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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 лв.
„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), която включва
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.

ПРОРОК
ИЛИ

Борислав ИВАНОВ

В навечерието на Християнската ера всички очакват появата на Месията, на
Царя-Спасител на света от
злото така, както отдавна предсказват религиите. Според нравственото
учение на Зороастризма
този спасител трябвало да
бъде Саошянт – син на отдавна починалия пророк
Зороастър,
непорочно
заченат от девойка, къпала се в езеро, в което се
пази семето на светеца.
За въплъщение на злото
основателно се счита Римската империя, брутално

Родово имение
Животът в Родово имение
изпълва със природна Светлина,
от Слънчевия изгрев озарение
и за деня сърдечна топлина!
Тревата в Родово имение
е мекият килим на Любовта,
цветята са Божествено ухание,
поддържащо духа на младостта!
Земята в Родово имение
простира се надлъж и шир
и без механизирано усилие
дарява свобода и Мир!
На нея всичко се прихваща
сезонни зеленчуци, плодове
и Любовта на собственика се завръща,
родена всред духовни светове!
Елисавета Стефанова,
София
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В каталога на РП
нашият номер е

618
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли вeстник

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.

БОГ

не на пари започва да
погазва справедливостта, добродетелността и
честността навсякъде в
обществото. Очакваният
нов пророк-месия трябва
да поведе човечеството
срещу настъпващото зло
с нови идеи и с нова вяра.
Не случайно последвалите новозаветни събития
се разиграват в римската
провинция Юдея в Палестина (включваща Галилея,
Перея, Юдея, Самария,
Идумея). Тук, освен високият градус на съпротива
срещу Рим, от столетия
съществува
юдейската
вяра – първата монотеис-

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 закупите от
книжарниците “Хеликон”
и “Пингвините”.

За дистрибуторски
фирми:
Тел. за контакт:
02 962 16 85
или e-mail:
rodimenie@abv.bg

подчинила народите с
оръжието на легионите
си, главен виновник за
робството,
беззаконието и насилието по света.
Римско гражданство, осигуряващо привилегии на
„господарите на света”, се
купува с много пари, които също е трябвало да
заплати
военоначалникът-хилядник, арестувал
апостол Павел, самият той
римлянин по рождение.
(Нов завет, Деяния 22:28).
Хората са объркани и отчаяни, защото разбират,
че ламтежът за печеле-

тична религия с единен
книжовен канон и централизирана църковна организация. Поради ранния
си произход Юдаизмът
съдържа някои исторически анахронизми и етнически митологеми (Стар
завет), което ще наложи да
се извърши надстройка в
книжовния канон, прокламираща универсална етика (Нов завет), за да може
новата вяра да се превърне в общоприемлива световна религия.
Продължава на стр. 10

Очаквайте скоро

АНАСТАСИЯ
Книга първа от 9-томната поредица
звънтящите кедри на русия

Четиво с продължение



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

20 - 26 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

божественото хранене
В разговора с баща ми върховният жрец каза:
- Твоята правнучка, Мойсей, знае тайни на битието, които нам не са дадени. Тя знае тайните на храненето на тялото и духа. Разбира се, ти и сам си го
разбрал от думите й:

”Трябва да се храним,
както дишаме.”
Тези думи нашите предци са прочели на стените
на своите древни храмове. Ние знаехме, че те имат
значение, но тайната им досега не е разкрита. Като я
открива пред онези, които ще създават свои имения,
Анастасия създава условия, при които скоростта на
мислене на хората от новите имения ще надвиши
нашата. Пред децата, родени в нейните имения, ние
ще изглеждаме като неразумни дечица. Изграждайки комбинацията си, тя ни показа единствения изход
- всеки един от нас трябва да изгради имението, за
което тя каза на хората. Ние ще ги изграждаме, ще
се стараем да го правим по-добре, по-съвършено от
другите. Разполагаме с много по-големи възможности за това.

Тя открива пред всички тайните на битието. И ние
ще ги узнаем, когато вече си имаме имения, докато
други едва ще пристъпват към тяхното създаване. И
отново разликата в скоростта на мислене ще ни позволява да предугаждаме, а
следователно и да контролираме живота на планетата. Аз мисля тъй и искам да
чуя мнението ти, Мойсей.
Баща ми отговори:
- Искаш да чуеш мнението ми, защото в теб има
съмнения. Искаш да предвидиш каква ситуация ще
моделира Анастасия, в случай че жреците и ти, наричащ се върховен, започнете
първи да градите имения,
които да ви приближат до
Божественото битие, нали
така? Искаш да знаеш дали

нейната мисъл е предвидила подобна ситуация?
- Аз съм убеден, че е
предвидила - отговори
върховният жрец. - Тя
не скрива онова, което е
предвидила. Но искам да
чуя твоето мнение, защо
тя така открито ни провокира, като ни предоставя
възможност да възстановим властта си над света?
- Защото - отговори
баща ми, - моята внучка
Анастасия не се готви да
се бори с вас. Когато започнат да изграждат своите имения жреците – земните управници, техните
помисли ще се променят.
В душите им ще засияе
светлина.

***

- Благодаря ти, Мойсей! В едно се сляха нашите
мисли. И се радвам на осъзнаването, че ни предстои
живот в друга реалност. Възможно е дори да е в онази, в която всеки с Бог ще
може да говори.
Пред мисълта на внучка ти аз се прекланям,
Мойсей. Нека намери
сили в себе си да победи
системата, създадена от
нас, тъй както лют звяр
или множество зверове
се побеждават. Помогни
й, ако можеш, Мойсей!
- Да й помогнеш - постарай се сам. Не смогвам
аз да следвам младата
й мисъл. И за алогични
действията й смятах.

- И аз не я настигам, Мойсей.
Тя се храни, както диша. Ние
плътта си замърсяваме. Не ми е
по силите да храня духа си. Само
предполагам какво й помага.

***

Начинът на живот на хората
по време на първоизточника се
различавал от сегашния. Те не
само познавали природата, но и
я управлявали. Чрез звуците на
природата и силата на светлината на небесните тела те можели
да използват информационната
база на Вселената. Те получавали
информация не само с разума,
но и с чувствата си. Скоростта на
техните мисли многократно превъзхождала сегашната.
По-рано жреците разбирали, че абсолютната им власт над
човечеството е възможна само
в случай, че успеят да постигнат
значително по-голяма скорост
на мислене от останалите хора. но как да го осъществят? Един от древните жреци в таен диалог с върховния жрец казал:
- Ние не сме в състояние да ускорим своята мисъл
с достатъчно превъзходство над всички останали
хора, но можем чрез
специални методи
да забавим мисълта
на цялото човечество.
- Ти каза, на цялото човечество, значи
и нашата собствена?
- отговорил му главният жрец.
- Да, в крайна
сметка и собствената, но в значително
по-малка
степен.
Разликата ще бъде
огромна.
Превъзходството ще бъде
на наша страна.
- Щом ми казваш
това, значи си намерил начин, който
позволява да се забави мисълта на цялото човечество. Кажи го.
- Той е прост. Трябва да се скрие от хората съществуващият Божествен начин на хранене. Да се заставят да употребяват храна, която не ускорява, а
забавя мисълта. Това е главното условие. После ще
започне верижна реакция. Деградацията на мисленето ще повлече след себе си множество фактори,
влияещи върху скоростта на мисълта. В сравнение с
нас всички хора ще бъдат непълноценни.
- Как може да се скрие това, което Бог е предоставил на всеки?
- Като се наложи необходимостта да се благодари
на Бога за предоставеното.
- Разбрах. Измислил си нещо чудовищно, но ненадминато. Хората ще се съгласят да благодарят на
Създателя и няма да видят в това нищо лошо. Ние ще
измислим ритуали, които ще отвлекат хората от непосредствените творения на Бога…
Те ще смятат, че благодарят на Бога. Но колкото
повече време ще губят за благодарности, събирайки
се около измислените от нас скулптури, толкова помалко ще общуват със създадените от Бога творения;
толкова повече ще се отдалечават от информацията,
идваща непосредствено от Бога.
Те ще получават информацията, идваща от нас, но
ще мислят, че така е пожелал Бог. Тяхната мисъл ще
поеме по лъжлив път. Ние ще я поведем по него.

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



„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

***

Минавали векове и хората отделяли все повече
време за ритуалите, измислени от жреците, като при
това смятали, че отдават дължимото на Бог. Така те
все по-малко общували с непосредствените творе-

ния на Създателя, а
следователно и не
можели да приемат
вселенската информация в цялата й
пълнота - Неговата
информация. Те причинили на Бога болка
и страдание, но смятали, че му носят радост.
През това време
жреците започнали
да разказват на хората каква храна трябва
да предпочитат. Създали и тайна наука
за хранене. Тя била
нужна на жреците, за
да поддържат своя
мозък, дух и физическо тяло, а следователно и своята мисъл
в по-работоспособно
състояние отколкото
при другите хора.
По такъв начин те
предлагали на хората да сеят едни растения, но самите те се хранели с други - по-точно, с
по-разнообразни. Настъпвала чудовищна деградация на човешкото съзнание.
Човекът за пръв път познал болестите на плътта
и на духа. Хората интуитивно усещали значението на
храненето и в продължение на хилядолетия се опитвали да изяснят този въпрос.
Появили се мъдреци, опитващи се да дават съвети за това, кои продукти са най-полезни. Появили се
и множество учения за храненето. И в известните
на тебе книги – Библията и Корана, този въпрос не
е подминат. Ето например какво се говори в Стария

Завет:
3. Не яж нищо нечисто.
4. Ето какъв добитък можете да ядете: волове,
овци, кози,
5. елен, сърна, бивол, кошута, зубър, орикс, жираф.
6. Всеки добитък, който има раздвоени копита и
на двете му копита дълбок разрез, и който добитък
преживя, него яжте.
7. От ония, които преживят и имат раздвоени
копита с дълбок разрез, не яжте само: камила, заек
и скокливата мишка, защото макар те и да преживят, но техните копита са нераздвоени: те са нечисти за вас;
8. и свинята, защото копитата й са раздвоени, ала не преживя: тя е нечиста за вас; месото им
не яжте и до труповете им се не допирайте.
9. От всички водни животни яжте всички ония,
които имат перки и люспи;
10. а всички, които нямат перки и люспи, не
яжте: това е нечисто за вас.
11. Всяка чиста птица яжте;
12. но от тях не бива да ядете тия: орел, гриф,
морски орел,
13. пиляк, сокол, лешояд с породата им,
14. всякакъв гарван с породата му,
15. камилска птица, кукумявка, чайка, ястреб с
породата му,
16. бухал, ибис, лебед,
17. пеликан, сип, рибар,
18. щъркел, гушавец с породата му, папуняк и
прилеп.
19. Всички крилати влечуги нечисти са за вас,
не (ги) яжте.
20. Всяка чиста птица яжте.
21. Не яжте никаква мърша; дай я на чужденеца, който е в твоите жилища, нека той я яде, или
продай му (я), защото ти си народ свет за Господа,
твоя Бог. Не вари яре в млякото на майка му. (Второзаконие, гл.14)
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

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

Всенародно екологично движение (ВЕД) “Родово имение”
Издател: академик Атанас Панчев - член на Руската Родова Академия (РА)

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Кръстанка Панчева
ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Ася Кръстева
РЕДАКЦИОНЕН КОЛЕКТИВ:
Рени Радева
Антоанета Андонова
Ети Бобева
Цветан Андреев
Николай Кафтанджиев

Адрес на редакцията:
1172 София
ж. к. Дианабад
ул. Никола Габровски N1
Хотел “Диана 1”, ет. 6, ап. 62
тел.: 02 962 16 85,
02 962 16 86, 02 962 16 87
е-mail: rodimenie@abv.bg
www.rodovo-imenie.org

ISSN 1312-7063
Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии хонорари не се изплащат.

Издателска Къща “Новата
Цивилизация” ЕООД - София
Уникредит Булбанк
IBAN: ВG04UNCR96601031647309
ВIC KOD: UNCRBGSF
ОТДЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И
АБОНАМЕНТ: 0888 693 359

Организационен живот



До Българо-американския
център за културно наследство,
гр. Чикаго
Здравейте, уважаема г-жо Стаматова,
Както се договорихме, с голямо удоволствие Ви
изпращам документалния филм “Мистериите на Орфей”. Той е авторски филм на писателя и поета Никола Гигов, оператора Тодор Ялъмов и продуцента Атанас Панчев. И тримата са мои много добри приятели. За Никола Гигов Ви изпращам творческа справка,
която е фотокопие на задната страница на новата му
книга “Трънен венец от Рая”. На общата снимка от
тази справка високият мъж в средата е Атанас Панчев, до него е Никола Гигов. Към написаното в справката за Н. Гигов мога да добавя още, че с него сме
съграждани от Смолян. В края на 2006 г. той навърши 70 години. Тази негова годишнина беше отпразнувана от Съюза на българските писатели, където му
бе връчено поздравително писмо от президента на
Р България Георги Първанов. А през март 2007 г. на
своя сесия Общинският съвет на гр. Смолян награди
Н. Гигов с отличието „Почетен гражданин”.
С голям успех творческият колектив представи
филма в Москва и Париж, където организатори бяха
българите, живеещи в тези градове.
В България беше направена премиера на филма с
участието на неговите създатели и продължава да се
прави в десетки градове и в по-големи села.

Убеден съм, че филмът ще е
интересен за много българи и
американци. Ако имате възможност и решите да проведете среща с неговите
автори, аз мога да Ви помогна, защото имам връзка с тях. Зная също, че те с
готовност ще се отзоват на
поканата Ви.
Госпожо Стаматова, изпращам Ви и диск с избрани песни на Златина Узунова – солистка на Държавния
фолклорен ансамбъл “Родопа”,
гр. Смолян. Дискът ми е подарък
лично от певицата, с която сме много добри приятели.
Изпращам Ви и брой 33 от 2009 година на
вестник “Родово имение”. Той е национален седмичник, който през октомври 2008 г. навърши 3 години
от началото на издаването си. В този брой на вестника е поместена и моя статия, озаглавена “Ден на
славянското единство”. Издател на вестник “Родово
имение” е Атанас Панчев, който е продуцент и на
филма, който Ви изпращам. Той е и директор на Из-
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дателска къща “Новата цивилизация”, която е отпечатала повече от 20 нови книги.
При всяка среща г-н Атанас Панчев дарява организаторите с броеве от вестника и поредицата от
издадени книги.
За Вашия център научих от българските вестници “България”, “България сега” и “Старт”, издавани в
гр. Чикаго. Те ми бяха донесени от сина ми и снаха
ми, на които сме на гости със съпругата ми
в гр. Атланта до 26 април т.г. В тези вестници беше поместена Вашата културна програма за отбелязването на
годишнината на Васил Левски, 3
март и 8 март.
Много се радвам, че имам
възможност да направя нашия
скромен подарък на Вашия
център, с което ще се обогати
неговият фонд и ще се спомогне за развитието на културните връзки между двете страни. Може да приемете, че тези
творби са подарък и от техните
автори, защото ако имаха възможност, те с удоволствие биха
го направили. Ако решите да организирате среща с авторите на филма,
може да ме потърсите за помощ.
Ние всички Ви пожелаваме много здраве и успехи в личния живот и плодотворна работа на Вашия център.
С уважение:
Димитър Костадинов
сътрудник на в. “Родово имение”
15 март 2009 г., гр. Атланта

Накратко основните мероприятия, организирани от нас:
2007-2008 г.
1. Проведохме среща с генералния консул на Република България, Иван Сотиров, когото запознахме с целите на организацията и обсъдихме възможности и пътища за
подпомагане на нашата дейност.
2. През май 2008 г. за първи път празнувахме официално 24 май, като участие взеха и
българските училища. Стартирахме с благотворителен концерт, посветен на 24 май, в
Ирландския културен център. На сцената се представиха над 70 български изпълнители: музиканти, оперни изпълнители, фолклорни танцови състави, фолклорни оркестри и др.
По този повод получихме официални приветствия от Посланика на Р България Елена
Поптодорова, както и поздравления от Мария Папас, ковчежник на община Кук Каунти, Чикаго.
3. Организирахме среща-разговор с Мартин Кьонинг, американски етнолог и фолклорист, открил ценностите на българския фолклор и ги показал в своя филм и фотоизложба. Мартин Кьонинг е и инициатор българската песен на Валя Балканска да се
изпрати в Космоса.
Талантът на децата от трите български училища и Артстудио “Владимир Димитров
Майстора” пролича на изложбите в Сити-Хол, Чикаго и в далечна Япония с техните
картини, посветени на Кирилицата. Всички те получиха грамоти на тържеството за 24
май.
В партньорство с Българския музей в Чикаго, направихме изложба на обредни хлябове в Ирландския културен център.
Декември 2008 осъществихме инициативата с представители на ДАБЧ, които се срещнаха с българската общественост, организации и училища и представиха програмата
на новата държавна политика на Агенцията зад граница. По същото време наши гости
бяха и актрисата Виолета Гиндева и музикантът Хайгашот Агасян, които имаха творчески срещи с децата от българските училища.
Организирахме и подготвихме Коледен бал, показвайки класическа музика и танци.
Гостите имаха възможност да видят и чуят от сцената световни американски и български изпълнители.

Писмо-отговор

2009 г.
През февруари организирахме помен за Васил Левски в църквата “Свети Иван Рилски-Чудотворец” заедно с документална изложба за живота и дейността на Апостола,
аранжирана от ВАНС, и програма, изнесена от учениците към неделното училище.
През март съвместно с генералното консулство на Република България чествахме
Трети март в Daley Plaza, Чикаго, където подготвихме програма с участието на ансамбъл “Хоро” и български фолклорен оркестър “Български ритми”. От името на ВАНС
присъстващите бяха закичени с мартеници.
Друго интересно събитие беше срещата на българските жени послучай празника на
жената и майката - 8 март.
Чест за нас бе присъствието на Боряна Пунчева, която ни поздрави и окуражи с желанието си да ни помага според своите възможности.
През април в американската ARC gallery бе открита изложба “АРТфабет” на децата от
българските училища и Артстудио “Майстора” с картинна интерпретация на българската азбука. Участваха над 60 български деца, които получиха грамоти, раздадени от
генералния консул Иван Сотиров на откриването на изложбата.
Предстои честване на празника 24 май в офиса на Мария Папас, където в най-голямата
община на Чикаго - Кук Каунти, ще бъде показана детската изложба на българските
букви и ще има програма от фолклорните състави “Хоро” и “Балкански ритми”.
Предстоят и много други мероприятия.

Организационен живот
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Цивилизацията днес – проблемите и
решенията ЩО Е ИНФОРМАЦИЯ
Кубрат Томов,
учен енциклопедист
и философ
1. И. (Информацията) е инобитие на организацията.
2. Произход на И.:
организационно-отразителен произход – във
взаимодействията всеки участник оставя свои
следи в другия, тези следи зависят от организацията (структурата) на
участниците, следите са
И. Значи тя се ражда при
отражението. Така чрез
взаимодействията организацията се превръща
в И.
3. О. (Организация) и
И.: О. отразява трайното
и стабилното – И. отразява и нетрайното, и преходното; О. е видова И.
– И. е индивидуална О.; О.
е стабилизирана И. за миналото и настоящето – И.
е стабилизираща се О. на
настоящето и бъдещето;
О. е И. в зародиш, скрито
състояние – И. е О. в зародиш; О. чрез външни
взаимодействия става И.
– И. чрез вътрешни взаимодействия става О.; О.
е не само източник, но и
приемател и размножител на И. – И. е не само
източник, но и износител, и размножител на О.;
О. на всяко тяло отразява миналото на средата
и обекта – възникващата
в него И. отразява настоящето им.
4. Енергия и И.: И.
са свързаните в система паметови следи, а те
са части с енергии на
връзките между тях. Затова на по-фините нива
на организация на материята разликата между
енергия и И. постепенно
се заличава – количествата на И. и енергията се

оказват свързани само с
подходящ коефициент
на пропорционалност.
5. Сигнален двойник: И. за отразяваното
го замества в отразяващото и в него представлява единство на
носител и съдържание
на И. – това единство е
сигнален двойник или
сигнален
заместител.
Организациите на обекта и сигналния му двойник в други обекти са
изоморфни и с тях може
да се извършват изоморфни операции. Те са и
обратими: обектът ражда множество сигнални
двойници, а от тях могат
да се произвеждат много обекти. Обектът превъзхожда сигналния си
двойник със своята външна обективност, цялостност, неделимост, пълнота, а той превъзхожда
обекта със своята множественост, гъвкавост,
икономичност, трайност,
размножаемост. Битието
на сигналните еквиваленти продължава в дру-

ги условия и форми на
битието на самия обект.
Така чрез И. телата си
разменят организация,
чрез И. организацията
се размножава, разпространява и удължава
съществуването си даже
след смъртта на конкретния обект. Така битието на И. е инобитие на
обектите.

6. Други
важни черти на И.:
множественост на И.
– на сигналните
двойници; гъвкавост – лесно
се редуцира,
преработв а
и размножава; реализуемост на И.
– използва се
в обектите,
живее в тях,
може и да се
превръща в тях – чрез
съответно
производство, това е и обратимост
на И. – превръщането й
в организация и в нови
обекти, аналогични на източника на И. И. очевидно има размножителна
функция – размножава
дадената организация в
други обекти и така хармонизира всички. Казаното обяснява заместителната роля на И. – тя
замества своя източник
в другите обекти, с които

той взаимодейства. Това
заместване определя и
моделиращата функция на И. Носителят на И.
определя и нейната произволна
редуцируемост, парциалност. Чрез
моделирането и редуцирането се определя прогностично-предсказвателната функция на
И., но и икономичност-

СЪОБЩЕНИЕ
На 25.07.2009 г. (събота), от
17.00 ч., в читалище “23 април
1876” – село Равногор, община
Брацигово, ще бъде представен
филмът “Родово имение – любов
и мечти” с продуцент Атанас
Панчев, режисьор Марий Славчев
и оператор Тодор Ялъмов.
Вход свободен

та на И. Друга черта на И.
е нейният рефлективен
характер: при нови взаимодействия отразяващото връща част от И.
към нейния източник, но
допълнена с нещо от отразяващото. Запазването
на многобройните сигнални двойници показва
съхранителния характер на И. – тя съхранява в снет вид обекта си
– своя източник. Така се
вижда, че И. е и своеобразна памет – с всички
качества на паметта. И.
има и неспецифичен
характер - ражда се от
всичко, носи се от всичко, участва във всичко,
тя е и независима от източника си след възникването си, независима
е и от носителя си – той
може да бъде всякакъв.
И. също е единство на
отразяващо и отразявано – обединява ги. Значи
смисълът на И. е съществуването й в един обект
и съотнасянето й с друг
обект. Изложеното дотук
разкрива онтологическата роля на И. – тя е
фундаменталното средство на природата за хармонизирането на/и между частите й, на/и между
всички обекти в нея. Тази
онтологическа роля показва и относителността

на делението организация – И., каквито и конкретни разлики да има в
носителите им. Но тази
роля се реализира не
от чистата И., а от нея
като съдържание и от
носителя й – сигналния
еквивалент. Така инобитието се оказва основен
и необходим елемент,
и фактор на битието, и
като осъществява найпряката връзка между
онтологията и
гносеологията,
между битието
и
съзнанието.
Последното
се
оказва
инобитие на действителността – но
и инобитие със
с а м о с то я те лни
възможности.
Това
инобитие
разширява
в
специфичен вид
физическите граници и условия
на съществуването на обектите – отвъд и над
пространството
и времето на реалното им съществуване.
Даже
се вижда, че под
формата на сигнални еквиваленти обектът съществува
още преди физическото
си раждане и след физическата си смърт. Има
още една важна характеристика на И. Целите,
за чието реализиране тя
обективно се използва,
представляват самоорганизиращата й насоченост. Това е свързано
с понятията цел, целесъобразност, планиране,
прогнозиране, управление, хармония, красота
и пр. С това се разкрива
най-дълбоката функция,
роля и смисъл на И. – И.
е ЗНАНИЕ. То служи за

разгръщането, усъвършенстването – самоорганизирането – и творчеството на човечеството.
Това е неспокойното битие.
И така: И. има организационно-отразителен
произход, заместваща
роля,
размножаващохармонизираща
функция, насоченост към
самоорганизация и се
превръща в организа-

ция. Тогава става ясно,
че ИНФОРМАЦИЯТА Е
ИНОБИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. Понятието
“инобитие” разкрива живия характер на И., който
тя обективно притежава
в цялата реалност, а не
само в човешкото общество. Тогава казаното за
И. по-горе е основа на
бъдещата обща теория
на И., знанието, науката.
Много важна страна на И.
са правилата, които трябва да спазва човек при
приемането й, за да може
да я използва правилно и
максимално ефективно.
Продавам стара къща в
село Славейково (близо
до екоселище „Васил
Левски”), на 1 етаж, с
прекрасен двор с площ
2630 кв.м., ябълкова
градина, различни
дръвчета, кладенец,
чешмичка, добри съседи
и красива природа.
Цената е 15 000
лева, но са възможни
преговори или
разсрочено плащане!
Телефон: 0877 149 724
Георги Узунов,
родово имение “Вяра
Надежда и Любов”,
село Оризаре,
обл. Пловдив

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

Преглед на художествената
						 самодейност 2009 г.
Бойка МАНЧЕВА

На 14.06.2009 г. в салона на Културния дом
в с. Горско Сливово, област Ловеч, се състоя
Пети общински преглед на художествената
самодейност. Отдавна
салонът, та и балконът, и
ложите не се бяха пълнили с толкова много хора.
С бурни ръкопляскания

в с. Горско Сливово

се посрещаха всички изпълнители. Продължителни бяха аплодисментите след всяка изява на
стари и млади.
Нивото на този пре-

глед е несравнимо с това
на големите населени
места. Отдавна мина
времето, когато в селото
живееха няколко хиляди
човека. Тогава ансамбъ-

лът, воден от учителя по
музика Стоян Мажгуров,
разнасяше славата на
Горско Сливово и печелеше престижни награди. Сега, когато селото се
изпразни и училището
се закри, в пепелта все
още тлее някой въглен
на духовността. Така е и
в съседните села. Само
общинският град Летница прави малки изключения. Макар и с много
трудности, читалищата
се запазиха като центро-

за биб лиотек ата на всеки бъ лгарин
В ДУШИТЕ НИ ДРЕМЯТ ГРАДИНАРИ И ОВОЩАРИ

Бил Молисън “Въведение в пермакултурата”
Един учебник за това как да преминем към устойчиво развитие

Пермакултурата – като система за дизайн, се занимава еднакво с растенията, животните,
сградите, а също и с инфраструктурата (вода, енергия и комуникации)...
Всеки, който прочете книгата на австралийския практик-учен, изобретател, учен и мечтател, ще се замисли преди да засади в двора си и едно цвете дори. Па макар било то и китка
здравец...

Франц-Карл Рьоделбергер “Без земя”

Наръчник за изправяне на крака без изнурителен и съсипващ труд
Заглавието е точно: как без нормална земя, камениста или въобще без хумус, глинеста почва може да се направи отлично екологично земеделие. Авторът Франц-Карл Рьоделбергер и днес е актуален, само защото мъдростта в книгата му не е взета назаем, а сам той е
преминал през всички препятствия и нескончаеми експерименти. Затова и така се чете
книгата – на един дъх – като увлекателно приключенско четиво.

Заявки за всички книги от поредицата
на ИК “Новата цивилизация” можете да направите
във верига книжарници “Пингвините” и “Хеликон”,
e-mail: rodimenie@abv.bg или на
тел. 02 9621685; 02 9621686, както и на 0888 693359

ве за духовно развитие
на малките общности.
В началото на прегледа председателката на
читалището Станка Каймакчиева поздрави присъстващите:
„Ние с достойнство
изпълняваме
основните цели на народните
читалища за развитие,
опазване и съхранение
на българското културно-историческо наследство. То е отражение на
живота на българите
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Изкуство, култура

„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

през годините. Да обичаме българското, да го
ценим и предаваме на
следващите поколения!
Наред с многото
неща, които правим, ние
работим и по проекти.
Тук е мястото да поздравя всичките пет читалища, които се трудиха

света”, финансиран от
Норвежката програма
за сътрудничество. В
програмата участват
девет села от Деветашкото плато, три от които са от нашата община.”
Самодейният състав
при читалище „Разви-

танцьори от двете читалища в гр. Летница.
Прегледът
нямаше
конкурсен характер, но
въпреки това самодейците бяха повече и се
представиха по-добре в
сравнение с предни години.
Накрая кметът на об-

упорито и предадоха
свои проекти, някои от
които са „Българските
библиотеки - съвременни
центрове за четене и информираност”, проект
по допълваща субсидия
към МК, за които чакаме
потвърждения.
С особена гордост
и възхищение искам да
споделя, че сдружение
„Деветашко плато” започна реализация на
проект „Прозорец към

тие” откри прегледа с
химна „Горско Сливово
– обичам те” по текст и
музика на инж. Божидар
Димов – бивш учител, и
с „Нашата мила страна”.
Заредиха се от хубави,
по-хубави песни от богатия ни фолклор. Самодейците от с. Крушуна
както винаги се отличиха с уникалните си народни носии и певческия си талант. Най-много
овации събраха младите

щина Летница д-р Красимир Джонев благодари
на всички участници за
чудесните изпълнения и
връчи грамоти и награди
на читалищата. Специални благодарности той
изказа на председателката на читалището и на
секретарката Дениза за
чудесната украса на сцената и салона. Завърши с
думите, че традициите
и духовността ще запазят българщината.

Български дух



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

РУСКИ ДВОРЯНИН СЕ ЗАСЕЛИ
В ЗЕМЯТА НА ПРЕДЦИТЕ СИ
ПРАДЯДО МУ
СЕ Е БИЛ НА
ШИПКА
Саша Рудой помни
разказите на своите близки за рода си. Прадядо
му Георги Иванов още на
20 години е командвал
отряд в Руско-турската
война. След кръвопролитните битки при Плевен и Шипка царят Освободител Александър
II му връчва Георгиевски
кръст за храброст.
По-късно нашенецът
е изпратен на обучение
в Александровското военно училище в Москва.
Възможно е да са се познавали и с капитан Петко
Войвода, тъй като са от
един край - Беломорска
Тракия.
След това Георги
следва Михайловската
артилерийска
академия. Награждаван е със
солдатски Георгиевски
кръст, което го прави
пожизнен дворянин. Покъсно, с повишаване в
звание полковник автоматично става потомствен дворянин.
Воинската традиция
на рода продължава и
дядото на Александър
- Иван. Той получава пагоните на подпоручик в
началото на Първата световна война, а към края
й е удостоен с орден “Св.
Георгий Победоносец”,
лично оръжие и чин полковник.
Октомврийската революция го заварва като
царски офицер, който е
разжалван от болшевиките, но спасен от войниците си от разстрел. Продължава службата си в
Червената Армия и стига
до чин полковник с генералска длъжност. В края
на 30-те години шпионите на Берия разбират, че
Иван е българин, а в миналото - и бивш царски
офицер. Свалят му пагоните и го заточват в лагера “Колима” в Сибир.
С избухването на Втората световна война българинът е пратен в т. нар.
наказателни батальони,
като пушечно месо на
първа линия на фронта.
Не се знае къде е загинал, но посмъртно е награден с орден “Червено
знаме” и затова съпругата му Тодорка получила
за компенсация военна
пенсия. Баба Тодорка се

омъжва по-късно за
украинеца
Матвей
Рудой, който отглежда бащата на Саша
- Владимир. Той пък
приема фамилията на
пастрока си.

БАЩА МУ
РАБОТИ НАД
ПЪРВИЯ
ЛУНОХОД
Бащата на Алекс,
Владимир
Рудой,
кривнал от родовата
традиция за военна
кариера. Той завършва
радиотехника в Москва, по-късно специализира космически
радиовръзки в академията и през 1957 г.
участва в проследяването на първия изкуствен спътник на Земята
“Спутник - 1”. Той е изстрелян на 4 октомври,
с което започва космическата надпревара
между СССР и САЩ.
Воюва в Ангола и
Виетнам, след което
като доктор на техническите науки и
почетен радист на СССР
преподава в академията.
По-късно участва в разработката на системата
за радиовръзка на “Луноход 1”.
В програмата Интер-

Българската кръв на АЛЕКС РУДОЙ го повика
обратно в родината на прадядо му Георги
Бард, охранител или бизнесмен човек е човек,
когато има Душа

НАПИСВА
ПЕСЕН ЗА
ФИЛИП
КИРКОРОВ

Алекс държи руския флаг на видно място в библиотеката си

завръщането си живеещият във Варна бард. Историята на Александър
Владимирович Рудой е
низ от събития, достойни за роман. Коренът му,
както казахме, е българ-

Алекс показва снимка на баща си от семейния албум

космос обучава на изпитателния полигон всички
кандидати за звездна слава. Среща се и с българските космонавти Георги
Иванов и Александър
Александров. Проф. д.т.н.
Владимир Рудой има над
50 научни книги.

ТРЪГВАНЕТО
“Потенуло на Родину предков”, казва за

технологична компания
за фирмена сигурност.
Има пет сертификата по
охрана и сигурност. Сега
е представител на фирма, която произвежда
обучения и издава сертификат по ИСО 9001 на
общините в областта.

Фото Добромир Радушев

Мартин Марков

ски и роденият в Одеса
мъж никога не го забравя.
Затова един ден взима решение, идва в България и остава да живее
във Варна.
Александър завършва морското училище
в Одеса и през 1974 г. за
пръв път вижда българския бряг. Тогава участва
в проучванията за дълбачните работи на фериботния комплекс във

Варна, като работи на
водолазен кораб. Помни
пуска му през 1977 г. и
дори получава признание за труда си - грамота
от Тодор Живков.
През 1979 г. е войната в Афганистан и Алекс,
както повечето свои
връстници,
поискал
да отиде доброволец.
“Вярвах, че е мой дълг,
а сега разбирам, че не
е било така”, разказва
той, като си припомня
годините на буйната си
младост. Баща му обаче
не го пуска. Тогава му
се сърдел, разбрал, че е
бил прав, когато двамата
му най-добри приятели,
с които искал да замине,
се върнали от Афганистан запечатани в метални ковчези. Александър
остава почти без близки
родственици, след като
четирима негови братовчеди загиват в Афганистан
и Чечня. Единият от тях,
обграден от афганистански душмани, насочва по
радиостанцията катюшите към себе си, като заедно с него е изпепелена и
вражеската част.
След такива разкази приятел на баща му
урежда да изпратят
Александър в Далечния
Изток, като след преподготовка работи 11 години във Водната милиция,
която е аналог на нашата

гранична полиция. Изпращали го на експедиции от Аляска и Берингово море до Япония и
Китай. Няколко години
работил като офицер по
контрола на траулери
по северните морета.
“Бяха страшни времена.
По онези места крадат
хайвер с тонове. Много не питат, а направо
стрелят с Калашников”,
спомня си Алекс.
След като напуска
милицията, той взима
решението и идва във
Варна, където се заселва
за постоянно. На въпроса защо в България, отговаря просто “Потенуло
на Родину предков” и с
библейското “Всичко се
връща на мястото си”.
Със завръщането в
земята на предците си се
захваща с частен бизнес.
Занимава се с маслобойни и мелници и произвежда олио и грухано
жито, царевичен грис и
брашно. Цехът му във
варненското село Константиново обаче остава
без суровини и се налага
да спре работа и да разпродаде оборудването.
После се захваща с
това, което умее най-добре. Завършил е школа за
бодигардове и работи в
електронно наблюдение
в охранителния бранш,
а после и във високо-

„Аз съм бард, дори
да работя като охранител или да се занимавам с бизнес”, казва
за себе си Александър
Рудой в собствения си
дом във Варна. Снажният одесчанин би респектирал с габаритите
си и най-закоравелите
мутри, но има душа на
поет. Наследил е любовта към музиката от
баща си, който е добър
пианист. Поезията му
идва отвътре. Написал
е много стихове, но е
издал само една стихосбирка “Все проходить”.
Заглавието е от библейска мъдрост на цар
Соломон. За някои от
стиховете е съчинил и
собствени мелодии. Пее
ги, когато е в компания,
като си акомпанира с
китара. Една от творбите му е наречена на
живописната местност
край Варна “Фичоза”.
“Когато дойдох в
този град, веднага се
влюбих в това прекрасно кътче. Диви плажове
и спокойствие”, разказва Саша.
Стиховете написал
по поръчка на свой
приятел за песен на Филип Киркоров. Засега
обаче няма отговор от
суперзвездата.
Алекс
пише нощем, когато тишината нахлуе в дома
му и сетивата му са спокойни. Затова на шкафчето му винаги има лист
и писалка. “Лягам да спя
и понякога се събуждам.
Всичко ми е в главата.
Пиша и повече не правя корекции”, разказва
бардът. По-късно и музиката ми идва, добавя
той - момчето повикано
от зова на б!ългарската
кръв на прадедите си.
Какво
по-голямо
щастие от това - да си в
прародината си, а ние
да съзнаваме, че още
един син на земята ни
се е прибрал с обич...

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
20 юли - Св. славен пророк Илия (IX век пр.Хр.)

(Илинден)
1903 - избухва Илинденското въстание, неразделно свързано с последвалото го Преображенско
въстание, дело на българите в Македония и Одринско. Ръководният щаб на въстанието, в състав
Дамян Груев, Борис Сарафов и Лозанчев, отправя
възвание, в което между
другото се казва: “Братя!
Най-сетне многоочакваният ден за разправа с
вековния ни душманин
дойде вече... Последвайте, братя, вашите началници в този ден и се
съберете под знамето на
свободата. Упорствайте,
братя, в борбата! Само в
упорство и дълготрайна
борба е спасението ни.
Нека Бог благослови
правото ни дело и деня
на въстанието.”
1668 - австрийският
император
Леополд удостоява
Прокламация за
началото на въстанието архиепископ Петър
Парчевич с баронвъв Втори Битолски
ска титреволюционен окръг
ла и с
право
на собст в е н
семеен
герб.

22 юли - Св. мироносица и равноапостолна

Мария Магдалина (I). Възвръщане мощите на св. свещеномъченик Фока (403-404). Св. мъченица Макрела
1910 – е родена в София актрисата Ирина Тасева.

23 юли - Св. мъченици Трофим, Теофил и други тринадесет с тях († 305)
1674 - умира архиепископ Петър Парчевич, роден
в Чипровци около 1612.
1902 – е родена в Русе оперетната актриса Мими
Балканска.
1962 - умира художникът Никола Танев, роден в
Свищов на 5 декември 1890.
24 юли - Св. великомъченица Христина († ок.

300).

1923 - с договор, подписан в Лозана, се признава
независимостта на Турция. Източна Тракия се дава
на Турция. По Ньойския договор двете Тракии - Източна и Западна - са отстъпени на главните европейски съюзени и сдружени сили, а те ги прехвърлят на
Гърция. С Лозанския договор двете Тракии се поделят между Турция и Гърция.
***
ТРАКИЙСКИ КУМИР
На стража, синове тракийски!
Зора разсейва робский мрак.
Сирота, майката робиня
синовно да прегърнем пак.
Тя чака ни с’свещена клетва,
заклела ни всред кръв и дим!
Ний Странджа ще ли да забравим,
полето, родний край любим?
На стража! Гробници светини
блестят пред нас и ден и нощ.
Завет са те на наш’то племе,
печат на страшната му мощ.
Забравени, на нас те гледат
за братска грижа в близък час.
Ний Одрин ще ли да забравим,
светците при Люле - Бургас?
На стража! Погледът на Рила,
духът на родния Балкан,
те сочат ни през вековете
в борбите пътя очертан.
Закрилници народни пазят
Родината от враг незван.
Марица ще ли да забравим,
Егея - наш народен блян?

Подготовка
за
въстанието

Музика Павел Стефанов, текст Димитър поп
Николов
***
1854 – е роден в Чехия Константин Иречек,
историк, министър на просвещението в току-що
освободената България.

Четници

21 юли - Св. пророк Йезекиил (VI в. пр.Xр.).
Св. преподобни Симеон, юродив заради Христа
(† ок. 590). Св. преподобни Йоан († ок. 590)
1848 - в Свищов става жертва на холерата
Христаки Павлович, педагог и книжовник. Роден в Дупница през 1804 г. В Свищов е учител от
1831 г. Превръща тамошното елинско училище в
“славяно-елинско”. Преподава български, гръцки, българска граматика, катехизис, аритметика, българска история, риторика, логика, богословие и география. Между видните
му ученици са Драган Цанков и
Петко Славейков. Нему се дължи
първата публикация на историята, написана от Отца Паисия,
под заглавие
“ Ц а р ственик,
или история болгарская”.
Нему се дължи и основаването на девическото
училище в Свищов през
1841 г. Христаки Павлович
е баща на първия модерен
български художник Николай Павлович.
1789 - роден в Габрово
Васил Априлов, възрожденски деец, създател на
първото българско светско училище.

ПРАВОСЛАВНИТЕ
ПРАЗНИЦИ
НА БЪЛГАРИНА
20 юли – Илинден. Св. Илия – един от празниците за предпазване от гръм и градушка. Съществува
народно вярване, че светецът е заповедник на гръмотевиците. В народните представи Св. Илия се разхожда по небето със златна колесница и търси да
убие ламята, която пасе житата. Той хвърля по нея
огнени стрели, при което се получават гръмотевицата и светкавицата. Когато пък има светкавица без
гръм, това е огън, който излиза от ноздрите на конете, впрегнати в колесницата му.

25 юли - Успение на св. Ана, майка на
пресвета Богородица. Св. диакониса Олимпиада
(† 409). Св. преподобна Евпраксия Девица († ок.
413)
1935 - започват заседанията на Седмия конгрес на Комунистическия интернационал (Коминтерн), продължили до август.
1878 - в Пловдив започва да излиза първият
български следосвобожденски вестник “Марица”.
26 юли - Седма неделя след Петдесетница.
Св. свещеномъченик Ермолай и другарите му (†
305). Св. преподобномъченица Параскева Римлянка (138-161)
811 - хан Крум напада неочаквано през нощта византийския император Никифор, който с
войската си попада в клопката му, в планинските теснини, вероятно във Върбишкия проход. На
разсъмване българите се нахвърлят върху палатката на император Никифор, дето го заварват
убит. Византийски летописец отбелязва: “Цялата
християнска красота загина.” Катастрофата на
император Никифор има по думите на Златарски “огромно значение за България, защото тя не
само спасява българите от страшната опасност и
им повърнала всичко отнето, но и закрепва всичките им завоевания на запад заедно със Сердика,
сиреч София, и ги осигурява от бъдещи нападения от страна на византийските императори, за
които България става страшилище”.
1901 – е роден в София художникът Александър
Жендов.
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БОГ

Продължава
от стр. 1
Двама
новозаветни
пророци - Йоан Кръстител
и Исус от Назарет - се прочуват в Юдея със смели
нетрадиционни проповеди
и с многобройни последователи. Отглас за конкуренция в полето на вярата
между оглавяваните от
тях секти се долавя дори в
евангелията. Още повече че
двамата именити пророци
стоят на различни позиции
по основния богословски
въпрос, отнасящ се за обожествяването на човешки
същества, за възможността
човек да се превърне в бог
приживе или след смъртта, за човекобога. Както е
известно, обожествяването на царе и жреци става
причина за разделянето
на нравствената религия
на два клона, ведически и
авестийски (Зороастризъм),
още на най-ранен етап от
нейното възникване, около
началото на 2 хилядолетие
пр.н.е. (вж. статията „Азисамари-шумери-кимери”).
Зороастризмът,
който
проповядва възнесение
на праведните души, изключва всякакво човешко обожествяване и отразява възгледи, характерни за култовото мислене
на северните неелитарни
общества, каквито са
скитите. Самият Зороастър винаги е бил наричан
първи свещеник, първи
войн, първи съдия и пр.,
но никога Бог. Неговият бъдещ син, спасителят Саошянт, призван да
„изгони лъжата от света на
истината”, осенен с ореола
на царската хварна – божествената благодат, остава докрай човек, пророк и
посланик на Ахура Мазда
(Царстващата Мъдрост), и
не преминава в безсмъртно божествено създание.
Докато в елитарния юг,
Египет, Индия, Елада, а
по-късно под тяхно влияние и в Рим, обявяването
на фараони и императори
за богове представлява
обичайна практика.
Царете и пророците,
които са получили честта
да бъдат обожествени, не

могат да избегнат естествената физическа смърт,
затова преходът им към
пълноценен небесен Бог
се обяснява с чудото на
възкресението, сюблимен
сакрален момент, интерпретиран нашироко в митологията и в изкуството.
Навсякъде възкресението
се представя като висша
форма на обожествяване
и щом богочовекът Исус
възкръсва, за всички става
ясно, че се е превърнал в
Бог. Юдейската църква по
времето на Йоан Кръстител
и Исус също е разделена по
въпроса за възкресението.
Фарисеите, преобладаваща част от свещениците,
вярват във възкресението;
садукеите, малка група управляваща Соломоновия
храм, отхвърлят учението
за възкресение. Но и двете направления в Юдаизма
застават единодушно решително против всякаква
промяна на вековното книжовно юдейско вероизповедание.
Нравствените норми на
Зороастризма, популярни
в света след Персийското владичество (VІ - ІІІ век
пр.н.е.), както и идеите на
елинските
гностически
школи, намерили разпространение след завоевателните походи на Александър Македонски (336-323
г. пр.н.е.), въпреки своята
универсалност са безсил-

Христос - цар на царете

ни да обяснят етиката на
нахлуващите в обществото
книжовни и финансови отношения, съпътствани от
болезнени социални сътресения. Римското подтисничество само ускорява
съзряването на новата
универсална
религия,
рожба на необходимостта от вероизповедание,
което да вдъхне надежда
и търпение у хората пред
неизбежните земни неправди, обещавайки им
след смъртта щастливо
пребиваване в небесен
Рай.
Пръв в новата вяра започва да „кръщава” желаещите пророкът пустинник
Йоан Кръстител, като ги
пречиства ритуално във
водите на река Йордан.
Исус, бъдещият Христос
(Куриос, Ахура, АЙ ЧъРъ
– висш цар), също идва да
бъде кръстен и да се присъедини към новото духовно учение. Нормално
е Йоан Кръстител и Исус
да са били назореи, което
според юдейските понятия означава посветени в
монашески обет. Навярно
Йоан Кръстител осъзнава
историческото значение

на новопоявилото се религиозно движение, но
подобно на пророка Зороастър, предпочита докрай да остане пратеник
на Всевишния Бог, пророк,
който не си приписва свръхестествени божествени
качества. Докато привържениците на Исус никога не
пропускат случай да възвеличаят свръхбожествената му същност на Христос
(Куриос, Ахура, Ай ЧъРъ
– висш цар) и човекобог –
Цар на царете, Господар на
господарите, Алфа и омега,
Първият и последният, Началото и краят, все епитети, подхождащи за Върховен светлинен бог. Самият
Исус директно заявява „Аз
съм пътят и истината, и
животът; и никой не идва
при Отца, освен чрез Мен.”
(Йоан, 14:6) – откровена заявка за абсолютен монопол
в Духовната сфера, напълно
в съответствие с книжовноинформационния монопол,
който Християнската църква ще наложи в държавата.
Християнските идеолози
най-добре схващат историческите
потребности
на времето и обявяват човешкия син Исус не само за
син-царслънце,
а за равностоен
на самия
Върховен
светлинен
бог- отец.
Защото
епохата
изисква
абсолютен
Бог-Господар (Господ Бог),
пастир на
послушно
човешко стадо,
налагащ
покорство
Св. Йоан Кръстител, приемащ
и сляпо
своята мисия на Предтеча

ИЛИ

подчинение, а не Бог-Мъдрец (Ахура Мазда), който
съветва последователите
как да се борят със злото
и как сами да изберат праведния път към добродетелност. Абсолютният Бог
не търпи нравствен дуализъм, даващ възможност
за свободен избор, отрича
всякаква
равнопоставе-

исторически личности, или
са създадени от въображението на по-късни християнски книжовници, не
може да бъде установено,
защото освен в християнските писания, сведения за
тях никъде другаде не са
открити.
Трябва да подчертаем, че и двете най-ранни християнски движения
– на Йоан Кръстител и на
Исус, черпят от идеите на
източните авестийска (Зороастризъм) и ведическа
нравствени религии. От
Зороастризма са взаимствани основни категории, Рай, Ад, Последен
съд, Последно пришествие и др. Не случайно
именно „мъдреци от Изтока” идват да се поклонят на младенеца Исус,
легитимирайки го по

ност със сатанинските сили
на мрака, като по този начин пренебрегва нуждата
от постоянна борба с тях.
В култ се издига пасивното
отношение, примирението
и невежеството – „Блажени
са нищите духом”, „Не се
противете на злия” (Матей,
5:39). Новата религия не
търпи свободомислие,
за активен избор на позиция хората се нуждаят
от информация, която
няма как да получат, защото Християнството им
предлага само одобрени
от църквата истини. Йоан
Кръстител се конфронтира
с управляващата юдейска върхушка в лицето на
юдейския цар Ирод, докато Исус спори предимно с
първенците на юдейското
духовенство и не напада
представителите на римската и на местната власт.
Исус Христос призовава
за търпимост към паричните знаци, въпреки че
тяхната анонимност е източник на престъпност.
Доколко евангелските персонажи на Йоан Кръстител
и Исус отговарят на реални

този начин за истинския
Месия и за предречения
пророк-спасител.
В най-ранния етап от
възникването на Християнството двамата пророци, следвани от многобройни поклонници, сформират
отделни секти и съвсем
обяснимо правят опити за
сближение и обединение
на усилията в името на Новата вяра. Затова официалното Християнство приема,
може би компромисно, че
Йоан Кръстител кръщава
богочовека Исус, за което
получава най-почетни титли „Князът на пророците” и
„Предтеча” – Божий вестител за появата на Спасителя
Исус Христос. Но по-късно
Йоанистката секта се превръща в алтернативно убежище на свободомислещи
християни с опозиционни
настроения, което в догматичната църква се нарича
ерес.
И двамата именити първохристиянски пророци
загиват мъченически от
насилствена смърт. Йоан
Кръстител е затворен и
обезглавен без съд и при-
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Св. Илия

съда от римската марионетка юдейския цар Ирод в
разгара на един пир, а Исус
Христос е обвинен от юдейските свещеници, осъден
и публично разпънат на
кръст от римляните, защото „Всеки, който прави себе
си за цар, е противник на
императора.” (Йоан, 19:12).
Учениците на Йоан Кръстител погребват тялото му в
гр. Севастия (дн. Себастие),
в миналото гр. Самария,
известна столица на едноименната област и на северното еврейско царство
Израил. (Нищо чудно той да

абсолютизъм и ведическо
междукастово примирение
се оказва най-подходящ за
имперската доктрина, целяща световно господство,
както и за настъпващата
ера на универсалните книжовни религии и техните
„мъртви книжовни езици”
(неговорими в бита от населението), обсебили информационния монопол в
държавата. Така Исус Христос от екзекутиран от римляните неудобен пророк се
въздига до абсолютен Бог
на Рим и Константинопол,
титаничните метрополиси

Св. Йоан Богослов

е бил самарянин, въпреки
че гр. Хеврон в Юдея е посочен за негово официално родно място. Подобно
пренасяне на месторождението в гр. Витлеем в Юдея
има и при Исус, който е от
гр. Назарет в Галилея.) Самият юдейски цар Ирод,
когато научил за чудото
на възкресението, бил сигурен, че възкръсналият е
именно Йоан Кръстител, а
това говори красноречиво
за неговата огромна популярност. Християнската
иконография изобразява
Йоан Кръстител с криле
на ангел и одежди на монах-пустинник. Въпреки
враждебното
отношение на римляните към
първите християни, през
313 година с Миланския
едикт император Константин Велики (306–337
г.) провъзгласява Християнството за официална религия в империята.
Изборът на учението на
Исус Христос с неговия

на Западната и Източната Римска империя. През
Средновековието образът
на Исус Христос ще бъде
върховен символ на РимоВизантийската световна експанзия.
И днес в Близкия изток
съществува древната секта на мандеите, последователи на Йоан Кръстител.
Тяхната оригинална вяра се
отличава с дуалистични и
гностически черти. Мандеите наричат себе си „сабба”,
според мен, название, произлизащо от думата светлина – ЗъБъ – светлина, много подобно на „саби”, както
са наричали тракийските
свещеници на бог Сабазий,
още повече, че те вярват
във възнасяне душата на
покойника в царството на
светлината. За тях Йоан
Кръстител е пророк, пратен от царя на светлината,
а Исус смятат за лъжепророк. Една от свещените им
книги - „Книгата на Йоан”,
съдържа беседи на Йоан

Кръстител.
Еретични йоанистки
секти в Християнството
възникват още от самото
начало. Някои наричат
йоанитите „най-старите
християни”, счита се, че
тяхното учение е резултат
от източно духовно влияние. При йоанитите титлата Христос се наследява
от всеки следващ духовен
водач на сектата. Тайното учение на рицарите
тамплиери също поставя
в центъра на своя култ
Йоан Кръстител. За разлика от тамплиерите,
рицарите хоспиталиери
от Малтийския орден
открито почитат Йоан
Кръстител за свой покровител в рамките на ортодоксалния католицизъм
под егидата на папата.
Когато през ІV век Римската империя въвежда
Християнството за официална религия и раннохристиянските еретични
секти са застрашени да
попаднат под ударите на
закона, има предположение, че Йоанизмът прикрива съществуването си,
изтъквайки за свой патрон
любимия апостол на Исус
Христос Йоан Евангелист
(Йоан Богослов) не само
поради съвпадение с името на Йоан Кръстител, а
защото пламенното слово
на апостол Йоан заклеймява тъмната власт на злото. Християнската църква
приема канонично Йоан
Кръстител за последен
пророк и в Християнството
няма повече място за нови
пророци, тъй като самият
триединен Бог - Син-ОтецДух, окончателно е предначертал бъдещето на света.
Въпреки това с апокалиптичните предсказания в
своето евангелско „Откровение”, написано в стила на
старозаветните пророчества, апостол Йоан се изявява в ролята на същински
християнски пророк. Ето
защо името Йоан често
служи за знаме на християните, несъгласни с
провежданата държавна
и църковна имперска политика, без да се прави,

според мен, особена разлика дали става въпрос
за Йоан Евангелист или
за Йоан Кръстител. Думите на Йоан Евангелист:
„...светлината дойде на
света, но човеците обикнаха тъмнината повече
от светлината, защото
делата им бяха зли. Защото всеки, който върши
зло, мрази светлината и
не отива към светлината,
за да не би да се открият
делата му.” (Йоан, 2:19),
визират също информационното несъвършенство
на паричните знаци, което
позволява тяхното придобиване по престъпен начин. Константинополският
патриарх Григорий I (381 г.),
който бил епископ в Азия,
казва: „Матей е написал
евангелие за евреите, Марко - за римляните, Лука - за
елините, Йоан - за народите на света”. Официално
приетата от църквата емблема на евангелиста Йоан
Богослов е птица-орел, макар иконографският вид на
орела да няма нищо общо с
хищна птица, подхождаща
повече за символ на Римската империя, на която
апостол Йоан се противопоставя в своето апокалиптично „Откровение” (вж.
Фиг. 1 – „орелът” на Йоан
Евангелист, руска миниатюра от ХV век). Орелът
на Йоан държи книга в ноктите си или кръст в клюна
си, а понякога едновременно книга и кръст. Очевидно
книгата символизира евангелиста Йоан, а кръстът
- богослова Йоан. Но дали
кръстът в клюна на птицата
в някои случаи не намеква
и за Йоан Кръстител, проповядващ за появата на
Христос, небесния цар АЙ
ЧъРъ, чийто побуквен монограм също е кръст (вж.
статията „Поклонници на
светлината”).
Йоанизмът намира благодатна почва в Дунавска
България, сред християнско население от преобладаващо скитско-български
произход с дълбоки зороастрийски корени. Богомилите разнасят по света
своята човеколюбива вяра
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заедно с апокрифното
евангелие на свети Йоан
(апостол Йоан) - тайната
книга на богомилите, представляваща диалог между
Исус Христос и неговия любим ученик апостол Йоан.
Богомилите признават
единствено молитвата
„Отче наш”, в която името на Исус Христос не
фигурира. Евангелията оприличават Йоан Кръстител
на старозаветния пророк
Илия, хората го взимали
за преродения свети Илия,
за който се знае от Стария

мият е изобразяван с криле
в иконографията. Йоанитски църкви и манастири, йоанитски каменни кръстове
с монограма на свети Йоан
и с орел, държащ в клюна
си кръст, се срещат често
в обширната българска
средновековна държава,
включваща територии на
север до Трансилвания и на
запад до Белград (вж. Фиг.
3 – йоанитски герб върху
Големия кръст от Балчик
(предполагам X век).
Стремейки се да повиши своята универсалност в

завет, че напуснал земния
живот, отнесен с огнена колесница на небето.
Апокрифното евангелие
на свети Йоан (апостол
Йоан) – тайната книга на
богомилите, позната в
два латински превода от
архива на Инквизицията
(най-вероятно изцяло фалшифицирани),
разкрива
богомилската представа за
Йоан Кръстител и за свети Илия като едно и също
лице, пратеник на Сатаната
да кръщава хората с вода,
а не със Светия Дух, както Христос. Емблемата на
християнския светец Илия
е соларната птица гарванврана (вж. Фиг. 2 – гарвани
от икона на свети Илия),
а така също в традиционната българска християнска митология свети Илия
се възприема за образ на
слънцето. В древната митология видът на соларната
птица – вестител (а понякога спасител) на слънцето и
светлината, зависи от географските условия – тя е
гарван в северните степи,
фазан или паун в южните
степи, сокол в лесостепите,
орел в планините, лешояд
в пустините, патица в големите речни басейни, гълъб
в градските урбанизирани
райони. Често срещаната
теза в християнските писания за идентичност между
Йоан Кръстител и свети
Илия предполага възможна
идентичност и при техните
емблеми, което веднага навежда на мисълта, че птицата гарван/врана би могла
да е знакова за Йоан Кръстител, още повече че той са-

многобройните провинции
на Римо-Византийската империя, Християнската вяра
се отваря за съвместяване
с всевъзможни местни езически обреди и дори суеверия, което прави невъзможно нейното глобализиране
във вид на монолитна религиозна система. Така възникват християнски църкви с формални принципни различия по въпроси,
касаещи обожествяването на Исус. Първи се отделят арианите, изразители
предимно на готски среди от населението, които
със северното си скитско
мислене така и не могат
да проумеят как човешкият син Исус Христос може
да бъде равен по божественост на Бог Отец. Южното елитарно мислене на
монофизитите пък не допуска, че върховният Бог
Исус Христос може да има
нещо общо с човек. Дуалистична нагласа прозира във
възгледите на източните
християни от несторианската църква, според които
личността на Исус Христос
обединява две самостоятелни същности – човешка
и божествена. Разбира се,
теологичен връх отбелязва догмата на „западната”
Римо-византийска църква
за неделимата единосъщност Син–Отец–Дух, найзагадъчното християнско
чудо, разширяващо значително идеята за двойнствения бог, въплътена в тракоелинския бог Дионис.
Следва
гр. Бургас, 21.05.2009 г.

Природа, екология
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Биодинамична характеристика на месец юли 2009 – ІІ част
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Димитър Стоянов
биодинамичен фермер
с. Бачково.
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Здраве, красота

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

СЪВЕТИ ЗА МЛАДИ РОДИТЕЛИ
От антропософски лекари
Нели СПИРИДОНОВА-ХОРИНСКИ,
Виена

1. Когато често се ядат дребни неща
между главното хранене, човек нарушава
функцията на далака. (Р. Щ.) Далакът до го-
ляма степен участва в доброто функциони-
ране на имунната система.
2. Ежедневното консумиране на салати,
плодове, марули и спанак въздейства благо-
творно върху ритмичната система на чове-
ка (дишане и обмяната на течностите - кръв
и лимфа). При едно обширно изследване на
деца в Англия, които недостатъчно се хранят
с пресни плодове и зеленчуци, е констатира-
на ограничена функция на белите дробове.
3. Необходимо е да се приема и достатъч-
но желязо. Може да се забие чист железен пи-
рон в една ябълка и на следващия ден тя да
се изяде. (Р. Щ.) Това важи особено за зимата
и пролетта.
4. Когато в детството се ядат много често
картофи, се поврежда здравословният хра-
нителен инстинкт и по-късно човек клони
към прехранване и затлъстяване.
5. За подкрепа в учението всеки ден да се
дават на детето по няколко лешника. (Р. Щ.)

Същевременно да се
ограничат храните, ко-
ито съдържат фосфор:
например кока кола,
топено сирене, салам,
яйца, пудинг, сладолед,
шоколад,
бакпулвер.
Днес е особено разпро-
странено увеличеното
приемане на фосфор
чрез храните, той пра-
ви децата неспокойни,
хиперактивни и води до
прекомерно нарастване
на костите.
6. Срещу трудности
в ученето може да се по-
могне, като на детето често се дава зелена салата и
зеленчуци. (Р. Щ.) Нитратите отчасти могат да се не-
утрализират с прибавка на лимонов сок или витамин
С.
7. Ако на детето в първи клас липсва способ-
ността бързо да се научи да чете и пише, нека да се
премахнат яйцата и храните с бяло брашно. Също и
да се намали месото, а да се увеличат зеленчуците и
салатите. Ако и това не помогне, нека да се опита ня-
колко пъти в годината следният метод: Осем дни да
се оставя детето да учи до обяд с празен стомах и чак
на обяд да му се даде да яде. То може да пие (млякото
обаче е храна, а не напитка). Да се повтаря няколко
пъти, но винаги само по осем дни и след това да се
храни нормално. (Р.Щ.)
8. Деца, които в предучилищна възраст са хране-
ни с много сладки неща, по-късно в училище се зани-
мават само със себе си или се ровят навътре в себе
си. Не би трябвало
веднага да се лишат
от захар, а бавно да
се привикнат. (Р.Щ.)
(Съвети, при които на края стои
Р.Щ., са дадени от
Рудолф Щайнер)

КОМПОСТИРАНЕТО
ЛЕСНО И ПРАКТИЧНО

ДВА ЧУДЕСНИ НАЧИНА ЗА БЪРЗО
И ЛЕСНО КОМПОСТИРАНЕ
Д-р Светла НИКОЛОВА,
Сдружение
„Агролинк”

Компостиране
в кошер
за пчели

Едно от лесните и
представително изглеж-
дащи средства е стари-
ят кошер за пчели. Той
може да се боядиса и да
му се постави капак.
Рамките на кошера
се нареждат една върху
друга, когато добавяте
нови материали до висо-

чина около 1 м. Когато
съдържанието се ком-
постира напълно, рам-
ките се отстраняват и
се нареждат за нов съд.
Обръщането на компос-
та в това съоръжение е
лесно, ако се осигури
свободно пространство
близо до изграденото.
Просто
премествате
рамките и ги пренареж-
дате, като същевремен-
но разбърквате компос-
та.
Подобно съоръже-
ние може да направите
от стари гуми, като ги
наредите една върху

друга. Пренареждането
им на ново място в бли-
зост до старото ще ви
позволи да разбъркате
материалите или да на-
правите нов компост.

Съоръжение
в три части

Докато в едното под-
реждате новата купчина,
във втората обръщате, а
в третата - компостът е
вече почти готов.
При всички случаи
вашата фантазия и опит
ще ви подскажат и други
идеи, за да си подготви-
те съд за компостиране.

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

СИНДБАДМОРЕПЛАВАТЕЛЯТ

Съкровища от
Малоазийския бряг

РАЗКАЗ ЗА ПЪРВОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ

ряха, а трети се разхождаха; и аз се
разхождах. И пътниците се събраха и
почнаха да ядат, да пият, да се веселят
и да свирят; и така прекарвахме ние
времето си, когато изведнъж стопанинът на кораба се изправи на края
на палубата и извика, колкото му глас
държи: “Побързайте, мирни пътници, да се качите на кораба! Оставете
нещата си и бягайте, ако искате да
спасите душата си. Бягайте, докато
сте здрави и живи и не сте загинали.
Островът, на който се намирате,
не е остров, а голяма риба, която се
е потопила в морето, и пясъкът се е
насъбрал върху нея, и станала е тя
като остров, и дървета растат по
нея от древни времена. А когато вие
запалихте огън върху нея, тя усети
топлината и се размърда, и ей сега
ще се спусне с вас в морето, и всички
ще се издавите.”
И пътниците чуха думите на капитана, и побързаха да се изкачат на
кораба, и оставиха всичките си неща
и пъртушини, и казани, и мангали.
И някои от тях достигнаха кораба, а
някои не го достигнаха; и островът
се размърда и се спусна на дъното
на морето с всичко, което имаше на
него, и се сключи над него ревящото
море, където се биеха вълните. А аз
бях между онези, които останаха на
острова, и потънах в морето заедно с
тези, които потънаха, но великият аллах ме спаси и запази от удавяне, и ми
изпрати голямо дървено корито, от
ония, в които хората перяха. И аз се
хванах за коритото и го яхнах, като се

З

найте, благородни хора, че баща ми беше богат търговец и умря, когато бях малко момче,
като ми остави пари и земи.
А като пораснах, аз сложих ръка върху
всичко това и взех да ям прекрасни ястия и да пия
прекрасни напитки. Водех дружба с младежи и се
обличах в прекрасни дрехи, и се разхождах с приятели и другари, и мислех, че всичко това ще трае
вечно. И прекарах така известно време, а после се
опомних от безгрижието си и се върнах към разума,
и видях, че парите ми са се свършили и положението ми се е изменило. Изплаших се и се смутих.
И станах, и събрах всички неща и дрехи, които
имах, и ги продадох, а после продадох земите и
всичко, което владееха ръцете ми, и събрах три хиляди дирхеми. И дойде ми наум мисълта да замина
в чужди страни.
И тогава реших и си накупих стоки и неща, и разни принадлежности, и онова, което беше нужно за
пътешествието. И се качих на един кораб, и слязох
в град Басра заедно с тълпа търговци, и ние пътувахме по морето дни и нощи, и плавахме покрай
острови, като преминавахме от море в море и от
суша към суша; и навсякъде, откъдето минавахме,
продавахме и купувахме, и разменяхме стоки. И
така стигнахме един остров, подобен на райска градина, и стопанинът на кораба спусна котва, и всички, които бяха на кораба, слязоха на този остров. И
те си направиха мангали, и разпалиха на тях огън,
и се заеха с разни работи: някои готвеха, други пе-
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Детски свят

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

оттласквах с крака като с весла, и вълните играеха с
мене и ме подхвърляха насам-натам. И аз прекарах
в коритото така един ден и една нощ, и вятърът и
вълните ми помогнаха, и коритото стигна до един
висок остров, на който имаше дървета, надвесени
над морето. И прекарах няколко дни и нощи, и душата ми се съживи, и движенията ми закрепнаха. И
се залових да мисля и да се разхождам по брега на
острова, като си направих от клоните на дърветата
гега, на която се опирах.
И веднъж вървях по брега на острова, и ми се
привидя отдалеч някакво същество. Помислих, че е
див звяр или морско животно, и тръгнах към него,
като не преставах да го гледам; и изведнъж излезе,
че това е кон, огромен на вид, привързан до брега
на морето. И аз се приближих до него, и конят изцвили високо, и аз се уплаших и рекох да се върна
назад; но изведнъж изпод земята излезе човек и взе
да ме вика, хвана ме за ръка и рече: “Ела с мен”; и аз
тръгнах с него, и ние влязохме в едно подземие, и
той ме въведе в голяма стая, а после ме покани да
седна и ми донесе ястия. А аз бях гладен и почнах да
ям, и ядох, докато се наситих.
И после този човек почна да ме разпитва за случилото се с мене; и аз му разказах всичко от начало до край, и той се зачуди на моята повест. А като
свърших разказа си, извиках: “Господине, не ми се
сърди, сега ти ми разкажи кой си и защо седиш в
тази стая.” – “Знай - отговори ми човекът, - че сме
мнозина и сме се пръснали на този остров. Ние сме
коняри на цар ал-Михрджан и под наша власт се
намират всичките му коне. Всеки месец при новолуние довеждаме и привързваме на този остров чистокръвни кобили, а сами се крием в тези стаи под
земята. И дохождат жребците на морските коне,
и искат да отведат кобилите със себе си, но те не
могат да отидат с жребците, тъй като са привързани. И жребците цвилят лудо, и ги удрят с глава и
нозе, и ние чуваме тяхното цвилене, и тогава излизаме и викаме, и те се уплашват от нас и си отиват в морето, а кобилите раждат по-късно жребец
или кобилка, които струват цяла торба пари, и
няма подобни на тях по цялата земя. Сега е време
да излязат жребците и ако великият аллах поиска,
аз ще те взема със себе си при цар ал-Михрджан, ще
ти покажа нашата страна и ще ти помогна да се
върнеш в родината си.”
И пожелах аз щастие на коняря, и му поблагодарих за неговото благодеяние; и докато ние така
разговаряхме, изведнъж един жребец излезе от морето и зацвили високо, и поиска да вземе кобилата със
себе си, но конярят взе в ръце меч
и кожен щит, и излезе от вратата на
стаята, като повика другарите си. И
дойде тълпа от хора с копия, викайки, и жребецът се уплаши от тях и се
спусна в морето като бивол, и се скри
под водата. И тогава конярят поседя
малко, и надойдоха другарите му,
всеки от които водеше по една кобила; възседнаха конете и ме взеха със
себе си, като ме качиха на един кон.
И ние потеглихме, и пътувахме
дотогава, докато стигнахме в града
на цар ал-Михрджан, и конярите влязоха при него, и му обадиха за моята история; и царят ме повика при
себе си. И ме въведоха при царя, и
аз му пожелах мир и благоденствие;
и той ми върна моето пожелание, и
ми рече: “Добре дошъл!” - и ме приветства с уважение. Попита ме какво
е станало с мене и аз му разказах за
всичко, и царят се зачуди за случилото се с мене и рече: “Чадо мое, кълна се в аллах, че ти си се спасил от
смърт!”
И после ми оказа милост и уважение, и ме приближи до себе си, и
взе да ме насърчава с думи и ласкаво
обръщение. Направи ме началник на
морското пристанище и ми заповяда да описвам всички кораби, които
се приближават до брега; и аз живях
при царя, и изпълнявах работите
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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.

му, и той ме облагодетелства щедро. Облече ме в
прекрасни дрехи и аз станах негов приближен. Но
всеки път, когато отивах на брега на морето, питах
странстващите търговци и моряци в коя посока се
намира град Багдад, като се надявах, че някой ще
ми каже за него и аз ще се върна в родината си. Но
никой не знаеше къде е Багдад, нито кой заминава
за там и аз изпаднах в смущение, и взех да се измъчвам от дългия си престой в чужбина.
Веднъж се спрях край морето, както винаги, с
гега в ръката, и изведнъж се доближи голям кораб,
в който имаше много търговци. Корабът пристигна
в пристанището и моряците почнаха да пренасят на
сушата стоките, които имаше на кораба, а аз стоях и
ги записвах.
“Останало ли е още нещо на твоя кораб?” - попитах аз капитана и той ми отговори: „Да, господине, аз имам стоки в трюма, но техният стопанин
се удави, когато пътувахме по морето, и стоките
му останаха на съхранение у нас. Ние искаме да получим сведения за цената им и да ги продадем, за
да занесем парите на близките му в град Багдад,
средище на света.” – “Как наричат собственика на
стоките?” - попитах аз капитана и той рече: “Наричат го Синдбад-мореплавателя”. И като чух думите
му, аз се вгледах както трябва в него и го познах, и
извиках силно, и рекох: “Знай, капитане, че аз съм
собственикът на стоките, за които спомена. Аз
съм Синдбад-мореплавателят”. Капитанът извика:
“Не остана у никого вече ни чест, ни съвест!” – “Капитане, защо говориш така?” – “Ами затова - отговори капитанът, - защото ти чу, че има у мене стоки, стопанинът на които се е удавил, и искаш да ги
вземеш, без да имаш право”. – “Изслушай, капитане,
историята ми и разбери думите ми - моята правота ще ти стане ясна, защото наистина лъжата е
черта на лицемерите” - рекох аз и разправих на капитана всичко, което се беше случило с мене, откакто заминах с него. Тогава капитанът и търговците се
увериха в моята правота и ме познаха, и ме поздравиха за спасението, и всички рекоха: “Кълнем се
в аллах, не вярвахме, че си се спасил от удавяне, но
аллах ти е подарил нов живот!” И после ми върнаха
стоките, и аз видях, че името ми е написано върху
тях и нищо не липсва. И разгънах стоките, и извадих
някои и други прекрасни и скъпи неща, и моряците на кораба ги свалиха след мене и ги занесоха на

царя като подарък. Аз осведомих царя, че това е оня
кораб, на който съм бил, и му разказах, че стоките
ми са пристигнали непокътнати и че този подарък
съм взел от тях; и царят се зачуди много, и му стана ясна верността на всичко, което му бях казал. И
царят ме обикна, и ми подари много неща в замяна
на моя подарък. И после аз продадох денковете и
стоките, и получих голяма печалба. Аз купих в този
град стоки, предмети и храни и когато търговците
от кораба поискаха да тръгнат на път, натоварих
всичко, което имах, на кораба и като влязох при
царя, му поблагодарих за неговото благодеяние и
поисках от него позволение да замина за родината,
при близките си. И царят се сбогува с мене и когато
заминавах, ми подари много стоки от този град.
И съпътстваше ни щастието, и ни помагаше съдбата, и ние пътувахме нощем и денем, докато не
пристигнахме благополучно. И си отидох в къщи,
наех слуги, и накупих къщи, земи и чифлици повече, отколкото имах по-рано, и почнах да се събирам
с приятели и да дружа с другари по-усърдно, отколкото едно време, и забравих всичко, което бях
изтърпял: и умората, и живота в чужбина, и трудностите, и ужасите из пътя. И се развличах с прекрасно ядене и със скъпи напитки, и продължавах да
живея така. Ето какво стана с мене при първото ми
пътешествие. А утре, ако рече великият аллах, ще
ви разкажа повестта за второто от седемте си пътешествия”.
После Синдбад-мореплавателят оставил сухопътния Синдбад на вечеря у себе си и заповядал
да му дадат сто мискала злато, и му рекъл: “Ти ни
развесели днес”; и хамалинът му поблагодарил, и
взел онова, което му подарили, и си тръгнал, като
размислял върху онова, което се случва с хората, и
се чудел много.
Той спал тази нощ у дома си, а когато настъпило
утро, отишъл в къщата на Синдбад-мореплавателя
и влязъл при него, а Синдбад-мореплавателят му
рекъл: “Добре дошъл!” - и му оказал уважение, и го
поканил да седне до него. А когато дошли останалите му приятели, той им предложил ястия и напитки,
почнал да говори и рекъл:
Из “Морски приказки”
Разказал Чавдар АЛАДЖОВ
Илюстрации Борислав СТОЕВ
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Език прекрасен, кой те не руга
и кой те пощади от хули гадки?
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Вслушал ли се е някой досега
в мелодьята на твойте звуци сладки?

СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН

ГЛАВА 5
Първо беше много самотно в единочката и часовете се нижеха бавно. Времето се отбелязваше от редовната смяна на надзирателите и от редуването на
деня с нощта. Денят беше само мъничко по-светъл,
но беше по-добре, отколкото в непрогледния мрак
на нощта. В единочката денят беше някакво процеждане, мътно просмукване на светлина от сияйния външен свят.
Светлината никога не беше достатъчна за четене.
Освен това и нямаше какво да се чете. Човек можеше
само да лежи и да мисли, да мисли. А аз бях доживотен и изглеждаше сигурно, че ако не направя някакво чудо да измисля тридесет и пет фунта динамит от
нищо, ще прекарам всичките години на живота си в
безмълвния мрак.
Леглото ми беше тънък, изгнил сламеник, сложен
на пода на килията. Тънко и мръсно одеяло служеше за завивка. Нямаше ни стол, ни маса – нищо друго
освен сламеника и тънкото старо одеяло. Аз винаги
съм спял малко и винаги съм бил човек с неуморим
ум. В единочка човек омръзва сам на себе си в мислите си и единственият начин да се избавиш от себе
си е да спиш. Години наред съм спал средно по пет
часа на нощ. Сега се обучавах да спя. Превърнах го
в наука. Станах способен да спя десет часа, после
– дванадесет и най-сетне – цели четиринадесет или
петнадесет часа от двадесет и четири. Но повече от
това не можах да достигна и, ща не ща, бях принуден
да лежа буден и да мисля, да мисля. А това довежда
един човек с деен мозък до лудост.
Търсех начин да преживявам будните си часове
механично. Повдигах дълги поредици числа на квадрат и на куб и със съсредоточаване и воля изчислявах най-изумителни геометрични прогресии. Заемах
се дори и с квадратурата на кръга... докато залових
себе си, че започвам да вярвам във възможността да
се постигне тази невъзможност. И тогава, като си дадох сметка, че това води и към лудост, отказах се да
намеря квадратурата на кръга, макар – уверявам ви
– това да беше голяма жертва от моя страна, защото
налагащото се умствено напрежение прекрасно убиваше времето.
Само с въображението си, със затворени очи, си
представях шахматни дъски и играех за двете страни дълги игри, докато стигах до шах или мат. Но когато се усъвършенствах в тази въображаема игра по
памет, това упражнение ми втръсна. Напразно се мъчех и мъчех да разделя личността си на две, за да ги
противопоставя една на друга. Все си оставах един
играч, без предварително обмислени стратегически
ходове от едната страна, които другата да не узнава
в същия миг.
А времето тежеше много и се точеше бавно. Играех игри с мухи, с обикновени домашни мухи, които
проникваха в единочката, както проникваше и мътната сива светлина; и разбрах, че те притежават усет
за игра. Например, легнал на пода на килията, установих произволна въображаема черта на стената
на около три стъпки от пода. Когато кацаха над тази
черта, аз ги оставях на мира. Щом кацнеха на стената под тази черта, мъчех се да ги хвана. Внимавах да
не им направя нищо лошо и след време те научиха
толкова точно, колкото го знаех и аз, къде минава
въображаемата черта. Когато им се играеше, кацаха
под чертата и често се случваше една и съща муха да
играе с мен цял час. Когато се умореше, спираше да
си почине на безопасно място над чертата.
От десетина или повече мухи, които живееха с
мен през това време, имаше само една, която не искаше да играе. Тя решително отказваше да участва
и след като научи наказанието за кацането под чертата, грижливо избягваше опасната територия. Тази
муха беше мрачно, раздразнително същество. Както
биха казали затворниците, тя имаше “зъб” на целия
свят. Тя никога не играеше и с другите мухи. А беше

силна и здрава; аз я проучвах дълго, докато го открия. Неразположението й към игрите се дължеше
на темперамента, не на физиката.
Повярвайте ми, аз познавах всичките си мухи. За
мен бе изненадващо множеството разлики, които
забелязвах между тях. О, всяка една беше определено отделен индивид, не само по големина и външни
белези, по сила и бързина на летене, а и по начините
и хрумванията в полета и играта, в отклоняването
и побягването, обръщането и бързо повтаряне на
устрема или завъртване и връщане, в докосването
и пълзенето по опасната стена, или лъжливо докосване и кацане другаде в безопасната зона. Те също
най-рязко се различаваха до най-големи тънкости
по манталитет и темперамент.
Познавах нервни мухи и флегматични. Имаше
една по-дребна, която изпадаше в истинска ярост
срещу мен или срещу другарките си. Виждали ли
сте някога жребче или теле да зарита със задните
крака и да запрепуска бясно из пасбището просто
от излишък на жизненост и изблик на чувства? Да имаше една
муха – най-страстната играчка от
всички – която, след като кацнеше три-четири пъти бързо едно
след друго на забранената стена
и сполучеше всеки път да избегне мекото като кадифе движение
на моята ръка, изпадаше в такова възбуждение и възторг, че се
спускаше с главоломна бързина
да кръжи около главата ми, като
се въртеше, извиваше и обръщаше, но винаги оставаше в границите на тесния кръг, в който празнуваше победата си над мен.
Наистина, аз можех да позная
предварително, когато някоя от
мухите решеше да започне играта. Имаше хиляди подробности
само в това единствено нещо, с
които няма да ви отегчавам, макар тези подробности да ми помогнаха да не се отегчавам твърде много през този
първи период в единочката. Но трябва да ви разкажа
едно нещо. За мен то остана много паметно – това
е, когато вечно мрачната муха, която никога не играеше, поради разсеяност в един момент кацна в
границите на забраненото пространство и се оказа
мигновено хваната в моята ръка. Цял час след това
тя седеше сърдита.
А часовете се точеха много бавно в единочката;
не можех да ги проспя всичките, нито можех да убия
това време с домашните мухи, колкото и да бяха интелигентни. Защото домашните мухи са домашни мухи,
а аз бях човек с човешки мозък; моят мозък беше
обучен и деен, натъпкан с култура и наука и винаги
включен във високо напрежение за някаква дейност.
А нямаше нищо за правене и умът ми отвратително
се занимаваше с празни размишления. Например
моето определяне на пентозата и метил-пентозата в
гроздето и виното, на което бях посветил последната си лятна почивка в лозята Асти. Бях почти довършил редицата опити. Дали някой го продължаваше?
Чудех се; и ако се занимаваше, с какъв успех?
Виждате ли, светът беше мъртъв за мен. Никакви
новини не стигаха до мен. Историята на науката напредваше бързо и аз се интересувах от хиляда неща.
Ами например моята теория за хидролизирането на
казеина с трепсин, която професор Уолтърс беше
започнал да прилага в лабораторията си. Професоф
Шлаймър също сътрудничеше като мен за откриването на фитостерол в смеси от растителни и животински мазнини. Работата сигурно продължаваше,
но с какви резултати? Самата мисъл за цялата тази
дейност отвъд стените на затвора, в която аз не можех да взема участие, за която никога нямаше дори
да чуя, беше влудяваща. А в същото това време аз лежах тука, на пода на килията си, и си устройвах игри
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с домашни мухи.
И все пак тишината в единочката не беше абсолютна.Още от самото начало на затварянето ми там
чувах на редовни интервали слаби, глухи почуквания. От по-далече също чувах по-слаби и по-глухи
почуквания. Тези почуквания бяха непрекъснато
пресичани от ръмженето на надзирателя. Понякога,
когато почукването продължаваше твърде настойчиво, повикваха и други надзиратели и аз разбирах
по звуците, че слагаха някого в усмирителна риза.
Това можеше лесно да се обясни. Аз знаех, както
го знаеше и всеки затворник в Сан Куентин, че двамината в единочките бяха Ед Морел и Джейк Опънхаймър. Знаех също, че те бяха тези, които си разговаряха чрез почукване с кокалчетата на пръстите и
че за това ги наказваха.
В туй, че шифърът, който използваха, беше много
прост, нямах ни най-малко съмнение, въпреки това
прекарах много часове в напразни усилия да го проумея. Бога ми, той трябваше да бъде много прост и
все пак аз не можех да го разгадая. И той се оказа
прост, когато го разбрах; а най-проста се оказа хитрината, до която прибягваха и която ме объркваше.
Те променяха началната точка на азбуката, откъдето
започваше шифърът, не само всеки ден, но при всеки
разговор, а понякога и по средата на разговора.
Така настъпи денят, когато хванах правилното
начало на шифъра, изслушах две ясни изречения
от разговора, а като си заговориха пак, не можах да
разбера нито дума. Но този първи път!
- Слушай... Ед... какво... би... дал... ей... сега... за...
цигарена... книжка... и... пакетче тютюн? – питаше
този от по-далечния край.
Малко остана да закрещя от радост. Това беше начин на общуване!
Това значеше другарство! Жадно
заслушах и по-близкият, за когото
се досетих, че трябва да е Ед Морел,
зачука в отговор:
- Бих... излежал... като... нищо...
двадесет... часа... в... усмирителна...
риза... за... петцентово... пакетче...
Тогава се чу ръмженето на надзирателя:
- Да го спреш това, Морел!
Един непосветен може да помисли, че на осъдените на доживотен
затвор в единочка е било сторено
най-лошото и следователно някакъв си надзирател няма начин да
го накара да се подчини на заповедта му да спре да чука. Но има и усмирителна риза. Има и лишение от
храна. Има и жажда. Има и побои.
Повярвайте, човек, затворен в тясна
килия, е много безпомощен.
И тъй, почукването спря, а през
нощта, когато се поднови, аз пак съвсем обърках
конците. Чрез пререждане те бяха променили началната буква на шифъра. Но аз открих ключа и само
след няколко дни се случи същата наредба, която
бях разбрал. Много, много не се церемоних.
- Здравейте – изчуках аз.
- Здравей, непознатия! – изчука в отговор Морел.
От Опънхаймър се чу:
- Добре дошъл в нашия град!
Бяха любопитни да узнаят кой съм, за колко време
съм осъден да бъда в единочка и защо са ме осъдили. Но аз оставих всичко това настрана, за да узная
първо системата им на променяне началната точка
на шифъра. След като я изясних, ние си заприказвахме. Това беше велик ден, защото двамата доживотни
бяха станали трима, макар те и да ме бяха приели
условно. Както ми казаха дълго след това, било ги е
страх да не би да съм доносник, сложен там някак да
ги подведа. Това бяха скроили по-рано на Опънхаймър и той беше скъпо платил за доверието, гласувано на “слушалката” на директора Атъртън.
За моя изненада – да, за мой възторг бих казал
– двамата ми другари знаеха за мен по името ми на
непоправим. Дори в живия гроб, който Опънхаймър
обитаваше от десет години, беше проникнала моята
слава или по-скоро известност.
Имах много да им разкажа за събитията в затвора
и за външния свят. Заговорът за бягство на четиридесетте доживотни, търсенето на несъществуващия
динамит и цялата предателска машинация на Сесил
Уинууд беше за тях нещо ново. Както те ми казаха, в
единочките нарядко се промъкваше по някоя и друга новина чрез надзирателите, но от един-два месеца не бяха чули нищо. Сегашната смяна надзиратели
в единочките бяха особено лоши и злобни.
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Разбра ли някой колко хубост, мощ
се крий в речта ти гъвкава, звънлива -

И пак, и пак този ден всичките надзиратели ни ругаха за чукането. Но ние не можехме да се въздържим. Двамата живи мъртъвци бяха станали трима и
имахме толкова много да си кажем, а начинът на казване беше толкова отчаяно бавен и аз не бях толкова
обигран в чукането с кокалчета, колкото те.
- Чакай, докато дойде Тестяното лице довечера
– изчука ми Морел, – той спи по-голямата част от
смяната и ще можем да си поговорим.
Как си приказвахме тази нощ! Дори не си помисляхме за сън. Тестяното лице беше подъл и
заядлив въпреки дебелината си; но ние благославяхме тази дебелина, защото тя го караше тайничко да си поспива. Въпреки това непрекъснатото ни
чукане тревожеше съня му и толкова го дразнеше, че
току ни се скарваше. А останалите нощни надзиратели направо ни псуваха. Сутринта всичките доложиха за многото чукане през нощта и ние платихме за
малкия си празник, защото в девет пристигна капитан Джейми с няколко надзиратели да ни подложат
на мъчението в усмирителна риза. До девет часа на
другата сутрин, цели двадесет и четири часа без храна и вода, проснати безпомощно на пода, ние изплащахме цената на този разговор.
О, надзирателите ни бяха зверове. А при тяхното
държане и ние трябваше да закоравеем и да станем
зверове, за да можем да живеем. Тежкият труд прави
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от руйни тонове какъв разкош,
какъв размах и изразитост жива?

мазоли по ръцете. Коравосърдечните надзиратели
правят коравосърдечни затворниците. Ние продължавахме да си говорим и от време на време да лежим в усмирителни ризи за наказание. Нощта беше
най-доброто време и като се случеше на пост да бъдат заместник-надзиратели, често си приказвахме
през цялата смяна.
Не правехме разлика между деня и нощта, ние,
които живеехме на тъмно. Да спим можехме когато
пожелаем, да си чукаме – само от време на време.
Разказвахме си един на друг за много неща из своя
живот и Морел и аз лежахме мълком дълги часове,
докато отмерено, с едва чути далечни почуквания
Опънхаймър бавно изреждаше историята на своя
живот от ранните години в бордеите на Сан Франциско, обучението му в една шайка, посвещаването
му във всичко порочно, когато като четиринадесетгодишен хлапак е служил като нощен разсилен
в квартала на публичните домове, откриването на
първите му нарушения на закона и нататък за кражбите и грабежите до предателството на един другар
и кървавите убийства в стените на затвора.
Джейк Опънхаймър го наричаха “Човекъттигър”. Някакво младо репортерче бе изковало
името, което с много ще надживее човека, когото
са наричали така. И въпреки това винаги съм намирал у Опънхаймър всичките основни черти на

честна човещина. Беше верен и предан. Аз зная за
случаи, когато е предпочитал да бъде наказан, отколкото да издаде свой другар. Беше смел. Беше
търпелив. Беше способен на саможертва – бих могъл да разправя една история за това, но ще спестя времето. А справедливостта у него беше страст.
Убийствата, извършени от него в затвора, бяха
последица изцяло на това крайно чувство за справедливост. И имаше прекрасен ум. Цял живот в затвора, десет години от които в единочка, не бяха
замъглили разума му.
Морел, винаги верен другар, също обладаваше
прекрасен ум. Всъщност и аз, който съм на път да
умра, имам право да го кажа, без да си навлека обвинение в нескромност, че трите най-добри умове в
Сан Куентин, от директора надолу, бяха трите, които
гниеха там, в единочките. А тука, в края на моите дни,
като хвърлям поглед върху всичко, което съм познал
в живота, принуден съм да изрека заключението,
че силните умове никога не са покорни. Глупавите,
страхливите, ненадарените със страстна справедливост и безстрашен стремеж към борба - те са примерните затворници. Благодаря на всички богове, че
Джейк Опънхаймър, Ед Морел и аз не сме били примерни затворници.

СТИГА!
Достатъчно сме хленчили! Напред!
Светът от нас очаква труд и песни.
Вдигни главата, български народ,
за да изгреят небесата звездни.

Честта за българина е награда.
Той пази свято българската пръст,
и той е прав, дори когато пада,
защото носи Ботевския кръст.

По синорите днес расте бодил,
но птиците в горите ни са пойни,
а българинът с тях се е родил
и с тях е раждал синове достойни.

Достатъчно сме хленчили... Сега
ще разплетем световните проблеми.
Българийо! Живей днес за мига
под славата на Ботевското знаме!

ЧОВЕЧЕ ...

Той идва от време далечно суров и прекрасен, но наш.
Обречен на слънцето вечно,
ти днес на земята си страж!

Уморен, оскърбен... Но не казвай,
че ще спреш нагоре да вървиш.
Животът слабите души наказва,
ти длъжен си и днес да победиш.
С борба и тревога зареждай душата,
прогонвай в усоите мрака
и ти ще дочакаш отново зората,
защото животът не чака.

Иван ВАЗОВ, „БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК”

Уморен, оскърбен, но отговорен
бъди пред тъгата народна,
бъди днес и люлка, и корен,
и лъч в тъмнина безизходна.
			
Стоянка Динева,
				
гр. Пещера

Превод Сидер Флорин
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Строител се пресели
в юрта
Марин Станев
сам вдигнал
древната
българска къща,
ще прави цял
комплекс.
Новият дом
оцелял при
ураган, пази
топло като с
парно.

Матей БОНЕВ
Уникален комплекс
от старобългарски къщи
ще изгражда старозагорецът Марин Станев.
Първата юрта на вилата му в старозагорското с. Ягода вече е факт.
“Всъщност “юрта” не
е съвсем точно название, макар че и старите българи са наричали
така своите жилища.
Думата препраща повече към походните палатки на номадските
племена и монголите”,
казва пенсионираният
офицер от Строителни
войски. Според Станев

древната
българска
къща е необикновено
жилище, умален модел
на Вселената, в който
са събрани цялото познание и опит на българите като народ. За да
построи първата юрта,
Марин е преровил буквално всичко написано
за нея в книги, в печата,
в интернет. Проучването
му отнело повече от две
години и половина. Сглобил я буквално за един
месец и смята, че я е направил по всички правила на древния канон.
“Къщата е изградена
изцяло от дърво, 4-5 мм
дъбов шперплат, като

Втората юрта е в строеж

абсолютен кръг с диаметър 4,5 м и височина
в центъра 4 м”, очертава
параметрите й строителят. Подът, само върху
дървена скара, е покрит
с чамови дъски. Станев
припомня, че сферичната
форма е задължителна,
защото според поверието на древните българи
кръгът поемал и съхранявал всичко, което е
дадено като познание. А
всеки детайл в тази юрта
наистина подсказва за
тези натрупани през вековете мъдрост и знания
на предците ни. “Цялата
конструкция е изградена
по старобългарския календар, който и ЮНЕСКО

призна, че е по-стар с 2-3
хил. години от китайския”, посочва Станев. Носещите дървени рейки
например са точно 60,
колкото са годините в
един календарен цикъл
на прабългарите, минутите в 1 час и секундите
в 1 минута. Интериорното пространство в полусферата на юртата пък
е условно разделено на
12 равни части, колкото
са зодиите. „За нашите
предци не е било важно
кога е родено детето, а
под знака на коя зодия ще
бъде заченато”, посочва
Марин. Така древните
българи смятали, че детето им ще се роди и ще
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стане каквото е орисано момиче или момче, воин
или пастир, строител или
зограф и т. н. “Входът винаги е от юг - не само защото е по-топло, това
е посоката на коня, свещено животно за старите българи”, посочва

мидите на вилата ни,
помислих си, че ураганът
ще обърне и юртата, но
тя не помръдна”, хвали
творението си Марин.
По време на кучите януарски студове пък забравил вътре съд с вода и на
сутринта удивен видял,

друг детайл на своята
юрта Станев. Димникът
на върха на юртата, или
тоното, както са го наричали древните, според
него освен комин е бил
истинска обсерватория
– прозорец към небето и Вселената, слънчев
часовник и календар.
За да изпълнява всички тези функции обаче,
съотношението между
диаметъра на тоното и
диаметъра на пода трябвало да бъде точно 1:9.
Освен познанията си за
космическата геометрия
тук според Станев старите българи са вложили и
своето поверие за свещеното число 9 - според
нумерологията то символизира тоталността,
духовните постижения
и хуманността. Вътрешният кръг на тоното пък,
като се наложел върху
външния, се образувало
дванайсетолистниче
цветето на живота.
Юртата още не е обзаведена изцяло според
древния канон, но Станев смята да направи и
това. Лявата половина,
по правило за мъжете,
ще обзаведе скромно
за себе си, а дясната - за
съпругата си. Освен одърите поотделно за всеки,
щели да сложат една паралия (ниска кръгла масичка), една ракла и една
икона.
Наглед паянтова и
студена, старата българска къща всъщност е непоклатима и невероятно
топла. „При един бурен
вятър изпопадаха кере-

че тя не е замръзнала.
“Представяш ли си колко по-топла ще бъде,
ако конструкцията бъде
покрита със сплъстена,
необработена
вълна,
както са я правили прабългарите”, казва Марин. Те само поизпирали
овчата вълна, за да останат мазнината и сярата,
“обличали” с нея отвън
юртата и тя ставала абсолютно изолирана от студа, влагата и водата.
Станев не се е отказал да вдигне и такава,
абсолютно оригинална
стара къща в бъдещия
туристически комплекс,
макар и да му струва поскъпо. Първата юрта му
излязла общо 4-5 хил. лв.
с материалите. Никой не
му е помагал, всичко до
последния пирон е заковал сам. “Ще ми бъде
трудно, но смятам, че
за 1-2 години ще успея
да вдигна десетина
къщи”, очертава мащабите на бъдещия комплекс в Ягода Станев. Той
е съгласен, че не е възможно да заложи само
на древното, самобитното, без да се съобразява с нормите на цивилизацията. Проектът
предвиждал например
към всяка юрта да има
топла връзка със санитарен възел.
В най-смелите си
мечти Марин добавя
към комплекса конна
база, която ще предлага на децата, на нашите
и чуждестранните туристи езда с доспехи на
прабългарските воини.

Дух, материя
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Приказки
за цветята

КАРАМФИЛ
Васил КАНИСКОВ
Неописуемо женствено създание - направо
зашеметяващо! По-неотразимо чиста женственост няма, освен на
някои други планети.
Розата е нейната царица
- хипервселенско същество; шипката е нежната
княгиня; но карамфилът,
наречен още “калофила”,
наподобява свободната
пастирка от идилиите,
приказките и легендите.
Понеже цветът му е
назъбен, неговото чувство не е с обект, както
при розата. По принцип
накъдреността на панвселенските
тъкани
красиво представя найсвещеното състояние на
природата - готовността
за сливане. Христовото
състояние е верността,
а това на Вечния Дух е
двоичното, полярното
вълнение на плоскостите. Всички панвселенски
творения, по подобие на
ясновселенските, се вълнуват, трептят, люлеят се,
само че първите - в плоскости, а вторите - като
линии. Накъдреността
означава не вълнение,
причинено отвън, а постоянно вътрешно вибриране, пълна и постоянна
готовност за майчинство
и любов. Мъдростта на
Природата нагъва живи-

те тъкани не само за концентрация на информацията и по-малък обем,
но и с цел вътрешно самовъзбуждане.
А калофилата не само
се вълнува от Слънцето
и живота най-неудържимо, но носи и така наречените триъгълни токове, освен синусоидалните. По ръба на всяко
листенце в природата,
на всяко цветче текат не
други, а ясновселенски
токове. Те именно отговарят на съответните
видове чувства у хора и
ангели. Триъгълното назъбване с единен център

отразява или възбужда
настроения на сърцето,
проявяващи се като отзивчивост - остра чувствителност за нуждите
на другите, продиктувана от нашите собствени
нужди. Назъбените листа
и венчета носят мигновената смяна на собственото настроение, нищо
незадържащото чувство,
с у п е р к ъ со в ъ лн о в и те
високи честоти, наречени ултракъси. Така калофилата се нарежда на
едно от първите места
по скорост на реагиране
на вътрешни и външни
импулси и по този на-

(КАЛОФИЛА)

чин се идентифицира
с триъгълника - Небесния Принцип.
Супервселената
тъкмо затова се
отличава със
с ъвършенство, защото
там
всяко
колебание
се заключва
незабавно с
ответна реакция. Розите не
са в състояние
да вършат това
именно поради
принципа на верността на единствения
вътрешен или

външен избраник, която
изключва откликването
на триъгълните токове.
Върхът на розата откликва на самия триъгълник,
но докато още не е разтворена - и наистина,
розите в младостта си са

свръхотзивчиви, макар
и платонично; по-късно
стават необуздани във
всяко отношение, но
пак - само към онзи,
който им доставя
сърдечно удоволствие.
Но къде остава тогава най-чистата женственост
на калофилата, за
която споменах в
началото? Вие сте
останали с погрешни понятия. Розата
е външно женствена,
но е най-последователен и решителен мъж в
света на чувствата - т.е.
напълно самоотдадена
на един обект. На кралицата не е разрешено да
мисли за друг, освен за
краля, нито на царската
дъщеря за друг, освен за
принц. Това не им пречи
да се женят и за свина-
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ри, но само ако незабавно качат тези свинари
на трона. Никога роза
не може сама да падне в калта - по принцип
е напълно изключено.
Точно затова и съдбата
нарочно отслабва нейните венчелистчета и ги
хвърля много по-често в
калта, отколкото тези на
другите цветя; на нейното емоционално честолюбие и пълна слепота
за околните, извън избрания, се дължи и много ранното й увяхване и
остаряване.
Но пастирката или
свирачката-танцьорка
не остарява тъй лесно.
Тя не пести своите мили
думи и ласки, тъй както
пастирът не гледа само
една овца, нито онази,
която играе, има само
един зрител. И розите
имат такъв период (домашна сцена за примамване на по-едра риба),
но той отминава, за да
отстъпи място на найбялото или най-черното
робство - робуването на
обекта. Тя не мирясва,

докато не бъде обяздена
- психически или физически - но непременно
трябва някой строго определен да я язди - бял

кета си, владеят особена хипноза, поразяваща
тяхното сърце: лъжата,
внушаваща удобство и
сигурност, или наркотичната власт на самецамак. Маковете често малтретират розите дори и
с физически побои, но
това, по странна логика,
само задълбочава монофиксацията на цветето с
шипове и слепотата му
за всички останали.
Ултракъсите психически вълни, особено
когато са триъгълни (и
морето, и езерото ги
образуват преди буря),
носят неудържима нега
и напрежение за мигновена развръзка. Докато
розите са императрици
на отлагането, абсолютни шампионки по очакване и нереагиране или
обратно реагиране - забулени в своите светли
идеали, в своите много-

или черен. Ако е бял това е нейното спасение;
ако е черен - ще я яздят,
докато се научи да се
спира на белия. От памтивека, за жалост, розите
ги яздят най-вече черни,
тъй като последните, независимо от вида и ети-

пластови и многотонни
комплекси, страхове и
илюзии,
настръхнали
срещу всичко и всички с
острите шипове на своята взискателност или
претенции, инат. За тях
погубването на настоящото щастие е едва ли не
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постулат, “закон Божий”,
но не осъзнат, а найвътрешен; в по-простите
рози - съвсем инстинктивен: “Или очакваният
човек и очакваното поведение - или колапс на
изявата!” Затова и розите нерядко остават съвсем без венчелистчета,
без да са били нито веднъж оплодени от радост
и щастие истински. Затова и като попрехвърлят
първата младост, обикновено ги срещаме под
ръка с някой волски език
или с някое биволско
чело, или пък с вранско
око, или дяволска устна,
ала никога - с несигурен човек като бясното
дръвче, например. Както
се казва - оголва се мотивацията им. Кандисват
накрая и на растения
като жлъчка, змиярник,
камшик, кисел трън,
коча билка, кървавиче,
късокрак, ленивче, мъртва коприва, омразниче,
пищялка, само и само да
се стигне до брак и семейство и да не попаднат на някое лудо биле.
Женят се розите или се
борят с шипове и зъби за
брак, с когото падне: и с
плюскач, и с ряпа, и със
сгърбун, и със страшниче, и с чумотрън, даже с
единствената цел да бъдат доволни роднините
и съседите и да си народят сигурност или челяд,
без да се замислят, че и
едното, и другото ще носят наследствеността на
избраника. Точно поради
това, докато още не е започнал вятърът на общественото мнение или на
монофиксацията да обрулва цвета им, за розите е много благоприятно
общуването с овчарките,
танцьорките, самодивското биле, с вятърничето, живеничето, ала най-

то поне могат вече да
слагат сърдечна трапеза
на избрания - сами да му
я сложат, а не да очакват
вечно той да прави първата крачка; и като я направи - да го посрещнат
с шипове. Маковете, които са с много голям опит
в това отношение, веднага схващат, че розата
боде не за да отблъсне, а
за да сграбчи в обятията
си - и затова продължават навътре в храста; ала
попадне ли на нейните
остри реакции и на нейното хладно “не” някое
неопитно и свенливо
цвете като безсмъртничето, например, или като
дивия слънчоглед, звездела или момковата сълза, то си отива завинаги
- не с раздрана дрешка, а
с разкъсано сърце.
И така, нежната, найженствена елфичка на
калофилата,
наречена
Рин, събудена от ангела
й Ир, може да се извика
по следния начин:
“О, ти, която не оставяш
настоящото
щастие заради бъдещо

ната Пияна Танцьорка
на Ветровете - моя скромен венец от признателност, задето не напусна
Полето на Добрините!”
Ако се настроите на
“трионното напрежение”,
карамфилът непременно
ще ви облъхне с прибой от
здраве, “нищета” на духа и
неудържимост. “Нисшите
духом” са ония, децата,
за които няма прегради
в трите Вселени. Те умеят
да искат именно защото
не са порочни на дъното
си.
А ангелът Ир няма
много да се забави: усетите ли небесния прилив, отплувайте обратно
с отлива в прегръдките
му - надалеч от Земята,
в необузданите пространства на мисълта
за ония, които ви чакат:
изжаднели, пребити и
полумъртви от жажда за
свежест.
Белият
карамфил
носи именно тази свежест и мигновено изпълняване желанията на
всеки срещнат по пътя;
розовият прави това за

вече - с карамфила или
калофилата. Попаднат ли
веднъж на тяхната вълна,
пословичната им свенливост и затвореност
попада под “триъгълното напрежение” - а това
направо отваря върха на
розата. Ако не могат да
се отдадат, без да мислят, на горски пролетен
празник или на самодивско хоро, нито на русалски гонитби и лудории,

щастие!
Тръпнещата
от прелест и свежест
красота на всемира,
отзивчива елфичко Рин!
Напълни и моите шепи
с благодатните води на
твоите извори, ако искаш да пратя нестихващо синьо трептение от
престола си рилн, с което ти ставаш неземно
богата. Сложи пред нозете на най-великата
твоя царица - Прелест-

любимия, жълтият - за
приятелите, а пъстрият
- комбинирано. Червеният е символ на Тот
- живот, лишен от задръжки.
01.06.1985 г.
София – Изгрев
Из „РОМОН ОТ
БОЖЕСТВЕНАТА НАУКА”
“БИЛКИТЕ в България,
Европа и по Света” Том I
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“Докато поне 9 човека, живеещи на планетата, имат стремеж към осъзнаване
на Божественото земно битие, ведическата цивилизация е жива. А те не
са девет, а стотици хиляди все повече откриват истината в себе си и
променят начина си на живот. Скоро те ще станат милиони, но преди това

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

Науката за образите

ФРЕЙМ

*

Съществува преходна област между събитията,
формирани от външното намерение, и тези, предсказани от интуитивното предчувствие. С други думи, когато
интуитивно предчувствате, че трябва да се случи някакво събитие, само мимоходом го докосвате в мислите си, без да се съсредоточавате върху него. После това
събитие най-често действително се реализира, особено ако разумът се съгласява с предчувствието на душата. Възниква въпросът: дали просто сте предчувствали,
че събитието трябва да се случи, или вашите подсъзнателни мисли са действали като външно намерение и са
индуцирали това събитие?
Еднозначен отговор няма. Възможно е и едното, и
другото. Насън всичко става по-категорично - само
бегло да помислите или пo-скоро да почувствате, че
събитията трябва да се развиват по определен начин,
и този сценарий веднага се реализира. Външното намерение по време на сън работи безотказно. До какво
води това?
Че получаваме реализация на очаквания сценарий
по време на сън. Сънуването не оказва никакво влияние върху материалната действителност. Виртуалната
реалност си остава такава. Защо все пак външното намерение на сънуването не реализира виртуалния сектор? Изглежда е свързано с инертността на материалната реализация.
И наистина сънуването в сравнение с материалната действителност представлява хартиено корабче в
сравнение с голяма фрегата. Корабчето стремително
полита при най-малкото духване на външното намерение. А за да се помръдне тежката фрегата, се изисква
голямо платно и голям промеждутък от време.
И все пак външното намерение на сънуването не реализира виртуалния сектор не само заради инертността. Можете колкото искате да въртите слайда си дори
в осъзнато сънуване, но това и на крачка няма да ви
приближи до целта. Защото при сънуването външното
намерение изпълнява само една функция - да премести душата от един виртуален сектор в друг. По време
на сън става следното: разумът е поставил лекото като
перце платно на душата съобразно с очакванията, а
външното намерение мигновено е преместило книжното корабче в съответния сектор. Край - цялата работа
е свършена и с това мисията на външното намерение е
приключена.
В реалността работата на външното намерение не
приключва с едно духване. Вятърът на намерението
духа, а фрегатата не мърда от мястото си. Ако е постигнато единство
между душата и
разума, платното
се насочва в нужното направление. Големината
му зависи от степента на единството. Вятърът не
може мигновено
да премести фрегатата в нужния
сектор. Параметрите на енергията на мисловното
излъчване вече
удовлетворяват
целевия сектор,
а материалната
реализация закъснява в преТърсете в книжарниците
дишния сектор.
“Хеликон” и “Пингвините”
Затова вятърът
книгата на Издателска къща
на намерението
“Новата цивилизация”
трябва да върши работата си
продължително
време, за да реализира целевия
с автор известният философ и
сектор.
психолог д-р Тимен Тимев.
Външното на-

Библия на
индивидуалния
Бог
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мерение на сънуването не може да измести фрегатата
от мястото й по простата причина, че в съня е вдигнато лекото като перце платно на хартиеното корабче, а
същевременно платното на фрегатата е спуснато. Вятърът на намерението премества само корабчето в съня,
а материалната реализация изобщо не действа върху
фрегатата.
Затова превъртането на слайда насън не помага
много за движението на материалната реализация.
Платното на душата в сънуването позволява да се лети
във виртуалното пространство, но няма никакво отношение към движението на материалната реализация.
Единствената функция на слайда в осъзнатото сънуване е разширяване на зоната на комфорт. И това обаче
не е малко, така че ако го практикувате, слайдът насън
ще бъде идеално средство за разширяване зоната на
комфорт.
Наяве съзнанието и подсъзнанието ви се намират в
рамките на материалния свят. Разумът задържа фокуса
на душата в сектора на материалната реализация. Както вече посочихме, той постоянно коригира възприятието съобразно с установения шаблон. Когато превъртате слайда в бодърстващо състояние, настройвате
параметрите на мисловното си излъчване към нереализиран сектор. В зависимост от степента на единство
между душата и разума платното се изпълва с вятъра
на външното намерение и фрегатата започва бавно и
постепенно да се движи към целевия сектор. Действието на външното намерение ще продължи, докато материалната реализация пристигне в определения пункт.
Забелязвате ли къде е разликата? Насън работата на
външното намерение завършва, а наяве продължава.
Насън параметрите се настройват мигновено и с това
всичко приключва, а наяве процесът е бавен и постепенен. Когато превъртате слайда наяве, вашето платно
на фрегатата на материалната реализация е вдигнато
и външното намерение движи нея, а не корабчето в
съня.
Нека не ви смущава смелостта, с която използвам
обикновени метафори, за да описвам тези сложни
въпроси. Все едно, в списъка на обозначенията на разума няма по-подходящи аналогии, затова пък така същността се предава по-ясно.
Прозорецът към пространството на варианти, който
се отваря в момента на кратковременното потъване на
разума в сън, оставя фокуса на възприятието в контекста на текущия сектор на материалната реализация.
Платното на фрегатата в прозореца, за разлика от обикновеното сънуване, остава вдигнато. Ако в този момент
поставите слайда в прозореца, поривът на вятъра на
външното намерение ще измести реализацията на значително разстояние.

Ефективността на прозореца е в
това, че в такова състояние единството между душата и разума се
проявява в най-висша степен
Дремещият разум отслабва контрола си и допуска
нереалното в шаблона на възприятието си, също както
става насън. Платното придобива значителни размери
и външното намерение действа с най-голяма сила.
Техниката е достатъчно сложна, но можете да опитате. Трябва да започнете с постоянно обръщане на
внимание на интуитивните предчувствия, със само-

Владимир Мегре, из “Обредите на любовта”

наблюдение. Тогава ще
разберете, че през деня
прозорецът се отваря
доста често. От време на
време разумът се изморява от контрола и бърборенето си и за няколко
мига губи бдителността
си. В този момент можете

да вмъкнете
чувства за събитие, което желаете да индуцирате
Именно чувства, а не
словесни формулировки.
Представете си какво
бихте чувствали, когато
се изпълнява замисленото. Превъртете в главата
си няколко пъти слайда
на постигането на целта, а след това вземете от него само един интегрален
отпечатък - фрейм. Например подписвате договор и
изпитвате задоволство. Или успешно полагате изпит и
преподавателят ви стиска ръката. Или пристигате пръв
на финала и късате с гърди лентата. Този отпечатък ще
бъде формулата, която трябва да поставите в открехнатия прозорец. Можете да озаглавите фрейма с една
дума - „Победа!”, „Да!”, „Стана!”, или както ви харесва.
Това заглавие ще служи като опорна точка на фрейма.
Трудно е да се улови прозорецът, защото е дело на
разума, макар и дремещ, а само миг по-късно той се
събужда и прозорецът веднага се затръшва. Навиците
ще дойдат с времето. Трябва да имате твърдо намерение и търпение. Най-напред е нужно

1. да разработите с помощта на
разума фрейма на усещането за реализация на събитието
Нека той активно да участва в тази разработка. После, без да се стараете да уловите прозореца,

2. превъртете този фрейм, за да
си изясните какво е крайното чувство
Трябва да си създадете нещо, за което да се заловите, интегрално усещане. А после бихте могли

3. в момента на отваряне на прозореца мигновено да вложите фрейма в него
Трябва да се случи следното: дремещият разум внезапно осъзнава сънното си състояние и тутакси вкарва фрейма в прозореца, преди да е успял да се събуди.
Точно това ще бъде работата на външното намерение
при спрял вътрешен монолог.
Многократните, макар и неуспешни опити постепенно ще създадат навик и разумът ви ще се научи да
вкарва машинално фрейма в прозореца. Смисълът на
фрейма е тъкмо в това разумът да го активизира автоматично, без да успее да се събуди.
Но ако техниката на фреймовете не ви се удава, не
се разстройвайте и я оставете на мира. Споменавам я
тук само като информация. Ако нищо не се получава
веднага, значи не ви и трябва. Работете с обичайните
слайдове и се занимавайте с визуализация на процеса.
Във всички случаи ще бъде много полезно да придобиете навика да обръщате внимание на прозорците.
Ако се научите да улавяте момента на отворения прозорец, интуитивните озарения ще ви посещават все почесто.
Вадим ЗЕЛАНД
Из „Транссърфинг на реалността”
* Понятието има широко приложение в компютърната
технология. То се въвежда като технология за разделяне на
екрана при визуализация на обособени, функционално самостоятелни секции, в които съвместно или поотделно могат да се
изпълняват различни операции. - Бел. пр.
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Вашите
мисли,
чувства и
представи
определят
какво ще
постигнете
в живота

Кратък курс по
себеусъвършенстване
НА ЛИЧНОСТТА

Станислав спасов
Ако искате да постигнете нещо, трябва да не позволявате на ума да ви затрупва с усещания за неуспех. Той
умее това много добре и от вас зависи да се защитите
от миналото си и от представите за някогашните неуспехи. Няма кой друг да го направи, дори и да го помолите.
Мислите, чувствата и представите определят какво ще
постигнете и какво няма да постигнете в живота.
Няма начин да не се изпълни мечтата ви, ако направите едно просто нещо: уверете себе си, че това, което
искате, е самата върховна истина и

не спирайте да го вярвате,
мислите и усещате
Каквото и да се появи в съзнанието ви, ако то е противоречащо, отрицателно, неприятно – веднага му кажете: „игнорирам това”. Няма никакво значение колко
истинно или силно е усещането, дали е мисловно или
физическо. Единствената реална причина да приемете
някакво вътрешно усещане е това, то да ви е от полза в
живота. Затова не приемайте нищо, което идва от ума,
така, както не приемате нищо от човек, който ви мами.
Не подкрепяйте ума, защото това е капан. Онзи, който
знае къде е капанът, го заобикаля. И вие ще правите
същото – няма да допускате миналото и представите от
него да се претворяват в бъдещето ви. Прекъсвайте ги
във всеки един момент от настоящето и оставайте непритеснявани, вие и вашата цел.

Създайте си представа за това,
което искате да постигнете
Например, ако искате да придобиете партньор в живота си, на когото да можете да се доверите, никога не
си позволявайте да се поддавате на измамното чувство
на самота, когато то ви навестява. Неговата природа е
изкуствена, независимо че ви обладава с огромна сила.
От вас се иска да го блокирате, да се покажете по-силни
от него.
За да вървите устремено и без забавяне към целта, е
нужно да си представите добре това, което искате. Можете да превърнете мечтата си в нагледна цел, която да
изглежда примерно така:
„Моята цел е да се запозная с човек, който да ми съответства и да ми помага да живея по-добре и по-спокойно. Желая и аз да съм опора за него, така че и двамата да
сме щастливи от съвместното си общуване. Аз чувствам,
че това е реалност, защото мога да си го представя като
реалност!”

Човек получава
от живота това,
което вярва,
че заслужава
Ако не си изградите чувствена представа за това, което искате да получите, не се
надявайте то да дойде при
вас скоро. Знаем колко много хора все се надяват и чакат, а желаното все не идва.
И това не е защото нямат
късмет или заслуги, а защото
те просто не умеят да го при-
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влекат. Не умеят дори да се предпазват от противоположните вътрешни чувства, дърпащи ги в посока точно
обратна на мечтата им.
За да изградите чувствена представа в себе си относно това, което искате да постигнете, вие трябва да
седнете и да я създадете. Колкото повече се потрудите
– толкова по-обширна ще е представата ви. Колкото пообширна е тя – толкова по-силна ще е. Колкото е по-силна – толкова по-бързо ще стане реалност.
Спомням си времето, когато се опитвах да изградя
представата, че животът ми е прекрасен и в него се случват
много хубави неща, а неприятните са все полезни и те също
ми носят удовлетворение, когато ги преодолея. Малко по
малко всичко това стана реалност и сега, когато се замисля
за живота си, в съзнанието ми изниква точно този спомен.
Усещанията от миналото ми са просто спомени, които нямат емоционален заряд. Те са заменени с позитивни представи, които сега умът подкрепя. Но в началото не беше
така. Той подкрепяше нещо друго. И на мен ми се налагаше
да бъда по-настоятелен и по-досаден от него.
Само упорството може да ни помогне. Ако умът каже
пет пъти: „Ти не си щастливец”, ние трябва да кажем десет пъти:

Аз съм щастливец!
Ако чувствата, които идват от ума, паметта и миналото, са силни и продължителни, то нашите собственоръчно изработени чувствени представи трябва да са два
пъти по-силни. И не вярвайте на това, че не е редно да се
„манипулирате” по този начин, поради причината, че „не
е редно”. Това „не е редно” е създадено да ви провокира
да еволюирате в живота, но не като му се доверявате и
стоите там, където „е редно” да сте, а като го преодолеете с огромни усилия и се отправите натам, накъдето ви
се иска.
Повечето хора смятат за погрешно да си внушават
онова, което искат да им се случи или да бъдат. Сякаш
тази настройка бива създавана още в ранна възраст от
родители и възпитатели, които постепенно убеждават
бъдещия възрастен човек, че не е правилно да фантазира, да мисли и чувства онова, което не съществува в
момента. Да не се потапя в мечтата си и да не се стреми
към нея, защото те, възпитателите, вярват, че е твърде
невероятно тя да се реализира. Тази програмировка се
запечатва в ума на детето и то я поддържа дотогава, докато не бъде заменена с друга. Но тя често остава до самия край на живота.
Вие можете да промените всяка негативна представа, независимо каква е тя, ако просто

игнорирате
всички вярвания, които идват от ума, и се
съсредоточите
върху създадения от вас образ–мечта
Това може да звучи съмнително и ще остане такова, ако не практикувате. Но
ако следвате тези насоки,
вие ще усетите как в един
момент настроението ви
се е променило и старите

закостенели представи, чувства и мисли
вече не са част от вас.
След като създадете този образ-мечта, внедрете го в ежедневието си. Първоначално ще е по-трудно, но скоро той от
една фантазия

ще се превърне
в силно чувство, а след
това в реалност

Просто бъдете търпеливи и изчакайте. Никога не се поддавайте на бързането.
Всички знаем, че то е най-отровното настроение, което човек може да следва.
Нека образът-мечта е постоянно в настоящето като усещане (според вашите
възможности да го поддържате). Наблюдавайте колко бързо, ако той е в съзнанието ви често, ще се въплъти в реалността на
живота ви. Това ще ви е и урок, който ще
ви направи много по-умели, когато се
захванете с реализирането на следващата си мечта. Мечтайте хубави работи
и ги реализирайте.
Най-лесно е просто да повтаряте онова, което искате да постигнете. По-сложно е да сте

напълно обладани от
приятното чувство на успех,
така сякаш вече
сте го постигнали
Успехът винаги зависи от съвършенството и постоянството на чувството, което успеете да си създадете или
по някакъв начин сте придобили. Едва ли някой може да
ви помогне много оттук нататък. От вас се иска да седнете и да създадете своето усещане, да се видите като
успели. Аз ви уверявам, че вие вече сте успели и имате
всичко онова, за което мечтаете. Не мислете дали това е
наистина така, не питайте къде е този успех, а се облегнете назад (върху тази опора, формирана от увереността) и се потопете в усещането. Вие имате това, което желаете! То сега е с вас, насладете му се. Използвайте това
чувство и действайте по план. Упражнявайте се, вървете
стъпка по стъпка към своята цел, обладани единствено
от това чувство. Не мислете за бъдещето: славата, парите, властта, и прочие, т. е. не мислете за нищо, което ще
получите после. Ако сега не можете да почувствате радостта от успеха си, то едва ли той ще ви радва много,
когато се реализира.
Ако вие вече имате това, което желаете – какво е
чувството? Когато разберете - поддържайте това чувство. То е много по-истинско от чувствата и представите,
които идват от ума и миналото. Всъщност тук няма истински или неистински мисли, представи и чувства. Посилното надделява. Ако оставите умът да ви подтисне
със своите „истини”, то вашата ще се изпари. Но ако вие
сте решили да сте по-настоятелните, тогава вашата „истина” ще е тази, която ще е вярна и която ще се наложи
в живота ви.

Не се колебайте да си
внушавате всичко, което искате
Но имайте едно предвид – не е лесно да се почувства прекалено богатство. Създайте си мечти и усещания
за здраве, за любов, за комфорт и сигурност в живота.
Мечтайте за тях, не за луксовете. Много по-трудно е да
си представите един милион лева, отколкото належащите ви няколкостотин.
Ако се възползвате от методите, предложени тук, вие
ще се сдобиете с нещата, които са ви от жизнена необходимост, и тогава, ако все още смятате, че имате нужда от
луксове, материализирайте и тях. Не се подлъгвайте по
лъскавите предмети и крупните суми, защото за тях се
изисква огромна увереност, че те са ваши. Трябва първо
да отработите умението да вярвате, придобивайки поскромни неща, и чак след това да можете наистина да си
изработите чувството, че сте баснословно богати (ако го
желаете). Но не се заблуждавайте, че имате нужда от материални придобивки, защото след като сте си изгубили
времето да ги придобиете, ще видите, че не могат да ви
донесат онова, за което сте копнеели всъщност. Защото
все пак това, което искаме, не може да се купи с богатства, но може да бъде наше, ако сме искрени и вярваме,
че го заслужаваме. Вие заслужавате да имате прекрасен
живот. Ако повярвате в това, ако усетите, че можете да го
имате, то вие вече го имате. Така, с увереност, почакайте
да пристигне по пощата на съществуването.
Желая ви успех, но най-вече ви желая да вярвате на
това, което искате!
КРАЙ
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„Истината е рожба на тишината и постоянната медитация.”
„Интуицията е шепот на духа.”		

Петър Димков

Исак Нютон
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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
Развитието може да продължава по този начин
само до определена точка. Ако тази точка беше премината, Лунният човек би се втвърдил в своя вътрешен живот от образи; и чрез това той би изгубил
всякаква връзка със Слънцето. Когато се стига дотук, Слънцето отново приема Луната в себе си, така
че за известно време двете отново образуват едно
тяло. Съединението продължава дотогава, докато
човекът се развие достатъчно, за да може чрез една
нова степен на развитието да възпрепятства своето
втвърдяване, което би настъпило на Луната.
Когато става това, отново настъпва разделяне,
но сега Луната взима със себе си и Слънчеви сили,
които по-рано й липсват, чрез което става възможно след известно време да настъпи ново разделяне.
Това, което се отцепва от Слънцето, е едно небесно
тяло, което съдържа като сили и същества всичко,
което днес живее на Земята и на Луната. Това означава, че Земята тогава съдържа в своето тяло Луната, която днес се върти около нея. Ако тази Луна бе
останала в нея, Земята никога не би могла да стане
арена на едно човешко развитие, каквото е понастоящем. Силите на днешната Луна трябва първо да
бъдат изхвърлени, а човекът да остане върху пречистената така Земя, за да продължи там развитието
си. По този начин от Старото Слънце възникват три
небесни тела. И силите на две от тези небесни тела
- тези на новото Слънце и на новата Луна - сега се изпращат на Земята и на нейните обитатели отвън.
Чрез това напредване на развитието на небесните тела, става възможно към тричленната природа
на човешкото същество, каквато тя е на Луната, да
бъде присъединен четвърти член - “Азът”. Това
присъединяване е свързано с усъвършенстване на
физическото тяло, на етерното тяло и на астралното
тяло.
Усъвършенствуването на физическото тяло
се състои в това, че в
него е създадена сърдечната система като условие за топлата кръв.
Разбираемо е, че
системата на сетивата,
на жлезите и нервната
система трябва да бъдат преобразени така,
че да могат да работят
в човешкия организъм
заедно с новоприбавената система на топлата кръв.
Органите на сетивата са така преобразени, че от простото образно съзнание на старата Луна да може да
се развие предметното съзнание, което е посредник
при възприемането на външните неща и което днес
човекът притежава от събуждането сутрин до заспи-

ването вечер. На Старата
Луна сетивата не са още
отворени навън; образите на съзнанието изплуват отвътре. Именно
това отваряне на сетивата към външния свят е
постижението на Земното развитие.
По-горе споменахме,
че не всички човешки
тела, заложени на Сатурн, достигат целта,
която им е поставена, и
как на Слънцето, наред с
човешкото царство в неговата тогавашна форма,
се ражда второ природно царство. Трябва да си
представим сега, че на
всяка една от следващите степени на развитието
- на Слънцето, на Луната
и на Земята - постоянно
остават същества зад
целта, която трябва да
постигнат, и че благодарение на това възникнат
низшите природни царства. Животинското царство, най-близкостоящо
до човека, е например
онова, което е изостанало назад още на Сатурн,
но отчасти е наваксало
развитието на Слънцето и на Луната при
неблагоприятни условия, така че на
Земята то не е стигнало така далеч
както човека, но все пак има отчасти
способността да приеме топла кръв.
Преди Земната епоха никое от природните царства няма топла кръв.
Съвременните студенокръвни (или с
променлива топлина) животни и някои растения възникват чрез това,
че определени същества от низшето
Слънчево царство отново са изостанали зад степента, която другите
същества от това царство достигат. Съвременното
минерално царство възниква най-късно, едва през
време на Земната епоха.
Четиричленният Земен човек получава от Слънцето и Луната влиянието на онези сили, които са
останали свързани с тези небесни тела. Той получа-

“Петър Димков - родолюбецът, лечителят,
мислителят” – от Христо Крагьозов
Най-голямото достойнство на тази книга е не само величавият портрет на Великия българин Петър Димков, но и педантичното хроникиране на никнещите
като гъби из цялата страна граждански комитети за увековечаване делото на
енциклопедичния Българин. 18-те автори - всеки по своему, са се докоснали до
святата неповторима фигура на Петър Димков.

“Петър Димков - добре познатият... непознат” –
от Николай Кафтанджиев
За автора на книгата тя се оказа смисълът и градежът на живота му. Неотдавна той се пресели в по-добрия свят, за да се срещне “лично” със своите земни
кумири П. Димков, П. Дънов, богомилите, катарите, инж. Никола Димков.
Но ни завеща непоклатима любов към българските първенци на Духа...
Разгърнете най-богатата монография за Лечителя Петър Димков и ще се
убедите лично в богато изживяните животи.
Заявки за тези и другите книги от поредицата на ИК “Новата цивилизация”
можете да направите във вериги книжарници “Хеликон” и “Пингвините

ва от Слънцето силите,
служещи на напредъка,
на растежа и на развитието, от Луната - втвърдяващите формиращи
сили. Ако човекът се бе
намирал само под влиянието на Слънцето, той
би се разтворил в един
неизмеримо бърз напредък на растежа. Ето
защо той е трябвало да
напусне Слънцето след
съответно време и да
получи възпрепятстване
на прекалено бързия напредък върху отделената Стара Луна. Ако той бе
останал завинаги свързан с Луната, силите, които възпрепятстват растежа, биха го втвърдили
в една скована форма.
Ето защо той преминава
по-нататък, към Земното
развитие, в което двете
влияния са в равновесие по определен начин.
Обаче едновременно с
това е даден моментът,
в който към четиричленното човешко същество
ще се присъедини нещо
по-висше: душата като
вътрешно същество.
В своята форма, в своите действия и движения и т. н. физическото тяло е
израз и следствие на това, което става в другите членове - в етерното тяло, в астралното тяло и в Аза. В
досегашните разглеждания от “Акашовата летопис”
се показа как в течение на развитието тези други
членове постепенно започват да съдействат за образуването на физическото тяло. През време на Сатурновото развитие нито един от тези други членове не е свързан с физическото тяло. Обаче тогава е
положена първата заложба за това образуване. Не
трябва да се мисли обаче, че силите, които по-късно
действат от етерното тяло, от астралното тяло и от
Аза върху физическото тяло, не са действали върху
него още през време на Сатурновата епоха. Те действат и тогава, само че, в известен смисъл, отвън, а
не отвътре. Другите членове не са станали още самостоятелни, те не са още съединени по особен начин с физическото тяло; силите, които се обединяват
по-късно в тях, действат от обкръжението на Сатурн
– от атмосферата - и формират първата заложба на
това тяло. На Слънцето това
устройство е преобразувано,
защото една част от тези сили
се оформя в обособеното човешко етерно тяло и вече не
действа върху физическото
тяло само отвън, а и отвътре.
Същото става на Луната по отношение на астралното тяло.
А на Земята човешкото физическо тяло е преобразувано
за 4-ти път, като става обиталище на “Аза”, който работи
сега в неговата вътрешност.
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