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Найпрочутите
прорицатели
В 13 в. пр.н.е. Орфей Родопееца прави признание пред
жреците в Светилището на Дионис
в Родопите: “Аз съм
нещастен, че давам
пророчества,
но
какво да правя, когато истината напира в гърдите ми”.
В 20 век след
Христа
пророчицата Ванга споделя
мъката си:
“Всички идват и
нещо искат, а никой
не ме пита аз какво
искам, за какво ми е
мъчно”.

И

ВАНГА

Но нека съпоставим 10-те най-големи,
най-прочути прорицатели на света през
всички времена.
На първо място и
недостижим и досега
остава Орфей Родопееца - Канос (13 век
пр.н.е.).
Втори и близо до
Орфей е египетският
жрец Протей - съвременник на Орфей (13
век пр.н.е.). Той живее на остров Фарос
и е често в Тракия и
Халкидика. Наричат
го “Всезнаещ старец”.
Нататък
следва
Мопс (13 век пр.н.е.),
който е бил ясновидец на кораба “Арго”

В каталога на РП
нашият номер е

618

О
Н
Ж АБОНАМЕНТ 2010 година
А
В
Уважаеми читатели,
Започва абонаментната кампания за
2010 г. В каталозите на всички пощенски станции на страната в. “Родово
имение” е под номер 618!
Запомнете го и настоявайте пред служителите на РП да ви абонират. Това
е единственият начин вестникът да
пристига директно във вашия дом. На
всеки читател, абонирал се за цяла година, нашето издателство ще изпрати
безплатно книга от поредицата “Звънтящите кедри”. Книгата ще получите,
като изпратите квитанцията за целогодишния абонамент по факса или електронната поща с точния ви адрес за
обратна връзка. В условия на растяща
финансово-икономическа криза ние разчитаме на вас вестникът да продължава да ви радва с интересни материали.
Срокът за абонамент е от
15 октомври до 15 декември 2009 г.,
всеки работен ден, във всички пощи
в страната.
Благодарим ви предварително.
Ще заслужим вашето доверие!

заедно с Орфей.
Пристигайки в Колхида, аргонавтите
веднага разбрали,
че не са добре дошли и няма да могат
да вземат Златното руно. Прочута е
заповедта на Мопс
там: “Всички на колене пред Орфей”, за да
молят Орфей да помогне за вземането
на Златното руно. “И
ти, Язоне!” - повтаря
Мопс, та и Цар Язон
да падне на колене
пред Орфей и да го
моли. Както и става.
Мопс загива от отровна змия.
Продължава
на стр. 10

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.

Българското възраждане
- епоха на големи идеи и подвизи
Екатерина Стаева,
Велинград
Правото на
народния език
да бъде език
на националната литература и разнообразяването на училищната програма с нови
учебни дисциплини
са дело на д-р Петър
Берон.
Той е роден около
1799 г. в Котел в заможно семейство. Прекарва щастливо детските
си години, посещава
килийното
училище и се
възпитава в
родолюбие.
По време на
Руско-турската война през
1806-1812 г.
поради това,
че баща му

оказва материална помощ на руските войски, турците разграбват имота му. Петър
Берон е едва 12-годишен и трябва вече сам
да се грижи за себе се.
Първоначално става
абаджийски
чирак
в Котел, а по-късно
заминава за Варна,
където продължава
същия занаят. Тази работа обаче не го влече, напуска я и заминава за Букурещ. Там
се записва в Бейската
академия на Константин Вардалах,
където
учи
математика,
физика, химия
и естествени
науки. Особено му допадат
новите педагогически идеи,
прилагани при

обучението. Проявява
интерес и към политическите въпроси.
За да може да се издържа, той е и частен
учител.
При избухване на
гръцкото
въстание
през 1821 г. Петър
Берон се преселва в
Брашов, който по това
време е в пределите
на
Австро-Унгария.
Тук работи главно като
домашен учител в бъл
гарски семейства. Използвайки познанията
по педагогика, които
получава в Бейската
академия, у него се заражда идея за съставянето и издаването
на буквар, необходим
за просветното дело в
България.
Продължава
на стр. 8

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР
ДЪНОВ (БЕИНСА
ДУНО) В БУРГАС
Сава Попов
Иисус
Христос
преди 2000 години в
началото е имал само
12 души ученици, а
по-късно апостоли
и около 70 души последователи. Днес се
казва, че християните по света (от всички деноминации) са
над милиард и половина. За разумните
и логично мислещи
хора повече факти

не са необходими за
съвършенството и
необходимостта, защото е казано – “Където е сърцето ви,
там е и съкровището ви”. (Лука 22 12:13)
И простичкият извод - никой не може
да остави диря, ако
няма сияние и Божественост. Ваклуш Толев е изключително
точен, когато ни дава
примера си - една
комета е отбелязана,

защото има своята
голяма опашка... Така
е и с юдаизма, така е
и с християнството,
така е и с мохамеданството... Мисля,
че така е относително и с Бялото брат
ство в нашия свят и
в България чрез Петър Дънов - Учителя
със санскритското
име Беинса Дуно - 65
години след физиче
ската му смърт и 145
години след рожде-

нието му. Безспорно е, че са различни
измеренията, когато разсъждаваме за
Питагор, Хермес, Заратустра, Буда, Иисус Христос и Петър
Дънов. Такава може
да бъде мярката ни
днес, а утре, а след
години?! Може би
наистина - Пътят е
един, улиците са
много!...
Продължава на
стр. 18

Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА
НА ЖИВОТА
В дълбините на историята

Не беше отдавна времето, когато в училищата, в институтите, в изкуството и особено
в литературата се твърдеше колко ужасен
е бил животът на нашите баби и дядовци в
царска Русия. Повечето хора свято вярваха в
това. Мнозинството не само вярваше, но и се
възхищаваше от онези, които са ни извадили
от ужаса на царизма. Герои и кумири за мнозина станаха комисарите в кожени куртки.
Символ на мракобесие бяха поповете.
И изведнъж пред очите ни, забележете не след две-три поколения или столетия, а
направо пред очите ни - историята се промени.
Оказа се, че комисарите в кожени куртки
са били бандити, че над народа ни се е извършвал геноцид. И ние след царизма сме
живели в най-ужасната, най-тоталитарната
държава в света. И отново мнозинството повярва в това. И отново мнозинството се възхити от онези, които са ни избавили от гнета
на тоталитарната държава.
Не смятам да правя оценки кой от режимите е по-лош и кой е по-добър. Но ми се иска
заедно всички да се замислим над феномена
на промяната, полярната промяна на нашето
съзнание за доста кратък период от време.
Замисляли ли сте се защо така се променя?
Сами по себе си ли се извършват промените,
или под нечие въздействие?
Не е трудно да се досетим - върху нашето
съзнание отдавна и с лекота са въздейства-

ли, въздействат и сега. Ние сме като опитни
зайчета в нечии ръце. Съревновават се помежду си само майсторите на въздействие.
Те ни правят неспособни да възприемаме
историческата действителност.
Но нека поне се опитаме да узнаем каква
е тази действителност всъщност. Да опитаме
да определим историческата действителност не по нечии думи, а чрез собствените
си размишления. Обърнете внимание, може
всеки ден да се предава по няколко канала

на телевизията как изтънчено изневеряват
мъжете на жените, и обратно. Предлагат ни
се за обсъждане маса несъществени проблеми, но - не дай си, Боже, някой от политиците,
журналистите или писателите да засегне сериозна тема. Тя може да се мерне и веднага
да се изгуби в кашата от сплетни, стрелящи
сериали, психотропна реклама и клевети.
Необходим е сериозен анализ на преживяното, критичен анализ на днешното състоя
ние на живота
на хората на
планетата
и
изработка на
план за бъдещето. Необходима е нова
идеология.
Идеология,коя
то не сблъсква
челно цели народи, а ги обединява. Но ако
хиляди
пъти
се каже, че тя
е необходима,
ако дори се
извика хиляда
пъти, тя няма
да се появи.
Ако се съберат
заедно всички
водещи учени на света и
седнат, за да я
изработят, тя пак няма да се получи. Ще има
само безкраен спор.
Ако науката можеше да изработи такава
идеология, то тя отдавна би я представила
поне в рамките на една страна.
Анастасия! Сега вече не е важно коя е тя.
Важно е друго.
На фона на вихрещата се вакханалия
Анастасия подари на света идеята за родовите имения. Сега вече става ясно, че с
прости думи тя изложи философия, нова
идеология, която е била и си остава непоколебима в човешките сърца от времето
на сътворението на света.
Император и просяк, християнин и
юдей, мюсюлманин и шинтоист, руснак,
китаец или американец – винаги са намирали най-голяма благодат и успокоение
на душата в лоното на Божествената природа.
Философията на Анастасия, това е философия на обединението - не на думи, а
на дело - в интерес на различните народи.
Както показа животът, тя се възприема от
хора от различни националности, в това
число и от евреите. Имам документални
свидетелства за това.
И аз предлагам да се обсъдят нейните
идеи, нейните философски стремления от
еврейските аналитици, християните и идеолозите на патриотичните движения. От лидерите на малки и големи обединения. Самото
обсъждане вече е съзидателен процес, който може да доведе до единството на противоположностите. Който може да доведе до
“съвместно творение и радост за всички
от съзерцаването му”, както е искал Бог.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

Български дух
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4-годишното дете
заякна и устремно
се развива

До
академик Атанас Панчев и
Мария Стаева – гл. редактор
на в. “Родово имение”

ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО
от доц. д-р Христо КАРАГЬОЗОВ –
председател на НГИК “Петър Димков”
Скъпи ми Наско и Мария,
Уважаеми членове на редколегията на в. “Родово имение”,
Драги съмишленици и приятели,
За първи път не съм сред
вас в залата на най-достолепното столично читалище “Славянска беседа” – в
момента водя лекции със
студенти магистри от Философския факултет на ВТУ
“Св. св. Кирил и Методий”.
Но духом и мислено съм с
вас и заедно с вас се радвам
на безспорните успехи на
нашия вестник “Родово
имение”. С удоволствие ще
констатирам, че 4-годишното дете (сиреч вестника) заякна и устремно се развива,
умело водено и направлявано от “атомния двигател”
Атанас Панчев и талантливата журналистка Мария
Стаева. Националният седмичник “Родово имение”
през изтеклата година сериозно обогати проблемно-тематичния си диапазон
и разшири читателската си
аудитория. Той я привлича
със стойностните си материали и изследвания, които аргументирано преос
мислят историята на България, дебатират нейната
дълголетна, многостранна
и висока култура, разкриват мощния творчески дух
на нашия народ, призван
да играе СЪЩЕСТВЕНА роля
в бъдещата човешка циви-

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

лизация. На ширещите се
в страната “чалга-култура”
и “чалга-морал” вестникът
противодейства с посла
нията си за повече добрина, милосърдие, красота и
хармония.
2009 година бе тежка за
нас – на 5 май почина Николай Кафтанджиев. Броени
дни преди 80-годишния си
юбилей ни остави широко
скроеният творец и будител
с горещо сърце и светъл ум.
Но ние знаем и чувстваме –
духом Николай е с нас и ни
окриля в работата, в нашето творческо поприще.
Що се отнася до връзките на Националния граждански инициативен комитет (НГИК) “Петър Димков”
и на едноименните граждански комитети и групи в
страната с вестник “Родово имение” – тези връзки
непрестанно укрепват и се
развиват. Неотдавна отпечатаната от ИК “Новата цивилизация” наша книга “Петър Димков – Родолюбецът,
Лечителят, Мислителят” се
радва на значим читателски
интерес. Успешно преминаха промоциите на книгата в
София, Бургас, Шумен, Кюс-

тендил, Стара Загора и другаде. Тези и предстоящите
промоции, нашите посещения по места, водени от
Атанас Панчев, са още едно
ярко доказателство за ползотворната ни съвместна
работа с вестник “Родово
имение” и ИК “Новата цивилизация”. И още един реален факт – две трети от членовете и сътрудниците на
НГИК “Петър Димков” плюс
редица членове на местните граждански комитети, са
активни дописници, сътрудници на седмичника “Родово имение”. Убеден съм, че
паралелно с изграждането
на нови граждански инициативни комитети “Петър
Димков” в страната ТАЗИ
ТЕНДЕНЦИЯ ЩЕ УКРЕПВА И
ЩЕ СЕ РАЗШИРЯВА.
Накрая искам да пожелая
от сърце на всички участници в честването ползотворни мигове и радостни емоции, а на колектива на седмичника “Родово имение”
– здраве, сили и творческа
енергия за просперитета на
вестника. На добър час!



ПРИВЕТСТВИЕ
За 4 г. на
седмичника
“Родово имение”
Уважаеми академик Атанас Панчев,
драги създатели и почитатели на
най-хуманния български вестник!
За мен, както и за милиони хора по
света, Анастасия е новият Месия, Спасителят на съвременната порочна цивилизация.
За разлика от всички досегашни, призвани и самозвани пророци и месии
Анастасия не прогласява някаква нова
религиозна догма. Тя не проповядва да
чакаме Бог да създаде за нас райска градина на небесата, за да ни посели в нейната благодат. Анастасия ни превръща
в творци на собствените ни райски кътчета, които със собствен труд и с много
любов към майката природа да си сътворим сами. А това ще рече, че тя ни зове
от бедни, манипулирани биороботи,
роби на капитала и на властолюбците,
да се превърнем в богоподобни человеци, щастливи и независими създатели
на своето настояще и бъдеще на децата
и внуците ни.
Вестник “Родово имение” вече четири
години превърна себе си в свещеното
благовестие на Новата цивилизация и
спечели умовете и сърцата на най-събудените и социално активни хора у нас и
в чужбина. Родовите имения и родовите
селища постоянно се множат за щастие
на своите обитатели и за ужас на жреците и техните послушници.
Днес е най-хубавият ден на “Родово имение”. По-хубав от днешния ден
ще бъде утрешният ден. Когато в пространството на любовта и свободата ще
разцъфтят райските родови имения по
цялата зелена планета Земя!
Честит светъл празник! На добър час!
И нисък поклон!
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Христо Карагьозов
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КАРАНОВИЯТ
РОД ИЛИ ЗА
КОРЕНИТЕ И ВЪРХОВЕТЕ
Доц.д-р КИРИЛ
ПОРОМАНСКИ
Колкото по-дълбоко в майката земя
стигат корените, толкова по-високо в небето на родината се
издигат върховете.
Така е с дърветата.
Така е и с хората.
Едва ли вече някой с положителност
може да каже откъде
точно започва потеклото на хаджи Цветко Стоянов - Гайранца. Знае се само, че е
дошъл в Кратово от
чисто българското
село Гайранци, Щипско. Имал е четирима
братя - Алексо, Яне,
Мите и Доне. По това
време (началото на
размирния XIX век)
Кратово е типично
българско
селище
с чардаклии къщи,
обърнали гръб на
калдъръмените улици, каменни мостове, опънали гръб над
Кратовската
река
като небесна дъга, и
седем средновековни кули, останали
още от времето на
българските князе. В
полите на Осогово,
която тук наричат с
поетичното име Плавица, от памтивека се
намират прочутите
кратовски мадани,
в които се добива
олово, сребро, мед и
други метали.
Старият рударски

и търговски център
има свой манастир
- Лесновския, отваря
училище още през
1820 година. В Кратово живеят заможни хора, шетали по
белия свят. Един от
тях е и хаджи Цветко
Стоянов - Гайранца. В
спомените си Ефрем
Каранов пише: “Веднъж на постлания с
килим и възглавници чардак, откъдето
се виждаше целият
град, след като баща
ни разправи за сутринта четеното евангелие в черква, кое
то вършеше всеки
празничен ден, той в
силно възбуждение
закле се пред иконостаса
Ерусалим:
заклевам се, че две
от четирите си деца
подарявам на българския народ и ще
ги заведа на българското училище в Цариград - целуна иконостаса, накара ни и
нас да кажем “заклевам се” и да целунем
иконостаса, когато
майка ни, дълбоко
потресена, плачеше
и казваше: “Хванали
са го цанцалете”, т.е.
дяволите.
Четиримата му братя, поповете, мнозинството
от кратовци също
са против. Но хаджи
Цветко знае своето.
Та нали той не само
търгува с необработен памук, но и пръв

в Кратово посажда
памук, пръв посажда
лозе в Драгастията,
пръв донася кофтор.
И сега пръв повежда
синовете си Иван и
Ефрем в българското
училище в Цариград.
Хаджи Цветко Стоянов има четирима
сина. Най-големият
Анастас отваря дюкян и върти дребна
търговия. Иван, Ефрем и Никола стават учители. Това
поприще за Ефрем
Хаджицветков
се
оказва и благодатно,
и недостатъчно. На
6.03.1875 година той
бива избран за дописен, а през 1884 г. - за
действителен член
на Българското книжовно дружество.
Един от първите
академици в България не бърза да отиде в София, а прави
всичко възможно да
се установи в крайграничния Кюстендил. Тук той не само
учителства, занимава
се с научна работа,
пише и превежда.
Неговата главна цел
е освобождаването
на останалата под
робство
Македония. Основава и става председател на
първото македонско
емигрантско друже
ство, за каквото се
счита
Кюстендил
ското. Къщата си
на днешната улица

“ Неофит Рилски”, 24
превръща в щаб на
македоно - одринското освободително движение. Там се
съхранява оръжие.
Постоянно пристигат
и заминават бежанци, четници, войводи
и ръководители: Гоце
Делчев, Яне Сандан
ски, Трайко Китанчев,
Павел Шатев. Апо
столът на Старозагорски революционен
окръг Стоян Заимов,
с когото заедно учителстват в Педагогическото училище, му
е личен приятел и
добър съсед. Ефрем
Каранов в различно време поддържа
връзки и познанства с Найден Геров,
Марин Дринов, Кон
стантин Иречек, Иван
Шишманов. Негови
ученици са: Йордан
Иванов, Йордан Захариев, Иван Кепов,
Димо Хаджидимов,
Георги Горанов.
По време на Първата световна война
вече пенсионер той
бива принуден да
работи заради два
хляба, които му дават в щаба на Главната квартира. Зима
е. Навалял е дълбок
сняг. А през площада е направена тясна дълбока пъртина,
по която той върви.
На средата го среща
един млад елегантен
офицер и застава на

пътя му. Дядо Ефрем
го изглежда в упор и
офицерът нагазва в
снега. По-нататък го
спира разтревожен
полковник.
Какво
правите! Не знаете
ли, че това е Борис
III, бъдещият цар на
България! Аз зная,
че по-младите трябва да правят път на
по-старите. Такива са
българските обичаи
- отговаря с достойнство възрастния човек и отминава.
“През есента на
1924 година, късно
след вечеря, няколко приятели заедно с
жените си се разхождахме на площада
- разказва член-кореспондентът на БАН
Йордан Захариев. –
Времето - прекрасно,
тихо, ясно. Изведнъж
забелязахме от север
силни, зеленикави
светкавици,
които
припламваха по целия небосвод. Изненадата ни е голяма.
Спираме се. Около
нас се събира по-голяма група. Правят се
различни предположения: голям пожар,
буря,
светкавица.
Тогава Владимир Караманов предложи
да отидем при дядо
Ефрем Каранов и го
попитаме за това необикновено природно явление. Той ни
каза, че това е отражение на много сил-

но северно сияние,
едно явление много
рядко у нас. Благодарихме му и се сбогувахме. На улицата
разказахме какво ни
бе казал старият учител. Някой каза: “Дядо
Ефрем е малко пооткачил - северно сияние в Кюстендил!”...
На другия ден всички
вестници отбелязаха
това небесно явление, наблюдавано в
цялата страна”.
Ефрем Хаджицветков Каранов (28.
I.1852 - 6.XII.1927) и
жена му Анна имат
трима сина. Най-голе
мият Боян загива във
войните при Пирот.
Радивой (1891-1925)
завършва славянска
филология. Буен, свободолюбив, отрано
се включва в борбата
срещу монархията и
капиталистическите
порядки. Арестуван,
преследван като студент и после като
учител. Сътрудничи
в редица прогресивни издания: “Работническа мисъл”,
“Пламък”, “Свободно
общество”, “Пурпур”.
Дружи с Н. Хрелков
и Гео Милев, Антон
Страшимиров, Ламар.
След освиркването
на Фердинанд при
откриването на Народния театър през
1907 г. и закриването на университета
бива въдворен в род-
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ния си град. В знак на
протест Радивой Каранов, Коце Димев и
Владо Чолаков поставят взрив в основите
на новостроящия се
“дворец” за Фердинанд срещу казармата. Взривът почти не
поврежда оградата,
но ефектът е постигнат. Царят се отказва

Сътрудничи във в.
“Работническа мисъл” с псевдонима
Аквила (Орел). Става
отговорен
редактор на сп. “Свободно
общество”. Спасява
последните броеве
от сп. “Пламък”, подпомага Павел Шатев
и Тодор Самодумов.
Считан за неблагона-

ЕФРЕМ КАРАНОВ (1852-1927)

от двореца и сградата се превръща в
Кюстендилска мъжка гимназия. През
1918 г. участва във
Войнишкото въстание. Учителства в Радомир, Кюстендил и
в други градове, но
не престава да се занимава с литературна и революционна
дейност. През април
1925 г. бива арестуван и наскоро след
това, на 7 май, убит
без съд и присъда.
Третият син –
Цветан, е роден на
25.I.1901 г. Неговият
живот също протича
по познатото карановско русло. Проя
вява отрано интерес
към изкуството. Завършва през 1925 г.
Държавната консерватория, специалност
цигулка. Детството
го среща с върволицата бежанци и революционери, които
минават през тяхната къща. Студентството му преминава
през влиянието на
анархокомунистите.

дежден, не му дават
работа. Едва намесата на Кимон Георгиев,
който през Първата
световна война като
офицер в Главната
квартира живее в тяхната къща, му помага
да бъде назначен за
учител в Самоков.
Ефрем Каранов има
три дъщери. Всички
завършват учителски
институт. Най-малката, Зорка, умира през
1919 г. от тифус. На
най-голямата, Еленка,
умират пет деца, след
като навършват 21-годишна възраст. Средната, Недка, има две
деца - Ефрем и Спаска. “Една вечер през
пролетта на 1914 г.,
спомня си Цветан Каранов, наближаваха
великденските празници, зачу се говор
и в стаята влезе брат
ми Радивой, а след
него и един младеж,
черноок с буйна черна коса, с открита
хубава усмивка. Радивой каза, че младежът е негов другар
от гр. Дебър и се казва

Български дух
Спиро Каранфилов.
Късно през есента
направихме сватбата
на Спиро и Недка, коя
то стана у дома, не в
черква. През 1915 год.
се роди Ефрем в северозападната стая...”
Карановият дом
- това семейно гнездо и спасително пристанище, боен щаб и
оръжеен склад, нелегална явка и културно средище, един
тревожен, но пълен
със сговор, всеотдайна обич и високи помисли свят, приема
радушно новите си
жители.
В тия тревожни
години и Кюстендил,
и Карановата къща
все повече се превръщат в кръстопът
на болка и надежда.
За впечатлителното
момче това са първите години на формиране и съзряване на
неговата личност. От
дядо си Ефрем черпи
с пълни шепи родолюбие и всеотдайност, учи се да вижда
и разбира света с очи
на учен и сърце на
поет. От вуйчовците
си взема тревогата
на деня. От майката
и лелите - онази мекота, деликатност и
обаяние, които умножават човешките достойнства.
В богатата библио
тека открива цял
един свят от любими
поети, писатели и герои, с които се сдружава за цял живот. По
цял ден и вечер до
късно седи под лозата на двора с книгите,
забравил глад и сън,
докато майка му насила не го прибере.
Затова Ефрем Каранфилов пише: “Страната на моето детство
бяха не толкова кюстендилските улици,
а книгите... В нашето
семейство любимите
поети и техните стихове се предаваха от
поколение на поколение - от дядо ми
на вуйчовците, а те
пък ги предаваха на
мене”. От приказките
на баба му Анна през
детските списания
“Светулка”, “Детска
радост” и “Картинна
галерия” до първия
реферат на 16-го-

дишния ученик за
Лермонтов - това са
години на акумулиране и възмъжаване,
на първите му срещи
с човека, спасил го от
бясното куче на пазара, на толкова много
срещи с герои и мъченици от живота и
книгите, всеки от кои
то оставя в душата
му по едно зрънце от
своята вяра, по неугасваща жарка от огъня
на своята борба.
Съдбата ще изпрати Ефрем Каранфилов във военното училище, ще го
люлее на съдбовни
кръстопътища, ще го
среща с още много
добри и умни хора,
но няма да го отмине нито присмехът
на парвенютата, нито
вледеняващата ограниченост на догматизма. Но той не
обръща внимание на
пепелта и саждите, а
търси светлината на
бъдното, отбира от
семената само онези,
които освен дълбоки корени и високи
върхове могат да дадат и спорни, нужни
на хората плодове,
с горчиво-сладкия
привкус на родна
земя. От първата
спонтанно написана
рецензия за студията
на Иван Хаджийски
“Оптимистична теория за нашия народ”
и статията “Душата
на младежа тарикат” (и двете излезли
в сп. “Философски
преглед” на проф.
Димитър Михалчев)
до “Българи” той ще
доразвие делото на
вуйчовците си, но ще
даде и своя неповторима лепта в националната ни култура.
“Топлите кюстендилски води, които
извират от дълбоко,
не са замръзвали и
през най-големите
студове. Напротив,
размразявали
са
всичко. И големите
таланти на Кюстендил не са замръзвали
и през най-големите
мразове на тирания
та и догматизма!” изповядва Ефрем Каранфилов.”
Т В О Р Ч Е С Т В О ТО
МУ Е НАЙ-ДОБРОТО
ПОТВЪРЖДЕНИЕ!



СЪОБЩЕНИЕ
На 28 октомври (сряда) от 18.00
часа в Дома на културните дейци
- гр. Ловеч, кв. “Вароша”, площад
“Тодор Кирков”, ще се състои
премиерата на поредните издания
на ИК “Новата цивилизация”: “Полет
над пропастта” от руския поет
и писател Ефим Кушнер, “Петър
Димков – Родолюбецът, Лечителят,
Мислителят”, която ще бъде
представена от Тодор Ялъмов – зам.председател на НГИК “Петър Димков”,
и новата поредица “Звънтящите
кедри”, с която издателят академик
Атанас Панчев ще запознае
аудиторията.
Срещата е организирана с любезното
съдействие на читалището и окръжна
библиотека – гр. Ловеч.
Вход свободен

ПОКАНА
На 1 ноември 2009 г. (неделя) от
11.00 часа в клуб “Катарзис”,
гр. София, ул. “Гюешево” № 64,
ще се проведе Кръгла маса на
читателите и симпатизантите
на в. “Родово имение”.
Срещата е посветена на Деня
на будителите. Ще присъства и
международният кореспондент на
вестника Ефим Кушнер.
Поканват се всички наши
симпатизанти и привърженици.
Вход свободен

СЪОБЩЕНИЕ
На 03 ноември 2009 г. (вторник) от
17.30 часа във Възрожденското училище
“Св. Георги” в гр. Асеновград ще се проведе творческа среща, на която ще бъде
представен филмът “Родовите имения
– любов и мечти”, с автори: Марий Славчев – режисьор, Тодор Ялъмов – оператор
и Атанас Панчев – продуцент.
На срещата ще бъде представена и
новата книга на руския поет и писател
Ефим Кушнер – “Полет над пропастта”.
Организатори на събитието са Издателска къща “Новата цивилизация”, Комисията за образование и култура към Общинския съвет – гр. Асеновград, Градския
исторически музей, Клуб на дейците на
културата, Съюза на офицерите и сержантите, Тракийското дружество “Капитан
Петко войвода”, Туристическо дружество
“Брезово”, Хор “Вълшебни звуци”, Хор за
Автентичен фолклор “Надежда Хвойнева”
и читалище “Св. Преподобни Паисий Хилендарски”.
На срещата ще присъства и почетният гражданин на гр. Асеновград – художникът Тихомир Панайотов, автор на
кориците на поредицата от девет книги
на писателя Владимир Мегре, “Звънтящите кедри”, издадени от ИК “Новата цивилизация”.

Вход свободен

Изкуство, култура
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АРТЦЕНТЪР „АРЕТА”
ИЗКУСТВО И ДУХОВНОСТ
Екатерина ПЕЙЧЕВА
На малката уличка „Пушкин” в центъра на
Варна, в старинна къща се намира Артцентър
„Арета”. Тук редовно се откриват изложби на
самобитни таланти, нерядко открили себе си
на провежданите в центъра семинари и арт
матинета. В необичайното за галерия про

странство на двата етажа, свързани с ажурна
вита стълба, сред много зеленина картините
изглеждат по друг начин. Тук преди години аз
открих изложбата си иконопис „Път към спа
сение”. Иконите живееха и дишаха в топлото
и уютно пространство, докосваха сърцата ин
тимно и човешки. По същия съкровен начин
всяка нова изложба вълнува публиката, кар
тините, които са дело на спонтанно вдъхно
вение, се възприемат по-различно, отколко
то ако бяха изложени в студените, осветени
с луминисцентни лампи стандартни галерии.
Ето какво четем във визитката на центъра:
„Артцентър „АРЕТА” е основан на 10 февруари 1995 г. като средище, в което човек да
може да се опознае, да промени и реализира
себе си в света, в който живее, като център
за алтернативна култура. Той се създава с
идеята да подпомага млади и талантливи
творци, като организира тяхното представяне пред публика у нас и в чужбина. Все пак
главната цел е създаване на възможности
за изява и реализация на младите хора тук,
в България. Галерия “Арета” е единствената
специализирана галерия за фрактално изку
ство (така нареченото спонтанно, импулсивно, подсъзнателно рисуване на абстра
ктни форми с особено, дори лечебно въздействие върху зрителя). През тези години бяха
представени повече от 80 академични и неакадемични художници, които се опитваха
да излязат отвъд границите на обичайните
разбирания за изкуство и да проявят по-висшата си същност чрез силни и ярки послания
на разгръщащата се потенциална разумност на човешката ни природа.
На фона на тези творби, изразяващи но-

вото мислене на подсъзнателно ниво, се
организираха курсове, семинари и лекции,
които целяха да отключат скрития потенциал на човека, да ограмотят интересуващите се в сферата на себепознанието и натрупания човешки опит в изследването на
човешките и космическите дълбини, да се
развие квантовото мислене и възприемане

на света. Или иначе казано - ние работим, за
да предадем онова научно познание от областта на физиката, космознанието, психологията и др. на хората, с което сами да
развият своята вътрешна сензитивност и
мъдрост, за да открият своето място, своята мисия и точната формула за синхрон с
природата, Земята и нашия космос, с който
сме едно единно цяло. За да можем да си отговорим на въпроси като: Защо сме българи,
каква е мисията на всеки човек, какво представлява животът като феномен, какви са
тенденциите за развитие на човека, мозъка
и съзнанието, как да разберем какво можем
и как да го проявим и как да открием своя
център.”
Явно е, че такава амбициозна програма,
насочена към бъдещето, не може да бъде ръ
ководена от обикновен човек, с „нормално”,
неразвито и спящо съзнание. Но Валя Анто
нова в никакъв случай не е такъв „нормален”
човек. Първото усещане при запознаване с
нея е, че те вижда и усеща дълбоко, на ниво,
което дори ти не познаваш себе си. И ед
новременно с това по майчински мека и топ
ла, тя те предразполага да се разкриеш, да се
оставиш с доверие на процеса, да очакваш
да видиш какво ще се случи. И то се случва.
Някои откриват талант да рисуват, други пи
шат стихове, а има и такива, които и рисуват,
и пишат. Човешката душа се нуждае от топ
лина и обич, за да разцъфне, да се осмели да
погледне към светлината, да открие съкро
вените си заложби. И да ги реализира, да ги
покаже пред себе си и пред хората.
Но нека чуем разказа на самата Валя за

необикновения й живот:
Целият ми сегашен живот е едно припомняне на бъдещето. Всяка стъпка е отключване на забравено познание, с което се изгражда следващото стъпало. Всяка стъпка е закъснялото обяснение на предишни случайни
събития, които са част от цялата холограма на нашето съществуване. Миналото, настоящето и бъдещето са едно и също нещо в
нашето съзнание.
Бях на 7 години, когато се научих да плувам и започнах да имам преживявания, които
по-късно осъзнах и разбрах, че съвременната
наука определя като гранични състояния на
съзнанието. Занимавах се 17 години почти
професионално с плуване, станах майстор
на спорта, после станах световен шампион
по водно спасяване, но по-важното е, че спортът ми позволи да изградя качества и умения, които по друг начин нямаше да притежавам. Случайно!
Преживях победи и поражения и се научих
да се изправям след всеки неуспех. Преживях
невероятни вътрешни състояния, които
могат да се нарекат паралелен живот. Отключиха се древни познания, съответно нови
въпроси и те събудиха интереса към научното обяснение. Завърших френска гимназия,
после испанска филология в СУ, но интересът
ми винаги е бил насочен към физиката и тя
стана мое хоби. Случайно!
Работих 15 години като преводач към Министерски съвет и към Министерството
на външните работи и това ми помогна да
науча няколко езика, както формалния и неформален език на общуване между хората.
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След това завърших психология в СУ, като никога не съм преставала да следя развитието
на науката за изследване на космоса и човека
и особено квантовата физика, която все повече и по-точно обяснява човека и съзнанието. Защото търся научно обяснение на всяко
гранично преживяване, на всяка новооткрита вътрешна територия, на всеки нов поглед към големия космос.
И така всички стъпала са построени дотук и обясняват защо така се е подредило
моето минало и откъде идват знанията
ми, а резултатите до момента обясняват
предишните преживявания и опитности и
подреждат холографската вселена в мен.
Всичко, което зная и мога, искам да предам
на другите и да ги уверя, че всеки един от тях
знае и може колкото най-гениалните и светли умове.
Този необикновен разказ показва убеди
телно на какво се дължат успешните старто
ве на хората, преминали обучение в центъ
ра. Защото само който познава пътя, може да
води други по него.
На една от поредните изложби се запоз
нах с художничката Александрина Караджо
ва. Младото момиче, открило своите талан
ти в център АРЕТА, представяше втората си
изложба пастелна живопис под наслов “Воа
лите на времето”. Тя беше подредила 17 ли
рични картини, много женствени и нежни,
всяка придружена с написан специално за
нея стих и картичка. Пастелът според мен
е трудна техника – не толкова трудна за из
пълнение, колкото е трудно да се задържиш
на границата, отвъд която започва кичът. Но
художничката беше съумяла в картините си
„да пресъздаде времето като пленителни
състояния на женската душа и да ни внуши,
че то е величина без начало и без край, която
ни съпътства непрестанно, очарова ни и ни
подчинява.”

Изкуство, култура
“Неуловима, увличаща, едновременно благодат и проклятие. Секунди, минути, часове
и дни – преминават през нас, обгръщат ни
като тънки воали от блянове – трептящи,
прозрачни, изплъзващи се. Така описва Алек
сандрина своята експозиция.
Особено ми харесаха стиховете на Алекс.
Красива, чисто женска поезия, излязла от
сърцето, тя успява да предаде и най-съкро
вените трепети на душата. И това не е слу
чайно, защото сега е времето, когато жен
ската енергия се пробужда и осиява мрач
ния свят на мъжката агресивност с нежност
и обич, които ще го преобразят в нови про
стори на хармония и светлина, на душевна
топлина и надежда, на възродена духовност
и радост.
Така нетърпелива съм
да ме подеме
пролетния вятър
и подивял от порив и желание,
душата ми да разпилее!
И вкусила
от аромата
на пробудена земя,
в кръвта ми луд живот
да забушува,
като разпенена река,
сънуваща
простора на морето...
Наистина, в Артцентър АРЕТА душите на
хората разцъфват, талантите им се развиват,
съзнанието се извисява. В духовния живот
на Варна, където действат много групи, изя
вяват се много хора с претенции за духовни
учители, но със съмнителни резултати, той
има своето утвърдено място като средище
за постигане на душевен мир, вътрешно раз
витие и израстване, търсене на отговори за
нашето толкова сложно време, и дори като


място, където хора с пробудено съзнание се
събират да общуват. А възможността да се
изявяват както професионални художници,
така и самобитни таланти, го прави наистина
уникален. Защото понякога един свеж поглед
върху света или вътрешното преживяване на
художника непрофесионалист може да внесе
много хармония и светлина в душата на хо
рата. Затова говорим и за лечебен ефект на
някои картини – когато душата на художни
ка е пълна със светлина и обич, когато в нея
цари хармония, тези качества се запечатват
в картината.
Дълго време аз се чудех защо не харе
свам картините на така прочутия Ван Гог, до
като един ден ми просветна – защото в тях
е запечатана информация за неговото раз
строено психично състояние и се предава
на тези, които ги гледат. Затова човек много
внимателно трябва да преценява, независи
мо от рекламата и общоприетото мнение,
какво окачва в дома си. Защото понякога
дори една икона, рисувана от случаен чо
век, може да внесе дисхармония и да изкри
ви жизнения ни път. И места като АРЕТА, къ
дето човек може да почерпи неординерни
знания, да получи импулс за развитие, или
просто да внесе хармония в душата си, са
така необходими в големия град с неговата
агресия, пренаселено жизнено пространс
тво, битки за оцеляване и забогатяване.
Светли оазиси, които да разпръсват мрака
на ежедневието ни, да ни дават надежда и
показват път, са толкова необходими в на
прегнатите ни дни.
И Валя Антонова успешно води своя цен
тър по пътя към светлината, върви по пътя,
който си е избрала, за да помогне на колкото
може повече хора да преминат отрязъка от
време на тъмните сили, да променят съзна
нието си, за да се озоват на светлата страна,
където цари обич и радост.

Между периферията и центъра
– българският книжовен език
Малко бяха хора
та, които не разбраха
защо министърката
на образованието,
младежта и науката
Йорданка Фандъкова
избра да посети едно
начално училище (ОУ
„Христо Ботев”), и то
в малкото градче Ар
дино, недалеч от Кър
джали. Факт е обаче,
че сред тях се нареди
и самият кмет на гра
да Ресми Мурад. Той
не скри изумлението
си защо министър
Фандъкова е избрала
едно толкова малко и
неелитарно училище
като това в Ардино.
Нима то е най-елит
ното в цялата област,
та стана средище за
дискусия по пробле
мите на изучаването

лището остана
да функциони
ра.
Но не толко
ва структурни
те реформи са
важни, колко
то най-важна
та функция на
съвременното
училище – да
предлага каче
ствено образо
вание.
Българската
образовател
на система има
проблеми с гра
мотността и затова от
началото на октомв
ри Министерството
на образованието,
младежта и науката
поде кампания за поактивно обучение по
български език и ли
тература. И то трябва
да започне от найСнимка Айтен Челебиева

Лияна ФЕРОЛИ

на българския кни
жовен език, заяви
Мурад. Дори нарече
министерската визи
та демонстрация на
власт и неуважение.
Въпросното учи
лище трябваше да
бъде присъединено
към СОУ „Васил Лев
ски” с решение на

местния парламент,
за да се подсигурят
по-добри
условия
за организацията на
учебно-възпитател
ния процес, както и
за столово хранене.
Но Фандъкова тогава
отхвърли решението
на местната законо
дателна власт и учи

ранна възраст, за да
може да се постигне
пълноценно усвоя
ване на преподава
ния материал. Зато
ва МОН ще работи в
тази посока, като ак
туализира учебните
програми и като от
деля повече пари за
квалификацията на
учителите, подчер
та министърът пред
педагози, ученици и
медии.
Известно е на всич
ки, че тези мерки са
малко позакъснели,
тъй като те е трябва
ло да започнат още
от семейството, от
детската ясла и дет
ската градина, там,
където почти отсъс
тва приоритетът да
се усвоява активно
българския книжо
вен език. А без това е

невъзможно придо
биването на каквото
и да било образова
ние, камо ли пък ка
чествено.
Иначе
високата
визита зарадва глав
ните виновници за
това посещение – де
цата. Тези, заради
които тя беше напра
вена. Усещайки това,
те пяха, рецитираха,
разказваха приказки
пред високия си гост.
Всяко от тях полу
чи като дар книга от
български писатели
и сборници с народ
ни приказки, съпро
водени с лично пос
лание на министър
Фандъкова. Тя обеща
на децата и учители
те да съдейства за
създаването на кръ
жок по актьорско
майсторство в шко
лото. А директорът
на школото Галина
Добрева й подари
за спомен картина с
близката атракция Дяволския мост.

Родов корен
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Първи ноември - ден на народните будители

Българското Възраждане епоха на големи идеи и подвизи
Продължава
от стр. 1
Във връзка с отпечатването на буквара
през 1823 г. Петър Берон посещава остров
Сен Лазар край Венеция. Не одобрява
обаче печатарската
техника и на следващата година издава
буквара в Брашов.
В Брашов у Петър
Берон, Васил Ненович и Анастас Кишиловски се ражда
идеята за създаване
на Филологическо
дружество за решаване проблемите на
българската литература, език и образование.
По-късно Петър
Берон е студент първоначално във Философския факултет, а
по-късно се прехвърля в Медицинския
факултет в Хайделберг и Мюнхен. Като
студент той се запознава и сближава с
много чуждестранни
студенти и проявява
филологическите си
способности. Съставя и издава два гръцки речника.

След като защитава докторска дисертация, Берон се
завръща в Румъния.
Работи като частен
лекар в Букурещ и
като градски и окръжен лекар в Крайова.
Нова идея обаче се
заражда у него - решава да напусне лекарската професия и
да се отдаде на научна дейност. И ето, той
вече живее и работи
в големите европейски центрове. Занимават го проблемите
на философията, физиката, естествознанието. Издава огромни научни трудове
на френски, немски
и гръцки език. При
едно от пътуванията
си до Брашов, за да
уреди някои неща
от търговската си
дейност, Петър Берон е нападнат в
собствения си дом
и удушен от наемни
убийци. Това става на
21.03.1871 г. На този
ден България изгубва един голям патриот, педагог и учен. В
едно от завещанията
си той пише: ”От до
ходите на всичките

имения ще се плаща
на учители и учи
телки в онези села в
България, дето има
черкви. Момчетата
и момичетата ще
се учат да пишат,
да четат, да смятат
и да шият. Моите
настоятели ще пра
щат до училищните
настоятели и до об
щинарите на разни
те градове колкото
пари те намират за
добре за всеки град
и област. Моите на
стоятели ще полу
чават по 50 жълти
ци ежегодно възна
граждение за своя
труд, а пък учи
лищните настоя
тели ще получават
една десета част
от парите за запла
тите на учители и
учителки. От моите
пари в брой ще се
напечатат буквари
за селските учили
ща, дето ще се раз
дават даром”.
Онова, което прави Петър Берон като
педагог, е револю
ционен акт в училищното образование през Възраждането.
Неговият

“Буквар с различни поучения” (Рибен буквар)
на д-р Петър Берон се състои от предисловие, 8
раздела, обръщение към читателя и приложение
•
от 12 рисунки на животни.
•

В предисловието Берон споделя своите подбу- •
ди за написване на учебника.

•

Първи раздел. В действителност само този
раздел представлява буквар. Той включва: •
азбуката, произнасяне на буквите, въвежда
като понятия и обяснения значенията на съще
ствително, прилагателно, глагол, местоимение,
предлог, наречие и др.

•

Втори раздел. В този раздел Берон включва
молитвите, които всеки ученик трябва да знае,
като Отче наш и др.

•

Трети раздел - наречен от Берон "Добри съвети". Авторът включва 64 въпроса и отговора за
доброто възпитание на детето.

•

Четвърти раздел - наречен от автора "Умни
ответи". Подобно на предния този раздел има
ролята да подобри възпитанието на ученика.

„Рибен буквар”
оставя
трайни
следи в учебното
дело, той прави
преврат в педагогическата практика. Народът го
нарича
„Рибен
буквар” заради
изображението
на делфин в края
на книгата.
Когато се запознава с новите
идеи на съвременната педагогическа мисъл, у
Берон се заражда идеята за промяна в обучението
в България. Ясно му
е, че големите идеи
на Рационализма и
Просвещението, новите икономически,
културни и духовни
връзки на българите с другите народи
изискват и нова педагогическка система.
С изключителна
за времето си смелост Петър Берон се
обявява против ре
лигиозния дух в тогавашното училище, настоява да се изхвърлят от училищната
програма псалтирът,
часословът и други

религиозни предмети.
Той иска черковнославянският език
да бъде заменен в
училищната практика с говоримия, народен език.
С богатото си и
многообразно съдържание „Рибен буквар” на Петър Берон
е една малка енци
клопедия, написана
много увлекателно.
Със своята структура,
съдържание
и стил той е творба,
създаваща предпо
ставки за формиране
у читателя на нови
предпочитания
и

вкус. Той е първият истински
новобългарски
учебник.
Петър
Берон има около
30 тома научни
трудове, които
са проучени от
български учени – литератори,
философи, физици, медици, педагози. Всички
са на мнение, че
той е голям учен
– философ, химик, физик, астроном, педагог. У
него е налице и родолюбивият практически дух на българския
възрожденец, насочен към разрешаване на актуалните обществени проблеми.
Той притежава дръзновението на освободения от оковите
мислител, устремен
към тайните на материята и знанието.
Д-р Петър Берон
сякаш е роден, за да
докаже, че въпреки политическия и
духовния гнет творческият гений на бъл
гарина не може да
бъде прекършен.

Използвани са миниатюри от живота на древ- Който днес е болярец, утре може да е слепец.
ните гърци.
Който днес е големец, утре може да е мъртвец.
Никога нещо да не речеш, доде първо не го смисПети раздел - "Басни”.
лиш.
Всяко нещо да бъде с мярка.
Шести раздел - наречен от автора "Различни
По-добре сух хляб с мир, а не много ястия със
истории". Използвани са случки от живота на
скорб.
древните цивилизации с поучителен край.

Из раздел “Умни ответи”:
“Александра попитаха: “Где ти е имението?” А
той показа приятелите си.
Попитаха Талис: “Що е мъчно”; а той отвърна: “Да
познай човекът себе си”. Пак го потитаха: “Ами
що е лесно”; и той рече: “Да учим другиго.”
Платон казваха, че едни го корат, а той рече: но аз
ще живея така, щото всичките хора да познаят,
• Осми раздел - авторът го нарича "Аритмети- че те лъжат.
Някой си бръщолеви много при Аристотел, ачи
ка”.
Из раздел “Добри съвети”, който съдържа посло- като стана да си иде, рече му: белким те смутих
вици и максими (при съставянето им Берон е из- с хоратата си; не, рече философът, защото аз не
те слушах.
ползвал рима, за да се запомнят лесно):
Сократ го ритна един безумен человек, а той
Ако много хортуваш, много погрешки струваш.
нищо му не рече. Приятелите му се чудеха, а той
По-добре приятел верен, а не камен безценен.
им каза: “Ако ме ритнеше магаре, трябваше ли да
Струвай добро, да намериш добро.
го ритна и аз.”
Седми раздел - Берон го нарича "Физически
сказания". Разделът има енциклопедичен характер, давайки информация за продукти, кои
то се използват в бита (тютюн, кафе, сол и др.)
и за различни непознати по българските земи
животни: (делфин, крокодил, камила, носорог
и др.).
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НОВ БЪЛГАРСКИ
К А ЛЕНД АР
Вук Стефанович Караджич

Стилиян
Чилингиров

1940 − Италия нахлува в територията
на Гърция, без да й се притекат на помощ
държавите от Балканското споразумение.
Замислено като инструмент против България,
Балканското споразумение става безпредметно, след като самото то й признава правото да се въоръжава за отбрана.
1944 − сключено примирие между
България и съюзниците от антихитлеристката коалиция.

29 октомври

Иван Сергеевич
Тургенев

26 октомври

Вмчк Димитрий Солунски - Мироточец
(Димитровден)
Ден на Западните покрайнини
1787 − ражда се Вук Стефанович Караджич,
сръбски филолог, етнограф и фолклорист,
който има особено значение и за българския народ: той пръв осведомява научната
общественост в Европа и цял свят за съществуването на българския език, като обнародва 27 народни песни от Разложко и съставя
първата граматика на българския език въз
основа на разложкото наречие под заглавие
„Додатък към санктпетербургските речници”,
излязла в 1822 г. във Виена. Става нужно да
се напише тая „добавка”, защото в казаните
речници, издадени по поръка на Екатерина
Втора, между всички езици и наречия на света не се споменава никакъв български език!
1858 − роден в Габрово Станимир
Станимиров, църковен деец и историк, умира на 7 януари 1943 г.
1881 − роден в Шумен писателят Стилиян
Чилингиров, умира на 23 ноември 1962 г.

27 октомври

Мчк Нестор. Преп. Димитрий Бесарбовски
1859 − роден в с. Кубей, Бесарабия,
Александър Теодоров-Балан, езиковед и литературен историк, умира на 12 февруари
1959 г.

28 октомври

Мчци Терентий и Неонила. Преп. Стефан
Саваит. Мчца Параскева
1818 − в руско дворянско семейство
се ражда Иван Сергеевич Тургенев, който
свързва името си с българския народ с един
роман и едно стихотворение. В романа си
„В навечерието”, излязъл 1860 г., Тургенев
създава образа на българския революционер − Инсаров, за когото има действителен
прототип. Със стихотворението си „Крикет в
Уиндзор” във връзка с кланетата в България
той откликва съчувствено на българския народ.
1828 − роден в Свищов Драган Цанков,
възрожденски деец и публицист, министърпредседател, умира на 11 март 1911 г.

Прпмчца Анастасия Римлянка
1914 − поетът Пейо Яворов една година
след самоубийството на жена си Лора посяга
повторно, и тоя път окончателно, върху своя
живот, потресен до дъното на душата си от
несправедливите обвинения, че той уж е отнел живота на Лора, и отчаян в положението
си на почти напълно ослепял човек. В прощалното си писмо до бойния си другар Тодор
Александров Яворов оставя следното покъртително завещание: „Кажи на Македония,
когато отидеш там, че нейният син (аз се
считам за неин) умря в свободна България,
увенчан с една най-мръсна клевета. И когато
тя бъде свободна, нека един другар дойде на
гроба ми и каже: „Поздрав от нашата майка
мъченица − тя е вече щастлива.”
1953 - умира художникът Александър
Жендов, роден в София на 26 юли 1901 г.

30 октомври

Мчци Зиновий и Зиновия. Св. крал Стефан
Милутин
1865 − в Пловдив върлува холера. В града по това време има двама лекари − един
българин, д-р Петров, и един грък, д-р Владо.
Мютесарифинът Хасан паша не намира нещо
по-разумно освен да отстрани д-р Петров от
Пловдив. Поради борбата на българите за
самостоятелна църква националите страсти
са така развихрени, че по натиск на местната
гръцка колония д-р Владо отказва да помогне
на заболели българи, мнозина от които умират без медицинска помощ. Найден Геров в
качеството си на вицеконсул в Пловдив донася за всичко това в руската мисия и иска
отстраняването на Хасан паша, което и става след няколко
седмици.
1910 − роден
в с. Смолско,
Пирдопско,
Петър Динеков,
литературен критик и историк.
1922 − умрял
Старозагорският
митрополит
Методий Кусев,
създал
парка
Аязмото, роден
в Прилеп през
1838 г.
Митрополит
Методий Кусев

31 октомври

Св. апли Амплий и Стахий. Мчк Епимах
1869 − основан Българският революционен централен комитет (БРЦК).
1880 − министър-председателят Петко
Каравелов оттегля законопроекта за акционерна банка, защото, както и да е устроена,
в края на краищата акциите попадат в ръцете на тия, които имат повече пари, а това са
чужденците.
1886 − въпреки забраната на Русия
Регентството свиква Великото народно
събрание в Търново за избор на нов княз на
мястото на детронирания княз Александър
Батенберг.
1898 − умира Йосиф Ковачев, просветен
деец и педагог, роден в Щип през 1839 г.
1946 − умира Александър Паскалев, книгоиздател, роден в Хасково на 7 ноември
1879 г.

1 ноември

Св. безср. и чудотв. Козма и Дамиан. Прпмчк
Иаков Костурски
Ден на народните будители
812 − византийският император Михаил
Първи свиква патриарха и членовете на
Сената на заседание с цел да ги склони да
приемат поставените от хан Крум условия за
мир. Крум иска да поднови договора от 716 г.,
сключен между хан Тервел и Византия, трета
точка на който предвижда взаимно предаване на бежанците или емигрантите от едната и
от другата страна, ако се окажат зломисленици против властите. Чрез своя пратеник хан

Петър
Динеков

Драган
Цанков

Крум недвусмислено уведомява императора, че ако не побърза да утвърди мира, Крум
ще нападне Месемврия. Предложението
се отхвърля под влиянието на най-близкия
съветник на императора. Всъщност Византия
за втори път отхвърля предложението на
хан Крум. След първото отхвърляне през октомври той заема Месемврия и Деволт. През
юни 813 г. хан Крум нанася съкрушителен
удар на византийската войска.
1888 − роден във Варна художникът
Борис Георгиев, умира на 9 април 1962 г.
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ОРФЕЙ
“Не се стреми, душо моя, към безсмъртие,
а изчерпи извора на възможното”.
Пиндар
Продължава от стр. 1

Следва Калхас (13-12 век пр.н.е.) – гадател
в Похода срещу Троя, пожертвал Ифигения на
кладата, предрекъл, че Троянската война ще
продължи 10 години. Възпят от Омир. Калхас
се самоубива, защото в едно състезание по
ясновидство той губи от Мопс.
Следва Тирезий (с неуточнено датиране – след 13 век пр.н.е.) – слепият тивански
ясновидец. Наричали са го “Най-прочутият
гадател на древността”. Разгадал тайната на
Едип цар, за когото пише Софокъл. Наказан
от боговете – слепият Тирезий възприема
дарбата си като наказание.
Касандра – пророчицата от Троя (13-12
век пр.н.е.) – дъщеря на Приам и Хекуба. Предупредила троянците, че в дървения кон има
скрити ахейци, но била наказана с недоверие от всички. Изнасилена до олтара в Троя
от Аякс, после станала робиня на Агамемнон
и убита в Микена.
Нострадамус (16 век след Христа), преживял болести, чума, страдания и загуба
на близки, изрича: “Времето е една тайна.
Всичко е само едно вечно настояще, в което
всички събития са на една плоскост”. Издал
своите прорицания в стиховете “Центурии”,
които се тълкуват вече 500 години, до днес.
Сведенборг (17-18 век). Видял отдалече
разгарящ се пожар в Стокхолм, който достигнал неговата къща.
Едгар Кейси (20 век) – САЩ. Прорицавал
по време на сън. Записани са от него хиляди
страници. Сега има институт с неговото име
в САЩ.
Ванга (20 век). Ослепява по време на буря.
Предсказала съдбата на над 300 000 души.
От 10-те най-прочути прорицатели в света
за всички времена двама са родени на българска земя: ОРФЕЙ и ВАНГА.
И двамата имат огромно значение за силата на българския дух.
Всички прочути прорицатели носят белега
на някакво нещастие. Орфей е убит, Протей
– насилван, Мопс – отровен, Калхас се самоубива, Тирезий – ослепен, Касандра – съсече-

Орфей Родопееца – Канос, древно изображение,
V век пр.н.е, Сицилия

И
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Най-прочутите
прорицатели в света

ВАНГА

на, Нострадамус
– загубил жена
си и двете си
деца и понесъл
огромни мъки,
Кейси – неизлечимо болен,
самоизлекувал се и помагал на хиляди
други
болни,
Ванга – българският феномен
– ослепена по
време на буря.
НЯМА ЩАСТЛИВ
Никола Гигов, автор
ПРОРИЦ АТ Е Л.
на 12 книги за Орфей
И
ГОЛЕМИЯТ
ВЪПРОС Е: ЯСНОВИДСТВОТО ГОЛЯМ ДАР ЛИ
Е, ИЛИ НАКАЗАНИЕ!
Около тези 10 най-прочути прорицатели
в света се доближават други ясновидци, а до
тях лъжеясновидци, които се залепват като
рапани на кораба на живота.
Цар Крез – най-богатият човек в света от
Лидия, е правил свой опит за ясновидството. Той разпратил въпрос към най-прочутите
ясновидци в неговото време – “Какво прави
цар Крез сега?”, като уточнил деня и часа в
бъдеще време. И от всички ясновидци точно
познал само един. Но това е достатъчно, че
има ясновидство.

Орфей Родопееца
За чест на днешна България Орфей остава
недостижим до ден-днешен – цели 3300 години. Той е достигал 100 процента познавае

Каменният надпис от село Гела, Родопите – с древна
писменост, открит от автора на 8 юни 2002 г.

мост, Ванга – 80 процента, а нататък са другите. И тук може да направим първия извод:
БЪЛГАРИЯ ИЗЛИЗА НА ПЪРВО МЯСТО В СВЕТА ПО ИЗРЕЧЕНИ ПРОРИЦАНИЯ, КОИТО СЕ
СБЪДВАТ. Тя изпреварва такива прочути и
мощни традиции в ясновидствата в Египет,
Тибет, Индия, Гърция, индианците в Америка.
В Тибет има традиция умиращият Далай
Лама да изрича последното си пожелание за
следващия живот в сетния си дъх. Такъв един
Далай Лама, умирайки в Тибет, изрича в сетните си минути на живота: “ИСКАМ ДА СЕ ПРЕ-

“Траки, заслушани в Орфей” – изображение на ваза от гр. Гела - V век пр.н.е, Сицилия
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е Орфей?”, “Орфей и азбука- лемият мироносец.
та” и “Орфей и Европа” бяха
“Мой Бог е любовта!” – за Орфей пърпреведени на английски вородният бог е Ерос.
език и издадени в един том.
“Познай себе си и ти ще познаеш ВселеДруги книги и преводи из- ната и Боговете”.
лязоха на 20 езика. Писмата
“Помощ на слабите, утешение на страдо мен, които съхранявам дащите, надежда за всички”.
и сред които има 55 акаде“Земята може да се завладее с лира, а
мици и професори, съдър- не с меч”.
жат 9000 страници. Други
“Душата на човека е безсмъртна”.
5000 страници получих по
В събирателското дело за Орфей имам
интернет. Отдадох над 50 библиография с 1350 извора, от които близо
години от живота си на Ор- 500 съм цитирал в 12-те си книги под линия.
фей (1956-2009 г.) и едва сега Та всеки, който пожелае, да провери автенможе да се види огромният тичността на изворите.
труд. Той се измерва с над
От стотиците извори-фрагменти на Орфей
100 спечелени национални ще цитирам само два стиха – как Орфей е пял
и 16 световни награди. Това на Евридика:
го дължа на избраната от Искам да бъда небе – звездно, всевиждащо,
мен велика тема, устойчи- за да те гледам със всички небесни очи.
Две очи на Орфей са малко, за да гледа
востта ми да не я изоставя, подкрепата от Орфей и своята любима. Той иска целия небесен свод,
Ванга, народната подкрепа, за да гледа Евридика с всичките звезди. Това
която съм срещал навсякъ- са литературни шедьоври, изпепелени след
убийството на Орфей. А аз разравях 7-метроде.
РОДЯ В СЛЕДВАЩИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ – В РОСамо веднъж достигнах до отчаяние. Това вата пепел, за да открия светулкащи въглени
ДОПИТЕ ИЛИ РИЛА”. Това са местата, свързани дело не е по силите на един човек, разкри- и да запаля отново Орфеевия огън. Питагор
с Орфеевото дело. В Храма на Дионис в Родо- тията на извора ме доведоха до голяма река, е знаел наизуст “Златните стихове” на Орфей
пите идват царе, за да им се гледа бъдещето. после - голямо море, после - океан... И аз ре- и те са основа на Питагорейската школа в СиАлександър Македонски е бил в Родопите в ших да изгоря всичките ми записки за Орфей цилия.
335 г. пр.н.е. и всичко предсказано се е сбъ- (хиляди страници) – изведнъж и завинаги.
“Орфейското злато” са песните. Огънят ни
днало чак до Индия. Идва и бащата на рим- Когато натрупах десетките папки, взех пър- топли отвън, а песните ни топлят извътре.
ския император Октавиан Август – Гай Окта- вия изписан бял лист в ръката си, после взех Една голяма и културна Франция е създала
вий – в 60-59 г. пр.н.е. И в Родопите е предска- кибрит и драснах една клечка – ръцете ми се 8000 народни песни, една мощна Германия е
зано, че тригодишното дете Октавиан Август раздалечиха пряко моята воля и се вкаме- създала 50 000 народни песни, а една малка
ще израсне и ще стане римски император. И ниха. Пламъчето на горящата клечка кибрит и поробвана България е създала 300 000 натова се сбъдва.
обгори пръстите ми, без да мога да мръдна. родни песни (само записаните). Затова акаПрез 20 век при Ванга идваха десетки го- Някакви сили – невидимите светове – бране- демик Лихачов нарича България “Държавата
лемци от различни страни, за да им предска- ха собствения ми труд. И мълния с блясъка на духа”.
же бъдещия живот.
За да нямаме спор с Гърция, аз издирвах
на Орфей светна в мозъка ми с неговите стиВ 2002 г. открих 6 каменни плочи в райо- хове:
древни гръцки извори – много от тях съм цина около връх Орфей (2188 м). На тях са изтирал в книгите си. Тук ще спомена само една
Със Златна колесница
дълбани 5600 букви. Разкрих и скални знаци,
мисъл, изписана на гръцки език. Тя гласи:
към бъдещето ще летя.
надписи на камък и ги документирах в 12 мои
Орфей ли изпепекниги за Орфей заедно с изображенията. Ос- ли моето отчаяние?!
вен в Родопите надписи има и от Античния Цели двадесет минутеатър в Пловдив, старата столица на бесите ти аз се мъчех да разБесапара, Белинташ, Надарци, Линово, Каби- движа пръстите на
ле, Странджа с цар Финей – съвременник на ръцете си, но останаОрфей. Рухна завинаги научната заблуда, че лият крайчец на киб“траките са безписмен и безкнижен народ”. ритената клечка си
Книгите ми за Орфей и разкритията в тях ме стоеше между двата
доведоха до световна известност, като в САЩ ми пръста, както и
ме включиха в световната класация “Велики- белият изписан лист
те мъже на XXI век” (2008 г.) и ми бе връчен в другата ръка. Поот САЩ “ЗЛАТЕН МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ” (2009 мислих, че ще бъда
г.). Три от книгите ми за Орфей – “Легенда ли наказан да остана
така – вкаменен с ръцете си за цял живот.
И след двадесет
минути в голяма мъка Корабът “Арго” при тържественото му посрещане в Колхида, 1984 г.
аз мръднах малкия
пръст на лявата си ръка и започна бавното “От Родопите към Гърция слязоха поезията,
раздвижване, което трая часове. А кой знае музиката и свещените изкуства”. Цитирам
защо залепеният на стената от мен портрет и думи на Платон, Питагор, Еврипид, Есхил,
на Ванга сякаш се усмихваше. Орфей и Ванга Хераклит, Хераклид, които в близък вариант
бяха до мен.
повтарят на гръцки език думите: “На тракийски таблички е записано Орфеевото слово”.
Ако трябва да направя най-кратко резюме А Платон направо пише: “Видях купища книги
за Орфей Родопееца, бих го изразил с него- от Орфей”.
Гийом Аполинер от Франция е изписал:
ви фрагменти-стихове, които съм събирал
половин век от древните книги, в посетени- “Орфей е по-дивен от седемте чудеса на свете 240 селища в Родопите, направените над та”. Митологът Фрейзър: “Орфей е най-вели1000 творчески срещи в България и посете- кият поет”. Хераклит: “Орфеевото слово е
ните от мен 43 страни – от Япония до Амери- мълния, която вечер запалва звездите”.
Лотофаги ли сме станали ние, за да забрака. Тези стихове на Орфей могат да послужат
като най-святото му верую:
вим най-великите си дни.
(Следва продължение)
“Кръв не проливай!” – Орфей е най-гоВанга – пророчицата от Рупите
Новият кораб “Арго” – на
път за Колхида, 1984 г.
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ПРОФИЛАКТИКА НА ПРОСТУДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
С ПРИРОДНИ СРЕДСТВА И НАРОДНА МЕДИЦИНА
Мая ИРИС
II част

РЕЖИМ НА РАБОТА,
ПОЧИВКА
И СЪН
Добрият ритъм ни свързва в
съзвучие с Вселенския ритъм.
Цикличността и процесите на
влияние на планетите се изразяват в периодиката ден-нощ,
бодърстване-сън, работа-почивка, вътре-вън, горе-долу и
т. н.
Когато сме в съзвучие с
този ритъм, се хармонизираме и дейностите се извършват с лекота. Когато не сме – плуваме срещу
Вселенското течение. Дългото нарушаване
на тази ритмика води до неразположение, а
впоследствие и до болести.
Всеки най-добре сам усеща баланса и кога
е извън него. Формирането на добър ритъм
става чрез себенаблюдение и формиране на
добри навици. Добрите навици са резултат
от доброто отношение към собствената личност и проява на любовта към себе си.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОРГАНИЗМА
Пречистването на организма премахва
основната предпоставка за простудните заболявания, а тя е прекомерното натрупване
на ненужни вещества, слуз, токсини, соли и
отрови. Всичко това затормозява обмяната
на веществата, а топлообменът като цяло е
влошен (особено на ръцете и краката).
Представете си, че имате само една тен
джера. Всеки ден готвите в нея, но не я измивате основно, а само изплаквате. Какво ще се
получи след един месец? А след една година?
А след десетки години? Нужно е периодично да я измивате основно. Така е и с нашия
организъм. За да се чувстваме бодри, енергични и жизнерадостни, трябва периодично
да пречистваме организма. Добре е поне
един-два пъти годишно или при всяка смяна
на сезоните. Има безброй начини за това. Ще
спомена някои леки за изпълнение.
Най-лекият е с вода. Няколко дни се разтоварваме, като пием само топла вода (прия
тно топла) – около 2-3 литра дневно (може
и повече). През целия ден през половин час
се изпива по чаша топла вода, докато стигне
поне до 3 литра. През това време не се яде.
А пък и не се чувства глад. Ако усетите глад
– пийте вода. Водата засища и гладът преминава.
Друг вариант е с
топла вода
и ако не се
издържи
на глада,
се приемат
плодове.
За предпочитане е

ябълки поради тяхната способност да
пречистват.
Друг начин е с лимонов сок, разреден
с вода (на вкус). Не се
подслажда със захар,
ако има подслаждане, е с лъжичка мед.
Горещо
препоръчвам следния
начин - с грейпфрут.
Той е отлично сред
ство за детоксикация. Пие се голяма
чаша топла вода и
половин час след
нея се изяжда половин грейпфрут. След
това отново топла вода и отново след половин час – грейпфрут. Това се повтаря, докато
изядем два, три грейпфрута (до към 17 часа).
Стремим се пречистването да продължи няколко дни. Ако усетим слабост, сърцебиене,
виене на свят, може да започнем да се храним. Ако не чувстваме глад – продължаваме.
Другият вариант е да включим лека зеленчукова салата на вечеря със сирене или извара
и зехтин.

ЗАКАЛИТЕЛНИ
ПРОЦЕДУРИ
(ТОНИЗИРАНЕ)
Добра профилактика против простуди е
ходенето бос през лятото по пясък и по трева. Също миенето на краката всяка вечер
(отмиват се токсините, отделени през деня).
Добре е по-често да се сещаме да отваряме
прозореца в помещението, в което работим
или живеем - широко през лятото и открехнат през зимата.
Добри резултати дава от моя опит масажът
с растителна гъба при къпане. При сапунисване се извършва своеобразен самомасаж.
Движенията са с натиск и триене, със стремеж за зачервяване на кожата. Посоката е от
периферията към центъра на тялото. Т. е. от
пръстите на ръцете и на краката към сърдечната област. Масажира се и гърбът и кръстът
дотам, докъдето можем да стигнем. След такова обтриване се чувства повишено кръвообращение, висок тонус и вътрешна топлина.
Идеално е през зимата, когато сме измръзнали. Горещо го препоръчвам на
всички, които имат студени ръце
и крака. Придружено с половин
чаша вино, прието с храната,
ще ви избави от този дългогодишен проблем. Студенината
ще се отдръпне завинаги от вас.
Оросяването се възстановява, а
имунитетът се повишава. Адаптивността на организма е вече
висока.
Друг начин е отново при баня
– със спарче се изтрива тялото
със същия натиск и посока: първо с топла вода, а след това с
хладна. Това се прави един път

дневно. Следва подсушаване с хавлия до
зачервяване на кожата. От тази закалителна
процедура ефектът е същият, както по-горе.
Постигаме жизненост, висок тонус, енергичност и здраве. Ставаме устойчиви на температурни промени и по-леко се климатизираме.
Друг облекчен вариант е следният: след
всекидневната баня се обливаме с по-хладка
(поносимо) вода. Следва избърсване с хавлия
със същия натиск и посока (както по-горе).
Това се извършва многократно до зачервяване на кожата. Наблягаме повече на ходилата, дланите и ушите. По възможност лягаме и
лежим десетина минути след това.
Тези процедури се започват по възможност в топлите месеци и продължават всекидневно (или при къпане) целогодишно.

УДАРНО ЗАГРЯВАНЕ
ПРИ ПРОСТУДА
Когато почувствате първите симптоми на
настинката: гъделичкане в носа, дразнене
или болки в гърлото, отпадналост, главоболие и др., можете да пресечете болестта в
корена й. Особено ако реагирате през първите някоко часа. Ако нямате възможност
– при първа такава. Аз наричам това ударно
загряване. Народната медицина препоръчва
загряване на краката с топла вода и морска
сол до изпотяване. Краката се потапят в кофата с приятно топла вода (38-40 градуса).
Щом посвикнат краката с температурата, се
добавя гореща вода, като се следи да е поносимо и приятно топла. Гърба и тялото се
намятат с одеалото. След около петнадесет
минути краката се зачервяват, след което се
изпива чаша с чай (лайка, липа, топла вода).
Изпиването е наведнъж или на няколко големи глътки за около минута–две за постигане
на изпотяването. Ако не се получи, изпиваме
още една чаша чай. Изчакваме хубаво да се
изпотим завити с одеалото и с краката в легена. Следва преобличане след изтриване
добре на потта и обуване на краката с топли
чорапи. Добре е да последва почивка и сън в
топло легло.
Ако нямаме възможност (не сме в къщи),
можем да загреем поне ходилата. Например
с електрическа възглавница, печка духалка, топла грейка с вода (импровизирана от
пластмасово шише, налято с гореща вода
от бойлера). Стар
народен метод е
загрявне с тухла,
която стои на печката в повечето
селски домове. Тя е
винаги топла и при
настинка се стъпва
върху нея.
Друг начин е
да
масажираме
ходилата с мас и
сол, олио, зехтин
или просто да направим загряваща
разтривка с ръце.
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БИОДИНАМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2009 г.
Димитър Стоянов,
биодинамичен
фермер
До 16 ноември успешно можем да засадим луковичните цветя, ако това не е направено през октомври.
Да се използват дните
„цвят” със светлинен
импулс - Близнаци и
Везни. Очаквайте отличен растеж и пищни цветове.
Всички биологични
отпадъци се събират
и поставят в компостната купчинка. Един
ствено листата на
ябълките се изгарят
или дават на овцете,
ако плодовете са страдали от струпясване.
През този месец
подготвяме отчет за
резултатите за цялата земеделска година
и правим анализ на
успехите, неуспехите
и причините за тях.
Подготвяме план за
следващата година с
подробности за сеитбооборота, подмяна
на дърветата, ниви,
лози (сортове), нови
култури, зелено торене, планираме инвентар и препарати. При
предварителна подготовка можем да засаждаме плодни дървета и лози. На дните
„плод” при топлинен
импулс и низходяща
луна от 7 до 18 при
Льв. Практиката, която прилагаме, е през
късната есен да се
направи подготовка,
а засаждането да стане през пролетта. Не
само защото делим
работата на две, но
и защото отворената
яма за дървото или
лозата поема много
енергия от Космоса и
ще даде добър начален импулс на новото
дърво.
Елха за Коледа и
Нова година е найдобре да отрежем на
6, 19 (след 14 ч.), 20, 21,
29 (след 11 ч.) и 30 ноември.
След кратка почивка да стартираме с успех новата земеделска година.
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˜ÂÚ‚˙Ú

Ноември 2009 – I част
ƒ‡Ú‡
‰ÂÌ

1
Õ
2
œÌ

ÀÛÌÂÌ
‰ÂÌ
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ÀÛÌ‡
‚Ë‰

«Ó‰.
ÁÌ‡Í

»ÏÔÛÎÒ
‡ÒÚÂÌ.

–»¡»

¬Ó‰‡

16
17

4
—

18

5
◊

19
20
21

Œ¬≈Õ
19.00

œÎÓ‰

“≈À≈÷

«ÂÏˇ

b

23
23
24

ÓÂÌ

œ˙ÎÌÓÎÛÌËÂ - 21.00 ˜.
œÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Ì‡ ‰ÛÔÍË Á‡ ÌÓ‚Ë ‰˙‚ÂÚ‡ Ë
Í‡Ì‡ÎË Á‡ ÎÓÁË.

¬ Ò‡ÍÒËˇ Ò ÔˇÒ˙Í ÔÓÒÚ‡‚ˇÏÂ ÒÂÏÂÌ‡ Ì‡
·‡Î‰‡‡Ì Á‡ ÒÚ‡ÚËÙËˆË‡ÌÂ.
«‡‡‚ˇÏÂ ‰Ó ÒÂ‚ÂÌ‡ ÒÚÂÌ‡, Á‡ ‰‡ ÔÓÎÛ˜ËÏ
‡ÁÒ‡‰ ÔÂÁ Ï‡Ú.

¡À»«Õ¿÷» —‚ÂÚÎËÌ‡ ƒÓ·˙ ‰ÂÌ Á‡ ‡Áı‚˙ÎˇÌÂ Ì‡ ÍÓÏÔÓÒÚ.
«‡‡‚ˇÌÂ.
Õ‡ 7 ‰‡ ÌÂ ÒÂ ‡·ÓÚË - œÂË„ÂÈ.
√ËÊË Á‡ ˆ‚ÂÚˇÚ‡ - ÔÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ Á‡ ÁËÏ‡Ú‡.

c
8.00

22

ÀËÒÚ

“ÓÔÎËÌ‡

a

8.00

ƒÂÈÌÓÒÚË ‚ „‡‰ËÌ‡Ú‡
¡ÂÎÂÊÍË

—Î˙ÌˆÂ ‚˙‚ ¬ÂÁÌË ‰Ó 19.00.
√ËÊË Á‡ ÎËÒÚÌËÚÂ ÁÂÎÂÌ˜ÛˆË.

l
1.00

3
¬

6
œ
7
—
8
Õ
9
œÌ
10
¬
11
—
12
◊
13
œ
14
—
15
Õ
16
œÌ

ÓÏÔÓÒÚ

÷‚ˇÚ

–¿

¬Ó‰‡

19.00

ÀËÒÚ

ÃÂÊ‰Û ˇ„Ó‰ËÚÂ Á‡Ò‡Ê‰‡ÏÂ ˜ÂÒ˙Ì Ë ÔÓ-Â‰˙
‡Ô‡‰ÊËÍ Á‡ ÁÂÎÂÌ ÎÛÍ ÔÂÁ ÔÓÎÂÚÚ‡.

d
À⁄¬

“ÓÔÎËÌ‡

e
8.00

œÎÓ‰

œ˙ÎÂÌ Ó„ÎÂ‰ Ì‡ Ó‚Ó˘ÌËÚÂ ‰˙‚ÂÚ‡, Ò˙·Ë‡ÏÂ
‚ÒË˜ÍË ÏÛÏËÙËˆË‡ÌË ÔÎÓ‰Ó‚Â Ë „Ë ËÁ„‡ˇÏÂ.
ÃÓÊÂ Ò ÛÒÔÂı ‰‡ Á‡Ò‡Ê‰‡ÏÂ ‰˙‚ÂÚ‡ Ë ÎÓÁË,
‡ÍÓ ÒÏÂ ÔÓ‰„ÓÚ‚ËÎË ‰ÛÔÍËÚÂ Ë Í‡Ì‡ÎËÚÂ.

25
26
27
28
29/1

ƒ≈¬¿

«ÂÏˇ

f
17.00

¬≈«Õ»

g

ÓÂÌ

—‚ÂÚÎËÌ‡

÷‚ˇÚ

—‡‰ËÏ ÁËÏÂÌ ˜ÂÒ˙Ì Ì‡ Â‰Ó‚Â ‚ ÎÂıË ÔÂÁ 25 ÒÏ
ÏÂÊ‰Û Â‰Ó‚ÂÚÂ Ë ÔÂÁ 15 ÒÏ ÏÂÊ‰Û
ÒÍËÎË‰ÍËÚÂ, ÔÓÍË‚‡ÏÂ ‚‡‰Ë˜Í‡Ú‡ Ò ÍÓÏÔÓÒÚ
Ë Ó˜‡Í‚‡ÏÂ ‰Ó·Ë ÂÁÛÎÚ‡ÚË. ”ÒÔÂ¯ÌÓ Ò‡‰ËÏ
ÒÔÂˆË‡ÎÂÌ ÒÓÚ ÎÛÍ - Â¯‡ÎÓÚ.

«‡Ò‡Ê‰‡ÏÂ ÎÛÍÓ‚Ë˜ÍËÚÂ Ì‡ „ÎÓÍÒËÌËˇ, ·Â„ÓÌËˇ
Ë ÍÎÂÏ‡ÚËÒ. ÕÂÓ·ıÓ‰ËÏ‡ Â ÚÓÔÎËÌ‡ Ë ‚Î‡„‡.
ÕÓ‚‡ ÎÛÌ‡ - 21.00 ˜.
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Бодливолистен
джел
Ilex aquifolium L..

Видът е вечнозелен храст или малко дър- измръзвания. Понася резитбите и се изпол
во с височина до 10-15 метра с гладка сиво- зва за живи плетове и стригани форми.
зеленикава кора. Листата са последователно
разположени, кожести, яйцевидни до елип- Източници:
1. Милев М., Александров П., Петкова
тични, бодливо назъбени или целокрайни,
К. , Илиев Н., Посевни материали от
тъмнозелени и лъскави отгоре.
широколистни видове, София, 2004 г.
Цветовете са дребни, ароматни, цъфти
2. Вакарелов И., Милема М., Декоративна
през май-юни.
дендрология, Дионис, 2002 г.
Плодовете са яркочервени, месести, сфе3. Комджиева-Стефова М., Бузов Б.,
рични или яйцевидни. Известни са голям
Горски култури, Матком, 2002 г.
брой декоративни форми – с жълти и оранжеви плодове. Узряват през ноември-декември. В практиката обикновено се сее веднага
след есенното добиване на семената и се изчаква до поникването на 2-та и 3-та година.
Бодливолистният джел е единственият
диворастящ представител на семейство
Джелови, който се среща у нас в Беласица,
Централни Родопи, Средна гора и най-вече
в Странджа, от 400 до 1200 м н. в. Расте из
влажните и сенчести букови гори. Той е силно сенкоиздръжлив и влаголюбив вид, понасящ варовика в почвата. При -20 °С получава
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Природа, екология

“Да почистим
Витоша и Рила”
- един призив без
последователи
Евелина
ТОДОРОВА
Повод за настоящето открито писмо
до всички електронни и други медии е
неосъществяването
за втори пореден път
на инициативата за
почистване на нашите планини Витоша и
Рила.
И двете поредни
екологични кампании (през юни и октомври) стават достояние за масовия
зрител по време на
новините, след като
са приключили. На
въпроса на журналистите защо толкова
малко хора са се отзовали, един от участниците
отговаря
смутено, че дъждът
бил причина и че хората не са пожелали
да чистят. Истината
е друга и тя се нарича информационно
мълчание и никакво
предварително обявяване на кампанията. Кой има интерес

да създава впечатление, че хората не желаят да чистят? Нима
столичани са толкова
безчувствени по проблема за чистотата на
своята Витоша - “белия дроб” на града?
Участвах в кампанията през юни и
мога да споделя, че
съвсем случайно нау
чих за нея, ден преди
това, от едно радио.
Отзовах се, бих направила същото и
през октомври, ако
някой ме бе информирал. Много мои
приятели биха сторили същото. Но как
протече юнската кампания? Тогава времето бе чудесно, на лифта Симеоново имаше
десетина души в 9
часа, които си взеха
чували и ръкавици,
горе - още толкова. А
гледката около хижа
“Алеко” и близките
лифтове бе отчайващо мръсна. Та ние,
ентусиастите, бяхме
около тридесет души
- ученици от столич-

ната испанска гимназия и хора от третата
възраст. Кампанията
бе организирана от
Весела Лечева и Тончо Токмакчиев, но
тях видяхме накрая,
по време на томболата. На въпроса ми
към госпожа Лечева
защо не бе обявено
почистването по-отрано и от повече медии, тя не отговори.
А работа там имаше
много, не за трийсет,
а за 300 души, само
за един час успях да
напълня пет чувала. В реката плуваха
множество пластмасови чаши, торбички,
бутилки, мъдреше се
цял железен чайник!
А да не забравяме, че
водите на тази река
захранват Боянския
водопровод с питейна вода. В 13.30 часа,
когато приключихме,
имаше около 300 чувала, събрани само
за 3 часа. Репортери
от Канал 1 ме питаха
за културата на хората, опитваха се да ми

подскажат, че са простаци, но истината бе
друга. Нещата няма
да се променят, ако
някой хвърля боклуци, а друг след него
ги чисти. Тази верига
може да се прекъсне,
ако всеки осъзнае,
че планината е наш
дом и както вкъщи
не се хвърля боклук,
така и там той трябва да се събира и да
се изхвърля в предназначените за това
места, или да се сваля
с раничката в града.
Не помагат и глоби,
те са решение донякъде, но за града, тук
планината респектира с красотата и
чистотата си. А това
чувство се възпитава
от семейството и училището, от обществото като цяло. Защо в
Германия, Франция
и други европейски
страни
проблемът
за чистотата на природата е приоритет,
малкият европеец от
8-годишна възраст
учи предмет еколо-
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гия, а у нас - страна
на
изключителни
природни дадености,
да липсва това съзнание. Ясно ли ни е, че
планината с нейните
гори ни е жизнено
необходима, тя е източник на питейна
вода! На планетата
има само 0,5% питейна вода и в отделни
страни - като Саудитска Арабия, например, вода се доставя
веднъж седмично за
семействата от цистерни. Да не говорим за Африка, където хората умират
от недостиг на вода.
Даваме ли си сметка, че ако се лишим
от горите си заради
строителство, ще загубим много повече,
отколкото можем да
си представим, защото проблемът вода е

глобален. Ето защо
трябва да пазим планините си чисти и дев
ствени като зеницата
на окото си.
И пак за медиите,
докога те ще са в ръцете на банкери, кои
то им диктуват политиката за действия
и публикации! Нали
сме демократична
държава? Дано тези
редове бъдат прочетени от повече хора и
най-вече журналисти и при следващата
масова кампания за
почистване те да не
мълчат, а да си свършат работата – да информират хората дни
преди това.
Наслука за всички,
които милеят за природата на България
и искат да я запазят
чиста за децата си за
векове напред.

ДО
КООРДИНАТОРИТЕ
НА НМФС „ОРФЕЕВО ИЗВОРЧЕ”

ПОКАНА

На 28.11.2009 г от 10 часа в ДИУУ – СУ “Св. Климент Охридски” (бившия Институт за усъвършенстване на учители),
бул. “Цар Борис ІІІ” № 224, гр. София ще се проведе годишно
отчетно-изборно събрание на членовете на НМФС “Орфеево
изворче”. (До Института се пътува с трамвай №5 от Съдебна
палата и се слиза на спирка “Охрид”.)
Наши гости ще бъдат: поетът Никола Гигов - почетен
председател на НМФС, Елена Хайтова - журналист и писател,
акад. Атанас Панчев - издател на в. “Родово имение”, Драган
Иванов - директор на училището в с. Звонци, Западните покрайнини, Тодор Ялъмов - председател на клуб “Николай Рьорих”, Лилия Маринова - директор в ДАМС гр. София и др.
Идеята на ръководството на НМФС е събранието и срещата с
гостите да се превърнат в духовно общуване и малък празник
на душите.
ДНЕВЕН РЕД
1. Информация за дейността на НМФС “Орфеево изворче”
за 2009 г., докладва Дочка Къшева, председател на съюза.
2. Финансов отчет на сдружението, докладва Таня Цветанова, касиер на съюза.
3. Избор на ново ръководство и УС на НМФС „Орфеево
изворче”.
4. Обсъждане програма за провеждане на юбилейния Десети конкурс „Орфеево изворче”.
5. Разни.
От 12 часа - тържествена част
6. Представяне книгите на Никола Гигов „Музиката на
Орфей” и „Орфей и космоса.”
7. Премиера на филма „Орфеончета на България” автор
Тодор Ялъмов, продуцент Лилия Маринова.
8. Малък поздравителен концерт на лауреати от конкурса
“Орфеево изворче”.
9. Честване на юбиляри.
Каним всички координатори, членове и гости на НМФС
“Орфеево изворче” да присъстват на събранието.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
10.10.2009 г., гр. Стара Загора
ЗАБЕЛЕЖКА: Присъствието на всички координатори е
задължително.
Желателно е да присъстват и отделни членове на НМФС.
Ако това не е възможно, всеки координатор трябва да носи
списък с броя на членовете в съответния регион, писмено
пълномощно от трима членове за гласуването и членския
внос за 2010 година.
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СКИТНИКЪТ МЕЖДУ

лъжесвидетелства
от това.
Ед Морел бе нетърпелив да узнае
дали съм сполучил
с опита, но когато
поиска да говори с
мен, бе прекъснат
от Смит надзирателя, който се случи
да бъде дежурен за
единочките.
− Няма значение,
Ед − изчуках му аз.
− Ти и Джейк ще си
мълчите, а аз ще ви разправя всичко. Смит
не може да ви попречи да слушате и не може
да ми попречи на мен да чукам. Те положиха
крайни усилия, но аз все още съм жив.
− Да го спреш това, Стандинг! − ревна Смит
от коридора, към който се отваряха всички
килии.
Смит беше особено мрачна личност, несравнено най-жестокият и най-злобният
между надзирателите ни. Ние често разсъждавахме дали го тормози жена му, или има
хронически запек.
Аз продължих да чукам с кокалчетата на
ръката си и той дойде до решетката да ми се
озъби.
− Казах ти да я спреш тая работа! − изръмжа той.
− Съжалявам − отвърнах любезно аз, − но
имам нещо като предчувствие, че ще продължа да чукам. И… ъ-ъ-ъ… моля да ме извините за интимния въпрос… какво ще направите?
− Аз ще… − започна той гневно и с това, че
не можа да довърши забележката си, доказа,
че думите му не са за изказване.
− Да? − подканих го аз − Какво точно,
моля?
− Ще извикам тук директора − рече той
със запъване.
− Моля ви се, поканете го. Крайно очарователен господин, дума да не става. Блестящ
пример за облагородяващите влияния, които се промъкват в нашите затвори. Доведете
го при мене веднага! Искам да му се оплача
от вас.
− От мен ли?
− Да, точно така, от вас − продължих аз.
− Вие настоявате по груб, селяшки начин да
прекъснете разговора ми с другите гости на
това общежитие.
И директорът Атъртън дойде. Вратата се
отключи и той се втурна в килията. Но − о! −
аз бях толкова недосегаем! Той беше направил най-лошото, което можеше да направи.
Той нямаше власт над мен.
− Ще ти прекъсна храната! − закани се
той.
− Както обичате − отговорих. − Свикнал
съм на това. Не съм ял десет дни и знаете ли,
да се мъчиш да започнеш да ядеш отново, е
ужасно нещо.
− А, ти ме заплашваш, така ли? Гладна стачка, а?
− Извинете − казах аз и гласът ми беше
кадифен от учтивост. − Това предложение
излезе от вас, не от мен. Помъчете се поне
понякога да бъдете логичен. Надявам се, да
ми повярвате, че нелогичността ви е далеч
по-болезнена за мен, отколкото всичките ви
изтезания.
− Ще спреш ли да водиш разговори с чукане? − попита той.
− Не, моля да ме извините, че ви ядосвам,

ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН
Когато на края на първия ми десетдневен
срок в усмирителна риза бях върнат в съзнание от палеца на доктор Джаксън, с който
той натисна единия ми клепач, аз отворих и
двете си очи и се усмихнах в лицето на директора Атъртън.
− Твърде проклет, за да живее, и твърде
подъл, за да умре − бе неговата забележка.
− Десетте дена минаха, господин директоре − пошепнах аз.
− Добре де, сега ще те разшнуроваме − изръмжа той.
− Не е това − казах аз. − Нали забелязахте
усмивката ми? Ако си спомняте, ние имахме
малък облог. Не си давайте труд първо да ме
разшнуровате, ами дайте тютюна и книжките
за цигари на Морел и Опънхаймър. А за закръгляне на сметката ето ви още една усмивка.
− О, зная ги аз такива като теб, Стандинг
− сряза ме директорът. − Но нищо няма да
спечелиш с това. Ако аз не те пречупя, ти ще
счупиш всички рекорди за лежане в усмирителна риза.
− Той вече ги е счупил − обади се доктор
Джаксън. − Кой е чул някой да се усмихва
след десет дена в риза?
− Воля и самохвалство − възрази директорът. − Разшнуровай го, Хъчинс.
− Закъде бързате − попитах аз, разбира се,
шепнешком, защото жизнените сили у мен
бяха толкова намалели, че ми трябваше малкото останала сила и колкото имах воля, за
да мога дори да шепна. − Закъде бързате? Не
ме е страх, че ще изтърва някой влак, а ми
е толкова дяволски хубаво, както съм си, че
предпочитам да не ме тревожите.
Но те ме разшнуроваха все пак и ме изтърколиха до зловонната риза на пода − някаква
скована безпомощна живина.
− Нищо чудно, че му е било удобно − каза
капитан Джейми. − Той нищо не е усещал. Той
е парализиран.
− Парализирана е баба ти − присмя се директорът. − Изправи го на крака и ще видиш,
че той стои.
Хъчинс и лекарят ме изправиха.
− Сега пуснете! − изкомандва директорът.
Животът не можеше да се върне изведнъж
в тялото, което е било фактически мъртво десет дена, и поради това, понеже нямаше още
сили в плътта ми, коленете ми се подгънаха,
аз рухнах, търколих се настрани и си разбих
челото в стената.
− Видяхте ли? − възкликна капитан Джейми.
− Чудесен актьор! − отвърна директорът. −
Тоя човек има сили да направи какво ли не!
− Прав сте, господин директоре − пошепнах от пода. − Аз го направих нарочно. Това
беше театрално падане. Вдигнете ме и аз ще

го повторя. Обещавам ви, че ще бъде много
забавно.
Няма да се спирам върху мъчителността
на възвръщащото се кръвообращение. Тя
щеше да стане нещо обикновено за мен и допринесе своя дял за врязването в лицето ми
на бръчките, които ще занеса на бесилото.
Когато най-после си излязоха, останах да
лежа до края на деня, зашеметен, в полусъзнание. Има толкова неща, като анестезия
на болката, предизвикана от болка, твърде
остра, за да я изтърпиш. И аз се запознах с
тази анестезия.
Привечер можех вече да пълзя из килията
си, но все още не можех да се изправя. Пих
много вода и се почистих, доколкото успях;
но чак на другия ден можах да се накарам да
ям, и то със съсредоточено усилие на волята.
Програмата, която бе предписана от директора Атъртън, беше да ме оставят за няколко дена да си почина и да се съвзема, и
след това, ако междувременно не изкажа
скривалището на динамита, трябваше да
ме сложат в усмирителна риза за още десет
дена.
− Съжалявам, че ви причинявам толкова
грижи, господин директоре − казах му аз. −
Жалко е, че все не мога да умра в ризата и да
ви освободя от мъченията ви.
Съмнявам се по онова време да съм тежал
и трошка повече от деветдесет фунта. А пък
две години преди това, когато вратите на Сан
Куентин се затвориха зад мен, бях тежал сто
шестдесет и пет фунта. Изглеждаше невероятно, че бих могъл да изгубя още нещо от
теглото си и да остана жив. И въпреки това
в последвалите месеци отслабвах малко по
малко, докато сигурно трябва да съм бил поблизо до осемдесет, отколкото до деветдесет фунта. Зная, че след като сполучих да се
измъкна от единочката и да ударя надзирателя Търстън по носа, преди да ме заведат в
Сан Рафаел да ме съдят, когато ме почистиха
и обръснаха, съм тежал осемдесет и девет
фунта.
Има някои, които се чудят как човек се
ожесточава. Директорът Атъртън беше жесток човек. Той ме ожесточи мен, а тази моя
ожесточеност му подейства и го направи още
по-жесток. И въпреки всичко той не можа да
ме убие. Трябваше да се прибегне до щатското правосъдие в Калифорния, съдия, даващ
присъда за обесване, и губернатор, отказващ
помилване, за да ме изпратят на бесилката
за това, че съм ударил с юмрук надзирател
в затвора. Аз винаги ще поддържам, че този
надзирател е имал много чувствителен нос.
Тогава аз бях сляп като прилеп залитащ скелет. Понякога се чудя дали наистина съм му
разкървавил носа. Разбира се, той се закле
за това в съда. Но аз съм познавал надзиратели, които са полагали клетва и за по-лоши
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но нещо толкова силно ме принуждава да
разговарям с чукане, че…
− Още две думи и ще те сложа пак в усмирителна риза! − прекъсна ме той.
− Моля ви се. За тази риза душа давам! Аз
съм роден за усмирителна риза! Аз пълнея
в ризата! Погледнете тая ръка − аз вдигнах
ръка и му показах мускул, тъй смален, че когато го свалих, той изглеждаше като връв. −
Истински ковашки мускул, нали, господин
директоре? Хвърлете око към изпъчените
ми гърди. Венчаните борци да си пазят лаврите! Я корема ми… знаете ли, човече, аз
така дебелея, че моят случай ще се превърне в скандал с това прехвърляне в затворите.
Внимавайте, господин директоре, че данъкоплатците може да ви подгонят!
− Ще спреш ли тия приказки с чукането? −
изрева той.
− Не, благодаря ви за любезните грижи.
След зряло размишление реших да продължа да говоря с чукане.
Той ме загледа за миг онемял и след това в
пълно безсилие се обърна да си върви.
− Един въпрос, моля ви се.
− Какво има? − рече той през рамото си.
− Какво ще направите сега?
С проявената в този момент ярост към мен
и до днес остава необяснимо чудо как не е
умрял досега от апоплексия.
Час след час, след като директорът безславно си отиде, аз изчуквах и изчуквах
разказа за приключенията си. Чак вечерта,
когато дежурството пое Джоунс Тестяното
лице и започна, както винаги, тайничко да си
подремва, можаха да ми се обадят Морел и
Опънхаймър.
− Въздушни кули! − отсече с чукане Опънхаймър.
„Да − помислих си аз − мечтите ни наистина се градят върху преживелиците.“
− Когато бях нощен разсилен, веднъж пуших опиум − продължи Опънхаймър. − И
искам да ти кажа, че с нищо не можеш да ме
учудиш, що се отнася до виждане на разни
неща. Сигурно точно това правят разните писатели: пушат опиум, за да включат въображението си на трета скорост.
Но Ед Морел, който бе пътувал по същия
път, както аз, макар и с други резултати, ми
повярва. Каза ми, че когато тялото му умирало в усмирителната риза и сам той напускал
затвора, никога не е бил някой друг освен Ед
Морел. Никога не е преживявал предишни
съществувания. Когато духът му блуждаел
свободен, блуждаел винаги в сегашното. Разказа ми също, че както можел да напусне тялото си и да го гледа легнало в ризата на пода
в килията, така можел да напусне затвора и в
настоящето да посети отново Сан Франциско и да види какво става там. По този начин
посетил на два пъти майка си, като и двата
пъти я заварил да спи. При това скитане на
духа − каза той − нямал никаква сила над
материални неща. Не можел да отвори или
затвори врата, да помръдне някой предмет,
да издаде някакъв звук или да прояви присъствието си. От друга страна, материалните
неща нямали сила над него. Стени и врати не
представлявали препятствие. Същността или
реалното нещо, което представлявал, била
мисълта, духът.
− Бакалницата на ъгъла, близо до къщата,
дето живееше майка ми, бе минала в други
ръце − разправи ни той. − Познах го по новата фирма над дюкяна. Трябваше да чакам
шест месеца, докато мога да пиша първото си
писмо, но когато писах, питах майка за това.
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И тя отговори − да, собственикът се сменил.
− Прочете ли тая фирма на бакалницата? −
попита Опънхаймър.
− Разбира се, че я прочетох − беше отговорът на Морел. − Как иначе щях да го зная?
− Добре − изчука неверникът Опънхаймър.
− Това лесно можеш да докажеш. Някой път,
когато на смяна са някой разбрани надзиратели, дето ни дават да хвърлим поглед на ве
стник, помъчи се да те сложат в усмирителна
риза, измъкни се от тялото ни и отскочи до
стария ни Фриско. Иди към два или три часа
след полунощ на Трета и Пазарската улица,
когато тъкмо изхвърлят утринните вестници.
Прочети последните новини. Веднага бързо се промъкни в Сан Куентин, така че да си
тука, преди влекачът с вестниците да е минал
през залива и ми разкажи какво си прочел.
Ще почакаме и ще вземем сутрешен вестник,
когато дойде, от надзирателя. Тогава, ако туй,
дето си ми го казал, го има във вестника, ще
ти вярвам до гроб.
Това беше добър начин да се провери. Не
можех да не се съглася с Опънхаймър, че такова доказателство щеше да бъде абсолютно. Морел каза, че ще го направи някой път,
но че не му е чак толкова приятен процесът
на напускане на тялото, та нямало да прави
този опит, докато страданието му в усмирителната риза не стане съвсем непоносимо.
− Така е с всички: като се стигне до изпълнение, никакви ги няма − каза критично
Опънхаймър. − Моята майка вярваше в духове. Когато бях малък, тя вечно ги виждаше,
говореше с тях, искаше им съвети. Но никога
не е изкарала нищо истинско от тях. Духовете не можеха да й кажат къде старият може
да хване някаква работа, или да намери златна мина, или да спечели на китайска лотария.
Да се убиеш, не можеше. Глупостите, дето те
й разправяха, бяха, че чичото на стария имал
гуша или че дядо му умрял от скоротечна охтика, или че до четири месеца сме щели да се
преместим, а туй последното беше от лесно
по-лесно, като ви кажа, че се местехме средно по шест пъти на година.
Мисля, че ако Опънхаймър беше имал
възможност да получи добро образование,
от него щеше да излезе някой Маринети или
Хекел[1]. Той беше земен човек в привързаността си към неопровержимия факт и обладаваше прекрасна, макар и студена логика.
„Трябва да ми покажеш“ − беше основното
му правило за разглеждане на каквото и да
било. Липсваше му и за една йота вяра. Това
беше изтъкнал Морел. Липсата на вяра не бе
позволила на Опънхаймър да сполучи в постигането на малката смърт в усмирителната
риза.
Виждаш, читателю, че не всичко беше
безнадеждно лошо в единочките. При наличието на три ума като нашите имаше много
неща, с които да убиваме времето. Много вероятно е, че ние се запазвахме един друг от
полудяване, макар и да трябва да призная, че
Опънхаймър бе гнил пет години в единочка
съвършено сам, преди да дойде Морел, и пак
бе останал с разума си.
От друга страна, недей погрешно мисли,
че животът в единочката беше една безумна
оргия на блажено общуване и ободряващи
психологични проучвания.
Ние изпитвахме много и ужасни болки.
Надзирателите ни бяха зверове − подлеци,
платени от теб, данъкоплатецо. Обстановката ни беше гадна. Храната беше отвратителна, еднообразна, не беше питателна. Само
хора, които си го налагаха с волята, можеха
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да преживеят с такава малокалорична диета.
Сигурен съм, че нашите премирани говеда,
овце, свини в Университетското показно стопанство в Дейвис биха залинели и умрели,
ако не получаваха по-научно изчислени даж
би, отколкото ние.
Ние нямахме прочитни книги. Самото ни
разговаряне с чукане беше нарушение на
правилника. Светът, доколкото това засягаше нас, фактически не съществуваше. Беше
по-скоро призрачен свят. Опънхаймър например не беше виждал автомобил или мотоциклет. Понякога се промъкваха новини,
но неясни, отдавна изживени, недействителни. Опънхаймър ми каза, че научил за Рускояпонската война чак две години след нейния
край.
Ние бяхме живи погребани, живи мъртъвци. Единочките бяха нашия гроб, в който при
случай си говорехме с почукването на кокалчетата, както духовете почукват на спиритичен сеанс.
Новини ли? Какви малки неща бяха новини
за нас! Смяна на хлебарите − можехме да го
познаем по хляба. Какво е накарало Джоунс
Тестяното лице да вземе една седмица отпуска? Дали за почивка, или поради болест? Защо
Уилсън само след десет дни на нощна смяна
е бил преместен другаде? Кой е насинил окото на Смит? Ние разсъждавахме със седмици
за такива дреболии като последната.
Някой затворник, наказан с един месец в
единочка, беше събитие. И въпреки това не
можеше да научим нищо от такъв преходен и
често пъти тъп Дантес, който оставаше в нашата преизподня твърде късо време, за да се
научи да говори с чукане, и се връщаше пак в
широкия бял свят на живите.
И все пак не всичко беше толкова незначително дребно в нашето царство на сенките.
Например аз научих Опънхаймър да играе
шах. Помислете си − какво огромно постижение е да научиш един човек през тринадесет
килии с почукване на пръсти; да го научиш да
вижда шахматна дъска, да може да си представи всичките фигури, пионките и разположението, да знае различните ходове; и да
го научиш на всичко това с такова съвършен
ство, че двамата с него можехме накрая само
с една зрителна представа да играем шах
чисто мисловно. На края ли казах? Да отдам
още веднъж дължимото на великолепния ум
на Опънхаймър: накрая той започна да ме
побеждава в играта − той, който никога в живота си не беше виждал шахматна дъска!
Каква представа например за офицер можеше да възникне в ума му, когато аз изчуквах
основния ни код за офицер? Напразно често
му задавах точно този въпрос. Напразно той
се мъчеше да ми опише с думи мисловния
образ на нещо, което никога не беше виждал,
но с което въпреки всичко беше способен да
оперира по такъв майсторски начин, че да
ме обърка безброй пъти в течение на една
игра.
Мога само да размишлявам за такава проява на воля и дух и да заключа, както тъй
често заключвам, че тъкмо те представляват
действителността. Само духът е действителен. Плътта е фантасмагория и призрак. Питам ви как − повтарям, питам ви как може
материята или плътта да играе шах на въображаема дъска с въображаеми фигури пред
един вакуум от тринадесет килии, свързани
само с чукане с кокалчетата на пръстите?
[1] немски биолог − защитник на трансформизма
Превод Сидер Флорин
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Скъпи приятели от в. “Родово имение”,

Сърдечен и солен поздрав от Бургас! Приятно е да констатирам, че вие с принципна
последователност и увереност увеличавате престижа на в. “Родово имение” и
търсенето му нараства и в моя град Бургас. Разбирам, че вие не държите непременно
на масовото му разпространение по павилионите (а на абонамент), но най-често
липсва и в официалните читални и библиотеки и в голям Бургас.
Благодаря ви, че публикувахте мои проучвания за преинтересния и изненадващ
българин инж. Никола Димков в пет поредни броя на в. “Родово имение”.
Популяризирането на личността и делото му заинтересува даже българи, които
работят в различни отдели на ООН в Ню Йорк.
А сега ви изпращам мое проучване за Учителя Петър Дънов и Бялото братство в
Бургас, тъй като от този град са доста от неговите първи всеотдайни ученици.
Успех на вашето благородно дело!
Сава Попов
29.09.2009 г.
Бургас
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ки. А тук да поспрем
за малко и чрез написаното от Атанас
Славов да скицираме
бащата.
“...Голям, слънчев
поп е той - Константин... чаровник е. Едроръст с холеричен
темперамент старец,
в очите на когото
още блестеше огънят на буден, господарски дух, който не
е обичал “думата му
да става на две”... Винаги наблюдателен,
с тиха външност, той
заговорваше плавно,

УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ
(БЕИНСА ДУНО) В БУРГАС
145 г. от рождението му и 65 г. от кончината му
(11 юли 1864 г. - 27 декември 1944 г.)
Продължава
от стр. 1
Една статия не
може даже да маркира изключителната личност и възходящото развитие на
проповедта за Божественото “Аз съм
Пътят, Истината и
Животът” и земния
императив за “Вяра,
Надежда и Любов” на
българина Петър Дънов. Изключителните
личности като че са
неизчерпаеми, защото имат в себе си миналото, настоящето и
бъдещето.
Да си припомним мисълта на Блез
Паскал: “... Съвремен
ният човек приема
за по-голяма обида
да бъде наречен глу
пак, отколкото без
нравствен и лукав”.
И веднага като противоположност мъдрите думи на Дъглас
Макартър отпреди
б5 години: “... Млад е
този, който запазва
в себе си способност
та да се очарова. Той
застава с лице срещу
изпитанията и на
мира радост в рус
лото на живота. Вие
сте толкова млади,
колкото е вашата
вяра. И толкова ста
ри, колкото са ваши
те съмнения. Толко

човека Учител, свързан и с нашия роден
Бургас.
Кой е Петър
Ко нс тантинов
Дънов?
Любопитно е да
знаем как негови съвременници са го представили осем години преди кончината му в София
на 27 декември
1944 г., а по-късно да научим как
е анатемосван
от
българската православна
църква, респективно от Светия
синод и накрая
как “научно” атеистичната и “философска” мисъл
на пропагандаторите комунисти “разобличи
а н т и н ау ч н а т а
и реакционна
идеология
на
религиозното сектантство”. Тези факти
и в нашата действителност са интересни
и многозначителни,
извън историческия
аспект - дистанцията.

Петър Дънов
– ранни
години

ва млади, колкото е
вашето доверие във
вас. Толкова стари,
колкото е вашето
отчаяние.
Млади
вие ще останете
също толкова време,
колкото ще бъдете
чувствителни към
живота, към приро
дата, към Човека,
към Безкрайността...
Ако един ден вашето
сърце бъде обхвана
то от песимизъм,
то нека Господ има
милост към стария
човек, в който сте се

превърнали!”.
Можем да не се
съмняваме, че такива
и подобни послания
са изричали (и изричат) всички световни
мъдреци, пророци,
учители и гении на
изкуствата,
културата и в научната
спирала за духовно
усъвършенстване и
вдъхновено мислене
и живеене в рамките
на нашето човешко
земно съществувание. С малко думи това е и учението на

Петър Дънов, наричан Учителя, е основател на българ
ското духовно движение Бяло братство.
Роден е през 1864 г.
в село Николаевка,
Варненско, в семей
ството на свещеник
Константин Дъновс-

мелодично, но със
сдържан тон, като
човек, който добре
се владее... По някое
време владиката Симеон - ВарненскоПреславски, ще го
потърси при идването си по някакво
честване и – “... Как
сте го оставили така!
- ще се скара. - Такова слънце!” Медал му
дава, улица урежда
да се кръсти на негово име (но никога не
й закачат табелката).
Чест голяма! А той
се смее в собичката
си и разправя врелинекипели на младите
лапета да пълни душата им със смях и
слънце.
А Петър завършва
средно образование
във Варна и Свищов,
след което за кратко
време учителства в
с. Хотанца. През август 1888 г. заминава за САЩ, където
следва теология, философия и медицина, и през 1895 г. се
завръща в България.
През 1896 г. излиза от
печат неговата книга
“Науката и възпитанието”. Известно е,
че до към 1900 г. прекарва в уединение и
самота, в размишление и съзерцание,
в молитва и дълбока духовна работа.
Влиза във връзка и с
първите си ученици.
През 1901 г. започва своите пътувания

из България, които
продължават
над
десетина
години,
като изнася сказки,
прави френологични проучвания, като
изучава качествата
на българите. Провежда веднъж в годината през месец
август “срещи на Веригата” - своеобразни духовни събори, в
които участват само
поканени лично от
него хора.
Установява се да
живее в София (на ул.
“Опълченска” 66) и
започва да изнася редовно неделни беседи, които, стенографирани, са издадени
под заглавие “Сила
и Живот”. Към 1918 г.
той основава т. нар.
Бяло братство, (не е
искал движението
да се нарича Дъновизъм или Учението
на Петър Дънов, както при Л. Н. Толстой
- Толстоизъм), което
определят като модерен християнски
научно-популярен
окултизъм. Считало
се, че приживе Петър Дънов е имал
над 50 000 привърженици - ученици
на Бялото братство
- сестри и братя. Около 1928 г. Учителя и
неговите най-верни
и
последователни
ученици се заселват
в покрайнините на
София и основават
поселище, наречено
“Изгрев” - център на
интензивен духовен
живот. Всички проповеди и беседи на
този вдъхновен и увлекателен проповедник най-системно се
стенографират и публикуват и чрез издателство “Братство”
- Севлиево. От 1929
г. е и първият летен
лагер при Седемте
езера в Рила с практикуване на танц паневритмия и песенен
ритуал, които стават
традиция в братския
живот. Учението на
Учителя се разпространява и в чужбина
- Япония, Финландия,
САЩ, Швейцария, Испания, Чехословакия,
Франция и др.
(Следва
продължение)

26 октомври - 1 ноември 2009 г.
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СЛОВОТО
И ДУМИТЕ
Андрей
БУДУГАЙ

1. СЪТВОРЕНИЕТО ЧРЕЗ
СЛОВОТО И
ДУМИТЕ

Разтворим ли една
от най-известните и
четени книги в света – Библията, на
първата й страница, в самото начало,
в първата й глава,
от ст. 3 нататък, ще
прочетем: „Рече Бог:
да бъде светлина. И
биде светлина. Видя
Бог, че свелината е
добро нещо, и отдели Бог светлината от
тъмнината. Светлината Бог нарече ден,
а тъмнината нощ.” С
думите „Рече Бог”
започва описанието
и на втория, и на третия, и на следващите
дни от Сътворението.
А светата „блага
вест” (евангелието)
от св. апостол Йоан,
най-мъдрия и предан ученик на Иисус
Христос,
започва
с думите: „В начало беше Словото,
и Словото беше у
Бога, и Бог беше
Словото. То беше
в начало у Бога.
Всичко чрез Него
стана, и без Него не
стана нито едно от
онова, което е станало. В Него имаше
живот, и животът
беше светлината на
човеците.”
Когато св. св. Кирил и Методий са
предприели
своя
истински
духовен
подвиг – да направят
превод на Библията
от древногръцки на
църковнославянски
(по същество на старобългарски език),
– не са могли веднага да намерят точното съответствие в

На филолозите-езотерици от София Елка Калинова и Мария Пешева
В древността, когато светът е бил възприеман не през призмата
на интелекта и чрез материалистично-прагматично-потребителския подход, а посредством всички невидими тела на човека (т. е. с
всички фибри на душата), мистично-религиозно, в онази древност на
Словото и на думите е било придавано огромно значение. То е било
много по-голямо от онова значение, което ние придаваме на речта,
езика и отделните думи сега, при девалвацията на изконните духовни ценности и огромна лавина от всякакви заместители, ерзаци и сурогати, заливащи всички сфери на живота и дейността на хората.
Ще се опитам в своите езотерични есета да „реставрирам”, доколкото е възможно, само някои аспекти на Словото и думите.*
славянските езици
на понятието Logos.
В онова време славянството е преминавало, образно казано, все още през
стадия на детството
(представител
на
младата Шеста подраса на Петата коренна раса – арийската)
и неговата умствена
дейност току-що се
е била формирала
като самостоятелно
мислене. Докато в
зрялата вече култура
на Елада понятието
logos е включвало
доста много значения: дума; понятие,
учение; реч, говор;
отношение; мисъл,
разум. С термина
logos Хераклит е определил и всеобщата
закономерност, а философите-идеалисти
– духовното първоначало;
световния
разум; абсолютната
идея; откровението;
основната същност
на целия свят; образа на Бога; външното
проявление на вечно
скритата причина. В
езотеризма логосът
е освен това и проявеното божество на
нацията или народа,

а също и демиургът,
творецът, излъчващ
се сам от себе си. За
понятието
„логос”
при превода е била
предпочетена лексическата единица
слово, която поради тази своеобразна
трансплантация на
смисловото съдържание е разширила
значително обсега на
значенията си.
Както твърди украинският изследовател на митовете за
езика Юрий Комар, в
древността „словото
било считано като
толкова силно сред
ство за въздействие
върху околната среда, че самото му изричане не могло, както си представяли, да
остане
безследно.
Точно така древно
египетският бог Птах
създал целия свят и
първите хора чрез
говора и сърцето си
– замисляйки творението и изразявайки
(буквално высловив,
укр.
„висловити”,
значи „изливайки в
думи”) замислено-

то. Такива вярвания
и представи били
разпространени и в
Древна Месопотамия – Междуречието,
Тигър и Ефрат. Словото на един от главните шумерски богове,
Енлил, е опора на не
бесата и основа на
земята. Изходното
състояние на Вселената, когато нищо
още не е назовано,
а това означава, че
нищо не е съществувало.”
С други думи казано, процесът на творчество-творение в
първоначалния си
вид е не нещо друго,
а акт на материализиране, уплътняване на
мисъл-формите чрез
словото, нещо като
втвърдяване. Ще отбележим, че древноруската лексема
творити е означавала „смятам, мисля”,
а творец – „който извършва, изпълнител”.
Явно не е случайно,
че в славянските езици думите „твърд,
твърда, твърдо”, утвърждавам, „твърд,

твърдта”, твар [първоначално създадена
< др.рус. зьдь (глина)
> создатель, зодчий], укр. тварина
(животно), творение
и дори притворство
са етимологично род
ствени. В езика е възможно да се открият
и други примери за
взаимосвързаност на
думата и творението,
за уплътняване-утвърдяване на думата
идея. Ето някои от
тях:
1. Слово и условие, тоест преминаване на енергията
на
мисълта-образ,
на мисъл-формата,
посредством думата в измерението на
триизмерния материален свят, където
съществуват веществено-физическите
тела. Думата става
фактор за реалното
съществуване, средата, в която живее
всичко имащо материално тяло, а в
глобално разбиране
Вселената, чието наименование (вселена – населена, калка

от гр. ойкумен, където „ойкео” е обитавам, населявам, живея) означава, че тя
цялата е жива.
2.
Украинските
думи мова (език) и
умови (условия) са
аналогичен пример.
3. Гръцката дума
logos и еднокоренната й санскритска
дума loca (свят, пространство) и латинската lex (закон, откъдето идва и lexica
– набор на думи-закони) – принципа на
мирозданието.
4. Руската дума
речь и съкоренната
й украинска дума рiч
(вещ) са пример за
уплътняване на думата. С тях са свързани
латинските думи res
(вещ, предмет, дело)
и realis (действителен, реален), тоест
„реализирана реч,
овеществена дума”.
5. Латинските думи
vox (звук, глас; слово,
език) и verbum (едновременно „слово”
и „действие”, глагол-процес), древноруската дума врать
(говоря),
немската
Wort (дума), руските
„вещь, овеществление” (уплътнение на
думата),
старославянското вещь (от
една страна „глас,
звук, дума”, а от друга
„предмет, вещ”), старославянските вещать, увещевание,
руските весть, провозвестие, повестьповествование, совесть (Словото, гласът на Бога в човека).
6. В латинския език
глаголите „for, fari” от
корена fa- (= санскр.
bha- > Bhagavan

* Авторът е роден в Кавказ и живее в Украйна. Едната му баба е българка и именно поради това той изпитва дълбоко вътрешно влечение към България и особен пиетет към българското слово и българската култура. Оформил се в лоното на руската
култура, той самият твърди: „Усещам се повече като славянин, в когото се преплитат три национални енергии.” (Бел. прев.)
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– „Бог, Творец”) със
значение „говоря” и
„facio, facere” (правя, изготвям, строя)
и съществителните
facies (външен вид;
образ; фигура, форма – уплътняване
на
мисъл-формата), fact (резултат от
въплъщението -уплътняването на „for,
fari”) и етимологично
латинските думи фабула, фабрика и др..
7. Старославянските глаголи деяти
(говоря) и деяти ся
(произхождам, правя се) > руски глагол
„деть, дену” (полагам,
помествам, скривам),
„надежда-надеждно” < дети (слагам, турям; зидам; полагам
– това, което е положено в основата), гр.
thesis (положение),
рус. „дело-делать”,
действие и вероятно дети (деца, т.е.
кого е „определено”
/рус. положено/ да
имаш и в кого трябва
да влагаш силите си;
срвн. изразите „быть
в положении” и простонародното „делать детей”).
8. Готската дума
razda (език) и заимстваните от готски
думи горазд (способен, годен, кадърен),
гораздить (правя,
строя, измислям) и
угораздить (вероятно попадам под въздействието на нечия
недобра дума).
9. Старосл. казати (говоря), лат.
casus (случай, участ)
и causa (причина),
рус. показать (привеждам факти, нещо
материализирано),
сказать, сказка (приказка, литературно
обработени разкази
за изначалното, положеното в сътворяването на света),
искажение (изопачаване на първоначалната дума-идея;
срвн. древноруското
казити (изопачавам,
развалям – на руски
„портить”), портить
< старосл. ректи,
рот (говоря) и др. Не
случайно Александър Пушкин е казал:
„Определяйте значенията на думите... и
вие ще избавите све-

та от половината му
заблуди.”
10.
Английските
съществителни Word
(дума) и World (свят)
вероятно са думи, които в древността биха
могли да са свързани
етимологично, както и немските Wort
(дума) и Welt (свят).
11.
Английските думи thing (вещ,
предмет( и think
(мисля, да помисля,
замислям се, обмислям; считам, смятам,
предполагам;
разбирам, представям
си). За вероятността
тези думи някога да
са имали общ корен
косвено потвърждение e и редуването
на съгласните g-k.
Може би е уместно
гореизброените примери да се допълнят
с цитат от книгата
„Сравнительный сло
варь мифологической
символики в индоев
ропейских
языках”
на Марк Маковский,
труд, съдържащ огромно изобилие от
лексически материал, но явно не всичко
заслужава еднозначно приемане. Авторът твърди: „Вещта...
била отъждествявана
с думата. Ср.: др.англ.
ceatta е вещ, пред
мет, но англ. chat е
приятелски разговор,
непринудена беседа;
тохарски A wram е
вещ < индоевр. *uerговоря; хет. memiia(n)
e слово, говор, език,
реч, но също и вещ;
арм. ban е дума, но
също и вещ; полск.
rzecz e вещ, пред
мет, но също и го
вор, език; нем. dingen
е възлагам, пазаря се,
но Ding е вещ, пред
мет. Сравн. също:
акад. awatu – слово,
реч, но и предмет
(това, за което става
дума); шумер. inim е
и дума, и предмет,
дело; кит. hua е език,
думи, но също и пред
мет; др.евр. dabhar
е дума; вещ; на езика
еве nya е дума, а също
и дело, събитие, вещ;
на езика фула hala е
дума, но също и дело;
вещество; вещ.”
Световно известната теософка Анни
Безант в книгата си,

озаглавена „Древна
та мъдрост”, е написала: „Ние сме признали за извор (начало) на вселената проявената божествена
Същност, наричана
Логос или Слово.
Това взето от гръцката философия наименование по съвършен начин изразява
древната идея: Словото, носещо се от
Безмълвието, Гласът,
Звукът, посредством
който световете се
извикват в битието.”
А в труда си (популяризиращ основите
на теософията) „За
гадките на живота
и как теософията
им отговаря” Анни
Безант посочва: „Целият всемир е не
нещо друго, а произнесено слово... И в
космоса, и в човека
еднакво е вложено
това свойство на звука, без който не може
да има форма, звука
– сътворител на формата, този, който я
поражда. Всеки звук
има отделна форма и включва в себе
си трояко свойство:
едно поражда формата, друго я запазва,
а трето я разрушава.”
Подобни размисли
могат да намерят потвърждение в езика.
Така например лексемите слово (дума),
славяни (една от
духовните задачи на
които е постигането
на тайните на словото, на думите), слава,
слыть (минавам за
някакъв), слышатьслушать-слух са от
едно гнездо. Възможно е да се допусне, че
имат общ произход
с лексемата слово и
групата думи посол
(посланик), слать (изпращам – значително
по-лесно е да се изпраща психоенергия
чрез думи, отколкото
чрез мисъл, например при магиите), сулить (обещавам).
Ако се има предвид редуването на
звуковете с/з, л/в,
к/х, не ще бъде трудно, нито сложно да се
види, че думите слух
и звук са двата полюса на едно и също понятие. Това съвпада с

положението в езотеризма, според което
светлината е създала
органа око, а звукът –
ухо. С лексемата звук
имат общ корен и думите звучать (звуча), звон (звън), звенеть (звъня, звънтя),
звать (викам, зова),
называть (наричам,
наименувам), лат. vox
– имащо едновременно следните значения: звук; глас; дума,
реч, слово, език.
Като синоним на
думата
называть
може да се приеме
лексемата
именовать, еднокоренна с
руския глагол иметь
и старославянския
имать (вземам), свързани с името (иметь >
имя > именовать) и
до известна степен с
обема, който на свой
ред е свързан с формата, в която обитава
същността-дух,
носител на името. Да
си припомним от физиката, че звуковете,
когато се сменят един
след друг, променят
и конфигурациите на
дребните песъчинки, поставени върху
пластинка до източника на звука: всеки
звук образува своя
форма.
Лексемите объем
(обем), съемка (снимане, фотографиране), прием (метод,
приемане), заем, емкость (вместимост,
обем,
капацитет)
имат основа „ем”, образувана от старосл.
глагол имать със
значение „това, което
е събрано”. Към тази
група се присъединяват и думите с основа на ять, древноруското яти – брать
(поемам, получавам),
взять (да взема; да
отнеса, да отведа),
която основа е еднокоренна със ст. сл.
имать: объять (да
обхвана, да обгърна),
обойма (пълнител),
разнять (да разделя,
да разглобя), отнять
(да отнема, да извадя), снять (да сваля,
да отменя, да премахна), изъять (да иззема, да извадя), память (памет, спомен,
съзнание), внять (да
отнеса с внимание).
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Еднокоренни с тях
са и думите внимание (своеобразният
рецептор на съзна
нието) и понимать
(разбирам). Така е и
с българския глагол
разбирам,
имащ
общ корен с руския
глагол брать (вземам, поемам) и понимать. Без насочване
на вниманието към
обекта на изучаване
(предметите-думи в
езотеричния смисъл)
не може да има и разбиране, а съзнателната ни памет разполага само с онова, към
което ние специално
сме обърнали вниманието си, какво сме
приели с рецепторите на нашето съзнание: цялата останала
информация отива
към областта на подсъзнанието. С думата
име имат общ корен
и думите имущество
и имение (това, което притежаваме, което е станало наше и
носи името ни).
По този начин
звукът, думата, формата и името (с всичко онова, което то
съдържа, т. е. неговата същност) са тясно
свързани помежду
си. Същото нещо четем в сравнително
известната
книга
„Основи на науката
за духа” (в оригинал
„Основы пневмато
логии”) на Владимир
Шмаков: „По своята
онтологическа природа всяко име е
предметно... Да познаваш реалното име
на предмета означава да познаваш каква
е неговата същност,
да го сътворяваш в
прекия и пълен смисъл на думата... Ведението (знанието
– А. Б.) на името не е
филологически подход и не е механично произнасяне на
звуци, а е сливане с
ритъма на индивидуалното естество,
срастване с Логоса...
Името е формата на
духа.”
Забележителната теософка Нина
Павловна Рудникова (последователка
на прочутия в предреволюционна Ру-

сия окултист Георг
Мьобес) в труда си
„Слънчевият
Път.
Арканите на Таро” е
посочила: „Думата е
формула, групираща
по определен начин
вибрациите на сътворяващата сила”. Думата също така е средство на мисълта, но в
миналото и бъдещето – и средство на сътворяването. Можем,
по думите на един от
титаните на руската
философско -религиозна мисъл Павел
Александрович Флоренски, да кажем, че
текстът е разгърната
дума, а думата – свит
текст. Можем да отделим своеобразни
йерархични смислови нива, образуващи единна система:
звук – сричка – дума
– изречение – пасаж
– текст.
Всяка дума, като
звука, носи в себе си
енергия. От енергия
е обладана думата
дори и тогава, когато е не в звукова,
а в писмена форма.
Гръцката дума енергия произхожда от
гр. ergos, ergon (работа, дело), чиято
основа
присъства
и в думите хирург
(работещ с ръце), литургия (букв. „общо
дело”, т. е. това, което
се прави със съвместни усилия), демиург
(създател; явно първоначално „творец
на народа”). Енергията, вложена в думата,
започва да извършва
своята работа при
контакта (съприкосновението) с онова
съзнание, което реагира на нея и предизвиква верижна
реакция, причинноследствена (кармична) връзка.
Думата може да
бъде сравнена с гена
в биологията. По своята природа генът е
своеобразна кристализация на вибрациите на душата, програма за разгръщане
на нейната същност,
за реализиране във
физическия
свят
на вложените в нея
възможности. Генът
е посредник между
духовните и матери-
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ално -вещес твените нива, той е като
мъничкия отвор в
пясъчния часовник:
през него небесното
се влива в земното.
Словото, или езикът
на народа, е неговият генетичен код, на
базата на който се
съграждат манталитетът, културата и историята му...
Функциите на ген
на различни нива –
племе, народ, свръхнарод, човечество
– се изпълняват и от
митовете в тяхното метаисторическо
разбиране. Първоначалното значение
на лексемата мит
(гр. mythos) е „слово, предание”. Това,
което сега (поради
продъ лжителното
и
последователно
въздействие на нед о б р о ж е л ат е л и т е
на човешкия род)
се възприема от повечето хора като
илюзорно (от лат.
illusio /насмешка/),
Митичното реално
е ключът към разгадаването на много
тайни на битието,
мостът към духовните светове, съхранените
откъслеци
от дълбочинни езотерични знания, които в нашата епоха
са пренебрегвани и
профанирани. Преобърналите всичко
надолу с главата материалисти (по-точно
атеисти) твърдят, че
митовете са измислени от невежи люде.
Но всъщност митовете, както и езиците,
са били давани на
човеците отгоре, от
Йерархиите, които
ръководят еволюцията на планетата. Те
са били предавани
посредством посветени, в устна форма.
Поети-посветени са
обличали тези митове в стихотворна
форма, която запазва
по-надеждно цяло
стното съдържание
на мита и значително облекчава процеса на запаметяване
на
информацията.
Същевременно, благодарение на формалната структура
на стиховете, по този

начин се свеждали
до минимум възможностите за изопачаване на смисъла от
новаци, които още
недостатъчно задълбочено са схващали
същността на предаваните им в стихове
езотерични знания.
Уместно е да се цитират думите за значението на митовете
на изтъкнатия ясновидец от средата на
20 век Даниил Леонидович Андреев (19061959), син на изве
стния руски писател
Леонид Андреев. В
своя епохален духовен труд „Розата на
Света”, в трета глава
на книга втора, поетът-посветен отделя
голямо внимание на
сложната езотерична природа на мита.
Според него митът е
втората реалност,
стояща над нивото на
човечеството, в която неговото съзнание
„навлиза с част от
своето същество и в
която се намират ръководството на формирането и развитието му и корените на
съдбата му”. С други
думи казано, митът е
Словото, което подпомага човечеството
да еволюира както
цялостно, така и по
раси, народи, нации
и т.н. Това е огромната мисъл-форма,
егрегорът на Създателя за човечеството
с всичките му части.
Всеки народ, имащ
(освен общочовешките) свои специфични задачи, има и свои
национални митове,
подкрепяни от Небето, информацията за
които е заложена и
в националния език,
сформиращ
самосъзнанието на народа и направляващ го
в определена посока
на развитие.
Може да се твърди, че Словото, първопричината (в сакралното значение)
е триипостасно понятие (като Светата
Троица), където едната ипостас е Първословото-ейдос на
върховния Творец,
втората ипостас е
словото-звук,
пос-
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редникът между духовния свят и материално-физическия
свят, атрибут на човешката реч, а третата ипостас е въплътеното слово, светът на
материалните форми. Като своеобразно потвърждение на
тази мисъл може да
послужи и авестийската религия, в която
срещу Върховното
божество Ахурамазда (Ормузд), предвождащо силите на
Доброто, е противостояла троицата на
силите на Злото: Ангро-Майню, Друджа
и Айшма. Името на
първата сила означава буквално „злата
мисъл”, на втората –
„злата дума”, а на третата – „злото дело”.
Тук виждаме същата
триипостасност, но
вече от страната на
Силите на Мрака, които впрочем изграждат своите светове
по аналогия на световете на Силите на
Светлината.
* * *
Книгата на Анд
рей Будугай е изда
дена на български
език в Lulu.com, найизвестната интер
нетна печатницаразпространител
на книги от автори
от около 80 стра
ни на най-различни
езици, един нов ме
тод (съществуващ
от 2002 г. в САЩ, а
впоследствие и в
Канада, Великобри
тания и Европа) в
издаването на кни
ги, периодични изда
ния, видео- и мулти
медийни творби.
Можете да я из
теглите безплатно
на следния адрес:
http://www.lulu.com/
content/5885053
Другите основ
ни теми в книга
та са: Слово – дума
– съзнание; Слово
– дума – вяра; Сло
вото и думитеклетви; Словото и
думите-заклинания;
Словото и думатапроклятие; Слово
то и думата-воин.
Включени са и някол
ко миниесета.

Елеонора Илиева Горанова, учителка
по немски език, гр. Силистра
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КЬОЛНСКАТА КАТЕДРАЛА

Мариана
ПРАМАТАРОВА
Безспорно
найпредс тавителната
забележителност
на германския град
Кьолн е катедралата „Св. Петър и света
Богородица”. Кьолнската катедрала извисява внушителната
си снага в центъра на
града и с великолепната си архитектура
внушава респект към
християнското вероучение и има важно
религиозно - фило софско значение.
От историческата справка е видно,
че Кьолнското епископство съществува
от 4-ти век. Преди
настоящата
сграда на това място се
е издигала църква,
чието
освещаване
е било през 870 г.

Как е изглеждала тя,
може да се види на
миниатюра от 1020 г.
в т. нар.”Кодекс на Халил”. През 1164 г. свещеници донасят от
Милано мощите на
тримата царе-влъхви
и така поставят началото на реликвариум
за мощи на светци.
Окончателния си вид
катедралата добива
чак през 1225 г.
Светините в църквата
привличат
поклонници от цяла
Европа и Кьолнската
катедрала става един
от важните центрове
за поклонение през
Средновековието.
Огромна строителна
работа е извършена по това време с
цел тази постройка
да бъде най-великата. Архитектурата
на катедралата не е
взаимствана от ро-

манския германски
стил, а от френските
готически катедрали.
Освещаването й е извършeно през 1322 г.,
но продължава да се
строи и обогатява до
15-16 в., а през 19 в.
се строят кулите и се
оформя вътрешният
й стил – неоготика.
Отвътре катедралата излъчва величие
и красота, благодарение на архитектурната орнаментика, витражите и олтарите.
Витражите изобразяват религиозни
сцени и пресъздават:
♦ страстите Хри
стови, св. Лаврентий
и Богородица;
♦легенда за апостол Петър и родословното дърво на
Исус Христос;
♦ пок лонението
на пастирите и изображения на кьолнс-
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ОБРАЗЕЦ НА
ГОТИЧЕСКАТА
АРХИТЕКТУРА

ките свети рицари;
♦поклонение на
тримата царе-влъхви;
♦ коронованата
Богородица (специфичен образ в Кьолн
ския край, където
изобразяват майката
на Христос с корона
на главата).
По-навътре под
купола има и други,
„царски витражи”. Те

МАЛКА ЕСЕННА ИМПРЕСИЯ
Дора ВУЧКОВА
Отиде си, без дори да се сбогува с
мен. Просто събра лъчите си в мидения
морски куфар и се качи на звездния, обсипан с цветя влак. Тръгна си, като преди това отпрати приятелите ми в родните им места и ми остави само спомена
за тях. Знаех, че все някога ще ме оставиш, но трябваше ли да е толкова скоро,
мое лято!
Ето я и нея. Облечена в дълга, обшита с най-различни на цвят листа, обагрена в различни цветове рокля. Рижата й
коса се спуска по нежните й рамене, а
кафяво-сивите й очи излъчват някаква
позната меланхолия. Взела в ръце багажа си – няколко червено-жълти куфара,
пълни с дъждове, бури и ветрове, крачи бавно, но уверено по перона на празната гара.
Спира, поглежда обсипания с цветя влак и
се заглежда дълбоко вътре в него. Тя повдига
едната си ръка и помахва вяло, след което навежда рижата си глава и продължава по пътя
си. Обхожда загадъчно перона, обръща се за

последно и дава знак влакът да тръгне. Той се
поколебава за миг, после тръгва, набира скорост и се понася по слънчевите релси, а след
това просто се изгубва. Брат й, лятото, си бе
отишъл и трябваше тя да го замести. Беше
дошло време от годишния календар, в което тя трябваше да властва – красивата есен.
Листата й са обагрени в различни полуцвето-

изобразяват 24 царе,
като се започва с Юда
и 24 старейшини на
Апокалипсиса.
Баварските витражи в катедралата
са дарение от крал
Людвиг І през 1842
г. и изобразяват св.
Йоан Кръстител, пророци, св. Елена и император Константин,
снемане от Кръста,
четиримата еванге-

листи, възнесението
на св. Дух и др.
Централният витраж е най-старият в
катедралата и представя библейски сцени от стария и новия
завет.
В катедралата са
гробниците на няколко епископа, реликвариума, съкровищницата.
На Света Богородица е поставен специален олтар, който
се счита, че покровителства град Кьолн.
На това място е стоя
ла Миланската Мадона, чийто образ е
признат за чудотворен и е една от трите
най-важни светини в
катедралата.
Друг
интересен
обект е образът на
„Милостивата
Богородица” или т.
нар.”Украсена Мадона”.
Скулптурите по
вътрешните стълбове са от 1290 г. и
изобразяват Христос, Богородица и
12-те апостола.
Мозаечен под и
дървени готически
пейки допълват атмосферата отвътре.
Точно в 12 часа на
обед в неделя е официалната
служба,
когато хористите изпълняват църковни
песнопения в съпровод на орган. Гледката е зашеметяваща.

ве, полусветлина. По-мъдра и по-замислена.
Събираща частици топли чувства от малки
слънчеви зрънца. Вятърът полюлява клоните
на дърветата. Едно листо плавно се отронва
и с кръгово движение започва бавно да пада.
Сякаш за миг се сбогува с краткотрайния си
живот. Клоните продължават да се люлеят,
искат да се отърсят от всички листа като от
ненужен товар. Наоколо се е образувал гъст
килим от пожълтяла шума. Тъмни облаци
покриват небосвода. Едри капки забарабаняват по оголените дървета. Разтварям чадъра, за да се скрия от студените сълзи на времето. Защото и то плаче по отминалото лято.
Навярно тъгува за умиращите листа. Или пък
се опитва чрез живителните водни капки
да ги съживи и запази?! Горкото небе! Нима
не знае, че животът на листенцата е кратък
и тъжен! Но не бива да тъжи за тях, защото
напролет те ще се преродят за нов следващ
живот – такъв е безспирният кръговрат на
природата.
Както е и при хората. Само че те не се
връщат след своя цял изминат житейски цикъл. А може би все пак се случва? Загубила
своята предишна памет, човешката душа се
преражда в нова дреха и в нов човек, с нова
светла и чиста мъничка душа...

Бард
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Уважаема Редакция,
Благодаря за хубавия вестник, за интересните неща, които научавам от него. От
сърце ви желая здраве и творческо дълголетие.
Изпращам ви три стихотворения за нашата красива Родина и се надявам да ги харесате.
С уважение: Ценка ИЛИЕВА, Варна

Спомни си
Когато си нейде далече
сред чужди земи непознати,
когато усмивката вече
не идва под мигли реснати...
Спомни си Родината своя
с Балкана и тучни ливади,
със ниви, класили сред зноя
и ехо от песенна радост.

Пирин!

Родопи
Доведе ме при вас април.
Задъхана се спрях от път
да чуя шепота ви мил,
дошъл от всеки горски кът.
И ето, взора чист и благ
лети от преспи в дол стаен
до борове, развели флаг
сред слънчевия топъл ден.
Ливади канят ме отвред
на губера зелен и нов
и с шарки лилави безчет
да седна тихичко с любов.

Пих от изворите ти студени
с радост да науча тайни скрити
за юнаци в битки възродени,
свята кръв проливали честити.

Когато водите студени
се плискат смутено в безкрая,
когато и мишци калени
на руля от мъка играят...

Слушах шепота на дивни мури
да се носи тихо надалече
и да спомня времена и бури,
вплели името на Гоце Делчев.

Спомни си Родината своя
с Балкана и тучни ливади
и къщата, там зад прибоя,
утеха на щедрата младост.

Дишах аромата на тревите
от поляни приказно вълшебни
и запълвах шеметно гърдите
с ведра чистота, целебна.

Когато сърцето, душата
се мятат в самотна прегръдка,
когато пресъхва устата
и чака жадувана глътка...

И сърничка до потока
със очите си говори
тъй невинно, че жестокост
кой ли може да й стори.

Съзерцавах красотата горда
в плен на твоята усмивка лятна
и преливаха у мен акорди
на една възхита необятна.

Спомни си Родината своя
с Балкана и тучни ливади,
и извора чист, сред усои,
що тихо нашепва балади.

Колко прелест има тука
за сърцето и душата!
Колко ручеи бълбукат
от гърдите на земята!

Пирин! Как да те опиша с думи!
Трябва с поглед да те зърне всеки,
да обходи върхове и друми,
за да скъта любовта навеки!

Тогава за миг ще отлитне
и мъка, и горест навярно,
защото картините китни
са спомен за теб благодарен.

Пред омаята вълшебна
падам на колене мигом.
За нектара й целебен
благослова ми не стига.

А из клоните прикрити
чуруликат в надпревара
птици, чудно гласовити
в ширната небесна зала.

Детски свят
Весела Михайлова АНГЕЛОВА- гр. София

Чипоноско
Кой лазурното небе
ще докосне с ръчичка?
Кой с босите крака
ще подскача в рекичка?
Кой ли песен ще запее,
ще потича, ще се смее?
Кой на Баба ще помогне,
за да може тя да смогне?
Кой усмивки все раздава,
но кротко нивга не застава?
Кой ще яхне люлка-конче,
ще препуска с вихрогонче?
С въртележката ще тича,
във витрина ще наднича
и балончета ще гони,
щом ги вятърът подгони?

Кой нослето си изцапа,
та и блузката накапа?
Това е нашето детенце –
чипоносото момченце.
То на батко си прилича,
все след него ходи, тича!

Детска молитва
Дядо Господи, прости ми, моля ти се от сърце!
Ако можеш ти кажи ми, ще стана ли добро дете?
Но защо ли тъй се случва често аз да пакостя,
а пък винаги решавам, че не трябва да греша?
Мама строго ме поглежда, после думички нарежда.
Но минава много време, тя не може да задреме
на немирното дете - палавото й хлапе,
мойта майка все прощава, но дали го заслужава?
Вечер с двете ми сестрички, тъй обичани от всички,
мама обич ни раздава и заспива чак тогава.

Очакване
Щом навън се свечери,
спират детските игри.
Също както в зори –
хлад наоколо цари.
Тихо, тихо у дома е
и защо ли все така е?
Няма живичка душа...
Мамо, по-бързо си ела!

Бард

24

СЪДБОВНА ВЪТРЕШНА ВРЪЗКА С
ТВОРЯЩИ СЪРЦА...
При честване на 120-годишнината от
рождението на Петър Димков – Лечителя
се проведе Национален конкурс за литературни творби. В Националния граждански
инициативен комитет се получиха над 70
приказки, разкази, есета и стихотворения
на автори от цялата страна – на възраст
от 7 до 90 години. Изпратените творби
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бяха журирани от комисия в състав: Велин
Георгиев, Евелина Стефанова, Люба Александрова и Вълчо Камбуров.
Тези творби са чудесен знак, че делото на
Петър Димков е живо и продължава да пуска
все по-дълбоки корени в душите на нашите
сънародници, които по някакъв начин са
били облъхнати от мъдрата тиха Светлина на очите и ръцете на Лечителя.
Невяна Керемедчиева,
член на НГИК „Петър Димков”

ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО
Петър Ангелов АНГЕЛОВ
13 год., V СОУ „Георги Измирлиев” - Благоевград
І награда за стихотворение (11-14 г.)

Заедно с вятъра, бузки надули,
да посвирим вълшебно, щурчови песни дочули.
И... с ухаещи билки рани юнашки да скрием,
да отминат болежки с чудните горски магии.
Затова бързат витите стари пътеки –
да се скрият високо, трудно достъпни за всеки!
Но върхът, устремен да подпре небесата,
чака детска гълчава да докосне дъгата...
Дъжд и слънце... покой и стихия
крият надежда, с която света ще откриеш.
Защото рисува светът красотата,
за да буди възхита, да не повяхва мечтата...

Детство мое, обичащо топлото лято,
като пъстро хвърчило полети над земята!
Потанцувай високо заедно с ятото птици
и кажи на небето за мечтите различни...

Ако имах крилете, с които безкрая да стигна,
бих искал с ръцете си и други край мен да повдигна!
Да сме весело ято, сякаш немирни врабчета,
но да бъдем отново палави малки момчета!

Затова те обичам, мое детство прекрасно!
Ти си пътят, водещ към всичкото щастие...
В две топли ръчички любящо доброто побираш,
за да бъдеш извор, от милост вечна преливащ!

РАДОСТТА Е ДВИГАТЕЛ НА
НАШИЯ ЖИВОТ
Дилян Георгиев СТАЛЕВ
ХІІ кл., ЕГ „Д-р Иван Богоров”, Димитровград
ІІІ награда (15-19 години)

Животът е дар за хората. Днес човек се бори,
за да живее, и обратно – поради прекалено усложнения свят. Радостта е неизменна част от
човешкото битие – същността й се изразява в
това, да прави живота ни по-лек.
Думите „живот” и „радост” са неразривно
свързани. Радостта е чувство, породено от
дълбок ентусиазъм, възхищение или обич към
ближния, към човека. Затова радостта има
различен характер. Животът е път, а радостта
– цветята по него. Като вървим, понякога откъсваме по някое цвете, за да се усмихнем и
продължим напред. Така придаваме смисъл
на своето съществувание и постепенно разбираме кое е най-същественото от него.
Мотото „Радостта – двигател на нашия
живот” определя един от екзистенциалните въпроси на нашето съвремие – как човек
трябва да живее. Когато чуем думата „живот”,
ние веднага се сещаме за себе си и за това,
как прекарваме времето си. Съществителното
„живот” има ключово значение, защото самият живот включва нашето минало и бъдеще.
Миналото на човека се свързва с неговата
същност – откъде произлиза и с какво се е занимавал. Бъдещето има символно значение.
От нас то се асоциира с нещо ново, предстоящо, интересно, очакващо се. Животът е различен при отделните хора. Поведението и
характерът на един човек зависят от това, как
е преминал неговият живот. За едни той преминава сравнително леко, а за други – тежко.

За да живеем по-разнообразно и не толкова
обременено, ние се забавляваме. Чрез комуникацията и новите запознанства ние все повече преоткриваме себе си и успяваме да се
развиваме и развличаме. Единственият отговор на въпроса, как бихме живели по-добре,
е: когато се радваме. По своята същност радостта не е само чувство. Тя е нещо специално:
нещото, без което един човешки живот би бил
немислим. Безброй са примерите от живота,
литературата и историята – как радостта е
крепител на човешкия дух. Съществуват много
бедни хора, които биват лишени и от най-малкото. Когато им подадеш ръка, ти извършваш
едно добро дело, същевременно скрепено с
усещането за радост, което безпомощният човек изпитва при твоята помощ.
В човешката душа може да се породи радост
от съвсем незначителни и дребни неща. Човек
изпитва удовлетворение, свързано с радостни чувства, когато е пожънал успех в индиви
дуален план. Несравнимо е усещането, когато
след много години се видиш с близък човек, с
когото сте били разделени дълго време.
В един от интересните Йовкови разкази
– „Серафим”, едноименният герой извършва
благородна постъпка, като дава на непознатата Павлина всичките си припечелени пари. В
края на разказа усмивката на Серафим изразява безкрайната му радост от помощта, която е
оказал, и мечтата му за един по-хармоничен и
добър свят...

Чувства на радост могат да бъдат породени
от един учтив поздрав или „добра дума”. Като
християни всяка година празнуваме Коледа,
Възкресение, Нова година и други празници,
които имат за цел да сплотят българското семейство. На празниците хората изживяват
едни от най-радостните си моменти. За хората творци като художници, музиканти, пое
ти изкуството е смисълът на техния живот.
Чрез него те чувстват света и това ги кара да
се радват. Оздравяването за болния човек е
също радост.
Лично аз се радвам, че живея, имам семейство, приятели и всеки ден виждам изгрева и залеза на слънцето. Удовлетворен съм и
чувствам радост, когато посетя нови места,
видя различни неща и се запозная с интерес
ни хора. Вълнувам се от досега с природата,
животните. Наслаждавам се на всеки миг и се
опитвам да живея по-пълноценно – с повече
радост, защото тя е двигателят на човешкия
живот.
Човешкото съществуване крие в своята
същност много въпроси. Хората всеки ден
преоткриват себе си и все повече разбират
смисъла на живота. Като цяло той протича
еднотипно. Радостта е едно от най-съкровените чувства, пряко свързано с човешките
ценности и преживявания. Тя е уникална и
незаменима. Чрез радостта ние живеем попълноценно, по-дълго. Тя е символ-крепител
на човешката душа.

