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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

БЪЛГАРСКОТО
„ЗЛАТНО
РУНО”
И ОТКРИВАТЕЛЯТ
СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВ

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.

Педагогиката на
Учителя Беинса Дуно
Педагогическите идеи
на Петър Дънов – Учителя
Беинса Дуно, са основа на
една методология за работа с деца в условията на
учебния процес и неговите
две проявления - обучение

и възпитание.
Нашата цел е да изследваме словото на Учителя и да определим някои
общи принципи и закони
на неговата възпитателна
система, а също и някои ди-

дактически принципи и методи на обучение съгласно
исторически формиралата
се система от педагогически знания.
Продължава
на стр. 6

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ЦЕНТРАЛНОАЗИАТСКИЯ РЕГИОН РОДИНА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ
Доц.д-р Руслан
КОСТОВ

Увод

Тодор ЯЛЪМОВ
Всички мечтаем за далечни пътешествия
и приказни съкровища, но само тези, които имат най-силни мечти, успяват да ги реа
лизират. Ето ярък пример за осъществени
мечти на един наш съвременник, безкрайно
влюбен в морето и космоса - откривателя и
изобретателя, руснака Сергей Куприянов,
обикнал за цял живот България и нейната
славна история.
Той е роден на някогашната територия
на Волжка България в град Йошкарла и това
явно предопределя дълбоката му невидима
връзка с Дунавска България.
Продължава на стр. 20

В
историческите атласи вече се е
наложила карта на
местообитаване на

рации, ареалът на
обитаване на древните българи обхваща редица предимно планински райони на територията
на съвременен Афганистан, Пакистан,
Индия и Таджикис-

тан, както и в посока
към Кавказките планини, където следва
ново разселване на
север и на юг.
Продължава
на стр. 8

БОЛКАТА НА СТАРИТЕ ПОЕТИ
Харалан НЕДЕВ
Във рамките посърнали портрети.
Потънали в безмълвна тишина,
стоят печални старите поети
със жал за днешната ни съдбина.

Боли ги за децата разпиляни
из чуждите държави по света,
заминали в душите си със рани,
прогонени от глад и нищета.

Печално гледат старите поети
безмерната грамада от злини
и пак нещастни, тук умират клети
като в чужда - мащеха страна!...

Боли ги за речта ни омърсена,
нападната от грозни чужденки;
за нашата народност осквернена;
за мъртвите Човешки добринки.

Боли ги за разрухата жестока,
боли ги за народа изтерзан
от властници, прегърнали порока,
държавата, превърнали във хан...

Във рамките посърнали портрети.
Потънали в безмълвна тишина,
стоят печални старите поети
със жал за днешната ни съдбина.

Премиера
На 25 януари 2010 г., понеделник, в гр. Поморие, от 17 часа, в Национален център по
рехабилитация “Св. Георги” ще се представят от издателя на в. “Родово имение” акад.
Атанас Панчев най-новите книги на ИК “Новата цивилизация”: “Искри от вечността”
и “Бургаски музи по света” на журналистката Мариана Праматарова; трите книги на
историка Борислав Иванов – “Безсмъртна
птица на вярата”, “Следи от светлина” и
“Поклонници на светлината”.
Съорганизатор на срещата е читалище
“Светлина” – Поморие.
Поканват се всички читатели и симпатизанВход свободен
ти да присъстват.		

древните българи в
долините и предпланините на ПамирХиндукушкия район
на Централна Азия,
обозначавана още
като Средна Азия. На
по-късни етапи, след
разселвания и миг-

в два града

На 26 януари 2010 г., вторник, в гр. Созопол от 17.30 часа в Народно читалище
“Отец Паисий” ще се проведе творческа
среща – премиера на най-новите книги на ИК
“Новата цивилизация”: “Искри от вечността” и “Бургаски музи по света” на журналистката Мариана Праматарова; трите книги
на Борислав Иванов – “Безсмъртна птица на
вярата”, “Следи от светлина” и “Поклонници
на светлината”.
Книгите ще бъдат представени от акад.
Атанас Панчев, издател на в. “Родово имение”.
Поканват се всички читатели и симпатизанВход свободен
ти да присъстват.		

ОУВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Н
Ж Търсите ли в. “Родово имение”?
ВА

618

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618

ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ
на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Новите и целогодишни абонати за 2010 г.
ще получат подаръци - емблематични книги
от ИК “Новата цивилизация”!



Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

важните
книги
Втората част на фразата говори за това,
какво творение точно Бог желае: ”…и радост
за всички от неговото съзерцание”. Кажи, какви творения биха могли да носят радост на
абсолютно всички?
- На този въпрос е трудно да се отговори.
Едни се радват на добра кола, други са равнодушни към машините. Едни обичат да ядат
месо, други изобщо месо на вкусват. Дори
битува поговорка сред народа: ”Няма приятели по вкус и цвят”. Едва ли би се намерил
предмет, който да се харесва абсолютно на
всички.
- И въпреки това е възможно. Например
въздухът, водата, цветята…
- Но това е вече сътворено, а става дума за
творение съвместно.
- Да, въздухът, водата и растителността са
сътворени. Но са различни. Човекът може
да направи така, че въздухът да е изпълнен
с прах и смъртоносни газове и пак човекът
може да го изпълни с етери, с аромати, с цветен прашец. Различна бива и водата. Може
например да се пие вода, миришеща на хлор,
а може да се пие и живителна вода. Насред
растително многообразие може да се създаде хаос от боклуци, но може също да сътворят живи картини с необикновена красота,
радващи очите и примамливи. В книгата “Сътворение” има фраза за това.
- Ако книгата “Сътворение”, както вие казвате, е важна, то дали тя ще промени животът
в обществото или някак ще му повлияе?
-Да, законът е такъв. Новата мисъл
обезателно ще се въплъти в нов начин на живот на обществото.
- Но кога ще се стане? От издаването й минаха вече две години.
- По-точно казано не “вече”, а само две. Но
и за този относително кратък срок тя много
неща сътвори, самият ти каза, че много хора
вече се опитват нов начин на живот да изгра-

дят. Дори програми за държавното устройство вече се създават.
- Да, казвах, тези проявления действително съществуват.
- Виждаш ли? За осезаемо проявление
на християнската идеология са били нужни
триста години, а тук - само две. Мислите на
Анастасия се материализират в реалния начин на живот на много народи, обединяват
техните стремежи в един творчески порив
на всеобщо сътворение.
Тя изля в пространството ново мислене, а
това е събитие от вселенски мащаб. Следователно съответна оценка ще получи и книгата, в която тези мисли бяха огласени за пръв
път.
- И значи аз ще бъда един от значимите писатели?
- Ти няма да си един от… Ти ще си най-значимият, Владимире. Внучката ми за любимия
си не е замислила дори второстепенна роля.
- Не е съвсем така, в популярния вестник
“Аргументи и факти” публикуваха рейтинга
на книгата. В него “Родова книга” е поставена
на второ място.
- Ще дойде време, когато мнозина от хората ще осъзнаят значимостта на книгите, написани от теб. Тогава за тези книги първото
място ще бъде малко. Само шест години са
изминали, откакто първата си книжка ти написа, и не беше известен на никого, но днес
ти си не просто известен. Чух, че са ти дали
звание народен академик и са ти връчили
диплом.
- Да, но това не е звание от традиционна
академия, а на обществена.
- Именно, на обществена. Цени това звание, то е по-висше от традиционното. Думата
си е казал народът. Онези, които са осъзнали значимостта на казаното в твоите книги
и са определили твоята значимост, те фактически са разбрали мислите на Анастасия и

са ги оценили. Това са могли да направят не
прости хора, те ще успеят и да въплътят, да
разберат и да материализират мислите. Така
ще бъде. Само не се възгордявай, трябва без
гордост срока си да издържиш.
- Ще се постарая. Още веднъж ще прочета
от Анастасия казаното. Криминалета и всякаква белетристика, от само себе си е ясно,
че няма да чета. В тях и в действителност
няма кой знае какви мисли. Просто едно
развлечение. Но един въпрос за мен неясен
си остава. Да определиш дали една книга е
значима, първо трябва да я прочетеш. Но количеството на написаните книги е огромно.
Когато отидеш в библиотека, на лавиците й
лежат десетки хиляди книги. На много от тях
заглавията са претенциозни, чак до такива
като “Разговори с Бога”, “Откриване на истината”, ”Всички тайни на живота”. А всъщност
четеш, четеш, а никаква нова мисъл в тях
няма. Измежду десетки хиляди може и да
има една значима, но да се натъкнеш на нея,
вероятността е едно към десет хиляди. Какво
да правя?
- Нали това ти казвам: преди да прочетеш,
ти виж живота на планетата и избери си място, където ти харесва ситуацията на живота
на народа, и чети техните книги, размишлявай.
- Ами ако нищо не ми хареса? У всички народи са сходни бедите. Различия, разбира се,
има, но като цяло… Екологията например, по
цялата земя се влошава.
- Е, щом нищо не ти хареса, тогава помисли как да го направиш приятен, красив, благообразен. И когато решиш, сам книга ще напишеш.
- Сам? Без да чета нищо?
- Какво сам себе си объркваш, Владимире?
Нали казваш, че не можеш да откриеш достойни книги. Зад силните заглавия - единствено слова без смисъл, без нова мисъл. И
в същото време се съмняваш и смяташ, че
е невъзможно да бъдеш умен, без да четеш
абра-кадабра. А между другото ще ти кажа,
че от раждането си всеки човек се опитва
главната книга да чете. Нейният език се отличава от буквите печатни, ти си спомни: „Този
език има аромат и цвят…”
- Разбрах.
- Ами нея чети и размишлявай.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

Световно наследство
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МОГЪЩЕСТВОТО НА

КАРТАГЕН
Мариана
Праматарова

Древната култура
на Средиземноморския свят е съхранила
несравними образци
на различни цивилизации, антични градове и исторически
паметници. Благодарение на развитата
морска търговия и
корабоплаване крайбрежието на Средиземно море било
притегателен център
за много племена, народи и завоеватели.
Един от най-важните
антични градове е
Картаген в Северна
Африка.

Основан от финикийците през XII в.пр.
Хр. като една от многобройните колонии,
Картаген бързо се
превърнал в най-големия град държава
в Северна Африка.
Местоположението
му било определящо
за разцвета му. Финикийските градове
били строени край
търговските
пътища и осъществявали
търговия по море и
суша, развивали занаятите и корабостроенето.
Името „финикийци” означава “червени”, “пурпурни” и
според изследова-

Картаген, римските бани

то „пуни” заради червения цвят на кожата
си и червените, пурпурни платове, които
произвеждали.
Финикийците
били мореплаватели,
строители, ювелири,
тъкачи на красиво
обагрени платове,
занаятчии. Те дали
първата азбука на човечеството и установили икономически
отношения по море
с бритите (Британия)
през Атлантически
океан.
Търговията
по
Средиземно
море
станала причина за
започването на Пуническите войни между
Рим и Картаген. Когато римляните подчинили цяла Италия и
насочили войските
си към остров Сици-

Ханибал (Анибал, Ханибал
Барка), син на Хамилкар
Барка, командващ
картагенските войски
в Сицилия в последните
години на Първата
пуническа война
(247 г. пр.н.е - 183 г.
пр.н.е.)
Римско мраморно
изображение на Ханибал,
намерено в Капуа
Картаген. Името
на града идва от
финикийското „Карт
Хадаш”, което означава
„Нов град”

Преходът на Ханибал през 218 г. пр.н.е. от Нови Картаген през Пиринеите,
Южна Галия и Алпите в Италия

телите се е появило
по-късно, тъй като
гърците така наричали хората от Северна
Африка. Преди това
тези земи се наричали Ханаан, а египтяните им казвали
„фенеху” – корабостроители. Срещат се
и под названието сидонци. От римляните
получили название-

лия, който е на около
160 км от Северна
Африка, срещнали
съпротивата на Картаген – най-силния
противник на Рим с
многобройна флота
и войска.
Продължава
на стр. 22
Ханибал

Български дух



Сдружение
„Деветашко плато”
Бойка МАНЧЕВА
Сдружението
е
регистрирано
на
18.03.2008 г. В него
влизат представители на селата Агатово, Брестово, Горско
Сливово, Деветаки,
Крамолин, Крушуна,
Къкрина, Кърпачево
и Тепава. Всички села
са обединени от уникалните природни
ресурси, а именно:
природните феномени и красоти на платото, големия брой
пещери – над 600,
чистия въздух, богатото биоразнообразие. Интерес представлява културното
и историческото наследство, макар че
някои архитектурни
паметници се нуждаят от ремонт и реставрация. Основните
цели на сдружението са формулирани
така:
Обединяване
усилията на гражданите, местните власти, организации и институции и бизнеса
за устойчиво развитие на района на Деветашкото плато.
Подобряване
условията и качеството на живот и увеличаване
възможностите за заетост в
района на Деветашкото плато.
Стимулиране

на демократичното
управление и участието на гражданите и младите хора в
общините Летница,
Ловеч и Севлиево в
процесите на вземане на решения.
Популяризиране на района на национално и международно ниво.
Насърчаване
развитието на биологичното земеделие,
устойчив туризъм и
възстановяване на
традиционни занаяти.
Повишаване
на информираността и развитие на човешкия потенциал в
района на платото.
През 2008 г. са
реализирани осем
демо-проекта за туристическа инфраструктура. Едни от
тях са еко-пътеките:
„Болярска крепост”
в Крамолин, „Крушуна–Кърпачево – през
очите на историята
и времето”, както и
подновената пътека
до Деветашката пещера. Впечатляваща
е промяната на местността край пещерата „Гарваница” до
с. Горско Сливово с
множество беседки,
места за почивка и
декоративни
елементи. (Слизането в
пещерата е възможно благодарение на

проект, изготвен и
реализиран от Географския институт
към БАН – София, с
изграждане на метална стълба между
отвестните скали.) В
местността „Белото
Камъне” край Агатово е ремонтирана
стара чешма, довършени са и обектите
в Брестово, Къкрина
и Тепава, където има
вече повече възможности за приятен отдих сред природата.
Най-атрак тивно
място си остава каскадата водопади и
пещери край с. Крушуна, където е изградена и първата екопътека в региона,
преди създаването
на сдружението. Благодарение и на меди-

ите човекопотокът
тук непрекъснато се
увеличава. Тихото и
закътано място на
някогашните
иси-
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хасти се превръща в
шумна туристическа
дестинация. Все още
не е изграден достъп
до скалната църква.
Сдружението всяка година на 06.09
организира събор на
Деветашкото плато,
до пещерата Гарваница - “Девет песни
от извора”. Тази година той беше отложен с една седмица
заради националния
траур. Читалищата на
деветте села участват със своите фолклорни изпълнения.
От април 2009 г.
сдружение
„Деветашко плато” започна реализацията на
проект „Прозорец
към света”, финансиран от Norway Grants
– Норвежка програма за сътрудничество, на обща стойност

137 000 евро. Целите
са оживяване на региона чрез въвеждане на информационни технологии и обу-

чение за повишаване
на достъпа до обществени услуги, създаване на местен капацитет и развитие на
устойчив туризъм.
Партньори
са:
Сдружение на междуобщинските съюзи
за отдих на открито
– Норвегия, и общините Летница, Ловеч
и Севлиево. Продължителността е 22 месеца.
В изпълнение на
целите вече са факт
девет туристическоинформационни центъра, които предстои
да бъдат открити.
Започва и обучение
по информационни
технологии и работа
с компютри на местните хора. Ще бъде
изградена модерна
туристическа инфраструктура с помощта
на норвежка партньорска организация,
която
организира
различни форми на
отдих на открито.
Вече бяха представени техни модели и
продукти за отдих и
туризъм. Това стана
на двудневно обучение през септември
2009 г. в Младежкия
център на Летница
и практически занятия в местността
„Гарваница”
край
Горско Сливово. Интересни са техните
констатации и препоръки, публикувани в бр.34/2009 г. на
Ловешкия вестник
„Фактор”.
Мортен
Доснес: „Деветашкото плато е много
красив район и има
страхотен потен-
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циал за развитие
на туризъм. Вие сте
страната на пещерите. Но те, заедно
с останалите природни дадености, са
„диаманти”, които
трябва да шлифовате и тогава да ги
покажете на туристите в най-красивия
им вид. Но преди да
показвате на гостите, трябва вие самите да познавате забележителностите
на района и да се гордеете с тях. Защото
живеете тук и точно
вие сте най-големият ресурс. Районът е
подходящ за изграждане на пътеки за
пешеходен, вело и конен туризъм. Сигурен
съм, че имате ресурси
да използвате красотата на природата
и за организиране
отдих на открито
за деца, младежи и
хора с увреждания и
да покажете историята и културата в
района. Но това, което изградите като
атракции, трябва
да е адаптирано към
природата и колко-

то по-малка е човешката намеса, толкова по-добре.”
Какво сме научили
от норвежкия опит,
предстои да видим
в следващите 9 малки проекта. Те предвиждат изграждане
на вело и еко маршрути, места за отдих,
спортни и детски
съоръжения,
места за наблюдение и
снимане на птици и
други туристически
атракции. Всички те
са ориентирани към
устойчиво използване на природните и
културни
ресурси
и към създаване на
общ
туристически
продукт на Деветашкото плато.
В проекта се предвижда участие на
млади хора, чрез стимулиране на техния
интерес към отдих
на открито и културно -ис торическото
наследство. Започна
изследване на историята на региона и
събиране на легенди, обичаи и традиции и връзката им с
дейности на открито.


защитените флора и
фауна.
Какви са очакваните резултати от
проект „Прозорец
към света”:
Достъпни услуги за хората от деветте села.
Повишен местен капацитет за
развиване на устойчив туризъм и отдих
на открито.
Обогатяване на
туристическия потенциал на региона
и популяризиране
на Деветашкото плато като атрактивна

дестинация.
Начало на ново
партньорство с потенциал за бъдещето.
Оживяване на
деветте села и намаляване на социалните различия по посока на устойчиво
развитие.
Да се надяваме
и мечтите ни в тази
посока да станат реалност и почерпим
опит от приказна
Норвегия – една истинска райска градина.

Повече може да се види на:
www.devetakiplateau.org
www.youtube.com – Devetaki Plateau

(2009 г. година излезе
от печат историята на
с. Агатово.) Предстои
издаване на брошура. За популяризирането на региона стана факт уебсайтът на
сдружението и про-

екта „Прозорец към
света”. Той е отворен
и в него могат да
намерят място още
уникални забележителности, а такива
има не малко. Интерес за туристите са и

ЕДИН ЖИВОТ, ОТДАДЕН НА РОДОЛЮБИЕТО
Сия СТОЯНОВА
През януари 2010 г. председателят на Варненското дружество на краеведите Алеко
Константинов навършва 80 години. По този
случай колегите му от дружеството с вълнение подготвят юбилейно тържество, на което
ще отбележат тази годишнина, както и 40 години от живота му, посветени на българското
краезнание.
Алеко Константинов е роден на 22 януари
1930 г. във Велики Преслав. Баща му е икономист в БНБ, а майка му е учителка. Той завършва Висшия финансово–стопански институт в
Свищов и започва работа в ДЗИ - Варна. През
1959 г., вече семеен, се премества в предприятие „Каменни кариери” в Белослав, където
се установява със семейството си. По-късно
работи при строителството на пристанище
Варна - Запад.
Повече от 30 години Алеко Константинов
живее и работи в гр. Белослав. Там, във връзка с историята на това селище, се ражда интересът му към краезнанието. Той изследва
и прави краеведски проучвания на над 150
селища в Добруджа, които обикаля с велосипеда си, за да събира зрънцата от богатата история на този край. Резултатите от проучванията му са отразени в множество публикации в местния и централния печат.
Ето някои от забележителните му студии,
отпечатани в специализираното списание
„Архив за поселищни проучвания”:

- „Суха река – географската граница между
Лудогорието и Добруджа”
- „Краеведът Ради Колев от Борово, Русенско”
- „Средновековни скални манастири по
Суха река”
- „Заселване на малоазийските българи
във варненско”
- „Главни етапи и посоки на заселването на
малоазийските българи у нас”
- „Героизмът на войниците и офицерите от
Варненските 8-ми и 69-ти пехотни полкове
през Първата световна война и трагедията
на попадналите в плен след Солунското примирие”
- „Изследване на скалните манастири в Североизточна България и конкретно в Правадийско”
- „Аязмите във Варненско”
- Църквата „Св. Димитър” в с. Гебедже и
дейността на свещеник Захари Христов във
Варненско”
- „Краеведът Рачо Николов Змеев от Тутракан”
През 1996 и 2006 г. излязоха от печат двете
части на книгата на Алеко Константинов „Белослав и неговите околности”, която съдържа богат текстов и снимков материал за обществено-политическия, социално-икономически и културен живот на гр. Белослав от
палеолита до наши дни. Книгата се чете с интерес, като доставя на читателя и познание,

и удоволствие. Тя внушава уважение към автора, събрал толкова много и различни факти и успял да ги подреди в едно комплексно
краеведско изследване. Книгата е венецът на
една дългогодишна караеведска изследователска работа, която органично се вписва в
българската краеведска литература и заема
достойно място между най-добрите творби
в този жанр.
Алеко Константинов има и непубликувани, но подготвени за печат материали, като
брошурата за кмета на Варна Михаил Колони
(1881 – 1885 г.) и книгата за с. Константиново,
Варненско.
Мащабната краеведска дейност на Алеко
Константинов го нарежда сред най-известните краеведи в България. Той е един от създателите на Съюза на краеведите в България,
учреден през 1991 г. във Велико Търново и
заместник-председател по организационните въпроси, а по-късно става координатор
за Североизточна България. От м. ноември
1991 г., когато е създадено първото в България Варненско дружество на краеведите, и
досега той е негов председател.
Варненските краеведи честитят щастливия юбилей на своя председател и му
желаят здраве и ползотворна работа,
като се надяват да бъдат отпечатани и непубликуваните му материали, които ще
добавят нови интересни страници в българското краезнание.

Изкуство, култура
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Педагогиката
на Учителя Колкото
Беинса Дуно
по-нататък,
толкова
по-натук
16 януари – 4 години без поета,
журналиста, преводача Георги Талев

Продължава
от стр. 1
Нашата задача е
да обобщим резултатите от работата с педагогическите идеи
на Учителя в условията на съвременното училище, както и
да проверим опитно
тези резултати с методите на съвременната педагогическа

диагностика.
В първата част на
книгата се съдържат
педагогически студии за приложение
на идеите на Учителя
в учебно-възпитателния процес. Изложението е илюстрирано със снимки, схеми
и таблици, които допринасят за обогатяване на съдържанието на ново приложно

Книжно
магазинче
Eзотерична и антикварна книжарница
Библиотека
ул. Стефан Стамболов №8 (Женски пазар)
тел. 0885368780
сайт: www.knijnomagazinche.com

ниво. Водещи в книгата
са Педагогическите идеи
на Учителя
Беинса Дуно.
Основа
на
изложението
е
дългогодишният ни
практически
опит и положителните
резултати от
приложението на идеите
на Учителя.
Особено актуални
са
в ъп р о с и т е ,
свързани с
реа лизира нето на въздържателната идея, екологичното
възпитание
на младите
хора, връзката с живата
природа.
Втората част на
книгата
съдържа
Приказки за звездите. Те могат да се използват в обучението на малките деца
по природните науки, както и за илюстрация на учебното
съдържание по астрономия в задължителната и извънкласна работа.
Препоръчваме
книгата на всички,
които се интересуват от обучението
и възпитанието на
младите хора в новите условия на живота.
Книгата е необходима за всеки, който иска да обогати
своите познания в
областта на съвременната педагогическа наука.
Надка Иванова

Лияна Фероли
Е динс твеното
нещо, за което не
е излишно да си
спомняме, са миговете на любовта.
И за тези, които я
възпяват, разбира
се. Поетите. Всичко друго е суета
и гонене на вятъра. Всичко друго
е тленно и изчезва като стъпки по
плажа в погледа на
вятъра. Нищо че
събираме в движение корички мъдрост, сякаш за бог
да прости. Нищо
че имаме дързостта да преобръщаме наопаки света
и да прекрояваме
слънчевата сянка.
Нищо че все не ни
стига любов и я
заемаме дори на
кредит. И прегаряме неразбрани и
неразбиращи кода
на неясното заклинание – живот. И
що за живеене би
било това, в което
не си любил или
поне не си оставил красиви думи
за любовта.
А само за един
кратък живот родопският
поет,
журналист и преводач Георги Талев
успя да преживее
достатъчно интензивно усещането
за тези две най-

значими и човешки
дейности.
Цял живот Гошо
пътуваше към тази
загадка на живота,
наречена
любов.
Може би там, горе,
песните му за това
извечно чувство ще
намерят истината. А
тук в земния живот
все не му достигаше
времето да я измери
в стихотворни рими.
Покръстен единствено в храма на любовта, той знаеше, че
идолът любов е найвярната посока на
пътя, минаващ през
ада, но директно изстрелващ в звездния
рай. И че последната
ласка любовна е пътният лист към всевечния живот.
Дългото поетично
пътуване на Георги в
тази посока премина
през първите трепети на детството, отнето от първата целувка и от първото
момиче от селската
улица с коси от ръж
и жито. После намери пресечната точка
между бездната и
небето, между ада в
нас и рая в другия,
между началото на
края и края на началото. Това търсене позна болката
на отблъскването,
на изумлението от
ту силната и горда,
ту бясна и ранима
любов, ту страхопочитание и опасение
безмерната страст

да не я превърне в
купчина потрошени
стъкла.
Но най-често ние,
пътуващите заедно
с Гошо, се оставяхме
да бъдем погалени
от нейното море от
изкласила ръж, макар че винаги сме
били готови за дебнещото й деветбално
вълнение. Мъчили
сме се, подобно на
въздух, да улавяме
безкрайните й нюанси и за кой ли път да
си признаваме колко
странна, въпросна,
неясна и неуловима
е любовта.
И така, вървейки
по тези поетични пътеки, заедно с Гошо
често си припомняме онази любов, в
която близостта ни
е правила чужди, и
онази, която «тръгва
утре, а се връща вчера», която все отлита
като мечта и отново
се връща като мираж. Вглеждаме се в
тази тръпка - флуид,
която все кръжи около нас, без да е в нас,
за да се превърне в
най-прекрасната си
форма – неосъществената любов. Любовта – блян.
Но уморени от
безплодно бленуване, отново й прощаваме за нейната измамност и отново се
отправяме нататък
към небето, към
нейната жаркост и
изпепеляваща за-
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дъханост, която отнема въздуха и накрая послушно ляга
в снега на косите ни
като копнеж и тревога да не се стопят
в студа на зимата
нейните крехки следи. Едва тогава тя
се превръща в едно
тихо пристъпяне на
пръсти и внимаване
да я разпознаем такава, каквато сме я
очаквали. Макар че
доста късно съзираме този й образ
в едно закъсняло
споходило ни чувство за детски мир. И

Повече
за автора:

в едно пътуване все
нататък към небето
и връщане все оттам. В едно очакване на свята вечност.
Това, към което още
ни води Гошо Талев
чрез поезията си.

Георги ТАЛЕВ

Не бива да завършва пътят
***
Ще дойда неочаквано. Вратата
ще е последният граничен пост.
Какво ли ще се появи “оттатък”?
Какъв ще бъде първият въпрос?
Лицето ти ще запламти във огън,
ще затрепти сърцето ти във плам.
Аз знам, кръгом да се обърна – мога,
но да се върна мога ли – не знам…
Ще ме погледнеш строго изпод вежди,
ще се отдръпнеш после във страни.
Кажи: защо тъй бавно ме отвеждаш
във тези неизвестни далнини?
Ще дойда неочаквано. Ще влезна.
Ще ме обгърне в миг уютен мрак.
Аз мога и да хлътна в тази бездна,
но съм готов да падна в нея пак!

***
Отиваш си – невидима, безплътна,
тъй както преди време се яви:
със жаждата за ветрове попътни
и с болката по стъпкани треви.
Примамваха те градове далечни,
в които като страшен земетръс
видения – негаснещи и вечни –
разпъваха те ден и нощ накръст!
Болеше те за всяка нощ безсънна,
за всяка стъпка, извървяна Там:
и всеки миг, потънала в гласа ми,
се връщаше в безмълвието…Знам:
не можеше на две да се разкъсаш,
да бъдеш в лодката и…на брега!
Навярно появих се твърде късно?
Или пък – рано?...Знаех ли – кога?
Навлязохме в началото…открая,
по същество – с прекършени крила…
Изгубвам те…Защо да се терзая,
щом моя никога не си била?!

Георги Талев идва
в града на слънцето,
Кърджали, от златна
Тракия. Дълги години е кореспондент
на БНР “Хоризонт” за
Източните Родопи. И
написа 11 книги, между които 6 стихотворни сборника /“Стрелочник на дежурни
влакове”,
“Такава,
каквато си”, “Пътуващият кореспондент”,
“Земята е за всички”,
“Когато гушна босилека”, “Благословени
трепети”. Направи и

един от най-сполучливите преводи на
Пушкиновия “Евгений Онегин”, десетия
по ред и претърпял
две издания, както
и преводите на двете поеми на Евгени
Баратински “Бал” и
“Еда”. Автор е и на литературния справочник “Да ги знаем кои
са” и на документалната хроника “Родопски Шишмановци”,
претърпяла също две
издания през 1993 и
2003 година.
Поезията на Георги
Талев е размисъл за
това, с какво творецът

***
И силна, и горда – такава те искам:
любима жена – Василиса прекрасна.
Когато си щура, най-много те мисля,
най-много те искам, когато си бясна.
И силна, и горда, приличаш на пъпка,
на цъфнала роза в безлюдна алея…
Бъди все такава до първата стъпка:
дорде те превзема и сам побеснея.

Къде сега е този мой портрет
Сънувах, че съм те рисувал гола,
макар не съм художник, а поет.
Не на дивана - седнала на стола,
с ръце, покорно скръстени отпред.
Не просто Мерлин Монро, а тебе –
омаен лъх и в радост, и в беда:
една трохица за обяд безхлебен,
за съхнещ извор – капчица вода.
Замислена и мълчалива…Тръпна.
Със лик ту лицемерен, ту смутен.
Жена, която всеки ден си тръгва,
ала…остава пак и пак при мен.
Да можех да те имам и да можех
да те съзирам все така отпред…
Но аз комай те нарисувах…Боже,
къде сега е този мой портрет?


запълва пространството между двете тирета на раждането и
смъртта. За това, дали
писането дава всичко,
за което един живот
не стига, за това, дали
земното ни битие, помалко и от най-малките небесни трохи
на вечността, се променя, осмисля и освещава от творческите
пориви. Художествената изразност за Талев е душевен тласък,
с който надмогваме
своята
физическа
крайност и чрез която мерим ръст с безкрайното. А тъй като

всеки един от нас е
свързан с всекиго
другиго на планетата
и с живота като цяло,
всеки се оказва свързан с енергията, вибрацията и с духа на
творческите трепети.
Затова за всички ни
чрез творчеството,
чрез изкуството, Земята се превръща в
любимия ни синьозелен звезден дом,
изпълнен с много
светли, но и много
крехки и уязвими пориви за разкаяние,
опрощение, духовно
израстване и пречистване.

(Ти мислиш, че и тоя път не зная,
че и ти сега не спиш?)
Аз знам, не бива да завършва пътят,
но как да продължи и – закъде?
За туй, че идваше, благодаря ти.
…И за това, че днеска не дойде.
***
Да беше гълъб – да те пренеса
през тези есенни житейски ветри
и да превърна точно начаса
във нежност всички луди километри!
Изпращам те – подобно на война –
по най-невероятните маршрути,
но знам: ще бъдеш моята жена,
макар и в сетните ми две минути!
Завръщай се – красива и добра –
от всичките си стартове: ще зная –
дори на сто години да умра,
най-хубавият миг ще бъде краят!
***
Нощта, оплела сънните дървета,
виси над мен като рибарска мрежа.
Изплували по края на небето,
звездите любопитно ме поглеждат.
В какви посоки, по какви маршрути
във този дивен свят да те намеря?
Все ми се струва, че си тръгна утре и сигурно ще се завърнеш... вчера.

За туй, че идваше, благодаря ти

***

И всяко твое идване – последно –
начало бе на следващия край…
Отдръпваха се дъждовете летни –
и ние тръгвахме към своя рай.
И всеки път обичахме се – свои,
разделяхме се “чужди” всеки път,
и мислехме, че всичко е спокойно:
не знаехме, че болките болят.
Разбирах, че настъпваше начало
на най-последните ни дружни дни.
И питах се: дали не бе случайно,
че теб избрах от всичките жени?
До утрото будувам в свойта стая,
все още би могла да се явиш…

Моят залез не ме притеснява знам, че двойно и тройно живях
и че нещо след мен ще оставя
в двете дати с тире между тях.
Ще надувам докрай както може без почивки, без дъх, на педал.
Запиши си го, горда Госпожо,
аз все още не съм се предал.

Родов корен
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
НА ЦЕНТРАЛНОАЗИАТСКИЯ
РЕГИОН - РОДИНА НА
ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ
Продължава
от стр. 1
Анализирайки стопанската история на
древните българи по
пътя им от древната
родина Балх (Балхара, Балхика, Бактрия,
Болор, Болур - България) към Кавказ (Велика България) и покъсно към Волжка и
Дунавска България,
Добрев в редица от
своите трудове отбелязва съвсем накратко металния спектър
в употреба от древната
цивилизация
предимно по лингвистични данни.
В настоящата статия е направен опит
да се съберат данни
от
средновековни
източници и от материалната култура в
подкрепа на тезата,
че древните българи, както и племената и народите, които
са ги наследили на
съответните територии, са се занимавали с търсене, добив,
обработка и търговия с благородни метали и скъпоценни
минерали. Тази тяхна
дейност се свързва
с конкретната геоложка
обстановка
на местообитание,
свързана с минералните ресурси в предпланините и планините на Памир и Хиндукуш. Тази геоложка
обстановка включва
геоморфоложки осо-

бености на района,
тектонска обстановка със сеизмичен
анализ, проявление
на разнообразни по
вид и възраст скали
и свързани с тях находища на метални
и неметални полезни
изкопаеми. От интерес е още хидроложката и хидрогеоложката карта на района,
където са известни

горещи минерални
извори. Освен понятието Балх (Балхара),
с етноним, отговарящ
на древните българи,
се свързват още планински земи на юг и
югоизток в Северна
Индия и Пакистан,
както и в Източен Памир (Болор, Болур),
а на север - областта (владението) Булгхар (Палгар, Балгар)
по долината на река

Зеравшан при едноименния хребет.
Указаният район,
от гледна точка на археологията, е един от
най-рано заселените
в Средна Азия - тук
са намерени някои
от първите палеолитни оръдия на труда. В
античната епоха, още
през II хил. пр.н.е., по
данни на египетска
стела от парижкия

музей Лувър, се споменава за съюз между египетски фараон
и царя на Бахтан (Бактрия), който донесъл
много ценни подаръци и предложил за
съпруга на фараона
дъщеря си.

Геологогеографска
характери

стика на
района
ПамирХиндукуш
в Средна
Азия
Планините Памир
и Хиндукуш са едни
от най-високите в
Средноазиатския
район с голяма над-

морска
височина.
Докато Памир има
в план изометрична форма, с вид на
деформирана четириъгълна пирамидална конструкция,
то Хиндукуш е представен от редица
издължени предимно в екваториална посока хребети.
Памир се разполага
главно на територията на съвременен
Таджикистан (Планинско-Бадахшанска
автономна област) и
отчасти в Киргизия,
а Хиндукуш включва
територии от Северен Афганистан,
Пакистан и Индия.
Скалите в двата мегаантиклинория на
Северен и Югозападен Памир са представени от древни
по възраст гнайси и
шисти с палеозойски седиментно-метаморфни пластове.
Между високите хребети са разположени
редица високопла-

нински езера (например Каракул и Сарезко) и ледници (10% от
площта; най-известен
е ледникът Федченко
с дължина близо 80
км). Памир се отделя
от Хиндукуш от реката Амударя, известна
в горното си течение
като Пяндж.
Хиндукуш е една
от най-големите планински вериги в света, като в западната
си част тя е с по-ниски заоблени хребети,
докато на изток е с
по-високи и стръмни
скалисти гребени. Изграден е предимно от
древни метаморфни
скали и процепващи
ги гранитоиди. Чести
са свлачищата, каменопадите и лавините.
Геоморфологията
на района на ПамирХиндукуш е пряко
свързана с растителния (високопланински ландшафти), животинския свят и с климата. Това определя
и поминъка на насе-
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лението - високопланинско земеделие и
скотовъдство.
По отношение на
геотектониката и сеизмичната обстановка, високите планини в централна Азия
- Памир, Хиндукуш и
Хималаите, са резултат от т.нар. тектоника на плочите, свързана с хоризонтални
движения в земната
кора. Те са възникнали при степенното
подпъхване (субдукция) на Индустанската под Северно-Азиатската литосферна
плоча. Вертикалното
издигане през алпийската епоха е придружено и с мощни
нагъвателни процеси, и последваща денудация.
Конфликтното
пространство
от гледна точка на
геотектониката
се
свързва и с изключителната сеизмична
активност на района.
Тук се отбелязват земетресения с голям
магнитуд, като сведения за силни земетръси се проследяват
още в средновековни източници и летописи от последните векове. Интерес
представлява фактът, че епицентрите
с най-голяма дълбочина се разполагат
под т.нар. Вахански
коридор - отделящ
Памир от Хиндукуш.
Това е един от основните маршрути през
вековете по пътя на
коприната от запад
на изток и обратно,
както и от северните
страни на юг към Индия.

Минерални
суровини
Метални
полезни
изкопаеми
Ситуацията с влиянието в южна посока към Средна Азия
на уникалния медодобивен комплекс
Каргала в басейна
на река Урал и нейните притоци Сакмара и Самара, който е
функционирал още

от ранната бронзова епоха - края на IV
хил. пр.н.е., откъдето
по оценки са били
добити близо 2 млн.
тона руда, не е още
изяснена. Халколитни изделия са познати на територията на
Афганистан от IV хил.
пр.н.е., но не са ясни
източниците на медта, а медните изделия
преобладават през
III-II хил. пр.н.е. (ранноземеделска култура Систан; култура
Кандахара), за което
се съди по намерените отвали с шлака,
като се предполага,
че медта е била изнасяна и в съседни
страни.
По времето на
първите обитатели
на долината на река
Бартанг (в западен
Памир) се споменава
за добив на мед, която била изпращана в
Балх с камили, където от нея изготвяли
монети, а по-късно
се разказва за китайци, които добивали
за известно време в
същия район олово.
Според Камалиддинов (1996) областта
Карран в западната
част на Памир (да се
разграничава от едноименната област
Куран в Бадахшан
при горното течение
на река Кокча) трябва
да се локализира на
мястото на долините
на реките Ванч, Язгулем и Бартанг с Рушанския хребет, като
районът (до Шугнан,
Шикинан) се характеризира с редица находища на мед.
Цивилизацията Оксус (III-II хил.
пр.н.е.) по едноименната река, е наследена от владения и

царства, основани
на натрупване на богатства, сред които
от
първостепенно
значение са златото, среброто и лазуритът, като разцвет
получават
глиптиката и бижутерията.
Археолозите правилно отчитат липсата на
полезни изкопаеми в
равнинните части на
древните Маргиана
и Бактрия, без обаче
да проследят пътя на
металните и неметални ресурси сред
разнообразната материална култура в
бронзовата епоха. За
добив на злато в припамирския район се
споменава от II хил.
пр.н.е.
В редица антични
и по-късни извори
(Херодот,
ПсевдоАристотел, Страбон)
се дава информация
за големите количества, предимно злато,
но и сребро, които
се добиват и постъпват в други страни от
района на БалхараБактрия.
Едно от най-известните археологически открития в съвременен Афганистан е
свързано със златните находки (близо 20000 на брой) в
некропола при Тиля
тепе, датирани около
началото на нашата
ера (между периода
на разпад на ГръкоБактрийското царство и преди възхода
на Кушанската държава), а пак от този
регион е и прочутото
златно съкровище от
Оксус,
експонирано в Британския музей. В случая, наред
с център на високо
златарско и бижутерско майсторство,

се отчита влиянието
на различни локални
и преносни, включително и от северните
племена, традиции в
глиптиката, инкрустацията и интерпретацията на митологични и зооморфни
изображения.
Древните българи
са познавали монетните форми на размяна, като такива са
опознати освен от
древна Бактрия (Балхара) по поречието на
река Амударя (с найголямата златна монета на античността),
още и от преселилите
се в Пенджаб български племена (мадри)
и от областта Балгар
(Палгар; Фалгар) по
река Зеравшан (на
последното
място
са били намерени
монети от III-IV век
със согдийски надпис „княз на Блгар”).
В района на Херат са
намирани златни монети с изображения
на огнен олтар от едната страна и владетел - от другата, явно
под влияние на сасанидските владетели
от района на Балх.
Разказвайки
за
страната По-Лу-Ло
(Болор), китайският
пътешественик Сюан
Цзан от VII в. я описва
като продълговата
страна,
намираща
се насред високите,
заснежени планини.
В страната се добивало злато и сребро
и благодарение на
търговия и обмен с
първия метал, страната можела да се
снабдява изобилно
с различни стоки:
“Страната По-лу-ло
е около 4000 ли в околовръст; тя се намира по средата на големите Снежни Пла-


нини. Тя е издължена
от изток на запад и
е тясна от север на
юг. Тя произвежда
пшеница, злато и
сребро. Благодарение
на количеството от
злато, страната е
богата на доставки.
Климатът е постоянно студен”.
През
средновековието за рудника
Панджир се споменава като за “рудник
на Андараб” (“рудник
на Балх”), като той се
е приемал за най-богатия на сребро рудник в Хоросанската
област, а самият град
Андараб - център за
натрупване и преработване (топене) на
сребърната руда от
близките рударски
центрове Джарбайа
(Джарйаба - съвременен Гарбайа в Хиндукуш) и Панджхир,
като по данни на асСам’ани всички жители на втория град
(в случай на война
можели да бъдат мобилизирани 10 000
войници) работели
на Сребърната планина, откъдето се добивала рудата. Владетел на сребърните рудници там бил
местният управител,
като добитото сребро било разделяно
на три части - една за
султана, една за миньора и една за местните жители, които
се занимавали с неговата обработка (топене) и търговия. На
базата на тази руда
се секли сребърни
монети
(дирхами),
разпространени особено през периода
IХ-ХI век при властта
на Саманидите и Газневидите.
За големи количества от разсипно злато

в долините по реките на афганистански
Дарваз
(северната
част на планински Бадахшан) съобщават
редица автори, като
на мястото на вливането на притоците
в Пяндж се срещали
самородни късчета
с размер на грахово
зърно. Като богати на
разсипно злато през
IХ-Х век се описват
притоците по горното течение на Амударя (Пяндж) в района
на Вахан (по данни на
Ибн Руст и ал-Истахри). Сходни са данните и на Бируни, който
съобщава за злато
при планината Шиканан и при Рашт, както
и при Хутал – Вахан.
В по-късен исторически период волжките българи са използвали калай или
олово за покривите
на къщите си, което
не е характерно само
за земеделски народ
без традиции в добива и обработката на
метали: “Срещу Булгар има местност с
име Блгарам. Там има
много къщи, но всички са изоставени и
запустени. Покривите на къщите са покрити с олово и калай”
(двата метала трудно
се разграничават в
средновековни
и
антични източници руското название на
“калай” освен това е
“олово”).
По долините на
притоците в горното течение на река
Амударя в западен
Памир се съобщава
за редица находища
на желязо и особено по долината на
река Ванч, от която се снабдявали и
околните райони, но
такива са известни и

Родов корен
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от района на Читрал
в северозападните
територии на Пакистан. По време на
своето пътешествие
през 1836-1838 г. в
Афганистан и главно в провинция Бадахшан, английският
изследовател
Ууд
споменава, че местното население там
лее железни изделия
по-успешно от всеки
един друг народ в
Изтока.
За находища на антимон и живак, заедно с въглища се съобщава в района южно
от Зеравшан. Бируни
дава описание на метод за добив на злато
чрез амалгамизация
с живак, получаван
от руди в Балх.

Неметални
полезни
изкопаеми

Памир и Хиндукуш са разгледани в
предварителни съобщения, свързани с
конкретни находища
на ювелирни и декоративни минерали,
сред които може да
се отбележат планински кристал, шпинел,
лазурит, както и редица предимно пегматитови скъпоценни минерали.

Планински
кристал

Владението Болор
се разширява в неопределени граници
и явно в различни
времена е заемало
различни територии,
или с това название
са
обозначавани
различни по обхват
земи в различни извори (Болористан,
Балтис-тан, Дардистан, Нуристан и др.),
поради което някои
автори говорят поне
за два и повече Болора или Болуя. Интересен е фактът, че
в редица географски
трудове (например в
труда на Александър
фон Хумболд от 1843
върху
Централна
Азия) чак до XX век
Болор се разглежда
като название на хипотетична, меридионално разположена
гигантска планинска

верига подобно на
Урал. Тази идея по отношение на орографията на Централна
Азия се отхвърля от
географите М. Венюков и А. П. Федченко, които правилно
определят обхвата

частност се използва
думата булур. Бируни споменава, че особено много го има в
пределите на Вахан и
Бадахшан, но той не
се изнася оттам. Това
название се свързва
също така с названи-

на планината Памир
сред другите планински вериги.
Енциклопедистътучен Абу Райхан Мохамед ибн Ахмад
ал-Бируни (973-1050)
е един от най-известните средноазиатски учени, оставил
множество трудове
по астрономия, геодезия,
география,
история и ботаника,
написани на арабски
език. В един от последните свои трудове, посветен на ювелирните минерали и
металите “Събрани
сведения за опознаване на скъпоценностите”, ал-Бируни
споменава няколко
пъти названията Балх
и Булур (Болор) или
свързани с тях жители или характеристики. От друга страна, в
арабски и персийски
извори за кристали и
за планински кристал
(прозрачен кварц) в

ето берил (минерален вид) с неизяснена
етимология, за която
се приема, че е означавала също кристал в древногръцкия
език. Така например,
при описанието на
диаманта, Бируни отбелязва, че най-добрият сорт е булури,
т.е. кристален. Съвпадението на названията булхор (българи) в
таджикския и буллур
в персийския и арабския език (кристал,
планински кристал)
илюстрира вероятно забравени традиции на население,
което се е занимавало изключително
с добив и търговия
както на скъпоценни минерали, така и
на метали като мед,
злато и желязо още
от най-древни времена. Представеното
съвпадение в названието на прозрачни
безцветни кристали

(планински кварц) и
етнонима Булур (Болор), би представило
още древните българи в значението
на бистрия (чистия,
кристалния) народ,
който е добивал, обработвал и търгувал
със скъпоценни минерали.
П
о
данни на
Бируни с
етнонима Балх
в различен контекст се
о б оз н а чава планинска
о б л а с т,
където се
срещат и скъпоценни
рубини, т.е. вероятно
става дума за района
на съвременен планински Бадахшан.

Шпинел
(“баласрубин”).

По данни от редица извори етимологията на областта
Бадахшан (Балахшан,
Балациан, Баласция,
Балаксия) през вековете (провинция в
Североизточен Афганистан; аналогично
за Планинско-бадахшанската автономна
област в Таджикистан) е свързана със
скъпоценния минерал
“балас-рубин”
(ювелирен шпинел),
отговаряща на името
на древния Балх, т.е.
ювелирният червен
шпинел е обозначавал в миналото “бъл
гарски рубин” или
“български” скъпо-
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ценен камък.

Лазурит

Лазуритьт е тъмносин, непрозрачен,
силикатен минерал,
който във вид на масивни агрегати и порядко като кристали,
е известен до XIX век
само в едно находище - Сари-Санг в
планините на Хиндукуш на близо 4000 м
надморска височина. Това е бил любим
минерал на народите от Месопотамия
и той се е ценял поскъпо или наравно
със златото, за което
свидетелстват и редица древни епоси.
По търговските пътища той е достигал
до древен Египет
на запад, до Индия
на юг и до Китай на
изток, като археологически находки
са познати от IV хил.
пр.н.е. от територията на съвременни
Туркмения и Иран,
но широкото му разпространение дава
предпоставки да се
предположи неговия
добив още от V хил.
пр.н.е. За археолозите е загадка кой е добивал и търгувал със
свещения минерал.
Находищата в района са описани през
XIX век от английския изследовател капитан Ууд, който става и свидетел на честите земетресения
в района. В същите
долини, където са
находищата, живее
една от особените етнически групи
- мунджанци, които
по лингвистични изследвания се оказва,
че използват в своя
език думи, сходни
със
съвременния
български език.

Други
скъпоценни и
индус
триални
минерали

При описание на
разновидности
на
благородния корунд,
сред рубините (прозрачни розови корунди) арменският
историк Аракел Дав-

рижеци през XVII век
отбелязва такива с
оттенък “балхи” (т.е.
рубин от Балх, вероятно шпинел).
В района на Хиндукуш (афганистански провинции Кунар
и Лагман, както и северозападните територии на Пакистан)
са разположени няколко големи пегматитови пояса, които
са давали през вековете и продължават
да дават цяла редица
скъпоценни минерали като аквамарин,
цветни турмалини,
жълтеникав топаз,
сподумен (кунцити),
много от които са със
съвършено качество
и висока стойност
като ювелирна и колекционна суровина.
От червените скъпоценни минерали, освен рубин и шпинел,
в района са описани
още ювелирни гранати.
В района на Памирските долини в
миналото са се добивали още други
неметални полезни
изкопаеми, като талк
(наричан “каменна
пудра” - ташупа) и
графит при Ишкашим. Особено значение през вековете са имали солните
залежи при Намакаб
край град Талукан в
Таджикистан и. Кохат в Пакистан, както
и тези на сярата при
Чимтал

Заключение

Присъствието на
етнонима Балх (Балхара, Балхика, Болор, Булур и сродни
названия) в области
на разпространение
на важни метални и
неметални полезни
изкопаеми от найдревни времена насочва
вниманието
към древно население и техните потомци, занимавали
се и занимаващи се
с добив и търговия с
благородни метали и
скъпоценни минерали.
Това им е дало
редица предимства
в суровинен (икономически) и стратегически (политически)
план, тъй като указа-
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ният регион на Средна Азия се намира
на кръстовищата на
основните пътища
от Европа и Близкия
Изток към Индия
и Далечния Изток.
От друга страна по
същите причини населението на този

лен (сребро - съдържащ) рудник БулгарМаден в киликийската част на Таврийските планини, приеман
за главно находище
още по времето на
хетското владичество.
На север преселе-

обратно.
Съ в р е м е н н а т а
карта на разпространението на полезни
изкопаеми по отношение на металните суровини в разглежданите области
на Южен Таджикистан, Североизточен
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дукушкия район по
високопланинските
долини, където са се
съхранили освен някои етнически, лингвистични и стопански характеристики,
така и традиции в добива и обработката
на метални и неме-

ТЪРСЕТ
Е НА ПА
ЗАРА
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Заявки и
поръчки
може да
направите
на телефони:
02/962 16 85 и
0888 693 359,

тални суровини - основа на развитието
на човешката цивилизация. Тяхното стопанство трябва да се
разглежда като комплексно равнинно и
високопланинско земеделско и скотовъдно стопанство, наред
с това на добива на
метални (рударство)
и неметални (скъпоценни и промишлени
минерали) суровини.

както и
на e-mail:
rodimenie@
abv.bg

Книгите на
ИК “Новата
цивилизация”
щи намерите
във верига
книжарници
“Хеликон” и
“Пингвините”.

Тази книга е разказ на необикновена жена, притежаваща дар
за изцеление на душата и тялото на човека.

Библиотека “Звънтящите кедри”

Афганистан, Северен
Пакистан и Индия напълно потвърждава
данните от античните
и средновековните
извори с находища
на злато, мед, калай и
желязо, както и с такива на скъпоценни
и декоративни минерали.
Малка част от наследниците на древните българи се запазва в Памир-Хин-

КОИ СМЕ НИЕ?

нията на българите
са свързани с държавата Волжка България, където освен по
данни от материалната култура (изкусни
железари, златари и
бижутери), по данни
от писмени извори
за тях се говори като
главни търговци с
ювелирни суровини
(кехлибар и кост) от
Европа към средноазиатския район и

Владимир Мегре

регион е било подложено през вековете на постоянни агресии, преселвания
и асимилация в етнически и религиозен
характер.
Българите
при
преселенията си на
юг в Мала Азия продължават със своята
рударска
дейност,
свидетелство за което е названието на
оловния полимета-

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 можете да намерите и във верига
книжарници “Хеликон” и “Пингвините”

Цена 7.00 лв.
9 789548 365291

5

ИК “Новата цивилизация” EООД

“Съществувам за тези, за които съществувам”
(Анастасия)

5

Природа, здраве
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Петиция срещу
промените в Закона за
генетично модифицирани
организми (ГМО)
05.01.2010
ПЕТИЦИЯ ОТ ИНИЦИАТИВЕН
КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И
ГРАЖДАНИ ОТНОСНО: ПРЕДВИДЕНИТЕ
ПРОМЕНИ В ЗАКОНА
ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ
Като български родители и граждани:
НАСТОЯВАМЕ
БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНЕ ЗОНА, СВОБОДНА ОТ ГЕНЕТИЧНО
М О Д И Ф И Ц И РА Н И
ОРГАНИЗМИ.
Настояваме да не
се предприемат значими и важни законодателни промени, без
предварително да се
е състояла широка
обществена дискусия по въпроса. Настояваме за информационна кампания
с цел информиране
на обществото по отношение на генетично модифицираните
организми (ГМО) и
предвидените законодателни промени,
които ще либерализират режи-

Петицията можете да прочетете
и подпишете тук:
http://grazhdani.eu/peticija.php?c=gmo
ма на използване на
ГМО. Това е проблем
от национално значение, засягащ пряко човешкото здраве, околната среда и
биологичното разнообразие, земеделието и традиционните
земеделски култури,
националните ни интереси.
Настояваме да се
запази забраната за
освобождаване на
ГМО в околната среда, записана в чл. 79
от Закона за генетично модифицираните
организми, както и
да се запази забраната за освобождаване
на ГМО в защитени
територии и на 30
км около тях, записана в чл. 80 от същия
закон. Решително се
противопоставяме
да отпаднат цитираните чл.79 и чл.80 и
считаме, че това е в
рязко противоречие
с националните интереси на България.
Настояваме България да се възползва максимално от
предпазната клауза
по чл. 23 на Директива 2001/18/ЕО и да не
разрешава освобождаването в околната
среда и пускането на
пазара на ГМО и продукти, съдържащи
ГМО, за които има
съмнения за вредно въздействие
върху човешкото здраве или
околната среда.
Настояваме за-

браната да се приложи включително и
за царевичния хибрид МОN810, поради
риска, който носи за
околната среда. Хибридът МОN810 е вече
забранен в 6 страни,
членки на ЕС, чиито
законодателства са
изцяло хармонизирани с европейските
изисквания и директиви.
България е между
страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа
и е ратифицирала
Конвенцията на ООН
за биологичното разнообразие през февруари 1996 г. Конвенцията подчертава, че
опазването на биологичното разнообразие е обща грижа
за човечеството и че
държавите са отговорни за опазване на
биологичното си разнообразие и за устойчивото използване на биологичните си ресурси.
Отпадането на
забраните
и
либерализирането
на режима
за отглеждане на
ГМО в защитени
територии противоречи на изискванията на Конвенцията
и силно застрашава
биоразнообразието
в България.
Невъзможно е да

опазим
биоразнообразието в страната ни, ако допуснем
свободното използване на генетично
модифицирани организми.
Невъзможно
е
съвместното съществуване на генетично модифицирани и
негенетично модифицирани култури.
Полените на генетично модифицираните
култури се разнасят
на стотици километри и замърсяват
традиционните култури, както и дивите растения. Новите
протеини, синтезирани от ГМО, могат
да засегнат редица
полезни видове и да
окажат отрицателно
въздействие върху
цели хранителни вериги.

Невъзможно е реализирането и на единствено
правилната

стратегията за България във връзка с обявения от правителството проект „Зелена
България” за развитие на екологично
чисто и биологично
земеделие, опазване
на околната среда
и екотуризъм, ако
освободим и допуснем използването на
ГМО.
Настояваме да бъдат защитени интересите на българските
земеделски производители в общия европейски пазар, където
преобладаващият
процент потребители не желаят да купуват генетично модифицирани храни.
Традиционните български
култури
и
екологично
чисти

хранителни продукти
ще бъдат генетично
замърсени и ще загубят своите пазари и
конкурентноспособност. Последствията
за българското биологично земеделие
ще са необратими.
Европейският съюз
не изисква от нас да
либерализираме използването на генетично модифицирани организми, така
че да застрашим националните си интереси. Изискванията
се отнасят до хармонизиране на законодателството ни с европейското, като ни
се предоставя възможност, чрез предпазната клауза на
Директива 2001/18,
да определим сами
политиката си и да
забраним използването на ГМО, които
носят риск за човешкото здраве или околната среда, дори и да
са одобрени на общо
европейско ниво. По
този начин всяка дър
жава, членка на ЕС,
може самостоятелно
да определи приоритетите си и да защити
интересите си, без
конфликт с европейските директиви.
В страни като
Швейцария, Ирландия, Италия има
пълна забрана за от-

Природа, здраве
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глеждане на
генетично модифицирани
култури, а в
шест държавичленки на ЕС се
осъществява
строг, индивидуален подход
- например със
забрана на царевичния хибрид МОN810:
Австрия (1999 г.), Гърция (2005 г.), Унгария
(2006 г.), Франция
(2008 г.), Люксембург
(2009 г.), Германия
(2009 г.).
С внесените от правителството
предложения за промени
ще се либерализира
законът за ГМО, без
да е осъществено
широко обществено
обсъждане, без независими научни доказателства за безвредността, без дългосрочен анализ на последиците за националните ни приоритети.
По този начин сме
на път да извършим
престъпление към
себе си, наследниците си и към цялата ни
природа.
В допълнение към
исканията ни сме
силно обезпокоени и
от факта, че по данни
на столична РИОКОЗ
в България се предлагат
хранителни
продукти, съдържащи ГМО над допустимите норми, без
това да е указано на
опаковките им, според законовите изисквания. Още по-смущаващи са случаите,
при които, въпреки
констатациите на РИОКОЗ, не е последва-
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Една трета
от храната, която
ядем, съдържа ГМО,
без никой да ни
осведоми за това
agrolink@agrolink.org
www.agrolink.org

ло обозначаване на
продуктите от страна на отговорните
фирми. Ето защо настояваме и за:
- Ефективен, действащ, регулярен и
всеобхватен контрол
над продуктите, допускани до българския пазар, за съдържанието им на ГМО,
както и на адекватни
санкции при нарушаване изискванията за
етикетиране;
- Въвеждане на задължително етикетиране на продукти със
съдържание на ГМО
над 0.1 %;
- Въвеждане на задължително етикетиране на всички животински продукти от
животни, хранени с
фуражи, съдържащи
ГМО.
Изискваме от бъл
гарското правителство и отговорните
институции да представят открито и честно пред българския
народ политиката си
спрямо
генетично
модифицираните организми и ефективно
да защитят националните интереси на
България.
04 януари 2010 г.
Инициативен комитет на родители
и граждани, регистрирани в портал BGMAMMA

Царевичният тостерен хляб „Златна
Добруджа”, минивафли „Family” и шпек
„Народен” с ГМО над 2%
Националната лаборатория за контрол на
генетично-модифицирани храни към Столичната РИОКОЗ е провеждала изследвания от
2004 г. на процентното съдържание на ГМО
в различни продукти, предлагани в търговската мрежа, съдържащи соя, царевица или
ориз. Въпреки че някои от пробите са показали, че надвишават допустимата граница от
закона граница на 0.9% съдържание на ГМО,
това не е било отбелязано на етикетите.
През 2004 г. 61 от изследваните 125 продукта са съдържали ГМО, а 19 от тях - над 2%
ГМО, т.е това са 15.2% от изследваните продукти. Между тези проби са соевата кайма
„Витабел”, царевичният тостерен хляб „Златна Добруджа”, корнфлейксът „Оликорн” на
фирма „Олинеза”.
През 2005 г. от 157 изследвани проби 59 са
съдържали ГМО съставки, като в 19 са били с
над 2% ГМО, но въпреки това не са били етикирани като такива. Между тях са кренвирши и телешки салам от месокомбинат „Кики”
- Харманли (над 2%ГМО), кюфтета и кебапчета на скара на фирма „Дидо” (над 2%ГМО) и
траен колбас „Бургас” (над 2% ГМО).
През 2006 г. са изследвани 140 продукта,
като 27 са съдържали ГМО, а в 5 съдържанието на ГМО е превишавало допустимата норма.
През 2007 г. са взети проби от 434 продукта, като 84 са съдържали ГМО. В 17 ГМО
е било над 0.9%, като в 10 от тях ГМО е било
дори над 2%. Между тези продукти са шпек
„Народен” (над 1.17% ГМО), варена наденица
„Народна” (0.95% ГМО), салам „Камчия”( над
2.0% ГМО), колбас „Хамбурски” (1.74% ГМО).
През 2008 г. са анализирани 272 броя проби, 132 са съдържали ГМО, 113 в законовите
граници, а 19 - над 0.9%, т.е е следвало да бъдат етикирани, че съдържат ГМО. Между тях
са вафли „Лачита” (над 2 % ГМО), мини вафли
„Family” (над 2 % ГМО), хрупкава вафла „Кредо” (над 2 %ГМО).
През 2009 са анализирани общо 181 проби, като 63 от тях са съдържали ГМО, а в 15 с
надвишено ГМО. Между тях шпек „Народен”
(над 2% ГМО), сурова наденица „Елит” (2%
ГМО) , сух шпек - траен варено пушен салам
„Витамес” (над 2% ГМО), бяло соево брашно
„IZZI” (над 2% ГМО) .
През периода 2004-2009 са изследвани
общо 1304 проби от хранителни продукти и
в 448 (34.35%) е установено за наличието на
ГМО, като в 94 (7.2%) то е било два пъти над

пределно допустимото. От анализираните
1304 проби само 2 са етикетирани, че съдържат ГМО. През 2009 процентът на българските производители с превишено съдържание
на ГМО спрямо чуждите вносители е 64 %,
докато през 2005-2008 е бил 30%. В доклада
липсва информация за санкциите на фирмите, които не спазват закона.
Тази информация е достъпна в сайта
на
лабораторията
http://www.
s r i o k o z . c o m /d o c u m e n t s / t e m i / h r a n i /
Internet%20GMO%20food_sept_09.htm
Неотдавна във Франция се предложи етикетирането на продукти със съдържание на
ГМО да започва от 0.1%, а не както е в Директива 2001/18, и също както в Германия, Австрия, Италия е въведено етикетиране „Без
ГМО”.
„Очевидно е, че българските институции
не могат да се справят с контрола върху ГМО.
Двойното увеличение на българските производители, включващи ГМО в своите продукти
през 2009 показва липсата не само капацитет
за контрол, но и промяната на курса на българското правителство към отваряне пътя на
ГМО в страната. България е в обратната посока на тенденциите в ЕС и мотивите, че промените в закона ще доведат до хармонизиране
с европейското право се разминават с действителността за прилагането на законите в
страната”, каза Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК.

Природа, екология
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(Pinus maritima)
Морският бор е дърво с височина до
30 м и ширококонусовидна корона, образувана от многобройни, разперени встрани клони. Иглите са лъскавозелени, дълги
10-20 см, събрани по две. Разположени са
обикновено само по върховете на клонките. Често са усукани.
Семеносенето започва от 5-10-годишна
възраст. Реколтите са чести, понякога ежегодни. Шишарките узряват през октомври
на втората година. Разсейването на семената е на следващата пролет, а шишарките
остават по дърветата още няколко години.
Те имат яйцевидно-конусовидна форма и
са малко несиметрични, едри, с дължина
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МОРСКИ
БОР
10-20 см и ширина 5-8 см. На цвят са червеникавокафяви и лъскави, понякога със
синкав налеп
Източници:
1. Милев М., П.Александров,
Морският бор расте в Средиземноморската област. Предимно се среща по нисК.Петкова, Н.Илиев, Посевни матеките крайбрежни места, често по пясъците
риали от широколистни видове, Сои дюните. Разпространението му показва
фия, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милева, Декоративпривързаност към морския климат, висока
атмосферна влажност и по-висока темпена дендрология, Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов,
ратура. Расте добре на бедни песъчливи
почви и по дюните.
Горски култури, Матком, 2002 г.
У нас видът расте в парковете “Евксино
4. Милев М., К.Петкова,
град”, “Аязмото”, както и в култури по ЧерП.Александров, Н.Илиев, Посевни
номорието, Странджа и Струмската долина,
материали от иглолистни видове,
но страда от снеголоми и ледоломи.
София, 1999 г.

Природа, екология
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Б И О Д И Н А М ИЧ Н О
ТО Р Е Н Е
Росица
ДИМИТРОВА

Приготвяне
на компост
Полож и те лни я т
ефект върху растенията от торенето с оборски тор с
безспорен. По този
начин се внасят различни микро- и макроторове, ферменти, биостимулатори,
които липсват в минералните торове,
големи количества
органични вещества
и микроорганизми.
Част от въглеродния
двуокис, който се отделя при разлагане
на органичната маса,
преминава в приземния слой и подсилва
фотосинтезата.
Съдържанието на
тора зависи от вида
му, начините на добавяне на нова торна
маса и съхранението
му. В биодинамичното земеделие се приготвя компостен куп,
който включва тор от
крави, остатъци от
растителна маса, слама, специални биодинамични препарати и др. В компостния куп протичат
поредица от трансформации, предизвикани от организмите, които намират
прекрасни условия
за живот в него. Компостът се превръща
в „живо същество”
което диша, загрява
се и накрая узрява.
Чрез действието на
различни микроорганизми, бактерии,
червеи и мишки, живеещи и хранещи се
в компоста, той се
променя - създават
се нови субстанции
и хумус. Растителната маса, оборският
тор и другите базови компоненти променят своята форма, цвят и свойства,
получава се нова

биомаса с повишена
жизненост. Компостният куп постепенно
сляга и угнива. Всъщност узряването на
компоста представлява един „храносмилателен” процес.
По време на ферментацията си компостът образува соли
с различна степен на
разтворимост, които
се усвояват от растенията
по-добре
отколкото наличните в почвата фосфати. Коефициентът на
използваемост
за
фосфора може да достигне 40 на сто още
през първата година
от внасянето на компоста в почвата.
По-сложен
е
въпросът с усвоява-

нето от растенията
на азота, който се
съдържа в компоста.
Растенията усвояват
само една част от отделящия се азот. Друга част от него се използва от микроорганизмите за биологична ферментация,
за нитрификация и
денитрификация.
Компостът се разбърква по определен
начин, за да се ускорят ферментационните процеси в него.
А през късна есен

компостният
куп
се покрива с дебел
пласт от слама, за да
се поддържа вътрешността му топла.
При изваждането
на компост напролет
или за есенната оран
необходимо е това
да става така, че той
да бъде със сравнително еднаква степен
на гнилост. Веднага
след разхвърлянето
компостът се заорава на подходяща дълбочина. Целта е да се
намалят до минимум
загубите на азот. Около 30% от внесеното
количество компост
се превръща в хумус.
В зависимост от
културите, които ще
се садят, подходящо
е да се внася компост

на гнезда, например
при картофи, тиквови култури и трайни
насаждения преди
засаждането им.
Обикновено в градината се приготвят
три отделни компоста, първият - в който
се събира пресния
компост от тази година, вторият е престоял една-две години, а
третият куп - това е
тригодишният угнил
компост, с който се
торят обработваемите площи.

Добре е компостните купове да се разположат под дървета, на шарена сянка,
така че да са с ориентация север-юг, за да
могат двете страни
на компоста
да се огряват
еднакво добре от слънцето.
Ст р а н и т е
на компостния куп трябва да
бъдат винаги сухи
- това е признак, че
компостът с жив. Не
бива да се допуска да
се събира вода около
основата на купа.
От практиката са
установени
минималните размери на
купа, необходими за
получаване на ком-

пост, под които не
бива да се пада, тъй
като компостът няма
да успее да развие
вътрешен живот и
топлина, необходима
за угниването. Минималната широчина
е 120 см, без ограничения в дължината
на компосния куп, а
височината е около
100 см. Следователно най-малкият компостен куп може да
се оформи с основа
квадрат 120х120 см.
Преди да започ-

нем трупането на
материал за компостиране, необходимо
е да подготвим сухо
„легло” на купа. Компостът не бива да се

Сх.6. Приготвяне
на компостния куп

събира върху сбита,
глинеста почва.
Подходяща почва е тази, която би
отвеждала водата в
страни от купа. Изкопава се легло с
дълбочина 10 см,
което се напълва с
дренажни материали (напр. камъни),
покриват се със смес
от пясък, почва и материал от стария угнил компост. Накрая
се поръсва с прах от
стрит варовик и леглото за компоста е
напълно готово.
При натрупването
на компостен материал периодически
се поръсва варовиков прах на всеки
десетина сантиметра
височина. Това улеснява угниването на
компоста.
Компостът трябва
винаги да е покрит
против дъжд. Това
може да стане, както вече бе отбелязано, като се разстеле
равномерно слама
отгоре му и се притисне с пръти, за да
не я издуха вятърът.
Възможно е компостът да се завие със
специално водонепропускливо платно,
но то трябва да е от
материя, която не запарва т.е. компостът
да може да диша.
При приготвяне
на компост за малка зеленчукова гра-

дина около къщата
може да се използва
дървен контейнер, в
който да се събира
компост. Освен това
необходимо е да има
и друг контейнер за
събиране на течен тор от обора
в биодинамичните ферми, където се отглеждат
крави.
В някои случаи се налага приготвяне на специален компост за определени зеленчукови
култури.
В България найчесто се ползва
оборски тор, който се изхвърля на
торището до всяко
село. Такъв тор непременно трябва да
се поръсва със смес
от варовиков прах и
пясък през няколко
сантиметра височина
и да се остави добре
да угние преди употреба.

Листен
чернозем

През есента периодически се събират сухите листа от
дърветата и от тях се
приготвя специален
компост с размери
на основата 120х120
см и височина 90
см. Леглото на купа
се прави от смес на
варовиков прах и
почва. Както при класическият компост,
така и при листния
чернозем вътрешността периодически се поръсва с прах
от варовик.
Обикновено листният чернозем се
приготвя в края на
есента и са му необходими 18 месеца, за
да угние. Наполовин
угнил листен чернозем може да се използва за „покривка”
на обработваемите
площи през зимата
с цел да се задържи
влагата в тях.
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Дух и материя

СКИТНИКЪТ
МЕЖДУ
ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН

След това идваше въпросът за запасите ми
от вода. При всеки тежък щорм хвърчащите пръски от вълните осоляваха събраната
дъждовна вода, така че понякога трябваше
да прекарвам мъчителни дни, докато паднеха нови дъждове, непридружени от силен
вятър. Като се замислих за това, че непрекъснато падаща капка пробива камък, избрах
голям камък, здрав и плътен, и с помощта на
по-малки камъни започнах да го издълбавам
навътре. За пет седмици най-усилена работа
успях да направя гърне, което по моя преценка можеше да побере галон и половина[2].
По-късно по същия начин направих гърне от
четири галона. То ми отне девет седмици. От
време на време си правех и други, по-малки.
Едно, което щеше да побира осем галона, се
пукна, след като бях работил по него осем
седмици.
Но чак на четвъртата ми година на острова, когато се бях примирил с мисълта да
остана да живея там до края на живота си,
създадох моя шедьовър. Той ми отне осем
месеца, но беше здрав и събираше повече от
тридесет галона. Тези каменни съдове будеха у мен голямо удовлетворение, дотолкова,
че навремени забравях за смирението си и
прекомерно се гордеех с тях. Наистина, за
мен те бяха и по-елегантни отколкото и найскъпите мебели за някоя кралица. Направих
си малък каменен съд, побиращ не повече от
една кварта[3], с който да пренасям водата от
местата, където я събирах до големите гърнета. Ако кажа, че този едноквартов съд тежеше не по-малко от двадесет и осем фунта,
читателят ще разбере, че дори и събирането
на дъждовна вода не беше лесна задача.
Тъй направих самотния си живот колкото
можеше по-удобен. Бях си изградил закътано и сигурно жилище, а колкото до храната,
винаги имах под ръка шест месечен запас,
консервиран чрез осоляване и сушене. За
тези неща, съществени за запазване на живота и които човек надали би очаквал да си
подсигури на пустинен остров, не можех да
не бъда безкрайно благодарен.
Макар и лишен от радостите на общуване
с някакво човешко същество, дори не и куче
или котка, аз бях повече примирен със моята
съдба, отколкото биха били хиляди други. На
необитаемото място, където ме беше запратила съдбата, смятах, че съм далеч по-щастлив от мнозина, осъдени за позорни престъпления да влачат съществуването си в строг
тъмничен затвор със съвест, разяждаща ги
като неизцерима язва.
Колкото и мрачни да бяха изгледите за
мене, аз не губех надежда, че това провидение, което в последните минути, когато бях
заплашен от гладна смърт и когато можех
лесно да бъда погълнат от морската бездна,

беше ме изхвърлило на тези голи скали, че
то в крайна сметка ще изпрати някого да ме
избави.
Макар и да бях лишен от обществото на
други човеци и от удобствата на живота, не
можех да не си помисля, че в моето окаяно
положение все пак имаше известни предимства. Целият остров, макар и малък, беше
моя неоспорвана собственост. Вероятно никой никога нямаше да се появи, за да оборва
моите права, освен може би земноводните
обитатели на океана. Тъй като островът беше
почти непристъпен, нощем моят сън не се
нарушаваше от непрестанни страхове за нападение на човекоядци или хищни зверове.
И аз често коленопреклонно благодарях на
бога за тези различни и многобройни милости.
И все пак човекът си остава странно и
трудно за разбиране създание. Аз, който се
бях молил на бога само за сплуто месо за
ядене и достатъчно не много солена вода за
пиене, щом се видях благословен с изобилие
от сушено месо и сладка вода, започнах да
изпитвам недоволство от участта си. Започнах да искам огън и вкус на готвено месо в
устата. И непрекъснато се улавях да копнея
за някои деликатеси, които бяха част от всекидневната храна на трапезата у дома в Елктън. Колкото и да се мъчех, въображението
ми вечно надделяваше над волята и ме унасяше в мечти за хубавите неща, които бях ял,
и за хубавите нещя, които щях да ям, ако някога се избавя от това усамотение.
Това беше старият Адам в мен, предполагам – жилката на този първи баща, който е
бил първият бунтар против божиите заповеди. Чуден е наистина човекът – вечно ненаситен, вечно недоволен, никога в мир с господа
или със самия себе си, с дни, изпълнени с неспокойствие, с нощи, преситени със суетни
сънища за желания своенравни и греховни.
Да, много ме дразнеше и жаждата за тютюн.
Сънят често беше мъчение за мен, защото
именно тогава желанията ми се развихряха
така, че стотици пъти съм сънувал да притежавам тютюн с бъчви, складове… да, кораби
тютюн и цели плантации.
Но си отмъщавах сам на себе си. Непрекъснато се молих на бога да смири сърцето ми и
пречиствах плътта си с упорит труд. Като не
можех да подобря духа си, реших да подобря
пустинния си остров. Четири месеца се трудих да изградя каменна стена, дълга тридесет фута заедно с крилата й, и десетина фута
висока. Тя трябваше да защити колибата през
периода на големите бури, когато целият остров беше дребно птиче в пастта на урагана.
И времето ми не беше напразно пропиляно. След това си лежах обкръжен от спокой
ствие, докато целият въздух на сто фута над
главата ми представляваше поток от разбунена вода.
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На третата година започнах каменния си
стълб. Това беше по-скоро пирамида, квадратна, широка в основите, издигаща се не
много стръмно към върха. Бях принуден да
я зидам по този начин, понеже на целия остров нямаше нито приспособления, нито дървен материал за направа на скеле. Завърших
пирамидата си чак накрая на петата година.
Беше на най-високата точка на острова. Но
като ви казвам, че върхът беше само четиридесет фута над морското равнище, а върхът
на пирамидата беше четиридесет фута над
върха на острова, ще ви стане ясно, че без
сечива бях удвоил височината на острова.
Някой, без да мислят, може да кажат, че съм
се намесил в божиите сметки за създаване на
света. Твърдя, че не е така. Защото не влизах
ли и аз в божиите сметки, наред с купчината канари, щръкнали в самотиите на океана?
Моите ръце, с които да работя, гърбът, който
да превивам и на който да нося, пръстите, с
които да хващам и да държа – не са ли влизали и те всичките в божиите сметки? Много размишлявах аз по този въпрос. Сигурен
съм, че бях прав.
На шестата година разширих основите на
пирамидата си така, че осемнадесет месеца
след това паметникът ми се издигаше петдесет фута над височината на острова. Това не
беше вавилонска кула. Тя служеше за две
цели. Тя ми служеше за наблюдателница, от
която да оглеждам океана за кораби, и увеличаваше вероятността островът ми да бъде
забелязан от нехайно блуждаещ поглед на
някой моряк. И поддържаше здравето в тялото и ума ми.
На осемнадесетия ден от месец юни в шестата година от пребиваването ми на острова
забелязах корабно платно. Но то мина далеч
към подветрената страна, на твърде голямо
разстояние, за да ме открие. Вместо да се отдам на отчаяние, самото появяване на това
платно събуди у мен най-живо удоволствие.
То ме убеди във факта, в който дотогава до
известна степен се съмнявах, а именно, че
тези части на морето понякога се посещаваха от мореплаватели.
Между другото, там, където тюлените излизаха от морето, построих две широко разперени крила на ниски каменни стени, които
се стесняваха в нещо като задънена улица,
където можех удобно да убивам влезлите
там тюлени, без да подплашвам другарите
им отвъд и без да могат ранените и уплашили се тюлени да избягат и да всеят тревога в
другите. Седем месеца посветих само на този
строеж.
С минаването на времето ставах все подоволен от съдбата си и лукавият идваше
все по-рядко в съня ми да измъчва стария
Адам в мен със забранени видения за тютюн
и вкусни гозби. И аз продължавах да се храня
с тюленово месо и да казвам, че е добро, и да
пия сладката дъждовна вода, каквато винаги
имах предостатъчно, и да бъда благодарен
на господа. И господ ме чуваше, сигурен съм
– защото през целия си престой на този остров нито за миг не знаех що е болест, освен в
два случая, които се дължаха на ненаситното
ми лакомство, както ще разкажа по-нататък.
На петата година, преди да се убедя, че киловете на кораби наистина порят понякога
тези води, започнах да изрязвам на греблото
си записи за най-забележителните събития,
случили се, след като бях напуснал мирните
брегове на Америка. Правех ги колкото можех по-четливи и трайни, със съвсем мънички буквички. Шест или пет букви понякога
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ми костваха цял ден работа – толкова старателно го вършех. А в случай, че тежката участ
ме обречеше да не доживея дългожеланата
възможност да се завърна при приятелите и
семейството ми в Елктън, изрязах на широката страна на греблото историята на злата
ми съдба, която вече разправих в началото
на този разказ.
Това гребло, което ми беше свършило толкова много работа в отчаяното ми положение и на което сега бе записана собствената
ми орис и орисията на другарите ми моряци,
пазех като зеницата на окото си. Вече не рискувах да удрям с него тюлените по главата.
Вместо това се въоръжих с каменен боздуган
към три фута дълъг и с подходящ диаметър,
за изработването на който ми трябваше цял
месец. Също така, за да запазя греблото от
лошото време (защото при леки ветрове го
използвах за флагщок на върха на пирамидата ми, на който развявах знаме, направено от
една от скъпоценните ми ризи), направих за
него калъф от добре обработени тюленови
кожи.
През месец март на шестата година от
изгнаничеството ми преживях един от найстрашните щормове, каквито може би е преживял човек. Той започна към девет вечерта
с наближаването на черни облаци и засилващ се вятър от югозапад, който към единадесет се превърна в ураган, придружен от непрекъснати гръмотевици и най-ослепителни
светкавици, каквито съм виждал.
Обзеха ме страхове дори за безопасността на острова. Вълните го заливаха целия, освен върха на пирамидата ми. Там силата на
вятъра и пръските на вълните насмалко не
ме задушиха и лишиха от живот. Не можех да
не съзная, че успях да запазя съществуването си единствено благодарение на трудолюбието, с което бях издигнал пирамидата и с
това удвоил височината на острова.
И въпреки всичко сутринта имах голямо
основание да бъда благодарен. Всичката ми
запазена дъждовна вода беше станала солена, освен тази в най-големия съд, сложен в
завета на подветрената страна на пирамидата. Ако пестях грижливо знаех, че ще имам
достатъчно за пиене до следващия дъжд,
колкото и да се забави той. Колибата ми беше
съвсем опустошена от вълните, а от големия
запас тюленово месо бе останало съвсем мъничко, и то разкашкано. Но пък бях приятно
изненадан да намеря по скалите пръснати
много риби, които най-много приличаха на
барбуни. Събрах цели хиляда двеста и деветнадесет парчета, разцепих ги и ги изсуших на
слънце, както се суши треска. Тази добре дошла промяна в храната не остана без последици. Аз се провиних в преяждане и цялата
следваща нощ бях пред прага на смъртта.
На седмата година от престоя ми на острова, пак през същия месец март, налетя подобен щорм с огромна сила. След него, за мое
изумление, намерих грамаден мъртъв кит,
съвсем пресен, изхвърлен от вълните високо
на брега. Представете си задоволството ми,
когато, забит дълбоко в корема на огромното животно, намерих харпун от обикновения
вид с вързано за него няколко десетки фута
новичко въже.
Така отново се възродиха надеждите ми,
че все ще дочакам случай да се махна от пустинния остров. Без всякакво съмнение тези
води се посещаваха от китоловци и не загубех ли смелост, рано или късно щях да бъда
спасен. Седем години бях се препитавал с тюленово месо и като видях това огромно изо-
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билие от по-друга сочна храна, станах жертва
на слабостта си и ядох такива количества, че
пак бях ни жив, ни мъртъв. И все пак, в края
на краищата, това и случая с дребните рибки
бяха обикновени неразположения, дължащи
се на непривичността на храната за стомаха
ми, който се беше научил да смила тюленово
месо и нищо друго освен тюленово месо.
От този единствен кит осолих и изсуших
припаси за цяла година. А в разни вдлъбнатини на скалите претопих под слънчевите
лъчи много мас, която с малко сол беше добре дошъл сос към ивиците тюленово месо,
когато обядвах. От скъпоценните парцали от
ризите си успях да направя фитил, та с харпуна за огниво и кремък от канарите бих могъл
да имам и светлина вечер. Но това беше суетна работа и скоро се отказах от тази мисъл.
Нямах нужда от светлина, когато настъпваше
божият мрак, понеже бях се научил да спя от
залез до изгрев и зиме, и лете.
Аз, Даръл Стандинг, не мога да се въздържа
да не прекъсна този разказ за едно по-раншно мое съществуване, за да подчертая лично
мое заключение. Понеже човешката личност
е нещо, което расте, сума от всички предишни съществувания, събрани в едно, каква
възможност имаше директорът Атъртън да
пречупи духа ми с изтезанията в единочката?
Аз съм живот, който е устоял, структура, изградена през вековете на миналото – и какво минало! Какво представляваха десет дни
или денонощия в усмирителна риза за мен?
За мен, който съм бил някога Даниъл Фос и
в течение на осем години съм се научил на
търпение в това училище от канари, далече
в Южния океан?
В края на осмата ми година на острова,
през месец септември, когато бях пред изпълнението на най-амбициозния си замисъл
да издигна пирамидата до шестдесет фута
над върха, една сутрин, когато се събудих,
видях пред себе си кораб с марселите отзад
и почти на един вик разстояние. За да могат
да ме забележат, размахах във въздуха греблото, заскачах от канара на канара и си позволих какви ли не още невъздържани движения, докато видях офицерите на шканците
да насочват към мен далекогледите си. Те
ми отговориха, като посочиха най-западния
край на острова, накъдето тутакси побързах и открих там тяхна лодка, в която гребяха пет-шест моряци. Изглежда, както научих
по-после, корабът е бил привлечен от моята
пирамида и бе променил курса, за да проучи
по-отблизо странната постройка, която надминаваше на височина дивия остров, където
бе изградена.
Ала прибоят бе твърде силен, за да може
лодката да пристане на моя негостоприемен
бряг. След разни несполучливи опити те ми
сигнализираха, че трябва да се върнат на кораба. Можете да разберете отчаянието ми,
че не мога да напусна необитаемия остров.
Аз грабнах своето гребло (което отдавна бях
решил да подаря на Филаделфийския музей, ако изобщо остана жив) и без да мисля, се хвърлих с него в разпенения прибой.
Късметът ми, силата и ловкостта бяха такива,
че сполучих да стигна до лодката.
Не мога да се въздържа и да не разкажа
тук една любопитна подробност. Течението
беше отнесло кораба така далече, че трябваше да гребем цял час, докато стигнем до
него. През това време аз се поддадох на слабостите си, които бях подтискал осем години,
и помолих втория помощник капитан, който
седеше на кормилото, да ми даде парченце

17
тютюн за дъвкане. Като изпълни това желание, той протегна и лулата си, натъпкана с
първокачествен виржински тютюн. Не се
минаха и десет минути и аз страхотно повърнах. Причината беше ясна. Организмът ми се
беше съвършено очистил от тютюна и това,
от което страдах, беше отравяне от тютюн,
каквото изпитва всяко момче, когато пуши за
първи път. И пак имах основание да бъда благодарен на бога и от него ден до смъртния си
час съм се отказал от тази гадна билка.
Аз, Даръл Стандинг, трябва сега да допълня изумителните подробности за това
съществувание, което изживях наново, докато лежах в безсъзнание в усмирителната
риза на затвора Сан Куентин. Често съм се чудил дали Даниъл Фос е устоял на решението
си и е предал изписаното от него гребло във
Филаделфийския музей.
Трудно нещо е за затворник в единочка
да влезе във връзка с външния свят. Веднъж
на надзирател и един път на краткосрочен в
единочка доверих, като ги накарах да го научат наизуст, едно запитване, адресирано до
уредника на музея. Макар и дали тържествена клетва, и двамата не изпълниха обещанието си. Чак след като Ед Морел по една странна прищявка на съдбата бе освободен от
единочката и назначен за главен отговорник
на целия затвор, това писмо е било изпратено. Сега ви давам отговора, който получих от
уредника на музея, донесено ми тайно от Ед
Морел:
Вярно е, че тук има гребло като това, описано от вас. Но малцина са могли да знаят за
него, защото то не е изложено в залите на
музея. Всъщност, а аз съм на тази длъжност
от осемнадесет години, самият аз не знаех
за съществуването му.
Но като проверих стари регистри, установих, че такова гребло е било подарено от
някой си Даниъл Фос, от Елктън, щата Мериленд, в 1821 година. Едва след дълги търсения
намерихме греблото на тавана, в отдавна
неизползвано помещение за разни вехтории.
Резките и надписите са направени на греблото точно както ги описвате.
Имаме в библиотеката и една брошура,
подарена по същото време от споменатия
Даниъл Фос, издадена от фирмата Н. Кавърли в 1834 година. Тази брошура описва осем
години изгнанически живот на необитаем остров. Очевидно този моряк на стари години,
изпаднал в нужда, е продавал брошурката на
разни благотворители.
Много съм любопитен да узная как сте научили за това гребло, за съществуването на
което ние в музея не знаехме. Правилно ли е
да предположа, че сте прочели някой дневник,
публикуван по-късно от този Даниъл Фос? Ще
ви бъда благодарен за каквито и да било сведения по този въпрос и давам разпореждане
това гребло и брошурата да бъдат веднага
върнати в изложбените зали.
Ваш верен
Хозиъ Салсбърти[4]
Бележки
[2] 1 галон = 3,785 литра
[3] 1 кварта = 1,14 литра
[4] След екзекутирането на професор Даръл
Стандинг, по което време ръкописът на спомените
му попадна в наши ръце, писахме на Хозиъ Салсбърти, уредника на Филаделфийския музей, и в
отговор получихме потвърждение за съществуването на греблото и брошурата. Издателите
Превод Сидер Флорин
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ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЗНАНИЕТО
НА ЧОВЕКА – КВАНТОВ ПРЕХОД
II ЧАСТ

Валерий ЛЕЩАЕВ
Светът се намира в постоянно движение, но
не в хаос, както може да ви се струва. Това движение е подчинено на висша целесъобразност
и на Законите на вечността. Негова основа е
възходяща СПИРАЛА на вечността, защото всичко си има начало, но няма край в еволюцията на
пространството, защото то е вечно!”
Владимир Вернадски е разкрил първи строенето на Сферата на разума, желание за опознаване на своя свят обаче у хората не се е появил.
И чак сега след сто години е дошло времето за
разкриване тайните на Световете за хората.
Човекът не е роб на Бога
(децата не могат да бъдат роби на своите родители), а многослоен енергиен фантом, загърнат
от материална обвивка, създаден от материално
и духовно ДНК, фрактално подобие на Създателя – способен да твори и да се усъвършенства.
Човекът – това е „Ембрион” на Бога и е
длъжен да се развива до нивото на своя
Отец.
Първите разумни човеци (Адам и Ева) били
създадени в Тънкия свят, а Земята, това идеално място за развитие способностите на човека,
била заселена с народи от други съседни цивилизации (оттук и пъстротата на нации и нрави)
за изпълнение на божествената програма по
възпитанието на човека, способен да се самоусъвършенства и да приема правилни решения
при избор между добро и зло, способен да обезпечи съдружие и обединение на всички нации
под ръководството на Единния Бог!
Човекът това е загърнат в материална обвивка енергиен фантом, който със своите мисли и
чувства генерира в космоса положителна или
отрицателна енергия.
Енергийната „пъпна връв”, свързваща човека
със Създателя, обезпечаваща съществуването
на хората в различен за тях материален свят, не
може да бъде прекъсната никога. По тази енергийна линия за връзка се движат потоци от информация, потвърждение на които са интуицията и озарението.
Земята това е полигон за изпитания и „ковачница на кадри” за развиващата се вселена.
За човека на Земята е предоставена абсолютна свобода на действията и постъпките му, но
всеки трябва да премине изпитанията за самостоятелност при избор на пътя за постигане на
Истината.
Повишавайки нивото си на Съ-знание,
човекът трябва да стане Човек–Творец, Помощник на Бога във Вселената, а после и Човек-Бог.
Другият път е подчинение на деструктивните сили и изчезване в тъмното пространство на
негативните сили, където условията за съществуване са съвсем други.
Двойствени по своята природа, хората са категорични в разсъжденията си и с лекота преминават от Доброто към гнева. Именно двойствеността на Съ-знанието се явява най-големият порок, който съпровожда човечеството при
живота му на Земята, и
най-голямата проява на този порок
е ГОРДОСТТА,

от която произлизат
всички беди на хората. Необходимо е да
се знае, че Дуалността
или раздвоението на
Душата на човека са
неприемливи за тънките планове и изчистването от този порок
става основно условие
за прехода в Новия

Свят!
При раждането на човек в него се залагат
всички знания за Вселената, но заради мързела и инертността на мислене човекът използва
само 5% от своите възможности.
Всеки човек има персонално предназначение, което той е задължен да определи и да изпълни.
„Светът, обкръжаващ човека е многослоен и
този плътен свят, където човека се усеща като
биологична форма, е само първият (най-низшия)
слой енергия (Знания), с който човекът започва
запознанството си със сложната многослойна и
многомерна система на енергийната Пирамида
на Вечността”.
Съвременното човечество е Пета раса. Хората от предишните раси са живели столетия и са
достигнали много високо развитие. Но са се възприели като всемогъщи и са игнорирали Създателя. Тяхната съдба е завършила плачевно.
Хората от Петата раса в първия етап от своята еволюция строго са следвали усъвършенстването на Съ-знанието си и са достигнали височини, сравними с успехите на предишните цивилизации. Уникалните паметници от древността
(пирамидите в Египет, Стоунхендж и др.), възприемани с такова възхищение от съвременните
хора, са били достижения на Петата раса.
Заразена с вируса на алчността обаче, пренесен на Земята от един от народите, Петата раса
е повредила своя КОД на еволюция и е забавила развитието на Съ-занието, концентрирайки
целия си творчески потенциал в развитието на
оръдията на труда, премествайки еволюцията
на Духа на човека на втори план.
Вярвайки в изкривеното минало, не разбирайки настоящето и не знаейки своето „Утре”,
хората в доброволния си стремеж към пороците удивяват даже низшите сили. Хващайки се за
подхвърлените им лозунги „Бог няма” и Живее
се един път”, хората са насочили всичко за получаване на удоволствия. Но за Създателя е важен
човекът, който си задава въпроса „Защо живея?”
а не „Как живея?”. И сега само „хирургическата”
намеса на Квантовия преход ще спаси човечеството от материалното ”блато”.
Задачата за човека на Земята е изучаване на
психическите и чувствените ситуации, възпроизводството на които в Духовния свят на високи
вибрации е невъзможно, а също и преработка
на енергията на ентропия /хаос/ на материалния свят в положителна енергия (Любовта), необходима за Системата от светове.
„Любовта е парола, код, който може да отвори вратите за познание на Света, вратите за
приемане на Космоса и себе си като част от тази
Система”.
„Целият Свят е енергия на числата, енергия
на геометрията на пространството и в тази велика система има ниша, има място за хората, и
разбира се, има задачи, които могат да бъдат решени само от хората”.

Особено значение имат мислите на човека.

Енергията на мисълта е най-силна от
всичко
и е единственият енергиен мост, по който преминава обучението на човека и контакта му с
Бога. Без разбирането на това, че енергията на
мисълта много пъти превишава енергията на
словото или действието, не е възможно движението на човека към Истината, към Бога и вечността.
„Следете за своите думи, но особено следете за своите мисли и мисъл образи”. Старайте се
да мислите само положително, защото мисълта
има продължение и се връща във вид на благодат или във вид на проблем. Всички болести, катастрофи и т. н. са резултат от излишък на негативна енергия към органа (обекта), породен от
мислите или думите на самия човек. Нищо не е
случайно!”
Нито един лекар, дори най-титулуваният, не
може да излекува болестта или да продължи
срока на живот, защото той лекува само резултата от живота на човека!
„Причината за недъзите, болестите и пътя за
тяхното преодоляване, с други думи, ключът към
дълголетието, се намира вътре във вас самите!
Недъзите и болестите можете да премахнете от
себе си не само с молитви, но и с вашите дела,
а истинската молитва, истинското покаяние и
праведните дела са пречистване на каналите за
връзка, те са Моята благодат към всеки, който се
е обърнал към мен, защото Моята Любов носи
енергия, без която оздравяването е невъзможно”.
Съзнанието определя бита,
а не обратното,
както това декларират материалистите!
Явявайки се част от Вечната Вселена – човекът живее вечно. Но един човек няма право
да „убива” (да прекратява земно превъплъщение) на друг човек, каквито и да са мотивите
за това. Защото всяка преждевременна смърт
представлява нарушение на Законите на космоса и се наказва строго.
Убиецът разрушава своя живот и съдбата на
своите потомци. А на убития всичко му се прощава и той ускорено се насочва към Земята за
допълнение на прекъснатата ”командировка”
(понякога в същото семейство).
От Създателя се отхвърля и убийството на
животни за жертвоприношения, тъй като Той
не приема изразяването на Любов към Себе си
чрез болка, кръв и смърт.
Всяко ритуално убийство е служение на низшите сили, които изпитват хората. „Този грях,
на които низшите сили провокират хората е основа за неговото понататъшно грехопадение и
превръщането му в човек-животно”.
Особено опасни „производители” на разрушителни мисли (енергии) се явяват фанатиците
и алчните хора и колкото и да е странно, хората
с творчески професии, които в своите произведения с наслада тиражират негативните постъпки на човека, заставяйки го да съпреживява и
провокирайки хората за създаване на негативни мисъл-образи.
Изкуството трябва да хармонизира Пространството и да ориентира хората за движение към съвършенство,
извисявайки се над обикновения живот, а не да
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служи на деструктивните сили, успокоявайки,
все едно няма нищо страшно.
Лъжата е болест на душата, това е енергийна
„проказа”, разрушаваща тялото на човека (болест) и цялото общество (войни). Тя захранва
деструктивните сили, които са много активни,
изобретателни и “заразни”. Те са минали вече в
стадий на възпроизводство, с което са изненадали даже Висшите сили.
Създателят предупреждава, че никога няма
да разреши пуска на адронния колайдър, който
ще унищожи планетата. Двете аварии са предупреждение към самоуверените „учени” материалисти, навлизащи в тънките планове, което им е
забранено. По нататъшните опити на безумците
ще доведе до локален взрив и загиване на невиновни хора.
Душата на човека в зависимост от нивото на
духовност, може да се намира или в Тънките светове (където са високите честоти на вибрации),
или да вегетира в света на плътната енергия на
материалния свят. Човекът или се стреми към
върховете на Тънките полета, изтегляйки със
себе си и материалната си обвивка, или се спуска в света на плътната енергия, където смисълът
на битието е само животинския интерес.
Но човекът-животно е същество лесно управляемо, което представлява от само себе си
идеално биополе за създаване и клониране на
биологични роботи от тъмните сили.
“Борбата за вашето съзнание е най-трудното
сражение на светлите и тъмните сили, тъй като
от резултата на това сражение зависи вашето
бъдеще и вашият път нагоре към върховете на
тънките полета или пътят надолу, в света на биологичните системи под пълно подчинение.
В този случай вашата цивилизация ще бъде
загубена за Божествените сили, като основа за
създаване на енергийни същности по подобие
на Създателя за управление на други планети и
Светове от тънките полета.
На вас само ви се струва, че вие живеете на
Земята изолирани от Космоса, от толкова „разбираеми” и видими от вас планети и Галактики.
Длъжен съм да ви кажа, че това е не само наивна
заблуда, но и втората кардинална грешка, която
ви е довела до Квантовия преход.”
Руснаците първи ще изпитат началото на
квантовия преход или „удара на съдбата” (първият от трите етапа). Хората ще усетят ярко избухване на светлина, която може да предизвика
кратка загуба на съзнание (безопасна за живота) и ще изпитат усещанията на детенце, излязло
току-що от утробата на майка си в нов, неизвестен за него свят.
Преминалите квантовия преход ще видят
паралелен свят (ефекта на матрьошката).
Необикновеността на открилото се пространство, в което отсъстват обичайните праволинейни форми, и много същества от паралелния свят ще предизвикат психическа криза за
неподготвените хора. Енергийното въздействие
ще бъде значително. Но поради постоянния интуитивен стремеж на руския народ към Бога,
към Истината, то няма да предизвика големи загуби сред населението.
Загубите ще бъдат значителни само при „черните човеци”. Тези хора на порока и греха, хора
с низки вибрации, са утайката на обществото.
По собствена вина или по убеждение те вече не
могат да се откъснат от света на материята и затова ще загинат.
Преходът в тънкия свят ще отдели Русия от
целия останал свят. Руснаците преминали прехода ще станат елитната човешка раса. Те ще
придобият възможности за четене на мисли и
получаване на информация от висшите сили.
Особеност за Русия ще бъде високата духовност
на ръководството на страната и цялото населе-
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ние, получили невероятни способности и енергията на Висшите сили.
Руснаците ще станат ясновидци, телепати.
Мислите на всеки човек ще станат „прозрачни”. Ще изчезнат езиковите бариери и ще започне сближаване на народите. Бурният ръст на
икономиката на Русия ще бъде напълно неочакван за другите държави.
Постепенно всички страни ще признаят Русия за лидер и ще започнат да се обединяват
под нейно ръководство.
Съхранявайки добрите обичаи на народите,
трябва да се разбере, че всички съществуващи
знания за Бога досега, изпълнили своята достойна мисия, завинаги заминават в миналото,
отстъпвайки място на новите знания. Човечеството от началното училища преминава във висшето.
Израства и ново поколение на Шестата
раса и гениалните деца „Индиго”,
за които контактът със Създателя е вече естествен факт. Но Създателят иска да бъдат спасени
колкото се може повече хора и ви моли да му
помогнете (и на себе си) за това.
Създателят бие тревога за близката опасност,
за хората живеещи само заради материална изгода. Той моли да не се повтарят грешките на
изчезналите цивилизации и потвърждава: „АЗ
СЪМ, АЗ СЪЩЕСТВУВАМ!” И по нататъшният път
на хората и прехода през енергийното поле на
Квантовия преход е невъзможен, без да се разбира това.
Няма да има „Страшния съд”. Човекът както
и досега е свободен в
избора си. Или се развива заедно с Бога,
или с догмите и лозунгите на атеизма изчезва завинаги. „Няма
нищо сложно в това
да се разбере Истината – „Човекът е част от
Бога на Земята!”
Страхотно им е провървяло на живеещите
сега, за първи път Висшите Божествени сили са
приели решение да оставят хората за основа на
новата Шеста раса! Това значи че всеки човек е
начало на Новия Свят и всеки човек (при негово
желание) ще има това щастие да участва във Великото изменение на пространството.
За първи път за един живот хората ще могат
да преживеят два живота - единия, при който
смисълът на живота е бил личното обогатяване,
и другия, където смисълът на живота ще бъде
високата отговорност и безграничните възможности в Съ-творчество със Създателя.
Основа за построяването на Шестата раса ще
бъде Божието единовластие (чрез хора, слушащи Бога) и единоверието на свободния народ!
Именно това е трябвало да постигне нашата цивилизация, но не е могла.
„Зараждащия се Квантов или Божествен преход ще прекрати съществуването на човешка
власт (и светска и религиозна), защото човешката власт е доказала, че е порок, че е грях, и тя
няма място в Новия свят!”
Днес това може да изглежда само като
плод на голяма фантазия, но реалността ще
бъде още по фантастична.
Пълният текст може да намерите на руски в
www.knigaveka.ru
http://www.otkroweniya.ru
и в библиотеката на Мошков
http://lit.lib.ru/editors/editors/m/maslow_l_i/
Превод Иван Иванов
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Арт - занимания за деца
 За вашите деца и тяхното развитие предлагам арт - занимания
всяка неделя от 9:30 до 11:30 часа
в просторната зала на Център за личностно развитие „ВСЕЛЕНА”.
 За хармоничното и здравословно развитие на вашите деца ще
включа изучаване на песните и танците от Паневритмията.
 Емоциите ще овладяваме с моделиране, апликиране и оригами.
 За екологичното възпитание на децата ще има срещи
със специалисти от еко-организации. Тематични игри и тестове.
 Заниманията са отворени според предпочитанията и желанията
на децата и родителите им.
Заповядайте на на адрес: гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 11, ет. 4
Начало на курса – 24 януари 2010 година.
Водещ Ася Каръкова – преподавател по Паневритмия.
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, ЗАПОВЯДАЙТЕ
в център ВСЕЛЕНА на АДРЕС: гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 11, ет. 4 (входа
точно срещу входа на Чайната)
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, СРЕЩИ
през ЯНУАРИ 2010 година
За събитията, котито се представят на други места има посочени адреси
Вход свободен!
НОВО! на 20 януари (сряда) от 18.00 ч. Клуб ”ПЪТЕШЕСТВЕНИК” отваря врати
– Дестинация Египет и презентация на снимки и филм.
КУРСОВЕ:
НОВО! „Всеки може да рисува” (водещ арх. Данка Василева): събота от 10.00ч.
– такса 5 лв. /има приложен файл/
НОВО! Радиестезия (водещ инж. Валентин Хаджидимов): понеделник 18.0019.00ч. – такса 5 лв.
Народни танци (водещ Борис Гаганелов): вторник и петък от 18.00-19.00ч.
– такса 5 лв.
Танцова Медитация Натарадж (водещ Валентин Новаков): събота и неделя от
8.30-9.30ч., след предварително записване на телефон: 0878 512 492 – такса 3 лв.
http://video.google.com/videoplay?docid=-1223348238086407243#
Хюман дизайн –след предварително записване на тел. 0887 210 051 - такса
60 лв.
ЦВЕТОВЕ и ИМИДЖ – Задаваме ли си въпроса „КОЙ СЪМ АЗ?” < ДРАМТИЧЕН< КЛАСИЧЕСКИ< РОМАНТИЧЕН< ЕСТЕСТВЕН< или нещо съвсем ДРУГО? КОИ
СА МОИТЕ ЦВЕТОВЕ ? – Да открием истината за себе си само за 2 дни - след предварително записване индивидуално или в малки групи по 3-ма или 4-ма, тел.
088889 64 67 - такса 100лв. http://cvetove.net /има и прикачен файл/
Читателите на Библиотека за личностно развитие „Вселена” ползват отстъпка за курсовете!
Библиотека за личностно развитие „Вселена”:
Работно време: от понеделник до четвъртък 17.00-19.00 часа, петък 15.0017.00 часа
Възможност за поръчка и закупуване на книги с 10% отстъпка и доставка
до 2 седмици!
За връзка с нас:
0887 210 051 - Цвета Вацкова
0894 762 425 - Даниела Цветкова
e-mail: biblioteka_vselena@abv.bg
Адрес: гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 11, ет. 4

РИСУВАНЕ за ВСИЧКИ
Курс по рисуване:
- за малки и големи
- за можещи и неможещи
- за всички, които искат да ОПИТАТ да УСЕТЯТ да РАЗБЕРАТ
магията на онова, което наричаме РИСУВАНЕ
Курсът се провежда в СЪБОТА, от 10:00 до 11:00 ч.
ул. Г. Бенковски № 11, ет.4, Библиотека „ВСЕЛЕНА”
такса : 5,00 лв. за едно занятие
водещ курса: арх. Д. Василева
ПРЕДСТАВЯНЕ: 9-ти януари 2010 г., събота, от 10:00 ч.
заявки за участие: 0894 762 425 /Даниела Цветкова/
0887 210 051 /Цвета Вацкова/
e-mail: biblioteka_vselena@abv.bg
„ДА СЕ НАУЧИМ ДА ВИЖДАМЕ, КОГАТО ГЛЕДАМЕ СВЕТА ОКОЛО НАС.”
Да се подготвим ЗАЕДНО за Новата Епоха

ПРОГРАМА

на лекциите за м. януари
към Образователен център РОЗОВА ЗОРА
ул. Хан Крум 7 А
15 януари 18.30 часа, Законът за излишъка
16 януари, 13 часа, представяне на книгата на Димитър Мангуров,
Пътят към Аза
17 януари, 19 часа, видеолектория
22 януари, представяне книгата на Надка Иванова,
Педогиката на Беинса Дуно
23 януари, Светилищата на България
24 януари, видеолектория
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БЪЛГАРСКОТО
„ЗЛАТНО
РУНО”
И ОТКРИВАТЕЛЯТ СЕРГЕЙ КУПРИЯНОВ
Продължава
от стр. 1
Сергей Куприянов
още преди да завърши през 60-те години
на миналия век престижния
Казански
авиационен институт, активно е включен в съветската лунна програма и разработва електрониката
на лунния модул.
Предлага и намира
решение с тогавашната аналогова техника, как на кацащия
модул да се изобразяват на екрана бързо променящите се
параметри. Специално за него, като на
студент, който няма
специален допуск,
свалят степента на
секретност на разработката, за да може
да я завърши. Скоро
след това успява да
се ожени за българка
и с големи премеждия да пристигне в
България. Тук неговият талант на изобретател се развихря в
най-различни области – радиоелетроника, оптика, подводна
телевизия и археология, ветроходство и
авиация – изработва
радиоуправ ляеми
хеликоптери, получава златен медал за
комплексна еколаборатория, представена на Пловдивския
панаир. Не десетки,

Златният слитък, намерен от Сергей

а няколкостотин авторски свидетелства,
получени в ИНРА.
И повечето са нова
дума, пробив в дадена област, а не подобрение на съществуващи вече апарати.
Един от експертите
на ИНРА - Емил Бенатов, по-късно ще
напише, че изобретенията на Куприянов са предхождали
много съвременни
идеи и той е намерил
решения, реализирани днес с дигиталната техника.
Но
основните
мечти и планове на
Сергей са свързани с
любимото му море и
пътешествия по него.
Като много добър
сърфист, леководолаз и яхтсмен многократно го канят да
участва в състезания, но той твърдо
отказва, защото за
него главно е свободата в общуването
с водата, огромното
удоволствие, което

изпитва от плуването в морето, като
делфините. Неговата
душа не понася рамки и ограничения, а
търси нови възможности за прояви на
таланта. Така той става съучредител и поема научното ръководене на прочутият
през 70-те и 80-те години с уникалните си
експедиции Научен

Теодор Троев и Сергей Куприянов

експедиционен клуб
ЮНЕСКО – НЕК ЮНЕСКО. Между експедициите са такива с
важно международ-

но и научно значение като тези в Картаген (Тунис), Куба,
Мозамбик, Виетнам.
Благодарение и на

неговата обич към
морски изследвания
Клубът дълги години
поддържа най-опитната непрофесионалКорабът Арго
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Сергей Куприянов, подводна снимка

на група за подводни
научни изследвания,
специализирана
в
областта на подводната археология и
морската биология.
Цялата експозиция
в музея на град Несебър е събрана по
време на научните
експедиции на НЕК
ЮНЕСКО. Резултатите от тези експедиции допринесоха за
включването на града в Световната листа
на културното и природното наследство
на ЮНЕСКО.

Златното
руно и
експедиция
„Аргонавтика”
По време на подводни изследвания
край Балчик, нещо
подсъзнателно силно привлича Сергей
Куприянов към нос
Калиакра. Гмуркайки се на дълбочина
десетина метра, той
намира един уникален предмет – златен
слитък с тегло около
1 400 грама. Първоначално е приличал
на камък, заклещен
в скалите и когато с
голям труд го изважда на повърхността,
впечатлява го теглото. Измерил го в
близкия плод-зеленчук, и когато лелката
го попитала какво
е това, подхвърлил:
„Ами, злато”, след ко-

ето го изпратили със
съчувствени погледи. Необичайната му
форма на разпъната
животинска
кожа,
поражда в него хипотезата, че това е Златното руно на аргонавтите. Никой не му
вярвал и се наложило с голяма вътрешна
съпротива с ножовка
да настърже стърготини за спектрален
анализ. Това наранено, остъргано място
добре личи на снимката на единствения
намерен досега в
света такъв предмет
– затова той е наистина уникален и
безценен. Сергей го
подарява безвъзмездно на Националния
археологичен музей,
чиито специалисти
чак след резултатите
от анализа го взимат
и определят като домонетна форма на
размяна и датират
около средата на второ хилядолетие преди новата ера – времето на аргонавтите.
През 1983 г., по
време на плуване с
яхта до Малта, той
споделя информацията за слитъка с друг
пътешественик, журналиста Теодор Троев, и така се ражда
идеята да се организира експедиция „Аргонавтика” по пътя на
аргонавтите, между
които е и прочутият
певец тракиец Орфей. Получават под-

крепата от няколко
български учени, но
междувременно научават за готвеното от
Тим Северин плаване
към Колхида, Грузия,
с възстановен кораб
„Арго”, с какъвто са
плавали аргонавтите.
И започва надпревара с времето, Сергей
преравя библиотеката на Съветският
дом на науката /днес
РКИЦ/, където намира в списание „Вокруг
света” по-подробна
информация, пишат
писма до много инстанции, но нещата
вървят тромаво. Тогава Сергей използва
помощта на познат
руски кореспондент
на вестник „Правда”,
където пускат малко
съобщение, че и от
България тръгва експедиция, която ще
се срещне с кораба
„Арго”. А щом го е казала „Правда”, значи е
абсолютна „правда”истина, и размахвайки вестника, екипажът на българската
яхта „Аврора” преодолява в последния момент бюрократичните прегради
и отплава за Грузия.
Българите се срещат
с Тим Северин и му
дават снимки на златния слитък. Всичко
това е подробно
описано в книгата на
Теодор Троев „Експедиция „Аргонавтика”,
издадена през 1990
година.

И ето, на 2 септември 2009 година
в
Археологичният
институт в София в
присъствието на Тим
Северин се състоя
представянето на новото издание на книгата на Теодор Троев
„Експедиция Аргонавтика, в търсене
на Златното руно”. За
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ставяне.
Снимахме Сергей
и Теодор със слитъка, който е изложен
на видно място в музея, и Сергей разказа
нови подробности
около намирането
му край Калиакра и
пътуването до Колхида. В разговор с
Тим Северин си припомниха интересни
моменти от пътуването им в Егейско море по пътя на
Одисей. Сергей със
смях
разказваше
как, когато подарили на Северин като
сувенир една малка
амфора, той казал,
че трябва да му дадат истинска и Сергей веднага скочил
зад борта на яхтата.
След малко изплувал и викнал да му
хвърлят въже и пак
се гмурнал. По сигнал горе издърпали
въжето и извадили
цял блок с амфори
и така се случвало
при всяко гмуркане
на Сергей. После се
шегували, че покрай
тях плува съветска подводница и по

което го питахме. По
време на нашите съботни туристически
малки пътешествия
Сергей с удоволствие надълго коментираше събитията
около науката и културата и избягваше
да говори за разрушителите и техните
черни дела. Дълбоко
вярваше, че светът
на старите модели
на поведение си отива и много от идеите
му ще се приложат в
идващия нов свят на
творци. Често повтаряше, че любимият
му метод за решаване на сложните проблеми е „методът на
парадоксите”. Мечтаеше да организира догодина нови
експедиции по суша
и вода, включително и до Калиакра, да
пътуваме до Гърция
и други места, пълни
с неоткрити съкровища.
На 6 ноемри 2009
година най-неочаквано, в разгара на
реализирането на
много от неговите
оригинални и паро-

сигнал на Сергей му
хвърля амфорите.
След сърдечната
среща с Тим Северин
се бяхме събрали
група фенове на Сергей, като най-вече ни
привличаха увлекателните разкази и
оригиналният му начин за тълкуване на
живота и събитията
около нас. Той имаше
собствено неочаквано мнение за всичко,

доксални идеи, той
ни напусна. Затова
неговите
фенове
- Христина, Румяна, Тодор и други,
създадохме Дискусионен клуб „Парадокс”, който вече
проведе първите си
сбирки в читалище
„Николай Хайтов”
до кино Изток в София. Заповядайте и
вие в света на мечтите!

Членове на клуб Парадокс

тази експедиция подробно във вестника
писа друг „аргонавт”Никола Гигов, и показахме негови снимки
във филма „Мистериите на Орфей”. За
представянето й във
Варна и за двамата пътешественици
писа наскоро и Екатерина Пейчева /”Родово Имение”, бр.38/,
но искам да разкажа
за софийското пред-

Световно наследство
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МОГЪЩЕСТВОТО НА

КАРТАГЕН

Продължава
от стр. 3

Първата пуническа
война (264 – 241 г.пр.
н.е.) започнала заради богатия остров
Сицилия. Римляните
го завзели, но картагенците стигнали
Испания и завзели
огромни територии.
Рим се подготвил да
воюва в Испания, за
да си върне отнетите от картагенците
земи, и започнала
Втората пуническа
война (218-201 г.пр.
н.е.).
Докато римляните очаквали армията на картагенците в
Испания, блестящия
картагенски военен
стратег Ханибал изненадващо превел
войските си през
Алпите и навлязъл в
Италия. За преминаването на високопланинската
верига
Ханибал използвал
слонове, които всявали ужас и предизвиквали панически
бягства у римляните.
При трудния преход
в Алпите слоновете
загинали, но Ханибал
извоювал победа над
римляните в битката
при Кана (216 г.пр.н.е.)
и стигнал до Рим. Не
успял да обсади града, защото трябвало
бързо да се върне
в Картаген, който в
отсъствието му бил
нападнат от Сципион Африкански през
204 г.пр.н.е. Ханибал
защитавал града си,
но армията му била
разбита при Зама
(202 г.пр.н.е.) и Картаген бил принуден да
плати много пари, да
предаде флота и владенията си. Битката
при Зама сложила
край на Втората пуническа война между Картаген и Рим.
Ханибал и войници-

Картаген, скица на Римската баня, в която къпещите
се прекарвали по цял ден. Вляво е мъжката част,
вдясно – женската

те му се установили
във финикийския търговски център Хадрим (днешния град
Сус, на около 120 км
от Картаген). Войниците усвоили занаяти и отглеждали маслинови дървета, от
които добивали така
ценното маслиново
масло, използвано за
осветление в керамични лампи, за религиозни ритуали, за
домакинството.
През 149 г.пр.н.е.
започнала Третата
пуническа война, която продължила три
години. След тригодишна обсада римляните нахлули в Кар-

таген и го разрушили
до основи, а почвата
наоколо осолили, за
да не пониква никога
живот на това място.

Хиляди картагенци
били продадени в
робство.
Разхождам се сред
руините на величествения Картаген и се
стремя да обхвана с
поглед този древен
град. Пред мен е морето, добре запазените римски терми
(баните), храма на
Танит с колоните, широките улици и градските стени. Разглеждаме и макет на добре укрепената военна крепост. Картаген
е приветлив, слън-

Мариана Праматарова и чаят с пиньони в
Сиди Бу Саид, Тунис

Картаген, римска вила

придават колорит на пейзажа.
Градчето е средище на културния живот на Тунис, привлекателен център за художници
и туристи. Тук за първи път
виждам пясъчни рози, образувани от корозията на камък.
Посещаваме забележително
кафене, където опитваме чай
с пиньони. Това е зелен чай с
мента, в който се слагат ядки
от шишарките на пиния. Сервират го в сребърни чаши и
подноси – изключително преживяване.
чев, топъл, потънал
в зеленина. Градът в
миналото е бил огромен. На излизане от
него виждаме аквадукт, форум и много
други постройки, характерни за римската епоха. Научавам и
за култа на картагенците към божеството на плодородието
Баал-Хаамон, изобразяван като бог войн.
След толкова много история и древна
култура си даваме
кратък отдих в красивото и живописно
градче Сиди Бу Саид,
недалеч от Картаген.
Белите сгради са с лазурносини прозорци
и врати, богато орнаментирани. Палми,
пинии, бугинвинеи
и огромни кактуси
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Здравейте г-н Панчев,

Нямам думи с които мога да опиша с каква огромна радост чета всеки ред, всяка статия – всяка книга...
Благодаря Ви от душа и сърце за милия жест за книгиБорове, ели и мури,
те,
за този най-светъл будилник в това време на мрак.
целите в премяна снежна,
Вие,
вие, еднички – разнасяте, разпръсквате светлина
вият погледи в лазура
за всички, които умеят да виждат незримото и да чуват в
и в мечти далечни чезнат.
тишината, да четат между редовете. Хиляди пъти благодаря за дискетата и за всички броеве, макар и минали.
Като в приказка любима
Обичам Вашият прекрасен вестник, а за книгите – нясе разстила тишината...
мам
подходящи думи, с които да опиша – как докосват и
Планината тук е зимна
най-твърдите
души, отварят очите на слепите и дават уши
и царува белотата.
на глухите. С нетърпение очаквам и предстоящата среща.
Искам да Ви кажа, че всички вестници аз разнасям на поЗапленена от омая,
бедните и на хора, които не могат да се движат, но четат
от вълшебство тъй красиво,
с интерес всичко, което им давам. Лошо е, че не стигат
рея взора си в безкрая
за всички, вече не зная колко на брой станаха... Вашите
и усещам, че съм жива!
приятели тук с всеки ден се увеличават. Вие ни помагате
да живеем по-добре, да се обичаме, да бъдем по-мили и
А душата, закопняла
състрадателни, светлина и любов носите във всяка ваша
за простора и горите,
статия.
сваля на тъгата шала
Още веднъж Благодаря – за всичко и надявам се да оси звъни, звъни в гърдите...
танете и занапред мои верни приятели. Поне аз така ви
чувствам.
НАДЕЖДА
Желая Ви здраве, светлина и любов.
На Вас и всички около Вас, които се трудят неуморно,
Повел ПАВЛОВ
за да радват такива любители на четивото за душата, като
Днес върви и давай надежда, ти, аз, те - все напред да вървим, мен и моето семейство.
Обичам ви приятели! Бъдете живи и здрави!
по пътя на вярата в нас, открили целта си,
Желая ви още хиляди години успехи и просперитет за
върха зад планината ние ще покорим.
благото на всички! Бог с вас! Успехи, и Висоти!
Днес върви и давай надежда, Земята, Човека прегръщай,
***
с усмивка блага, отговаряй на всичко, слънцето сгрей,
Събуждам се със вдъхновение.
висини след небето ние ще открием.
Думите от “Родово имение”.
Днес върви и давай надежда, празни сърца, запълват се в миг, Целувам с обич цветята, птиците
полята. И всички вас, що милеете
нов хоризонт светъл изплува, заряда е силен,
за светлината, за любовта и мира на земята.
свят, като РАЯ ние ще сътворим.
Ценка ИЛИЕВА, Варна

СТРАХ
Неда АРАБОВА, Димитровград
Признавам си искрено и аз се страхувам.
Страхувам се от много неща,
затуй до късно нощем не спя.
Боя се, че има
все още има,
дечица с тъжни очи.
Не мога, не мога да гледам
бистрите детски сълзи!
Боя се от хора,
убиващи птици,
от тези, които тъпчат цветята,
развалят гнезда на лястовици,
преследват със стръв млада
сърна!
Обичам всичко красиво в живота
дървета и птици, буйни жита,
ала от всичко най-много обичам
да гледам възторжени детски
лица.
За тях,
за децата,
пазете хора,
сърцата си чисти
от злоба, вражда!
И нека летят въз Бог
лястовици,
да вият под стрехите
чудни гнезда!

Дарявай надежда, дарявай от днес,
дарявай надежда, без да те молят - ДОРИ!

Бог ви изпрати при мен.
Със светъл лъч озари ме тоз ден.
От вашите редове аз пия вяра.
Обичам ви, това от никого не крия.
Живота ми по-смислен правите.
Лекувате ме със светлината на словата си.
Вълшебници сте вие, не списватели.
Щом човек ви прочете, вие ставате му приятели.
“Родово имение” - лечители на нашето съвремие!
С поклон, с вяра и обич:
Руми СЛАВЕЕВА

На читателите на в.”Родово
имение” - честита Нова година от духовната школа на Риния в Кърджали!
И понеже простичките неща
са присъщи на Божественото, нека 2010 е една усмивка,
която да подарим на света
ни – това ще го направи и подобър, и по-здрав.

КЪДЕ Е НЕЙНАТА
СЛАДКА УСМИВКА
И РАДОСТ,
ИЗПЪЛВАЩА ПРОСТРАНСТВОТО
С ДЕТСКИ СМЯХ?

САМО СЪЛЗИ ПРЕЛИВАТ
РЕКИ, МОРЕТА И ОКЕАНИ.
И КАРАТ ДУХА ДА ИЗТРЪПВА
ОТ СИЛАТА,
КОЯТО НОСИ,
Риния СЪБРАНА В ТВОЯ АЗ, ГОСПОДИ.

АЗЪТ СЪТВОРЕНИЕТО
ПРЕЧИСТА СВЕТЛИНА
БЛИКА ОТВСЯКЪДЕ
И ЗАЛИВА ЗЕМЯТА,
ЗАСТИНАЛА В БОЛКА И ПЕЧАЛ.

ТВОЕТО ТВОРЧЕСКО
ПРИСЪСТВИЕ
СЕ СЪБИРА,
ЗА ДА ПРЕДИЗВИКА
СМЕЛОСТТА НА СЪМ-а.
ВСИЧКО СЕ ЗАЛЮЛЯВА
В ПРЕГРЪДКИТЕ
НА ДВЕТЕ ПРИРОДИ ВЪНШНАТА И ВЪТРЕШНАТА.

ДВЕТЕ ПОСОКИ
НА НЕБЕСНОТО ЯН
И ЗЕМНОТО ИН
СЕ СЛИВАТ В ЛИНИЯТА
НА ЛЮБОВНАТА ЛАСКА,
ИЗПЪЛНЕНА С ОГЪН И НЕЖНОСТ.
НЕБЕСЕН ОГЪН
КОЙТО НЕ ИЗГАРЯ,
А ОБГРЪЩА
С ТВОЕТО СЪЩЕСТВО
ЗЕМНАТА УТРОБА,
ЗА ДА СЪГРАЖДА
ТВОЯТА СЪЩНОСТ,
ГОСПОДИ.
НИКОЙ НЕ ПОМНИ
КОЛКО Е БИЛО,
ЗАЩОТО ВРЕМЕТО,
КОЕТО НОСИ СЪТВОРЧЕСТВОТО,
Е НЕТРАЙНО И НЕУЛОВИМО.

САМО ТВОЯТА ВЕЧНА
ПРОМИСЪЛ
ОСТАВА ГОРЕ И ДОЛУ,
КАТО ПОВЕЛЯ И ПРИСЪСТВИЕ,
ЗА ДА НИ НАПОМНЯ
ЗА СЕБЕ-то ТВОЕ,
ГОСПОДИ.
ОТТОГАВА И ВИНАГИ,
КАКТО Е БИЛО,
ТВОЯТА БЛАГОДАТ
ОБЛИВА СЛЪНЦЕТО,
ПОЛИВА ОБЛАЦИТЕ,
А ВЯТЪРЪТ МИЛВА
РОХКАВАТА ПРЪСТ
НА СЪЗИДАНИЕТО.
ЗАПОЧВА СЕИТБАТА
НИВАТА Е ГОТОВА
И ИЗТРЪПНАЛА
ОТ ТРЕПЕТНО ОЧАКВАНЕ
СЕ ГОТВИ ДА ЗАЧЕНЕ.
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Притчи

Родната земя

щи радостно: “Само след толкова, само след
толкова...”

***
Двама мъдреци, които чакали и се готвели
за просветление, стигнали до едно дърво и
решили да призоват Бог и да го питат кога ще
се просветлят.
И се появил Бог и първият мъдрец рекъл:
“Моля те, кажи ми кога ще постигна просветление?”
А Бог отвърнал:
“Колкото са листата на това дърво - след
толкова години ще го постигнеш.”
И първият мъдрец скочил отчаяно, започнал да си скубе косите, да плаче и да вика:
“След толкова много, след толкова много....”
Тогава вторият мъдрец попитал Бог за
себе си и Бог му отвърнал:
“Колкото са листата на това дърво, след
толкова години ще получиш просветление”.
И вторият мъдрец скочил усмихнат и започнал да обикаля около дървото и да креСайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org
Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

***
Двама монаси вървели по кален път. Валял силен дъжд. Като стигнали до завоя, видели красиво момиче в копринено кимоно,
което не можело да прекоси огромна локва
на пътя. Единият монах повикал момичето, вдигнал го на ръце и го пренесъл на отсрещната страна. След това двамата монаси
продължили пътя си към храма, само дето
другият монах през цялото време мълчал
намръщено. Малко преди да стигнат храма,
не издържал и попитал:
- Ние, монасите, не се доближаваме до
жени. А ти дори пренесе това момиче на
ръце през локвата. Защо?
На което първият монах отвърнал:
- Аз оставих момичето на пътя. Ти още ли
го носиш в себе си?

Когато сутрин ме събуди ромонът на
рекичката, а нощем ме е приспала песента на славейчето, което всяка година гнезди в старата дюла, аз си казвам:
“Благодаря Ти, Господи, че ми даряваш
още един ден!”.
Денят ми започва с ходене боса по
росата и вдишване на балканските благоухания. А на изток, зад Висока грамада, се разливат нежни бледосини и розови воали на зората. Рамото на хълма
скрива оранжевия диск, но той никога
не закъснява да ми каже “Здравей!”.
През пролетта се навеждам да почистя ягодките. През юни се покланям, за
да откъсна сочните им плодове. Но найщастлива съм в началото на август, когато майката природа щедро ме храни с
плодовете си.
Много мога да ви разказвам - любовта към родната ми земя е безгранична. И
Бог дано е прибрал във вечната радост
моите предци, които са открили и залюбили тази земя.
Не търсете и не робувайте на чужди
господари. Тук, в България, има дъхави
дъбрави, легла от здравец и мащерка.
Тук кълвач ще почука на старата черница, за да се протегнете и насладите на
благината.
Ето, тръгвам към реката да потопя
уморени нозе. Лека нощ!

***
Веднъж Джуан-дзъ и негов приятел се разхождали по брега на реката.
- С каква наслада си играят рибите във водата! - възкликнал Джуан-дзъ.
- Ти нали не си риба? - попитал приятелят.
- Откъде знаеш наслаждават ли се рибите на
играта си във водата, или не са наслаждават?
Джуан-дзъ отвърнал:
- Ти нали не си мене. Откъде тогава знаеш,
че не знам дали рибите се наслаждават на играта си във водата?
***
Веднъж костенурката отстъпила на молбите на скорпиона да го качи на гърба си и го
пренесе до другия бряг на реката. Скорпионът седял мирно през повечето път, но току
пред другия бряг не се удържал и ужилил
костенурката. Костенурката се възмутила:
- Моята природа е такава, че аз се стремя
да помогна на всеки. Затова помогнах и на
теб. Как можа да ме ужилиш?!?
- Приятелко - отвърнал скорпионът, - твоята природа е да помагаш, а моята - да жиля.
И сега какво - ти се опитваш да превърнеш
своята природа в добродетел, а моята наричаш подлост?

Даманхур в България

ПОКАНА

Баща и син се сдобили с един кон. На
следващия ден тръгнали за някъде си през
селото. Бащата казал:
- Сине, качи се ти на коня, а аз ще походя.
Като ги видели, селяните рекли:
- Ей, гледай какъв син - баща му ходи пеша,
а той язди!
На другия ден бащата се качил на коня, а
синът ходел. Селяните рекли:
- Какъв баща бе, детето му ходи пеша, пък
той язди!
На третия ден се качили и двамата на коня.
Селяните:
- Нямат милост тия, ще уморят добичето!
На четвъртия ден и двамата тръгнали
пеша, водейки коня. А селяните:
- Ха-ха-ха, гледай какви глупаци! Кон имат,
пеша ходят! Ха-ха-ха...
На следващия ден конят умрял.
И бащата рекъл на сина:
- Виждаш ли, сине, ако слушаш какво говорят хората, ще свършиш като коня !

Петра НАЙДЕНОВА

Приятели - хора, търсещи новото,
прогресивното и положителното в живота:
Заповядайте на oфициaлното представянелекция на Федерацията от
Еко-комуни “Даманхур” от самите
Даманхурци, както и на техни курсове
между 22 и 26 януари 2010 г. в София, България.
Представянето-лекция ще се състои на
22.01.2010 г. в Културен Дом “Красно Село”, зала
1, от 19.30 - 21.30 ч. Таксата е 15 лева.
За повече информация:
0887 260 428; llinaabadjieva@gmail.com

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

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Мария Стаева
ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Ася Кръстева
РЕДАКЦИОНЕН КОЛЕКТИВ:
Рени Радева
Антоанета Андонова
Николай Кафтанджиев

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

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

Издателска къща
“Новата цивилизация” ЕООД - София
Уникредит Булбанк
IBAN: ВG04UNCR96601031647309
ВIC KOD: UNCRBGSF
ОТДЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
И АБОНАМЕНТ: 0888 693 359
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

