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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема
(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), 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.

Културната радиация
Момин проход е
известен с деветте
си минерални извора, с температура
на водата 64°С и радиоактивност, втора в България след
Нареченски
бани,
трета в Европа и 25та в света. Думата
радиоактивност или
радиация произлиза
от латинската radiare
– изпускам лъчи, и
тъй като навлизаме в Новата епоха Епохата на Водолея,
решихме да се убедим, че и културата
изпуска своите лъчи
– лъчите на светлината и прогреса.
Продължава
на стр. 4

на Момин проход

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!

ОБЯВА
На 21-22 ноември във Варна ще се проведе
14-та Историческа Конференция “България
в световната история и цивилизации - дух и
култура”.
Акцент на Конференцията тази година е

темата “КРАЕЗНАНИЕ”.
Конференцията ще се проведе в Пленарна
зала на Община Варна от 10 часа.
Заявки за участие на тел. 052/30 00 64 Даниела Василева
e-mail:
dangrafik@abv.bg

Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

ЕНЕРГИЯТА
НА ЖИВОТА
Снемете от кръста
Исус Христос

Веднага ще кажа, че не трябва да се бърка
учението на Исус Христос и самоотвержената просветителска дейност на старците на
руската църква с ритуалите, с които днес се
сблъскваме. И най-прекрасното учение може
да бъде неутрализирано с окултни методи.
Вие сами разбирате, че Исус Христос няма
никакво отношение към тях.
Нещо повече, Той Самият и досега виси на
кръста благодарение на усилията на окулти
стите и на нашето неразбиране. Не случайно
посветих няколко глави на силата на човешката мисъл, с помощта на която хората могат
да сформират образи. Ако това е ясно, то кажете, кой е най-яркият образ за Исус Христос във вашите мисли, в мислите на повечето
вярващи? Запитването показва, че това е образът на Исус Христос, разпънат на кръста.
Изображения на разпятието ще видите
във всеки православен и католически храм.
Кой и с каква цел е измислил подобен окултен метод? Искал ли е самият Исус Христос
точно това негово изображение да бъде основно, надделяващо над всички останали?
Разбира се, че не!
Но ние, именно ние, със силата на мислите си продължаваме да проектираме разпятието. Забележете, не възкресението, а
разпятието. И целуваме не възкресението, а
разпятието. С това именно Го държим все на
кръста.
Този най-прост окултен метод използва
енергията на колективната човешка мисъл
при формирането на образа.
И ще продължава да си виси на кръста
Исус Христос дотогава, докато ние не разберем и не Го смъкнем с нашите мисли. Докато не престанем да се поддаваме на окултни
уловки.
Още изначално при формирането на религиите жреците се стремели във всяка от
тях да заложат свои окултни ритуали и доктрини.
Сайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

Всяка
религия,
дори най-светлата,
призоваваща
към
добро и благообразие, при внедряването на жреческите
нюанси ставала за
тях най-мощно оръжие - механизъм. С
помощта на този механизъм те напълно
подчинявали цели
народи, насъсквали
ги един срещу друг
до пълното им унищожение. Така е било, така е и днес. В много
религии и днес присъстват окултни ритуали
и доктрини, смисълът на които и степента им
на влияние върху човечеството са известни
само на жреците.
Проектирането на разпятието на Исус
Христос от мислите на множество хора става
благодарение на окултен ритуал.
Но и самите хора, осъществяващи тази
проекция, по-точно техните души, ще бъдат
разпънати дотогава, докато те самите проектират разпятие.
Колективната мисъл за разпятието е толкова силна, че тя прониква дори в плътта на
съвременните хора. Кървящите рани на Исус
Христос периодично се появяват на телата
на някои вярващи, наричат ги “тайната на
стигмата”. Мнозина учени смятат, че стигмата
- кървящите рани, са следствие на психично
заболяване. Аз бих добавил, че това е заболяване не само на отделен човек, а на част от
обществото, и първопричина за него е внедреният от жреците окултен ритуал.
Обаче вместо да изяснят докрай това явление, предприемчиви хора изграждат своя
бизнес върху него.
Например в аржентинския град Сан-Николос живее Гледис Мотта. Тя е стигматичка, а
около къщата й се води търговия с всичко,
което пряко или косвено е свързано с нея.
Сибирският старец каза:
“Убийството на хора от хора и това, което

вие наричате тероризъм, са следствие
от жреческа доктрина, внедрена в множество големи и малки религиозни обединения.
Те са измислили доктрината за това,
че истинският, Божественият живот на
човека не е на Земята, а някъде в друго измерение. Те са измислили образа
на рая извън Земята, създадена от Бога.
Благодарение на тази доктрина у множество религиозни фанатици възниква
пренебрежение към земния живот, те
са готови при съвсем незначително въздействие върху психиката им да убиват
себе си и другите.
Анастасия се опитва да даде тази информация чрез много фрази и с различни думи.
Не всички ще разберат казаното от нея. Не
всички ще разберат и моите думи. Ти, Владимире, и твоите читатели трябва внимателно да помислите над казаното, да намерите
свои примери и доводи. Различните езици,
слети в едно, ще могат да освободят хората.
Погледнете внимателно днешните войни
и терористичните прояви и ясно ще видите
влиянието на чудовищна доктрина”.
***
Сибирският старец говори още известно
време по тази тема. Струваше ми се, че малко се вълнува. Понякога спираше речта си,
поглаждаше висящото на гърдите парченце
кедър и пак се връщаше към онова, което
сами трябва да видим, да почувстваме проявлението на окултните ритуали и доктрини.
“Никакви духовни учители няма да могат
да избавят от тях хората, ако те сами не
започнат да се замислят и не се научат да ги
различават” - казваше дядото.
Мисля, че разбрах значението на неговите
твърдения и реших да разгледам явлението тероризъм в нашия живот. В бъдеще ние
трябва заедно да го изясним. Аз само ще започна.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА
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ПРОДЪЛЖЕНИЕТО
СЛЕДВА

Ефим КУШНЕР,
поет, писател, международен кореспондент на в. “Родово имение”
Съобщението, че
сред нас вече го няма
Николай
Кафтанджиев, предизвика у
мен противоречиви
чувства.
Първото,
което още дълбоко
седи в съзнанието
ми, това е чувството
на скръб и печал за
човека, с когото ни
свързва дългогодишна дружба и съвместна работа в името
на материализацията на идеологията в
книгите на Владимир
Мегре “Звънтящите
кедри на Русия”. Второто чувство, това е
новото, което си пробива път в началото
на златния век, когато се появи реалната

възможност за възстановяване хармонията между вечната
душа и безсмъртието
на физическото тяло.
За моя голяма радост второто чувство
бързо неутрализира
скръбта и тъгата. Аз
възприех кончината
на Николай Кафтанджиев като временна
раздяла с неговите
роднини и близки, с
неговите единомишленици.
За мен Николай
Кафтанджиев се явява един от Учителите,
който участваше и
участва в опознаването на божествените закони на мирозданието. Неговата
вътрешна духовна
култура и интелект се
проявяваха на всички
многочислени
беседи на различни
теми от съвременния

живот. Той не просто
прие на вяра идеите в
книгите на Владимир
Мегре, но за кратко
време осмисли практическото значение
на
построяването
на родовите имения
върху
пустеещите
земи. В неговите изказвания и статии
личи убедеността в
започващата ера на
новата цивилизация,
построена върху божествените закони
на мирозданието.
Героинята от книгите на Владимир
Мегре,
Анастасия,
ни даде информация
за възможността за
безсмъртие на нашата душа. На този проблем ние с Николай
Кафтанджиев отделяхме много време
в нашите беседи. И
така се роди идеята
за съвместно твор-

чество - да напишем
съвместно няколко
книги, отразявайки
в тях невидимите
съзидателни процеси на нашето време.
Черновата на първата книга с название
“И живеем, и виждаме” е вече написана
от нас. Надявам се, че
Атанас Панчев ще успее да я издаде през
2010 година. Аз ще се
постарая да подготвя
превода на български език.
В първата книга
отразихме взаимовръзката между идеите на Петър Димков
и Анастасия, героинята от книгите на
Владимир Мегре, по
въпроса за реалното
разоръжаване.
Както е известно
съзидателните мисли
са материални и притежават голяма енергия. Те са безсмъртни
и се съхраняват в
уникалната библиотека на божествения
интернет. Съзидателните мисли са безсмъртни, както е безсмъртна човешката
душа. Затова аз се
обръщам към Николай Кафтанджиев по
всяко време, когато
ми е необходим негов съвет. Обръщам
се и сега, когато него
го няма временно
сред нас.
Николай! Нашият
творчески съюз ще
продължи! Ще има
продължение на твоята активна работа
във вестник “Родово
имение”!
Ти ще продължаваш да присъстваш
на срещите с читателите на твоите книги
и статии! Аз съм дълбоко убеден, че твоята кончина е крат-

котрайна творческа
“командировка” на
твоята мъдра душа.
Затова аз не ти казвам: Прощавай!
Аз ти казвам: До
скоро виждане!
Аз казвам: Успех
на нашето творческо
съдружие!
Тези слова произнасям с пълната увереност, че именно
така и ще бъде. Моята увереност се базира на елементарната
логика, която открих
след изучаването на
идеите на книгите
на Владимир Мегре
“Звънтящите кедри
на Русия”. Ще се постарая съвсем накратко да разясня на читателите на вестник
“Родово имение” тази
логика. И така, съгласно изказването на
Анастасия, съществува програма на Бога,
която с голяма скорост се материализира на нашата Земя.
В тази програма без-

смъртието на душата
заема важно място.
Нашият Създател желае на планетата да
живеят богочовеци
в прекрасни, неостаряващи физически
тела. За успешната
реализация на тази
програма на Бог Му
е необходима голяма
армия от високодуховни интелектуални личности. Аз не
се съмнявам, че към
тези личности се отнася и Николай Кафтанджиев.
Затова “командировката” на вечно
младата душа на Николай Кафтанджиев
няма да е задълго.
Това зависи от всички, които той познаваше отблизо. Необходимо е да продължаваме да общуваме
с него на нивото на
съзидателните мисли и да не скърбим
за случилото се!
12 октомври
2009 година

Български дух
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Културната радиация
на Момин проход
Продължава
от стр. 1
Нашата агитбригада, допълнена с
Ани Янкова - член на
НГИК „Петър Димков”, този път отиде
в Момин проход, не
защото там наскоро
бяха регистрирали
НЛО или да измерим
природната радиактивност, а за да подкрепим културната
активност на читалище „Гео Милев”, което
тази година отбеляза
65 години от създаването си.

„Земята ще
бъде рай –
ще бъде” –
мотото на
читалище
„Гео Милев”
Прекрасна сграда
с голям киносалон,
богата библиотека,
няколко танцови и
фолклорни
групи,
получили
награди
в страната и навън.
Предс тавитeлната
сграда на читалището е от тези културни
центрове, които масово се строяха в пе-

риода 1970-1980 по
цялата страна благодарение на мащабните програми на
Людмила Живкова.
Главното богатство на всяка организация е човешкият
капитал, а в Момин
проход явно бяха
случили – толкова
сърцата и запомняща се среща отдавна не бяхме имали.
Посрещна ни душата
на читалището – биб-

лиотекарката Красимира Николова, и
нейната доброволна
сътрудничка, радиираща сърдечна енергия, Румяна Спасова.
Те не само следяха
публикациите
във
вестник „Родово имение”, но и бяха избродирали и нарисували
картини върху плат.
Просторното фоайе
е украсено с богата
фолклорно-битова
изложба, едната стена е заета от многобройните дипломи
и отличия, получени
от съставите на читалището, а срещу
входа погледа привличат огнените слова на Гео Милев „Земята ще бъде рай
– ще бъде!”. Може
би, защото мотото на
вестника ни е „България ще бъде рай”,
вечерта протече в
силно приповдигнат
и празничен тон. Салона изпълниха хора
с живи погледи и нескрито любопитство
към дейността на
вестника и НГИК „Петър Димков”. За това
спомогнаха и ярките
слова на академик
Атанас Панчев, руския поет Ефим Кушнер и Тодор Ялъмов.
Особено топло бяха
посрешнати словата на Ани Янкова за
Петър Димков и дейността на комитета
по възпитанието на
подрастващите. Интересът към нашата
дейност пролича и
след вечерта от дълго продължилия разговор с Любомира
Минчева – зам. кмет
на общината, и Ани
Кирова – отговаряща
за културата в общината. Секретарката
на читалището Надка
Вучева връчи на гостите паметния медал
по случай 55-та година от дейността му.
Само през 2008 г. те
имат шест спечелени
и реализирани проекти като: „Паркът отново привлекателно място за местното
население и почива-

Български дух
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щите”, “Традиционна
василишка сватба”
- вписана в официалната листа за “Живи
човешки съкровища”
на България, и други
интересни прояви.
В
организираните
трудови дни се включват над 100 човека
от местното население, включително и
ученици от ОУ ”Христо
Смирненски”,
които сформирали
група „Зелени патрули”. Създали са едно
прекрасно място за
всички възрасти от
местното население
и почиващите - за
почивка, разходки и
игра.

Курортът
Момин
проход –
история и
бъдеще
Община Костенец
и град Момин проход се намират на
стратегически важен
кръстопът, който се
определя от близостта им до двата най-големи града – София и
Пловдив, както и 5-те
национални курорта в района – Момин
проход, Вили Костенец, Пчелински бани,
Долна баня и Боровец.
Градът е известен
с топлите си минерални извори още от
времето на Римската
империя, като преди
това тук се е намирало старо тракийско
селище на серди и
беси. От 1950 г. Момин проход е обявен

за балнеоложки курорт с национално
значение, а от 2006
г. получава статут на
град.
Момин проход се
намира в Средногорието, в близост до
прохода
Траянови
врата, където през
976 г. цар Самуил
разгромява армията на византийския
император Василий
II. Проходът е прочут и с това, че тук
през 1442-43 г. полс-

кият крал Владислав
Варненчик разбива
турските войски на
Мурад II и се сключва
Сегединския мир. А
на следващата 1444
г. кралят, вдъхновен
от победата, повежда последният в историята кръстоносен
поход за освобождаване на България и
намира своя край до
Варна. На лобното му
място Петър Димков
издига през 1935 г.
Парк-мавзолей Вла-

дислав Варненчик, а
на нас, членовете на
НГИК „Петър Димков”, бе изключително приятно, че историята кръстосва по
толкова неочакван
начин проявите на
тези изключителни
личности -герои.
Момин проход е
наричан и Момина
клисура – отглас от
легендата за отбраната на прохода от
девойки, а също и
Момина баня – според поверието от поява на нимфи-моми в
радиоактивните изпарения.
Днес водата в Момин проход облекчава и лекува заболявания на дихателната,
сърдечно-съдовата,
нервната и храносмилателната системи, както и проблеми
на метаболизма на
веществата и различни алергии. Очарованието на курорта е в
съчетанието на планинска природа, чист
въздух, минерални
извори и прекрасни



планински гледки.
„Осъзнатата красота ще спаси света” казва Николай
Рьорих и ние видяхме и почуствахме как
прекрасните хора от
Момин проход одухотворяват чаровната природа и щедро
пръскат еманацията

на културата. Показват ни, че радиацията на духовността е
многократно по-полезна и важна за бъдещето на България.
Тодор ЯЛЪМОВ,
зам.-председател
на НГИК „Петър
Димков”
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Вече на книжния пазар са първите четири издания от поредицата “Звънтящите кедри” на Издателска къща “Новата цивилизация”.
След невероятния успех на другата наша серия “Библиотека Анастасия”, от която до момента са излезли от печат двадесет и девет
невероятни книги, с изявени и доказани автори с международно и българско значение, нашето издателство реши да издаде и книгите
на световноизвестния руски писател Владимир Николаевич Мегре. Това е един прекрасен, силен човек, велик писател, учен и политик.
Тиражите на книгите му в момента са преминали четиридесет и пет милиона в световен мащаб и са преведени на повече от тридесет
езика, в това число на всички основни - английски, немски, испански, френски, италиански, дори и на хинди.

Заявка и поръчка на горепосочените книги може да направите на телефони: 02/962 16 85 и 0888 693 359, както и на e-mail: rodimenie@abv.bg
Книгите на ИК “Новата цивилизация” ще намерите и във верига книжарници “Хеликон” и “Пингвините”.
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ЧЕСТИТА ГОДИШНИНА!
БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ, И ВСЕ ТАКА ДРЪЗНОВЕНИ И
ВСЕОТДАЙНИ НА ДЕЛОТО СИ - БУДИТЕЛИ И РАДЕТЕЛИ ЗА
ДУХОВНОТО ИЗРАСТВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ.
НЕКА ПЕРОТО ВИ Е ВИНАГИ ПОТОПЕНО В МАСТИЛНИЦАТА НА
ВДЪХНОВЕНИЕТО И ДОБРОТВОРЧЕСТВОТО.
Приятелите от “Кварц-България” Бургас

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
До: Академик Атанас Панчев - създател и
издател на вестник “Родово имение”
До: екипа на вестник “Родово имение”

ПРИВЕТСТВИЕ
Уважаеми дами и господа,
Скъпи приятели,

интелигентен, трудолюбив и отворен за всичко
ново и полезно екип. Подобно мащабно дело
неизменно носи печата на колективното усилие.
Ала все пак зад всичко изброено стои фигурата на една забележителна личност - академик
Атанас Панчев: душата, двигателят, идейният
вдъхновител и същевременно ненатрапчивият
изпълнител на тази заслужаваща най-висока
оценка инициатива. Той положи началото, той
поддържа темпото, той съзира със своя мъдър
и далновиден вътрешен взор хоризонта на бъдещето.
Затова моите сърдечни поздравления и найискрени пожелания за нови творчески завоевания и утвърждаване на всичко положително, за
което ратува вестник “Родово имение”, са отправени към целия му прекрасен екип, но на първо
място към Вас, Академик Атанас Панчев!
Дерзайте! Бог благославя и подкрепя всяко
човешко дело, което е в служба на Неговия велик план за света. А Вашето дело е точно такова.
Като скромен участник в списването на вестника Ви давам думата си, че и занапред ще се
старая да откликвам на потребностите на Вашите многобройни читатели със своите публикации.
На многая лета! И нека се срещаме все така
често по кръстопътите на духовното просвещение, устремени към една цел - разширяване
на съзнанието на съвременния човек, благоден
ствието на утрешния ден на България и света!

Когато едно дете навърши четири години, то
вече може да ходи и да говори свободно. Все още
не е самостоятелна личност, но с бързи темпове
опознава света и задава все по-умни въпроси.
Вестник “Родово имение” вече е на четири
години - все по-далеч от младенческата възраст
на прохождането и все по-близо до разцвета
на творческата зрелост. От гледна точка на вечността този период от време е твърде кратък, но
е известно, че в космическите мащаби определящо е не количеството, а качеството. А в тази
насока екипът на вестника има с какво да се гордее. Все повече българи - у нас и в чужбина - го
четат и се обогатяват с интересната, полезна и
разнообразна информация, предлагана от него.
За четири години вестник “Родово имение”
се превърна в пионер на духовната просвета за
любознателния и търсещия истините на живота
българин. Предоставяйки пълна свобода на свои
те автори, разкривайки все нови територии на
благородното просветителство и приложимото
знание, това любимо за мнозина издание някак
неусетно се превърна в образец за конструктивно, задълбочено и отговорно изследване и Честито!
популяризиране на най-актуалната за нашата
епоха проблематика.
Безспорните постижения, които без сянка
София, 24.10.2009 г.
на ласкателство можем да припишем на вестник “Родово имение”, са дело на неговия буден,
Искрено ваш д-р Константин Златев

Уважаеми дами и господа,
Моля да приемете моите най-сърдечни
празнични поздравления по случай
четвъртата годишнина от създаването
на нашия прекрасен универсален
форум “Родово имение”!
Искрено съжалявам, че съм лишен от
възможността да присъствам лично на
празничното тържество. Бих искал по
случай празника да ви пожелая още
по-голям размах в бъдещите дейности
и нови успехи, както и да ви изпратя
скромни подаръци от нашето Първо
родово имение, които ще получите в
близките дни в офиса:
1. Плодове от екзотични култури,
отгледани в имението.
2. Оригинално декоративни растения,
откледани в имението.
3. Албум със снимки от живота на
имението и някои исторически
бележки от създаването му, тъй като
през тази година се навършиха 40
години от неговото придобиване от
страна на нашето семейство.
С най-сърдечни благопожелания:
Проф. Аспарух ПЕТРАКИЕВ

Родов корен



Първи ноември - ден на народните будители

“Отечественая любов
е велик наш долг”
Екатерина Стаева,
Велинград
В черковната борба на Българското
възраждане около едно десетилетие участва
Неофит Бозвели.
Неофит Бозвели е роден през 1785 г. в Котел. Като малък посещава килийното училище, където по това време учителствува поп
Стойко Владиславов (Софроний Врачански).
Прочитането на Паисиевата „История славянобългарская” става причина за заминаването му в Атон. Отсяда в Хилендарския манастир и получава духовното име Неофит. Кои
учебни заведения е посещавал, докато е монах, не се знае. Предполага се, че е бил ученик и в някое гръцко училище, защото притежава големи познания в областта на гръцкия
език, литература и култура.
В Хилендарския манастир той служи като
дякон две години. След повишаването му за
свещеник служи още една година. Тук обаче
той се чувства като затворник, потиснат от
манастирската атмосфера и далеч от живота
в България.
След излизането от манастира Неофит
тръгва из България. Отсяда по-продължително време в Свищов. Това е времето след
края на Руско-турската война от 1812 г. Изпълнявайки черковните си задължения, той
спомага и за възстановяването на нормалния икономически и обществен живот в града. В Свищов Неофит Бозвели прекарва 20
години. През това време се проявява като
учител, просветител и будител. Той полага
огромни грижи за построяване на училища,
в които да преподават образовани учители.
Свищовското училище става едно от най-популярните учебни заведения в България. За
нуждите на учебното дело Бозвели съставя
енциклопедичното училищно пособие „Славеноболгарское детоводство” - най-забележителното възрожденско училищно помагало след Рибния буквар. В него той пише:
“Отечественая любов е велик наш долг...
Всякий е должен да запази отечеството
с всичките негови сили и когда се случи
нужда и да умре за отеческа любов”. В “Детеводството” Неофит Бозвели пръв от българските възрожденци съставя географско
описание на нашите земи, които според него
били хубави, със здрав климат, а народът ни гостоприемен, трудолюбив, сърдечен и умен
и само невежеството затъмнявало тези благородни черти.
Своите идеи Неофит популяризира не
само в Свищов. Когато напуска пределите
на манастира и тръгва сред народа, получава прозвището Бозвели, което означава
буен, непокорен поп. (Кръщелното му име
не се знае.) Той обикаля различни селища из
страната, разнася новия учебник и възпитава българите в патриотичен дух, призовава
към просвета и наука: “Да имат человеците помежду си любов, согласие... да помиловат изпадналите си ближни, да женят

сирачетата... училища да правят, да се
просвещават сос науките, за да могат да
разпознават истината от лъжата...”.
Бозвели посещава Троянския и Габровския
манастир, Търново, Котел. Навсякъде установява контакт с будните и родолюбиви българи, произнася проповеди.
По това време в Търново се повежда борба срещу фанариотския владика. Българите
от много селища започват борба срещу непоносимите владишки данъци. В Цариград
постоянно пристигат прошения против
произволите на фанариотите. Всичко това
кара Неофит Бозвели да замине за Цариград.
Там установява контакт с българите шивачи
на дрехи за турската армия и тези от Балкапан хан. Сред българските еснафи, търговци
и книжовници той започва борба срещу фанариотското духовенство. Пламенен агитатор, за кратко време привлича много съмишленици и симпатизанти. Спечелва доверието и става духовен наставник на Раковски,
който по това време е ученик. Почувствал
подкрепата на българите, започва да действа още по-смело. Агитира за създаването
на „Българско общество”, което да обедини
силите на народа, настоява за разрешение
от Патриаршията за построяване на българска църква в турската столица, която да стане духовен център на българската колония и
на нейната борба за българска църква и бъл
гарско богослужение, която по същността
си е борба за признаване на българската нация. Бозвели създава метох, където отслужва първата българска литургия в Цариград и
произнася пламенни речи.
По същото това време български делегати настояват на мястото на гръцкия владика
Панарет да бъде назначен Неофит Бозвели.
Фанариотите обаче подкупват делегатите,
подменят документите и назначават нов владика, но пак грък. На Бозвели предлагат да
стане протосингел на новия владика.
По-късно Неофит Бозвели подава оставка
и се установява в Лясковския манастир. Когато отново иска да замине за Цариград, за
да организира българите на борба против
фанариотите, той е наклеветен, арестуван
и заточен в Света гора. Там, в Хилендарския
манастир, го приемат за монах, а после го
местят в други манастири. В автобиографичния диалог „Разговор с един бесарабски бъл
гарин”, както и в писма до близки и познати
Бозвели описва живота си в манастирите. Измъчва се от това, че не получава писма от никого. Той пише в едно от писмата си: ”Чудно,
аз сам в Цариград и тука сам седех за народа
си, а един цял народ да ме остави”.
По време на изгнаничеството си Неофит
Бозвели пише по-голяма част от диалозите и
стихотворенията си. В тях той се изявява като
писател, общественик и родолюбец.
Снабдил се с тескере и писмо до министъра на външните работи, Бозвели тайно напуска монашеската атонска република.
По-късно с поръчителство на Високата
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ПОКЛОН ПРЕД БУДИТЕЛИТЕ НИ НАРОДНИ
Харалан НЕДЕВ
БЪЛГАРИ, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ –
Творци на ярка, жива светлина,
живяхте в мрак! Но с дух свободни
вървяхте сред пределите ни родни
в път трънлив, по път към Висина.
И семето от вас с любов посято,
след време раждаше прекрасен плод,
и словото ви живо и крилато,
превръщаше се в слово свято,
пробуждащо заспалия народ.
И вашите следовници след време –
будители - учители добри,
понесли благородното си бреме,
се бореха теглото да се снеме,
та светъл ден навред да зазори.
И днес ний свеждаме чело почтено
пред образа ви мъдър светлолик
с чувство топло, с обич съхранено
в душите ни и с почит преклонено
пред делото и подвига велик!
БЪЛГАРИ, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ –
Творци на ярка, жива светлина,
живяхте в мрак! Но с дух свободни
ВЪРВЯХТЕ СРЕД ПРЕДЕЛИТЕ НИ РОДНИ
в път трънлив КЪМ СВЕТЛА БЪДНИНА!
порта за безопасност свободно отсяда в турската столица. Залавя се отново с организаторска дейност между българските занаятчии, търговци и интелектуалци. Негов помощник е бъдещият търновски митрополит
Иларион Макариополски.
Имайки подкрепата на народа, вярата, че
каузата му ще победи, и подкрепата на пол
ския агент Чайковски, Бозвели разгръща още
по-голяма организаторска и книжовна дейност. В резултат на това новият гръцки патриарх издава заповед за неговото заточение.
Отведен в Света гора, Неофит Бозвели е
окован във вериги в кулата на гръцкия манастир. Отчаян и разяждан от мъка, той има
сили да заяви:
Аз, окаяний, съм затворен
но пак е в мене дух храбоборен!
Но вие дерзайте, говорете,
греци из Болгария изпъдете!
И дерзайте, не боите се,
помнете мои словеса.
Така изпълнен с вяра на 04.06.1848 г. Неофит Бозвели умира. В предсмъртния му час
при него е един монах, на когото предава
книжовните си трудове.
Книжовната дейност на Бозвели отразява
етапите на развитието му като книжовник,
просветител и деец на черковната борба.
Силата на любовта и омразата у него е толкова огромна, че той не може да ги изрази
чрез смисъла на едно слово. Затова често използва сложни думи, с които изразява омраза, гняв, презрение, любов.
Той се изявява като нежна и поетична натура.
Неофит Бозвели принадлежи към първото
българско възрожденско литературно-педагогическо поколение. Делото му като писател и будител на българския народ в борбата
му за духовно освобождение, в българската
литература и култура е огромно.
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НОВ БЪЛГАРСКИ КАЛЕНДАР
2 ноември

Мчци
Акиндин,
Пигасий, Афтоний,
Елпидифор
и
Анемподист
1885 − начало на
Сръбско-българската
война.
1897 − роден
в
с.
Драганово,
Го р н о о р я х о в с к о ,
поетът
Асен
Разцветников, умира
на 30 юли 1951 г.
1902
−
Академическият
съвет на Висшето
училище
определя годишния празник на училището
за деня на Свети
Седмочисленици - 25
ноември стар стил,
когато Българската православна църква
чества Свети Климент Охридски и другите сподвижници сред Седмочислениците
− Св. св. Кирил и Методий, Наум, Горазд,
Сава и Ангеларий. В правилника от 1905
г., когато Висшето училище е вече университет, се постановява: „На 25 ноември, ден
на Свети Климента Охридски и празник на
Университета, става тържествено представяне на новия ректор. Старият ректор
чете отчет за вървежа на Университета,
а новият казва академическа реч.” След
въвеждане на Григорианския календар в
1916 г. празникът се определя за 8 декември всяка година.

Сирак Скитник

турно списание между
двете световни войни
„Златорог” − от 1920
до 1944 г. Владимир
Василев, при съредакторство на Николай
Лилиев и Сирак Скитник,
съумява да привлече за
сътрудници
най-видните български поети,
разказвачи, литературни историци и критици,
изкуствоведи и философи. В многобройните си статии Владимир
Василев се застъпва за
суверенността на творческата личност, против
всякаква партийност, с
което си навлича трайната вражда на марксическата литературна

Сама скръб цяла, в мойта − ти бодри ма,
отпадах ли, ти дигаше ме, мамо,
и всичко светло, що в душа ми има,
ти насади го, теб дължа го само.
1915 − убит на фронта при Криволак е
войводата Христо Чернопеев, роден в с.
Дерманци, Луковитско, през 1868 г.

7 ноември

Св. 33 мчци в Мелитин. Преп. Лазар
(Задушница)
1869 − излиза първият брой на в. „Свобода”
под редакцията на Любен Каравелов.
1885 − след тридневни боеве българската
войска разбива сърбите и ги обръща в бягство.

3 ноември

Свщмчци Акепсим, Йосиф и Айтал. Преп.
Пимен Зографски
1883 − роден е в Сливен художникът,
художествен и театрален критик Сирак
Скитник, умира на 5 март 1943 г.
1907 − умира на път за Гренобъл
Константин Величков, поет, общественик, живописец, един от основателите на
Рисувалното училище (Художествената
академия), роден в Пазарджик през 1855 г.
1944 − излиза Наредба-закон за прочистване на учителския и преподавателския персонал в народните основни и средни училища, учителските институти, университета и
висшите училища и академия. В резултат на
чистката са уволнени 44 професори и доценти и 495 учители.

4 ноември

Преп. Иоаникий Велики. Свщмчци Никандър
и Ермей
1883 − в Бургас се ражда Владимир
Василев, литературен и театрален критик. По
образование правник, дълго време съдия,
но още Пейо Яворов в прощалното си писмо
му пожелава да живее и расте за радост на
близките си и за гордост на българската литература. Първите си литературно-критически
статии печата в списанията „Българска сбирка” и преди всичко „Мисъл”, редактирано
от д-р Кръстьо Кръстев и Пенчо Славейков.
Основава и ръководи меродавното литера-

Георги, стават
прочути генерали, други двама − Михаил,
загива при свалянето на княз
Александър
Батенберг,
и
Борис − също
стават офицери. Съба овдовява през 1877
година, когато
мъжът й е убит
от турците на
52-годишна възраст. Майката Съба с течение
на годините се превръща в ангел хранител на
народния поет и стожер на цялото семейство до деня на смъртта си. Вазов я възпява в
много стихотворения. В прощалното си стихо
творение под заглавие „Пред гроба на майка
ми” има и следните две четиристишия:
Изгубвам те, о майко благородна,
с любов обсипвала ме, с грижи нежни,
от люлката под стряхата ни родна
до тез дни на живота ми метежни.
Съба
Вазова

8 ноември

Константин Величков

критика. С поредицата си „Бараж от литературни формули” Владимир Василев убедително развенчава марксическите теории на
Тодор Павлов, в особеност, че художестве
ният образ не е отражение, а претворение
на действителността.
1952 − умира скулпторът Иван Лазаров,
роден в Карлово на 2 октомври 1890 г.

5 ноември

Мчци Галактион и Епистима
1912 − умира артистът Атанас Кирчев, роден във Варна на 27 юни 1879 г.

6 ноември

Св. Павел, архиеп. Цариградски
1912 − умира на 79-годишна възраст Съба
Вазова, майка на народния поет Иван Вазов.
Омъжва се на 15 и половина години за Минчо
Иванов Вазов и в продължение на 24 години
ражда десет здрави деца: осмина братя и две
сестри. Само едно момченце − Петърчо − умира в детска възраст. Двама сина, Владимир и

Събор на Св. архангел Михаил. Мчк Ангел
(Архангеловден)
1204 − в Търново кардинал Лъв, пратеник
на папа Инокентий III, коронясва тържествено цар Калоян.
1875 − роден във Велес е Андрей Протич,
изкуствовед, литературен критик, публицист, умрял
на 3 ноември 1959 г.
1 9 3 1
−
умира
А н д р е й
Ляпчев, политик, държавник,
м и н и с т ър председател, роден
в Ресен на
30 ноември
1866 г.

Андрей
Ляпчев

Родов корен
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ОРФЕЙ
“Не се стреми, душо моя, към безсмъртие,
а изчерпи извора на възможното”.
Пиндар

И

Никола ГИГОВ

Най-прочутите
прорицатели в света

ВАНГА
ТЕЛЯТ (Христос)”.
3. Орфей заедно с брат си Лин, ученикът му
Музей, поетът Аристей и “финикиецът” Кадъм
в 13 век пр. н. е. създават ПЪРВОТО БУКВЕНО
ПИСМО НА СВЕТА. Тези извори, попаднали в
ръцете на Кирил и Методий, създават нашата кирилица, на която и днес пишем. Между
протокирилицата на Орфей и кирилицата на
Кирил и Методий има 80 на сто съвпадение.
На Античния театър в Пловдив, на 10-и ред в
източния сектор от сцената назад, всеки може
да види изписано от римляните на мрамора
“ОРФЕI ” - близо 7 века преди Кирил и Методий. Не ние сме взели буквите от Гърция, а

Най-прочутите прорицатели
II част

Светлината е мелодия
Много робства сме преживели.
Те допълнително са доразрушавали Орфеевата цивилизация. А тя е нашият най-голям
влог в световната култура. Изнасял съм 15 доклада на световни конгреси и конференции в Москва, Париж, Лондон и другаде. В Париж
документирах думите на бившия президент
на Франция генерал Шарл Де Гол: “България е
мостът, по който дойде в Европа Античната
култура”. Поробителите ни са убили най-прочутите ни личности, изгорили са книгите ни,
разрушили са храмовете ни, иззели са откритията ни и накрая са ни внушили ниско самочувствие, че ние сме “варвари”. Затова често
повтарям основната си мисъл: “ЛЕТИМ КЪМ
ЧУЖДОТО, ПЪЛЗИМ КЪМ РОДНОТО!”
Хвърлили са нашите жълтици в тинята.
Поставили са ни в историческа амнезия. Но
жълтицата и от тинята да я извадиш, с едното измиване става блестяща жълтица. Тя не е
загубила нищо от стойността си. И аз събирам
погребаните и зарити “духовни скрижали”, за
да ги даря отново на България, Европа и света.
Докладът ми в Москва, пред 300 учени от
цял свят, започваше със следния първи ред:
“Цялото злато на земята, натрупано на куп,
не струва колкото една влюбена душа”. И продължавах за Орфей. Докладът бе издаден на
диск и разпространен от тях по всички посолства в света и в ООН. Така започна “Възкресението на Орфей” - каквато книга имам. А това
е възкресение на българския дух.
От 90 племена на траките най-елитно е
било племето беси. Те са ясновидците и са ги
наричали “говорещите с боговете”. Географски са заемали Средните и Западни Родопи,
Рилските висини, изворната част на Марица
и столицата им Бесапара, достигали са до Хемус, владеели са древния Пловдив и на изток
линията на Хисар е била граница с племето на
одрисите. В древността думата “тракийствам”
означава “ясновидствам”. “Говорещите с боговете” - бесите - са могли да превърнат линейното време в обемно време. Виждали са миналото, настоящето и бъдещето като единен
триптих. Обединявали са науката, изкуството
и вярата в единно синкретично изкуство. Аз го
наричам “Тройният сплит”.
“Колосалният синтез на идеите”, изразен
от Орфей и от наследниците му, от бесите, се
съдържа и в откритите от мен каменни плочи
с издълбани 5600 букви. Декодирал съм само
една трета от тези съкровища. И ще цитирам
някои редове от Орфеевата цивилизация, изписани на тези плочи:
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Каменни знаци в Родопите,
изрисувани от Ст. Захариев
Жезълът (кадуцеят)
на Орфей

“Светлината е мелодия.”
“Словото е светлина.”
“Тракия е Родина на музите.”
“Буквите летят.”
“Слънцето е флейтист.”
“Музиката и поезията летят лебедово.”
“На камъка - слънчевият лъч звъни като
музика.”
“Библията е лира.”
Думата “Ригведа” - първия епос на Индия - е
също изписана на тези каменни плочи в Родопите. Ще цитирам едни древни стихове от “Ригведа”:
“Корените са устата на дървото.
Полей ги с вода долу.
И то, дървото, ще се раззелени на върха.”
Като поливаме миналото си, ние раззеленяваме бъдния ден. Това е мъзга, която тече
нагоре и където мъзгата и слънчевият лъч се
срещнат в разлистналото дърво - се появява
ХЛОРОФИЛЪТ НА НАДЕЖДАТА. Орфей слезе в
Ада, но достигна космически висини.

Орфеевите прорицания
Орфей е направил стотици прорицания за
бъдното – и в Родопите, и в Делфи - светилището, което той е основал, и в Самотраки - с
прочутите музикални Орфееви мистерии на
остров Самотраки, и в храма на Карнак в Египет, и в Троя, и в Колхида... Аз ще очертая само
десет Орфееви прорицания, които смятам за
най-главни. По-подробни данни давам в книгите си за Орфей. Тук само ги изброявам:
1. Първо прорицание на Орфей: “ЗЕМЯТА Е
КЪЛБО”.
2. Второ главно прорицание на Орфей е, че
1300 години след него “ЩЕ СЕ ПОЯВИ СПАСИ-

Калиопа – майката на Орфей

Гърция се е добирала до буквите от Орфей и
Родопите. Ако Гърция имаше своя писменост,
тя щеше да издаде в VIII век пр. н .е., века на
Омир - “Илиада”. 200 години “Илиада” се предава като устно творчество, в VI век пр.н.е. тя е
записана, а след нови 200 години, до времето
на Аристотел, тя е издадена като книга, преминала през много редакции, включително
и на Аристотел. Гърция по времето на Орфей
(13 век пр.н.е.) още не се е появила на картата
на света. В Родопите, до връх Орфей (2188 м) е
изписано: “Буквите летят.”; “Словото е светлина.”; “Библията е лира”. Кой може да покаже
на света подобни древни скрижали?
4. До времето на Орфей (13 век пр.н.е.) на
изток от Ропопа - през Марица до Странджа и
Черно море, географски е очертана ПЪРВА ЕВРОПА. Самата дума “Европа” е от езика на траките. Ние сме РОДИЛНИЯТ КОРЕН НА ПЪРВА
ЕВРОПА. Това може
да се види в запазена Римска карта.
5. Орфей е искал
да обедини 90-те
племена на траките в единна Европа. Което стана
днес - 3300 години
след Орфей. Затова
Орфей е наречен
“Вдъхновителят на
Европа” (виж книХристовият кръст. В нозете
на Разпнатия е изписано
“Орфей – Бакк Канос” (“Орфей
– Дионисиовият певец”)
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гата ми “Орфей и Европа”).
6. Орфей знае съдбата си и знае точно кога
ще бъде убит. Той приема доброволно да бъде
пожертван, но остават на камък неговите думи
“АЗ ЩЕ БЪДА УБИТ, НО В 7 ВЕК ЩЕ СЕ РОДИ БЪЛ
ГАРИЯ”. И това става.
7. И в думите на Орфей, и в Сибилинските
книги, и в българските апокрифи е съхранено
изречението: “БЪДЕЩЕТО Е НА БЪЛГАРИТЕ”.
Напразно пишат некролози на България - тя е
безсмъртна в Орфеев смисъл на думата.
8. Наричат Орфей “Вдъхновителят на Европа”. Тъкмо той дава тласък на ЕВРОПЕЙСКОТО
ВЪЗРАЖДАНЕ, документирано в написаното
от Данте, Сервантес, Леонардо, Милтон, Юго,
Елюар, Аполинер, Кокто, Рилке и много други
европейски творци - поети, художници, скулптори, музиканти, певци... С името на Орфей и

Авторът
Никола Гигов
в древния
Археополис,
Колхида,
1984 г.

първото представление на “Притча за Орфей”
(1491 година) започва Европейското възраждане. За Орфей досега са създадени 60 опери
- и за никоя друга личност от целия свят няма
подобно чудо и благодарност към Вдъхновителя на Европа.
9. Орфей пръв използва съчетанието от
думи - МУЗИКАТА НА СФЕРИТЕ. Преди 3300 години той е твърдял, че звездите пеят. Писах в
книгите си, че слънцето има пулс (9 удара в денонощие). Това беше проверено в Америка и
доказано. Сега има създадена песен “Сърцето
на Слънцето”. Звукът, който издава слънцето,
е също както е звукът на камбаната. А всяко
съзвездие си има своя мелодия. Това е “Музиката на сферите”. Те пеят в стил “пентатоника”
(петзвучие), което е отличителен белег на родопските песни и което аз наричам ОРФЕЕВИЯ
ЛАД. БЪЛГАРИЯ ПЕЕ ПЕСНИТЕ СИ В ПЪЛНА ХАРМОНИЯ С НЕБЕСНИЯ СВЯТ.
Англия днес има създаден КОСМИЧЕСКИ
ОРКЕСТЪР от проф. Доналд Уейн, който преизчислява нечутите звуци на звездите в чуваеми
за човешкото ухо и вече може да слушаме как
пеят звездите. Нужни са ни били 3300 години,
за да се доближим до звездознанието на Орфей и неговите мелодии. Орфей пише: “ТОНОВЕ ГОРНИ ЗА ЗИМА, ЗА ЛЯТОТО ТОНОВЕ ДОЛНИ”.
Той е познавал пулсациите на Вселената и е
бил в пълна хармония с тях.
10. Поезията и музиката за Орфей са АНГЕЛСКИЯТ ЕЗИК. Чрез тях - най-високото достижение на човечеството - човек се доближава до
небесата и боговете. В духа на Орфей Платон
пише, че “поезията оросява”. Думи на Платон
са: “Поетът е същество леко, хвъркато, боговдъхновено и обезумено”. Тук логиката остава
далече назад. За себе си Орфей е казал: “ДОРИ
И МОЯТ ГРОБ ЩЕ ПЕЕ”.
Имам записани и Орфееви фрагменти - с
голяма дълбочина на смисъла. За Вселената

Родов корен
Орфей пише:
“ПЪРВОНАЧАЛОТО КРАЯ,
А В СРЕДАТА
СЪДБАТА НА ВСИЧКИ”.
Откъде е знаел Орфей за движението на
звездите, за да напише:
“Мили звезди на небето, чеда на нощта,
на тъмата,
в кръгови вихри кръжите край вашите
светли престоли”.
Над тези думи и Бруно, и Галилей, и Коперник, и Кеплер, и Айнщайн би се почудил.

Аз призовавам боговете
Теофраст от Гърция е изписал: “Орфей е авгур (птицегадател). Всеки месец гърците ходели при Орфей в Родопите да го питат на кой
бог да се молят. Те ходели заедно с жените и
децата си в Родопите за “Орфеотелетай”, за да
се посветят в Орфеевите тайнства”.
Професор Владимир Дубровски от Русия,
който има моите книги за Орфей, и с когото
сме били заедно на световен конгрес, ми пише:
“С поезия и музика Орфей създава единна наука
за Космоса, в която Бог и природата се сливат
в неразривно единство”.
Преди да бъде убит, Орфей оставя своя завет към небесата:
“Аз призовавам боговете
да закрилят любимата ми Тракия!”
“Колосалният синтез на идеите” у Орфей
идва от атлантите. Баща му Ойагър и дядо му
Харопс - цар на траките, са от потеклото на атлантите. Това е нашият най-древен и дълбок
корен. Ние сме с атлантски корен, а по-късно
сме свързани с Египет, Индия, Тибет, Русия,
Кавказ и други. Думата “Бастáрд” означава
“мелез” между долетелите от небето атланти и
кръстоската им с местните земляни. Ние сме
бастарди, затова сме чеда на ДЪРЖАВАТА НА
ДУХА. Това е тайната, която се съдържа в “колосалния синтез на идеите”. И творците, и учените, и жреците следват озаренията на Орфей
и оплодяват собствените си дарби. Той е като
светлина, която ни води към небесни пътища. В областта на науката го следват Питагор,
Платон, Архит, Филолай, Ератостен, Бруно, Галилей, Кеплер, Коперник. Те всички документират своята обич и признания за влиянието,
което им е оказал Орфей Родопееца.

Да надвием Ада с музика
Творците на изкуството следват озаренията
на Орфей, които им помагат да надвиват мрака, адските мъки в живота и търсят светлината
на Орфеевото слово. Ще посоча думите на
Бетовен: “Когато композирах, аз мислех за
Орфей и за всички ужаси, които той е преживял, за да изведе Евридика от Подземното царство към слънчевата светлина”. В
“Ода на радостта” - химна на Европа - свети
Орфеевото озарение и в музиката на Бетовен, и в думите на Шилер “Прегърнете се,
милиони”. Ромен Ролан допълва: “Когато
Бетовен композираше, сякаш до рамото
му стоеше Орфей”.
А ето Гьоте как си представя по какъв
начин може да надвием ада с музика:
“Нека си представим Орфей, който след
като му посочват за застрояване някакъв
голям пущинак, мъдро се установява на
най-подходящото място и с оживяващите
тонове на своята лира създава около себе
си просторен пазарен площад... Чуват се
мамещи звуци. Скалните блокове се придвижват сами, оформят се по законите на изкуст-
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вото и се подреждат в ритмични пластове и
стени... Поезията е религия на младите”. (Гьоте, “Избрани творби”, София, 1980 г., том 3, стр.
454, 477, 479, 482, 484. Още от Гьоте за Орфей
виж в творбата “Фауст”, както и Екерман, “Разговори с Гьоте”, 1966 г., стр. 360, София.)
Йов повтаря космическите думи на Орфей:
“Ти ли връзваш връзките на “Плеядите” или
развързваш въжетата на “Орион”. Всички вехтозаветни пророци повтарят прорицанието
на Орфей, че ще се появи Спасителят. Затова
Влъхвите са знаели точно кога и как да издирят мястото на Младенеца, за да му поднесат
своите дарове.
Извън земята Орфей определя 4, 5 ,6 и 7-лъчащи зони, пълни с чудеса и невидими светове. Той е казал, че Земята е кълбо и уточнява,
че това кълбо е “съшито” от 12 пентаграма. Там
където при “съшиването” се долепват 12-те
пентаграма, са силовите линии и подходящи
места за ясновидства. Според Орфей етерът
е на две места - в “кухата земя” и над земната
атмосфера. Те вибрират с цялата информация
за Вселената. В Космоса няма думата “аз”, нито
думата “мое”. Основният девиз там е: “Всичко
за всички”. Това е братството, за което е мечтал
Орфей. “Надежда за всички” - уточнява той. И
в Орфеев смисъл пчелите и мравките са понапреднала цивилизация от нашата човешка
цивилизация. Ние сечем себе си, загубили небесните корени на душата си.
Орфей пръв създава ритъма “Хекзаметър” в поезията и музиката. Този ритъм е основа на
ясновидствата. 500 години след Орфей звездата на Гърция - Омир, в стил “Хекзаметър”
създава своята поема “Илиада”.
На една от родопските плочи е издълбано: “Всичко е числото 7” - казано от Орфей и
повторено от Питагор. Това е равно на думите
“Всичко е бог”. Питагор се е домогвал до цифровия код на Орфей, който е пееща математика. Числото 49 е свещено, а числото 5040 е с 59
делителя, което няма никое друго число. В Родопските каменни плочи има цял низ цифров
код, който остава неразгадан.
“Точковата пирамида” на Орфей, която
изобразява равностранен триъгълник с подредени по линиите цифри отгоре надолу: 1,
2, 3 и 4, чийто сбор е равно на 10. Пред тази
“Точкова пирамида” на Орфей влюбените са
давали клетва. Тя означава: “Отгоре е Бог” (1),
следват го влюбените (2), следва семейството
(3) и след това идва светът (4). А всичко това
дава числото 10 - числото на победата. За Орфей щастието на човека може да се изрази
само в четири думи: “МИР, ЗДРАВЕ, ОБИЧ и
ДОБРИНИ”.

Кирил и Методий (кована мед) от Иван Варчев. С
надпис от Иван Варчев на Никола Гигов: “Всичко,
което говорим и творим, отива в пространството и
времето и се връща с огромна сила върху земята.”

Здраве, природа
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ПРОФИЛАКТИКА НА ПРОСТУДНИТЕ
СРЕДСТВА И НАРОДНА МЕДИЦИНА
Мая ИРИС

половин час дневно.
Народната медицина
препоръчва разхлабване със сладко от
рози (чай), сини сливи, чай от майчин
лист и др.

ДВИЖЕНИЕ
Профилактиката
на простудните заболявания включва
съзнателно движение, разходки, спорт
на чист въздух. Движението е необходимост за нормалното
протичане на процесите в тялото. Необходимият минимум е
около 2-3 км дневно
пеша. Индивидуално е – движението
може да включва
домакинстване, физическа работа и др.
Особено полезни са
разходките на чист
въздух и слънце,
работа в градината
или лека гимнастика
сутрин. Много ползо
творни са сутрешните лъчи на слънцето.
Когато набавяме необходимия минимум
от движение, нивото
на адреналина е високо и настроението също. Постига се
се стабилен и висок
имунитет.
Движението е Живот! Енергичността
е резултат от движе
нието.

ПОЛОЖИТЕЛНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СВЕТА И СЕБЕ СИ
За
физическото
оцеляване на човек
е нужно много малко. Това е скромно и
простичко отношение към света. Стремежите към излишъци и удобства са
приоритети на егото.
Неговите корени са
неудовлетвореност
и страх. Ако не се
отъждествяваме
с
този ламтеж, всичко
е много просто. Тогава благодарим на
Природата за малкото, което имаме.
Усмивката е израз на
това задоволство. Усмивката е голяма магия, израз на Духа в

Аспектите “полезно – вредно” хранене широко се популяризират. Това е
поради обществения
интерес към природосъобразен живот.
Ще разгледаме храненето като проява
на мисленето на човека.
Има най-общо две
полярности на начина на мислене по
отношение на храненето.
Първият тип е
инертен,
незамислящ се за избора на

тественото им природно
състояние.
Храни се в превес на
сурови плодове, зеленчуци и ядки. Недостатъкът на този
тип е, че не винаги
обуздава желанията
си. И понеже е краен
в оценките “полезновредно”, хранейки се,
поглъща и отглежда
в себе си вина. Резултатът е недоволство
от себе си.
Първият тип рано
или късно ще научи,
че изборът на храна
формира здравето.
Че липсата на усет и
мярка се проявяват
като болест (въпреки, че тялото много пъти показва от
кои храни му става
тежко, или кога се
чувства добре, той
не се вслушва в този
вътрешен глас). Ско-

храна. Човекът възприема храната като
едно от удоволствията. Често преяжда,
не се замисля за балансиране и рационалност. Има твърде
вероятна зависимост
от захарни и многократно преработени
и рафинирани храни
(далеч от природното им състояние).
Пр от ив о п ол ожността на този тип е
човекът, живо интересуващ се от здравословно хранене.
Той прилага знания,
а храненето е проява
на работа върху себе
си. Има стремеж за
избор на храни в ес-

ро той ще си зададе
въпроса “Обича ли
себе си? И как? “. Възможно е да се запита
какво компенсира с
удоволствието да се
тъпче. Ще разбере,
че всичко в излишък
е вредно. Възможно
е дори да види корена на всичко това
–страха да не остане
гладен.
Вторият тип може
би трябва да научи,
че категориите са относителни. Че те са
във вечна динамика.
Че всичко в съобразени количества е
полезно. Че балансът
зависи от балансьора. И ако вътрешното

ХРАНЕНЕ

човека. Когато я има,
всичко е различно
- багрите са пъстри,
очите - закачливи и
обичливи, а светът
– хубав. Усмивката
привлича към нас
щастливи случайности и радост. Народът
нарича това късмет.
Тя е израз на здравето и профилактика
към него.
“Светът е оцелял
защото се е смял!”
Смехът е здраве!
Съзнателно търсете
филми комедии, забавни постановки,
четете вицове, научете някои любими
и ги разказвайте.
Рецептата е: сутрин, обед и вечер, и
в промеждутъците
– усмивки и смях, неограничено.

РЕДОВНА
ДЕФЕКАЦИЯ
При хранене с
превес на сурови
плодове и зеленчуци (2/3 от храната)
изхождането е нормално и всекидневно. Човек се чувства
леко и ненапрегнат
вътрешно, с добро
настроение. Редовното изхождане е
предпоставка за повисока енергичност,
жизненост, поради

незадържане на токсини в дебелото черво. Запекът алармира
за забавяне на обмяната на веществата и
гнилостни процеси,
токсични за организма. Това се изразява
в превес на гнилостните и вредни бактерии в микрофлората
над полезните. Физически се проявява
в подуване на долната част на корема,
вътрешна напрегнатост и оскъдно уриниране (задържа се
вода). Това се нарича
дисбактериоза. Това
е резултат от превеса на твърде многото
изядени тестени изделия и твърде преработени храни. Постигането на редовна
дефекация е индивидуално. Свързано е с
режима на живот, начините на мислене,
навиците. Как да регулираме изхождането? Първо с храненето – зелена салата,
всякаква салата, овесени ядки, пълнозърнест хляб (трици - 1-2
супени лъжици дневно). Можем да си помогнем с масаж на
корема в кръгова посока по часовниковата стрелка. Освен
това е нужно да има
ежедневно движение, ходене поне по

състояние е равновесно и енергията е
висока, организмът
се справя и трансформира веществата в такива, които са
ни нужни. На първо място е любовта
към себе си, и ако я
има, всичко слагано
в устата и излизащо
от нея е проява на
Любовта. Благодарността към всичко и
всички (чийто продукт е тази храна,
минала през много
ръце) прави всяка храна ценна. Той
може би ще научи,
че волята е резултат
от работа върху себе
си. Тя се възпитава
бавно и трудно, но
не е невъзможно. Работи се постепенно
и от по-лесното към
по-трудното. И не с
всички недостатъци
наведнъж, а един по
един. Възпитаването
на желанията изисква различаване на
необходимост от изкушение.
Има и един среден тип, който чете
и се интересува от
пр ир одо с ъ о бр аз но хранене, но няма
воля да го прилага.
Той е най-често срещаният тип. Чувства
се объркан в морето
от информация, често противоречива.
И резултатът от прочетеното е по-скоро
самообвинение, че
няма воля. Той също
е недоволен от себе
си.
Той може би ще
научи, че е нужно да
постигне различаването на истината от
лъжата, на ценното
от неценното. И да
чете между редовете. Освен това ще му
се наложи да разбере, че само знанието,
което прилага е ценно – носи опитност.
Че информацията,
която не прилага,
му е ненужна и само
го натоварва. Че за
оцеляването е нужна
съвсем малко храна

Здраве, природа
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ЗАБОЛЯВАНИЯ С ПРИРОДНИ
се яде, стига да е със
живи бактерии.” (“24
часа”, 03.02.2008)

ДИШАНЕ

и не е необходимо
толкова много внимание и енергия за
него. Приетата с благодарност и наслада
храна му носи положително отношение
към света и себе си.
Резултатът е доволство,
усмивки,
безгрижност и здраве. Едва ли смисълът
на Живота е да работи, за да изкарва
пари за храна.
Практически
съвет:
Ще цитирам д-р Л.

Емилова специалист
в природосъобразния начин на хранене:
“Най-добре
ако
сутринта сме на чай
или вода, фреш или
плодове, а към обяда
и вечерята включваме много салата. Ако
човекът е по-дебел
– обядът и вечерята може да се слеят
в едно общо хранене към 5-6 часа, а на
обед да се хапне салата или плодове. Кисело мляко може да

Правилното и дълбоко дишане е неоспорима предпоставка за здраве и профилактика. Средностатистическият човек
не познава ползите
от това можене. Благотворният ефект от
дишането всеки го е
усетил – когато работи физически труд на
открито, плува или
се катери в планината. Тогава дишането
е дълбоко. След това
храната е по-вкусна,
почивката е по-пълноценна, а сънят е
по-дълбок. Усеща се
лекота и настроение.
Дълбокото
дишане, медитацията,
слънчевата светлина
набавят “елемента
огън” в човешкия ор-

ганизъм. Той е жизнено необходим, но
обичайно човек не
знае как да го набави. Низшите прояви
на запълване на липсата му са: пушене
(вдишва се дълбоко),
пиене на алкохол,
употреба на пикантни подправки (люто)
и търсене на външни
източници на топлина. Дълбокото дишане загрява и разгаря
вътрешната топлина
на човека. То повишава вътрешната енергия. Повдига нивото
на имунитета. Такъв
организъм се справя
с лекота с неблагоприятните фактори.
Живеем в информационен век и всеки, който търси информация, може да
намери. Останалото
е прилагане.
За контакти и
спонсорство:
bojana_gt@mail.bg

Òúðñåòå íà êíèæíèÿ ïàçàð êíèãèòå íà èçäàòåëñêà êúùà
"Íîâàòà öèâèëèçàöèÿ" îò ïîðåäèöàòà "Áèáëèîòåêà Àíàñòàñèÿ"
“ПЕТЪР ДИМКОВ
– ДОБРЕ ПОЗНАТИЯТ…
НЕПОЗНАТ” - биография
на народния лечител,
родолюбец и духовен
учител Петър Димков
с автор Николай
Кафтанджиев.
“Петър Димков
– родолюбецът,
лечителят,
мислителят”
– сборник статии от
авторски колектив, с
ръководител доц. д-р
Христо Карагьозов.
“Бургаски музи по
света” на журналистката Мариана
Праматарова е
своеобразен сборник с интервюта на
популярни българи,
живеещи и творящи
в чужбина.

“ТРЪНЕН ВЕНЕЦ
ОТ РАЯ” - пътеписи
на известния писател
и изследовател
Никола Гигов от
пътуванията му
в Русия, Сърбия,
Япония и Англия.

“БЛАГОДАТНАТА
ВЪЛНА” на поетесата от
Варна Екатерина Пейчева.
Книгата е летопис на едно
будителство, което успя
да върне прекрасната
българска дума
“будител”.

“Поклонници на светлината” е
на известния изследовател, историк
и математик Борсилав Иванов. Тази
книга обхваща миналото на предците ни, историята на българския
род и неизвестни досега факти, и
е продължение на книги номер 8
и 16 от поредицата Библиотека
“Анастасия”.

“Картини от
Атлантида” – едно
невероятно пътуване
на душата извън
тялото до миналото
на автора Велизар
Димов.
“Полет над
пропастта” – на
известния писател,
поет и философ Ефим
Кушнер. В нея ще
намерите отговор на
един въпрос, който
всеки един от нас
търси цял живот.

“Искри от
вечността” – статии
и репортажи на
публицистката и
журналистка във
в. “Родово имение”
Мариана Праматарова
от гр. Бургас.

“Нова вегетарианска
готварска книга” всъщност не е нова, тъй като е
издавана през 30-те години
на миналия век. Книгата е
написана от Мария Димкова, съпруга на известния
строител на съвременна
България - Петър Димков.

“Библия на
Индивидуалния
бог или
Алхимия на
словото” . Автор
е преподавателят
от Университета в
гр. Сан Франциско
– САЩ – доц.
д-р Тимен Тимев.

“Убийството на боговете” – двадесет и осмата книга от поредицата “Анастасия”. Книгата
на доц. д-р Тимен Тимев представя историко-митичната драма за разрастването на една
висша трагедия на духа, трагедията на индивида, осъзнал своето освобождение като
разбунтуване срещу боговете.

Книгите можете да намерите във вериги книжарници “Хеликон” и “Пингвините”, както
и чрез заявка на тел. 02/ 962 16 87, GSM 0888 693 359 и e-mail: rodimenie@abv.bg

“Въведение в
пермакултурата”
– разумна
организация
на устойчива
природна среда за
човешко обитание,
която включва
перманентна
агрокултура,
строителна
система на
финанси, социални
отношения и много
други неща, с автор
австралиецът Бил
Молисън.

“Романови
– краят на една
мистерия”
– книга, която
доказва, че
царските
деца Алексей
и Анастасия
са живели в
българското село
Габарево, с автор
Донка Йотова.
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Природа, екология

китайски
мехурник
Koelreuteria paniculata Laxm.
Китайският мехурник е листопадно дърво с височина до 10
метра и рядка разперена корона.
Листата са сложни, текоперести,
съставени от 9-15 листчета, последователно разположени. През
есента добиват жълта окраска.
Цъфтежът е през юни-юли до
началото на август в продължение на 5 седмици. Цветовете са
жълти и събрани във връхни, разклонени метлици с дължина до
40-50 см.
Плодът е яйцевидна тригнезд
на кутийка, около 3-5 см дълга.
Узрява към края на септември и
началото на октомври. Зрелите
семена имат блестящо черна окраска. Кълняемостта им е
голяма – 70-100%.
Японският мехурник е
естествено разпространен
в Япония, Корея, Китай. У
нас се развъжда по топлите
райони. В София и Северна
България страда от частично
измръзване на клонките. Той е
светлолюбив, сравнително невзискателен към почвата вид,
но най-добре расте на леки и
свежи почви. Сравнително добре издържа на засушаванията.
Младите растения са по-чувствителни на зимните студове,
поради което е за препоръчване
да се засаждат на по-топли и защитени места.
Източници:
1. Милев М., П.Александров,
К.Петкова, Н.Илиев, Посевни
материали от широколистни
видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милема,
Декоративна дендрология,
Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М.,
Б.Бузов, Горски култури,
Матком, 2002 г.

2 - 8 ноември 2009 г.
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К ниги от вечната биб лиоте к а

“... Когато говореше
за Бога, беше вдъхновен, радост бликаше
от него, вживяваше

се. Създаваше се
една вълна, която
обхващаше всички, които слушаха
и разбираха. Рядко
можеше да остане
равнодушен човек,
когато Учителят
говореше вдъхновено. То се предаваше
и на слушателите.
Повечето от тях
излизаха вдъхновени, с просветнали
лица и очи, с радостни сърца, готови
да проявят милост и
снизхождение... “

“... Всички трябва да
се стремите към
Слънцето
като
главен фактор в
живота ви. То ще ви
помогне да изправи-

те всички ваши
погрешки. Ритмусът на Слънцето
или сутринните
слънчеви лъчи са
най-благоприятни върху човека.
Правете сами
наблюдения върху тия изказани
мисли, за да се
усили вашата
вяра. Това са факти, но докато един
факт не се провери, той не може да
действа върху вас...”

“... България сега е в златния век на своята
история. Тя е още в началото на златния
си век. Не е достигнала до кулминационната точка. България сега кредитира всички
европейски народи и в бъдеще те ще й се
отплащат, в бъдещи епохи ще я кредитират. Понеже България е в златния си век, ще
бъде пазена и закриляна от Провидението.
Никой няма да стори зло на тая страна,
която кредитира цяла Европа...”
Можем само да благодарим на издателите и съставителите на тритомника
със спомени за мировия учител Петър Дънов (Беинса Дуно).
Минават години, десетилетия, но разсъжденията и пророчествата
на Учителя не остаряват, а остават все повече актуални.
Всички читатели и наши съмишленици имат шанс да си закупят
на минимални цени тритомника.
Цената на една книга е 8 лева.
За поръчки тел. 02/962 16 85; 02/9621686 и на e-mail: rodimenie@abv.bg
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СКИТНИКЪТ МЕЖДУ

След корабокрушението ми бе
останал един дневник, толкова
разпокъсан, разкиснат и станал
на каша от морската вода, с така
размито мастило, че почти нищо
не можеше да се разчете. Обаче с
надеждата, че някой любител на
старини би могъл да посочи поопределено датата на събитията,
които ще опиша, давам тука една
извадка. Особеният правопис
може да послужи за ключ. Забележете, че макар буквата „с“ да
се използва, на повечето места
вместо нея стои буквата „ш“.
Понеже вятърът беше благоприятен, това
ни даде възможността, да изшушиме част
от провизиите ши. Особено няколко китайски шунки и шушена риба, които шъштавяха
чашт от хранителните ни запаши. Божествената шлужба бе шъшто отслужена на палубата. Шлед обеда вятърът беше южен с резки
пориви, но шух, така че на другата шутрин
можахме да почистим твиндека и шъщо да
опушим кораба с барут.
Но трябва да побързам, защото този ми
разказ не е за Адам Странг, претърпелият
крушение морски вълк на коралов остров,
а за Адам Странг, наречен по-сетне Йи Йонкик, могъщия, който е бил някога фаворит на
всесилния Юнсан, любовник и съпруг на принцеса Ом, от царския род Мин, и който дълго
време бе просяк и парий във всички селища
по всички брегове и пътища на Чосон. (Аха,
ето ви на — Чосон. Това значи страната на
утринната свежест. На съвременен език тя се
казва Корея.)
Помнете, това е било преди три-четири
века, когато аз живях като първия бял човек
на кораловите острови на Раа Коок. В онези
води и по онова време корабно платно се
виждаше рядко. Можех да остана там до края
на дните си и да живея в мир и чревоугодничество, под слънчеви лъчи, където нямаше слана, ако не беше „Спарвер“. „Спарвер“
беше холандски търговски кораб, потеглил
в неозначени на картите морета за Западна
Индия отвъд Западната Индия. И вместо Западна Индия намери мен, и аз бях единственото, което той намери.
Нали ви казах, че аз бях лекомислен златокос безотговорен великан, останал хлапак
въпреки годините. Почти без да ми се свие
сърцето, щом „Спарвер“ напълни бъчвите
си с вода, напуснах Раа Коок и приятната му
родина, напуснах Леи-Леи и всичките й накичени с цветя сестри и с усмивка на устните
и познатите корабни миризми, гъделичкащи
приятно ноздрите, отплавах пак като прост
моряк под заповедите на капитан Йохане
Маартенс.
Чудесно скитничество беше това, което
последва на борда на „Спарвер“. Ние търсехме нови земи с коприни и подправки. В
действителност намерихме треска, насилствена смърт, гибелни райски кътчета, където
смъртта и красотата устройваха заедно костници. Този старик Йоханес Маартенс, лишен
от всякаква следа на романтика на безстрастното си лице и побелялата си скандинавска
глава, търсеше островите на Соломон, мините на Голконда — да, той търсеше старата загубена Атлантида, която се надяваше да
намери непокътната и непотопена. А вместо това намери ловци на глави, живеещи на
дървета човекоядци.
Ние слизахме на непознати острови, където морето се разбиваше в бреговете, а от

ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН
Някога съм бил Адам Странг, англичанин.
Периодът, в който съм живял, доколкото мога
да го определя, е бил някъде между 1550 и
1650 година и съм доживял, както ще видите, до преклонна възраст. Откакто Ед Морел
ме научи как да стигам до малката смърт, винаги съм съжалявал, че не съм се занимавал
по-сериозно с история. Тогава щях да мога
да разпозная и сложа на място много неща,
които не са ми ясни. При сегашното положение съм принуден да напипвам и да отгатвам
пътя си към времето и мястото на предишните си съществувания.
Странното в съществуването ми като Адам
Странг е, че си спомням толкова малко за
първите му тридесет години. Адам Странг се
е появявал много пъти, когато съм бил в усмирителната риза, но всеки път той се съживява напълно порасъл, мускулест, навършил
тридесет години.
Аз, Адам Странг, неизменно идвам на себе
си на група ниски, песъчливи острови, някъде под екватора, което вероятно е западната част на Тихия океан. Винаги се чувствам у
дома там и изглежда, съм прекарал там известно време. Има хиляди хора по тези острови,
при все, че аз съм единственият бял. Туземците са великолепна раса, мускулести, плещести, високи. Мъж, висок шест фута е нещо
обикновено. Кралят Раа Коок е поне половин
фут по-висок и макар да тежи сигурно цели
триста фунта, е тъй добре сложен, че човек
не би го нарекъл дебел. Мнозина от главатарите му са също толкова едри, а жените не са
много по-дребни от мъжете.
Голям е броят на островите в групата, на
които Раа Коок е крал, въпреки че купчинката острови на юг са размирни и от време на
време се бунтуват. Зная, че туземците, при
които живея, са полинезийци, защото косата
им е права и черна, кожата им има топъл златистокафяв цвят. Езикът им е звучен, богат и
мелодичен, беден откъм съгласни и се състои главно от гласни. Те обичат цветя, музика,
танци и игри и са по детински непресторени
в забавленията си, макар и да са зверски жестоки, когато се ядосат и на война.
Аз, Адам Странг, зная миналото си, но като
че ли не мисля много за него. Живея с настоящето. Аз съм лекомислен, нехаен, непредпазлив и щастлив поради чудесното си здраве
и излишък на жизнени сили. Риба, плодове,
зеленчуци и водорасли — пълен стомах — и
аз съм доволен. Заемам високо положение
при Раа Коок, който стои най-високо, по-високо дори и от Аба Таак, който е най-висшия
жрец. Никой не смее да вдигне ръка или оръжие срещу мен. Аз съм табу — свещен, както
хижата на свещеното кану, под пода на която
почиват костите на само бог знае колко предишни крале от рода на Раа Коок.

Аз зная всичко за претърпяното корабокрушение и как останах единствен от всички
моряци на кораба; беше голямо крушение и
голям вятър, но аз не размишлявам многомного за бедствието. Когато изобщо мисля за
миналото, мисля повече за детството си край
полите на моята млечнобяла, лененокоса, напета майка англичанка. Там съм живял в мъничко селце от десетина къщи със сламени
покриви. Чувам отново косовете и дроздовете в живите плетове и виждам отново сините
камбанки, изсипали се от дъбовата гора и по
кадифената морава, като пяна на синя вода.
А най-много си спомням грамадния жребец
с космати глезени, когото често водеха по
тясната уличка, а той танцуваше, ходеше
странишком и цвилеше. Аз се плашех от огромното животно и винаги с писък бягах при
майка си и успявах ли да я намеря, хващах се
за полите й и се криех в тях.
Но стига толкова. Не е детството на Адам
Странг това, за което се каня да пиша.
Няколко години живях на островите, които останаха без име за мен и на които — сигурен съм — аз бях първият бял човек. Бях
женен за Леи-Леи, сестрата на краля, която
беше само един-два пръста по-висока от
шест фута и с тези един-два пръста по-висока и от мен. Аз имах прекрасна фигура
като мъж — плещест, строен, добре сложен.
Жените от всички раси, както ще видите, ме
заглеждаха благосклонно. Под мишниците,
запазена от слънцето, кожата ми бе млечно
бяла, както на майка ми. Очите ми бяха сини.
Мустаците, брадата и косата ми имаха този
жълтозлатист цвят, какъвто виждаме понякога на картините на северни морски царе.
Да, трябва да съм бил потомък на тези стари
заселници в Англия и макар и роден в къща
на земеделец във вътрешността, в кръвта
ми все още е имало морска сол, та рано намерих пътя към корабите и станах морски
вълк. Това и бях — нито офицер, нито господин, а прост моряк, отруден, търпелив,
издръжлив.
За Раа Коок цена нямах, оттам бе и височайшето му покровителство. Аз умеех да
кова желязо, а останките от нашия кораб
бяха доставили първото желязо в страната
на Раа Коок. От време на време ние отивахме с някое и друго кану да докараме желязо
от крушението. Корпусът беше се освободил
от рифа и лежеше на деветдесет фута дълбочина. И ние вадехме желязото от деветдесет
фута. Чудни гмурци и подводни работници са
тези туземци! Аз се научих да се гмуркам на
тази дълбочина, но не можех да се изравня с
тях в плувната им ловкост. На сушата, благодарение на английското ми обучение и силата, можех да преборя кой да е от тях. Научих
ги на бой с тояги, и тази игра се превърна в
истинска болест, тъй че счупените глави не
бяха рядкост.
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планинските върхове се издигаше дим, където къдрави, дребни, звероподобни хора виеха като маймуни в гъсталаците, преграждаха горските си пътеки с тръни и вълчи ями и
ни замеряха с отровни стрели от смълчаната
и здрачна джунгла. И всеки жилнат от такава
стрела умираше в стршни мъчения и писъци.
Сблъсквахме се и с други хора, по-свирепи, по-едри, които влизаха в открит бой по
бреговете и ни обсипваха с копия и стрели,
а огромните тъпани от дървесни дънери и
малките тамтами гърмяха и бумтяха бойния
зов през обрасли с дървета долове, и по хълмовете като колони се издигаха сигнални пушеци.
Хендрик Хамил беше суперкарго и съсобственик в това приключение на „Спарвер“, а
каквото не беше негово, бе притежание на
капитан Йоханес Маартенс. Капитанът говореше малко английски, а Хендрих Хамел
малко повече. Моряците, с които се събрах,
говореха само холандски. Но от един морски
лъв само да поискаш да научиш холандски…
да-да, и корейски, както ще видите!
Към края стигнахме отбелязаната страна
на картата Япония. Но хората не искаха да
имат нищо общо с нас и чиновници с по две
саби, с широки копринени роби, от които на
капитан Йоханес Маартенс му потекоха лигите, дойдоха при нас на борда и учтиво ни
помолиха да си отидем. Под вежливите им
обноски се долавяше желязна воля на войнолюбив народ и ни го разбрахме и си взехме
пътя.
Бяхме прекосили японските проливи и навлизахме вече в Жълто море на път за Китай,
когато „Спарвер“ заседна на скали. Той беше
едно разнебитено корито, старият „Спарвер“, толкова мъчноподвижен и обрасъл с
водорасли и миди по дъното, че не можеше
отново да поеме курса си. Обърнат рязко в
бейдевинт, не можеше да се завърти на повече от шест румба и тогава се заклати нагоре-надолу като захвърлена във водата ряпа.
Един галиот[1] можеше да мине за клипер[2]
в сравнение с него. Не можеше и да се сънува
да се лавира с него; да направиш завой през
фордевинд трябваше целият екипаж и половин вахта. При това положение ние бяхме
хванати на подветрения бряг при вятър, променил посоката си с осем румба и стигнал силата на ураган, който ни беше вадил душите
четиридесет и осем часа.
Ние дрейфувахме към сушата в студената
светлина на бурно съмване през безмилостни напречни вълни, високи като планини.
Беше посред зима и между кълбящи снежни вихри съзирахме настръхналия бряг, ако
можеше да се нарече бряг, толкова беше нарязан. Имаше неизброими мрачни острови и
островчета, смътни, покрити със сняг планини, отвъд и навред щръкнали канари, твърде
стръмни, за да задържат снега, издатини на
носове и зъбери и отломки от скали, подали
се от кипящото море.
Нямаше име за тази страна, към която отивахме, и никакви белези да е била някога посетена от мореплаватели. Бреговата й линия
беше само загатната на картата ни. От всичко това трябваше да заключим, че жителите
й бяха толкова негостоприемни, колкото и
малкото от страната им, което можехме да
видим.
„Спарвер“ отиваше с носа напред към една
канара. В отвесното й подножие имаше дълбока вода, така че насоченият ни към небето
бушприт се смачка от удара и се пречупи в
основата си. Фокмачтата бе отнесена през
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борда със страшно пукане на вантите и щагите и падна напред срещу канарата.
Винаги съм се възхищавал на стария Йоханес Маартенс. Една внезапна вълна ни отнесе от високият ют и ни търколи и просна
на шкафута, откъдето с мъка се добрахме
напред до вдигналия се стръмно нагоре бак.
Към нас се присъединиха и други. Вързахме
се там здраво и се преброихме. Бяхме осемнадесет. Останалите бяха загинали.
Йоханес Маартенс ме побутна и посочи
нагоре, през изливащите се отгоре ни потоци вода, отблясквани от канарата. Аз разбрах
какво искаше той. Двадесетина фута под клотика предната мачта се триеше и стържеше
в една издатина на канарата. Над издатината
имаше пукнатина, капитанът искаше да знае
дали ще посмея да скоча от върха на мачтата
в пукнатината. От време на време разстоянието ставаше само някакви си шест фута, защото мачтата се клатеше като пияна според
клатенето и удрянето на корпуса, върху който лежеше пречупилият й се долен край.
Аз се заизкачвах. Но те не останаха да чакат. Един по един се развързаха и тръгнаха
подир мен по несигурната мачта. Имаше
основание да се бърза, защото всеки миг
„Спарвер“ можеше да потъне в дълбоката
вода. Аз изчаках удобен момент за скока и
сполучих; стъпил криво-ляво в пукнатината,
се приготвих да помагам на тези, които щяха
да скачат след мен. Беше бавна работа. Ние
бяхме мокри и полузамръзнали от брулещия
вятър. Освен това скачането трябваше да се
съчетае с клатенето на корпуса и люшкането
на мачтата.
Кокът загина пръв. Вятърът го отскубна
от върха на мачтата и тялото му се преметна няколко пъти при падането. Една вълна
го подхвана и смачка на пихтия в канарата.
Каютният прислужник, брадат двадесет и
няколко годишен мъж, не можа да се хване,
подхлъзна се, завъртя се около мачтата и
беше прикован към издатината на скалата.
Прикован ли? Животът бе изстиснат от него
в същия миг. Двама други последваха кока.
Капитан Йоханес Маартенс беше последен и
заедно с него станахме четиринадесет души,
вкопчили се в тази пукнатина. Един час след
това „Спарвер“ се изхлузи и потъна в дълбоката вода.
Две денонощия прекарахме ние на косъм
от гибелта върху тази канара, защото нямаше път ни надолу, ни нагоре. На третата сутрин ни откри една рибарска лодка. Рибарите
бяха облечени от глава до крака в мръсни
бели дрехи, дългата им коса бе вързана на
чудноват възел на темето — брачният възел,
както щях да науча по-сетне, а също щях да
науча колко е удобно да го хванеш с едната
ръка, докато налагаш с другата, когато при
пререканието не ти стигат думи.
Лодката се върна в селото за помощ и за
свалянето ни дотрябваха повечето селяни,
по-голямата част от снаряжението им и поголямата част от деня. Те бяха бедни, клети
хорица, а храната им - трудна за приемане
дори от стомаха на един морски вълк. Оризът
им беше кафяв като шоколад. В него оставаха половината люспи заедно с парчета плява,
клечки и неопределена смет, които караха
човек често да спира да дъвче, за да бръкне в
устата с палец и показалец и да издърпа това,
което му пречи. Освен това те ядяха просо и
изумителен брой различни и безбожно люти
туршии.
Къщите им бяха с пръстени стени и сламени покриви. Под пода минаваха канали, по
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които излизаше пушекът от кухнята и отопляваше на минаване спалните. Тука лежахме
ние и почивахме много дни, като се утешавахме с мекия им и безвкусен тютюн, който
пушехме в мънички лулички на дълги цял
лакът чибуци. Имаше още и топло, възкисело,
млечно наглед питие, което опиваше само когато човек изпие огромно количество. След
като се накърках — кълна ви се — с галони
от това нещо, така ме хвана, че чак запях, — а
това е, което правят морските вълци по цял
свят. Окуражени от моя успех, другите продължиха да пият и скоро ние всички си деряхме гърлата, без да ни е грижа за снежната
виелица, която виеше навън, и без да мислим
за това, че сме захвърлени в неотбелязана
по картите, забравена от бога земя. Старият
Йоханес Маартенс се кикотеше и кряскаше,
и се плескаше по бедрата наред с най-пияните от нас. Хендрик Хамел, сдържан и улегнал
мургав холандец с черна коса и лъскави като
мъниста черни очички, беше се развилнял не
по-малко от всички ни и току вадеше сребърни монети като всеки друг пиян моряк, за
да плати още от тая млечна отвара. Държанието ни беше скандално, но жените носеха
от питието и всички от селото, които можеха
да се поберат, се натъпкаха в стаята да гледат
нашите щуротии.
Белият човек е обиколил света от край до
край като господар, според моето убеждение,
благодарение на неблагоразумното си безгрижие, макар — разбира се — и да е бил подтикван от неспокойния си дух и жажда за повече
плячка. И така капитан Йоханес Маартенс, Хендрих Хамел и дванадесетте прости моряци лудяхме и ревахме в рибарското селище, докато
снежните вихри свиреха през Жълтото море.
От малкото, което бяхме видели от земята и
хората, Чосон не ни направи особено впечатление. Ако тези клети рибари бяха пълностоен
образ на местното население, би ни станало
ясно защо страната не се посещава от мореплаватели. Но ние щяхме да видим нещо подруго. Селото беше на остров навътре в залива
и неговият първенец вероятно беше изпратил
съобщение до континента, защото една сутрин три големи мачтови джонки с триъгълни
платна от оризови рогозки пуснаха котва край
брега.
Когато пристигнаха сампаните, капитан Йоханес Маартенс се преизпълни с интерес, защото зърна отново коприни. Един снажен кореец, целият облечен с разноцветни коприни
с бледи тонове, беше заобиколен от пет-шест
раболепни придружители, също облечени с
коприна. Хван Юн Джин, както се казвал той,
беше „янбан“, тоест благородник; беше също
и каквото можеше да се нарече управител или
губернатор на област или провинция. Това значи, че беше назначен чиновник, откупил правото да събира, не, ами да изстисква десятъка
от населението.
На брега бяха свалени и се отправиха към селото и сто войници. Въоръжени бяха с тривърхи копия, режещи копия и сечащи копия, а тук
там по някой мускет с фитил от такъв геройски
модел, че имаше по двама войници на мускет:
един да носи и да нагласява триногата, върху
която се поставяше цевта, а друг да носи и да
стреля с пушката. Както щях да науча, мускетът
гръмвал, понякога не гръмвал и всичко зависело от нагласяването на праханта и състоянието
на барута върху подсипа.

Превод Сидер Флорин
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УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ
(БЕИНСА ДУНО) В БУРГАС
ви, които търсят добрия живот и
145 г. от рождението му и 65 г. от кончината му (11 юли 1864 г. - 27 декември 1944 г.) помежду
искрено търсят Знанието, Мъдростта, Ис-

тината, ще им покажа съдействието си”.
Учителят Петър Дънов
25 октомври 1907 г.

(Продължение от миналия брой)
Какво е Всемирното бяло братство?
Според учението на теософията светът се
управлява от велики посветени, които живеят на различни места (в Шамбала - сред
пустинята Гоби, в Хималаите, в Ливан и др.)
и са в телепатични отношения помежду си.
Те образуват Всемирното бяло братство - ръководно чиноначалие на цялото човечество.
От неговата среда са излизали всички основатели на религии - Хермес, Орфей, Заратустра, Ману Вайвасвата, Лао Це, Кришна, Буда
Гаутама, Иисус Христос и др. То е пращало
по света свои посланици - да помагат за културния, философски, художествен и духовен
напредък на човечеството - и това са: Питагор, Аполоний Тиански, Платон, апостол Павел, Паоло Веронезе, Кристиян Розенкройц,
граф Сен Жермен, Франсис Бейкън, Прокл,
Томас Воган, Чандрагупта, Е. П. Блаватска и
др. Като стои върху учението на теософията,
пригодено към християнството, това движение ратува за нова духовна култура, която
да пресъздаде и обнови народите и цялото
човечество, да ги подготви за по-възвишен
живот на земята и да им обясни тайните закони, които управляват невидимите светове.
Учението на това Братство е научнопопулярен окултизъм. В България неофициален
печатен орган са списанието “Житно зърно”
и в. “Братство”. Последователите на движението наричат Петър Дънов - Учителя (а той
себе си - Беинса Дуно - на санскритски), но не
в онзи смисъл, който православните християни придават на Спасителя, а както питагорейците и новоплатониците наричали свои
те ръководители - учител, т. е. наставник в
духовния живот.
Някои последователи на Петър Дънов
му приписват свръхестествени качества на
ясновидство, телепатия, инкарнация, левитация и други чудотворни възможности и
постижения. “Великите души, Съвършените,
които са завършили своето човешко развитие, образуват Всемирното бяло братство.
С любов и Мъдрост те ръководят човечеството в пътя на съвършенството. Те са във
вътрешна духовна връзка с този Свещен център, който е ръководен от Христа...”
За будната културна общественост в Бургас мисля, че ще е интересно да научи, че
едни от първите ученици и последователи
на Петър Дънов са от нашия град и че той
е посещавал Бургас периодично за срещи
и беседи в малкото общество на сродни
души с различно образование и професии,
но скромни, благородни, трудолюбиви и отдадени на принципите и вярата в Доброто,
Истината и Любовта. Като че не той ги е търсил, а те него са извикали, защото са жадни
за Словото.
Братството в Бургас счита, че неговата
история започва от есента на 1907 г. с едно
писмо на Петър Дънов: „...Към приятелите
от Бургаското братство: На всички ония

Б. Боев с Учителя на Изгревската поляна

Пеню Киров
(1868-1918 г.)

Боян Боев

Петър Дънов

Георги Събев, Бургас
– (1906-1992 г.)

Писмо на Петър Дънов до феминистката от Бургас Жени
Божилова – Патева /Държавен архив – Бургас, № 357/

До 1907 г. Петър Дънов идва често в Бургас и най-задълбочена и постоянна е връзката му с Пеню Киров, когото познава от 1898
г. от Варна. Пеню Киров е роден в Карнобат
през 1868 г., живее 50 години и умира в Бургас през 1918 година. По професия е бил комисионер и в Бургас е създател на първата
книжарница, която е разпространявала словото на Петър Дънов и окултна литература.
На 27 юли 1907 г. при учредяването на Бургаския кръжок на Братството е избран за негов ръководител и остава такъв до средата
на 1914 година, верен и активен последовател на Учителя. За първата вълна (1907-1918
г.), както и за втората (1919-1926 г.) на следовници на Учителя в Бургас сме благодарни на
Милка Кралева, която ревностно и съвестно
събрала и съхранила архива на Братството и
с помощта на баща си Георги Събев и други
последователи публикува компетентно и с
обич много материали в създаденото от нея
списание “Сила и Живот”, което е основано
през 1992 година и просъществува до 1997 г.
И с нарастващ интерес научаваме, че преди близо 100 години всеки наш съгражданин
е могъл да срещне Петър Дънов в дрогерията
на известния общественик Илия Зурков или
в “канторката” на книгопродавеца Пеню Киров, или пред щанда с книги в книжарницата на Братя Велчеви, или просто на улицата.
Облечен в своя сив редингот, с бомбе на главата и бастун в ръка, обкръжен обикновено
от малко хора, замислен на фона на техния
политикански, практично-материалистичен
или протестантски брътвеж. Петър Дънов излъчвал спокойствие и равновесие, доверие,
прочиствал е средата с присъствието си и се
намесвал в разговорите, не за да поучи, а за
да откликне благоразумно и мъдро. Общувал с учители, книжари, с просветени и търсещи духовното знание хора. И като повечето реформатори и сякаш дошли от бъдещето
същества, и той е бил полуразбран. Сказките,
които Петър Дънов изнася в Бургас, разкривали познанията му в най-различни области,
които изненадвали
и спиритисти, и пра- Жени
вославни, и протес- Патева
танти, и атеисти. Така
постепенно около
него се създала малка среда от търсещи
истината и доброто
хора, прозрели ми
сията му и го последвали. Присъствието на Учителя в Бургас и неговото Слово
наистина са наше
духовно богатство. С
годините и без него
това се потвърждава
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все по-категорично. Не всички семена са безплодни. Ето и някои от първите членове на
Братството: Илия Зурков, Матей Попов, Деню
Цанев, Тодор Стоименов, Сотир Щерев, Милкон Партамян, Степан Андреев и съпругата
му, Димитър Македонски и съпругата му, Никола Колдамов, Темистокъл Янков, Александър Кръстников, отец Никон и други. През
1909 г. се присъединяват Иван Сапунов, Илия
Хаджипетров, Зуркова, Колдамова, Попова,
Цанева, Щерева и др. В писмо на Пеню Киров
до Димитър Добрев от 2 юли същата година
четем: “... Господин Дънов беше в Бургас около
25 дни време, обучава ни и си замина”.
Събранията първоначално ставали в дома
на Нико Апостолов два пъти в седмицата петък вечер и неделя сутрин. По-късно молитвените срещи се осъществявали в домовете на Деню Цанев и Величка Стойчева, до
сдобиването със собствен салон. Основният
им учебник е бил Библията, като обсъждали
определени от Петър Дънов текстове и пеели църковни песни като “Любовта е извор”,
“Сърдечен зов”, “Страдна душо”, “Време е да
вървим” и други. Повечето от работата изнасял почти до края на земния си път Пеню
Киров. И като митнически посредник той
разпространява съществуващите тогава духовни книги, повечето издания на Димитър
Голов. През 1915 г. в неговата канторка се поя
вяват и първите отпечатани беседи на Петър Дънов (брошурки със сини корици) като
“Ето човекът”, “Житното зърно”, “Талантите”,
“Сънищата на Йосиф” и др., както и “Завета
на цветните лъчи на светлината”. В своите
“Спомени” Жечо Панайотов доста подробно
запознава читателя им с живота на Братството в Бургас: “... Имаше още един пункт, гдето
се срещахме - това беше дрогерията на брат
Илия Зурков, където се водеха интересни обществени разговори”.
Когато Учителя е бил в Бургас, често се
застоявал в дрогерията, ставал център на
внимание и приемал присърце да отговаря на многобройни въпроси “от амебата до
човека”. В запазените архиви на Братството
в Бургас (голяма част от книжнината и архивите са иззети от Държавна сигурност след
девети септември 1944 г.) са запазени данни
кога Петър Дънов е посетил града ни, къде
е отседнал, кога и къде е изнесъл беседи и
на каква тема. Даже се посочват и някои от
присъствалите. Запазена е и част от кореспонденцията на Петър Дънов и отделни членове на Братството. Така е за 1914, 1915, 1920
и други години.
И идва времето за едно важно събитие за
Бургаския кръжок. Интелигентната, чувствителна и с крехко здраве преподавателка по
френски език Александра Сотирова (18801924 г.), привърженичка на Петър Дънов от
1919 г., най-вероятно предчувствайки своя
край, прави дарение на Братството в Бургас
- част от имота си на ул. “Безименна” (по-късно “Охрид” №2), двор с малка паянтова постройка, за молитвените нужди и организационната дейност на братята и сестрите от
Братството. Този най-благороден и законен
жест среща съпротивата на Православната
църква в изискващи се по нейния канон и
догматика начини. Създава се фонд “Постройка на Салон”, набират се необходимите
средства и под умелото ръководство на Минчо Сотиров сградата е приспособена за общ
духовен живот. През 1926 г. Братството вече
има собствен салон. Поставено е начало на
специализирана библиотека със Словото на
Учителя. Започват една по-нормална и про-
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грамна дейност, която
ки от страна на атеистите от
увеличава последототалитарния период, правателите на Учителя,
вославни институции и офиправи усилията им поциална власт, не е прекъсрезултатни за духовно
нало достъпното за човека
обновление, обич и
знание за Божественото, което се открива не чрез огра
единство.
Един от високо
ничените наши сетива, а от
образованите, активВярата.
ни и верни последоваТърсенето на смисъл, натели на Петър Дънов
дежда и спасение не може да
е роденият в Бургас
бъде илюзия и самозаблуда,
Боян Боев (1883-1963
даже и ако приемем мъдриг.). Неговият баща Дите и за днес размишления
на популярния цариградски
митър Боев (1842 - починал около 1915 г.) е от
патриарх и византийски пистранджанското село
сател Фотий (810-897 г.) в неговите Амфилохии, в  които
Кърхарман (Вършило).
След Съединението
се разглежда мястото на
през 1885 г. заживява
интелекта и въображениев Бургас, приятел е на
то при Богопознанието и се
Стефан Стамболов и
поставя въпросът за тяхната
поради това известно
връзка с Богосъзерцанието
време е емигрант в Ца- “Моята цел е да вдигна запалената
в рамките на византийскасвещ,
и
който
знае
да
чете,
да
дойде
при
риград, известен като
та традиция. Бургазлията
светлината и да чете!” Учителя
много жизнен, мъдър
философ, проф. Георги Капи дързък мъж, притежаващ здраво чувство риев в резюмирана форма ни запознава с
за национална принадлежност. За нас е ин- отческата традиция на Фотий - божественатересно, че Димитър Боев е сред пионерите та същност е абсолютно непознаваема. Нито
на полиграфията в Бургас. Става стопанин и някой ангел, нито някой човек е познал тази
редактор на един от първите бургаски вест същност и никога няма да я познае. Тя е над
ници - в. “Голгота”, който по-късно излиза всеки интелект, над всяка мисъл и отвъд всяпод името “Нова епоха”. През 1900 г. открива ко разбиране. Божествеността не преминасобствена печатница с модерни за времето ва в битие от небитието и не е съставена от
съоръжения. Синът му Боян Боев е също за- форма и материя, която елементарна двойка
бележителна личност, която отрано посвеща- е необходима при тварите - божествената
ва живота си изцяло на Бялото братство. Учи същност е проста. Троицата не се умножава,
в Мюнхен и София и завършва специалност не се променя и е следователно немислима
естествени науки. За духовното му израства- рационално. Правомерно почитаните боже
не имат голямо значение неговите срещи и ствена безначалност, безкрайност, вечност,
разговори със създателя на антропософията безтелесност, неделимост и т. н. не са харакРудолф Щайнер. Участва с много публикации теристики на самата божествена същност, а
в списание “Житно зърно”, в които е отразил необходими следствия от начина на нейното
оригиналните си виждания по философски и наличие. Няма образ, определение или понянаучни проблеми.
тие за Бог сам по себе си. Божественото само
Боян Боев е почти във всекидневна връзка по себе си е неизричимо, неназовимо, нес Учителя Петър Дънов и документира всяко познаваемо. При богоприличните представи
негово слово чрез стенография. Публикува става дума за добиване на Богопознание чрез
и книгите “Мисията на богомилството във аналогии. Не естествената сила на разума, а
връзка с мисията на славянството”, “Учителя благодатта, законът и откровението Божие
за дишането”, “Учителя за образованието” задават на човешката мисловна способност
и други. За него в сп. “Сила и живот” четем: възможността да съзерцава Божественото.
“... Неуморим и всеотдаен, Боян Боев всякога
И ако обобщим - Учителя Петър Дънов
е бил централна фигура на Изгрева. Негова- всъщност утвърждава в Бялото братство
та компетентност и знания по обширен един необходим религиозно-исторически
кръг въпроси, свързани с живота и учението осъвременен секуларизъм, а ние днес да
на Учителя, са го правили необходим и желан разбираме термина като освобождаване
събеседник всякога.”
от обременяващи материално схоластични
Особено близка и активна в дейността на външни ритуали и фиксиран през вековете
Братството е феминистката Жени Божилова- догматизъм.
Патева (1876-1955 г.), която има редица межМисля, че Духът на Учителя Петър Дънов е
дународни участия в женски организации, жив! Въпреки измислиците за него учението
редактор е на в. “Женски глас”, издава сп. му ни подхранва с Вяра, че Любовта е вечна
“Гражданка” и общо седем книги, между кои- и всепроникваща и е над всичко останало.
то “Вегетариански другар”, “Светлина по пътя Колко хубаво го е написал писателят Атанас
на жената”, превежда от немски, френски Славов в трилогията си за Петър Дънов “Пъи руски и е неуморима в различни хумани- тят и времето”:
тарни инициативи. Многобройните й защит„...Когато в селото ти кацне доброто и
ни слова, доклади, речи и обръщения носят любовта, те не са ни християнски, ни мохаедно послание: “Новата Ева ще спаси света!” медански, ни есперантски. Корените им са
Петър Дънов написва в лично писмо до Жени общото ни небе и сума ти време ще висят
Патева: “... Истината ще ви донесе свобода, над главите ни и ще чакат да ги подемем и
светлината знание, чистотата сила”.
извисим, щом се събудим.”
Това, което смирените непрекъснато духовно творят в Бургас, минава през приливи
и отливи и е пламък и оазис за нови поколеПроучи за вас ния, търсещи души и сърца. Въпреки многоСава ПОПОВ
годишното отрицание, гонение и подигравБургас
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Главният и единствен завет към
българите: ”Душа душа да не поробва
и дух духа да не подвежда”
ще го направи ли възможно?
– Още не
съм наясно с вложените
идеи на
авто-

Спас Мавров: И сега живеем Тангризма, но
трябва да го превърнем в национален характер
По случай Дните
на Кърджали в родопския средищен
град ще гостува Спас
Мавров. Той е поет,
писател
езотерик,
скулптор, иконописец. Срещата с него
ще се проведе на 22
октомври в Културно-информационния
център на Регионална библиотека „Н. Й.
Вапцаров” от 17.30 ч.
Спас Мавров е
един от малцината
наши автори езотерици, които са проникнали зад пределите на общоприетото и научното.
Изследванията
му
върху Тангризма са
го отвели доста напред в йерархията на
служенето, наричано
от нашите прадеди
жречество. Може би
за това го наричат в
неговите среди Колобъра. Още през
1999г. издаде оригиналната си книга
„Отношението – функция на еволюцията”,
а с поредицата си
„Учението на Танг-ра”
доразвива идеите си
от „Колобър. Тайните
на Тангризма”, „Дванайсетте тайнства на
Христос”, „Свръхсетивност”, „Балканите
– жлезата на времето”.
В една от първите
си книги /„Теория на
енергийния обмен”/
разглежда езотерично тайната, заложена
в половия живот. Там
се казва, че предназначението на секса
е да дава съзнание, а
не само удоволствие,
че сексът и съзнанието са един и същ
процес. Че половата
енергия се трансформира в съзнанието и в центъра на
любовта /четвърта
чакра/ като огромен
потенциал, от който

великите личности са
успели да се възползват. А с най-новата
си книга „Български
вълшебни сакрални
приказки” направи
своя тангристки прочит на българската
фолклорна мъдрост,
съдържаща се в екзотериката на нашите приказки.
Много дъхави семена за поникване
на Дървото на Живота на земята Спас
Мавров е посял и
чрез своето творчество /поезия, скулптура, иконопис/. Но
изглежда едва сега
„почвата” на съзнанието ни е готова да ги
приеме подобаващо.
Или, може би, само
от тези, които могат
да приемат благодатта на Подобието чрез
личния си опит. А
така и да вкусят плода на собственото си
„градинарство”, станал възможен чрез
т.н. „грях” в Едемската градина.
Вярвам, че ако
имаше повече добри „градинари”, като
Спас Мавров, щяха
да са възможни така
нужните за живот в
Бога семена и плодове на непрограмираното, саморазвито и
самоосъзнато битие.
Изпълни ли се времето да направим
това, за което сме
дошли, г-н Мавров?
– Времето за промяната отдавна е настъпило. Посоките и
начините са много,
но развитието върви
напред. Сега наближава горещата точка
на промяната. Нейната форма е Лична
и след това Всеобща,
което ще рече, че цялото човечество като
единен организъм
ще премине през

торнадото на енергийните
промени.
Те са точно такива.
Умеещите да влияят
или поне да чувстват,
трябва да се огледат
и да помагат, където
могат. Объркването
ще е (вече е) голямо.
Готовите и можещите
го усещат.
Казвате, че огнената епоха на Водолея
ще постави знанието над познанието,
т.е. духовното над
материалното. Волята за Живот ли е
ключът, даващ тласък към този процес, и коя е ключалката?
– Волята за Живот
е воля на развитието.
Следователно, дори
през Водолея енергиите на волевите
процеси ще дават
плодове само в материята, в дълбините
на битието.
Волята ни за Живот
ще потърси своите
пътища в „Небесното
царство” душата да
предприеме нужното, за да стане Небесна. Ключът е в ума, а
ключалката е душата. Който има сили
и воля, ще завърти
ключа и ще понесе
стържещата болка на
ръждясалите чаркове.
Ролята на новата Ева в ставащия
сега енергиен обмен между Ин и Яненергиите в този

процес?
– Всяка нова епоха има своята Майка:
Изида, Дева Мария,
Деваки и т.н. Ролята
на жената е, както винаги, една – да създаде организъм и да го
отглежда в ПЪТЯ през
битието му. Затова тя
е решаваща във възможността да реализираме волята си.
Какво значат думите на Дънов, че
промяната ще дойде, когато “Единият
мъж намери Едната жена” и когато
станем и “огън и
вода”?
– Става въпрос
за сродните души.
Сега е времето, когато сродните души
трябва да се открият
и да тръгнат заедно
напред в еволюцията „По подобие”, а
не чрез „борба на
противоположностите”. Да станем Огън
и Вода, означава
Мъжът и Жената да
станат едно в своето
подобие. Огънят и
Водата са субстанциите на Небесното и
Земното, на Енергията на Програмата и
енергията на Метода на творчеството
(матрицата).
”Спасение
дебне
отвсякъде”, казва
едно заглавие, но
ние нямаме сетива
за него. Тангристкият прочит на досегашните
тайни

ра, затова не
мога да
взема отн о ш е н и е.
Спасението
наистина ни
дебне отвсякъде, защото
е в нас и опира
до нашето действие и отношение. Тангризмът
е най-древното
Духовно монотеистично учение и в
него е заложен главният и единствен завет към българския
народ: Душа душа да
не поробва и Дух духа
да не подвежда!
А той стои по-високо в нравствената
таблица на ценностите, дори и от тези
в Десетте Божи заповеди…
– Десетте Мойсееви заповеди не са
негови, а древноегипетски, което от своя
страна означава,
че са тракийски,
но това е друга
тема. Те се съдържат в горния
завет в по-голяма пълнота.
Ние го носим
чрез Тангризма в
кръвта си, в душите
и в съзнанието си,
но той е потиснат и
смачкан от еврейските заповеди. Носим
го, но не го познаваме. Живеем го, но не
сме наясно как да го
превърнем в национален характер,
а не в гузна история.
От приказките
ли трябва да за-

почнем /от екзотериката/, от детството, за да направим и
другия преход, т.н.
квантов скок ? И не
е ли твърде късно
за по-възрастните?
Или отново всичко
си е на мястото и в
своето време?
– Приказките винаги ще са нашата
история, протичаща
в настоящето, защото тяхното време е
винаги, а действието им тече във всяка
човешка душа. Архетипът е безсмъртен. Времената
раждат своевременно своите герои, всяка
душа може да
стане герой.
Квантовият
скок, за който така усилено се говори вече,
е проблем
на душата, успяла
да

Жена
копие
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ващо нравственото
ниво на духовността.
Ролята на молитвата “Отче наш”? С
нея ли навлизаме в
Акашовото ниво?
– Само с „Отче
наш” навлизаме в
Акасхиковата полоса, а понякога и в
Центъра Танг-Ра ( не
на Йехова). По-точно
регистрираме себе
си като поклонници,
търсещи избавление
от обятията на ада, в
който се намираме.
Отче наш и Йехова
не са едно и също
нещо, нито са синоними. Понятието АД
идва от тракийското
АИД – царството на
пропадналите
духовно души, откъдето Херакъл, а сега и
Христос, ни изваждат, спасяват ни. Синът на Хера и синът
на Мария са паралелите на духовния
път. Две Майки и двама Сина, а по средата им Човечеството.
Не може без Жената,
не е възможно и без
Сина.

осъществи контакт
със силите на вселената. Процесът е заложен в клетките ни,
следователно не е
дейност само на вселената, но и на самите нас при съответните условия. Децата
естествено се опитват да развият тази
адаптация в момента,
но ние, възрастните,
не им го позволяваме с лъжи, с фалшив
морал и извратени
обществени норми,
с храна, алкохол и
консерванти и т.н.
Най– много със страх
и срам – това е юдейската извратена душевност. И нас няма
да ни подмине вълната на промяната.
Клетките не се интересуват дали сме на
2 или на 200 години,
те чакат кодовете, за
да задействат своята
лична ДНК. Но ще ги
дочака този, който не
ги е упоил и дегра-

дирал с алкохол, цигари, месо, разврат и
т.н.
Смятате ли, че и
богословите
ще
прогледнат за езотеричното християнство и за по-дълбокия прочит на
Библията?
– Голяма част от
богословите четат
езотерика не по-малко от нас. Критично
или в съгласие, но
със страх да не бъдат
разкрити и уличени в
измяна на канонизираните и деформирани правила. И те имат
право на свой личен
избор. Но Библията
е кодирана така, че
схоластиците никога
няма да я разберат.
Извън елементарните измислици, с които
е пълна, от нея лъхат
знанията на Египет,
Българите и Шумерите. Компилацията и
лъжите в нея са удивително колосални.

И все пак, в нея има
много големи тайни,
които дори евреите
още не са разбрали.
Какъв е Тангристкият прочит на
триадите
“Вяра,
Надежда, Любов”
и на “Отец, Син, Св.
Дух”?
– Синоними са.
Нива на съзнание, а
не на тайни. Човешкото съзнание има
нужда от жалони, за
да бъде устойчиво в
избрания път. Названията на тези жалони
се менят, но Пътят е
един и същ. В Тангризма, който не приема антропоморфната персонализация
на Бога, се наричат
Мощ, Ритъм и Слово. Съответствието е
явно. В книгата „Колобър” е разгледан
по-ясно
въпросът.
Вяра, Надежда и
Любов са триадата
на
християнското
съзнание,
изразя-
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Някои смятат, че
блаженствата
от
Библията ще изградят основата на
бъдещата религия?
И каква ще бъде тя,
икуменистична или
не?
–
Блаженствата
не изграждат нищо
– само изградилите
ги могат да се надяват на нещо. Те са жалони за нашето поведение, опорни точки,
в които то и битието
ни да намерят устойчивост. Те са като
иконите. Реален образ на безплътната
идея.
Икуменизмът
е
нужен, но без претенциите и злобната
настървеност
на протестантите и
папизма. Икуменизмът е състояние на
съзнанието, а не на
институциите. Тангристите и християните са икуменисти
дълбоко в душите си,
защото са осъзнали
братството
между
хората. Висше духовно съзнание има
този, който е осъзнал

и братството в религиозните идеи, ако
можем да използваме този пример.
Хората на изкуството вярват ли,
според вас, в божествената проява
на творчеството си
чрез материята?
- Тежко на творците, които не са
осъзнали божествената възможност да
станат ТВОРЦИ в материята, което ще им
даде правото да се
извисят един ден и до
Творци в Абстракциите. Въображението
може да роди всичко, но само идеите го
правят значимо. Днес
много творци напористо предлагат потоци от извратено въображение с претенцията за значимост на
„идеите” си. Всъщност
са само слепи пешеходци, които вървят,
без да виждат нищо
друго, освен Себе Си.
Тъжни хора.
Интервюто взе
Лияна ФЕРОЛИ

Кукумявка
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Разлистване със слово,
въпреки недостигащото добро
Лияна ФЕРОЛИ

П

разникът на изящната словесност
„Доброслов” стартира през 2007
г. от дома на поета Стоян Ралчев
в с. Добрич с амбицията да се наложи като най-продължителния
поетичен маратон в страната. На следващата
година малката група ентусиасти прераства
в солидно поетично присъствие от стотина
души. Това става благодарение на артистичната енергия на кмета на Добрич – Марин
Маринов, на кмета на Димитровград Стефан
Димитров и на щедростта на спомоществователите на проявата.
Тази година вече празникът е включен в
културния календар на Община Димитровград и на Министерството на културата. Той
започна с водосвет пред параклиса в манастирския комплекс “Св. Богородица”, недалеч
от селото. Отец Наско ръсеше с течна светлина главите на поетите, а лекият дъждец
заедно с него благославяше поетичното начинание, което беше най-точният предислов
на последвалите добри думи в не особено
доброто време. Те бяха и поклон пред първия наш носител на поетичната и будителската свяст – Св.Иван Рилски, чието име носи
уникалната църква от 1880г. в Добрич.
Първият поздрав към самоорганизиралото се поетическо общество поднесоха народните певици от фолклорния състав към
местното читалище, които е печелил много
национални награди със своите майсторски
изпълнения. Стефан Димитров откри празника и сподели своето усещане за подобен
народностен празник на духа. Празничната
традиция се гради със широка душа и топло
сърце, каквито не липсват на организаторите
и най-вече на кмета на селото Марин Маринов, който цени високо духовността. Кметът
от своя страна пожела този празник да заври
в душите на всички като ракиен казан и да
пребъде във времето.
Жури в състав: Петър Хаджинаков /председател/, членове - Таньо Клисуров и Ангел
Ников, присъди първа награда на поетесата от Сливен Петя Александрова /статуетка
и 300лв./, втора награда на Петко Каневски
/200лв./ и трета награда на Бисер Бойчев
/100лв./. Статуетката е дело на скулптора
Гроздан Грозев, който е един от основателите

Изкуство, култура
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Народностен
празник на духа

на празника и секретар на Народно читалище „Култура” в Димитровград. Представлява
старо, поизсъхнало дърво, увенчано отгоре
с чан. Символ за разлистване чрез слово, за
събуждане на стародавното, народностното
духовно начало.
Специален гост на празника беше обичаният наш поет Матей Шопкин, който поздрави присъстващите със своето стихотворение
„България”.
Топли и насърчителни думи към поетите
отправи и старозагорският художник-херал-

дик, автор на знака на „Доброслов” Христо
Танев. “Да притежаваш най-богатия на вибрации /28/ и на смислови и звукови значения
език, означава да съзнаваш мястото си в духовната йерархия на служението, заяви той.
Това означава не хленч, безверие, а много
работа, отдаденост и сърцатост. И най-значимото народностно поетично събитие, което
започна оттук, вярвам, ще направи много в
тази посока”.
След поетичните добри думи празникът
продължи с добрата музика и изпълненията
на дует Даневи, които успяха да събудят певческите дарби на някои от поетите, както и
да ги провокират да си послужат с другото
голямо изразно средство – танца. Изобщо
мястото за изсипването на толкова много
добро бе точно Добрич и „Доброслов”.
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Уважаема редакция
на в. “Родово имение”,
Благодаря, че ви има, че разтваряте
широки простори пред човешките взори,
че давате възможност за изява както на
утвърдени автори, така също и на неизявени творци. А това е наистина благородно дело, което ражда добри плодове.
Изпращам ви няколко стихотворения,
посветени на есента - сезона на тихата

Неда АРАБОВА, Димитровград

Не зная тайната на стиховете,
а и кой поет я знае,
тайнствена е и душата на поета една душа неразгадана...

пъстроцветна божествено поетична красота.
С най-искрени благопожелания и поз
дравления по случай Деня на поезията.
Бъдете здрави и винаги в полет към духовни висини!
С почит Харалан НЕДЕВ,
председател на Дружеството
на троянските писатели

В ЕСЕНТА

МИСЛИ СЛЕД ЕСЕНТА

Земята е едно платно изпъстрено, чудато
в есента.
Рисува го Художник с вдъхновение богато
в есента.

Градината отгледа рози
и други дъхави цветя,
без страх от времеви угрози,
без страх от Есента.

Една магия сякаш в него Майсторът оставил
в есента,
с богатството от багри чудо Той направил
в есента.

Но...Есента край тях премина...
Цветята са с окапал цвят.
Помръкна цветната градина
и скръбни храстите стърчат.

Душа незащитена, уязвима,
цвете, разцъфнало в хладна есен,
за чужда мъка лек намира,
а своята превръща в песен.

Ще цъфнат ли цветя отново
със дъхав, топъл аромат,
облъхнати от нещо ново
със радост сред разбудения свят?!...

-------------

В земния неспирен кръговрат,
цветя увяхват и цветя цъфтят.

Мой роден кът,
бащина стряха,
дните ми детски
тук отлетяха.
Тук се родиха
мечтите смели,
далечни пътища
оттук сме поели.
Но в нашите сънища
пак тук се връщаме,
в незабравимата
бащина къща.

Детски свят

ТАКА СА УСТРОЕНИ
Приключи пак със болка листопада
със ледния повей на есента.
И пак без глас Природата ще страда
на плодни светли дни за благостта.
Ще страда тя за песните изпяти,
за въздуха, наситен с аромат,
за волността на птиците крилати,
за лятната безценна благодат...
Така сезоните са устроени
и всеки следва точния си път,
по който често малко натъжени
за отдих се прибират в своя кът.

Весела Михайлова АНГЕЛОВА – гр. София

В РАННАТА ЕСЕН

ПОСРЕЩАНЕ

В ранната есен
има
нещо топло,
интимно,
пропито със лека тъга.
Нежност стаена,
която излъчват
смълчаните,
милите цветни листа...

- Хей, мама се връща!
Излитам от нашата къща.
Както всички момчета
тичам с боси крачета.
Ръчички силно разтварям,
устнички тихо притварям
и нежни думи повтарям:
“О, как обичам те, мамо!”
Притискам се силно до нея,
а после волно се смея...
Усещам парфюма на татко!
Радостта става голяма,
защото прибират се двама –
любимите татко и мама!
БАБА
Баба вечно нещо прави,
грижи се да бъдем здрави.
Ту плете или разплита,
ту пък дворчето премита.
Често дрехите ни шие,
след това чинии мие,
колко е добричка баба,
много обич заслужава!

Като сезоните и ний накрая
ще спрем за отдих...някъде в Безкрая.
С ПЕЧАЛЕН ЗВЪН
ЗЕМЯ, ТИ МОЖЕШ ВСИЧКО
Ти губиш чар и скръбно се променяш
и всичко в тебе се мени.
Ти своя вид във есента изменяш;
ти сякаш себе си смени.
Ти, пръст - земя, посърнала оставаш
без глас и в мрачна сивота.
Но с вяра всеки ден ще се надяваш
да дойде с ласки Пролетта.
Че иначе без вяра ще изгаснеш
и няма пак да се свестиш.
Ти можеш всичко към живот да
тласнеш,
света с блага да наспориш...
Макар и мъченица многократна,
земята е с възможност необятна!

От клоните
листата падат
като тънки медни ламаринки
със тих,
с отронен звън...
Със тих, с печален звън,
листата
сгърчени
приемат своя вечен сън,
със тих с най-тихия
последен звън...
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ИКОНА НА ЩАСТИЕТО
Цветелина Георгиева ИВАНОВА
СУ „Св. Климент Охридски” - ІІІ курс психология
І награда за есе (20-35 години)
на национален конкурс за литературни
творби по повод 120-годишнината от
рождението на Петър Димков – Лечителя

Всеки един от нас в днешно време живее в
света на динамиката. В един свят на развиващи се технологии, на сливащи се култури, на
маскирани човеци, на социални роли. Свят с
девалвирани човешки ценности, с изгубена
чистота на човешките връзки. В Европа, Азия
или Африка – живеем в света на глобализацията, света на изтънения озонов слой, на смъртоносните болести, на лицемерните отношения, на изчезващите животински видове или с
две думи: живеем живота на модерния човек.
Тук е мястото да спрем, да си откраднем един
момент размисъл от динамичния си живот и
да се запитаме: По-добре ли живеем?
Говорейки за нашия свят, не бива да загърбваме позитивното: достъпната комуникация
– медиите, интернет, мобилните телефони,
бързия транспорт, или другояче казано: улеснения начин на живот. Контактуваме по-лесно, но по-малко. Живеем по-наситено, но пократко. Тук се крие и парадоксът на нашето
време, и въпросът за щастието. Не е ли найважно да сме щастливи? Безспорно, имаме
много възможности за развитие, раждаме
се в социално нормирани зони, и ако сме на
едно обществено обусловено „нормално”
ниво, имаме право да избираме. Да работим,
да учим в университет, да станем историци,
медици или филолози. Живеем със съзнанието, че сме свободни и можем сами да моделираме живота си. За съжаление, с течение
на времето разбираме, че още с раждането
сме вкарани в изготвени априори модели
на поведение, живеене, усмихване, обичане и т.н. Заключени сме в затвори, шаблони,
баналности, филми, несправедливости. Всички ние, децата на нашето време, лъчите на
съвремието, гръбнакът на бъдещето, живеем
в несигурност: заплашени от болести, от катастрофи, от природни бедствия – последствията от отдалечаването ни от Природата и
нелепите опити на човечеството да триумфира над нея.
Неслучайно обрисувах света в тъмните
щрихи, за да подчертая, че в този свят, нарисуван от модерния човек и оцветен в мрачни
краски, като Вечерницата в притъмняващото
небе грее символът на щастието – усмивката.
Усмивката лекува... Нима това не е една от
най-очевидните, една от най-ярките истини,
които правят от света по-хубаво място за живеене? Всеки познава благодатта на усмивката, нейната сила да сприятелява, сближава,
успокоява, нейната уникална способност да
снема напрежението и лошото настроение,
да сплотява и свързва хората. Бих окачествила усмивката като истинско чудо. Няма поярък, по-недвусмислен жест за приятелско
отношение, за чиста обич. Няма по-искрен
знак за съчувствие, за любов, за радост. Няма
по-непринуден начин да изкажеш благодарност, да проявиш толерантност, да покажеш,
че изпитваш топлота към друго човешко
същество. Усмивката е икона на щастието. Тя
е символ на прошката, въплъщение на найкрасивите човешки усещания и стремления.

В цялата плетеница от случки и емоции, наречена живот,
трябва да открием
зрънцето
смисъл,
което да ни направи щастливи. Това
е съзнателната или
подсъзнателна цел
на може би всеки
един човек. Неспирното търсене на смисъла на живота, стремежът към щастието
е двигателят, който
ни тласка по житейския ни път. Усмивката е
израз на хубавите моменти, които срещаме
по време на това търсене.
Нека разгледаме няколко случая, в които
се проявява вълшебната сила на усмивката.
Тя е значим фактор при възприемането на
човека, когото имаме срещу себе си, първият
елемент, който формира впечатлението ни за
него. Като влезем в магазин и видим усмивка, тя буди у нас чувство на радост, докато
навъсеното лице не е приятно за никого. Когато се запознаваме с нов човек, неизбежно
ни прави впечатление дали ни се усмихва
искрено, или си слага маска на любезност.
Тук е мястото да вметнем тъжния факт, че усмивката от най-откровения израз на добри
чувства се е превърнала в условие за вписване в социалните норми. Медийните лица се
усмихват – водещите на новините ни казват
„Приятна вечер” усмихнати, танцьорите се
усмихват, докато танцуват, всички обществени лица употребяват усмивката като гримаса, която идентифицира техния образ. Всеки
обаче може да различи изкуствената усмивка, гримасата, фалшификата, от онази усмивка, която стопля сърцето, която съживява заспалата същност на човека, която буди и извлича всичко хубаво от един човек и го кара
да погледне на света през розовите очила на
оптимизма.
Усмивката изразява силата на човешкия
дух. Тя е триумфът над страданията – найефективното лечение на всички болести. Без
съмнение има болести на тялото, с които сама
усмивката може и да не се пребори – за съжаление това не е излишен песимизъм, а тъжен
факт. Или пък кой знае? Чувала съм, че ако нямаме настроение и се усмихваме пет минути
изкуствено, разтягането на ъгълчетата на устните ни отприщва отделянето на ендорфин
в мозъка и настроението ни се подобрява.
По-важното е обаче, че усмихването лекува
болестите на духа, които са по-страшни. Тук
можем да направим едно отклонение, свързано с начина на живот и различията, които
се забелязват в различните географски региони. Начинът на живот зависи както от обществената среда, така и от индивидуалните
особености, от народопсихологията и от географското разположение на мястото, в което
живеем. Напоследък ставаме свидетели на
драстичната тенденция да се налага западният модел на живеене, или по-конкретно
американският. В ценностния център на този
модел стои материалното – парите и тяхното
заработване. Не може да се каже същото обаче за източните народи, които все още не са
„покварени” от динамизма и напрежението

на западния начин на
живот. На изток хората са по-отдадени на
духовност, по-свързани с природата и в
този смисъл по-здрави духовно, с по-висока нравственост и
с по-изчистен от материализъм манталитет. Благодарение на
източната култура,
народите, невъзприели американските
стереотипи, познават
благостта на медитацията, системата Йога и
други методи за постигане на покой в динамична среда. Това ме кара да смятам, че източните хора по-добре от нас познават силата
на усмивката. Чувала съм истории за Индия,
където животът е подчертано по-беден като
цяло от този в България. Но когато има празненство в града, човек става, излиза и отива
да се весели. Той може да няма какво да яде,
може да не е жив след два часа, но се смее,
усмихва се, радва се на живота и го вкусва с
цялото удоволствие, на което е способен до
последно. Ето, това е един пример, към който,
според мен, всеки от нас трябва да се стреми
– да опознае лечебната сила на усмивката, да
осъзнае необходимостта от смеха, да осмисли важността на понятието да „живееш”, а не
просто да „съществуваш”. Много от нас говорят за нещастието си, мислят за нещастието
си, сънуват нещастието си и по този начин се
вплитат в един порочен кръг на нещастието.
Те забравят чистото удоволствие. Пренебрегват нуждата си от щастие. Всеки има проблеми, но ако се отдадем на тях и забравим
да се смеем, ние сами се поробваме. Ако не
черпим сили от извора на усмивката, се предаваме на мрака в ежедневието и погубваме
силата, която ни е дала живота – силата да
се смеем, силата да общуваме, силата да се
чувстваме пълноценни и щастливи, когато
работим, когато пеем, когато спим или дори
когато плачем.
Важно е да се усмихваме. Важно е да си
открадваме нашите мигове на щастие. Хората като Петър Димков са ни показали как да
правим това, как да живеем съобразно със
законите на природата. Как да надмогваме
себе си, за да бъдем щастливи и да водим
пълноценен живот. Как да се чувстваме здрави, и по-важното – живи. Един от най-влиятелните и обичани българи ни е оставил своя
безценен завет – показал ни е методите на
народната медицина, чрез които успешно и
безвредно да лекуваме тялото си, доказал ни
е колко е значима любовта към Родината. Лечителят Петър Димков ни е оставил завета на
някои от най-популярните и светли личности
в българската история, като Христо Ботев,
Иван Вазов, Васил Левски – а именно предаността към Отечеството. Той е оставил свой
отпечатък и в увековечаването на културноисторическото ни наследство. Можем да се
надяваме, че ще има още българи от неговата
величина, които ще оставят светла диря в българската история и ще завещават на новите
поколения пламъка на родолюбието и светлика на мъдростта. И тази мисъл трябва да ни
кара да се усмихваме.

