сметнаха, че с Анастасия е свършено. Пръв разбра, че това не е така, върховният жрец… Той разбра:

Жреците не знаеха с помощта на каква сила и на
какви механизми се сбъдва
предначертаното от Анастасия. Сбъдва се пред очите
на всички. Те разбираха, че
тя започва да въплъщава замисленото в живота, но не
можеха да разпознаят начина, по който тя постига поставените цели.

Това можеше да
означава само едно
- скоростта на мислене на Анастасия значително превъзхожда
скоростта на мислене
на жреците. Многоходовите комбинации,
изграждани от нейната мисъл, са недостижими. Това означава, че може окончателно да бъде
загубена възможността жреците да влияят върху човешкото общество. Жреците не можеха да допуснат
такова нещо.
Докато осмисляха комбинации за противодействие, се открои нещо още по-невероятно.
Бяха обнародвани нови нейни изказвания.

Мисълта на Анастасия, която е моделирала бъдещето,
не просто е предвидила противодействието на системата, но го е пренасочила към
добро
Случи се следното. Именията, основани на
принципите, формулирани от Анастасия, не е възможно да бъдат създадени по традиционния начин.
За изграждането им е нужен детайлен проект. Необходимо е да се разработи дългосрочна програма,
която ще отнеме работа не по-малко от година, а за
някои - и по-дълго време. Необмислените действия
могат да доведат до дискредитиране на идеята. Забавянето на процеса за получаване на земя е предотвратило
прибързаните действия.
Забавяйки процеса за получаване на земя, жреците не
успяха да унищожат мечтата
за бъдещето, да забавят мисълта на много хора, които
формираха образа на своето
бъдещо имение, бъдещето на
страната и прекрасното бъдеще на цялото човечество.
Когато Анастасия говореше за първенството на Русия в
построяването на новото бъдеще, разбираше добре, че не
е възможно да се построи рай
само в едно отделно селище
или дори отделна държава.
Нейната мечта все повече се
приемаше в сърцата на хората

Много хора се устремиха
към създаването на именията, за които Анастасия разказваше
И тогава срещу Анастасия
бяха насочени всички начини
на противодействие. Един от
най-ефективните беше дезинформацията чрез магическата
дума-символ “секта”. В печата се
появиха публикации, където се
разказваше за различни ужасни
секти и се казваше, че сред другите има и секта “Анастасия”. Използваха се думи-символи като
“тоталитарна”, “деструктивна”.
Този начин на противодействие се прилага от жреците от
древни времена. С негова по-

от други страни. Ти, Владимире, можеш да прецениш
това по популярността на твоите книги, издадени в
тези страни. Днес тяхната известност е голяма, но тя
не може да се сравнява с бъдещата. Когато хората започнат да осъзнават…
Сега това осъзнаха и жреците. Анастасия започва да разкрива тайни, над чието разгадаване те са се
трудили не едно хилядолетие. Ето една от тях.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

Организационен живот

13 - 19 юли 2009 г.

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



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

Шри Шри Рави Шанкар

ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
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 характер,
за да се види, кой докъде е стигнал в полето на
свободната енергия и биоземеделието. Идеята е
всеки да сподели натрупания си опит и да може
да отговори на въпроси, които биха помогнали 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 своите
носители на информация, ще има диапроектор.
Нашето верую е, че всеки има правото да бъде
информиран, да взема свободно своите решения в
хармония със себе си и да предприема действия,
които не оказват вреда на другите. Ако някой иска
да бъде независим и да прилага завоеванията на
биоземеделието, което е в разрез със статуквото на
стандартното земеделие и системата на хранене,
утвърдени от Матрицата, то ние считаме, че на него
трябва да се окаже помощ в намирането на нужната
информация.

Уважаема
госпожо Панчева,
От около една година
чета в. “Родово имение” и
съм очарована. Притежавам книгите на Владимир
Мегре за Анастасия, някои
книги на Петър Дънов,
Друнвало Мелхизедек, Тибетеца и т. н. С една дума,
духовната тематика ми
е много близка. Може да
звучи шаблонно, но искрено благодаря на целия
ви екип за добрата работа!
Вестникът ви е прекрасен!
В последно време чета
книгите на Никола Гигов за
Орфей. Прочетох и книгата
на съпругата му “Безумният Орфей”. Възхищението
ми от тях и родолюбието
излях в едно стихотворение, посветено на тяхното
творчество. Ако прецените, че заслужава да бъде
публикувано, ще ви бъда
много признателна. Не
бих си позволила да ви
губя времето с моята история от кога пиша стихове.
Пиша доста и на духовна
тематика. Освен въпросното стихотворение ви
изпращам още две, без никакви претенции. Ще съм
щастлива, ако ви доставят
радост.
Още веднъж, сърдечно
благодаря!
Бъдете живи и здрави!
Успехи и напред!
С най-добри чувства
Емилия Бл. Георгиева
04.06.09 г.
гр. Плевен

На Елена Хайтова и Никола Гигов с много обич...
Като неземни, нереални сте
сред толкова невежество и скръб.
Аз вярвам, Бог ви е изпратил
да ни повдигате духът!
“По делата им ще ги познаете...”
и аз от книгите ви опознах.
Във тях сте вложили сърцата си
и знание и дух крилат.
По вашите пътеки стръмни
не само българи вървят.
Отвсякъде души разумни
подкрепят ви и се дивят.
“В началото бе словото...”
разбрали сте това прекрасно.
Да! Любовта, във него вложена,
е най-голямото богатство!

И всеки ден, сред хората различни,
аз мисля си с любов за вас!
Орфей вселихте във душата ми!
Чрез стих общувам си със вас!
Простете ми! Несръчно ви погалих
със грубичките си слова.
Поклон пред делото ви, любовта ви,
достойни Божии деца!
***
Орфей и Евридика отлетяха,
но не забравиха Родопа, нас.
Елена и Никола долетяха –
и те отново са сред нас!
Емилия ГЕОРГИЕВА

МЕЧТА

Да помогнем на мъжката Душа,
лишила се от женската красота.

Мечтая, Анастасия,
като теб да бъда
мила,
добра
и мъдра в Любовта.

Жената е като майката Природа
щедра,
милостива,
необятна.
Нежност от извора на Мъдростта й извира,
потапяща ни в Безкрайността.
Там миражи и разочарования няма,
там се изливат потоци от Светлина
и те ни сгряват с топлина голяма,
нужна на човешката Душа.

Колкото до Свободната енергия, тук полето е осеяно
със заблуди и само чрез подобни срещи можем да
правим своите малки стъпки и да координираме
усилия, за да излезем от принудата на днешната
система на потребление и стандартно земеделие,
които се движат в неправилна посока.
За повече информация:
тел.: 02 986 77 73 или 0887 025 404
skype: heliopol7000
Стефан Калайджиев,
Издателство „ХЕЛИОПОЛ”

Ние, жените,
свалихме Човека от Рая
и сами ще го възкресим!
С любов гореща
ще разтопим у Адама
сърцето му ледено,
създали също сами!
И тогава,
разтворил обятия, Отца ни
ще приеме завърналите се синове и дъщери,
завърнали се в лоното свое
след дългия път
на човешките си
мечти!
Стефка Йорданова,
Димитровград

Организационен живот



Димитър БОРИМЕЧКОВ

П

оходът бе организиран от Инициативен комитет
“Петър Димков”, а мястото
му бе красивият природен
парк “Витоша”.
В един неделен ден с раници на гърба и съответно
облечени за изкачването на Витоша, ние, група
любители на природата,
на народните празници
и билките, се събрахме в
градинката на последната
спирка на трамвай № 5 в

Княжево - южния квартал
на София.
За да се изкачи групата
до хижата “Момина скала”,
където на естрада предстоеше фолклорна програма, а в околността - й възстановка на стари народни
обичаи, демонстриране
на билки с вълшебните им
свойства, няколко пъти
спирахме за почивка.
Първата бе до плочата с
надпис “Любимата пътека
на народния лечител Петър Димков”. На това място
получихме инструктаж от
водача ни Тодор Ялъмов и
направихме първите снимки.
Докато вървяхме пеш
все нагоре по планината,
правих си записки в тефтера. Ето една от първите.
“21 юни 2009 г.
Бавно вървим, ходенето
тук не е като в града.
Облачно е. Всеки миг
може да завали дъжд.
По едно време се обърнах
и изненадващо видях София
- красива от птичи полет
и огряна от слънце”.
По време на похода някои мисли като че ли ненадейно идваха, раждаха се
по време на разговора с
познати и непознати хора,
които веднага стават близки, съпричастни към една
и съща цел - изкачването

на красивата Витоша.
Живял съм в подножието й - при моя приятел
Мирчо Сливенски. А ето
сега дишам планинския
чист въздух, слушам пеенето на птиците, правя
снимки, записвам в тефтера си мисли и сентенции,
които се срещат по пътя
ни на дървените плочки,
окачени на стволовете на
дърветата.
“Планината е здраве”,
“Само планината може да
ви разтовари от ежедневното напрежение”, “Живей-

те и помагайте на всички
да живеят добротворно”...
Самите думи “добротворно”, “здраве”, “планина”
като че ли имат магическа
сила и те зареждат с положителна енергия.

Тук, в обятията на планината, ставаш друг, по-различен от всекидневието
на града. Тук се променяш,
ставаш по-добър и по-искрен. Тук изразяваш мислите си по друг начин и по
друг начин възприемаш
другия до теб, познат или
не. Природата наоколо те
прави, както вече казах,
по-добър, а защо не и помъжествен и дисциплиниран.
Спряхме се за втори път
на “Бялата вода”. Пихме
вода от чешмата - планинска и чиста. Някои си миха
с нея лицето или само ръцете. Планинската вода не
е само чиста, тя е и лековита. Пак правихме снимки. А страхотната Боряна
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ЕНЬОВДЕН
ПРАЗНИК НА БИЛКИТЕ
Баракова,
секретар на
Националния
инициативен
комитет “Петър Димков”
ме
помоли
да
снимам
групата и с
нейния фотоапарат. Страхотни са всички - все хора
на възраст,
повечето
от които са
жени - мили и
симпатични.
Най-страхотна, разбира се, е Боряна.
Тя е облечена в българска
национална носия, окичена е зад ушите с цветя. А
голямата й бяла паралия я
прави още по-приказна и
фантастична. До нея върви
другият водач на групата великолепният Тодор Ялъмов, който също е билкар
и голям любител на природата и на пътешествията.
Той всичко снима на видеофилм. Неговите филми
за родовите имения показват красотата и бъдещето
на екологично чистите населени места.
С Тодор Ялъмов се познаваме от няколко години.
Станахме приятели, защото и двамата си допадаме в
чисто човешки план, в любовта към красивото и към
природата, а в професионален - и като фотографи.
“Митко е от Бесарабия.
Ето и той е днес с нас”, каза
Тодор, представяйки ме на
една малка група туристи,
възкачваща се на планината Витоша.
Някои от групата проявиха интерес към мен.
Разказах им, че обичам
България, както и за преселенията на българите от
поробените земи на България в Южна Русия, за живота на моите сънародници, живеещи в Молдова и
Украйна. А една от жените

- Ваня, каза, че дядо й е бил
руснак. Името му е било Тимофей и затова тя носи фамилното име Тимофеева.
От приказка на приказка, от дума на дума станахме приятели с Ваня и си
говорихме на “ти”, както си
говорят помежду си найблизките хора.
Докато я снимах я до някой камък, я до някое дърво, групата отиде много
напред. Допаднахме си с
Ваня. Всеки от нас двамата
имаше нужда да се изкаже,
да сподели нещо, което не
е споделял досега с никого.
Сред природата и птиците
ставаш по-чист в мислите
си и по искрен в споделеното.
По едно време заваля дъжд. Аз веднага разтворих чадъра, а Ваня ме
сгълча: юнският дъжд бил
много полезен за тялото и
за пречистването на душата. Вървяхме до половин
час в гората без чадър - аз,
тя - без дъждобран, който
носеше в раницата си. Но
в един момент, когато бяхме се поизмокрили хубаво,
тя извади дъждобрана и с
моя помощ го облече.
“Животът ни се усмихва,
когато ние му се усмихваме”, пише на една от десетките табели по любимия
маршрут на Петър Димков.
Разбрах и от Ваня, че в живота трябва да се усмихваш
и тогава, когато вали дъжд,
защото всичко е от
Бога.
Стигнахме хижата. Ето и естрадата.
Продължава
да
вали. А младежите
танцуват ли, танцуват. Необичайно е
всичко това за мен,
роден далеч от България - в Буджака,
в южноравнинната
степ.
Много вълнуващо и незабравимо
е минаването ми
под венеца, който

е направен от 77 и половина билки. Освен че бях
мокър от дъждовните капки, оросиха ме и със светена вода. В ръцете ми сложиха здравец, жълта стотинка
и малка червена лентичка
- за здраве, късмет и чисти
помисли. Такова красиво и
необичайно нещо се случи
с мен за първи път в живота
ми. Струва си за един такъв
миг да се изкачиш на планината. Да се слееш с природата. Да се сприятелиш
с хора, които са от същата

кръвна група.
Сприятелих се с един
възрастен мъж - с бяла
брада и великолепни мустаци. Преди да се запознаем, го снимах с дигиталния
си фотоапарат. После помолих за извинение, че не
го попитах дали мога да
направя снимка. Но когато
заговорихме, неловкостта
ми изчезна и аз с интерес и
умиление слушах неговите
мъдри и изстрадани мисли

за богочовека Иисус Христос, за вероучението и
билкарството, за философските му възгледи относно
глобалната тема: космос,
природа, човек.
Новият ми приятел се
казва Никола Белчев. Той
е на възраст “3 по 25”, както сам ми призна. Той има
ясен ум и добра физическа
реакция. Вярата в Бога и
съобразния с природата
начин на живот му помагат
да преодолява трудностите
и немотията на българския
пенсионер. Да мисли за
по-хубавото бъдеще своето и на България.
Концертната
програма на естрадата
“Момина скала” не бе
изпълнена докрай. Не
се осъществиха и други
планирани неща. И все
пак, хубаво е, че валя
дъжд. И нищо че планината в онзи юнски
ден не бе гостоприемна: писано е така да се
случи.
Обогатих се с много информация и незабравими
впечатления.
А с новия ми приятел
Никола Белчев вероятно
бяхме последните, които
слязохме от планина Витоша, вървейки по любимия
маршрут на билкаря Петър Димков. Беше около 19
часа вечерта.
Реалност или сън бе
това всичко?!

Изкуство, култура
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Времето на “поетите –

най-крехките деца на Истината”
Лияна ФЕРОЛИ
“И мракът е
горчива светлина”
Във време, когато “нощта е на
мода” и в което
“дните дълго кървят”, всяка малка
светлинка е ценна.
И най-вече тази, която още има куража да “свети в добрите очи”. В болното ни време, което
тече, отмервано от
“змийския живак
на термометъра”
и в което “мъртвите очите ни отварят”,
болезнено се нуждаем
от мъничката светла надежда, спусната пред
“смръщената завеса на
живота” ни. Особено в
нашата “кремирана на
клада” “страна на убитите поети”, в която дори

“облаците са безродни”.
С този свой вик, ударно произнесен в новата
му поетична книга “Горе
ръцете”, Петко Каневски от Димитровград ни
приканва да станем посланици на Утрото, което
тихо в залеза се провира.

Очакването му
в тази посока е
насочено наймного към поетите – “звездните пазачи със
звънци”, които
в недостатъчно пометения
от Твореца свят
измитат илюзията, фалша, суетата и осветяват мрака с искри от Божественото слово.
Точно на тях
възлага надеждите си Петко,
на тези “неслучайни пришълци” и “най-крехки деца
на Истината”, дошли като
“сълзи от вятъра” да ни
“целуват с весела тъга” и
да ни прегръщат с гордостта на родното. Вярващи в прераждането, не
страдат техните сърца
на клада, а търпеливо
отглеждат
надеждата,
върху която се крепи
вечността. С име мама. И
с име Пенелопа.
Нищо, че сега очакваната светлина само “виси
на перваза на времето” и
нашите прозорци уморено й се кълнат във
вярност. И това не може
да спре Гълъба, отгледан
от Пикасо, да долети от
Изток. Оттам, откъдето
спасеното Утро ще освети навсякъде света. Тъй
като твърде дълго жадната Земя го чака, подготвя неговото пришес-

Петко КАНЕВСКИ

Горе ръцете
О, Боже, доживях жестоко време –
мъртвите очите ни отварят.
Земята жадна все сънува семе,
а безродниците – незасети се повтарят.
Продават майките, бащи ругаят,
че не са оставили наследство –
еничари в душата ми копаят
кладенци, забравени от детство.
И пука се Светът квадратно-кръгъл
на хиляди измислени лъжи,
че щастието спи на всеки ъгъл,
че само болката е без очи.
О, Боже, питам мрачните джобове,
защо ли Мойсей не идва днес?
Навярно вързал е библейските волове,
за вятъра, в пустинята нощес.
Затуй, горе ръцете, момчета.
Да стиснем за гърлото Небето.
Докато не спусне Хвърковатата чета.
И тръгнем боси по острието…

твие и засява в своите
бразди барута на Божиите плодове. Кълновете
на приближаващата се
като “сълза от звездния
покров” с размерите на
Земята Любов; сгъстеното време на “Бога в движение”, чийто глашатай е
Петко Каневски. И чиято
съдба е огледало на съдбата на народа, клокочеща от “вулкани-сълзи и
песнопения” и търсеща
единственото спасение

Златен Перперикон
най-свидният ми дар
наилов, Йълдъз Ибрахимова, Светлин Русев, Антон Дончев, Вежди Раши-

Н

а специален ритуал в Тронната
зала на свещения град на траките, на
нашата уникална прима
на поп-музиката Лили
Иванова бе връчена
ежегодната награда за
доказан принос към развитието на българската

и европейската култура
“Златен
Перперикон”.
Призът е златно копие на
пръстен с лика на древния меценат на изкуството Птоломей ІІ Филаделф,
открит при разкопки на
Перперикон. Досегашни
носители на престижното отличие са Стефан Да-

– в лоното на природното безсмъртие.
С този Пенелопен
свят, поетично разкрит
в “Горе ръцете”, четвъртата книга на Петко Каневски (след “Виж луната”, “Живот на кредит”,
“Звездни вулкани”), ни
запозна Регионална библиотека “Н.Й.Вапцаров”
- Кърджали на 17 юни
от 17.30 ч. в Керимовата
къща. Стихове от представяната книга прочете
актьорът от димитровградския театър “Апостол
Карамитев” Константин
Стайков.

дов, Николай Овчаров,
Марко Семов, Харолд
Пинтър. Предпоследни-

ят й носител Асен Шопов
украси ръката на Лили с
уникалния пръстен, а тя
го прие като скъп роден
и мистичен дар, свързан
с гордото ни минало. От
многото ми дадени досега отличия този ми е
най-скъп, с радост коментира тя случая.
Лияна ФЕРОЛИ

Тристранен летен
отдих
Община Кърджали и тази
година предвижда детски
летен отдих на разменни
начала със съседните ни
градове Маниса и Истанбул (Турция) и с Комотини
(Гърция). 226 деца през юли
и август ще се включат в
богатата и разнообразна
общинска програма, която
ще включва посещения на
исторически местности,
опознаване живота, бита и
културата на трите съседни
балкански страни. Летният
отдих за една част от тях ще
бъде вид награда за показан висок успех през учебната година. Приоритет да
се включат в него ще имат
и деца на социално слаби
семейства, както и деца
без родители. Това заяви
на среща с ученици и родители градоначалникът инж.
Хасан Азис, който изясни
подробно условията в летните лагери и необходимите документи за пътуване.
Лиляна ДЕЛИКИРОВА

Изкуство, култура



„Светът е пълен с неверни мисли и безсмислени суеверия, и никой човек,
обладан от тях, не може да напредне. Затова ти не трябва да поддържаш, че
известна мисъл е истинна, само защото мнозина я смятат за истинна, нито
защото е минавала за такава през вековете, нито защото е била написана
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в някоя от книгите, които хората смятат за свещени; ти трябва да се
обърнеш към своя собствен разум и сам да прецениш дали тя е разумна.”
ДЖИДУ КРИШНАМУРТИ

Успехи за малките художници
от „Арт студия – Йо”

Елена Петрова – 16 г.

Децата художници от
Детската школа по изкуствата към НЧ „Доростол” в „Арт студия - Йо”
– Силистра, завършиха
успешно тази учебна година. Талантливите деца
на художничката Йонка
Господинова участваха в
много конкурси, изложби и културни събития в
Силистра и страната. Те
подредиха изложби за
много празници и концерти, получиха призови
награди, плакети и грамоти от Международния
конкурс
„Слънчевите
руни в българските носии и тъкани – Силист-

Лилия Иванова – 15 г.

ра 2009”, от конкурси в
Румъния, Биеналето в
Тръстеник, област Плевен,
Международния
конкурс в Битоля – Р
Македония, конкурси на
община Силистра, Пролетния и Годишния концерт на Детската школа
по изкуствата.
В конкурса за детска
рисунка „Красотата на
водните лилии” малките
таланти грабнаха 9 награди от всички възрастови групи. Този конкурс
е организиран от Кметството на село Малък
Преславец, община Главиница, като наградите

Калоян Димитров – 16 г.

се връчиха на Събора на
селото на 20.06.2009 г.
от кмета на селото г-жа
Галина Ангелова. В конкурса участваха деца от
Русе, Разград, Силистра
и с. Зафирово. Рисунките бяха изпълнени в
техника живопис (акварел, темпера, пастели) и
отразяваха красотата на
водните лилии и отношението на децата към
опазването на природата.
През годината художниците в „Арт студия
- Йо” се обучаваха в техниките живопис, графика и приложно изкуство.
Тяхната фантазия и талант ще продължат да се
развиват и през следващата учебна година.
Пожелаваме
на
всички деца - художници, и на техните ръководители весело лято
и до нови срещи!
Йонка
ГОСПОДИНОВА,
Ръководител „Арт студия
- Йо” - Силистра,
към Детската школа по
изкуствата към НЧ „Доростол”

Петя Димова – 6 г.
Християн Бобчев – 9 г.

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



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

ФЕСТИВАЛИ КРАЙ БРЕГА
НА МОРЕТО

Мариана
ПРАМАТАРОВА

„СЛАДКОПОЙНА
ЧУЧУЛИГА”
ОГЛАСИ БУРГАС
Двадесет и шестото
издание на Националния
конкурс за детска песен
„Сладкопойна чучулига”
стартира на първи юли в
Бургас. Организатори на
събитието, станало традиция в морския град, са

община Бургас, Съюзът
на българските композитори и БНР. За първи път
тази година фестивалът
се провежда на открита
сцена „Охлюва” в Морската градина. Друга новост е, че наред с децата
изпълнители на сцената
участват и изявени имена от българската музика като Тони Димитрова,
Дани Милев и Христина Ангелакова. Жури от
професионални
музиканти оценява конкурсните песни. Наред с тях

работи и детско жури. От
представените 40 нови
детски песни одобрени
за конкурсната програма са 10. Повечето песни
са на морска тематика и
са по музика и текст на
автори, свързани с морето – Петя Дубарова, Тома
Бинчев, Стефан Диомов,
Таня Димитрова.
Песните се изпълняват от детски хор „Милка
Стоева” към МКЦ – Бургас, с диригент Светла Стоева. Участват също детски
вокални групи и солисти.
Фестивалният оркестър
е съставен от ученици от
музикалните училища в
Бургас, Пловдив, Стара
Загора, Плевен, Русе и
Скопие (Македония) под
диригенството на маестро
Иван Кожухаров.
Националният конкурс „Сладкопойна чучулига” е най-авторитетният фестивал за детска
песен в България, който
дава път на нови детски
песни. В досегашната история на фестивала са

създадени повече от 400
песни за деца.

ПРИКАЗЕН ГРАД
ОТ ПЯСЪК
ВАЯТ НА
МОРСКИЯ БРЯГ
Изкуството да се създават скулптури от пясък датира от древен
Египет и продължава до
наши дни. В Европа е доста популярно. За втора
поредна година Бургас
е домакин на Фестивал
на пясъчните скулптури.
На откриването пристигна легендарната група
„Бони М”. На 5 дка площ
18 скулптори от Полша,
Чехия, Русия, Холандия,
САЩ, Португалия и България изваяха приказен
град от пясък. В Морската градина до парк
„Езеро” те изградиха 28
пясъчни фигури и композиции, които са подредени спираловидно
и очертават слънчев часовник. Точно в 12 часа

на обед започва тайнството на приказките и
на всеки астрономически час слънчевият лъч

огрява различна фигура.
Сред претворените персонажи са класическите
Ромео и Жулиета, Пинокио, Принцесата и жабата, герои от португалски
приказки, от анимационни филми, митични
същества и морска прегръдка между октопод и
риба.
Кулминацията е Дървото на приказките, построено от всички участници във фестивала, на
върха на което е символът на любовта и благополучието – щъркелово гнездо с два щъркела.
Приказният град ще
радва деца и възрастни
до средата на месец септември и ще бъде включен като туристическа
атракция на летовниците и гостите на Бургас.

Български дух



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

13 - 19 юли 2009 г.

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

ГОРДОСТ И БОЛКА БЪЛГАРСКА
Продължава от стр. 1

Пеем какви ли не сингъли на английски, докато националната ни памет трепти и мъждука в произведенията на
българските автори. Чудя се дали бъдещите българчета
няма да пеят най-българската песен на
всеки друг език, но не и на този “език,
свещен на моите деди”. Или ще изберем да влизаме и излизаме от всички абсурдни антикласации за смях и
срам на наши сънародници по света,
знаещи добре английския език.
Духът на българското слово трепти
в националната ни памет със собствената си светлина на малка, скромна,
но неповторима българска черквица. Малка, но това е нашият истински
храм на духовността, отразила цялата
горест на световното добро, замислено за бъдещето на човечеството и
на рода ни български. Храм, в който
произнасяме своите тихи молитви,
подобно на тези, които вечер тихо изричаме за здраве преди сън. Изглежда не се молим достатъчно искрено и
силно, не се молим и за своя покой, за
своето любимо родно слово, за любов
и милост, за сила, с която да се противопоставим на свирепите настроения от нашия ден, за да
защитим доброто.
Избрахме да сме европейци, което може би ще рече
побългаряване на европейското, и поевропейчване на българското... Е, сега вече великата “Ода на радостта” може
да се изпълнява спокойно и на дудук, и на зелен листец, и
на гребенче. А на всеки наш празник гордо ще мятат голи
бедра мажоретки, дечица ще пеят песничките си на някой
наложил се друг европейски език... Новите времена ще наложат нови нрави. Експертите днес предупреждават, че в
момента България се “гордее” с нечуваните 21 процента
неграмотност.
Докато всички онези цивилизационни мечти се превърнат в реалност, нека на празниците ни звучат българските
песни, на “езика свещен на моите деди”, а в очите на хората
да блестят сълзи. От гордост, не от срам, че са българи.
Чужденците ще прогледнат ли за нашия език, ако пишем
с техните букви? Нали българският, както и да го изписваме,
пак си остава за тях чужд. На испанци, французи, чехи, поляци, американци, англичани, турци и т.н. също се налага да
учат немски или английски, въпреки че пишат на родния си
език на латиница както германците или англичаните. Така
че не кирилицата е някаква пречка при общуването с чужденците, а непознаването на езиците.
Цялата работа заприлича на приказката за онзи майчин
син, дето след връщането си от странство станал толкова
високомерен и скучен, че се гнусял от селската работа и уж
забравил на какво викаме мотика. Но щом я настъпил и тя
го пернала по челото, набързо му дошло на езика омразното име.
Преди време случайно узнах как един чужденец, показвайки се много начетен, попитал семейство наши емигранти: “Вие, българите, май пишете отдясно наляво?” Сигурна
съм, че няма да се намери наш сънародник, който да не
бъде изпълнен с възмущение и да не поиска да постави на
място такива “грамотни“ всезнайковци-незнайковци, които смесват Европа с арабския свят и България с Ориента.
Не че и до днес доста от европейците не смесват България
с Румъния и са уверени, че София е в Турция. Да, но там е
една българска църква с такова име, не за български град и
то столица. В подобни случаи нашият гняв избликва от хилядолетното ни самочувствие, че още от ІХ век ние имаме

своя писменост и сме славили Бога на майчиния си език,
докато цяла Европа тогава е пишела на латински и гръцки.
При нас повече от други народи проличава извечното
противопоставяне между материя и дух, между скромни
материални възможности и щедро раздаване на ценности, родени от мисловността, знанието,
богатата емоционалност и неоспоримите
дарования на българина. Когато мислим
за българската духовност, преизпълва
ни гордост от постиженията на нашата
култура през вековете още от времето на
най-точния древнобългарски календар.
Гордост, но и болка, че съвременните деца
преди още да овладеят кирилските букви,
научават чуждата азбука от табели, етикети, имейли, SMS-и и улични фирми. Защото
увяхващото ни понякога самочувствие е
най-добрата почва за наместването на чуждите, та било то и общоприети европейски
ценности.
Добре че припламването на българския
талант, на воюващото и градивно слово, на
музикалната дарба, ваятелството, архитектурния гений, научните постижения и всички прояви на нашата всепризната духовност
постоянно ни придърпват нагоре и напред
и ни подхранват с увереност, че
въпреки оскъдицата, светлината
на духа сияе и разнася славата на България. Виждаме как светът с охота разтваря вратите си за нашите артисти, певци, игрохорци, учени, спортисти, програмисти, хора на словото, художници и
мислители, в които не е приспан живият градивен
български дух. Защото ние от древността “кръстосваме дух с огнен меч” и умеем да побеждаваме в двубоя между силата и ума, между земята и
небето, между мускулите и обаянието на интелекта, между властта на парите и човешката изобретателност, между технологиите и неизчерпаемата
мощ на нашия вътрешен свят, който е и доброта, и
знание, и мечтателност. Народ, който има силата
да направи този свой избор и да остане верен на
своята рождена земя, на своето спасително четмо
и писмо, на вярата си в доброто, а не в насилието и
безнаказаността на злото, такъв народ винаги ще
стои изправен като вековен лес. Защото нищо материално и земно не може да сравним с излъчваната светлина от знанието и от словото, създаденото за другите от разцъфтелите духовни ценности. Това е истинският влог на България в световната съкровищница, който пребъдва с трайността
на сътвореното от монаха Паисий Хилендарски,
от гласа на великия бас Борис Христов, изпял на
църковно-славянски извечната “Многая лета”,
пребъдва в земния рай и Богородичната хубост
на българката в платната на Владимир Димитров – Майстора. И още, и още духовни мъдреци
и исполини на духа, славещи българската култура
и славянската ни идентичност. Защото тъкмо те родът и езикът, дават идентичността на един народ. Те са
оръжието, с които се борим с бездуховността. Без нея няма
да бъдем себе си и да покажем на света кой е нашият народ.
Ние, българите, сме смелите, славните, великите, дръзките
и упоритите, непримиримите и непреклонните за вярата
си, умиращите за свободата си. Ние, българите, сме истинските хора, също и европейци, и искаме да покажем на Европа и на света богатата ни обща култура и че се гордеем с
това, което толкова пъти са пренебрегвали вътре и извън
границите ни.
Духовността ни е съхранявана чрез мъдрост и чиста

светлина, излъчвана от тревожните духове на българските
просветители в тяхната неповторима творческа индивидуалност. В писмена, проникващи в тайната на парадокса, в
магията на притчата, в изящните изразни средства на алегории и всякакви литературни похвати. Писмена, изучаващи странностите на живота и хората във времето, пишещи
училищния буквар, но и барутния буквар на героични времена, записващи всичко в живия календар на живота. Днес
някои страдат от обезценените думи на езика ни, от липсата
на понятия за обич и добро, за сърдечност и достойнство.
Вместо тях се настаняват други, враждебни, раздиращи
душата думи, чужди представи и противни понятия, които
плашат и оскърбяват и те карат да мълчиш. Скърбим без
думи за осиротелите души в пустотата на града и в безмълвието на обезселените ни села. Защото там няма нито топли комини, нито трохи по перваза. Там хората се мразят и
си завиждат, а омразата е леденият огън, който ги изгаря и
отдалечава от човечността. Този огън не докосва залоената
същност на омръзналото ни всекидневие, а ние, подобно
бездомни врабчета, се скитаме по света, четем с нескрита
възхита на чужди езици, но бързаме да се стоплим на огън
на българското слово.
Затова можем само да се изсмеем пред лекомислените
прогнози, според които някой ден нашите скъпи кирилски
букви щели да бъдат заменени с латиница. След като извоювахме правото на европейските банкноти да пише и да се

произнася ЕВРО, а не euro, доказахме, че държим на своята
същност, посочили Мадарският конник за символ на националната ни, историческа и културна идентичност. С българските букви и словото са вградени в нашето светоусещане образите на Балканджий Йово, Крали Марко, на Кочо
Честименски, на Хитър Петър, на Дякона Васил Левски, на
чудните герои на Вазов, на духовно красивите образи на
Йовков, Елин Пелин и Димитър Талев, както е велико и свещено делото на светите братя Кирил и Методий. С всички
тях и с още много други ще вървим през вековете! За да си
останем българи, макар и в европейските граници! Амин!

ПРАВОСЛАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА БЪЛГАРИНА
15, 16, 17 юли – Горещници. Блъсъци, Чурици, Германовци, Чурлига, Пърлига, Марина огнена, Опалена Мария, Чурута – в традиционния
народен календар те са празници, свързани с огнената стихия. Смятат се за най-горещите дни на
лятото. Имат езически произход и са свързани с
култа към огъня. През Горещниците не се ходи
на нива, не се работи, не се ходи пеша, не се пече
хляб за опазване на труда от огнени стихии и

градушки. При първия ден огънят в огнището се
угасва, а на третия ден, чрез специален обред,
се пали един общ нов, жив, млад огън, от който
всеки подновява огъня в своя дом. Горещниците
се празнуват най-много от ковачи, хлебари, калайджии и др, които работят с огън. Съществува
вярване, че който се окъпе по време на Горещниците в лековити води, не се разболява през
годината.

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



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

НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
13 юли - Събор на архангел Гавриил. Преп. Сте-

фан Саваит
1875 - във в. “Знаме” Христо Ботев помества статия
под заглавие “Турските зверства в Македония”, в чийто увод пише: “За оплакване е положението на нашите
братия в Македония; те теглят там... Наистина всяко
притеснение от страна на нашите тирани е за наша
полза, за наше свестяване; но когато си гонен и притиснат отвред, когато си затьпкан в калта, когато
всички, които те окуражават, са насъскани отгоре ти
като кучета и гледат на всяка стъпка да те спънат и
да те предадат, върви тогава и работи за турчина и
за себе си, и за народа си. Чудно е, наистина, че нашите братия македонци не са дошли още до апатическо
отчаяние при такъв мизерен живот, а все пак работят
явно и тайно за своето освобождение изпод турското
робство. Това показва, че в нашия
робски народ има неизчерпаем източник живи сили, които го поддържат в неговото до немай къде
лошо положение и които най-после ще да му дадат възможност да
възвърне изново своята изгубена
свобода”.
1895 - умира Петко Рачов Славейков, роден във Велико Търново на 17 ноември 1827.

исторически и културно-обществени въпроси. Сътрудничат най-видни художници и карикатуристи, поети и
белетристи като Борис Денев, Райко Алексиев, Иван Вазов, Стоян Михайловски, Антон Страшимиров, Йордан
Йовков, Николай Райнов, професорите Атанас Иширков, Йордан Иванов,
Богдан Филов, Михаил Арнаудов и
др.
1854 - роден в Ловеч Васил Радославов, политик, общественик, два
пъти министър-председател, починал
на 21 октомври 1929.
1895 - покушение над Стефан
Васил
Стамболов.
Радославов

16 юли – Св. свщмчк Антиноген. Св. мчца Юлия

девица. Св. мчк Йоан Търновски
1861 - пълномощници на българския народ
в Цариград подават до Високата порта прошение от осем точки за уреждане на църковната
разпра с Цариградската патриаршия. В прошението умишлено се отбягва думата независима
йерархия, но поставените в него искания всъщност надминават положението на една независима българска църква. Високата порта порано отказва да удовлетвори поставеното изрично искане за независима църква. Турското
правителство внушава само два пътя - или подчинение на Цариградската гръцка патриаршия,
14 юли - Св. ап. Акила.
или уния с Рим. Българските пълномощници не
Петко Рачов
Преп. Никодим Светогорец
Славейков
искат нито едното, нито другото и затова фор1907 - видни общественици и
мулират исканията си в осем точки. Те не са по
писатели начело с Константин Вевкуса
и
в интерес на турското правителство, ето защо
личков, Иван Вазов, Марко Балабанов, Димитър Мишев
то
ги
изпраща
на Цариградската патриаршия, която пък
и други канят софийското гражданство на публично
ги
обявява
за
незаконни
и неприемливи. Борбата просъбрание, за да се обмисли по мирен и легален начин
дължава
до
победа
с
фермана
от февруари 1870 г.
какви мерки могат да се предприемат за решение на
1846 - умира, заточен на о. Самос, Георги Мамарчев
университетския въпрос, съобразно с висшите интереси на науката и с достолепието на държавата. Поради - революционер, един от ръководителите на Велчовата
студентски демонстрации при откриване на Народния завера, роден в Котел през 1786.
театър правителството на Димитър Петков затваря
17 юли - Св. вмчца Марина (Маргарита)
Университета и уволнява всички професори. Въпро813 - хан Крум стига до Цариград, след като е превсът получава правилно решение от правителството на
Александър Малинов на следната година, като всички зел Одрин.
1393 - пада Търновското царство.
преподаватели заемат отново своите катедри.
1821 - край река Прут в сражение с турците загива
1951 - умира художникът Стефан Иванов, роден в с.
Индже войвода.
Долна Бела речка, Монтанско, на 25 декември 1875.

15 юли – Св. мчци Кирик и Юлита. Св. равноапостолен велик княз Владимир
1914 - започва да излиза полумесечно списание
“Отечество”, което от началото на втората си година
става месечно. Субсидирано от държавата литературно списание и ръководено от Щаба на войската, предназначено за широк кръг читатели; поставя си задача
да поддържа връзка между народа, интелигенцията
и армията и да подкрепя правителствената политика.
Застъпени са лирика, белетристика, статии по научни,

18 юли – Св. мчк Иакинт в Амастрида. Св. мчк
Емилиан Доростолски
1332 - цар Иван-Александър нанася тежко поражение на византийците при Русокастро, близо до Бургас.
Положението на императора Андроник III е така отчаяно, че той възлага надеждите си само на Бога. Българският цар проявява “съжаление и състрадание” при
сключване на мира и му позволява да се оттегли с
остатъка от войската си, като го съветва да бъде “поумерен занапред”. Това поражение на византийците

слага край на тяхното
господство в крепостите по тази покрайнина. Освен това се
уговаря женитбата на
дъщерята на император Андроник III - принцеса Мария, с Михаил Асен,
син на цар Иван-Александър. Тъй като Михаил Асен
и Мария тогава са непълнолетни, бракът между тях
се сключва след няколко години.
1837 - в семейство на западнал занаятчия в Карлово се ражда Васил Иванов Кунчев, станал същинска легенда под името Васил Левски. През 1858 г.
той приема монашество под
името Игнатий, а на другата
година става дякон. От 1861
г., когато до него достига
агитацията на Раковски за
въоръжена борба срещу
турското иго, до края на
бурния си живот Левски се
отдава на революционната
борба. За разлика от Раковски той смята, че освобождението може да се постигне
чрез въстание на организирания вътре в страната
народ. Всеки, който казва
Апостола на Свободата, произнася името на Васил
Левски-Дякона.
Обесен е на 19 февруари 1873 в София.
1877 - роден в с. Байлово, Софийско, писателят Елин
Пелин.
1895 - умира от раните си след покушението Стефан
Стамболов.

19 юли – Шеста Неделя след Петдесетница на
Св. Oтци от 6те Вселенски събора. Преп. Макрина. Преп.
Дий.
1867 - в дългата и упорита борба на българите за освобождаване на Пловдив от изкуствено натрапения му
гръцки характер, е направена решителна крачка напред
с едно на пръв поглед младежко дръзновение. При ремонт на чаршията в града променят металния покрив на
безистена. Върху лист тенекия от покрива един български младеж изрязва думата “Пловдив”. Съседите гърци
откриват тенекията, прибират я и я занасят на властта с
подхвърляне, че българите пишат по улиците призиви
към размирици. Турската власт разследва случая. Георги Чалооглу - най-видният пловдивчанин, обяснява, че
за българите името на града е Пловдив, тъй си го наричат те, а не Филипопол, както искат гърците. Властите
освобождават младежа, което българите тълкуват като
официално признание на името
Пловдив. Борбите на българския
народ за очертаване и утвърждаване на своя национален образ
през миналия век вземат и такива
наглед незначителни и любопитни
форми.
1877 - край Стара Загора, защитавайки Самарското знаме, загива
Павел Калитин
подп. Павел Калитин.

ДАРИТЕЛСТВОТО Е БЪДЕЩЕ

Живеем в сложно време. Науката говори за експлозивно разширяваща
се Вселена. Всичко бързо
се променя, но в действителност и Доброто и Злото, продължават да бъдат
основни сили. Въпросът е
от теб кое излиза, твоята
свободна воля накъде те
води? Разбира се, основният въпрос е: Тази земя е
наша - утре наша ли ще е?
И друго - нашите деца утре
наши ли ще бъдат? В смисъл - ще наследят ли стойностите ни... Защото е сигурно - животът им не ще
е лесен на този кръстопът.
Така че предлагаме някои
идеи, които да обсъдим, и
да действаме.
Човек и добре да живее умира. Важно е кой го

наследява. Остават книгите, вещите.
Да направим Движение за дарение на книги
и вещи на туристическите
дружества.
И така, да помечтаем заедно: След време във всеки
град и село да има Дом на
БТС - от туристическо дружество... Долу може да има
кафе и чай-планински. Горе
салон - мъничък, за срещи
и организиране на пътя
утре. И задължително книги, карти, пътеводители.
Алеко казва: „ИДИ и ОБОЗРИ”. Аз казвам: Прочети, разузнай от хора били там, и
тогава тръгни.
Имаше преди двайсетина години малка туристическа библиотека. Излязоха над 150 книжки. Вяр-

но - неугледни, евтини, но
умни. Издадоха се и много
книги на туристически писатели. Или писатели-планинари. Идеята ми е във
всяко дружество да има
туристическа библиотека.
Разбира се, със списък на
книгите. И всяко дружест-

во да представи в БТС копие от списъка и вторите
и следващите екземпляри
да се раздадат на други
дружества. Да се започне
от областните и общинските центрове. После надолу.
Да има програма минимум
от 100-200 книги. Но навсякъде, по цялата ни
Родина.
В София живеят
почти 2 милиона. И
все умници, паралии
и с много книги - да
ги подарят на туристическите дружества
от родните си градове. Освен книгите на
Алеко Константинов
и Иван Вазов, добре е да има на Лалю
Маринов - наричан
ЛАМАР, Хайтов, Ясен

Антов, Асен Христофоров
- познавачът на Рила, Джек
Лондон, Фризон Рош, Ален
Бомбар, Райнхолд Меснер
и много други.
Израснал съм с книгата:
“Пътешествието на капитан Скот до Южния полюс”.
Там двама мъже искат да
са първи на Южния полюс.
Скот залага на моторните
шейни, но те дефектират.
Залага и на консервите. Но
намира в тях пясък, вместо храна... И в тази книга
има истинско мъжество и
истински подвиг в борбата със стихиите. Останал е
обаче “Дневника на Скот”.
И той сега се чете в последния учебен ден на всички
английски училища. Ние
можем да четем “Живата
вода” на Людмил Янков.

Основното е огънят да
се пренесе. Сега тази инициатива тръгна от дъщерята на Никола Миронски
- Иглика, която посъбра
парички от добронамерени хора и издаде книгата
на своя баща – “Белите
планини”. И сама я продаваше по планините. А
със събраните пари купи
4 компютъра, които дари
на Планинарското училище в Троян. Сега можем
да започнем събиране на
пари за второ издание на
тази книга, а защо не и на
други подобни, които да
са в тези Библиотеки във
всеки туристически дом,
във всеки град и във всяка
хижа на БТС по планините.
И ТАКА - ЕХО, ТУРИСТИ
- НА ПЪТ!
Инж. Радослав
Главчев
препечатано
от в-к “ЕХО”
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Родов корен

ТАМБОС:

ТРОЯ САМОТРАКИ!

„Лаокоон”
в музей на
Ватикана,
Рим

Ннкола ГИГОВ
Шлиман откри Омирова Троя. Девет пласта
руини прекопа той, за
да достигне до Златните
съкровища на Приам.
Приам - цар на Троя имал 50 сина и много дъщери. Една от тях е Касандра. Двама души отгатнали хитростта на ахейците
с дървения кон. Жрецът
Лаокоон, който предупредил троянците, че дървеният кон е пълен вътре
с ахейци - да не отварят
вратите на Троя. И от стените на Троя метнал едно
копие и го забил в дървения кон - за ужас на смълчалите се вътре скрити
ахейци. Но не повярвали
на Лаокоон, пуснали две
змии да го удушат заедно
с двамата му сина и това
по-късно е пресъздадено в скулптурната композиция “Лаокоон”.
Вторият човек, който
предупреждава троянците, че дървеният кон е
хитрост, а не дар за примирие, е Касандра. Но
троянците, уморени от

13 - 19 юли 2009 г.

десетгодишната война, въпрос. Верни са думи- фей и същите думи повне й повярвали и тогава, те на Евенос (5 в. пр.н.е.): таря Омир. И за сиренипреди завладяването на Мечът гръцки е безсилен те, и много пластове и
Троя, изпаднала в без- срещу Троя и до днес.
в “Илиада”, и в “Одисея”
умство, Касандра взела
“Зора розопръста” - повтарят прежни митода крещи на всички тро- пее Орфей и същите думи ве. Византийският учен
янци:
повтаря Омир. “Море Йоан Цец пише (на гръц- ТОГАВА, ТРОЯНЦИ, широкогръдо”- пее Ор- ки език) директно: “Омир
ГОТВЕТЕ СЕ ЗА СТОзаемал много стиНОВЕ!
хове и идеи от ОрТака рухнала Троя
фей.”
- с вкарването на дърПо “Илиада” на
вения кон, избиванеОмир Шлиман отто на нощните стракри Троя. Той уточжи, запалването на
ни Троянската равхрамовете, изнасилнина, разстоянието
ването на жените до
от морето до креолтарите, хвърлянето
постта, дворците,
на децата на троянциАкропола, възвите - високо от стените
шенията и местана крепостта.
та на сраженията.
А Омир пее ли или
Шлиман в страстплаче: “Троя свещеното си и безумно
на за мойто сърце е
търсачество откри
най-скъпа от всички”.
34 извора от всичЗащо Омир жали за
ките 40. Измери и
погиваща Троя!? 3ащо
температурата им
не слави победители- 17,5 градуса. По
те-ахейци? Един грък
гонитбата
между
никога не би написал
Ахил и Хектор оптакива съчувствени
редели окръжностстихове за Троя. Омита на крепостта. Опровият въпрос и авторедели точно къде
рството на “Илиада” Съкровището на Приам, открито
е бил на поклонеоще не е завършен от Хайнрих Шлиман
ние Александър Ма-

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

кедонски в Троя. Сякаш
“Всички авторитети
Омир го водеше и му бяха против нас!” - пише
казваше къде да копае. Шлиман. Те са за БунарОтхвърли Бунарбаши и баши. Но Шлиман избивъзприе Хисарлъка. По ра и зарича: “Източната
змиите разпозна 40-те част на хълма е моя!” И
извора и спеше до пъл- в 1869 г. започва разкозящите змии. Определи, пки. Измисля си титла, за
че гръцкият лагер е да- да му вярват. Моли да му
леч - към Сигейонските намерят жена, докато копредпланини. А от Си- пае, защото няма време.
гейон до Бунарбаши има “И нямам си никого на
40 километра. Шлиман света!” Откриват му Соязди на кон, като замаян фия от Атина, оженват се
от видения, и уточнява след запознанството. Тя е
- стих по стих от Омир, момиче от Атина (Влизал
метър по метър сред съм в родния й дом). Тя
руините. И сърцето му грабва Шлиман с бялата
първо очертава картата си рокля и големите си
на историческите сраже- очи.
ния по време на ТроянА Шлиман разкопава.
ската война. Нито един Открива идоли “с големи
филм или роман, или очи на кукумявки”. И ридокументален разказ не сунки “совооки”. С лице
е детайлизирал толкова на кукумявка е богинята
неща, колкото сърцето на троянците. Змиите шана Шлиман “На съмване рят наоколо. Пие отвара
Агамемнон събира гър- от билки, за да не умре,
ците и дава лицемерна ако го ухапят. През 1873
заповед за завръщането година Шлиман открива
в Родината. Изтеглят ко- Скейската порта. А посрабите.”
ле, след 7 метра натрупаНо това е хитрост на на пепел и прах, открива
Одисей. Не с храброст, “Златното съкровище на
а с хитрост превземат Приам” - 20 златни предТроя. На възвишение- мета, чаша като кораб,
то Хисарлъка е палатът. чаша от електрон, диаде“Това трябва да е
“Новият Илион”
- шепне си сам
Шлиман.
Платото на върха е
дълго 233 метра
и приблизително
толкова широко.
Шлиман дълбае
дупки.
Убеден
е: “Това е Троя”.
Търси. Изтощен
е. Спи под едно
Рожково дърво.
И около него има
само куп развалини.
Той
търси
Скейската порта.
Там била отвлечената Елена и
от зидовете на
крепостта гледала как се развиват сраженията. София Шлиман с „Накита на Елена”
До нея били цар
Приам, Хекуба и старците, ма... “НАМЕРИХМЕ ТРОЯ!”
които също гледали. “От - казва той на София.
дивата смокиня до един
Сякаш и морето се
покрив се вижда остров вълнува като Шлиман. То
Самотраки”. Тамбос - Ве- има свои течения, заобилика светлина - ще кажат каля остров Самотраки,
траките. Пера и шлемове преди да се разплиска в
се мяркат из равнината. бреговете на Троя. МоБоевете са като нереал- рето бучи и издава звукни видения. Блестят под бучение. Там е мястото за
слънцето много оръжия. Орфеевите ясновидци. А
Чува се звънтенето. Виж- в Троя е мястото за тродат се падащите и умира- янските ясновидци. Те
щи троянци и ахейци. 100 са родствени и близки
000 ахейска войска сре- помежду си. Теченията
щу 10 000 троянци. Едно на остров Самотраки са
към десет. И устояват 10 две - едното в горните
години. Кои са героите!?
слоеве на водата, другоПо една седмица Шли- то е длъбинно и обратно.
ман не яде нищо.Само И там звуците, вихрите,
ръжен хляб и вода.
магнетизма
пораждат

Родов корен
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плаж (до Троя) ще има
много кръв и смърт!”
Хекуба отива на остров Самотраки, за да
потърси мъдростта и на
Орфеевите наследници
(Орфей вече е убит). Тя
носи дарове, открива
жреците в пещерите, но
те не искат да вземат богатите й дарове. И като
съпоставя отговорите на
троянците, траките-беси
и на ахейците, разбира,
че са различни. Тревога
витае в сърцето й и като
че ли жреците не искат
да изрекат онова, което

Съзвездието Орион

внезапна телепатия и
ясновидства. И видях потеклото на траките: Орион, Атлантида, пелазгите,
траките-беси или “Говорещите с боговете”. Атлант е наше родословие,
Харопс - дядо на Орфей
и цар на траките, е атлант. Ойагър - бащата на
Орфей и цар на траките,
е атлант, и самият Орфей
е най-великата личност с
родословие от атлантите,
достигнал “Колосалният
синтез на идеите”. Ние
сме клонка от Атлантида, клонка от атлантите.
Видях и родословното
потекло на троянците
- също от атлантите, но
с малки различия. Те са
свързани със съзвездието “Плеяди”. Дардан е памет за Дарданелите, син
му Трос е памет за Троя,

Атлантида

носела златни накити и
гривни. Принцесата била
обсипана със злато. В
царевичнорусата й коса
имало вплетени златни
нишки. Тя светела като
утрото. И роклите й тежали от украшения.
Имало и Дом за змиите. Имало и 4 големи
сгради, които образували квадрат. Имало градина и олтар на бог Асклепий (Лечителя). Очите на

Част от Съкровището на Приам

внукът Ил е памет за град
Илион и следват Лаомедонт, Приам и Хекуба,
50-те им сина, многото
дъщери. 19 деца на Приам са от Хекуба: Хектор,
Парис, Хелен, Полидор,
Троил, Касандра... За да
се появи гибелта на Троя.
Цяла Троя принадлежи на Приам. Там блести
златен покрив, червени
колони, златни стени, а
долу светулка морето. И
над всички острови се
издига Самотраки.
В най-високата част
на Троя е дворецът на
цар Приам. Горният град
е широк кръг, с две порти. А долният град е без
стени.
Боеспособните мъже
на Троя са 10 000, а боеспособните мъже на
ахейците са 100 000 души,
с 1186 кораба. 10 пъти повече.
От 40 години Приам
управлявал Троя. Смятали го за най-богатия
човек в света. Съкровищата му били в царския
мегарон. Хекуба винаги

хората виждали жени с
червени рокли и мъже с
бели туники. А жреците
носели широки роби в
синьо и златно.
Тук, в Троя, било пълно с молители и дарители. Даренията били
най-различни: дарения
от гълъби, съдове от мед,
сребро, статуи на боговете, ниши в стените,
миризми и благовония,
вино в сребърни чаши,
символите “Огън 7”. Стаите били номерирани.
Имало и лабиринт от 7
стаи. И знаците (символни) за чаша, земя, огън
- цял символен свят. Хекуба - майката на Парис
- рисувала цветя. Касандра - от тригодишна - пострадала и започнала да
чува гласове. Изрича неразбираеми думи. От 11годишна започва да страни от хората. Обича да
плува и следва делфините. “Само във водата съм
щастлива!” Сама си говори, а няма никой до нея.
„Слушах сънищата си!” И
тя първа изрича: “На този

ще се случи скоро. Само
Касандра и Лаокоон изричат, че идва нещастие
(Троянската война).
Преди това Орфей е
оставил болката си: “Аз
съм нещастен, че изричам пророчества, но какво да правя, когато истината напира в гърдите
ми”.
Одисей е циник и думите му са гадни: “Истината е курва с много дрехи!”
Хекуба пита на остров
Самотраки:
- Кой се е връщал от
мъртвите?
- Никой, освен Орфей.
А Касандра, дъщерята на Приам и Хекуба,
вижда плисната кръв по
стените на Троя и повтаря и потретя: “ТЕ ИДВАТ!”
(Ахейците).
До стените на Троя е
пристигнал от Родопите цар Рез с войската си.
Следващият ден те трябва да влезнат тържествено в Троя, за да помогнат
за победата. Но предсказателите на ахейците са
изрекли, че ако цар Рез
от Родопите влезне с войската си в Троя, победата
ще бъде на троянците.
Уморени от дългия път
и като им дали почивка,
траките заспали. Жадували по-бързо да съмне,
за да влезнат в крепостта
на Троя при своите скъпи
сродници.
Ахейците убили поставените стражи, избили
по време на сън траките
от Родопите, убили и цар
Рез - братовчед на Орфей,
и откраднали конете им и
златноукрасените им колесници. (Както ги описва
и Омир). Аз открих едно
изображение на ваза от
Гърция, на което е изписано голямото, жестоко и
масово убийство по време на сън. Одисей и Диомед са изпълнителите на

този пъклен замисъл. Затова, когато ме поканиха
на пътешествие по море
в чест на Одисей, аз отказах. Човек, който убива
хората по време на сън,
не може да бъде герой.
Макар и разрушена,
Троя остава безсмъртна.
Остава безсмъртен и остров Самотраки с прочутите Орфееви мистерии.
И 7-те метра пепел не
могат да закрият жаравата на Троя, жаравата
на Самотраки, жаравата
на Орфей, Родопите и
Голяма Тракия. Останали са думите: “Във всеки
поет възкръсва образа
на Орфей, който с лирата
си укротява зверовете”. А
Клавдий Клавдиан ще напише на латински: “МОЖЕ
ДА СЕ ДОБЕРЕ ВСЕКИ БЕЗНАКАЗАНО ДО КНИГИТЕ
НА ОРФЕЙ”. Тези думи са
изписани в IV - V век след
Христа. Или 1800 години
след смъртта на Орфей
все още имало запазени
негови книги, въпреки че
са започнали да ги изгарят още при смъртта му.
И тези книги, съхранени
в Рим, Милано, Флоренция, достигат до Марсилио Фичино и Леонардо
да Винчи. Орфей е определен като “ВДЪХНОВИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА” И С
НЕГОВОТО ИМЕ ЗАПОЧВА
ВЕЛИКОТО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКО ВЪЗРАЖДАНЕ.
Шаму отбелязва, че
“Троянската война наистина се е състояла към
края на XIII век пр.н.е.”
Досега
Троянската
война има 19 датировки.
Аз най-много вярвам на
датировката на Ератостен, който е велик математик, питагореец и пръв
изчислява обиколката на
Земята. Той датира Походът на аргонавтите с
кораба “Арго” до Колхида в 1225 г. пр.н.е. - едно
поколение преди Троянската война. Чрез него
и Аполоний Родоски от
Александрия
датирах
Похода на аргонавтите,
а Орфей е бил аргонавт
с кораба “Арго” и по този
начин датирах и векът,
когато е живял Орфей
Родопееца - XIII в. пр.н.е.
Това вече е приета научна и историческа истина.
Когато бях в Колхида
(1984 г.), търсех древни
истини за реалния поход
и събрах много факти и
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Неоптолем, синът на Ахил, убива Приам, детайл от
амфора, ок.520 пр.н.е.

извори, които съм отразил в 10-те ми книги за
Орфей. Тук ще прибавя
нещо неписано: В Грузия
се добрах и после преведох една малка поема от
Бахтияр Вагабзаде - поет
и професор от Баку. Поемата се казва “Тоз, който
търси, намира”. Тя е посветена на Шлиман. Тук ще
приведа само фрагменти
от тази поема:

тежката мъгла и мракът
отстъпва към дъното на
Ада.
Тамбос! - Орфей ни
дари с буквите и стана
Зора на бъдното. Даде ни
поезията и музиката и ни
направи безсмъртни.
Лек бриз от XXI век
ме прогали и аз видях
съвременна Троя. Видя
ми се лишена от древното си величие. Няма ги
“В този свят за какво сме дошли? стъпките на Орфей,
Като размислиш – смисълът на музиката на Орфекраткия ни живот е да търсиш. евите мистерии на
Самотраки,
възОкриля ни вярата, с която
дишките
на
Приам,
достигаме до скъпата истина.
обречеността на
Прахосаното е печалба,
загубата - намерено съкровище. Хектор, трагедията
на хубавата Елена...
Това е чистото горене.
Топим се като в огнеупорен съд – Няма ги и древните
вярата става наше стремление. аргонавти, преминали по тези места
Само вяра - друг изход няма!
реално, а оставили
Толкова разровени възвишения,
толкова прехвърлени пластове, след себе си сказания, легенди и миза да разкрие величавата Троя
тове. Нашият реаот дебелата пепел вековна.
лен живот и реален
Тоз, който търси, намира.
свят са паднали
Той не търсеше Троя,
ниско пред Злата древната истина.
ния телец и блаАко истината е някъде скрита,
городните герои
тя все пак съществува.
сега са съзвездия
Нужен е търсач на истина.
на небето, откъдеТърсач, твърд като Шлиман.
то ни дават знаци:
Той съживява митове.
САМО ТЕЗИ, КОИТО
В неизтощимото търсене
ЖЕРТВАТ ЖИВОТ
вярата става на истина.
И ТВОРЧЕСТВО ЗА
От душата, като Троя,
ДРУГИТЕ, МОГАТ ДА
тя дойде и възкръсна!”
СЕ НАДЯВАТ НА ДАЩе ми се да повто- ЛЕЧНОТО БЪДЕЩЕ. И колря думите на Хераклит: кото по-късно възкръсне
“Орфеевото слово е мъл- една потулена истина,
ния, която вечер запалва толкова по-високо засиязвездите”.
ва тя. Та целият свят да я
Тамбос! - възкръсна види с изумените си очи.
Великата светлина на Тамбос!
траките.
6 юни 2009 г.
Тамбос! - пръска се
с. Гела

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

13 - 19 юли 2009 г.
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

Материали: Гвоздеи, четири дървени палета (дъски, свързани заедно, така че да оформят четири
страни с размери най-малко 1,2 х 1,2 х 1,2 м), или дъски с дължина 1,2 м.
Построяване:
- Подгответе дървени колчета, дълги 1,2 м, за опора на четирите ъгъла на съоръжението;
- Изберете подходящо място и забийте опорните
колове в земята в определените ъгли на съоръжението;
- Подгответе дъски, дълги 1,2 м, и ги
заковете за опорните колове, като започнете отдолу нагоре, за да направите
четиристранен сандък. Оставете по 5
см между дъските, за да може въздухът
да влиза свободно в купчината;
- Ако желаете да намалите времето на компостиране, направете втори
сандък до описания, за да може докато
отпадъците в първия се разлагат, във
втория да събирате новите материали.
Ще получите голямо улеснение при
обръщането на компоста, ако в това
съоръжение и в следващото едната от страните направите като врата.

Съоръжение от дървени дъски - II
вид

КОМПОСТИРАНЕТО
ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО
КОМПОСТИРАНЕ В СЪДОВЕ
И ГРАДИНСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Д-р Светла НИКОЛОВА,
Сдружение „Агролинк”
Един добър начин за спретната купчина е събирането
на органичните материали в
съдове или специални съоръжения, които не е трудно да
конструирате сами. Следващите страници ще ви покажат
как можете да направите това
по едни прост и лесен начин с
достъпни средства. Едно идеално съоръжение има здрави
стени за задържане
на топлината и покрив за валежите. Необходимите размери
са най-малко 1 метър
във всички посоки.
Изберете
дизайна,
подходящ за вашата
градина.
Мястото за съдовете: подберете празно
място, което е подходящо за изсипване и
разпръсване на компоста в градината.
Бихте могли да използвате пространството в края на градината, в ъгъла, но

помислете дали ще ви е удобно да разхвърляте готовия материал след това. В една малка градина вие можете да си
направите и преграда (екран)
от растения, които да скриват
компоста. Рано или късно ще
трябва да спрете добавянето
на материали за компостиране и да ги оставите да се
разградят. Затова трябва да
предвидите и място, което
ще използвате, когато се запълни съда. Най-доброто решение е да имате два или
три съда (съоръжения).
Не е необходимо да сте
професионалист, за да
конструирате съоръжението за компост. Тук ще
ви предложим няколко
прости идеи, които можете да осъществите лесно
сами.

Съоръжение от
дървени
палети
(дъски)

Тази конструкция може
да се построи от използвани дървени дъски или
палети.

Това съоръжение прилича на първото и също
изисква четири опори в ъглите.
Материали:
- 4 дървени или метални стълба за опора, дълги
около 1,20 м;
- По-дебела жица за завързване;
- Дървени летви с височина около 1 м и ширина
5-10 см.
Построяване:
- Изберете подходящо място и забийте здраво в
земята опорните ъглови стълбове, за да образуват
квадрат със страни около 120 см;
- Съединете дървените летви с металната жица с
помощта на клещи така, че да се оформят страните
на квадрата.

Съоръжение от телена мрежа (или
армиран плат)

Това съоръжение е много просто и лесно за направа, както от галванизирана мрежа, така и от друга
мрежа, с която в момента разполагате. Ако направите опорни стълбове, това ще укрепи стабилността,
но ще направи мрежата по-трудна за преместване.
Подвижната
мрежа
може да ви осигури лесен достъп до
компоста, когато той
е готов на дъното, а
горният слой все още
не е.
Материали:
- Мрежа с размери:
дължина най-малко
3 м и височина около
0,9 м;
- Дебела жица;
- 3 или 4 дървени (или метални) колове, високи 1,2
м;
- Подходящ материал за капак: допълнително
мрежа с минимални размери - дължина 0,9 м и широчина 0,9 м.
Построяване:
Огънете около 7-8 см от ръба на мрежата, така че
да получите един по-здрав, почистен от стърчащи
жици ръб.
Завийте мрежата в кръг и я поставете на определеното място за компостиране.
Нарежете дебела жица, за да завържете краищата
на мрежата с помощта на клещи.
Разположете дървени или метални колове откъм
вътрешната страна на мрежата. Закрепете здраво
стълбовете към мрежата; забийте ги в земята, за да
осигурите
опората
на
с ъоръжени ето.
За
построяването на
това съоръжение може
да използвате и армиран
плат.

Природа, екология, медицина
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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

Компостер от съд за отпадъци

Това съоръжение е подходящо за
градинските и хранителни отпадъци от
домакинството. Компостните съставки
от този тип трябва да се обръщат от време на време.
Материали:
Стар варел за отпадъци или друг варел с подвижен капак.
Построяване:
Направете три реда дупки на разстояние 10-15 см един от друг по протежение на целия варел. Пробийте също и
няколко дупки на дъното на варела. Те са необходими за проникването на въздух и за осигуряването на
дренаж (за оттичане на излишната вода).

Въртящ се компостиращ варел

Ако вашите нужди от компост са малки и вие не
разполагате с време да обръщате материала, тогава
бихте могли да построите този компостер и той ще
е подходящ точно за вас. Варелът се завърта няколко пъти, когато добавяте
нов материал. Той се построява с минимален ръчен
труд, при това изграждането му не отнема много
време.
Материали:
- 180-литров варел;
- 4 дървени дъски за отвесните греди - 120 см х 6
см х 12 см;
- 2 дъски за хоризонтални греди - 90 см х 6 см х 12
см;

13

- 2 дъски за кръстачки - 125 см х 3 см х 9 см;
- 4 ъглови дъски, които захващат хоризонталните
греди и кръстачки - 70 см х 3 см х 9 см;
- 2 свързващи греди - 80 см х 6 см х 12 см;
- дървен кръг с диаметър 20 см;
- кръг с диаметър 7 см;
- болтове за захващане.
Построяване:
- Снабдете се с варел, който не е бил предназначен за съхраняване на токсични химикали. Най-добре е, ако в него са били държани хранителни продукти. Ако е
от метал, не трябва да бъде боядисан отвътре и да е с ръжда.
Можете да нанесете покритие
от вътрешната страна с естествен грунд. Пластмасов варел е
добра възможност.
Пробийте отвор в точния
център от двата края на варела, за да разположите металния
прът. Отбележете с линия предполагаемия център.
- След това очертайте с линия отвора на варела. Про-

бийте отвор с диаметър 6,5 см. Ако
варелът има ребра,
трябва също да ги
разрежете. Може
да се монтират
панти и резе на
вратата. (Размерът
на вратичката, по
дължина на варела,
трябва да бъде възможно по-голям, за
да не се задържа
материал по периферията на варела
при изваждането
му).
- От бял бор отрежете два големи кръга с диаметър около 20 см и
два други малки с диаметър близо 7 см. Пробийте 1213 мм дупка в центъра на всяка и намажете с лепило
малките кръгове и ги притиснете до големите. Залепването става по-лесно на менгеме в скоба. След
като лепилото изсъхне, пробийте дупка в центъра
и промушете желязна пръчка (ос) през варела като
захванете дървените кръгове с болтове за варела.
(Пръчката може да бъде извита в единия край като
чекрък.)
- За стойката отрежете 4 дървени дъски по около
125 см и две по 90 см и сглобете.
Оста се „лагерува” в отвори на дървената рамка.
Друг вариант е тя да ляга в жлебове, издълбани отгоре, в средата на съответните дървени опори. Горното позволява по-лесно разглобяване и пренасяне на
конструкцията.
(Знаете ли че...?
Бобовите растения обогатяват почвата с
азот.)

20 правила да подобрите
начина си на хранене

1. Пийте повече вода!
Тя не съдържа захар, кофеин или мазнини, които влизат в състава на
повечето газирани или
млечни напитки. Освен
това, водата способства
за прочистването на организма и за подобряването на работата на храносмилателната система,
а освен това е полезна и
за здравето на кожата.
2. Приготвяйте месото на грил вместо да го
пържите. Това ще намали
съдържанието на мазнините, но няма да повлияе
върху вкуса му.
3. Вместо чипс или
вафли по-добре изяжте
някакъв пресен плод,
ако сте гладни между основните хранения.

4. През зимата приготвяйте супа от различни зеленчуци: картофи,
лук, керевиз, праз, моркови. В съчетание с препечени хапки тя е много
подходяща за обяд или
като първо ястие за вечеря.
5. Не консумирайте
едно и също ястие два
пъти дневно. Редувайте
например ориза с пюре
или задушени зеленчуци.
6. Избирайте пици с

домати, червени чушки
и други зеленчуци. Кашкавалът също е добре да
е нискокалоричен.
7. Заменяйте повече
продукти със зеленчуци.
Например, когато приготвяте спагети, заменете каймата със зеленчуци.
8. Вместо сметана използвайте кисело мляко
– то е по-нискомаслено.
9. Експериментирайте, опитвайте различни
видове хляб, плодове
и зеленчуци и по този
начин диетата ви ще се
разнообрази.
10. Ежедневно изяждайте поне 5 порции
плодове и зеленчуци.
Една порция се равнява
на един пресен плод или
резен диня, чиния салата
или чаша плодов сок.
11. Закуската трябва
да ви засити и да даде
добро начало на деня, за
да не се появи изкушението за кроасан или нещо
подобно.
12. Вечерята не
трябва да е много късно.
Организмът не успява

да преработи приетите
мазнини преди лягане,
ако сте вечеряли твърде
късно.
13. Не забравяйте за
разходката! Тя помага на
организма да преработи
храната.
14. Подобрявайте
вкуса на ястията с разнообразни подправки:
пресни или изсушени,
или лимонов сок. Те не
съдържат мазнини и са
много по-полезни, отколкото солта.
15. Не се страхувайте да експериментирате
в готвенето! Домашно

приготвената храна е
по-здравословна от полуфабрикатите.
16. Не си струва напълно да се лишавате от
сладко. Пълното ограничаване от нещо ще ви накара да намразите здравословното хранене.
17. Не преживявайте
много, ако сте нарушили някое от правилата
- просто отново се обърнете към балансирана
диета.
18. Опитайте се да
въвлечете всички членове на семейството в
здравословното хранене. Нека децата ви помагат в готвенето. Това ще
се превърне в полезен
за тях навик.
19. Преди да отидете на среща с приятели
в бар, изяжте сандвич,
малка порция спагети
или банан. Това ще помогне на организма да
се справи с алкохола.
20. Винаги изпивайте чаша вода след всяка
чаша алкохол и ще видите колко добре ще се
чувствате на следващата
сутрин.
Източник: Zdrave.bg
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Аз съм Ян Бибиян. Аз съм малък като залък,
силен като великан, силен като великан

Предания от гръцките и турските острови

МОМЧЕТО НА СИРЕНАТА

И

мало едно време един рибар. Той станал на
петдесет години, но все още нямал деца. По
цял ден ловял риба и капвал от умора. “Ех
- мислел си рибарят, - да имах дете, та да
ми помага”.
Един ден, като ловял риба, от преумора му се завило свят и той се строполил в лодката си.
- Ах, боже мой! - изохкал рибарят. - Да имах и аз
дете.
Тогава от морето изплувала една сирена и му казала:
- Какво ти е, та охкаш?
- Какво ли? - отвърнал той. - Станах вече на толкова години, а нямам дете да ми помага, та да не се
измъчвам сам.
- Аз ще ти дам едно детенце, но ще ми го върнеш
ли, когато стане на дванадесет години?
- Добре - съгласил се с радост рибарят, като си
мислел, че докато стане на дванадесет години, сирената ще го забрави.
- Вземи тази ябълка - казала му сирената, - изяж я
и догодина жена ти ще роди момченце.
Взел рибарят ябълката и я изял. След година жена
му родила момченце, както му казала сирената. Колкото повече растяло, толкова по-красиво ставало.
От радост баща му забравил какво му заръчала сирената.
Един ден, когато детето седяло на задната част на
лодката, от морето неочаквано изскочила сирената,
грабнала го и го отнесла в своя дворец на морското
дъно. Тъй бедният рибар изгубил детето си и отново
останал сам. Сирената задържала детето, докато станало на седемнадесет години. Тогава тя пак го извадила на морския бряг, дала му една от своите люспи
и му рекла:
- Хайде сега върви, където искаш!
Момчето тръгнало за родната си къща. Като го видели майка му и баща му, ахнали. Но на момчето му
омръзнало да стои в къщи и казало:
- Ще ида да се поразходя малко из полето.

Вървяло, вървяло и
стигнало до един дол.
Гледа - една свиня, един
орел и безброй големи
крилати мравки се карат помежду си.
- Добре че дойде,
юначе, та да ни поделиш тази мърша, защото ние щяхме да се избием помежду си - казали му животните.
- Откъде да знам как
да ви я поделя? - отговорило момчето.
- Подели ни я, както
искаш, и ние ще бъдем
доволни!
Тогава
момчето
дало кокалите на свинята, месото на орлите,
а шкембето и червата
оставило на мравките.
- А сега - казали му животните, - за доброто, което
ни стори, ще ти дадем и ние по нещо.
Свинята му дала косъм от своята четина, орелът
- перо, а една от мравките му подала едно крилце.
- За какво ми е това крилце? - казало момчето на
мравката. - С какво можеш да ми помогнеш ти?
- Вземи крилцето ми, някой ден може да ти потрябва.
Ти ме смяташ за нищо, но аз ще ти намеря жена.
Момчето взело и крилцето на мравката.
- Когато ти потрябваме, нагрей нещата, които ти
дадохме, и ние ще пристигнем веднага - казали животните.
- Добре - рекло момчето.
Взело подаръците, скрило ги в пазвата си и се
върнало в къщи. Един ден баща му го повикал при
себе си и му казал:
- Ние, синко, вече остаряхме и имаме нужда от чо-

век да ни гледа. Време е да се ожениш.
Момчето обаче не харесвало нито една девойка
от селото. Не минало много време и един ден царският глашатай разгласил: “Който иска да се ожени за
царската дъщеря, да отиде при нея и да й отговори
на три въпроса. Ако отговори правилно, царят ще
му даде дъщеря си за жена, ако ли не, ще му вземе главата.” Хиляди момци отивали при царската дъщеря,
но никой не можел да отговори на нейните въпроси.
Момчето чуло това и казало:
- Ще отида и аз.
Заплакали баща му и майка му и започнали да го
увещават:
- Остани си, синко, още не сме ти се нарадвали, а
ще те загубим.
- Ще отида, не може иначе. Благословете ме и да
тръгвам.
Благословили го родителите му и то тръгнало за

Съкровища от
Малоазийския бряг

В

ъв времето на халиф Харун
ар-Рашид в град Багдад имало
човек, когото наричали Синдбад-хамалина. Той живеел сиромашки. Случило се така, че един ден той
носел тежък товар, а тоя ден бил много горещ - уморил се Синдбад от своя
товар, изпотил се, а жегата се усилила.
Минавал той покрай портата на един
търговец, пред която било поливано и
пометено, въздухът там бил прохладен,
а до портата имало широка пейка. Сложил хамалинът товара си на тази пейка,
за да си почине и да подиша чист въздух, а от портата повял към него нежен
ветрец с благоуханен мирис и той, като
седнал на края на пейката, се наслаждавал и слушал откъм жилището струнни
звуци на лютня и гласове, които го изпълвали с вълнение.
Хамалинът изпаднал в голям възторг, и като се приближил до портата,
видял вътре в къщата голяма градина,
зърнал там слуги и разни неща, които могат да се намерят само у царете

и султаните; облъхнал го благоуханен
мирис на всевъзможни прекрасни ястия и напитки. Вдигнал той поглед към
небето и възкликнал: “Слава на тебе,
творецо, ти надаряваш безмерно, когото искаш. Ти отсъждаш на тварите
онова, което пожелаеш: едни са щастливи, а други като мене тънат в безкрайна умора и унижение”.
И Синдбад-хамалинът рекъл да
вдигне своя товар и да си тръгне, но
изведнъж при него от портата излязъл
млад слуга с красиво лице и прекрасна
снага, в разкошни дрехи. Хванал той
хамалина за ръката и му рекъл: “Влез
да поприказваш с моя господар, той
те вика”.
А хамалинът искал да откаже, но не
можал. Той оставил товара си у вратаря
при входа на къщата и влязъл със слугата. Видял прекрасен дом, върху който лежал отпечатък на гостоприемство
и достойнство, а като погледнал в голямата приемна зала, видял там благородни господа и знатни търговци; и
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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 осакатеността си на своите деца.

царския дворец. След няколко дни пристигнало там
и отишло при царската дъщеря, която била толкова
красива, че човек не можел да я гледа. Тя взела едно
огледало в ръцете си и казала:
- Скрий се, където искаш, аз ще те открия. Ако не
те открия до девет часа утре сутринта, ще ти стана
жена!
- Добре - отговорил момъкът, - съгласен съм!
Отишъл край морето, нагрял люспата и ето ти я
сирената.
- Какво искаш? - попитала го тя.
- Искам да ме скриеш така, че никой да не може да
ме види до девет часа утре сутринта.
Сирената грабнала момъка, отнесла го в своя дворец на дъното на морето и го скрила там. След това
взела, че натрупала пред него като планина всички
риби. Момъкът не се виждал никак.
На сутринта царската дъщеря станала, измила се,
взела после огледалото и започнала да гледа. Погледнала към планините - не го видяла. Огледала навсякъде по земята - не го открила никъде. Обърнала
се към звездите - и там не го намерила. Погледнала
тогава в морето, забелязала натрупаните риби и си
казала: “Сигурно се е скрил там”. И започнала да наблюдава, без да откъсва погледа си оттам. Свят й се
завило от взиране, но решила да гледа до вечерта.
Привечер рибите започнали да се разотиват. По
едно време царската дъщеря забелязала момъка да
лежи в двореца на сирената. “Ах, хванах те! Без малко щеше да ми се изплъзнеш!” - казала си тя и отишла
да спи спокойно.
На другата сутрин момъкът дошъл при царската
дъщеря.
- Е - попитала тя, - къде се беше скрил?
- Познай - отговорил момъкът. - Защо питаш
мене.
- Ти беше в морето, в двореца на една сирена.
Момъкът се смаял, но казал:
- Добре. Ще се крия и утре и ако можеш, намери ме.
На другия ден момъкът нагрял перото на орела и
той пристигнал:
- Какво искаш? - попитал го орелът.
- Искам да ме скриеш така, че да не се виждам отникъде!
Събрали се орлите, грабнали момъка и го отнесли

имало в залата всевъзможни цветя и разни благовонни растения, и закуски, и плодове, и множество разнообразни ястия, и вина от отбрани грозда.
И имало инструменти за музика, и веселба, и прекрасни робини, и всички те стояли на местата си,
а сред залата седял човек знатен и почтен, с побеляла от годините брада; той бил красив на лице
и прекрасен по външност, имал вид величествен,
достоен и почтен. Той бил стопанинът на къщата,
позволил му да седне и заповядал да му поднесат
разкошни ястия. Синдбад-хамалинът почнал да
яде и ял, докато се наял до насита, а после рекъл:
“Слава на аллах!” - измил си ръцете и поблагодарил на присъстващите.
- Добре дошъл - рекъл му стопанинът на къщата, - денят на твоето дохождане е благословен. Как
се казваш ти и с какво се занимаваш? – - - Господарю - отговорил Синдбад, - аз се наричам Синдбадхамалинът и нося на главата си чужди неща срещу
заплащане.
Стопанинът на къщата се усмихнал и му рекъл:
- Знай, хамалино, че ти се наричаш така, както
и аз - Синдбад-мореплавателят. Но аз искам да ми
повториш думите, които каза, когато стоеше на
портата.
Хамалинът се смутил и възкликнал:
- В името на аллах, не ми се сърди! Умората и
трудът, и лошият поминък научават човека на неучтивост и безразсъдство.
- О, хамалино - рекъл стопанинът на къщата, знай, че моята история е чудна. Аз ще ти разкажа
за всичко, което стана и се случи с мене, преди да
достигна това щастие и да седна на това място,
дето ме виждаш. Аз достигнах това щастие и това
място само след голям труд, силна умора и много
ужаси. Аз извърших седем пътешествия и за всяко пътешествие има по един чуден разказ, който
смущава умовете.
Из “Морски приказки”
Разказал Чавдар АЛАДЖОВ
Илюстрации Борислав СТОЕВ
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Българите са умни и хубави и това се дължи на високия морал на техните
деди и съзнателния им живот в хармония с природата. А как ще изглежда в
бъдеще българската нация, зависи от днешните поколения.

чак в Африка. Скрили го в една планина. Струпали се
около него и направили с телата си цяла крепост. На
сутринта царската дъщеря станала, измила се, взела
огледалото и почнала да гледа.
- Я да видим - казала си тя - какво ще направим
днес! Вчера много ме измъчи този момък.
Погледнала най-напред в морето, но нищо не видяла. Погледнала към небето - нищо. Към звездите пак нищо. Обърнала се към планината и видяла много орли, събрани на едно място.
“Сигурно е там” - казала си царкинята и не откъсвала вече погледа си от планината. Привечер, когато започнало да се смрачава, орлите се разотишли
един по един. Тогава царската дъщеря забелязала
да се червенее фесът на момъка. “А, сега няма да ми
избягаш вече! Когато се върнеш, ще те направя на
парченца, защото много ме измъчи” - заканила се тя
и отишла да спи.
На другия ден сутринта момъкът дошъл при нея.
- Къде се беше скрил? - попитала го тя. - Много ме
измъчи ти, но знаеш ли какво ще те направя?
- Познай къде съм бил - казал момъкът.
- Беше в Африка. Орлите те бяха скрили в една
планина.
- Добре - казал момъкът. - Ще се скрия още веднъж и ако ме откриеш, вземи ми главата!
- Добре. Скрий се, но ако те намеря, ще те направя
на парченца!
Но царската дъщеря само го заплашвала на думи,
защото вече го обичала. “Какъв ли е този човек - помислила си тя, - дето отива ту при рибите, ту при
птиците?”
На другия ден момъкът нагрял косъма на свинята
и тя веднага пристигнала при него.
- Какво искаш? - попитала го свинята.
- Искам да ме скриеш така, че да не се виждам отникъде!
Събрали се всички свине, изкопали набързо една
голяма яма, легнал момъкът вътре, а свинете отгоре,
и така нищо не се виждало.
На сутринта царската дъщеря се събудила, взела
пак огледалото и започнала да гледа. Гледа към планината - няма го. Гледа към звездите - нищо. Гледа
към морето - и там не могла да го намери.
“Ех - казала си тя, - къде ще го намеря сега?” - и тък-

мо щяла да остави вече огледалото, и забелязала на
едно място събрани много свине. Погледнала повнимателно и видяла, че свинете се разотиват вече,
защото се смрачавало. Почакала още малко и забелязала да се червенее фесът на момъка. “А, хванах ли
те най-после! Тук си бил, а аз никак и не предполагах!”
- помислила и отишла да спи.
На сутринта момъкът дошъл радостен при нея,
защото си мислел, че не го е открила.
- Къде беше? - попитала тя.
- Познай - отговорил момъкът.
- Беше в една яма, свинете те бяха скрили.
- Добре - рекъл той. - Позволи ми да се скрия за
последен път и ако ме откриеш, отрежи ми главата!
- Съгласна съм - отговорила царската дъщеря.
Отишъл си момъкът, нагрял крилцето на мравката и тя пристигнала.
- Какво искаш? - попитала го мравката.
- Искам - рекъл - да ме скриеш така, че царската
дъщеря да не може да ме намери никога.
- Сложи това крилце в устата си - казала мравката
- и ще се превърнеш в мравка. Покатери се тогава по
стената и се скрий зад царската дъщеря! Но внимавай да не го глътнеш!
Сложил момъкът крилцето в устата си и се превърнал веднага на мравка. Покатерил се по стената
и се скрил зад царската дъщеря.
Царската дъщеря взела пак огледалото и започнала да гледа. Погледнала насам, погледнала натам
- не го открила. Погледнала към морето, не видяла
нищо. Погледнала към звездите - нищо. Към планината - също. Стояла от сутринта до вечерта пред огледалото, без да откъсва поглед от него. Просто се
побъркала. “Къде ли се е скрил?” - мислела си тя. Чак
до залез слънце гледала в огледалото. Като видяла,
че не може да го открие никъде, така се разсърдила,
че грабнала огледалото и го направила на парчета.
- Къде си? - извикала тя. - Ела, ще ти стана жена!
Тогава момъкът извадил крилцето от устата си,
превърнал се пак на човек и я прегърнал.
- Ето ме! - извикал той.
Така момъкът се оженил за царската дъщеря и
спасил живота на много хора.
Из “Морски приказки”
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Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?

БОЛКА ПО ЛЯТОТО
На Веселин Маринов
Някъде
в далечното ми детство
падаше огромна тишина.
Вечер,
след бакърения залез,
идваше набожната Луна,
свила под
лозница в чемшира
сенки от античността.
А щурците
носеха Всемира
в „Ода”-та на Вечността.
И така по
звездните маршрути
аз бродирах своите мечти,
но отдавна
въздухът се срути
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Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

и затрупа ме почти:
вълчи студ и
нечовешка драма,
болка, от която не кърви...
но сънувам
всяка вечер мама
по пътя Млечен как върви.

Джек ЛОНДОН
ГЛАВА 4
Междувременно след разкриването на заговора
за бягство от затвора в карцерите цареше ужас. И
нито за миг през тези безконечни часове на чакане
мисълта, че ще трябва да последвам другите затворници, да изтърпя пъкъла на инквизицията, да бъда
доведен обратно и захвърлен на каменния под между каменните стени и желязната врата на карцера,
не напускаше съзнанието ми.
Дойдоха да ме вземат. Неприветливо и грубо, с
юмруци и псувни ме замъкнаха и ме изправиха пред
капитан Джейми и директора Атъртън, застанали
пред редица от пет-шест купени от щата и заплащани с данъци зверове-надзиратели, които стояха в
стаята и чакаха да изпълнят всяко нареждане. Но те
не бяха нужни.
- Седни - каза директорът Атъртън и посочи тежко кресло.
Аз, пребит и смазан, лишен от вода за дълго денонощие, премрял от глад, грохнал от боя, добавен
към петте дена в карцера и осемдесетте часа в усмирителна риза, притиснат от нещастната човешка съдба, настръхнал пред това, което щеше да ме сполети,
след като бях видял какво е сполетяло другите - аз,
отвъргнато несигурно човешко същество и някогашен професор по агрономия в тихо университетско
градче, аз се поколебах дали да приема поканата и
да седна.
Директорът Атъртън беше едър мъж и много силен човек. Ръцете му се стрелнаха да ме хванат за раменете. Аз бях сламка за неговата сила. Той ме вдигна във въздуха и ме стовари на стола.
- А сега - каза той, след като изпъшках и преглътнах
болката, - разправи ми цялата работа, Стандинг. Изплюй камъчето... до края, ако не ти е жал за себе си.
- Не зная нищо, за това, което е станало... – започнах аз.
Повече не успях да кажа. Той изръмжа и с един
скок се нахвърли отгоре ми. Отново ме вдигна във
въздуха и стовари на стола.
- Без глупости, Стандинг - предупреди ме директорът. - Кажи си всичко от начало до край. Къде е динамитът?
- Не зная нищо за никакъв динамит... – протестирах аз.
Той пак ме вдигна и блъсна на стола.
Минал съм през много изтезания от различен
вид, но когато размишлявам за тях в тишината на
тези мои сетни дни, сигурен съм, че никое друго
страдание не може да се сравни с това мъчение. С
помощта на моето тяло този здрав стол загуби всякаква прилика със стол. Донесоха друг и след време
и той бе разнебитен. Те донасяха все нови столове и
безконечния разпит за динамита продължаваше.
Когато директорът Атъртън се умори, смени го
капитан Джейми, а след това надзирателят Монохан

СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ

зае мястото му в стоварването ми върху стола. И все динамитът, та динамитът – “къде е
динамитът?” – а нямаше никакъв динамит.
Знаете, най-после аз бях готов да дам голяма част от безсмъртната си душа за няколко фунта динамит, за които да можех
да призная.
Не зная колко стола бяха счупени с
моето тяло. Аз припадах безброй пъти
и накрая всичко това се превърна в някакъв кошмар. Бях наполовина занесен и наполовина избутан и завлечен
обратно в тъмнината. Там, в карцера,
когато дойдох в съзнание, заварих
доносник. Беше един бледолик дребен наркоман, готов да направи каквото му поискат за малко наркотик.
Щом го разбрах, изпълзях до решетката и извиках в коридора:
- При мене има “слушалка”,
момчета! Игнейшъс Ървин! Внимавайте
като приказвате!
Избухналите клетви биха разклатили самоувереността на човек, по-смел от Игнейшъс Ървин. Беше
жалък в ужаса си, а ревналите като зверове от всички страни, изнемогващи от болка доживотни му разправяха на какви ужасии ще го подложат през идните години.
Да бе имало тайни, присъствието на доносник в
карцерите щеше да накара затворниците да мълчат.
Но при положение, че всички се бяха заклели да казват истината, те говореха пред Ървин открито. Единствената голяма загадка беше динамитът, за който те
знаеха толкова малко, колкото и аз. Те се обръщаха
към мен. Умоляваха ме, ако ми е известно нещо за
динамита, да си призная и да ги спася от по-нататъшни страдания. А аз можех да им кажа само истината:
че не зная нищо за никакъв динамит.
Едно нещо, което доносникът ми каза, преди надзирателите да го отведат, говореше колко сериозен
беше този въпрос за динамита. Разбира се, аз предадох на всички новината, която гласеше, че нито едно
колело не се било завъртяло в затвора през този ден.
Хиляди осъдени, които работеха, останали заключени в килиите си и имало изгледи никоя от разните

фабрики на затвора да не заработи пак, докато не се откриел някакъв динамит, скрит от някого някъде в затвора.
А следствието все
продължаваше.
Все
така затворниците ги измъкваха един по един и
домъкваха или донасяха
обратно. Разправяха, че директорът Атъртън и капитан
Джейми, изтощени от усилията си, се сменявали един друг
през два часа. Докато единият
спял, другият разпитвал. И спели, без да се съблекат, в същата
стая, където един след друг били
смазвани яките затворници.
И от час на час в тъмните карцери безумните ни мъки се изостряха. О, повярвайте ми като на
човек, който знае, че да бъдеш обесен е лесно, в сравнение с начина,
по който
живи хора могат да бъдат изтезавани
до крайност и пак да останат живи. Аз също страдах
наравно с тях от болки и жажда, но към моите страдания се добавяше и това, че през цялото време си
давах сметка и за страданията на другите. От две години бях непоправим и моите нерви и мозък се бяха
закалили от страданието. Ужасно нещо е да видиш
як мъж смазан. Около мен смазваха едновременно
четиридесет яки мъже. Непрекъснато се чуваха молби за вода и помещението се превърна в лудница от
викове, стонове, бръщолевене и бълнуване на хора,
изпаднали в делириум.
Не разбирате ли? Истината, тъкмо истината, която
казвахме, беше нашето проклятие. Когато четиридесетте души твърдяха едни и същи неща с такова единодушие, директорът Атъртън и капитан Джейми
можеха само да стигнат до извода, че показанието е
научена наизуст лъжа, която всеки от четиридесетте
повтаря като папагал.
От гледна точка на властите, тяхното положение
бе не по-малко отчаяно от нашето. Както научих после, директорският съвет на затвора бил свикан теле-
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

МЪЧНА ТИШИНА
На баща ми
Боже мой,
каква тишина?
И от днеска
татко го няма.
Аз изпитвам
огромна вина
пред сълзите
в очите на мама.
Всяка вечер
тя плаче до сън,
ала сън
не я хваща до утрото.
Щом вратата
се хлопне навън,
се изправя тя цяла
на кутрето.
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от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

Татко чака,
тя знае, че той
ще се върне
със изгрева ален;
романтичен,
до болка герой,
през прозореца
само погален.
През прозореца,
ала уви,
есента
е затрупала цяла
мойто детство
и мама почти
с тишината
от мъката бяла...
Петко Каневски

графически и две роти полиция бе спешно изпратена към затвора.
Беше зимно време, а студът е понякога остричък
дори и в калифорнийската зима. В карцерите нямахме одеяла. Моля ви да разберете, че е много студено
да изтегнеш пребита човешка плът на ледени камъни. Най-после ни дадоха вода. С гаври и псувни надзирателите вкараха пожарния маркуч и започнаха
да поливат със силната струя карцер след карцер,
докато пребитите ни тела се спитиха отново от напора, с който ни шибаше струята, докато се видяхме до
коляно във водата, за която толкова бяхме жадували
и за която сега се молехме да спре.
Няма да говоря за всичко онова, което преживяхме в карцерите. Между другото само ще спомена, че никой от тези четиридесет доживотни никога вече нямаше да бъде същият. Луиджи Полацо не
можа да си възвърне разсъдъка. Дългия Бил Ходж
бавно се побърка и след една година също отиде да
се разхожда в алеята на смахнатите. Ах, и колцина
още последваха Ходж и Полацо, а други, чиято физическа издръжливост бе подровена, станаха жертви
на затворническа туберколоза. Цели двадесет и пет
процента от четиридесетте умряха през следващите
шест години.
След моите пет години в единочка, когато ме отведоха от Сан Куентин, за да ме съдят, видях Джак
Трюмсела. Почти нищо не виждах, защото премигвах на слънчевата светлина като прилеп след петте
години на тъмно, но все пак видях Джак Трюмсела
достатъчно добре, за да ми се свие сърцето. Видях
го като прекосявах двора. Косата му беше побеляла.
Беше преждевременно състарен. Гърдите му бяха
хлътнали. Бузите също. Залиташе като ходеше. Ръцете му трепереха като на парализиран. И очите му се
наляха със сълзи, когато ме позна, защото и от мен,
някогашния мъж, бе останала жалка развалина. Тежах осемдесет и седем фунта. Косата ми се бе прошарила и не беше подстригвана от пет години, както
и брадата и мустаците. Аз също залитах при ходене,
тъй че надзирателите ми помогнаха да прекося залетия от ослепителен блясък двор. И Джак Трюмсела, и
аз се взирахме един друг и се познахме по пагубните
следи на времето.
Хора като нас са привилегировани дори и в затвора, тъй че той се осмели да наруши правилника и да
ми заговори с пресекващ и треперещ глас:
- Бива си те, Стандинг! – изграчи той. – Не се издаде.
- Но аз и нищо не знаех, Джак – отговорих му шепнешком (бях принуден да шепна, защото от петте
години мълчание бях кажи-речи изгубил гласа си).
– Мисля, че изобщо никога не е имало някакъв динамит.
- Така трябва! – изграчи той и детински закима с
глава. – Дръж на своето. Не им казвай. Тебе те бива.
Свалям шапка пред теб, Стандинг. Ти не се издаде.
И надзирателите ме поведоха нататък; това беше
последният път, когато видях Джак Трюмсела. Ясно
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свободна
върху клада
оцелявам
пепелна

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

***
слънце в зенита
жарки чувства
хралупа крие
ласка пресъхнала

***
Лъчи огряват билото.
И изгревът се спуща,
без помисъл за нощ.
Расте с огромни
крачки.
Превзема дефилето.
И шатра от
светулки над цялата земя.
Брега прегръща.
И песен разцъфтява
в пролетни ята.

Иванка Янкова
Из “Звездни чанове”

***
часовникът изтича
минути часове
годините прелистват
мигове

беше, че дори и той бе повярвал в легендата за динамита.
Два пъти ме изправяха пред пълния директорски
съвет. Те ту ме заплашваха, ту ме придумваха. Становището им по отношение на мен се оформи в две
предложения. Ако се съглася да предам динамита,
ще ми наложат незначително наказание от тридесет
дена карцер и след това ще ме направят отговорник на библиотеката на затвора. Ако постоянствам
в своята упоритост и не предам динамита, ще ме
сложат в единична килия до края на присъдата ми.
В моя случай, понеже бях доживотен, това бе равностойно да ме осъдят на строг тъмничен затвор,
докато умра.
О, не, Калифорния е цивилизована. Няма такова
нещо, предвидено в сборника на законите. То е жестоко и необичайно наказание и никоя съвременна
държава не би поела отговорността за подобен закон. Въпреки това, в историята на Калифорния аз
съм третият човек, който е бил осъден на строг тъмничен затвор до живот. Другите двама бяха Джек
Опънхаймер и Ед Морел. Скоро ще ви разкажа за
тях, защото дълги години гниех заедно с тях в килиите на мълчанието.
А, още нещо. След малко ще ме изведат и ще ме
обесят... не, не за убийството на професор Хаскел.
За това получих доживотна присъда. Ще ме изведат
и ще ме обесят, защото бях намерен за виновен в
нападение с телесна повреда. И това не е в тъмничните правилници. То е законно положение и може
да се намери в углавното право.
Предполагам, че съм разкървавил носа на един
човек. Аз не видях да тече кръв, но е така според показанията. Търстън му беше името. Беше надзирател в Сан Куентин. Тежеше сто и седемдесет фунта и
беше в добро здраве. Аз тежах по-малко от деветдесет фунта, бях сляп като прилеп от дългия живот на
тъмно и бях прекарал толкова дълго между четири
тесни стени, че на големи открити пространства ми
се завиваше свят. Всъщност моето е било съвсем
ясен случай на начална агорафобия, както скоро го
научих в деня, когато избягах от единочката и ударих надзирателя Търстън по носа.
Ударих го по носа и го разкървавих, когато ми се
изпречи на пътя и се опита да ме хване. И затова ще
ме обесят. В законите на щата Калифорния пише, че
доживотен затворник като мен, когато удари тъмничен надзирател като Търстън, се осъжда на смърт.
Положително кръвотечението от неговия нос не
може да е продължило повече от половин час;
въпреки всичко аз ще бъда обесен заради това.
И имайте предвид! Този закон в моя случай е ex
post facto (“като се изхожда от станалото по-късно”).
Той не е бил закон по времето, когато убих професор
Хаскел. Бил е гласуван чак след като аз бях осъден
на доживотен затвор. И тъкмо това е същественото: моята доживотна присъда ме правеше отговорен според един закон, който още не беше влязъл
в сила тогава. И поради моя статус на осъден до жи-

вот, аз ще бъда обесен за телесна повреда, нанесена
на надзирателя Търстън. Това е явно ex post facto и
следователно - противоконституционно.
Но какво общо има конституцията с утвърдените от конституцията правници, когато те искат
да махнат от пътя си известния професор Даръл
Стандинг? Нито дори случаят с моята екзекуция ще
може да служи като прецедент. Преди една година,
както знае всеки, който чете вестници, точно тука,
във Фолсъм, обесиха Джейк Опънхаймър за съвсем
същото престъпление... само че в неговия случай на
телесна повреда той не беше виновен за разкървавяването на носа на надзирател. Той беше наранил
един затворник с ножа за хляб, когато затворникът
се е мъчил да го отнеме от него.
Странно е всичко това – животът и поведението
на хората, и законите, и преплитащите се пътища.
Аз пиша тези редове в същата килия в отделението на убийците, в която е бил и Джейк Опънхаймър,
преди да го изведат и да му направят това, което ще
направят на мен.
Предупредих ви, че имам да пиша за много неща.
Сега ще се върна към повествованието си. Директорският съвет на затвора ми предложи избор: да
ме направи отговорник на библиотеката и да ме
освободят от тъкачницата за юта, ако предам несъществуващия динамит; доживотен затвор в единочка, ако откажа да предам несъществуващия динамит.
Дадоха ми двадесет и четири часа в усмирителна
риза да го обмисля. След това ме изправиха пред
директорския съвет отново. Какво можех да направя? Не можех да ги заведа при динамит, който
не съществуваше. Казах им това и те ми казаха, че
съм лъжец. Казаха ми, че съм труден случай, че съм
опасен човек, морален изрод и най-големият престъпник на века. Казаха ми много други неща, а след
това ме отведоха в единочките. Сложиха ме в килия
номер едно. В номер пет лежеше Ед Морел. В номер
дванадесет лежеше Джейк Опънхаймър. И беше лежал там вече десет години. Ед Морел бе прекарал
в килията си само една година. Той излежаваше петдесетгодишна присъда. Джейк Опънхаймър беше
доживотен. Аз също бях доживотен. Поради това
изгледите бяха и тримата да останем там за дълго
време. И въпреки това, минали са само шест години,
а нито един от нас не е в единочка. Джейк Опънхаймър го обесиха. Ед Морел го направиха главен отговорник в Сан Куентин и след това помилваха едва
онзи ден. Аз съм тука, във Фолсъм, и чакам деня,
определен съответно от съдията Морган, който ще
бъде сетният ми ден.
Глупци! Като че ли могат да задушат моето безсмъртие с нескопосаното си приспособление от
въже и бесилка! Аз ще тъпча и ще тъпча пак – о! –
безброй пъти тази хубава земя. И ще я тъпча в плът,
ще бъда княз и селянин, слуга и глупец, ще седя на
високо място и ще пъшкам, тъпкан от господари.
Превод Сидер Флорин
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Историята на Пат

Робърт Шварц,
„Храбри души”
- Ето другата дъщеря на Пат, Дона. Появява се в
човешка форма, двукрака, момиченце на девет-десет години с хваната на опашки коса.
Такова развитие беше изненадващо. Защо Дона
бе приела формата на малко момиченце? Помолих
духа-водач на Стейси да обясни.
- Това е предвестник на поведението, което ще
възприеме за този живот - поведението и манталитета на по-малкото дете - отговори Стейси, предавайки
думите на своя водач.
- Така ли ще я види Пат при разговора?
- Да. Моят водач казва, че душата носи мантията
на личността и физическия облик, които ще приеме
в този живот. Отчасти задачата на планирането преди раждането е да научим да разпознаваме определени физически маркери, по които да идентифицираме после важните личности в своя живот. В 98% от
случаите маркерите се отпечатват в подсъзнанието
на човека и това му помага после да разпознае сродните души в своя живот.
Знаех, че под „сродни души” Стейси и нейният водач имаха предвид важните хора, а не само романтичните партньори.
- Тя се спуска към него. Изглежда много щастлива.
Сяда на пода пред Пат.
Пат: - Искам да присъстваш в живота ми, за да
мога да те прегръщам, да те обичам и да те насочвам, а ти да можеш да сочиш пътя пред мен и да ме
водиш там, където трябва да отида.
Дона: - Татко, необходимо ми е понякога да бъдеш
зъл. Тази злоба и онова, което ми се струва отхвърляне, ще ме принудят да се вгледам навътре в себе си.
И макар да зная, че е заради бутилката, ще се принудя да влизам навътре, да измервам собствените си
чувства и усещане за реалност. Това ми е нужно, защото ми напомня по много силен начин коя съм. Макар в началото да изглежда, че ме прави прекалено
стеснителна и изпълнена със съмнения, това е част
от моето израстване. Част от пътя, който трябва
да измина в този живот. Ето това е необходимо да
направиш за мен.
Пат погалва по главата бъдещата си дъщеря и се
съгласява.
Пат: - Съжалявам за това, което ще се случи. Обичам те. Макар да знам много добре, че това трябва
да стане, съжалявам, че ще стана причина да изпитваш болка.
Дона поема ръката му, ръката, която я гали по главата, и я притиска до сърцето си.
Дона: - Не, няма да ми причиниш болка. Това е мой
избор. Аз съм отговорна за него.
- И после тя излиза. Сега моля моя водач да ни покаже още. Виждам да влиза Каръл, първата съпруга
на Пат. Облечена е в нещо, което не мога да определя другояче освен като прерийни дрехи. Изглежда така, както е изглеждала в предишен живот като
обитателка на прериите на Съединените щати, вероятно в началото до средата на XIX век. Носи семпла
басмена рокля, косата й е прибрана назад съвсем
скромно. Моят водач ми обяснява какво показва облеклото: първо, че е все още вкопчена в този минал
живот и второ - колко практична е натурата й.
Този предишен живот на Каръл и Пат е прекъснат
рано. Показват ми това превъплъщение в прериите
на Мисури. (Същия щат, в който Пат бе планирал да
се самоубие в този живот.) Имат едно дете. Заедно
с други две семейства са нападнати от индианци.
Ние казваме „скалпирани”, но на мен ми изглеждат
обезглавени. Каръл се съгласява да бъде с Пат в този
живот, за да има всичко, което е трябвало да има в
предишния. Едно от тях е труден живот; другата част
са децата.
- Стейси - попитах аз, - тя казва ли защо желае да
се омъжи за човек, страдащ от алкохолизъм?
- Ще помоля водача си да ми го покаже.
Пат: - Вероятно ще имам проблеми с пиенето и
емоционалната нестабилност.
Каръл: - Ако се съгласиш да го направиш по моя

начин, няма да имаш този проблем. (Размахва пръст
насреща му.)
Първоначално това го натъжава, сякаш не е
оправдал очакванията й. Но после виждам как се
изправя и казва:
Пат: - Тогава е нужно да присъствам в живота ти,
за да ти покажа, че животът не е само един начин,
че не може да бъде направен само от бяло и черно.
Трябва да бъда до теб, за да ти покажа нюансите на
сивото.
Тези думи не я радват. Разстройва се. После се отказва от по-нататъшната съпротива.
Каръл: - Предполагам, че си прав. В такъв случай
ще бъда открита с теб. Ще те приема в сърцето си
с надеждата, че ще успееш да разбиеш блокажа, непроницаемата стена около моето сърце и емоции.
Пуснала съм вътре само децата си, но ще пусна и
теб. Страхувам се това да не означава, че ще бъда
наранена. Но ще те пусна вътре, защото знам, че ме
обичаш, и защото аз също те обичам.
- Пат хваща ръцете й и ги държи известно време.
Тя кима, изправя се и напуска.
Виждам да приближава синът на Пат, Андрю. Той
го нарича „татко”. Говори за енергия. За хиперактивност. Говори също за перфекционизъм.
Андрю: - Винаги ще искам повече, отколкото
имам. Винаги ще се стремя към нещо повече за себе
си и моя живот.
Пат: - Да, да.
Андрю: - Понякога
ще губя равновесие и ще
забравям хората около
мен, които зависят от
мен и ме обичат. Понеже се съгласявам да бъда
твой син и да правя нещата, които ти е нужно
да правя, ще се наложи да
ме издърпваш обратно в
моментите, когато съм
дотолкова изпълнен със
собствената си неспокойна енергия, че да забравя своето семейство
и къде са краката ми, и
че е необходимо да стъпват на земята.
Имам нужда да бъдеш
стабилният елемент в
моя живот, дори когато
ти самият не си здраво
стъпил на земята. Ако
ти не ми напомняш къде
е земята, като те гледам
ще знам къде не е. Служи
ми твоят пример. Тук е,
за да ме учи колко е важно да не позволявам да се
отдалечавам прекалено
от твърдата почва и да
запазвам фокуса си.
- Говорят за изключителния интелект на Андрю.
Той няколко инкарнации е работил в областта на механиката, на изобретенията. Бил е асистент в лабораторията на Айнщайн. Но никога не е бил на място,
където да види осъществяването на даден проект от
началото до края. Винаги губел фокуса, захващал се
с нещо друго и в крайна сметка не бил продуктивен.
В този живот Андрю няма да се занимава с научни
изследвания, за да бъде работата му по-фокусирана,
но постижението е все така част от неговата природа. Непрестанното желание да прави и да бъде нещо
остава. Разчита баща му да му напомня да запазва
своя фокус и стабилност.
Стейси млъкна. Двамата с нейния водач бяха приключили забележителното си, макар и кратко ментално пътуване из нефизическия свят.
Очевидно любимите хора на Пат бяха участвали
активно при планирането на най-голямото му жизнено предизвикателство. Нещо повече - те не само
бяха приели замисъла му; те гледаха на него като на
средство за своето личностно израстване.

Чаках възможността да поговоря с духа-водач на
Стейси във връзка с информацията, която ни бе предоставил. Той беше неизтощим източник на мъдрост
и имах много въпроси към него.
- Стейси - подех аз, - моля те, попитай водача си,
какви други причини имат душите, за да изберат алкохолизма.
- Много са - отвърна тя, повтаряйки думите на
своя водач. - Част от душите, които избират това, не
се чувстват комфортно във физическо тяло и алкохолът се превръща за тях в средство да живеят между два свята. Някои в минали животи са правили избора да малтретират други същества и балансират
това поведение, като избират да малтретират тялото
си. Моят дух-водач разгръща много дълъг списък с
причини, цяла хармоника.
Под „избор” водачът на Стейси имаше предвид
решенията, направени от свободната воля на личността след раждането, а не ролите, които си бяха
определили съвместно с други души преди инкарнацията. Ако всички се бяха договорили за това малтретиране, преди да се родят, подобно кармично балансиране нямаше да бъде необходимо.
Идеята, че една душа може да не се чувства комфортно във физическо тяло ме заинтригува. Попитах
Стейси защо става така.
- Казват ми, че това може да бъде следващият етап
от еволюцията. И може още да не се чувства комфортно да обитава тялото
в този нов стадий. Понякога хората, родени
със сериозно умствено
изоставане или с тежки
телесни проблеми, се
намират на ново еволюционно ниво, затова
прекарват живота си
по-скоро като наблюдатели, отколкото като
участници.
Сетих се за Дженифър (Трета глава), чиито синове бяха планирали да имат физически
увреждания, така че да
бъдат предимно в ролята на наблюдатели.
- Какво означава
„следващо ниво на развитие”: че повечето от
тези души инкарнират
за първи път или че се
заемат с нови уроци?
- По-често това е
първото им физическо
въплъщение на ново
ниво на еволюция, а не
първото им физическо
въплъщение - отговори Стейси, предавайки
онова, което чуваше от
своя водач. - Има случаи обаче, когато това е
първото физическо въплъщение, по-конкретно - за
хората, минали през училището на други планети и
тогава дошли на Земята.
- Какво би мотивирало душата да избере алкохолизма, а не някоя друга зависимост? - поинтересувах
се аз.
- Понякога алкохолът е това, с което разполагат (в
бъдещия живот). В други случаи това е веществото,
което би реагирало най-добре с тялото им. Много
често просто то е по-познато.
- Както разбирам, по първоначален замисъл хората изобщо не би трябвало да консумират алкохол.
Какво казва по този въпрос твоят дух-водач?
- Моят водач потвърждава абсолютно, освен в
случаите, когато ферментирал плод падне на земята.
Можеш да видиш как животните го ядат. Алкохолът
убива мозъчни клетки.
Този отговор ме обърка. Ако е всезнаещ, тогава
Бог е бил наясно, че хората ще започнат да използват гроздето и други растителни продукти, за да
създават алкохолни напитки. Попитах защо тези
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неща съществуват на Земята, ако човешкото тяло не
е предназначено да консумира алкохол.
- Чувам в отговор - започна Стейси, - че не е необходимо гроздето и гроздовият сок да ферментират,
за да бъдат от полза за тялото, и че при ранната употреба виното не е било опияняващо вещество. Другото е изкушението. То е едно от нещата, които земното училище ни дава възможност да отработим.
- Стейси, твоят водач спомена, че някои души
планират да изживеят алкохолизъм, защото в минал
живот са малтретирали нечие тяло и сега избират
да малтретират своето тяло. Би ли могъл да ни даде
малко повече разяснения. Доколкото знам кармата е
форма на обучение, а не на наказание.
Духът-водач на Стейси отговори, че понякога душите планират живот, в който се отнасят към себе
си така, както някога са се отнасяли към другите. И додаде, че
след като приключи поредния си
живот, всяка душа бива съветвана
да си прости. Някои успяват да си
простят, без да планират подобна
инкарнация, други не съумяват да
го направят. Между отделните прераждания някои се стремят да използват наученото, за да помогнат
на други в следващия живот. Тези
души планират живот, в който
стават съветници и психолози за
страдащи от зависимости; други
избират сами да изживеят някаква
зависимост, за да помагат по-ефективно по-нататък в живота си.
- А каква е разликата между душата, която може, и душата, която
не може да си прости, че е малтретирала тялото на друг човек? - попитах аз.
Стейси заговори по-бавно, тъй като започна да
предава дума по дума казаното от своя дух-водач.
- Яснота, угризения, развитие - отвърна той.
Обясни, че душите, които остават фокусирани
върху малтретирането, губят яснотата (и в резултат
не е изключено да решат да се накажат) и че да си
простиш означава да направиш голяма крачка по
пътя на еволюцията, защото това произлиза от безусловната любов.
- Главната цел на Земята е да ви научи да се освободите от страха и да обичате безусловно - добави
той.
Споменаването за страха ме накара да се сетя за
начина, по който Пат бе планирал да изцели неразрешения си страх.
- Стейси - казах аз, - доколкото разбирам, душата
взема определени енергии и ги поставя в личността
за следващия живот, за да бъдат излекувани. Правилно ли е това описание?
- Моят водач казва „да”.
- Какво казва твоят водач за идеята, че отрицателните емоции като страха не могат да съществуват на
по-високото вибрационно ниво от другата страна?
- Така е, но не означава, че всяка душа е на това
ниво през цялото време.
- Следователно душите с тези емоции са на пониска вибрация от другата страна?
- Моят водач казва да внимаваш много как описваш това. Не е точно да се каже „по-ниска вибрация”. Душите, които действат като „по-висши” духовни водачи - и не се нуждаят вече от физически превъплъщения - са го постигнали. Но това не означава,
че останалите са по-малко ценни. Той не иска някой
случайно да го изтълкува като класова система, защото не е.
- Как емоция като страха оцелява след физическата смърт?
- Зависи какво е преживявала и чувствала душата,
напускайки този живот - отговори Стейси.
Коментарът й ми припомни, че Пат поне два пъти
бе умирал, изживявайки голям страх - веднъж нападнат в прерията от индианци и втори път като войник
по време на битка. Сетих се и за Пенелопи (Четвърта
глава), която се стремеше в този живот да се излекува
от страха, който бе преживяла в момента на смъртта
си в предишна инкарнация.
- Значи онова, което хората чувстват в момента на
смъртта, е от изключителна важност?
- Да. Когато умират, те мислят за живота си и нерешените въпроси остават в тях. Скоро след като
напуснат тялото си, те обикновено вземат решения
във връзка с онзи живот и какво ще направят или не
искат да повторят при едно бъдещо въплъщение.
- Значи в момента на смъртта хората би трябвало да се поставят във възможно най-весела, любяща
среда?
- Да - отвърна Стейси. - Опитът ми показва, че този
преход се осъществява най-добре, когато хората са
заобиколени от любимите си същества. Така този
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преход носи най-голям покой.
***
Подобно на много от пиещите, Пат използва алкохола като средство за получаване на нова идентичност. И алкохолът прави точно това... само че идентичността, която му дава, не е същата, която Пат е
очаквал.
Пат е мислел, че алкохолът го превръща в нов
човек: духовит в разговорите, блестящ танцьор, впечатляваща фигура с неустоим сексапил. Всъщност
човекът, в който се превръща, е дете... дете на Бог.
Алкохолът буквално кара Пат да падне на колене.
В най-тъмния си момент той прегръща своята духовност с отчаяние, каквото лесният живот никога не
би могъл да предизвика. С времето отчаянието се
превръща в страст. Сега вече Пат прегръща Бог със
страст и, правейки това, всъщност
прегръща себе си.
Когато инкарнираме - т.е., когато
поставяме част от своето съзнание
в тяло и фокусираме възприятията
си върху физическия свят - ние създаваме илюзия, в която ни се струва,
че сме отделени един от друг и от
Всичко, Което Е. При някои въплъщения тази илюзия ни се струва по-реална, отколкото при други. В част от
предходните си животи Пат вярва
в реалността на тази илюзия и така
изгубва усещането си за Бог и за
своята божествена природа.
Като планира да преживее алкохолизъм от най-млада възраст, Пат
материализира желанието си да започне настоящия си живот в състояние на илюзията на разделеността.
От тази стартова точка смята да достигне момент,
когато ще бъде “абсолютно, напълно разгромен”.
Нощта на пода, когато Пат плаче за Бог, нощ на безмилостна самота и привидна изолация, е точно преживяването, към което се е стремил. В тази болезнена
пропаст Пат се е надявал да открие искрицата, която
ще запали отново огънчето на духовността му. Както
отбелязаха Стейси и нейният духовен водач, „Стремежът за преоткриването и постигането на духовната
връзка се мотивира от пълната й липса”.
Алкохолизмът се избира понякога като жизнено предизвикателство, защото ни дава, като вечни
души, опита от създаването на усещането за връзка
с Божественото. Чрез неговото създаване ние опознаваме по-дълбоко това чувство. Със своите повече
от два милиона членове по света, организацията на
Анонимните алкохолици използва добре известните
Дванайсет стъпки като част от програмата си за възстановяване. Също като Пат, всеки от участващите в
нея в третата стъпка се съгласява да „предам волята
и живота си на грижите на Бог”. Фактът, че алкохолизмът води толкова много хора до преживяване на
връзката с божественото, е нещо повече от случайност.
Когато сме у Дома в нефизическата реалност, не
можем да създадем отново това усещане за свързаност, защото никога не го губим. В духовното измерение постоянно осъзнаваме единството си с цялото Мироздание. Знаем, че сме част от Божественото
и че сме божествени. Макар да е невъзможно да
изгубим божествеността си, докато сме в тяло може
да престанем да я осъзнаваме, да „забравим” за нея.
Чрез този опит Пат копнее да възобнови усещането
си за единство с Бог. Когато се върне в духовния план,
Пат ще отнесе със себе си дълбоко усещане-знание
за връзка, което не би било възможно без контраста, създаден от алкохолизма през някой физически
живот.
С голяма сила Пат преживява четирийсет и четири мъчителни години
на илюзорна загуба на връзката. Кой,
освен най-смелите души, би се отделил от Любовта, която е тяхно право
по рождение, за да я опознае по-добре? Както ни показва Пат, преживяванията на физически план не са това,
което изглеждат. Онова, което някои
биха дамгосали като слабост или отстъпление, всъщност е абсолютно,
решително прегръщане на едно от
най-големите предизвикателства, които е в състояние да планира душата.
Общественото осъждане дава невярна представа за
величието на онези, които живеят в съответствие с
този план; те са толкова повече от това, което понякога ни се струва. Ролята им може да включва алкохолизъм, но изпълняващите я актьори са олицетворение на смелостта.
Именно тук илюзията се разделя, често на полярни противоположности. На повърхностно ниво
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светът действително може да види страх в Пат, така
както той самият го е забелязал в себе си. Страх от
социални институции. Страх от жените. Страх в работата да не бъде издигнат по-високо, отколкото са
способностите му. Страх, както спомена Стейси, да
не остане сам, че самостоятелно няма да съумее да
се справи с живота. Това са само настоящи прояви на
страховете, останали неразрешени от минали животи. Тези слоеве на илюзията крият дръзката душа, пожелала да се научи да не се страхува, докато е в тяло;
избрала преди да се роди, да се страхува от баща си
като съзнателно напомняне за по-дълбоки страхове; планирала да изгуби този баща в детството като
отключващ фактор за алкохолизма, който в крайна
сметка би могъл да излекува страховете й. Само смелите планират страх.
Страховете ни разделят от нашата реална
идентичност, затова трябва да ги откриваме, а не
да ги отбягваме. Посредством тяхното преживяване
ние си спомняме кои сме всъщност. Пат например
таи страх от самотата. Едва когато се е почувствал
напълно изоставен, той осъзнава, че никога не е бил
и няма да бъде истински сам. В привидното изоставяне той преоткрива връзката; в капитулацията
- върховната власт. Като създава онова, от което се
страхува най-много, Пат призовава сам себе си да си
спомни вечната истина. Успявайки да се освободи
по този начин от създадените от самия него илюзии,
той демонстрира, че страхът е велик учител, който
ни показва на нас самите.
В такъв случай човек може да попита: „Кой е
всъщност Пат?” Пат е любов. Пат е любовта, изразена
с такава готовност, така свободно към други души по
време на сеанса за планиране на живота му преди
раждането. Като любов Пат планира жизненото предизвикателство алкохолизъм, за да подпомогне не
само своето израстване, но и развитието на любимите си същества. Видян в тази светлина, алкохолизмът
му е форма на служене на онези, които са избрали да
бъдат в живота му. Кати научава уроци във връзка с
идентичността, границите и баланса. Как бихме могли да разберем баланса по-добре освен чрез дисбалансите, причинени от алкохолизма на наш родител?
Преживяванията на Дона, свързани с Пат, я принуждават да погледне навътре, за да открие любовта
към себе си - класически жизнен план за обучаване
чрез противоположности. Както е казал Карл Юнг:
„Който гледа навън, сънува. Който гледа навътре, се
пробужда.” Проявата на злоба от Пат, нещо, за което
го е помолила самата Дона, я пробужда за истинската й природа като любяща душа. Андрю се научава да
задържа фокуса и да стъпва здраво на земята. Каръл
успява да проумее нюансите на сивото, а Шърли има
възможност да познае себе си като любов и състрадание. Като служи на тези души, Пат им помага да се
разширят, а те на свой ред помагат на него да направи същото.
При планирането на живота на Пат, членовете
на бъдещото му семейство поемат лична отговорност за уроците, които ще учат благодарение на
неговия алкохолизъм. На физическия план, където не помним какво сме избрали преди да инкарнираме, често смятаме, че другите ни налагат да
преживяваме едно или друго. Възможно е да реагираме с гняв, страх, омраза, самоомраза, обвинения, чувство, че сме превърнати в жертва, или много други емоции, които не отразяват истинската ни
природа като души. Когато се пробудим, обръщайки
поглед навътре, ние си спомняме, че сме помолили
за тези преживявания. Тогава сме свободни да изберем да реагираме различно, включително да благодарим на онези, които са направили възможно нашето израстване. На онези, които сме обвинявали,
сега сме способни да кажем „благодаря”. Благодаря
ти, че си ме обичал достатъчно, за да
играеш роля, в която години наред да
поемаш удара на моя гняв. Благодаря,
че удържа обещанието си и изпълни
направения преди раждането ни договор. Благодаря, както каза Кати на
Пат, че ми позволи да премина през
това, което трябваше, за да стана човека, който съм днес.
Благодаря.
Живеем в свят, в който милиони хора
нямат добро мнение за себе си заради
предизвикателствата в своя живот. Някои са алкохолици. Те може би мислят,
че са предали любимите си хора. Може да смятат, че са
предали самите себе си. Но не е изключено и те като Пат
да са избрали временно да играят ролята на алкохолик
като форма на служене на другите и като път към разширението на личността. Този път като че ли ни отвежда
далеч, докато, като Пат, се пробудим и открием какво се
е криело през цялото време вътре в нас, докато сме се
взирали навън.
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Подготвяме се за новата
енергия на Светлината
най-добрата техника за
пречистване
е Вярата плюс
Прошката,

Лияна Фероли

В Мека и Палестина ще се
явят енергийните образи на
Исус и Богородица
Най-новата прогностична информация за 2009
г., която приема Йорданка,
е доста обнадеждаваща.
Тъй като ще се проявяват
много силни и обединяващи енергии през настоящата година, мнозина ще
се обърнат към вярата.
Подтик към това ще бъде
и честото появяване на
Исус във видения и сънища. А много високо в
небето на Мека и Палестина ще се явят енергийните образи на Сина и на
Майката, което също ще
доведе до разрастване на
пространствата на мира и
любовта. А също и до много духовни преживявания
и съзерцания, свързани с
красотата. Както и до една
нова биохимия, създаване
на предпоставки за отделяне в кръвта ни на ендорфините, които са отговорни за екстатичните, екстазните преживявания.
Но тъй като заедно
със земната ос ще се
промени и оста на наше-

то тяло, ще се наблюдават и някои физически неразположения, като болки
в ставите, бодежи в гърдите, изобщо по цялото тяло.
Но те са необходими, казва
Йорданка, тъй като чрез
тях се извършва необходимата трансформация и
подготовка на чакрите ни
за идващата нова енергия
на Светлината.

Ще чувстваме болки в
дясното подребрие, но не
трябва да се боим, защото това ще означава, че
се очистваме от старите
енергии. А болките около черния дроб, който
изчиства отровите, ще
означават, че можем да
ги облекчим чрез прошката. Не трябва да забравяме, че

защото двете са Светлина и солидна опора.
Именно с тази Светлина се
постигат чудеса в живота.
А всички други техники, в
т.ч. и йога, укрепват само
тялото, но не и духа. Дори
някои от тях са опасни,
тъй като тренират търпимост и така затаеният
в сърцето проблем става
разрушителен. Те могат да
се практикуват само ако
бъдат съпътствани с опознаване на дълбинната ни
същност, с изчистване
чрез Прошка и Любов.
Промените могат да
предизвикат и дезориентация, объркване, ако не
разбираме тяхната цел.
30-процентното отклонение на магнитната земна
ос, промяната в климата,
земетресенията, наводненията, циклоните ще

съпътстват започналата
промяна. Вулканът Етна
ще изригне три пъти, ще
има земетресения по света до седма степен (Китай,
Ирак, Индонезия, Италия
и др.) На Северния полюс
ще има температури до 15
градуса. През тази година
ще има много съобщения
за НЛО, а също и вести от
Марс.
Важно е, според Йорданка, да посрещнем
трансформациите
със
спокойствие и с радост от
малките неща, а не да се
поддаваме на сплашване
и на натиск. Мнозина обаче ще го правят, тъй като
Звяра е много гладен и
ще изкушава някои да му
служат чрез власт, пари и
слава. Особено го храни
силното и погубващо притежателя си его.

Икономическата криза е измислена,
защото е необходима
засега все още енергията
на яростта. Американският бизнес и
скритото световно
правителство от 13
човека ще си покажат
истинските
лица. До септември
ще има покъртителни разкрития и

покаяния. Ще има много
нови съглашения и съюзи.
Тази година ще бъде и началото на разпада на ЕС.
Есента еврото ще отбележи неочаквани индекси. У
нас ще има стачки против
някои парламентарни решения. Парламентът ще
бъде много шарен и този
път в него ще попаднат
доста хора с чисти сърца.
През тази година ще има и
бум на индигови деца и на
прояви на гениалност.
Трябва да се пазим от
силно слънчево облъчване. Можем да подпомогнем трансформацията, извършваща се в тялото ни,
като изключим от менюто
си белтъчната и консервираната храна и включим повече витамини (А,
Б, Е, бирена мая). Добре е
също вечер, преди сън, да
вземаме по 50 грама вино
с една супена лъжица мед
в него.
Така че 2009 г ще ни
обсипе предимно с много
благи и неочаквани вести,
които работят, съдействат
да се подготвят нашите Х(Божествени) хромозоми,
за да можем да видим материализирания израз на
Великата Светлина. Едва
тогава може да се очаква
изгревът на Всемирната
любов. Когато се научим
да четем в сърцето си, което е домът на Любовта.

Еньовден с Йорданка Николова

Силовото и енергийно презареждане
Лияна Фероли
Като един мистичен и култов връх на възлизане
към Бога, Еньовден (24 юни) стои в българската традиция редом с Коледа, Великден, Гергьовден, тъй като е
най-високата точка на жаждата за светлина. От този
най-светъл и чародеен момент, който е и най-дългият
ден и най-късата нощ и разделя годината на две равни
части, започва упадъкът на слънчевата сила. Затова, неслучайно, древните ни предци са му засвидетелствали
особена почит, тъй като Слънцето
за тях е било синоним на живота.
Това е било почит към живота, възкръсването, топлината, огъня, към
лечебната му и окултна сила и оплодотворяващата му, пречистваща
и магическа мощ.
Неслучайно Еньовден е и денят
на Йоан Предтеча, роден само шест
месеца преди Исус. На родения на
този слънчев връх било отредено да предизвестява идването на
Исус. А на деня, на който се е родил
– да се превърне в един Предтеча
на живота след смъртта, който преминава през мрака, за да го освети
и оживотвори.
Нашите предци, траките, са имали тази способност за управление
на безсмъртния човешки дух, коя-

то е била особено силна в т. нар. от тях “свещено време”, когато божеството периодически се презарежда с
енергия. Именно тогава по-лесно се преодоляват веществено-енергийните проявления на биологичните
процеси и има много повече начини за навлизане в абстрактното, безкрайното, за навлизане в дълбочините на
съзнанието. А най-благодатното време за навлизане в
“работилницата на духа и на природата”, наричана от
древните българи Анима Мунди, са дните на пролетното равноденствие и на лятното слънцестоене и найблизкият до него Еньовден, най-магичният
и любовен ден. Чрез познанието си за тези
дни нашите предци са ни завещали, че
всичко значимо, нравствено и красиво в
битието е свързано с ръзцъфтяване на ума,
волята, вярата и сърцето, с оплодените надежди, с оплоденото въображение. Че тази
възбуждаща енергия на силовите полета се
казва баланс и хармония.
В такава атмосфера ще ни потопи Йорданка Николова от Стара Загора, която ще
гостува в Кърджали по покана на клуб “Будител” към Регионална библиотека “Н. Й.
Вапцаров”, за да представи своята четвърта
книга от поредицата “Съкровищата на тракийските царе” с подзаглавие “Преходът
започна”. В нея тя разкрива тракийската
мистериалност, говори за някои сакрални
кътчета на нашата родина и за започналите
драстични земни и човешки промени.

Уникалната старозагорчанка е един от седемте членкореспонденти на Международната академия по информатизация в Москва и носителка за 2004 г. на наградата за контактьорско майсторство „Златен Феномен”
на Асоциация „Феномени” с председател инж. Стамен
Стаменов. По думите на инж. Илия Клечков, директор
на Международната асоциация „Феномени”, тя е един
ултрасензорен уникум, който ни прави съпричастни на
новото познание и едно продължение на Слава Севрюкова. Притежава и диплома за лечител-диагностик. Срещата с нея по случай Еньвден се проведе в Културноинформационния център на Библиотеката от 17.30 ч. на
23 юни.

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

кристализацията на моето следващо тяло.”
Живата елфа на магарешкия трън ще се отзове
малко бавно, защото дори
и посветените не знаят
още за нейните пълни
възможности и никой не я
е викал досега с тази формула. Бъдещото ви тяло не
е много ясно още в етера,
но все пак се очертават
основни системи
и органи.
Без да се бавите нито миг, оставете нещо минерално или кристално до тръна.
После затворете
очи. Фината елфа
Хин отпраща живите ученици на
по-горно
поле
- там, където се
разпределят кармичните
сили.

Това е многокристално
царство, където всеки
кристал съдържа филм с
живота на всяко същество
във Вселената. Отклоненията от Любовта, Мъдростта и Истината стават
причина за помътняването на съответните кристали и тогава Този, Който ръководи кармата, се впряга
да преизчислява съдбите
на отклонилите се. В минералното тяло на човека се
вграждат само ония кристали, които са вече напълно изчистени.
Ако вие общувате почесто с магарешкия трън,
ако съзерцавате с нежност
лилавото му съцветие, можете да ускорите растежа
на минералното си тяло.
Но това става само в съответствие със съзнателните
ви усилия в обществото да
градите екологични зони
и жилища и да отбранявате тези резервати от прокълнатите замърсители на
пъклената цивилизация.
Нежното
същество
Хин, управляващо елфите,
може да ви покаже отдалече какво представлява
подобно царство на кристалите. Това, всъщност, е
кристална звезда, имаща
милиони и милиони шипове, издигащи се към
Космоса (от животните
таралежът е свързан с
нея). Те са предаватели на
колосална енергия, получавана от избистрянето
на индивидуалните съдби
вътре в кристалите. Всеки
такъв шип - по специален
коридор - изпраща егоцентрална енергия, достатъчна за захранването
на 350-500 галактики!
Магарешкият трън, по
индукция, излъчва част от
тази енергия и на Земята.
27.09.1984 г.
София - Изгрев

помедитирате пред някое
цвете от този вид, напълно
откъснати от света. Непременно повикайте и ангела
му: той е знаен под името
Жин. Така кажете, но не на
глас, само в сърцето си:
“Цялата ми душа се обръща към теб, благородни Жин! Насочи ме как да
потъна на твоето ниво, за
да зърна цвета на своята
неделима множественост.
Сила се получава само от
там - силата да познаваш
себе си като изява!”
Ако ви чуе - нещо много
рядко - ангел от йерархията Жин ще пръсне наоколо

такава прелестна миризма, че няма да мине много време и вие ще видите
умалени всичките свои
минали и бъдещи творения, които не са тайна за
Краля на Инфравселената. Може Тотвселената да
твори, ала кълновете на
полиадата се намират в
Инфравселената (на славянски - Глъбинна Вселена).
19.05.1985 г.
София – Изгрев
Из „РОМОН ОТ БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА”
“БИЛКИТЕ в България, Европа и по Света”

Приказки
за цветята

МАГАРЕШКИ ТРЪН
Васил
КАНИСКОВ
Този
представител на физическото поле
не се цени, но е
нещо необикновено
мощно. Той
насочва на всички страни снопове електрони
с такава сила, че
посветените се
подлагат там на
специални бани,
след като са плували в
гнусното море на градовете.
Егоцентрацията и минерализацията са двата
основни мотива на растението, което наричате
“магарешки трън”. Определено е съществата да
преминават през стадий

на обособяване, при който расте индивидуалната
им неприкосновеност и
способността за самозадоволяване.
Трънът има още едно
свойство: изпълнява ролята
на кармичен разпределител. Може определено да се
твърди, че без магарешкия
трън и някои други видове

НЕВЕН

тръни правдата на планети като Икло няма как да
се разпределя правилно.
Повече от маргаритката,
бодилът е специалист в
някои области на върховната математика или суперматематиката.
Не си мислете, че като
наричам тези осияния
“приказки”, те са окултна
фантастика. Математическото мислене на
Ясновсе лената
предлага най-оптималния вариант, наситен с литературни, музикални и други изразни средства.
Задачата на тези
осияния е да ви
накара да проверите нещата, а не
да ги възприемате като мистика
или фантасмаго-

рии от рода на средновековните апокрифи.
Който се отнесе към
всичко това сериозно,
може да застане прав пред
един магарешки трън и да
произнесе формулата:
“Нежна елфа, наречена
от Космичния Човек Хин!
Моля те, отключи в мен
минералното зрение, за
да видя докъде е стигнала

Това просто наглед
цвете няма равно на себе
си по излъчването на приятност, живот и съзнание
за собствената задача. Божества даже чакат земно
въплъщение, за да узнаят
мисията си чрез невена.
Най-много радост имат
съществата именно чрез
откриване на това. Защото чистотата има живо отношение само към ония,
които търсят невена, т.е.
самооткриването.
Ако оранжевият минзухар се отличава с откриване на монадната уникалност, то невенът смалява
душата до степента на
индивидуалната полиада.
Монадата е индивидътсеме, а полиадата - напълно изявеният индивид.
И престолът, отговарящ
на полиадата, има точно
вида на невена, само че в
микросвета.
Невенът отключва, значи, индивидуалната задача и мисия. Отървете ли
се от множеството влияния на смукачи, можете да

Петър Дънов

Дух, материя
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“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не
са девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и
променят начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това
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стотици хиляди трябва сами в себе си да открият загадката, да разберат
причината за катастрофата”
Владимир Мегре, из “Обредите на любовта”

ПРОЗОРЕЦ В
ПРОСТРАНСТВОТО
НА ВАРИАНТИ
Науката за образите

нието, т.е. недостигащото звено,
което не е следствие от съществуващата логическа верига, идва
от пространството на варианти
с посредничеството на душата.

В главата на човека постоянно се въртят контролирани и неконтролирани мисли. Някои наричат
това вътрешен диалог, но всъщност е монолог. Разумът няма с кого да си бъбри, освен със самия себе
си. Душата не умее да мисли и да разговаря, а само
чувства и знае. Вътрешният монолог звучи твърде
гръмко в сравнение с безмълвните усещания на душата. Затова интуицията се проявява рядко и едва
забележимо.
Съществува мнението, че ако се спре вътрешният
монолог, разумът ще получи достъп до интуитивната информация. Това е вярно, но не е възможно той
да се изключи напълно в съзнателно състояние. Да
допуснем, че сте се съсредоточили и сте прекратили
хода на мислите и думите си. Сякаш мисли няма, вътре е пусто, но и това не е спиране на монолога. В този
момент разумът не спи, напротив, много е бдителен,
но задачата му е друга - да не мисли и да не бърбори. Той сякаш казва: „Е, добре, ще помълча, да видим
какво ще правиш.”
Това е илюзия за спиране на монолога. Вътрешният монолог спира, когато разумът изключва контрола си или поне отслабва бдителността си. А при лъжливо спиране на монолога той е нащрек и може да се
каже, че потиска чувствата на душата още по-силно с
„гръмогласното” си мълчание.
Ако разумът изключи контрола си, възприятието
ви щеше да пропадне в пространството на варианти.
Действителното спиране на вътрешния монолог става само насън или в състояние на дълбока медитация.
Практическа полза от това има само в случай на осъзнато сънуване или ако владеете техниката на дълбоката
медитация, при която съзнанието не се изключва.
Осъзнатото сънуване може да се използва като
интересен експеримент и тренировка на външното
намерение. Може ли обаче да се използва спирането
на вътрешния монолог в съзнателно състояние? Тук
има една вратичка,

тесен прозорец, отварящ се спонтанно
в моментите, когато контролът на разума отслабва и до съзнанието проникват интуитивните
чувства на душата
Интуицията се проявява
като смътно предчувствие,
което наричат и вътрешен
глас
Разумът се е разсеял и в този момент е лесно да се усетят чувствата
или знанията на душата. Чули сте
шепота на утринните звезди - глас
без думи, размисли без мисли, звук
без сила. Нещичко разбирате, но
смътно. Не мислите, а чувствате интуитивно. Всеки някога е изпитвал
това, което се нарича интуиция. Например чувствате, че някой точно
сега трябва да дойде или нещо да се
случи, или изпитвате неосъзнат подтик да направите
нещо, или за нещо просто знаете.
Когато върви играта на мисли, като съдия се проЙога студио “ОМ”,
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, използвайки
слънчевата енергия, за да
поддържа тялото и психиката си в отлично здраве.
Посветил се на идеята за
лечение на тялото, ума и душата със слънчева светлина,
той от дълги години споделя

явява аналитичният апарат на разума.
Разумът бързо поставя всички данни по
полиците на обозначенията, за да бъде
всичко логично и рационално. Вътрешният монолог спира, когато на рефера са
му взели свирката и са го изпратили на скамейката.
Разумът наблюдава, но вече не може да контролира
играта.
Като жонглира с данните, разумът прави временни почивки. Той като че ли за миг сяда на скамейката
и си почива. Точно тогава се отваря прозорецът за
интуитивната информация. В такъв момент заспивате съвсем истински.
Възможно е за вас това да е невероятна новост, но
действително е така.

Всички хора през деня заспиват многократно
Просто не го забелязват, защото прозорецът се отваря за много кратък промеждутък от време.
Задрямалият разум се събужда и продължава монолога си. Понякога впечатленията от видяното през
прозореца стига до съзнанието ни във вид на интуитивна информация. Но най-често разумът не обръща
внимание на кратковременното видение, тъй като е
зает със собствените си мисли.
По време на сън душата не лети целенасочено и може да попадне къде ли не. В отворилия се
по време на бодърстването прозорец за разлика
от обикновения сън душата е фокусирана върху
сектор от пространството на варианти на фона на
контекста на текущите мисли на разума. Контекстът насочва взора на душата към съответния сектор на пространството, където тя вижда знанията,
отнасящи се до текущото съдържание на мислите.
Щом прозорецът се отвори, тези знания си пробиват път до разума. Ако събудилият се разум обърне внимание на впечатленията на душа та, т.е. си
спомни краткото проблясване в съня си, тогава

ще получи онова, което се нарича интуитивно
знание - сведения, паднали
сякаш отникъде, „от небето”
Обикновено се предполага, че
интуитивното озарение е спонтанно прозрение на разума. От
една страна, „от небето” върху
него внезапно се стоварва решението, а, от друга, се твърди, че
той е намерил решението сам.
Какъв е произходът на тези знания? В обичайния светоглед си
затварят очите за този неразбираем факт, но с уговорката, че,
виждате ли, такава била природата на разума.
Основавайки се на модела на
транссърфинга, виждаме, че механизмът на озарението има съвсем друга природа. Разумът намира
решение чрез логически умозаключения. А озаресвоя опит по целия свят:
“Ние имаме суперкомпютър
в нашите тела, даден ни
от природата, 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...”

Смътните чувства на
душата се проявяват като
безпокойство и потиснатост или въодушевление и
подем

Всички тези чувства могат да се обединят с един
термин - сладка мъка. Душата сякаш се стреми да
съобщи нещо на разума, но не може да го обясни.
Мъчителното безпокойство, чувството за вина, бремето на задължението, угнетеността се реализират
като най-лоши очаквания. В тези чувства се проявява единството между душата и разума. Получаваме
реализация на най-лошите си очаквания в резултат
от действието на външното намерение.
Известно е, че злото никога не идва само. С такива параметри на излъчване се преместваме на полоши жизнени линии, където злото, както се казва,
не е само. Понякога индуцираният преход ни вкарва
в широк черен период, от който дълго не успяваме
да се измъкнем. Обърнете внимание, че

когато изпаднете в мъчително потиснато състояние, незабавно се реализират
най-лошите ви очаквания
Външното намерение ви прехвърля върху несполучливи жизнени линии, където ситуацията се усложнява направо пред очите ви.
Едновременно с предчувствието за беда най-лошите очаквания обикновено се реализират като
следствие от единството между душата и разума.
Използвайки свойството за единство в най-добрите
очаквания, външното намерение може да се обърне
във ваша полза. За това в транссърфинга се предлага да се откажете от важността и от негативното
и осъзнато да насочите мисловната си енергия към
постигането на целта. Както вече ви е известно, параметрите на мисловната енергия се настройват с
помощта на слайдове в осъзнато състояние. Същата
техника може да се използва в момента на отворения прозорец, ако той бъде уловен.
Интуитивните знания и предчувствия идват произволно. В дадения случай разумът използва възможностите на душата в пасивен режим - той просто
получава информация от сектора, където случайно е
попаднала душата. Задачата ни е

нарочно да предизвикаме в себе си интуитивни предчувствия
Това е нужно, за да се насочи платното на душата в
необходимата посока.
Какво трябва да се направи? Да уловите момента,
когато разумът се е разсеял. Но не да уловите чувствата, а преднамерено да ги индуцирате, т.е. да поставите
в прозореца мигновен слайд. Той трябва да съдържа
чувствата, които изпитвате в слайда. Поставяйки го в
отворилия се прозорец, не получавате информация
от душата, а, обратно, насочвате я в целевия сектор на
пространството. Ако успеете да го направите, разумът
ви ще се докосне до външното намерение.
Вадим ЗЕЛАНД
Из „Транссърфинг на реалността”
(Учителя Петър Дънов, “Живият хляб” 1932-33 г.)

Национален музей “Земята
и хората”

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.,

ВХОД СВОБОДЕН!
За повече и по-подробна
информация, моля
посетете:
www.om-plovdiv.com
тел. за информация:
0882 629115, Ж. Стоилов

13 - 19 юли 2009 г.

Дух, материя

“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
Положителни представи,
мисли и чувства
Станислав спасов
Мислите ли, че можете да отхвърлите дадено настроение, ако то не ви харесва, и да го замените с
друго, което ви е приятно и полезно? Чувствате ли,
че имате силата и волята да наложите това, което ви
се иска да усещате? Ако – не, то това е признак, че
все още не сте практикували упражненията, предложени в предишните няколко броя. Но всичко ще се
промени, ако се заемете със себе си.
Настроенията, чувствата и усещанията, мислите
и вярванията – всички те контролират живота ни. В
зависимост от това, доколко сме обладани от тях, дотолкова и животът ни ще бъде контролиран от тях.

Ако имаме положителни представи, мисли и чувства относно
живота, то със сигурност той ще
е приятен,
но ако имаме отрицателни убеждения мисли и
чувства, то всичко в него ще е мрачно и неприятно.
Замислете се – ако от вас зависи какво ежедневно
мислите и чувствате, то и животът ви ще бъде такъв
какъвто го искате. Единственото нещо, което трябва
да направим, е да придобием власт над досега неконтролираните мисли, представи и чувства. Да ги
заменим, ако са нежелани и деструктивни, с такива,
които да ни носят полза.

Това, което се случва вътре в
нас, определя това, което ще ни
се случва в живота
Ние реагираме, а реакциите винаги водят до определени събития в живота. Затова е нужно да имаме най-адекватните реакции. Но как те да са такива,
след като действията ни се определят не от нас самите, а от мисли, чувства и представи, натрупани през
досегашния ни живот? Живот, който не е бил предпазен от отрицателни събития.
Видът на нашето бъдеще зависи от това как действаме сега. Представите, вярванията, мислите и
чувствата, които идват от ума, могат да бъдат
заменени от такива, които ние си създаваме, и те
няма да бъдат по-неистинни от които и да било
други. Нужно е просто старание от наша страна.
Това трябва добре да се осмисли!
Ако искаме да станем добър футболен играч, то
ще станем ли, ако сме все с представата, че не умеем да играем добре? Не, напротив – ние никога няма
да се отпуснем и да дадем воля на вътрешните си таланти да се развият. Значи, за да станем много добри,
ние освен че трябва да тренираме, е нужно и да имаме мисловни и чувствени представи, противоположни на гореспоменатите. На нас ни е нужно чувството,
че сме много добър играч. Нужен ни е точно такъв
водач.
Още веднага трябва да споменем, че тук не говорим за самочувствие или настроение, което да
размахваме пред другите като портфейл, натъпкан с
фалшиви пари, а за

чувство, което да подържа ентусиазма ни
по време на тренировката, а и извън нея. Това е
тайно чувство и то е само за нас. То също така допринася и за това, ние да не сме блокирани за развитие-
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то на талантите си. Само
благодарение на настроението, че сме добри играчи (че всичко е наред и
ние се развиваме много
добре), ние ставаме все
по-умели и по-умели.
Това е типът настроение,
което помага на хората
да получават прозрения
и с тяхна помощ да достигат недостигнати до момента висини, независимо
с какво се занимават. Затова такъв тип вярвания не
бива да се приемат за измислица, а въпреки всичко,
което може би ще кажат другите, да се възползваме
от тях и силата, която те имат.
Ако се стремите да развиете даден талант, то вие
трябва да си представяте, не просто че сте добри в
това, което упражнявате. Ще е прекрасно, ако усетите как умението тече във вените ви, извиращо от вашия, досега подтиснат, съвършен потенциал. Всеки
човек може да бъде много добър флейтист, готвач
или какъвто и да е друг майстор.

Потенциалът на съвършенството
е заложен в човешкото същество
Вие можете да потърсите вашето съвършено
умение и да почувствате как ви изпълва от глава до

пети. Доверете му се, защото то е също толкова реално, колкото и всички останали вярвания и чувства.
Вие можете да избирате измежду чувствата от ума и
тези, които идват от собственоръчно изработените
вярвания. Изберете тези, които според вас са полезни, и само тях подкрепяйте. Това ще ви помогне да
напредвате с всяка тренировка, независимо в какво
се упражнявате.
Нека се замислим върху следното: ако не си постигнал нещо до момента, а много ти се иска да го
имаш, то правилно ли е да вярваш, чувстваш и мислиш, че не можеш да го имаш? Трябва ли да се доверяваш на това, което е било досега, и понеже усещанията, идващи от него са силни, ти да го приемаш за
непреодолима бариера?

Повечето хора вярват на своето минало по такъв начин, че му
позволяват да прониква и в настоящето им
Така животът им не се променя към добро.
Ако не си могъл да свириш на цигулка до момента, то няма шанс за теб да свириш и в бъдеще! Но
само ако си контролиран, а не упражниш контрол
върху представите, мислите и чувствата си, идващи
от досегашния живот. Искате ли нещо друго за себе
си отсега нататък? Искате ли да промените живота си
– вие можете да го направите

като поставите стена пред миналото и създадете свои представи, които да започнат да се проектират в бъдещето
Какво прави едно дете, когато се захване да постигне нещо в живота си. То мигновено си представя
онова, което иска да постигне. Подобно на футболния играч, който си представя, че е най-добрия, така
и детето винаги мисли за това, което иска да се случи.
Това усещане му помага да се упражнява всеки ден
или да се стреми към целта си. Щом започне да мисли, че нещо не се получава, то автоматично започва
да се отказва. А това е предпоставка за неуспех. Но
децата успяват по-лесно (ако зависи от тях самите)
защото в техния ум няма много разубеждаващи ги
представи, мисли и чувства. Като допълнение - те
все още пазят умението си да мечтаят, а това е механизъм за създаване на положителни чувства. А кой
не би могъл да постигне нещо, ако постоянно усеща
вкуса на успеха в цялото си тяло?!

Светостта на поведението
Животът е силата на осъзнаването
Лияна Фероли
Какво е това нещо животът? Живеем ли го или
само вегетираме? Защо
понякога сме удовлетворени от живеенето, а друг
път не сме? Защо на едни
хора се случва нещо хубаво, а на други не? И защо
понякога знаем нещо, без
да знаем откъде идва, но
е точно това, което трябва да се направи? Това са
само част от въпросите,
които доста често щъкат
в главите ни, без да има,
обаче, особени изгледи да
си отговорим. Но добре,
че се случва животът да
ни подари срещи с духовни учители като Риния, та
да почнем и все по-малко
да се питаме, и все повече
да разбираме.
Благодарение на Риния
разбираме, че животът,
който живеем, няма никаква връзка със самия
живот. И тези, които не
разбират живота, искат да
го направят по-добър. Самият живот е това, което
ни се дава чрез Божествения свят, казва Риния, а не

този, който ни харесва или
не. Всичко, от което се нуждае човекът, е дадено, но
то не се използва правилно. И не можем да живеем
този живот, защото не разбираме как живее Божественият свят. Само го търсим, без да го познаваме,
за да реши някакъв наш
проблем. Защото никой не
обича Бога заради божественото в себе си, а защото
очаква от него да му свърши някаква работа.
Всичко ни е дадено
в готов вид, ни напомня
Риния. И ако не се чувстваме добре, нещата изобщо не стоят така. Живи
сме, защото Божественият свят се грижи за нас, и
ако осъзнаваме как става
това и го правим по неговия начин, а не така,
както ние искаме, ще бъдем добре. И вместо да
си губим времето само с
говорене, с обсъждане,
желания, мечти, просто
трябва да осъзнаем, че
имаме божествен живот,
който можем да видим,
като излезем извън себе
си и ума си и като видим,

че той не е само вътре в
нас. И просто да си свършим всекидневната работа. Да говорим за себе
си чрез това, което сме
направили, а не чрез ума
си. Защото в Божествения
свят всекидневните неща
са най-велики. В него е
най-важно това, което се
върши. Силата на Бога се
материализира, когато си
вършим всекидневните,
обикновените неща. Той
се движи чрез нашето поведение и чрез това, което осъзнаваме.
Божественият свят върши всичко и се изразява в
простите неща. Той стои
на мястото на свършената
работа, а тя се върши от
самото осъзнаване. Бог е
това, което мога да свърша
така, както съм устроен, и
чрез това, което ми е дадено. Дори материята не
съществува, а се оживява
чрез правилното ни отношение към определено
нещо, тя е плод на нашето
отношение. А то се отваря
чрез приемане и признаване. Както ореш, така и
сееш, т.е., това, което вър-

жеш като отношение, това
и развързваш като поведение.
Всичко, което ни е необходимо, ни е дадено,
казва Риния. И то е живата вода, която изтича
от ръцете на правенето.
То е в светостта на поведението, което носим
като живот. Само трябва
да разгърнем простотата, естествеността и така
да намерим пътя на истинското съществуване.
И това ще стане толкова
по-лесно, колкото повече приемаме настоящите
условия за вършене на
нашата работа. Така работи разбирането, така
живее и вечността, която
дава необходимото.
Идва времето на Светия Дух и той ще освети
направеното. Ще стане
ясно също, че времето на
Страшния съд е времето
на свършената работа
по отношение на чудния
дар живот. Че той трябва
да се живее чрез силата
на осъзнаването. И моята
работа, за която съм призвана, твърди Риния, е да
събудя това осъзнаване,
като дам енергията на
Бога като Слово.

Дух, материя
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„Истината е рожба на тишината и постоянната медитация.”
„Интуицията е шепот на духа.”		

Исак Нютон

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

Из Акашовата летопис

четиричлЕнният земен човек
Нека си представим, че на Сатурн физическото
тяло на човека е достигнало определена степен на
развитието си, и че това развитие след това е продължено на Слънцето по такъв начин, че тогава то
може да стане носител на едно етерно тяло. На Сатурн именно физическото тяло е стигнало толкова
далеч, че то е един извънредно устроен механизъм,
който обаче няма в себе си никакъв живот. Сложността на неговия състав става причина накрая то да
се разпадне. Защото тази сложност е достигнала толкова висока степен, че то не може вече да се задържи
само чрез минералните сили, които действат в него.
И въобще, чрез това разпадане на човешкото физическо тяло е предизвикано загиването на Сатурн.
Този Сатурн още не съдържа днешните природни
царства:  минералното, растителното, животинското царство, а е съставен само от човешки физически тела в гореспоменатото състояние. Каквото днес
познаваме като минерали, растения, и животни, още
не съществуват на Сатурн. От сегашните четири природни царства, на това мирово тяло се намира само
човекът, т.е. само неговото физическо тяло, и това
физическо тяло е един вид сложен минерал, (но в тогавашното състояние). Другите природни царства възникват благодарение на
това, че върху редуващите се небесни
тела (планетните инкарнации на Земята) не всички същества могат напълно
да достигнат целта на своето развитие.
Така само една част от човешките тела,
развити на Сатурн, успява да достигне Сатурновата цел. Онези човешки
тела, които са достигнали тази цел, са
пробудени през време на Слънчевата
епоха, така да се каже, към едно ново
съществуване в своята стара форма и
тази форма е проникната от етерното
тяло. Чрез това те се развиват до една
по-висока степен на съвършенство. Те
стават един вид човеци-растения. Но
онази част от човешките тела, която на
Сатурн не успява напълно да достигне
целта на развитието, трябва през време на Слънчевата епоха да навакса пропуснатото при съществено
по-неблагоприятни условия, отколкото условията,
съществуващи на Сатурн. Ето защо тя остава назад
от тази част, която на Сатурн изцяло е достигнала
своята цел. Така наред с човешкото царство на Слънцето се ражда едно второ природно царство.
Погрешно би било да вярваме, че всичко, което
се намира като органи в сегашното човешко тяло, е
било заложено още на Сатурн. Това не е така. В онова далечно време са заложени предимно сетивните органи в човешкото тяло. Първите заложби
на очите, ушите и т. н., които са се образували на Сатурн като минерални тела (така както сега на Земята
са безжизнените кристали), имат също такъв стар
произход, но те са придобили своята съвременна
форма благодарение на това, че на всяка една от
следващите планетни епохи са се преобразявали
до все по-високо съвършенство. На Сатурн те са физични апарати и нищо повече. След това те са преобразувани на Слънцето, защото са проникнати от
едно етерно тяло. С това те са включени в жизнения
процес - стават оживени физични апарати. И към тях
се прибавят онези части на човешкото физическо
тяло, които могат да се развият само под влиянието
на едно етерно тяло  органите на растежа, на хранеСайт на Българска
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www.bg-rodna.org
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нето, на размножението.
Разбираемо е, че първите
заложби на тези органи,
както те се са развили на
Слънцето, също не приличат по съвършенство на
своята форма на формата,
която имат днес. Най-висшите органи, които тогава
се включват в човешкото
тяло, когато физическото
и етерното тяло действат
съвместно, са онези, които
сега са достигнали в растежа си до днешните жлези. Така на Слънцето човешкото физическо тяло
е една система от жлези, в която са отпечатани
намиращите се на съответната степен сетивни
органи. На Луната развитието отива по-нататък. Към
физическото и етерното тяло се прибавя астралното тяло. По този начин в жлезистото сетивно тяло е
включена първата заложба на нервната система. Ние
виждаме, че в редуващите се планетни епохи човешкото физическо тяло става все посложно. На Луната то е съставено
от нерви, жлези и сетивни органи.
Сетивата двукратно са преобразувани и усъвършенствани, нервите се
намират на своята първа степен на
преобразуване. Ако разгледаме Лунния човек като цяло, той се състои
от три члена: физическо тяло, етерно
тяло и астрално тяло. Физическото
тяло е тричленно; в неговото устройство е включена работата на
Сатурновите, Слънчевите и Лунните сили. Етерното тяло е още
двучленно. То включва в себе си
действието на Слънчевите и Лунните сили; а астралното тяло е още
едночленно. Върху него са работили само Лунните сили. Чрез приемане на астралното тяло върху Луната, човекът е добил
способността за живот на усещанията, за вътрешен
душевен живот. Като отражение на това, което става
в заобикалящата го среда, човекът може да образува
в своето астрално тяло образи. В известно отношение тези образи могат да се сравнят със сънищните
образи на днешното човешко съзнание, само че са
по-живи, по-пълни с багри и главното е, че те съответстват на процеси във външния свят, докато днешните сънищни образи са само отзвуци на всекидневния живот или пък неясни символични отражения на
вътрешни и външни процеси. Образите на Лунното
съзнание отговарят напълно на това, към което се
отнасят във външния свят. Да си представим например, че един такъв Лунен човек  какъвто го описахме
именно като състоящ се от физическо тяло, етерно
тяло и астрално тяло  би се приближил до едно друго Лунно същество. Той не би могъл да възприеме
това същество като пространствен предмет, защото
това е станало възможно едва за Земното съзнание
на човека; но в неговото астрално тяло би възникнал
един образ, който със своя цвят и форма съвсем точно би изразил дали това друго същество храни симпатия или антипатия към този Лунен човек, дали то
може да бъде полезно или опасно. Съобразно това
Лунният човек може да насочва своето поведение

точно според образите, които възникват в образното
му съзнание. Тези образи за
него са съвършено средство
за ориентиране. И физическият инструмент, от който
се нуждае астралното тяло,
за да влезе във връзка с понизшите природни царства, е
нервната система, включена
във физическото тяло.
Описаното тук преобразуване с човека успя да стане
през Лунната епоха; за целта
беше необходимо съдействието на едно велико мирово събитие. Присъединяването на астралното тяло и съответсващото на него
изграждане на една нервна система във физическото тяло стана възможно само благодарение на това,
че това, което по-рано е единно тяло - Слънцето, се
разделя на две: на Слънце и Луна. Първото се превръща в неподвижна звезда, втората остава планета
- каквато е по-рано и самото Слънце - и започва да се
върти около Слънцето, от което се е отделила. Чрез
това коренно се преобразува всичко, което живее на
Слънцето и на Луната. Тук ще проследим този процес
на преобразуване само дотолкова, доколкото той се
отнася за живота на Луната. Състоящият се от физическо и етерно тяло човек остава свързан с Луната
при нейното отделяне от Слънцето. Чрез това той
навлиза в съвършено нови условия на съществуването. Защото Луната взима от Слънцето само една
част от съдържащите се в него сили; и само тази част
действа сега върху човека от собственото му небесно тяло, другата част от силите Слънцето е задържало при себе си. Тази част се изпраща на Луната и на
човека отвън. Ако предишното отношение бе останало да съществува, ако всички Слънчеви сили се
бяха вливали в човека от неговата собствена арена,
тогава не би могъл да се роди онзи вътрешен живот,
който виждаме при възникването на образите в астралното тяло. Слънчевата сила започва отвън да
действа върху физическото и етерно тяло на човека,
върху които тя е действала и преди. Обаче тя оставя
една част от тези две тела свободна за въздействията, които произлизат от образуваното чрез отцепване мирово тяло, а именно Луната. Така на Луната
човекът се намира под въздействието на два вида
сили - тези на Слънцето и тези на Луната. На действието на Луната трябва да припишем, че от физическото и етерното тяло се развиват онези органи, които
определят характера на астралното тяло. А едно
астрално тяло може да създава образи само тогава, когато Слънчевите сили идват при него не
от собствената му планета, а отвън. Въздействията на Луната преобразяват заложбите на сетивата и
жлезите така, че в тях може да се включи една нервна
система; а въздействията на Слънцето, за които тази
нервна система е инструмент, предизвикват образите, които отговарят на външните Лунни процеси по
гореописания начин.
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