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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

В края на лятото
Светла КОВАЧЕВА
Като приятен сън премина лятото
и лек ветрец напомни есента,
и птиците отлитаха във ято,
и малко тъжно стана в моята душа.
И ето - пак съм тук и дишам със охота,
възглавница ми служи камък твърд.
Тук, при “Чешмата на живота”,
аз черпя сили в този земен път.
Завих се със чувала от зебло,
на който ярка роза избродирах.
Това бе моето пано,
аз във мечтите си
в “свят от рози” се намирах...
А после грабнах четката с боите,
откъснах клонче с розов цвят
и след като го нарисувах,
със възторг възкликнах:
“О, как красив е този свят!”
И легнах по очи,
стърнището и цялата земя
с любов прегърнах.
И в миг усетих нежна ласка
и топлина на майчина ръка...

СВЕТИЛИЩЕТО
ПРИ СЕЛО ТАТУЛ
На стр. 6

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.

ЗА ЕКОПРОБЛЕМИТЕ И
ЕКОТАЛИБАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Д-р Детелин
ДАЧЕВ
Казват, че в началото на миналия век генерал Каишев в доклад
до правителството изрекъл пророчеството,
че който владее Родопите, той владе Балканския полуостров, а който владее Балканите,
владее Европа!
Днес тази планина,
Родопите, се владее от...
минералите на тежките
метали, урана и тютюневия примитивизъм.
А тютюнът, уважаеми
читатели, е доказан от
науката концентратор
на радиоактивни елементи! Специално за
родопския тютюн се
установи, че натрупва
в листата си радиоактивния изотоп на елемента полоний – да, да,
– същия, с който умъртвиха международния
шпионин Литвиненко
преди няколко години.
Дали големите български еколози, защитници на биосферата
(единствено като обект
на техните екологични
и политически борби),
знаят това? Без съмне-

ние го знаят, но техните интереси им диктуват сега (”След дъжд
- качулка”) да се борят
с референдуми против
газопроводите, които
ще минат през България.
Къде бяха тези природолюбци,
когато
се реализираше бандитската реституция
на крайбрежните на
Черно море земи? Защото всички грамотни
еколози знаят, че в по-

вечето цивилизовани
страни крайбрежните,
влажните и други екологично чувствителни
зони са неприкосновена  държавна соб
ственост именно поради чувствителността на
водите и почвите!!!
Да започнем с Черноморското крайбрежие, за да докажем
безсъмнената екологична чувствителност
на някои райони от България. На приложено-

то копие на картата на
геоложкия риск (разработвана в продължение на десетилетия
от екипа на академик
Илия Бручев) ясно се
виждат пространните
зони на свлачища към
морето (фиг. 1). Дори
само поради тази причина земите със свлачища не трябваше да
се реституират.
Продължава
на стр. 15

“ЧАСЪТ НА
СЪЕДИНЕНИЕТО УДАРИ”
Екатерина Стаева
Велинград

разделя Отечеството ни на две
- Източна Румелия и Княжество
България и превръща СанстеВ нощта срещу 06.09.1885 г. фанска България в съкровен
във военния лагер край Плов- блян за българското общество.
див дружините са построени в
Продължава на стр. 10
пълна бойна готовност. Начело
е знаменосецът с опълченското знаме, под което са се сражавали героите от Шипка. Командирът на гарнизона - майор
Данаил Николаев, съобщава на
войниците целта на предстоящото събитие - потъпкването
на турския полумесец и несправедливото решение на Берлин- Знаме на Голямоконарската чета по
ския конгрес от 1878 г., което време на Съединението, 1885 г.

ВСИЧКО ЗАПОЧВА

В каталога на РП
нашият номер е
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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

Цветана
КАЧЕРИЛСКА

Нашите мисли и чув
ства не засягат само нас,
те „озонират” или ”заразяват” всички наоколо. Учени и окултисти алармират
колко опасен е негативизмът. Енергийното замърсяване на планетата е не
по-малко катастрофално
от екологичното. Поради

неконтролируемия антагонизъм в отношенията
между хората зачестяват
природните катаклизми.
Дълго трупаната отрицателна енергия избухва като
бомба.
Според езотеричната
наука негативните мисли
и чувства са злокачествени енергии.
Продължава на стр. 12

Четиво с продължение
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Историята на човечеството, разказана от Анастасия

ЕНЕРГИЯТА
НА ЖИВОТА
Противопоставяне
Че порицаха идеологически килъри, наистина ги порицаха. И какво от това? То им бе награда. Господарите им всичко компенсират. И те
ще се стараят още повече. И винаги ще остават
безнаказани. А как да накажеш? Хората само си
казват мнението. Те просто са сгрешили, а за
погрешно мнение наказание не се предвижда. Но те не са сбъркали. Наричайки училището тоталитарна секта, те са преследвали с това
ясна цел - да дистанцират административните
органи от поддръжката на новото прекрасно
начинание в Русия. Няма да тръгнат чиновниците да изясняват как стоят в действителност
нещата. Но пък задължително ще се дистанцират от всякакви контакти. Ами ако наистина се
окаже, че там има нещо лошо в това училище?
По такъв начин училището се оказва беззащитно, фактически е оставено да бъде унищожено.
Тогава вече килърите с всички сили се стараят
методично да нанасят своите удари.
А ние какво правим? Та нали пред нашите
очи чернят не само педагозите, но и децата…
Разбирате ли, над триста руски деца се
потъпкват с мръсотия,
очернят ги, оскърбяват
ги вече две години.
Не вярвам, че руснаци правят това. Подобно
нещо не е в руския характер. Но ние наблюдаваме
тази хайка. Наблюдават
я високопоставени чиновници и прости хора.
Наблюдаваме явната наглост и моралния тормоз
над децата. А кой го праваи?
Кой?…
Нека за това да разкажат руските офицери.
Но, не дай Боже, да се наложи да кажем на своите
внуци: ”Ние живяхме във
времето, когато още съществуваше училището на академик Щетинин в Текос и в него се учеха над триста деца, мечтаещи за прекрасна
Русия.”
Ние трябва да кажем на своите внуци, които
ще живеят в руските имения: ”А това училище,
в което ти сега ходиш с удоволствие, го започнахме ние. Ние го опазихме.”
Всичко това ще е по-нататък. А сега.
Михаил Петрович, вие, преподаватели в Текос, педагози-новатори! Трудно ви е, разбира
се, но вие знаете… Вие прекрасно знаете, че
„до истината не можем да стигнем пълзешком.” Освен това и децата! Децата от училището
в Текос. Простете ми, млади руснаци, ако не направя всичко, което трябва… Но аз ще успея. И
много други хора ще успеят.
Как е там при вас сега. Сигурно е топло? Доб-

ре е, ако е топло. Нека
по-често над вас свети
слънцето и да сгрява
мечтата на всекиго.

***

С надежда да получа съвет как да действам аз разказах за
тази ситуация на дядото на Анастасия. Старецът стоеше опрян
на кривака, останал от баща му, и внимателно
слушаше разказа ми. Накрая го помолих да ми
даде съвет как да действам в създадената ситуа
ция, старецът замълча за известно време. Лицето му беше съсредоточено. След това вдигна
глава нагоре, присви очи, сякаш сканирайки
пространството, и заговори:
- Не беше ясно никому, нито на мен, нито на
баща ми, нито на върховния жрец как Анастасия, внучката ми, ще успее да разкрие тайната
на тайните и на въпроса тоз да отговори. Защо
Земята се превръща на зловоние. Защо човекът
произведе сам плътски страдания и предизвика лутане на хорските души?
Защо, щом ранните цивилизации са се смятали за най-умни, не са запазили за своите деца
щастливия им начин на живот?
Сега възможно е всичко да се върне към
първоначално създадения от Бог свят. Но как
да се съхрани, как да не се повторят миналите
грешки, не беше ясно никому. И ето, моля ви,
тя успя да сътвори със своята мисъл една комбинация, изглеждаща невероятна, и веднага я
въплъти. На всички въпроси ще бъдат дадени

отговори.
Събития, които се развивали хилядолетия,
Анастасия ги сви в един век. Тя ги повтаря. Сега
историята на Земята, на твоята страна, всеки
сам върху себе си изпитва. Ще оцени, свой извод ще направи и този извод ще запише в родовата си книга. Със себе си, със своите чувства и
с душа хилядолетните събития ще може човек
да познае.
Точно както сега се клевети Анастасия, така
са клеветили твоите предци в Русия, когато са
унищожавали културата им.
Езичеството и ведизмът на древна Рус наричали ужасно варварство, безцветна култура. А
как да се почувства, да се разбере какво било
е всъщност?
Чрез себе си показа внучката ми стремленията на руските предци и върху себе си сега

приема ударите от потомците на онези, които
са излъгали пред съвременността, пред децата
и внуците.
Тя като в спектакъл, като в пиеса историческа предлага на живеещите днес роля за себе си
да изберат. Да изиграят после ролята избрана и
да погледнат ситуацията отстрани. И даже тези,
които като зрители ще наблюдават ставащото
отстрани, пак роля ще играят, но на зрители, ще
преживяват, ще оценяват събитията, сами към
действия ще се стремят.
Аз избързах. Ти искаше да чуеш отговор за
това, кой оскърбява и препятствия поставя. Ще
отговоря, защо не, за жрец не е труден отговорът.
Препятствия пред всички тези, които са разбрали, и са се запалили с идеите на внучката
Анастасия, поставят хора. Но не обикновени
хора. Те са хора-биороботи, ръководени от малобройна секта, родила се отдавна, и не в Русия.
- Но аз имам изрезки от вестници, там има
подписи на хората, писали статиите, а в една
от тях конкретно се казва, че срещу Анастасия
се е вдигнал мисионерският отдел на Тулската
епархия. Има съобщения от хора от различни
области, говорещи за отрицателното отношение на отделни християнски енории. И в тях
сищо ли има, както вие казвате, хора-биороботи, подчинени на някаква секта?
- Самите хора-биороботи не осъзнават своята подчиненост. В тях просто отдавна е заложена определена програма. И тази програма не е
предвиждала появата на Анастасия, затова се
срива и се саморазрушава.
- В главата ми не се побира такава информация. Къде да й намеря потвърждение?
- Ако в главата ти не се побира, подреди
всичко спокойно с логиката си. Така всеки, който е в състояние да мисли, може да открие доказателствата.
- Да подреди с логика?
- Да. Прости и всеизвестни факти. Ето, виж
как може да се разсъждава въз основа един
ствено на фактите.
- Как?
- Първо за себе си ти ясно формулирай какво
предложи Анастасия на всички да направят.
- Тя предложи на всички да вземат не помалко от един хектар земя и да изградят на нея
имение за своите семейства и за бъдещия си
род. Както тя говори, ако всяко семейство за
себе си направи райски кът, то в рай ще се превърне цялата Земя. Още тя разказа, как може
растения за ядене да се садят, за да се борят с
болестите на човека. Освен това тя говори и за
здравословен начин на живот, за възпитанието
на децата, за грижливо отношение към природата, твърдеше, че в природата са разтворени
мислите на Бога. Изобщо тя изгради модел, при
който Русия може да стане процъфтяваща страна, където ще живеят щастливи семейства.
- Разказвайки за родовите имения, Анастасия всъщност откри пред хората най-голямата
тайна на Божественото битие. Показа пътя за
завръщането на човека в рая. Това става ясно,
ако разгледаш накуп изказванията й, разпръснати в различни книги.
Тя разкри тайна, която хилядолетия е охранявана от тъмните сили. Те са унищожили
всичко, което би могло на хората да помогне да
узнаят за нея.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА
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Природа, екология



Вандали съсипаха пътеката, по която трябваше да тичат, да се радват и да се възпитават нашите деца

ПЪТЕКАТА
Вършехме сериозна работа. Трябваше
да подготвим първия групов пулсар от
любов. Времето бе
дошло и идеята кристализираше.
Работеше безотказно на
ментално ниво. Сега
обаче трябваше да се
докоснем до един отдавна действащ такъв
пулсар. Беше съставен само от едно семейство. Боряна откри това семейство и
много впечатлена от
тях, искаше да видим
какво са направили.
Сега ни водеше натам.
Ето ни и в Железница.
Не само заради
дъжда, но и по традиция, се мушваме в едно
кафене. Всички сме толкова близки! Години наред ни свързваха задачи, вдъхновени
от делата на Родолюбеца и Лечителя Петър
Димков. Боряна беше двигателят, Карагъозов
- перфектният организатор. Нямаше припряност. Нещата си ставаха, но и най-важното станахме си близки и се заобичахме. Сега, на
голямата маса в кафенето, цъфтеше букет от
усмивки, смях и доброжелателност. Боряна
беше върхът и сложи шишенцето с ром. Федя
веднага притури “Меча кръв”… Ето и от снощи направено сладко, домашни курабии...
Подир час собственикът на кафенето се
видя в чудо. Рече ни кротко, но и малко жаловито: “Моля ви, тук не е хижа”. Бяхме попрекалили. Погледнахме за дъжда - беше намалял и
тръгнахме...
След кратък ход срещу течението на реката стигнахме шосето. През него пътеката се
заиздига по десния бряг на реката. Долу се
виждаше тепавицата.
Поречието започваше да се разтваря.
Превръщаше се в затворено, но широко
и силно панорамно
пространство. Започваше да става много
красиво. Чувствителността ми се изостри.
Почувствах творчески импулс... Пътеката
заслиза надолу. Реката беше предпочела
отсрещния бряг. Виждахме как там, над
нея, тръгваха пътеки
към прекрасни места. Знаех, че съвсем
скоро ще разкрия
тайните им. Сега ме
привлече
табелка

пред широкото пространство между реката и десния бряг, по който вървяхме. Отклоних се… и прочетох: “Обект на “Натура 2000”
– низинни сенокосни ливади от житни треви.
Табелката изреждаше близо 30 житни треви,
които растяха на това място с постоянна и
висока влажност. За толкова много билки бях
чела, но за треви и то житни… Почувствах, че
се просвещавам.
Настигнах приятелите си. Не бях
минавала по този път и всичко ме
привличаше. Сега слушах Боряна да казва: “Това е моето място.
Обичам да седя тук на тревата и
да гледам това прекрасно дърво
на билото.” Да, там имаше само
едно дърво и то владееше цялото
пространство наоколо от суха миналогодишна трева и по-нататък,
от ниски борчета. Дървото впечатляваше със своята царственост.
Короната му беше напълно кръгла
и грамадна. Още нераззеленено,
то изглеждаше изпълнено с тънки
криви линийки. Близките хоризонти винаги са ме привличали и аз се
затичах към дървото. Исках да видя
какво има зад него. Предчувствието за нещо неизвестно развиваше
въображението ми. Стигнах билото
и погледът ми се потопи в мираж.
Обещаваше красоти, но сега те
бяха приглушени в мъглата на дъждовния ден. Заслизах
обратно и напреко
през пространството от борчета до над
коленете ми и скоро бях в началото на
разтеглилата се наша
група. В тоя момент
погледът ми беше
грабнат от някакъв
черен великан, който
висеше неподвижно
във въздуха, далеко
над пътеката и над
цялата растителност
наоколо. Доста изненадани, най-напред
се зачудихме, а после
се втурнахме да проу
чим нещата. Прескочихме малка рекичка.
Усетихме, че неидентифицираният обект,
макар и незабележимо, леко се
преместваше вляво. Забелязахме и
няколко кръгли илюминатора в горната му част. Напредвахме, тръпнещи пред неизвестното. След малко
някой извика: “Май това е голям
съд за пренасяне на храна и всичко
необходимо за хижа “Академик”. Вижте, слабо, но се виждат две тънки
линии.” Изпълнени със страхопочитание и тръпка, в тоя момент ние
се разочаровахме. Приехме това
за истина и свърнахме към нашата
крайна цел - пътеката на Гала и
Тане.
Увлечени от предвкусването на
нещо необикновено, ние пропу
снахме да тръгнем по течението на
потока, който прескочихме.
Продължава на стр. 7

Български дух
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Беглика Фест’09
От 5 до 9 август
тази година в Родопите за втора година
се провежда „Беглика фест” и ние – младежи доброволци от
Беларус и Испания,
работещи по проект в село Равногор,
имахме щастието да
го посетим. Дойдохме на третия ден от
започването на
фестивала. Не
ни бе трудно да
намерим мястото – щом стигнахме до язовир
Беглика, видяхме упътващите
плакати. Още
на пропускателния пункт имахме възможност
да се запознаем
с карта на територията, да
разберем къде
ще се провеждат различните
презентации и
занятия, къде
е голямата сцена, лагерите за
къмпингуващите. Без да губим
и минутка време, се потопихме в събитията.
Веднага ни направи впечатление колко много нюанси бяха
отчетени и взети предвид от
организаторите
на фестивала:
предос тавяха
се велосипеди

под наем, беше докарана вода за пиене в цистерни, имаше възможност да
си купиш храна (тъй
като наоколо няма
магазини), язовирът

– съвсем под носа ти
– за повдигане на тонуса, гората – за подслон срещу вятъра и
дъжда...
Първото
нещо,
което направихме,
бе да надникнем в
шатрата, където течеше представяне
на екоселище Зелено
училище. Получихме

те от село Желен. Ето
и някои други занятия, или както ги наричат „работилници”
(workshops),
организирани в рамките
на това национално
събитие: изработване на мебели от природни
материали,
бижута, плетене на
сандали, натурална

козметика, семинар
за билки, изграждане на глинена пещ
и печене на хляб,
строителство
на
къщи от земя, маски,
занимания по първа
долекарска помощ
(с Български младежки червен кръст),
йога, български хора,
съвременно танцово изкуство,
„тагтул” (живо
представление, рисуване
и анимация
на сцена и
на публични
места), прожекция на интересни филми, свързани
с устойчивото развитие
и опазване
на околната
среда, уроци
по свирене
на различни
етноинструменти, лабиринт на творчеството, фотоизложба,

жонглиране, медитация и какво ли още
не! Беше устроен и
„детски кът” - приказно пространство за
най-малките посетители на празника, в
което кипеше творческа енергия, децата играеха различни
игри и научаваха много нови неща. Всичко
това се случваше на
поляните край язовира – сред толкова
много красота! Дори
дъждовното време
не бе успяло да развали настроението
на участниците във
феста.

Не успяхме да изпробваме и да се
включим във всички
занятия, нямахме физическата възможност да присъстваме
навсякъде, тъй като
те течаха паралелно, но всеки можеше да избере нещо
според интереса си
и да се включва по
всяко време, където
пожелае. Някои „работилници” оставиха
неизгладимо впечатление у нас – танците
Ин-Ян на тревата например: множество
хора, разделени по
двойки, движейки се

бавно и хармонично, сливайки се като
че ли в едно цяло,
даваха възможност
не само на самите
участници да се проникнат от танца, емоциите и музиката, но
и на тези, които ги
наблюдаваха отстрани. Или пък песента Хари-Кришна - тя
звучеше от един от

информация за дейностите в село Костилково и проектите
в района на Ивайловград. Срещнахме
младежи от екоселищата и организации-

павилионите почти
непрестанно и ни караше да се усмихнем
всеки път, когато минавахме наблизо. Когато имахме желание
да се поразкършим –
веднага получавахме
тази възможност на

7 - 13 септември 2009 г.

някое от игрищата,
където течаха найразнообразни игри
– и традиционни, и
по-съвременни. Волейболното игрище
никога не оставаше
празно. Когато се
свечеряваше, имахме възможност да
се наслаждаваме на
жонглиране и танци
с огнени факли...

Най-грандиозното събитие за нас се
оказа състезанието
„Лудо пиле”. С други
думи – конкурс за летящи апарати и костюми. От височина
4 метра млади хора
„с крила” един след
друг скачаха във водата. Това бе прекрасна възможност
за фотографите да
направят коя от коя
по-интересни снимки! Зрелището бе на-

Български дух

право потресаващо!
Непрекъснато звучаха аплодисменти.
Към края съобщиха
резултатите – имаше
множество номинации, но единствено
на победителя се
падна щастието да
отиде безплатно на
петдневен курс по
парапланеризъм.
За нас всичко това

бе толкова необичайно! – започвайки
от уникалното място
край язовира, избрано за провеждане на
фестивала, перфект
ната организация, темите на „работилниците” и стигайки до
хората, които бяха се
събрали на Беглика.
Искаше ни се да се запознаем с всеки един
от тях, да получим
възможно най-пълна
информация за всич-



присъстващите излъчваше положителна енергия и даряваше усмивки на останалите. Чувството за
щастие и умиротворение се четеше на
всяко лице. Фестивалът успя да даде на
хората това, за което
бяха дошли!
Минаха дни оттогава, а ние все още
ко! Приповдигнатото
настроение бе един
от показателите за
това колко необикновено и прекрасно
бе всичко, което ни
се случваше през
тези три дни в планината Родопи. То се
поддържаше и от музиката, която започваше всеки ден по
обед и завършваше
рано на другата сутрин. Изпълненията
ни поразяваха с многообразието си – слушахме ту звуци от
природата, ту джаз
и реге, ту нещо абсолютно невъобразимо, и всяко едно бе
посвоему забележително! А и реакцията
на хората бе впечатляваща – всеки се отдаваше свободно на
емоциите, породени
от музиката, и сливайки се със звуците,
следваше ритмите на
тялото си.
Фестивалът нямаше рамки – нито по
отношение на облеклото, нито по отношение на поведение,
в нищо!... Различни
вкусове и огромно разнообразие! И
все пак имаше нещо
общо – всеки един от

сме под впечатле
нието на всичко видяно и чуто там. Ако
съдбата още веднъж
ни предостави възможността да попаднем на Беглика фест,
без съмнение – няма
да изпуснем този
шанс!
Оля и Женя
от Беларус,
Мануел от Испания

Родов корен
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СВЕТИЛИЩЕТО
ПРИ СЕЛО ТАТУЛ
комплекс (или град с
каменна стена), чийто
център е откритата
постройка, но това е
моя хипотеза. Засега
предпочитам да се
придържам към известното от археологическите проучвания.
Специалистите датират светилището
в късната бронзова
епоха (ХVІІІ-ХІ в.пр.
на Татул изпълняват обичайните си
селскостопански
задължения.
Камъните наоколо са
използвани за направата на къщи и
огради, а вероятно
в недалечното минало са ги взимали
и от светилището.
Още със спирането на автомобила
проверявам посоката изток–запад.
На централно плато е разположена
постройката, която проф. Овчаров
нарича „пресечена
пирамида” с издъл
бан четириъгълен
саркофаг. Заобикалят я почти в
кръг огромни каменни масиви, обрасли

Мариана
ПРАМАТАРОВА

Р

азкопките
край родопското
село
Татул започват през
2004 г. под ръковод
ството на проф. Николай Овчаров. Това
е вторият по големи-

на обект, проучен от
него в Родопите след
скалния град Перперикон.
Районът е каменист, а светилището
се намира непосредствено след селото. Около нас се разхождат кози и други
животни, а жителите

с дървета и храсти.
Вероятно и тук може
да се окаже, че ста-

ва въпрос не само
за светилище, а за
цял каменен град с
оградни стени и че
храмът е само център на свещената територия. Възможно е
светилището да има
и втори кръг около
главния, което е типично за повечето
светилища на траките. Тогава Татул би се
оказал голям култов

Хр.). Ориентирано е
на изток, наподобява
микенските строежи.
Има стени, стълбища
и подстъпи към площадката, изградено е
от масивни каменни
блокове. На площадката е изсечен четириъгълен саркофаг,
ориентиран на изток
(слънчевия култ).
Продължава
на стр. 11
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Природа, екология



Продължава от стр. 3
Това аз направих с планинския водач Иванов след няколко дни и разбрах, че бяхме
изтървали много. Беше петък и за разлика
от мокрия ден в неделята, времето беше в
любовно настроение. Преспите от сняг вече
никакви ги нямаше и килими от жълти минзухари върху сухата трева бяха прелюдие към
светлата радост, която щеше да ни дари любовта на Гала и Тане...
И ето ни пред “Портата на крепостта” - първата среща с “пътеката”. Така кръстих този кът.
Огромен извит ствол, отдавна изсъхнал, се бе
превил до земята и вкопал в нея. Беше образувал симетрична арка, почти колкото човешки ръст. Към нея водеше широко простран
ство, отклонено от пътеката, а встрани от нея
стоеше масичка с три разноцветни столчета
в една редичка. Самата пътека продължаваше през чудно ново мостче над потока, който
си пееше щастливо. Пътеката завиваше почти
под остър ъгъл и тръгваше нагоре. Първата
табелка прочетохме на това място: “Каквото
и да се случи, няма да престана да казвам:
Обичам те, живот!” (Дамян Дамянов) По-нататък, друга табелка ме накара да се съглася
стопроцентово с нея: “Направи нещо за другите - чувството е неописуемо.”
Вървим сред красотата на сини цветя от
двете страни на пътеката. Какъв вълшебен
пьрвопролетен килим, който става още понаситен във вътрешността на рехавата гора,
стигаща до друг неудържим поток. И през целия път, ту отляво, ту отдясно ни докосват душите и мислите на поети и философи, много
от които познати: “И нека запазим в туй време
тежко нещо от Бога, нещо човешко”, (Недялко Йорданов); “Откриеш ли правилния път,
не стой на едно място”. Това е то! Но стигна
ли правилния път, веднага се бухвам в лабиринт от пречки, поставен ми там задължително като капан - уморително... отклонително...
и премного съпротивително. Продължаваме
и следващата табела ми казва: “Не можеш да
си нещастен, ако имаш верни приятели.” И аз
така мисля, но от едно време ми са приятел
ствата, а тогава ги създавахме все по интереси, все от радост за радост. Не от борбата за
насъщния и не за да
създаваме блага. Нямахме право да сме
различни. Ела пък, да
печелим. За това пращаха в затвора. И сега
чудните ни приятелства са едни такива
малко яловки, малко бледички и найвече нерешителни.
И продължаваме да
правим приятелства,
сдружения, партии
все по интересите си.
Не си проверяваме
основата си, та ако е
разклатена, да я заздравим и тогава напред
да вървим... “Чистата съвест - най-меката
възглавница.” Слава Богу! Поне сънят ми от
това не е смутен. Но пък човек не може да
живее с чувството за вина и му е намерил цаката - от 100 извора вода носи и изкарва виновна жертвата... “Господи, пази ме от езика
ми!” Кой не е пострадал от езика си и кой е
застрахован от него?! 3атова пълно внимание!
А табелките едни такива, с нестандартни големини и форми. Действат ти като изкуство.
А и как са закрепени само. Не личат пирони...
изпъква само мисълта... Ето ни и при Балий-

ПЪТЕКАТА
ното чешме. Точно тук пристигнахме първия
път в дъжделивия и леко мъглив ден, от горната успоредна пътека. Долината не се виждаше. Иначе, точно тук пътеките се събираха на
открито пространство и душата политваше в
простора.
Балийното чешме беше ниско от пътеката
и над това изворче се издигаха амфитеатрално красиво изработени беседки с гледките
пред тях. Позавъртял се, погледът откриваше
в храсталаковата горичка напред, ту тук - ту
там, красиви масичка и столчета и всички те в
различни цветове. Около 20 такива групички
с горско обзавеж дане
като да бяха
разхвърляни и на високото над
пътеката, и
в ниското
под нея. Четем: “Планината ражда
хора”, “Семейство
Тане и Гала
Ви желаят
приятна
отмора”...
Вървим нататък. Радваме се, разсъждаваме, чувстваме се откриватели. “Веднъж помогни, вместо 100 пъти да проявиш съчувствие”.
Ами да, познанства и приятелства все за разговорка...
Стигаме до “Бука”, ниско долу от пътеката.
На него има табелка “Вековно дърво”. До него
води стълбичка с красив дървен парапет. Допряна до самия бук има пейка, която ти позволява плътно да се облегнеш на него. Ние с
Иванов сядаме на пейката и се залепяме за
дървото. Вероятно сме представлявали мила
картинка и група млади момчета и момичета,

като ни се усмихваха, ни поискаха разрешение да ни снима. Широко им се усмихнахме и
ние и им го дадохме. Наоколо имаше и ценна
информация: “Букът има енергийно излъчване - на разстояние 10-15 м въздейства върху
човека; хармонизира емоциите; отстранява
унинията; повишава концентрацията...”
И още, и още...
А табелките не свършват. “Ако не знаеш къде
си тръгнал, ще стигнеш другаде.” Ето това
трябва да е най-първото, което трябва да знае
човек. Ако няма цел, ако няма мечта, които да
го изпълват и да бележат пътя му... Боже, колко неща ни разсейват в живота, та не другаде,
ами направо в кръг ще си се въртим.
Но ето го и краят на тази “култивирана” част
от пътеката - отклонението за Бистрица. Тя
завършва с едно табло с приноса на един велик кмет на София - Иван Иванов - от периода
1934 до 1944 г. Няма нищо по-хубаво от това
да почетеш и да благодариш. От таблото ме
гледаше черноок мъж с мустачки. Беше дадена и професионалната му биография – невероятно талантлив и творчески дух. Човек става по-голям, израства като че ли от срещата с
великата личност, независимо от формата на
тази среща. Вероятно от този човек се беше
вдъхновило семейството на Галина и Кръстан
Николчеви, за да оставят и те полза за хората
под тази избрана от тях форма.
И заслизахме към центъра на Бистрица.
Започна поредицата от палати на новобогаташите. Да не бяха само тези дувари! И от тях
щеше да има полза за другите, ако можеха да
им предложат красотата зад тези зидове. Но
оставяха си я красотата само за себе си. Да,
пълно разминаване на табелките с мислите
по пътя. “Направи нещо за другите – чувството е неописуемо”, “Ако си дал, ако си дал – не си
живял напразно”...
Донка Благоева ДРАМСКА
30 април 2009 г.

Български дух
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Производство на подкови и възвишени идеи.
За личността и делото на инженер Никола Димков - българинът, проектирал Обществото на народите - 1916-1918 година.

ЗВЕЗДА НА СЪГЛАСИЕТО
ПОСТОЯНЕН СВЕТОВЕН СЪВЕТ
Сава ПОПОВ
“България - това е държава на духа”
Дмитрий Лихачов
V ЧАСТ

Нека си припомним и факта, че през 80-те
и 90-те години на XIX век девет от завършилите Робърт колеж в Цариград българи са
дипломати и сред тях е първият български
пълномощен министър в САЩ - д-р Стефан
Панаретов (род. в Сливен, 1853-1931; пълномощен министър в САЩ от 1914 до 1925
г.; през 1921 г. командирован в Женева като
делегат на Събранието на ОН), който връчва
акредитивните си писма в Белия дом на един
от най-известните американски президенти
Удроу Уилсън в 14 часа на 22 декември 1914
година).
За нас като българи е необходимо и е повод за гордост да знаем какво е написал Тео
дор Рузвелт по време на Балканската война
за невероятния напредък на България:
“Никоя нация не е изминала толкова дълъг път, колкото България, през последната
третина на столетието. Американците
могат с право да се гордеят, че Робърт колеж
е дал образование на много от най-видните
български граждани и е изиграл такава особена роля при формирането на българската
нация. Дори възходът на Япония не е така поразителен и неочакван, както възходът на
България.” (Списание “Аутлук”)
А за да постигнат своите цели, САЩ моделират в хода на войната поведение, което да
облагодетелства България, а на Парижката
мирна конференция през 1919 г. са единствената страна-участничка, която подкрепя интересите на победена България за уреждане
на пограничните и териториалните
въпроси на
Балканите.
Президентът на САЩ
не е съгласен
с присвояване на чужди
територии
и дръзко заявява: “Никой мир не
може да бъде
траен, ако
допусне да се
прехвърлят
народите от
ръка на ръка
като вещи”.
САЩ
не
ратифицират
Парижките
мирни дого-

вори от 1919-1920 г., включително и Ньойския
мирен договор.
САЩ - великият прия
тел на България!
В
продължение
на 20 години нашата
страна е изпълнявала
добросъвестно
всички свои задължения като член на
Обществото на народите, въпреки ужасно несправедливия
Ньойски мирен договор. Едновременно с
това тя е направила
няколко безуспешни
опита за приложе
нието на чл. 19 от
Устава на осъществяването на мирна ревизия на Ньойския договор.
Българската
държава, една
от най-старите
в света по опре
делението на
ЮНЕСКО, възникна на световен кръстопът
между Изтока и
Запада, Севера
и Юга, в район,
свързващ три
континента Европа, Азия
и Африка, до
един от найневралгичните
пунктове
на планетата
протоците
Босфор и Дарданелите (Хелеспонт). Мес-

тоположението на България на най-оспорваното място в Европа, прекосявано от над сто
племена и народи, предопределя нейната
превратна съдба, историческата й мисия на
посредник между културата на Изтока и Запада.
А днес всички наши и чужди авторитети
по европейска и световна история имат едно
заключение: Берлинският договор
(13 юли 1878 г.) е
началната точка
на много нещастия за Европа и
особено за Балканския полуостров (“Земя на световен кръстопът”,
Изд. на БАН, София,
1993 г.).
А дали в началото на третото
хилядолетие Организацията
на
обединените нации в Ню Йорк има силите и възможностите да се справи с катастрофалното глобално
затопляне, задаващата се тотална енергийна
криза, проблемът глобализация, рисковата
борба между християнството и ислямизмът
– цивилизационните различия и противоречия, тероризмът, спинът, зависимите от дрога,
нарастващата диференциация между богати
и бедни, локалните войни и насилия, намаляването на водния потенциал, сериозната
ликвидация на флората и фауната... Неолибералният модел на съвременния капитализъм
явно не е най-положителната система за живот и развитие и има своите сериозни опоненти. Видно е и това, че ООН вече изчерпва
своя модел и надали закъснели реформи ще
й възвърнат жизнеността и ефективността.
НАТО ли изцяло ще я замени плюс ЕС и други
в проект?
Инженер Никола Димков свърши отлично
своята работа (мисия) в онова време назад.
Сега сложните проблеми ще решава настоящият елит държавници. А като че ли природата си почива ужасена и измъчена от XX
век. Това е истината. Перспективите не са
радващи.
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НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
7 СЕПТЕМВРИ

Мчк Созонт
1878 – роден в с. Широка
лъка, Смолянско, Софийски
митрополит Екзарх Български
Стефан, умира на 14 май 1957
г.
1940 – по силата на
Крайовската
спогодба
България си възвръща Южна
Добруджа.
1978 – (на рождения ден на
Тодор Живков) е убит в Лондон
писателят Георги Марков, роден в София на 1 март 1929 г.

Писателят
Георги Марков

8 СЕПТЕМВРИ

Рождество на Пресвета
Богородица
1868 – родена в Севлиево
поетесата Мара Белчева, умира на 16 март 1937 г.
1944 – правителството на Константин Муравиев
обявява война на Германия.
Съветските войски нахлуват в
България.

9 СЕПТЕМВРИ

Св. праведни Йоаким и
Анна
1828 – роден в Копривщица
Йоаким Груев, възрожденски Мара
книжовник, общественик, пе- Белчева
дагог, умира на 1 август 1912 г.
1876 – в Англия излиза знаменитата брошура на Уилям
Гладстон „Българските ужаси
и Източният въпрос”.
1944 – военно-комуни
стически преврат. Свалено е
законното правителство на
Константин Муравиев. Властта
взема отечественофронтов
ското правителство на Кимон
Георгиев.
1944 – с решителната помощ на Червената армия
Отечественият фронт сваля
правителството на Константин
Муравиев, арестува него и останалите министри, арестува
и тримата регенти и назначава правителство начело с
Кимон Георгиев, което пък от
своя страна назначава трима нови регенти:
проф. Венелин Ганев, Цветко Бобошевски и
комуниста Тодор Павлов. Започва ерата на
тъй нареченото двойно освобождение.

Виена на 14 февруари 1861 г.
1885 – само четири
дена след Съединението
на Южна България с
Княжество Румелия сръб
ският генерален щаб е вече
готов с плана си за война
срещу България, защото с акт за Съединението
България била нарушила
равновесието на силите на
Балканския
полуостров.
Според плана главното нападение трябва да цели
София, за да бъде сломена
българската държава - военно и политически. Оттам
основната мисъл в отбранителния план на българите: да
се прекрати временно пътят
на сърбите към София, някъде
по-далеко от столицата, гдето
да се отбранява, докато пристигнат войските от турската
граница. След това с всички
разполагаеми сили да се мине
в настъпление. С тая цел се изгражда Сливнишката позиция.
Тук се решава войната в полза
на България. При Сливница се
прославят както храбростта,
така и военното изкуство – две
оръжия, еднакво необходими
за сигурната победа.

11 СЕПТЕМВРИ

Преп. Теодора
Александрийска
1963 – умира академик
Любомир Чакалов, учен-математик, роден в Самоков на
6 февруари 1886 г.
1935 – югославският министър-председател
Милан
Стоядинович моли тогавашния
български пълномощен министър Димо Казасов да го посети в кабинета. Стоядинович
иска да се осведоми кой е Дамян
Велчев, по това време политически емигрант в Белград, който тъкми нов военен преврат
в България. Казасов добива
Йоаким Груев
впечатление, че желанието на
Стоядинович е той да докладва
в София, в смисъл, че Белград следва честна,
ясна и открита политика спрямо България.
Това той и донася в София. Но в началото на
октомври Дамян Велчев влиза в България с
помощта на югославския генерален щаб и попада в затвора, вместо да повтори преврата
10 СЕПТЕМВРИ
от 19 май 1934 г. Оказва се, че декларацията
Мчци
Минодора,
Нимфодора
и на Стоядинович е предназначена да прикрие
Митродора
участието и осведомеността на югославско1858 – роден в Дряново ген. Иван то правителство по проектираната акция.
Цончев, ръководител на военните дейци на
Македоно-Одринското революционно движение, умира на 16 декември 1910 г.
12 СЕПТЕМВРИ
1895 - роден в Кукуш Тома Измирлиев, пиСвщмчк Автоном
сател хуморист, умира на 22 ноември 1935 г.
1899 – роден във Варна диригентът Асен
1944 – отечественофронтовското прави- Найденов.
телство поставя българската войска на раз1884 – Българското книжовно друже
положение на съветското командване.
ство устройва банкет в чест на Константин
1948 – умира цар Фердинанд I, роден във Иречек, който напуща България, за да заеме

Катедрата по обща история в Пражкия
университет. И на тая прощална среща в
„Славянска беседа” Иречек не забравя любимата си идея – да се учреди университет
в София. Когато председателят на дружеството Иван Гешов вдига наздравица за чешкия университет, Иречек написва в отговор
– „за бъдещия български университет”. Още
в 1882 г. той вписва в дневника си: „Днес ние
трима – Генчев, Вацов и аз, пофантазирахме за български университет.” Заслугите на
Константин Иречек за българското образователно дело са всеизвестни и големи.
1923 – българските власти узнават, че московската централа на Коминтерна е смъмрила българските комунисти, задето не са
подкрепили земеделците на Стамболийски
по време на преврата на 9 юни. От Москва се
заповядва на българските комунисти да обявят въоръжено въстание из цялата страна.
Бунтът се провежда само в Северозападна
България без успех.

13 СЕПТЕМВРИ

Неделя пред Въздвижение.
Свщмчк Корнилий Стотник
1924 - убит Димо Хаджидимов, македонски революционер, народен представител,
роден в с. Горно Броди, Серско, през ноември 1878 г.
1871 – руският посланик в Цариград
граф Игнатиев съставя обширна телеграма
до правителството
си в Петербург, за
да го уведоми относно положението
на работите между учредената през
февруари 1870 г.
ген.
Иван
Българска Екзархия
Цончев
и Цариградската пат
риаршия, след избора на новия цариград
ски патриарх Антим.
Незабавно след избора граф Игнатиев
изпраща първия драгоман на посолството да поздрави патриарха. Последният
с най-топли думи
изразява
своята
дълбока и постоянна преданост към
руския цар и неДимо Хаджидимов
говото
семейство.
Патриархът уверява, че е приел ръководството на Цариградската църква с единствената надежда, че ще бъде покровителстван
от Русия; обещава да не взема никакво важно решение, без предварително да се посъветва с руското посолство. Граф Игнатиев
донася, че се възползва от това разположение на патриарха, за да повлияе върху българите в помирителен дух. Наистина, при патриарха се явява една българска делегация,
в която участват и най-големи противници
на помирението - на д-р Чомаков и Иларион
Макариополски. Патриарх Антим ги приема
радушно, двете страни се намират в общение след единадесет години пълна раздяла – от Великден 1860 г. Други фактори при
Вселенската патриаршия обаче довеждат до
схизмата от 16 септември 1872 г.

Родов корен

10

7 - 13 септември 2009 г.

“ЧАСЪТ НА
СЪЕДИНЕНИЕТО УДАРИ”
Продължава от стр. 1
Още от първите дни след подписването
на Берлинския договор населението започва борба за обединението на Отечеството.
Организират се множество митинги и демонстрации в подкрепа на голямото дело. За
Източна Румелия заминава специален пратеник, който започва пропаганда там за обединението.
Княз Александър І подкрепя идеята за
Съединението. Тя се разпалва особено силно
в началото на 1885 г.
През пролетта на същата година в Пловдив се учредява Български таен централен
революционен комитет (БТЦРК), начело на
който застава Захари Стоянов. Целта на комитета е планомерна подготовка за сливането на двата български дяла. Изграждат се
и местни комитети, които да дават тласък на
съединисткото движение.
БТРЦК определя времето между 15 и 20
септември за обявяване на Съединението.
Обаче поради нажежената обстановка се
взема друго решение - акцията в Пловдив да
се извърши на 5 срещу 6 септември.
Съединението се обявява най-напред в
Пазарджик на 5 септември. Същия ден в с.
Голямо Конаре (сега - град Съединение) Продан Тишков (Чардафон) арестува с местните
въстаници пловдивския перфект и провъзгласява историческото дело.

майор Данаил Николаев. Той обявява мобилизация и подготовка срещу евентуално турско нападение.
На 9 септември в Пловдив пристигат княз
Александър І, председателят на Народното
събрание Стефан Стамболов и министърпредседателят Петко Каравелов. Народът ги
посреща с възторг.
По инициатива на Русия на 4 октомври
1885 г. в Истанбул се провежда конференция на посланиците на Великите сили. На нея
се разглежда въпросът за Съединението на
двата дяла на България. Тя не постига съглаБТЦРК: Коста Паница, Иван Стоянович, Захари
сие по въпроса. В същото време българска
Стоянов, Иван Андонов и Димитър Ризов
делегация се среща с руския император, койВ същото време Захари Стоянов в Пловдив то не отрича Съединението.
пише прокламацията към въстаналия народ:
Съединена България има вече площ 96 345
”Братя! Часът на Съединението
кв. км и население 3 150 000
удари!”.
души.
В ранното утро на 6 септември
Съединението е знаменавойската и въстаниците обгражтелно събитие в нашата исдат резиденцията на главния уптория. То нанася сериозен
равител Гаврил Кръстевич. При
удар на Берлинския диктат
арестуването си той заявява: ”Аз
и доказва решимостта на
съм българин и съм за Съединебългарския народ да защинието. Ако съм загубил всичко,
тава своето Отечество.
то поне народът да спечели.”
Съставя се временно правителство с председател д-р Георги Странски и помощници Петко
Прокламация за поемането на
Славейков и Йоаким Груев. За
властта в Източна Румелия от
Временното правителство
главнокомандващ се назначава

АПОСТОЛЪТ НА СВОБОДАТА
ПАТРОН НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
Анета
МАРИНОВА,
Генка СТОЯНОВА
ст. експерти в Дирекция Държавен военноисторически
архив – В. Търново
Създаването
на
Военното
училище
през 1878 г. е изключително важно събитие
в най-новата българска история.
Императорският
руски комисар в Бъл
гария - ген. адютант
княз Дондуков-Корсаков, взема решение да
се формира във Филипопол (дн. Пловдив)
една военна учебна
част, съставена от
български младежи,
имащи четирикласно
образование, с цел да
им се даде “една елементарна военна подготовка”.
Военното учили-

ще се създава с руска
помощ през есента на
1878 г. в гр. Пловдив, от
20.ХІ.1878 г. се премества в гр. София, а от
есента на 1958 г. е в гр.
Велико Търново, като
впоследствие прераства в Национален военен университет.
С приказ № 18,
§1/26.11.1878 г. на
Императорския руски
комисар в България
официално се открива Военното
училище. При
формирането
то се нарича Софийско
Военно училище.
В началото
на 1945 г. началникът на
училището,
ген.-майор
Хр. Стойков,
предлага то

да бъде преименувано. Министърът на
войната, ген.-лейтенант Д. Велчев, прие
ма предложението и
със Заповед № 45/18.
ІІ.1945 г. за патрон
на училището се определя Апостола на
българската свобода
Васил Левски. В заповедта се казва: “Бъдещите бойни водачи на
народната ни войска,
израснала и живуща

сред днешна свободна
и демократична България, не бива да останат без светли образи
пред очите си, образи,
които да ги ръководят като пътеводна звезда в тяхната
подготовка и бъдеща
самостоятелна ръководна дейност сред
войската. Идеалният
образ, който възпитаниците на Народното
Военно училище, бъдещите бойни
водачи на родната ни войска биха могли
да имат за
свой патрон –
духовна опора
и вдъхновител
при тяхната
подготовка и
бъдеща служба на народа, е
ВАСИЛ ЛЕВСКИ
– Апостолът

на свободата, вдъхновен будител на народните души към правда,
отличен организатор,
упорит, безстрашен,
хладнокръвен и смел
народен борец, поради
което ЗАПОВЯДВАМ
за в бъдеще Народното военно училище да
има за свой патрон
възрожденеца-революционер Васил Левски и
се назовава НАРОДНО
ВОЕННО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”.
На 18 февруари в
църквата “Св. София”
след божествена литургия се отслужва панихида. После всички
се отправят на шествие до паметника “Васил Левски” за полагане на венци. На плаца
на училището се провежда строеви парад.
В него участват чинове
от Гвардейския конен

дивизион,
Школата
за запасни офицери,
Бронираната дивизия,
рота от ж.п. полка, въздушните войски, 1-и и
2-и гвардейски полкове и др. Празникът завършва с тържествена
заря и факелно шествие.
Независимоотизпитанията и предизвикателствата на днешното
време, свързани с преструктурирането и реформата на военно-образователната система
в цялата армия, както
и от акредитацията на
висшето образование,
най-старото военно
учебно
заведение,
прераснало в Национален военен университет, има най-голяма
заслуга за подготовката на офицерските
кадри за българската
армия.

Родов корен
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СВЕТИЛИЩЕТО
ПРИ СЕЛО ТАТУЛ

Продължава
от стр. 6

П

од високата
част на южната стена
на пирамидата странично е издялан
втори саркофаг под
арка. Археолозите
са открили множест-

во ниши за дарове и
жертвоприношения,
кладенци и глинен
бордюр с орнаменти от главния олтар
– легло, ориентирано по четирите посоки. Намерени са
много предмети от
бита, предимно керамика, а уникални,

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

според Николай Овчаров, са „глинени
колела за макети
на Свещени колесници, част от жречески жезъл, част
от златна маска...
Заедно с тракий
ската се открива
керамика от далечни земи – Мала Азия,

островите в Егейско
море, дори от Критския архипелаг, което показва, че още
в късната бронзова
епоха светилището
при с. Татул е било
тачено в цялото Източно Средиземноморие.”
Професор Овча-

ров изказва предположение, че може да
се окаже вярна тезата на Иван Венедиков, че в Татул е почитан легендарният
певец, жрец и цар
Орфей, а саркофа-

гът е символичният
му гроб.
В този смисъл
светилището представлява най-старият храм-мавзолей на
обожествяван владетел в Тракия.
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ВСИЧКО ЗАПОЧВА

ОТ МИСЪЛТА

Продължава
от стр. 1

Те създават дисба
ланс, който се запи
сва във фините нива
и в матрицата на
ДНК. В такива случаи
аурата се изкривява
и в нея се забелязват
пробиви. Това води
до понижен тонус на
физическо ниво, до
намалена концент
рация, ниска рабо
тоспособност и забо
лявания.
Истинската гри
жа за себе си е не да
лекуваме болестта, а
да поддържаме чис
тотата на мислите и
чувствата си. Да нав
лезем в добрия свят
на душата си. Окул
тистите казват образ
но, че лошите мисли
и желания образуват
едно мрачно небе,
през което не мо
жем да видим нищо,
че деформацията на
човешкия организъм
започва от мисълта.
Още в древността са
знаели,
че „няма болести, а само неправилно мислене”.
Средновековният
медик Парацелз от
крива, че болестите
имат психосоматич
на основа.
Бьон философията
е категорична: „Ако
постоянно имате от
рицателни
мисли,
те ще скъсят живота
ви”.
Със силата на ми
сълта може да се
твори, да се лекува,
но може и да се уби
ва. В това твърдение
няма нищо пресиле
но. Според Багрина
Кларк духовете на
хора, които злонаме
рено използват енер
гията, за да навредят
някому, след смъртта
им се капсуловат, за
да не пренасят злото
в други светове.
Посветените
от

различни епохи са
единодушни, че болестите са резултат
от негативизма и
безлюбието.
Лечителката Сте
фка Николова споде
ля, че болестта не е
нищо друго освен от
рицателна енергия,
която обсебва тялото
и душата. Тя твърди,
че ракът превръща
положителната енер
гия в отрицателна и
умъртвява
живата
тъкан.
Най-пагубни са
страхът, омразата,
обидата, лицеме
рието,недоволство
то, песимизмът, тре
вогата, комплексите за малоценност,
потискане на чув
ствата, грубата реч
и грозотата.
Тревогата разрушава постепенно
имунната и нервната система.
Недоволството
отблъсква всичко
добро. Недоволният
човек е болен, няма
приятели, не успява
в живота. Като при
чина за мигрената се
сочи недоволството.
Можем да започ
нем промяната в мис

ленето от тези дреб
ни на пръв поглед
неща: да престанем
да се тревожим за
всичко. Да помним,
че тревогата няма да
разреши проблеми
те ни. Или вместо да
мърморим, да се нау
чим да благодарим
за дребните неща,

за дребните дарове,
които ни поднася де
нят.
Страхът е храни
телна среда за тъмни
те сили и причинява
заболявания на дебе
лото черво. Понякога
той е катализатор за
нашите действия, но
е по-добре да вър
шим всичко с любов,
вместо от страх. За
щото Бог е Любов.
Любовта е по-доб
рият избор от стра
ха, който парализира
свободната ни воля.
Омразата
и
гневът могат да при
чинят тежки алер
гии.
Потискането на
емоциите води до
разсеяност, лоша па
мет и стрес.
Комплексите за
малоценност поня
кога са причина за
ниско кръвно наля
гане.
От честите ядове
се образуват камъ
ни в бъбреците или
жлъчката.
Лишените
от
любов страдат от
артрит.
Песимистите
имат по-ниски стой
ности на имуногло

булин А и по-често
страдат от простудни
заболявания.
Дълго трупаната
обида може да ста
не предпоставка за
бронхит,
инфаркт,
инсулт или рак. Ако
се научим да про
щаваме, ще бъдем
по-здрави. Но колко

често чуваме израза:
”Никога няма да про
стя”. Ако знаехме, че
прошката е най-го
лемият ни терапевт,
щяхме да се зами
слим.
Интересно е твър
дението на индий
ските йоги, че един
ден, прекаран в не
прекъснато говоре
не, отнема 1 година
от живота, а един
ден, прекаран в
мълчание, удължа
ва живота с 1 годи
на. При дълго гово
рене се губи много
енергия,
наруша
ва се дейността на
сърдечносъдовата,
храносмилателната,
имунната и ендок
ринната система. Ако
приемем, че здраве
то и дълголетието са
богатство, то посло
вицата „Мълчанието
е злато” придобива
по-дълбок и конкре
тен смисъл.
Завистта наисти
на е страшна, но тя
поразява предимно
завистника,
който
заболява от язва, пан
креатит, камъни в бъ
бреците, инфаркт.
Лицемерието,
което е комплекс от
негативни прояви на
личността, може да
причини нарушения
в обмяната на веще
ствата и да доведе до
диабет и заболява
ния на щитовидната

жлеза, хипофизата,
надбъбречните жле
зи.
Дийпак Чопра каз
ва: ”Когато реагираш
с гняв или избираш
насилието, ти об
ръщаш гнева и наси
лието срещу себе си.
Каквото даваш, това
и получаваш.” За да
бъдем здрави и да се
радваме на живота,
трябва да се научим
да контролираме на
шите чувства, мисли
и поведение.
Чистота, прошка
и любов са трите
тайни на доброто
здраве. Когато ни
нападнат отрицател
ни мисли, можем да
потърсим спасение в
природата и красота
та. Според П. Дънов
красотата притежава магическа
сила и може да
лекува,
защото има високи
хармонични вибра
ции, докато грозота
та е част от хаоса и
нейните вибрации са
ниски и вредни. Ето
защо Учителя Дънов
препоръчва да не
спираме погледа си
върху грозни глед
ки. Ако се научим
да не задържаме в
себе си и лошите на
строения, ще престанем да затлачваме нашите чакри.

Любовта и прошката са най-добрите
терапевти.
Знаем, че човекът
е енергиен канал, и
от чистотата на този
канал зависи добро
то физическо и пси
хическо здраве. За
разумния човек жи
вотът е низ от радос
ти и скърби, от които
изплита многоцвет
на дъга, както пише
Шакти Гауейн.
Страданието
е
аспект на любовта.
То лекува, моделира, хармонизира,
извлича от нас Доброто, по думите на
Багрина Кларк.
Всичко, което ни
се случва, е за Доб
ро в училището на
Живота, дори да не
разберем
веднага
смисъла му. Важното
е да го приемем.
Използвана
литература:
Шакти Гауейн, Живот в
светлина, С. 2004г.
Багрина Кларк, Човекът
– Божествен отново, ИК „Синергия”, С. 2004г.
Хансард, Кр.,Тибетското
изкуство на позитивното
мислене,”Хермес”
Чопра, Д., Седемте духовни закона на успеха, „Хемус”, 2001г.
Дънов, П., Проявление,
ИК”АСК-93”,С. 1998г.
Дънов,П., Силата на мисълта, ИК”АСК-93”,С. 1998г.

Природа, здраве

13

Й
Д
А
О
К
С
К
И
А
Т
ПК
С
З

Лилия
АЛЕКСАНДРОВА
Есента е тук, но
ние бихме искали
да не се разделяме
с пресните плодове
и зеленчуци. Тогава
нека да посегнем към
прясно изстисканите
сокове. Разбира се,
всеки знае по какво
се различават прясно
приготвените плодо
ви или зеленчу
кови сокове от
онези, които
се продават в
кутиите. Още
повече, ако
искаме
да
п о б ърз а м е
да се въз
ползваме от
изобилието на
сезона и да се
заредим с вита
мини от природата.
Много подходящи
за справяне с лятна
та жега са плодовете
от зеленчуци. Всеки,
стар и млад, с удо
волствие ще изпие
чаша току-що изстис
кан сок, още повече
удоволствието
се
увеличава, ако сам си
го е приготвил. Има
и друго предимство.
Например чаша сок
от моркови е равно
по количеството ви
тамини от 2,5 кг от
този зеленчук.
За удоволствие и
за лекарство:
Сокотерапията
е цяла наука. Но тя
трябва да се прила
га грамотно, за да
дава добър резултат.
И с едно голямо пре
димство пред хапо

А

И
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Картофът: Сокът,
изстискан от суров
картоф, помага при
гастрити,
колити,
язви на стомаха и
дванадесетопръст
ника, но е противо
показен при захарен
диабет.
Цвеклото:
Към
сока от цвекло тряб
ва да сме внимател
ни! Приемът му за

ЛЯТОТО
вете, предписвани
ни заради различни
болежки. Добре е
обаче да се знае, че
колкото и да са по

лезни, соковете не
могат да заменят на
пълно плодовете и
зеленчуците. За
щото организмът
ни се нуждае не
само от витами
ни, но и от целу
лозата и расти
телните влакни
ни, съдържащи се
в месестата част и
кората на всеки плод
и зеленчук.
Морковът: Сокът
от моркови е особе
но полезен при сър
дечни и кожни бо
лести, подобрява не

само зрението, а така
също и потенцията
на човека.
Тиквата:
Ярко
оранжевият сок от
тиква лекува болес
ти на черния дроб,
на бъбреците и про
статната жлеза.

почва с няколко кап
ки и постепенно се
увеличава. Този сок
стимулира работата
на сърцето и кръво
носните съдове, нор
мализира храносми
лането,
пречиства
кръвта.
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ГОРУН
(ЗИМЕН ДЪБ)
Quercus petraea Liebl.
Горунът е дърво от първа величина и
достига височина 30-40 метра. Короната
е мощна, както при обикновения дъб, но
е по-тясна и с по-правилно разположени
странични разклонения. Тя е с правилна
яйцевидна форма, а при по-старите дървета и тези, растящи на открито – широка и
закръглена.
Горунът е бавнорастящ дървесен вид,
растежът в млада възраст е бавен, но до
40-годишна възраст горунът превъзхожда
обикновения дъб. Пределната си височина достига на около 50-годишна възраст, а
дърветата на възраст повече от 600 години
са голяма рядкост.
Плододаването започва сравнително
късно. При единично растящите дървета
за първи път плодове се образуват към 25годишна възраст. Издънковите индивиди
започват да плодоносят по-рано. Пълните

семеносни години се редуват през три до седем години. Жълъдите узряват през есента
и опадат в края на септември и в началото
на октомври, когато се събират. Те покълват
много лесно. При дъждовно време те може да
закълнват даже преди да са капали от дърветата. По податливост на покълване те са

на първо място, следвани от жълъдите на
благуна и на обикновения дъб. Поради това
запазването им от есента до пролетта за посев е сравнително най-трудно.
Горунът е студоустойчив, но отстъпва на
обикновения дъб в това отношение. В България расте по предпланинските и планинските склонове до 1600 м надм. в. В сравне-

ние с обикновения дъб е по-слабо взискателен към почвените условия. Расте върху
по-бедни почви, но изисква атмосферна
влажност. Издържа на варовик в почвата и
на почвено засушаване. Той е светлолюбив,
но понася и засенчване.
Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова,
Н.Илиев, Посевни материали от
широколистни видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милема, Декоративна
дендрология, Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов, Горски
култури, Матком, 2002 г.
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ЗА ЕКОПРОБЛЕМИТЕ И
ЕКОТАЛИБАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Продължава от стр. 1
Да погледнем другата карта, представена като предварителна геологична схема на
района, южно от Бургас (фиг. 2). Вижда се много добре, че тези земи (до българо-турската
граница) са изключително наситени с тежки
метали и уран поради вулканските скали, образували се там преди повече от 50 милиона
години. Там с подпочвените води (и по йонен
път) на повърхността - в почвите и реките се изнасят сулфади на тежките метали и на
урана. А „великите” собственици на земи там
си засаждат всякакви зеленчуци, дини и пъпеши съвсем безгрижно. Да са живи и здрави
туристите!

БИОЛОГИЧНО
(ЕКОЛОГИЧНО) ЗЕМЕДЕЛИЕ
И БИОНЕВЕЖЕСТВО
За геолозите и геоеколозите като нас от
Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски” все пак е простено да знаят какво е
това биоземеделие, но да нямат понятие от
конкретните растения-концентратори. От
друга страна, колегите почвоведи и агрохимици работят върху тези биохимични проблеми и имат научни публикации в някои
български и чуждестранни списания за това,
например, как се натрупват тежките метали
в растенията. От нашите геоекологични (или
по-точно казано – геохимични) изследвания
радетелите на биологичното земеделие ги
дели съвсем малко, а имено привързването на биохимичните резултати към нашите
геологични карти. Когато това се направи,
веднага се вижда къде скалният и почвен
субстрат са чисти откъм вредни вещества
(Централна и Северо-източна България) и
къде са природно обременени с тежки метали и радионуклеиди (Родопите, Западна
България), в които не може да се практикува
изобщо биологично земеделие. Това ограничение се налага, защото през растенията
тежките метали и радионуклеидите навлизат
в човешкия организъм. Пътят им е отворен
както през зеленчуците, така и през млякото
и месото на животните.
Алтернатива на биологичното земеделие в тези райони (Врачанско, Монтанско,
Пирдопско, Смолянско) е агроекологичното
преструктуриране на земеделието там към
безопасни земеделски култури, каквито са
например етерично-маслените, черницата и
др. подобни.
Агроекологичното преструктуриране
на база геохимични данни, без съмнение,
ще бъде иновационен принос за Европа.
Да се твърди, че за насищането на почвите и водите с тежки метали и радионуклеиди трябва да се търсят единствено антропогенни източници, е абсолютен екопримитивизъм! Такъв подход е оправдан единствено
в страна като Холандия, която за съжаление
се стреми да го наложи чрез европейските законови актове в цяла Европа. Към него
се придържат и поклонниците на култа към

биоразнообразието, лансиращи го като
единствен обект на екоизследвания и екодискусии в България. За мен това са напористи, пробивни на всички граждански и институционални нива (с какви пари, обаче?!!)
екоталибани! За тези хора не съществува
човешкото здраве, като резултатна величина
от екостатуса и екодинамиката в определени
райони, нито геофеномените, застрашени от
унищожаване.
Напоследък все по-често се чуват недоволните гласове на селскостопанските прои
зводители от планинските райони у нас, които
се оплакват от очевидната евродискриминация спрямо тях в сравнение с приоритетите
за стопаните от полските, равнинни райони.
Засега балканджиите претендират единствено за това, че са в неравностойно положение, както по отношение на изискванията
на Евросъюза за големи обработваеми и пасищни площи (които без съмнение в планините са по-малко), така и за броя на главите
отглеждан добитък. Дотук те са прави! Но да
се говори, че терените по всички наши планини са подходящи за биологично земеделие, е най-малкото въпрос на незнание. Ако
погледнем схемата на зоните
с природна обремененост с
тежки метали и радионуклеиди (фиг. 3), ще видим, че родопските и западнобалканските
производители на зеленчуци,
мляко и месо нямат основание
за такива претенции! Те никога не трябва да произвеждат
тези продукти с такива високи
(екологични) изисквания поради непрекъснатото ествествено подхранване на почвите
и водите с вредни за хората
вещества - геонокси (отрови с
геоложки произход, натрупани в скалите и почвите от хилядолетия).

Както вече отбелязахме, европейските законодатели не се
интересуват от
този
балкански
екологичен феномен. За тях са важни законите и правилата, съчинени
от холандците и
важащи за Холандия - една равнинна страна, в която
всяко замърсяване има техногенен
произход. И когато евроекспертите
дойдат да проверяват екостатуса
на нашите земи,
те ще го оценяват
според непълните и невалидни за
нашия балкански
район директиви и др. нормативни документи. Там, където те констатират насищане на
почвите и водите с тежки метали и радионуклеиди, те ще го квалифицират като замърсяване от близките заводи, рудници и селищни
агломерации, а не като природно обогатяване от материнските скали. Така че ще трябва
да очакваме жестоки и несправедливи санкции.
Твърди се, че ЕС предвижда 500 млн. евро
за „нови предизвикателства в земеделието”.
Ако решаването на гореописаните проблеми по замърсяването на земеделските земи
не е актуално предизвикателство, здраве му
кажи! А то е достатъчна презумпция за широкомащабни детайлни геолого-почвени
и хидроложки картировки, т. е. – именно за
така наречената „инвентаризация” на замърсените земи, дискутирана от две години в Европейския парламент.
Непосредственият тактически проблем е:
новите български евродепутати да защитят
научнообосновано и достойно тази кауза!
Защото предишните ни избраници се съобразяваха не с науката и българските интереси, а с партийни и корпоративни такива.
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СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН
Свещеникът беше италианец, мургав,
слаб, сякаш от постене или изпосталяващ
глад и не от този свят, а ръцете му бяха малки и тънки като на жена. Обаче очите му! Те
бяха лукави и вероломни, тесни и с тежки
клепки, и едновременно зли като на пор и
лениви като на препичащ се на слънце гущер.
– Работата много се забави, граф дьо Сент
Мор – веднага заговори той, щом Понс напусна стаята, покорен на погледа ми. – Този,
комуто служа, започва да губи търпение…
– Я си смени тона, отче! – ядно го прекъснах аз. – Помни, че сега не си в Рим.
– Августейшият ми господар… – подхвана той.
– Царува августейши в Рим, може би – пак
го прекъснах аз. – Тук е Франция.
Мартинели хрисимо и търпеливо сви рамене, но неговите очи, блеснали като на базилиск1, издаваха преструвката.
– Августейшият ми господар е заинтересован от това, което се върши във Франция
– тихо каза той, – тази дама не е за вас. Моят
господар има други планове… – той навлажни с език тънките си устни. – Други планове
за дамата… и за вас.
Разбира се, под „дама“ той имаше предвид великата херцогиня Филип, вдовицата
на Жофроа, последния херцог на Аквитания.
Обаче великата херцогиня, вдовица и така
нататък, Филип беше жена, и млада, и весела, и красива, и – според моето убеждение
– създадена за мен.
– Какви са неговите планове? – запитах го
без заобикалки.
– Те са прозорливи и обширни, граф Сент
Мор, твърде прозорливи и обширни, за да
си позволя да гадая, а още по-малко да ги
обсъждам с вас или с когото и да било.
– О, зная, че големи неща се вършат и лигави червеи пъплят зад кулисите – рекох аз.
– Бяха ми казали, че сте упорит, но аз изпълнявам заповеди.
Мартинели стана да си върви и аз станах
заедно с него.
– Аз казах, че е безполезно – продължи
той, – но на вас беше предложена последна
възможност да промените намерението си.
Августейшият ми господар постъпва от почтено по-почтено.
– Е, добре, ще я обмисля тази работа – казах небрежно и с поклон изпратих свещеника до вратата.
Той рязко спря на прага.
– Времето за мислене е минало – отвърна
той. – Аз дойдох за решението ви.
– Ще я обмисля тая работа – повторих аз
и добавих хрумналата ми нова мисъл. – Ако
плановете на дамата не съвпадат с моите,

тогава може плановете на вашия господар
да се изпълнят, както той желае. Защото,
помнете, отче, той не ми е господар на мен.
– Вие не познавате моя господар – промълви той тържествено.
– Нито искам да го познавам – отсякох аз.
И се вслушах в ситните стъпки на дребния
свещеник интригант надолу по скърцащите
стъпала.
Ако се впуснех в най-малките подробности на всичко, което видях за този половин
ден и половин нощ, когато бях граф Гийом
дьо Сент Мор, и в десет книги, големи колкото тази, която пиша, нямаше да се поберат.
Много неща ще пропусна, всъщност ще пропусна почти всичко, защото все още не съм
чувал един осъден на смърт да бъде помилван, за да може да довърши мемоарите си
– поне не и в Калифорния.
Когато препусках из Париж в този ден,
това беше Париж на отминали столетия.
Тесните улички предлагаха позорна и нездравословна гледка с мръсотиите и нечистотиите си… но трябва да пропускам. И ще
пропусна всичките следобедни събития, цялото препускане извън стените на града, голямото увеселение, дадено от Юг дьо Мьон,
пируването и пиенето, в които взех малко
участие. Ще пиша само за края на преживелицата и ще започна с това, как стоях и се
шегувах със самата Филип – ах, боже мой,
тя беше чудно хубава. Една гранд дама…
да, но преди всичко и след всичко, и винаги
– жена.
Ние се смеехме и се шегувахме съвсем
безгрижно, а около нас се блъскаше веселото гъмжило; но зад шегите ни се криеше
сериозна съсредоточеност на мъж и жена,
навлезли доста през прага на любовта, но
все още не съвсем сигурни един в друг. Няма
да я описвам. Беше дребничка, удивително
стройна… но ето че започнах да я описвам.
Накратко казано, за мен тя беше единствената жена в света и аз малко се замислях за
дългата ръка на този посивял старец в Рим,
която можеше да се протегне през половин
Европа и да се изпречи между моята любима и мен.
А италианецът Фортини се облегна на рамото ми и пошепна:
– Един човек, който иска да говори с вас.
– Един човек, който трябва да почака за
моето благоволение – отвърнах късо.
– Аз не чакам за ничие благоволение
– беше неговият също толкова кратък отговор.
Кръвта ми закипя, но си спомних за свещеника Мартинели и за посивелия старец в Рим. Работата беше ясна. Това беше
преднамерено. Това беше дългата ръка.
Фортини лениво ми се усмихваше, докато
бях така замълчал за миг да си помисля,

но в тази усмивка бе вложен възможният
максимум наглост.
Ако някога трябваше да бъда хладнокръвен, това беше сега. Но в мен започна да се
надига старата сляпа ярост. Това беше дело
на свещеника. Това беше Фортини, изгубилият всичко освен потеклото си, най-добрият майстор на сабята, излязъл от Италия
през последните десетина години. Тази вечер дългата ръка беше Фортини. Ако той не
успееше да изпълни заповедта на посивелия
старец, утре щеше да бъде друг майстор на
сабята, на следващия ден – трети. И ако случайно все не сполучваха, можех да очаквам
камата на обикновен наемен убиец в гърба
си или от праха на обикновения отровител
във виното, в месото или в хляба ми.
– Аз съм зает – казах. – Махнете се.
– Моята работа с вас не търпи отлагане
– беше отговорът.
Без да усетим, бяхме леко повишили тон,
тъй че Филип го чу.
– Махай се, италианско псе! – казах аз. –
Недей да виеш пред вратата ми. След малко
ще си поприказваме.
– Месечината е изгряла – отговори той.
– Тревата е суха и чудесна. Няма роса. Оттатък рибното езерце, на един хвърлей камък вляво, има открито пространство, тихо
и уединено.
– След малко ще получиш каквото искаш
– промърморих нетърпеливо.
Но той настояваше и не се отделяше от
мен.
– Ей, сега – повторих аз. – Ей, сега ще си
поговорим.
Тогава Филип заговори с цялото си безстрашие и твърдост:
– Задоволете желанието на господина,
Сент Мор. Придружете го сега. И на добър
ви час – тя се обърна, за да направи знак на
вуйчо си Жан дьо Жоанвил, брат на майка й,
от Жоанвилите от Анжу – На добър ви час!
– повтори тя, а след това се наведе тъй, че
да може да пошепне: – Сърцето ми ще бъде
с вас, Сент Мор. Не се бавете. Ще ви чакам в
голямата зала.
Аз бях на седмото небе. Аз хвърчах. Това
беше първото й открито признание, че ме
обича. И тази благословия ми предаде нови
сили и вдъхна увереност, че ще мога да убия
и двадесет Фортиновци, и пет пари да не давам за двадесетина посивели старци в Рим.
Жан дьо Жоанвил отведе под ръка Филип,
а Фортини и аз на часа уговорихме подробностите. Ние се разделихме – той да намери
един-двама приятели и аз да намеря единдвама приятели, и всички да се срещнем на
уговореното място оттатък рибното езерце.
Първо намерих Робер Ланфран, а след
това Анри Боемон. Но преди да намеря тях,
се натъкнах на една сламка, която ми показа

7 - 13 септември 2009 г.

Дух и материя

накъде духа вятърът и обеща истинска буря.
Аз познавах тази сламка, Ги дьо Вилардуен,
недодялан млад провинциалист, дошъл за
първи път в кралския двор, но въпреки това,
невъздържано малко петле. Беше червенокос. Сините му очи, малки и поставени близо едно до друго, бяха също червени – поне
бялото на очите беше червено; а кожата му,
както е обикновено за такива типове, беше
червена и луничава. Изглеждаше съвсем
като попарен.
Когато минавах край него, с внезапно движение той се бутна в мен. О, разбира се, това
беше преднамерено. Той кипна и ръката му
хвана рапирата.
„Бога ми – помислих си аз, – посивелият
старец има много и чудновати оръдия“ – а
в същото време се поклоних на петлето и
промърморих:
– Моля да ми простите неловкостта. Грешката беше моя. Извинете, Вилардуен.
Но той не искаше да се укроти толкова
лесно. И докато се пенеше и перчеше, аз забелязах Робер Ланфран, повиках го с ръка и
му обясних какво се е случило.
– Сент Мор ви е поднесъл своите извинения – отсъди той. – Помолил ви е да му простите.
– Точно така – прекъснах го аз с най-любезен тон. – И ви моля да ме извините още
веднъж, Вилардуен, за голямата ми несръчност. Хилядократно ви моля да ми простите. Грешката беше моя, но беше неволна. От
бързане за една среща се показах тромав,
ужасно тромав, но съвсем неволно.
Какво друго можеше да направи този

той сам намери Анри Боемонт за втори секундант.
Когато тримата стигнахме на откритата
поляна оттатък рибното езерце, Фортини и
двамата му приятели вече ни чакаха. Единият
беше Феликс Паскини, племенник на кардинала със същото име и ползващ се с такова
доверие пред чичо си, с каквото чичо му се
ползваше пред посивелия старец. Другият
беше Раул дьо Гонкур, чието присъствие ме
изненада, понеже беше твърде добър и благороден човек за тази компания.
Ние се поздравихме според правилата и
според правилата започнахме дуела. В това
нямаше нищо ново и за двама ни. Теренът
беше добър, както ми бе обещано. Нямаше
роса. Месечината светеше от ясно небе и рапирите на Фонтини и моята се кръстосаха.
Аз знаех едно: колкото и за добър фехтовач да ме смятаха във Франция, Фортини беше по-добър. Знаех още и друго: че
сърцето на моята възлюбена е с мен тази
вечер и че благодарение на мен тази вечер
на света ще има един италианец по-малко.
Казвам, че го знаех. За мен нямаше никакво
съмнение в изхода. И докато рапирите ни
се кръстосваха, аз размишлявах за начина,
по който щях да го убия. Нямах желание за
дълъг двубой. Бърз и блестящ – такъв е бил
винаги моят похват. И още нещо: след последните месеци на гуляи и пеене на „Пей
ку-ку, пей ку-ку“ не бях годен за продължителна схватка. Бързо и блестящо – това
беше решението ми.
Но „бързо и блестящо“ беше трудно нещо
с такъв ненадминат фехтовач като Фортини

дръвник, макар и без желание, да приеме
извиненията, които толкова щедро му поднесох? Въпреки това бях сигурен, когато забързах нататък с Ланфран, че няма да минат
много дни или часове и необузданият младеж ще се погрижи да си премерим силите
на моравата.
Обясних на Ланфран само за какво ми е
нужен и той не прояви любопитство да узнае повече. Беше жив младеж, не повече от
двадесетгодишен, но добре обучен на военното дело, беше воювал в Испания и си бе
спечелил име в дуели. Само черните му очи
блеснаха, когато разбра какво ни предстои,
и нетърпението му бе толкова голямо, че

за противник. Освен това, за мой късмет,
Фортини – винаги хладнокръвен, винаги с
неуморима ръка, винаги сигурен и небързащ, както се говореше, при други случаи
– тази вечер също бе избрал бързия и блестящ изход.
Беше бърз, напрегнат двубой, защото с
каквато сигурност аз бях доловил намерението му да бъде кратък, със също такава
сигурност и той беше доловил моето. Съмнявам се, че щях да мога да приложа тази
хватка посред бял ден, а не на лунна светлина. Мъждивото осветление беше в моя
полза. Помогна ми също и догадката, изпреварила само с един миг това, което бе имал
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наум той. Беше контраударът, обикновен, но
рискован похват, познат на всеки новак, повалил на гръб не един здрав мъж, който го е
опитвал, и изпълнен с толкова опасност за
нанасящия го, че фехтовачите не го обичат
много.
Бяхме се дуелирали едва една минута,
когато разбрах, че зад цялата си привидна
стремителна и мълниеносна нападателност
Фортини обмисля същия този контраудар.
Той чакаше от мен нападение с мушкане, не
само за да го парира, но да може да отгатне и отклони с обичайно леко извъртане на
китката, като насочи върха на рапирата, за
да ме посрещне, когато тялото ми последва
мушкането. Сложна хватка – да, сложна хватка и при най-добро осветление. Избързаше
ли да се отклони с една част от секундата, аз
щях да бъда предупреден и спасен. Забавеше ли се с една част от секундата, моят удар
щеше да го прониже.
„Бързо и бляскаво, така ли? – помислих си
аз. – Чудесно, драги ми италианецо, бързо и
бляскаво ще бъде, но преди всичко ще бъде
бързо!“
В известно отношение това беше контраудар срещу контраудар, но аз щях да го излъжа с времето и щях да бъда свръхбърз. И
бях бърз. Както казах, едва ли имаше и една
минута, откакто бяхме започнали. Бързо ли?
Това мое нападение и мушкане се сляха в
едно. То беше мълниеносно движение, експлозия, мигновение. Кълна се, моите нападения и мушкане бяха с една част от секундата по-бързи, отколкото се смята, че някой
може да ги направи. Аз спечелих тази част
от секундата, Фортини се опита да отклони
рапирата ми и да ме прониже със своята.
Но отклонена се оказа неговата рапира. Тя
блесна край гърдите ми и аз бях заграден
– заграден от неговото оръжие, изпънато с
цялата му дължина и празният въздух зад
мен, а моята рапира се беше забила в него,
беше минала през него на височината на
сърцето, от дясната към лявата му страна и
излязла навън отзад.
Не е обикновено нещо да набодеш жив
човек на шиш върху дължината на една рапира. Аз седя тука в килията си и спирам за
малко да пиша, за да обмисля това нещо. И
често съм се замислял за нея, за тая лунна
нощ във Франция преди много години, когато дадох на това италианско псе да разбере какво значи бързо и бляскаво. То беше
толкова лесно това пробождане на човешко
тяло. Човек би очаквал по-голяма съпротива. Съпротива щяло да има, ако рапирата ми
бе допряла кост. Но тогава тя беше срещнала само меката плът. И все пак беше минала
толкова лесно! Усещам го и сега, в ръката си,
в ума си, когато пиша. Една игла за женска
шапка не би минала по-лесно през пудинг,
отколкото рапирата ми през италианеца. О,
на времето в това не бе имало нищо удивително за Гийом дьо Сент Мор, но то е удивително за мен, Даръл Стандинг, като си спомням и обмислям след векове. Лесно е, много
лесно е да убиеш здрав, дишащ човек с такова грубо оръжие като парче стомана. Да,
хората са като мекотело, рак, също толкова
нежен слаб и уязвим.
Превод Сидер Флорин
Базилиск - едно от най-ужасяващите същества е митологичният “крал на змиите” – страховитият базилиск. То произлиза от
старогръцката митология и дори е описано в “Естествената
История” на Плиний Стари, който го описва като малка змия,
тъй отровна, че дори погледът й носи смърт.
1
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най-вътрешната ти част. Нейната природа е
смиреност. Тя винаги слиза надолу. Нашият
проблем е в нашата скованост. Сковаността
е нашето его. А водата може да заеме всякаква форма. В каквато и чаша да я сложиш, ще
придобие нейната форма. И водата в чашата
знае, че е свързана с океана. Тя символизира
приемането на настоящия момент. Но нейното приемане не е с фатализъм, а с движение, с динамизъм, с готовност за скок. Малко
разклащане и тя е готова за скок. Знаем, че
и най-малкото движение във водата прави
вълнички. Чувствата и водата са синоними.
Не остават на едно място и завинаги. Знаем
също, че и океанът е в най-ниското. Че е стигнал до там, като е приел реките от планината. Затова е най-смирен и най-велик. Когато
водата достигне океана, започва да се издига
високо под формата на облаци и пак слиза
като дъжд. Ти също бъди като него. Обичай
ниските си чувства, а не се бори с тях. Когато
не си добре, затвори очи и се потопи в найниското си място, и щом намериш океана си,
ще започнеш да се издигаш. Знай, че колкото
и да са големи облаците, те не могат да засенчат слънцето.

Да си глупак
Глупакът е този, който не иска нищо в замяна. Ако глупаците изчезнат от този свят,
няма да има никакво забавление. Те те разсмиват, правят те щастлив и са много важни.
Ако не си глупав поне за известно време, ти
пропускаш живота си и радостта в него. Да
ти кажат, че си глупак, е голям комплимент.
Много е трудно да го получиш и трябва да
си щастлив, ако това стане. Бог е отегчен от
мъдри хора. Той обича глупаците.

Депресията
Трябва да обичаш депресията колкото любовта. Това означава да обичаш пътуването
обратно към Съществуването толкова, колкото самото Съществуване.

Бог
Бог е съединението на присъствие и настояще. Изцяло потапя всяка клетка, всеки
атом на ума и тялото в невероятното настояще. Преживяване на вечността. Присъствие,
в което остава само знаещият. Присъствието
Бог. Той е целостта, тъй като всичко е в Бог,
няма нищо извън него. Всичко съществува
в Бог, включително и мисълта ни. Мислителят е Бог. Бог е вездесъщ и Той присъства и
в богатия, и в порочния толкова, колкото и в
прекрасния. Единствената разлика е в това,
че един го знае, друг - не. Когато видиш обаче разликата, има двойственост, двама. Бог
е отвъд всички понятия. Той е преживяване.
Бог е вечното “Аз не знам”. Но ти можеш да
бъдеш Бог, да живееш в Бог. Не можеш да го
познаеш, но можеш да го преживееш. Той
присъства навсякъде – и в теб, и във всяко
време. И ти, ако си тук и сега, в тази минута

и си свързан с най-вътрешния си Аз, ти си в
Бог. Държим Бог в трето лице за безопасност
и Го превръщаме в понятие. Умът е обвивката, която съдържа Божественото вътре в нас.
Но ние не развиваме опаковъчната хартия и
държим подаръка в пакет.

Бог обича смеха и шегата
Бог ще танцува в живота ни, когато денят
изгрява със смях и любов.
По-великото от теб и по-красивото не
може да се притежава. А Бог е най-великият
и най-красивият. И Той е много палав. Затова
е създал живота ката забава.

Бъди като водата
Когато се чувстваш ниско, скочи в най-ниското. Бъди като водата. Това е твоята истинска природа. Вътре в теб си като вода. Тя е

Думите
Когато разберем безсмислието на думите, животът ни става по-дълбок и започваме
да живеем. Думите са коренът на тревогите.
В истинската красота и истинското приятелство няма думи. Нужна е вътрешна тишина.
В нейната дълбочина също звучи музика. В
тишина можем да се разбираме съвършено
добре. Трудностите ни идват от това, че изразяваме любовта си прекалено много и не
остава какво повече да се изрази. Думите
разрушават любовта. Когато преминеш отвъд думите, се появява любовта. Бъди обикновен, невинен и силата на любовта ще свърши всичко останало.

Духовност
Духовността не е размишление за нещо,
което е отвъд този свят, то е разпознаването,
че духът стои зад всичко в света. А духовното
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преживяване е преживяване на истинската
природа на твоя Аз, връзка с вътрешния ти
извор на радост и любов, усет за вътрешната връзка на човека с всичко, с всеки друг на
тази земя. Това, от което се нуждаем, е това,
което си го имаме, само трябва да премахнем
препятствията и да му позволим да засияе.

Идентификация
Кризата в света е криза на идентифицирането. Ограничената идентификация води до
войни. Чрез образование трябва да се промени нашата основна идентификация. Ние
всички на първо място сме част от Божественото, а на второ сме човешки същества.
Това осъзнаване може да стане единствено
правилното духовно познание.

Единство
Това е осъзнаването, че всичкото съм аз и
то е част от мен. Джеф, Джон са част от мен.
Това е просветлението, това е любовта. Това
е всичко. Когато умът разпознае това единство, той се разтваря и изчезва. Ние сме в океан, наречен живот. Всички различни тела са
черупки, съдържащи една и
съща вода. Имената и формите
са една илюзия.
Ти вече си свързан, не очаквай
признание
за
близост от другия, каквото и
да прави и да
мисли, чувствай
се близък с него.
Не търси отговор. Ако близостта има нужда
от отговор, тя се превръща в бизнес. Бъди
любящ, това е свобода.

Знание
С четене нещата не стават. Когато влезеш
в твоя Голям Ум, цялото знание е на твое разположение. Осъзнавай Големия Ум, вълните
му са в теб, просто трябва да се настроиш.
Включи се в него. В пълното познаване винаги се надига любовта, защото дълбоко във
всяко нещо има любов. Целта на всяка цивилизация е да спомогне за отварянето на любовта. Знанието може да го предшества, но
може и да е резултат от изгрева на любовта.
Това е взаимосвързано. Както е при любовта.
Обичаш и искаш да знаеш повече, а научавайки повече за нещо или някой, заобичваш
повече. Колкото повече навлизаш в знанието, толкова то повече те разтърсва и изумява.
Целта му е да задълбочава загадката. Тогава
се учудваш, а учудването носи любов в теб,
защото любовта е чудото

Зрялост
Зрялост проявява някой, който не ограничава богатството на света и не го дели. Зрелият човек твърди, че целият свят е неговото
богатство. Той казва: “Цялата пълнота ми
принадлежи и аз принадлежа на всички. Цялото богатство ми принадлежи, независимо
дали е Гита или Коранът, или Библията, или
сихизъм, джейнизъм, всичко е мое”.

Игра
Животът е “лила” (игра). Животът няма цел,
мисия, той е игра, пиеса. Сам по себе си е израз на радост. Не прави нищо, усмихвай се,
смей се. Каквото се случва, се случва. И без
твоя контрол то е, каквото трябва. Бъди свободен, т.е. буден. Бог е будност. Иначе пребиваме в съня. Не фантазирай, не мечтай, бъди
в момента, в сега, в присъствието, в “лила”.
Така че нека да играем. И когато си на това
ниво на съзнание, не остава нищо за преподаване. Само съществуване. Направи целия
живот игра. Играй играта, това е боготворене, това е Бог. Той не стои някъде с тояга, чакайки само да направиш грешка и да те накаже. Това е жестоко спрямо Него. Затова той
ти дава толкова свобода, да не вземаш нищо
насериозно, а като игра. ”Аз правя всичко. Ти
ела и седни с мен. Каквото и да е нужно, аз ще
го свърша чрез теб.” Това ти казва Бог всеки
ден.

Илюзията, миражът
Те се раждат от притежаването на красотата. И целият живот е едно преследване
на този мираж. А и без това преследване се
чувстваш като умрял, като дънер, без чар и
радост. Красотата трябва да се боготвори, да
й се предадеш. Знай, нищо не е под твой контрол. Няма нужда да се боиш да не загубиш
каквото и да е. Това е илюзия. Нещата стават
от само себе си. Ти трябва само да наблюдаваш.

Истинската близост
В истинската любов няма разбито сърце.
Любовта не може да се счупи, както водата
не може да се счупи. Животът е цялост, той
е като поток, не разграничава доброто от
злото и всякакви събития. Ако им придаваш особено значение, потъваш. Бъди лек,
отпусни се, не се притеснявай. Това е природата на един зрял ум, на една зряла любов. Приемай всичко така, сякаш се случва
за пръв път, без всякакви обяснения. Всичко трябва да тече плавно, искрено. Човек
трябва да почувства тежкия товар в ума
си и сърцето си отвътре. Не е нужно да
убеждаваме някой в нещо, нито пък себе
си. Истинската близост е, когато ти самият
се чувстваш близък. Тя разцъфтява отвътре, но трябва да чакаш, да се отпуснеш. Тя
не е нетърпелива, тя познава. Истинската
близост е да приемеш за даденост, че ти
си близък. Другият ти принадлежи и ти на
него. Не се съмнявай! Да, всеки ме обича,
си казвай. Това е тайната. Знай, че никой друг не
може да те нарани, че никой друг не съществува –
това е истинската близост.
Ти си този, който играе
ролите на другите. Това е
да търсиш в себе си, да не
виждаш разликата между
себе си и другите. Съществуването е само едно.

Иисус
Иисус и любов са синоними. В Иисус намираме
толкова завършен израз
на любовта. Най-висшият

19
израз на неизразимото, което животът се
стреми да изрази през времената. Хората се
избиват в името на Иисус и протестират, и
издигат лозунги в името Му, което е напълно
противоположно на това, което е проповядвал. Всичко, което насърчава дружелюбието,
приятелството, състраданието, любовта и
носи радост и щастие в живота ти, как може
това да бъде срещу Иисус?

Лечение
Качеството на живота е силно свързано
със способността ти да лекуваш. Когато умът
е освободен от страх, вина, гняв, когато е
ясен, можеш да излекуваш организма си от
всичко. Животът има уникалната способност да се лекува и развива. Потенциалът на
съзнанието е изумителен. Промените в него
като промяна на ниво семе, може да предизвика промяна на цялото растение, на целия
живот. А това означава връщане обратно
при извора, при жизнените сили, при самия
корен на нашето съзнание. Здравето може
да бъде възстановено чрез внимание върху източника на ума, на съзнанието. Защото
чистото съзнание е чиста любов. А любовта е
най-висшият лечител на планетата, тя е найвисшата сила. На санскрит здраве означава
“сваста”, което означава да си в центъра си.

Любов
Любовта е ядрото на цялото творение. Тя
е вездесъща и прониква във всичко, като Бог.
Затова Иисус казва: ”Бог е любов”.
Любов е да виждаш Бог в човека до теб.
Любов е да не виждаш “друг”. Когато израстваш в любовта, “другият” става част от теб.
Тогава не мислиш, че служиш. Когато си част
от мен, тогава дори не мисля, че ти правя услуга. Каквото и да правя, го правя за себе си.
Любовта е отвъд определенията. Можеш да
кажеш, че тя е твоят собствен Аз, когато си
освободен от напрежение, когато се чувстваш у дома. Няма друг начин да научиш какво е любов, освен чрез твоя Аз. Любовта не
е просто емоция, тя е твоето съществуване,
от което си направен. Никога не можеш да
срещнеш душевния си партньор, ако преди
това не срещнеш душата си.

Медитация
Медитация е да виждаш Бог вътре в теб.
Редовно отделяй малко време за своето собствено пространство и навлизай дълбоко в
него. Навлизай дълбоко в тази част от теб, която е любов. Ти си океан, има толкова много
богатства в теб, толкова
много красота. Можеш
да създадеш ситуацията, която искаш около
себе си. Тогава най-висшата връзка е възможна. Тя е отвъд времето,
защото ти си вечен. Да
си тук в Бог, означава да
доведеш ума си в настоящия момент – това е
медитация.

Продължава
на стр. 21
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8 СЕПТЕМВРИ -

РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА
Дора
АЛЕКСАНДРОВА
ПРЕДИ ГОСПОЖА
НАДЕЖДА ДА ДАРИ
СПАСЕНИЕТО
НА ЦЕЛИЯ СВЯТ

Пресветата Дева Мария
се родила в Галилейския
град Назарет от праведни
Йоаким и Анна. Йоаким е
от царски род - рода на
Давид. Анна – от свещенически род – рода
на Аарон. Нямали
деца и се молили
на Бога за рожба.
На един голям
празник Йоаким
отишъл в Ерусалим
да принесе жертва.
Там бил упрекнат
от първосвещеника, че бил недостоен като бездетен
да принася дар
на Бога. Наскърбен, той отишъл в
имението си, дето
били стадата му и
се предал на пост
и молитва четиридесет дни.
Анна като узнала причината за незавръщането
му, разтъжена, усилила
молитвата си. Силните
молитви на благочестивите съпрузи били чути
и ангел Господен се явил
в пустинята на Йоаким
с думите: “Бог чу твоята
молитва. Жена ти Анна
ще роди дъщеря и ще я
наречете Мария.” Господ
изпълнил молбите им,
благовестникът на Божиите тайни Архангел Гавраил известил на Йоаким,
че ще им се роди преблагословена дъщеря, чрез
която ще се благословят
всички земни племена и
ще бъде дарувано спасението на целия свят. Също
известил и на Анна и й казал да иде в Ерусалим и
при “златните порти” ще
намери мъжа си, комуто е
известно това.
Анна родила светата
Девица, на която дали
името Мариам, което се
тълкува “госпожа надежда”. Родителите принесли
жертва благодарствена,
като помнели думите на
Ангела.

МАЛКА БОГОРОДИЦА
- Рождество на Пресвета Богородица е един от
най-тържествените църковни неподвижни празници. Православната църква възпява Света Богородица като пазителка на
християнското семейство
и най-вече покровителка на родилката и детето.
В народните поверия се
смята, че родилката се
мъчи, докато дойде Света

Богородица при бременната, и напуска дома веднага след раждането. На
много места в страната се
спазва традицията в този
ден да се замеси и опече
малка питка – Богородична пита, повойница, бабина пита, бърза
пита, сминдал, намазана
с мед за родилката. Изключително много и разнообразни са обичаите,
свързани с родилката, залегнали в бита на българското семейство, които се
вместват по време на изпълнение в определения
от църквата срок от 40
дни, в които родилката се
смята за нечиста. Именно
тук трябва да се отбележи,
че началото и зараждането на традициите в бита и
обичаите на българина се
съобразяват с църковните канони и обреди, това,
което до неотдавна се отричаше от светските власти. Преди извършването
на тайнството кръщение
от свещенослужител в
храма в този период до 40
дни се правят за новороденото втора пита, пога-

ча, голям сминдал или
викане на орисниците,
поднасяне на детето парички (монети) за добър
сън и т. н. Различните
миризми от треви като
срещниче, дилянка, чер
оман, с които на много
места в България се кади
родилката, имат мистично символично действие,
а някои от тях играят изолираща преградна роля
между родилката и външния свят.
Честването на Рождество Богородично е
празник на всемирната
радост. Свети Андрей
Критски казва: “Днешният
празник е за нас началото
на всички празници, вратата, през която се влиза
при благодатта и се стига
до истината.” Тържествени и поетични са църковните песнопения на този
ден в храма: “Твоето рождение, Богородице Дево,
възвести радост на цялата вселена, защото от
тебе изгря Слънцето на
правдата – Христос бог
наш”. (Тропар, гл. 4).
9 СЕПТЕМВРИ – ДЕН
НА СВЕТИ ЙОАКИМ И
АННА
БОГ РАЗВЪРЗВА
ВЕРИГИТЕ НА
БЕЗПЛОДИЕТО
Бог побеждава закона
на природата и развързва
веригите на безплодието.
Раждането на безплодни
и престарели родители е
по-голяма чест и за Родената им Пресвета Дъщеря,
защото тогава тя се ражда
не от невъздържани родители, а от въздържани и
престарели, каквито били
Йоаким и Анна, които пет
десет години живели в
съпружество, без да имат
деца. Накрая, чрез такова
рождение се открива и
достойнството на самите
родители, тъй като те след
дълго време на безплодие
родили радостта на целия
свят, уподобявайки се на
светия патриарх Авраам и
на неговата благочестива
съпруга Сарра, които според Божието обещание,
родили Исак в своята старост.

Нери БОЛУТОВА
11а клас, “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велинград
Човек се ражда и има само мечтите си. После,
докато расте, под влиянието на родителите си,
училището и средата изгражда ценностната си
система и се оформя като личност. Но мечтите остават! Някои от тях се превръщат в желания, после
в амбиции, след това в конкретни цели и накрая - в
реалност! Някои от тях ние преследваме, някои от
тях преследват нас..., а други... - други, най-съкровените, остават скрити в най-недостъпните и отдалечени кътчета на душата и кротко се спотайват
години наред, докато дойде времето за мечти. И тогава някои от тях се връщат сами, други се връщат
с помощта на приятелите ни.
Мечтата е едно особено състояние на човешкия
дух, който е неспирно търсещ и бродещ из вселената
на знайното и незнайното. Все по-често се питам кога човек успява да сбъдне мечтите си? Най-сетне
си отговорих - когато не се отказва от тях поради
някаква трудност или минимално препятствие, а
преследва мечтите си до последно. Човешките търсения не трябва да се преустановяват със сбъдването на мечтата, а напротив. Те се възраждат с пълна сила и нови надежди и очаквания за сбъдването на
поредната мечта.
Да следваш мечтите си - това е най-хубавото
нещо! Да извървиш пътя към бляновете си - е толкова вълнуващо. Колко важно е за един човек да вярва,
пази и копнее, макар и само по една единствена мечта! Та нали колкото повече мечти има човек, толкова по-богат е. Мечтите са онова нещо, което ни
кара да вървим напред...
Какво ли ще представлява светът, ако тях ги нямаше? Какво ли е сърце без мечти? Колко ли ще бъде
скучен, тъжен и безцветен животът, ако не можем
да мечтаем?
Има смели мечти, големи мечти, красиви мечти.
Няма значение за какво мечтаеш... важното е, че
именно този копнеж те кара да се чувстваш свободен човек.
Несбъднати мечти? Несбъднати мечти има много. Има и истинска болка заради тях. Важното е да
ги съхраниш в сърцето си и да вярваш, че ако не този
път, следващия те ще се сбъднат. Ако пък ли не - важното е да знаеш, че си опитал и че имаш още много
мечти, заради които си струва да живееш.
Не спирай да вярваш, не спирай да мечтаеш, не
спирай да обичаш! Мечтай, когато си сам, мечтай,
когато си щастлив, мечтай, когато се чувстваш изгубен, мечтай, когато не ти остава нищо друго, мечтай и в сънищата, мечтай, за да се чувстваш жив!
Ако я нямаше тази тръпка, тази емоция от мечтите, не си разбрал смисъла на живота или си пропуснал да изживееш най-красивите си мигове. Човек
успява да сбъдне мечтите си тогава, когато вярва в
себе си и в собствените си сили!
Мечтай смело! И внимавай какво си пожелаваш.
Мечтай без граници! И не забравяй - всяка мечта
може да стане реалност... дори само в мечтите ни!
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ЯСПИСЪТ Е АМУЛЕТЪТ ЗА СЕПТЕМВРИ
и червеният яспис.
Най-препоръчителни са “смекчаващите”
камъни като изумруд,
зласист топаз, жълт
сапфир. Добре е хората да носят опушен
топаз, розов корал,
малинов
турмалин.
Всички те поддържат
творческата енергия и
фантазията у всеки от
нас. Ясписът представ-

Лилия
АЛЕКСАНДРОВА
За всички през
ранната есен много
е подходящ ясписът. През септември
подходящи за носене са камъните “око”,
особено тигровото
око. Хармонични на
техния характер са
също и изумрудът

лява плътна скала от
микроскопични кварцови зърна с голямо
количество примеси
от окисите на мангана
и желязото. Наличието
на тези съставки придава рядко разнообразе от цветови отенъци
и рисунъци. Най-често
срещани са червеният
и зеленият яспис. Не
съществува яспис с

чисто син цвят.
Като
талисман
този камък усилва
вниманието и е много подходящ за хора
на умствения труд.
Като амулет ясписът
помага при треска
и епилепсия, лекува
паметта, възстановява силите. Червеният
обостря обонянието,
намалява женските
страдания. Тъмният
яспис предпазва от
ненавист и отрова.

Мъдрост за новото хилядолетие
Продължава от стр. 19

Мисленето
Мисленето е причина за депресията. Колкото повече се опитваш да мислиш положително, толкова повече си притеглен към негативното. Идва страхът и умът се разделя
на две – основата на конфликтността. Положителното мислене само изглежда, че носи
полза. Но докосва само повърхността, а боклукът избутва под килима. И след време той
започва да вони. Трябва да преминем отвъд
мисленето, да го разберем. Да виждаме как
мислите идват и си отиват. Тогава ставаш
свободен. Да си мислим, че имаме избор, е
робство. Изборът е объркано състояние на
ума. Когато умът е ясен, не избираш. Ако разбереш, че нещо е полезно, то идва автоматично. И волята, и съдбата са просто мисли.
Каквото е, е. Каквото става, става. Това дава
велика свобода.

Молитвата

чувство на принадлежност към целия свят,
на приемане на всички религии по света като
свои, при което избираш да практикуваш
една, без да порицаваш другите. А членовете на едно семейство могат да практикуват
повече от една религия. Това би трябвало
да бъде стратегията за 21 век. Поради липса на подходящо духовно образование и на
всестранно разбиране на всички религии по
света, религиозният фанатизъм е пуснал корени в много райони.

Просветлението
То не е просто усещане, а знание за твоя
Аз, за твоето Същество, което е простран
ство, празнота, пълнота. Изпълнено с радост,
мир, блаженство. Всяка клетка в тялото да се
смее. Невинно, чисто, без напрежение и задръжки. Това е просветление.

Прощаване
Без предаване и без любов нищо не става.
Основните причини за повечето ни проблеми са, че се борим със собствения си ум. Прости и на ума си, че поради незнание те тласка в глупави ситуации. Тогава няма да има и
конфликти.

Истинската молитва е да се смееш сутрин, но дълбоко отвътре. Смехът ти да идва
от центъра на сърцето. Всичко в природата
те чака да се смееш. Дори и когато всичко се
разпада, пак се смей. Няма нищо по-ценно
от твоя смях. Ако го имаш, никакви събития
Религия
не могат да те засегнат. Смей се като бебето,
с цяло тяло. Пътят на твоя живот е молитва.
Всичките религии на света ти принадлеСамото ти дихание става молитва. Работата
ти става молитва. Всичко, което погледнеш с жат. Защото ти си синът на единствения Баща
благодарност, става молитва. Нещо дълбоко или дъщерята на единствения Баща. Ти принадлежиш на Божественото и То е донесло
става в сърцето ти. Това е молитва.
знанието в различни части на света по различно време на различни хора, когато е било
Наблюдение
необходимо. Мъдрият и интелигентният ще
Буда казва: ”Не се асоцирай с усещането, почерпи от всичко и ще продължи напред.
каквото и да става, остави го да става!”. Ти не Погледни под нов ъгъл, през нов кръгозор,
си твоето тяло и твоите усещания, а когато ги когато четеш Стария Завет, Новия завет, Бибнаблюдаваш, това е свобода, преминаване лията или Корана. Във всички религии ще
отвъд. Ако наблюдаваш, енергията се излъчва видиш, че всички те водят към едно нещо:
от всяка пора на твоето тяло, тече по-плавно. човешките ценности, любов, състрадание,
Със самото внимание върху преходното ста- радост… Стара индийска поговорка гласи:
ваш пламък от съзнание. Фитилът е тялото, “Смисълът на всички свещени писания е две и
а ти си пламъкът. Когато се наблюдаваме, не половина букви”. На английски те са 4 букви
– L-o-v-e. Този, който не е научил тези букви,
правим никакви нови грешки.
не знае нищо, каквото и да направи.

Правилното духовно
образование

Страхът

Страхът изчезва, когато го обикнеш. Той
То е това, което създава у всеки човек се превръща в любов. Затова, когато се поя-

ви страх, предай му се. Кали е тъмнина, но я
боготворим. В окото също има тъмнина, но
само чрез нея може да се види светлината.
Кали е майката, дарителят на знанието. Чрез
Кали знанието и светлината се пробуждат.
Прекрасни умове са дали символа на Кали.
Така се осъзнава красотата. Бог също се възприема като красота.

Ти си Бог
Никога не можеш да срещнеш Бог. Когато
Го срещнеш, ти изчезваш, остава само Бог. В
твоята истинска природа ти си Бог. Освободен от вина, пълен с чувство на предаване,
ти си Бог. Това е крайната цел на целия живот.
Пълно разцъфване. Всеки от нас има Голям Ум
и той съдържа цялото твое бъдеще, минало,
всички надежди, желания, възможности, отговори на всичките ти въпроси, всичко, което
можеш да постигнеш и да имаш. И съдържа
всеки друг ум. Всички открития идват от твоя
собствен Голям Ум. Само трябва малкият ти
ум да осъзнае, че е в центъра на Големия Ум.
Като го направи, става тих и се разширява.

Умът
Умът ти се съмнява в теб, той вижда през
своето собствено око, затова мажеш да се
довериш на всичко в света, освен на твоя
съмняващ се ум. И освобождаването от него
е предаване, освобождаване от преценките.
Те се правят от нивото на твоето осъзнаване.
Т. е., каквото видиш в другия, го виждаш в
себе си. Ако видиш егоизъм в другите, виждаш твоето собствено его. Каквото и да дърдори умът, остави го да дърдори. Той е част
от теб, но не е твоята същност. Не се бори с
него, когато го отричаш, той повече отстоява
правото си. Нека умът ти бъде като огледало.
След като обектът се отдалечи, в него да не
остава никакво впечатление. Ако умът ни не
отпечатва мненията, запазва невинността си.
Остави ума си да следва посоката, в която
тече енергията на живота. Бъди в самия Себе
си, в твоя Голям Ум, който винаги е спокоен,
тих, съсредоточен.
Из книгите на Шри Шри Рави Шанкар
“Бог обича шегата” и
“Мъдрост за новото хилядолетие”
Изпратила Лияна Фероли

Митове и легенди
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КАМБАНЕН ЗВЪН

ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА

Продължава от стр. 24
Самият майстор не знаел какво ще излезе от творението му, докато не чуе гласа на
камбаната. Бавно и със страх очаквал дядо
Пройчо да очука калъпите от изстиналите
камбани. Чакал най-важното – да чуе гласа
им. Какъв звук е родил металът, каква душа е
дал на камбаната! Когато вдигнали камбаните горе на стана за проба, дядо Пройчо взел
дългия железен прът с топуз накрая и ударил
най-голямата камбана. Разнесъл се тъжен, но
кротък и дълбок, ясен и чист като старостта
меден звън. После ударил средната камбана.
Тя пеела с някаква странна сила, спокойна и
богато наситена като зрелостта. Най-малката
знъняла с радостен, игрив и безгрижен мажор
на детския смях.
Самият майстор признал, че нямал друг път
в своята практика да се случва такова чудо така различно и толкова красиво да звънят
неговите камбани. Сякаш Божий знак било.
Пожелал късмет и здраве на дядо Пройчо и
го изпратил с камбаните. Дядо Пройчо наел
цели 13 волски впряга, за да докара камбаните до нашето градче. Стекло се мало и голямо
да посрещне камбаните, било като на велик
всенароден празник. Така заживял градът с
новите камбани. Те съобщавали за всякакво
събитие, звучали мощно и силно, за да се чуе
за всяка човешка радост или неволя. Кънтяли
в тържествен хор на всяка Коледа, на Великден и на друг християнски празник. Ехтели
и за човешките празници – раждане, сватба
или смърт. Хората разбирали по звъна в как
ва възраст е починалият човек. Най-тежко
СЪОБЩЕНИЕ
На 17 септември
(четвъртък)
2009
г. от 18.00 часа в 
гр. София, в читалище “Славянска беседа”, ул. “Г. С. Раковски” №127, етаж
2, ще бъде представена книгата на
Издателска
къща
“Новата цивилизация” – “Картини от
Атлантида”, с автор Велизар Димов.
Книгата ще бъде
представена от редактора Валентин
Хаджимитов, Ваня
Николова и
издателя на в. “Родово
имение” – академик
Атанас Панчев.
Приканват
се
всички симпатизанти и привърженици
да присъстват.
Вход свободен

звъняла голямата камбана – тя опявала найвъзрастните, които се отправяли в отвъдното.
Средната съобщавала за починал човек на
средна възраст, отишъл си в разцвета на найактивните си години. Най-малката камбана
знъняла най-плачевно, изпълнена с горест и
жал по отишло си дете. Така животът трупал
годините на плещите на хората, а някой камбанен звън им съобщавал за превратностите на нечий друг живот. Сменяли се камбанените гласове, съобщавали и за други събития
– за радост и тревога. После започнали войните. Заточили се една след друга – Първата
световна, Балканската, Втората световна...
камбаните призовавали за сбор на мъжете,
изпращали ги на война. После звънели печално, когато от тях се връщала само печалната
вест за онези, намерили гибелта си по чужди земи. През градчето ни минали различни
армии – наши и чужди. Една сутрин градът
ни осъмнал без камбаните. Някой, незнайно
кога и как, ги отнесъл. Градът ни се умълчал
в тревога, защото тази беда вече не била от
Бога, а от хората. Тръгнали хората по близки
села и градове, чак до Сръбско и до Влашко
отишли да търсят камбаните си. След шестмесечно обикаляне и търсене ги намерили край
Дунава. Пак тръгнали 13 волски впряга, за да
докарат камбаните. След още два месеца кам
баните дошли. Всичко живо отново излязло
да ги посрещне, станало невиждано търже
ство. В същия ден в аналите на църквата записали радостни тържества – цели 147 сватби и
почти толкова кръщенета. Всеки изчаквал да
се върнат у дома камбаните, за да отпразнува
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най-светлите си лични и семейни празници.
Само при смърт отново се чувало клепалото
и всички знаели за какво става дума. Но сватба или кръщене не може без звъна на нашите
камбани. От това време е и надписът на една
от тях, издялан от местен майстор, от който се
чете: “Ръка да изсъхне до раменете и крака до
коленете на онзи, който оскверни или открадне това Божие звоно”.
После в старите дневници на черквата четем описано желание на нашенец, емигрант в
Канада, който изпраща пари, за да му ударят
средната камбаната в деня на неговия 50-годишен юбилей.
Така било някога. Днес в нашето градче
не е останала нито една от трите камбани.
Църквата ни стърчи почти забравена от хората. Животът тече по нов, различен начин, но
аз се сещам за думите на баба Ванга, лека й
пръст, която казваше: “Ще дойде време моми
ще раждат, а булките няма да могат...”. Е, дойде това време – бракът бил отживяла институция, свободни жени раждат своите деца,
много между омъжените се лекуват и правят
усилия да заченат по изкуствен начин. За как
ви ли още грехове днес се самонаказваме,
довели новите чуми на ХХІ век – убийствени
грипове, земетресения, наводнения.
Божие наказание ли е всяко от тях и какъв човешки грях сме сторили, за да си го заслужим,
Господи! Дали Евиният грях те гневи все повече,
или че го няма звънът на камбаните на съвестта
и морала ни! Докато се стараем да го разберем и
приемем, дано не се стопи съвсем българският
род, Господи! Прости нас, грешните!

		
СЪБРАНИ
ЛЕГЕНДИ,

ОТ ЛУКА ВЕЛЧОВ

СЕЛО ДОБРОЕЩ
Лука ВЕЛЧОВ,
Румъния
Красиво и уредено село, с павирани и асфалтирани улици, с извънредно много
цветя и зеленина,
с богати градини
и
трудолюбиви
хора,
Доброещ
има с какво да се
гордее. Разполо-

жено на североизток от столицата на Румъния и
днес нейно предградие, селището
е било основано
в началото на миналия век от бъл
гарско население,
привлечено тук
от плодородната
почва и разположението на земите край езерото

Пантелимон – идеални за развитие на
градинарството.
Старите
хора
разказват, че името
на селото се дължи
на едно недоразу-

мение. Някога, както и сега, местните
жители снабдявали населението на
столицата с мляко и
зарзават. На пазара
хората си говорели
помежду си на български. Купувачите
опипвали стоката и
дочувайки чуждия
говор, питали:
- Откъде сте?
Продавачите българи, мислейки, че
въпросът се отнася
до стоката, отговаря-

ли на български:
- Добро е!
“ О с в е д о м е н ”,
купувачът заключавал:
- А-а, от Доб
роещ!...
Названието
било прието и от
други, то се харасвало на местните
жители, те си го
присвоили и така
селището си останало ДОБРОЕЩ
– с такова хубаво
име!

Бард
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Уважаема редакция!
От една година чета вашия вестник и намирам в него отговор на много въпроси, които ме вълнуват. С интерес следя
всички статии, които помествате. “Родово имение” е духовен пътеводител в нашето динамично време. Желая ви успех!
За всички читатели на вестника изпращам своя поетичен
поздрав - няколко мои стихотворения из книгата “Под звездната арка”.
С уважение:
Ангел ПАСКОВ, с. Копривлен, общ. Хаджидимово

Интимно

ЛУНАТА

Лъчезар ЛУКАНОВ
гр. Монтана

Кирил АЛЕКСАНДРОВ
На монтанските автори

Не увяхвай никога, цвете,
разцъфнало в моите ръце,
остани си за мене детето
с влюбено за пръв път сърце.
И когато животът те вземе
и по пътищата свои разпилее,
никога от теб да не отнеме
усмивката, която те грее
и осветява с лъчите си други,
които пътя твой ще споделят,
а за мен остани тази другата
с която нищо не ще ни разделя.
Не увяхвай никога, цвете,
и в спомена такава ти остани,
за да те помнят ръцете,
когато не те виждат очи.

ЧУВАШ ЛИ?
Чуваш ли
лудият шепот
на водните капки
как ни зове?
Небесната чаша –
голяма и малка и пълна, и празна,
но винаги наша,
ни кани да пием лазур.
Чуваш ли
лудият шепот
на водните капки
как ни зове?!
Един бумеранг,
към чашата пратен,
разсича
и чаша, и шепот
на две.
***
Животът за всички минава –
с любов, без любов, но пък виж,
че никога той не прощава,
когато веднъж не простиш. НОВО НАЧАЛО
Вечер тишината витае.
Заспиват тънки кипариси.
Може би след земния край
идва някое ново начало.
Може ад да е, може и рай –
търся душата на твоето тяло.
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***
По лунната пътека от небето
към моята земя върви жена неземна.
С феерична светлина тя свети,
разсъдъка човешки ми отнема,
с непомръдващи нозе стоя,
незнам и колко мига са изминали,
а цяла
вечност тя
към мен
върви
и аз я чакам
от самото си
рождение.
Тя този сън
сега ми
подари
за новото
ми мъжко
сътворение.

Прясна пита - Луната
над града се търкулна:
присмехулна и богохулна,
в моя прозорец наднича.
Какво ли тихомълком предрича,
кацнала там на Баира?!
Сърце ми в трепет замира!...
Ненаситно я гледам,
с очи я прегръщам,
на колене й падам
и неистово страдам
по тая вълшебница вечна:
колкото божествена,
толкоз човечна!
Нали пълнолунието
крие човешките тайни:
за мене, за хора незнайни!
Застоя се там горе
сребристият диск.
Тъмнеят дървета, петна,
далеч от една планина.
После Луна изтъня,
стопи се, скри се
в мрачина - в тъмнина,
целувайки нежно града,
Красота в тишина
се над МОНТАНА разля!
Притъмня, захладня...
Ветрец кротко
листи и вейки с любов разлюля.
Песен тъжовна
за обич лъжовна
някой тихом запя...
Така във всемира
тая чаровница мила
умира, но не спира
да грее в души и сърца
тук - у мен през нощта.. .
и далеч, далеч по света...

ДЕТСКИ СВЯТ
Васил ГЬОШЕВ

РУЧЕЙЧЕ
То шуми и тича –
на момче прилича!
Преспите стопява,
все по-буйно става.
Голо, босо бяга,
болничко не ляга!

ДВЕ
Мъни СЛЪНЦА
с тън чката Кат
е
и
гази чко врат
и
л
с бел з реката е,
и
Тук з чко котл
а
е
две с миг са сп .
л
р
едно ънца огр ели
т
е
друго о в небес ли:
ат
то - в
река а,
та.
ВЕЧЕР прохладна
а
Вечерт то падна.
е
да
над пол лоните с гнез !
к
да
И сред ребърна звез
с
трепка та приспана
а
В стрях астана.
н
тишина е унася в сън, ън.
с
зв
Всичко тихна шум и
с
вредом

ТЕМЕНУЖКИ
На сребристото кокиче дружки,
скрити между шума и трева,
като ясни капки синева,
нежно трепкат горски теменужки.
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КАМБАНЕН ЗВЪН
Дана НИКОЛОВА
Манастирът “Лорето” е един от архитектурните шедьоври на Стара Прага. Построен е
през ХVІІ век от даровитите майстори Дисхофер, Агоста, Комет, Коломбо.
Паметникът се намира във вътрешния
двор на манастирския комплекс и е свързан с
интересна легенда. Тя разказва за драмата на
една майка по време на чумна епидемия през
средните векове. На това място имало старо
високо дърво с големи разклонения. След загубата на всяко от 12-те си деца клетата майка
окачвала на дървото, на мястото, където сега
е паметникът, по една камбанка. Когато починало и дванадесетото й дете, камбанките сами
се разлюлели от майчиния вопъл. Всеки ден
тук точно в 12 часа 12 малки камбанки звънтят
в чудна мелодия.
Изправена пред този паметник на майчината горест по време на обиколката из Стара
Прага си спомних предание, което разказват
най-възрастните хора в нашия край.
ЗВЪН НА КАМБАНИ ЗОВЕ
ЗА МИЛОСТ БОГА!
Моето родно градче е в подножието на Балкана. Богато на история и до днес е запазило
скъпи спомени за отминали времена. Преди
около две столетия градчето ни било сполетено от Божие наказание – чумата. Хората се
питали кой и с какво е съгрешил, та разсърдил небесния Владика, а той изпратил тези
наказания по нашата земя. Трябва да е било
Дуна, еднооката дъщеря на Славко Дуновеца,
кожаря. Тя изчезнала от града по незнайни
причини. Когато питали баща й къде е, отговарял, че я пратил в големия град да слугин
ства. Но хорските очи търсели онова, което се
крие. Някой видял Дуна да ходи нощем край
бащината си кошара, горе в Балкана, била с
надут корем. После децата играели си край
реката, намерили край върбалака удавено
дете. Какво ли не мъкнела лудата ни река, особено когато водите излизали от каменното й
корито и заливали близките дворове и градини. Но хората гледали невръстния мъртвец
с някакво любопитно неразбиране, с която
децата наблюдават човешката смърт. В един
миг се разнесъл вледеняващ женски писък.
Децата се разбягали уплашени. Видели Дуна
да тича като полудяла нагоре по баира, после се скрила зад стените на манастира “Свети
Архангел Михаил”. Три дни след тази случка
черковното клепало ударило да съобщи за
напаст. В долната махала за първи път умрял
човек, покрит с червени пъпки. Това било Чумата! Хората полудяли. Тичали, подвиквали,
суетели се. Запрягали трескаво волските си
коли, натоварвали жени, деца и покъщина и
се втурвали нагоре към Балкана. Долу в градчето останали само турците, циганите и котките. А от християните – само дядо Пройчо,
клисарят на черквата ни. Каквато и беда да
сполетява хората, Христовият храм не можел
да остане без пазител – смятал той.
А там горе, на Балкана, хората срещнали
Дуна. Ходела бледа и блуждаеща, загледана
сякаш в друг свят, била луда. Всички странели
от нея. Хората се заселили по билото на планината, но никой не искал в новото си поселище

ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА
да приеме Дуна – тази
чумова
примамка,
която довела грозната смърт в нашия праведен град. Много
тъжно било за баща й
да гледа как странят
и пъдят набеденото

ПРИТЧА
При
учителя
Джошу дошъл нов
монах с думите:
- Току-що влязох в братството
и бързам да науча
Първия принцип на
Дзен. Моля да ми го
кажете.
Джошу запитал:
- Изяде ли си вечерята?
Той отговорил:
- Изядох я.
Джошу казал:
- Е, тогава измий
паницата си.
му дете. – Недейте, хора, пожалете детето ми!
И Божият син обичал грешниците! – така говорел бащата на тези, дето не го и питали. Защото хората обичат да се вглеждат в тъмното на
другите, за да изглеждат по-драги на себе си.
А Дуна по цял ден блуждаела между тъмните
букаци, боса, раздърпана, дрипава, скимтяща
като нажалено куче. Щом нощта обхващала
гъстите шубраци, навсякъде се мръквало и
потъвало в тишина, Дуна тръгвала към поселището. Там винаги се намирало някой да я
срещне, да я хване за ръка и да я поведе към
гората, без да й продума. Хората били много
наплашени. Те знаели, че в тези страшни дни
не бива да се чува глас, нито да се пали огън,
защото чумата ходи по дирите човешки. Така
отвеждали Дуна надалече от поселището, да
не донесе и тук Божието проклятие. Дуна вървяла безпаметно покорна, тръгвала доверчиво след човека, който я повеждал, и накъдето
я напъдели. Баща й не издържал. Тръгнал след
нея и я зовял горестно. После никой повече
не го видял. Мъката човешка не знае граници.
А Господ изпитва по хиляди начини човешкото достойнство.
Не минало много, долу от града се чул знак,
толкова очакван и жадуван. Клепалото на
църквата кротко и благодарствено съобщавало за отминалата тревога. Хората, усетили
радостния призив на дядо Пройчо, тръгнали
към селото отново да запалят загасналите
си домашни огнища. Колкото приближавали
града, толкова по бързали към него. Но щом
приближили домовете си, забавяли крачки
и гледали изумени. По каменистите зидове
и стоборите се припичали стотици гущери.
Те били свикнали на необезпокояващото ги
гостоприемство. Сега побягвали лениво, без

особена готовност. Вратите на къщите скърцали, изоставени гостоприемно отворени,
през тях влизала и излизала всякаква твар.
Вътре било тъмно, прашасало, опустяло, като
отворени ковчези. Всичко наоколо – къщи,
зидове, огради подложило на разруха онова,
което съградили човешките ръце. Преминал
първият уплах, със страх от Бога постепенно
се възвръщал животът. Заработили брадви,
мотики и всякакви други инструменти и сечива на добрия дом. Покрили порутени пробити
покриви, на места се червенеели пресно поставени керемиди. Покритите доскоро с прах и
паяжини прозорци отново светнали почистени и с блеснали очи посрещали изгрева.
Събрали се общинарите и старейшините от
градския еснаф, за да решат как да се отблагодарят на Божията милостиня, задето спасил хората и града от чумата. Решили всеки
от православните люде да даде по 300 гроша.
После изпратили дядо Пройчо към сръбско и
там да поръча три бронзови камбани, които
да утрояват ектенията “Слава във висините,
на човеците благоговение...” Решили още да
зачертаят името на Дуна от общинарския списък на християнските имена и от аналите на
местната църква, която отбелязвала кой младенец е записан като кръстен човек.
Тръгнал старият клисар, бил предрешен
като просяк, за да не го нападат разбойници по ханове и друмища и да не му ограбят
събраната народна пара. Ходил пеша цели 40
дена, стигнал до селище, където отливали всякакви звънци. Договорил се да изработят три
камбани, различни по големина. Звонолеенето бил труден занаят – боравело се със силен
огън и глина за калъп.
Продължава на стр. 22

