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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема
(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва домашните и горските
животни по такъв начин, че срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им осигурява чиста,
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи
им радост и здраве, запазва любовта в семействата
и води до независимост от менящите се социални и
политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива
максимално заложбите и дарованията им, за да израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята
парична стойност, ставайки безценно за децата и
внуците.

Памет за
Веселин
ИГНАТОВ
За хан Аспарух
разполагаме с оскъдни и откъслечни
сведения. Поколения българи го свързват предимно само
с легендата за снопа стрели (пръчки),
чрез който неговият
баща Курт (Кубрат)
преди смъртта си поучава своите синове
да бъдат задружни,
и с една битка срещу
ромеите неизвестно даже приблизително къде около р.
Дунав, победата в
която като че е подарена на предците
ни от припиращия
да се лекува император
Константин
ІV Погонат. И всичко
това плува някъде
из втората половина
на VІІ в., защото не са
установени основните дати от неговия
живот. Продължа-

хан Аспарух

ва да бъде загадка
дори как е звучало
името му: Аспарух,
Исперих, Испор и т.
н., въпреки множеството упражнения
на тази тема. Недостигът на данни в
писмените извори
може да обясни и да
извини в определена
степен камерността
и повторяемостта на
тяхното преразказване в текстовете за
основоположника на
България, ала създаването и тиражирането в наше време
на
наукообразни
внушения за един
или друг епизод от
биографията му нямат даже най-нихилистическо оправдание и трябва да
бъдат превъзмогнати. Днес от всевъз-

можни трибуни
се тръби, че хан
Аспарух загива
към 700 г. в сражение с хазари
на левия бряг на
р. Днепър, а тленните му останки
са положени в
укрепения лагер
при някогашното с. Вознесенка
(дн. в чертите на
гр. Запорожье,
Украйна),
разкрит
през 1927 г. от киевски археолози. Тази
идея, подхвърлена
за пръв път като риторичен въпрос от
Станчо Ваклинов, е
продуцирана върху
следното изречение
от Българския апокрифен летопис (ХІ-ХІІ
в.): “Цар Испор царува на българската
земя 172 години и

ТЪРСЕТЕ
НА ПАЗАРА
книгата
на Мария П.
Димкова,
съпругата
на Лечителя
Петър Димков

Най-ранната фотография на Мадарския барелеф. Ок.
1879 г. (От: Трайков, С. Първата фотография на Мадарския
конник. Сп. „Отечество”, С., № 23, 12. 12. 1989, с. 41).

след това го погубиха измаилтяните на
Дунава” (СБЛ 1983:
61). Видно е, всякакви
тълкувания в такъв
смисъл са безпредметни, щом единственият писмен извор за края на хан
Аспарух топографира неговото лобно
място на р. Дунав, не
на украинската река.
Продължава
на стр. 10

За Учителите със златни
сърца, които отговарят
Когато любовта приема разкак ДНЕС личните
си форми, хората, споделящи я, са най-прекрасните
и СЕГА
същества на планетата. Удоволсе да споделя с Вас, за онези
се случват твие
вълшебни мигове - да получаваш
обич от хората окоЧУДЕСА? безметежна
ло нас. И повярвайте ми, това се
(в България,
в китната му
градина
Кюстендил)

Заявка и поръчка
може да направите
на телефони:
02/962 16 85 и 0888 693 359,
както и на e-mail: rodimenie@abv.bg

случва в нашия прекрасен град
Кюстендил. Има чудесни хора
сред тях са Моите приятели учители, не на шега казвам това,
Вие ще се убедите в следващите
редове.

Продължава на стр. 4

О
Н
Ж УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
ВА
Търсите ли в. “Родово имение”?
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ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Книгите на ИК “Новата цивилизация”
можете да намерите и във вериги
книжарници “Хеликон”, “Пингвините”
и “Сиела”.

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



ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

зоната на
бъдещето

Н

иколай Иванович, началник на изправителната колония със специален режим, казано на обикновен език - затвор, вече пета
вечер не напускаше кабинета си навреме.
Когато завършваше работния ден, той изключваше телефона и ходеше из кабинета назад-напред,
потънал в размисъл. Понякога сядаше на бюрото
си, вземаше в ръце зелената папка и за кой ли път
препрочиташе съдържанието й.
От името на група осъдени граждани, затворници от двадесет и шеста килия, излежаващият
наказание по член 93/1 от Наказателния кодекс
на Руската федерация, се обръщаше към него с немислимо на пръв поглед предложение.
Осъденият с фамилия Ходаков предлагаше да
се вземат за колонията сто хектара изоставена или
неизползваема орна земя. Тази земя да бъде оградена с бодлива тел, да се поставят наблюдателни
кули по ъглите, или най-общо, да се направи всичко предвидено за предотвратяване на бягство. На
тези сто оградени хектара да работят, занимавайки
се със селско стопанство, деветдесет затворници.
Заявленията на желаещите се намираха в същата
папка.
Тези затворници със своите заявления се задъл
жаваха да хранят цялата колония със зеленчуци,
като предават за нуждите на колонията половината на отгледаната от тях реколта. Втората половина
те молеха да се предава на семействата им. Дотук
нямаше нищо невъзможно. В различни колонии
затворниците работят в производство. В едно те
майсторят нещо не много сложно в дървообработващи работилници, в други са организирани шивашки производства и затворниците шият прости
неща - грейки и гащета и получават за труда си малка заплата. Заплащането е малко и затова, че трудът
им е ниско ефективен.
Тук в папката лежеше предложение: затворниците искаха да се заемат със селско стопанство. Е
какво пък, това е възможно. Отплащане с половината реколта е възможно, няма да се налага да се
продава, да се реализира продукцията, а после с
месеци да се чака превеждане на пари. Но другото…
Затворникът Ходаков от името на другите затворници молеше стоте хектара да се разделят на
участъци по един хектар и всеки хектар да се зачисли на конкретен затворник.
По нататък се предлагаше да се даде възможност на всеки затворник да построи на отделения
му участък единична килия.
По-нататък молеха след изтичането на присъдата този, който иска, да остане на своя участък, да
получи такава възможност. Не да се взема, а да се
купува от него излишъка от реколтата и да се даде
възможност да излежалия присъдата си да разшири килията си.
Зелената папка с това предложение или молба
беше предадена на Николай Иванович още преди
половин година. Освен деветдесетте заявления и
текста на предложението в папката лежеше план
на бъдещите участъци, красиво направен с цветни
моливи. На рисунките бяха изобразени и стражевите кули, и бодливата тел, и контролно–пропускателният пункт.
След първото прочитане Николай Иванович
сложи папката в долното чекмедже на бюрото, от
време на време в мислите се връщаше съм съдържанието й, но не даваше отговор на затворниците.

Но сега имаше обстоятелство, която караше
началника на колонията вече пет последователни
вечери интензивно да размишлява върху предложението на затворниците.
Обстоятелството беше следното. От управлението пристигна заповед от следващата година да
се пристъпи към разширяване на колонията, да се
построят допълнителни килии и да има готовност
до края на следващата година да се приемат още
сто и петдесет осъдени граждани. Заедно със заповедта пристигна и проект за пристройките към
съществуващите здания, съобщаваше се и срока на
финансиране. Предлагаше за строителството да се
използва труда на затворниците.
Николай Иванович разсъждаваше така: ”Финансирането както винаги ще се бави, евтините материали са проблем. Разчетите се правят върху едни
цени на материалите, а като се пристъпи към строителство - те вече са други. Трудът на затворниците
е слабо производителен. Заповедта е видимо неизпълнима. Но няма как и да не се изпълни. До края
на службата ми остават пет години. Стигнах до звание полковник. Двадесет години съм началник на
колония и нито едно наказание досега. И ето ти на
сега заповед”.
Но не тези обстоятелства бяха главните в разсъжденията на полковника. Зелената папка! Затворникът Ходаков в записката си твърдеше, че при
издържането на затворниците по неговия проект
ще се изпълни главната задача на подобните заведения - превъзпитаването на престъпниците.
Това, че в съвременните изправителни учреждения престъпниците не се превъзпитават, а поскоро обратното - стават по-опитни, беше добре
известно на Николай Иванович. Иначе нямаше да
получават присъди за втори или трети път. Именно
това обстоятелство силно гнетеше Николай Иванович, който беше отдал на службата си много сили и
време.
Животът си минава, службата свършва, а
какво е направил? Излиза, че е отглеждал престъпници.
Зелената папка! Ама че болест. Поне да се беше
убедил твърдо, че в нея е изложено неприемливо
предложение, но не, нещо вътре в него не му даваше да го отхвърли. Но и да го приеме не му беше по
силите. Необикновено предложение, нестандартно.
Сутринта на другия ден, полковникът първо заповяда да доведат при него затворника от двадесет
и шеста килия Ходаков:
- Можете да седнете, гражданино Ходаков - посочил Николай Иванович стол на влезлия затворник съпроводен от конвой. - Прегледах съдържанието на вашата папчица. Имам към вас конкретен
въпрос.
- Слушам ви, гражданино началник - бързо изговорил затворникът, ставайки от стола.
- Седни! - изкомандвал конвоят.
- Седи, какво скачаш като на съд - спокойно произнесъл началникът на колонията и продължил,
обръщайки се към конвоя:
- Ти засега почакай навън.
Значи вие, Ходаков Сергей Юриевич, внасяте такова странно предложение?
- То само на пръв поглед изглежда странно.
Всъщност предложението е доста рационално.
- Тогава кажете си направо, каква хитрост сте замислили? Условия за масово бягство ли искате да
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създадете? Между вашите деветдесет заявления
сроковете на излежаване на всеки са между пет и
девет години. Значи, свободата искате да приближите?
- Дори и да има хитрост в това предложение, тя
не е свързана с бягство, гражданино началник - затворникът отново станал и се развълнувал, - не сте
ме разбрали добре…
- Седни си спокойно. И хайде без “гражданино
началник”. Казвам се Николай Иванович. Тебе те
познавам от делото - Сергей Юриевич. Психолог си
бил. Дисертация си защитил, после си почнал бизнес. Присъда си получил за злоупотреба в особено
големи размери. Така ли е ?
- Получих присъда, Николай Иванович, в началото на перестройката беше така. Още не си успял
да свикнеш с един закон, а вече друг излиза…
- Добре, добре, не за това е приказката сега. Поясни ми замисъла си за тази селскостопанска зона
зад бодлива тел, или как да я нарека по друг начин?
- Ще се опитам да обясня, Николай Иванович.
Само че ще ми е трудно да го направя поради едно
обстоятелство.
- Какво?
азбирате ли, ние четохме една книжка,
“Анастасия” се казва. После и друга книжка,
продължение. В книгите се говори за предназначението на човека. За това, че ако всеки живеещ на земята човек вземе по хектар земя
и сътвори на него райски кът, то цялата земя ще се
превърне в рай. Просто и убедително всичко е казано в книгата.
- Не може и да бъде по-просто. Ако всеки вземе
и сътвори, то разбира се, че цялата земя ще се превърне… Само, че вие какво отношение имате?
- Нали казвам: убедително е всичко в книжките. Някой ако ги е прочел набързо, може и да не е
разбрал всичко. Но ние имаме време: ние четохме,
обсъждахме и разбрахме.
- Е и какво?
- Много хора след прочитането на тези книги
ще поискат да вземат земя и да създадат на своята
родова земя райски оазис. Те са на свобода, за тях
това е достъпно. Ето затова ние решихме - макар
и зад бодлива тел, но също да вземем по хектар
земя, да работим на него, да го благоустроим. Като
наказание - половината, а може и по-голямата част
от продукцията да даваме за нуждите на колонията или обществото. Но имаме молба да не се отнема участъка, след като се излежат сроковете на
присъдите, на онези, които биха искали да останат
там.
- И как ще бъде, все така зад бодливата тел, под
дулата на охраната, така ли ще доживеете живота
си?
- Когато всички излежат присъдите си, можете
да снемете загражденията от бодлива тел и заедно
с вишките да ги пренесете на друго място. На ново
място нови затворници измежду желаещите да изградят свое имение може да заселите. А ние ще си
останем в нашите.
- Аха. А после и на другите като им свършат присъдите, телта с вишките пак на ново място, а те ще
си останат в свободните имения. Така ли е?
- Да, така.
- Фантасмагория някаква. Аз ли, началникът на
колонията, ще създавам за затворниците райски
оазиси? Вярвате ли, че това може да стане?
- Абсолютно съм убеден в успеха. Като психолог
съм убеден. И със сърцето си го чувствам. Сам преценете Николай Иванович. Ще излежи своите девет
години човекът, ще излезе на свобода. Приятели
няма. Приятелите му са в килии. На семейството си
не е нужен. На обществото – също. Кой ще вземе на
добра работа бивш затворник? С безработни и без
това е пълно, че и с различни професии, на опашка стоят по борсите, а имат и прилични биографии.
Никаква работа не е предвидена в обществото за
бившия затворник. Пътят е един: да се захване със
старото. И се захващат, и пак при вас попадат.
- Да, познавам тази ситуация… какво ми говориш за очевидни неща. Кажи като психолог защо
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затворниците, които са прочели тези книжки, изведнъж са се променили и са решили да се заемат
със земя, пък дори и зад бодлива тел да е?
- Така се открива пред всеки перспектива за вечност. Сега се смята, че макар и в килия, но човекът
живее. Всъщност него го няма. Той е умрял. Защото
пред него няма житейска перспектива.
- Каква е тази перспектива за вечността?
- Нали ви казвам, трудно ми е наведнъж всичко
да разкажа, това, което в книжките…
- Добре де, ще ги прочета тези книжки, ще си
изясня какво ви е тласнало към такава лирика. После ще поговорим. Конвой, отведи го.
Затворникът Ходаков станал, сложил ръце зад
гърба си и попитал:
- Ще ми разрешите ли да ви задам един въпрос?
- Говори - съгласил се полковникът.
- Когато разработвахме проекта за тази зона, отчетохме всички инструкции за затворниците. Никакви нарушения на инструкциите в проекта няма.
- Хайде бе, отчели сте… Инструкции… Няма нарушения… Ще проверя.
Отведете го - заповядал Николай Иванович.
После извикал юриста, предал му папката с думите:
- Вземи. Запознай се и кажи къде има нарушение
на инструкциите в съдържанието, ще ми доложиш
след два дни.
След два дни юристът седял в кабинета на началника на колонията. Започнал доклада си с необичайни за юрист уклончиви формулировки:
- Работата е там, Николай Иванович, че от гледна точка на закона и инструкциите, регламентиращи издръжката на гражданите в така наречените
места за лишаване от свобода, даденият проект не
бива да се тълкува еднозначно.
- Ти какво го извърташ пред мен, Василий, като
адвокат пред съда? Ние се познаваме от петнадесет години - Николай Иванович станал от бюрото
си. Вълнувал се неясно защо. Разходил се из кабинета, пак седнал:
- Конкретно ми говори, с какво се нарушава закона и инструкцията.
- Конкретно… Ами ако искаш конкретно, трябва
да говоря поред.
- Карай поред.
- Ние строим зоната. В проекта се предвижда
изолиране на територията от външния свят. Два
реда бодлива тел отграждат стоте хектара земя на
зоната. Също в проекта се предвиждат стражеви
кули. Изобщо охраната на територията съответства
напълно на инструкциите. По нататък в проекта се
предлага зоната да се разбие на отделни участъци с
размер по един хектар и да се прикрепи към всеки
участък по един затворник. Какво може да се каже
за това? Съгласно инструкциите ние сме длъжни да
учим несъзнателните граждани на труд, да създаваме цехове за прости производства, а също и да
изграждаме помощни стопанства и частично да
преминаваме към самофинансиране. По закон се
разрешава да се създават учреждения, подобни на
нашето, със специални условия на стопанска дейност и многоцелево използване на горския фонд*.
В нашия случай проектът предвижда помощно стопанство, което ще осигурява на нашите подопечни
зеленчуци, а е възможно да остане и за продажба.
Дотук сме в рамките на закона.

Четиво с продължение
- Не протакай, давай по-нататък. Къде излизаме
извън рамките?
- По-нататък се предвижда на всеки участък да
се построи отделна килия, в която да живее затворникът, за когото е прикрепено неговото работно
място - хектара земя.
- Ето това е, всеки да има отделна килия на своя
хектар. Средствата не стигат за нормални легла. А
те отделни килии със всички удобства и мебелировка искат. Утопия.
- Може би не си се запознал внимателно с проекта, Николай.
- Какво значи “невнимателно”? Че аз наизуст го
помня.
- Не знам, не знам…Тук е приложен чертеж и
описание на така да се каже, вътрешния интериор
на тази отделна килия. Всичко е строго по инструкцията. Легло, клозет, стол, маса, лавица за книги,
възглавница. Метална врата с “шпионка” и външна брава, решетки на прозореца. Що се отнася до
финансирането, тук ясно е казано: всеки затворник
сам финансира строежа на своята единична килия.
- Нямаше такова нещо в проекта, когато го разглеждах.
- Не знам… не знам…Виж, има го. И рисунка, и
работни чертежи за строителите, и описание.
- Какво значи “има”? Когато ти давах папката да
се запознаеш, в нея нямаше такова нещо. Ясно си
спомням, че нямаше. Тази папка поне десет пъти от
корица до корица съм я гледал. А ти…за два дни…
- Аз, Коля, аз. Само че не за два дни. Те ми дадоха
същата папка още преди три месеца. Скоро нанесох някои поправки допълнения и те се съгласиха
с тях.
- Защо нищо не ми казал за това?
- Но ти само преди два дни ме помоли да си кажа
мнението.
- Добре, говори, какво мислиш за цялата тази
работа?
- Ами ето това мисля, Николай. Ако този проект
бъде осъществен, затворите и лагерите в страната
ще намалеят, а престъпността ще спадне. И ти, Николай Иванович, ще влезеш в световната история
като най-гениалния реформатор.
- Зарежи историята. Карай по същество. За законността. - Николай Иванович отново станал и закрачил из кабинета.
Юристът се обърнал към замислено крачещия
началник на колонията и казал:
- А ти от какво толкова се вълнуваш, Николай?
- Аз ли се вълнувам? Че от какво да се вълнувам?
Впрочем… Прав си, Василий. Вълнувам се. Вълнувам се затова, че не знам как в един кратък рапорт
до генерала да доложа за този проект.
- Ето какво било. Значи все пак си решил да го
придвижиш? Щом се стягаш за генерала.
- Стягам се. Мислех, че ти ще разкритикуваш
проекта и ще ме убедиш да не ходя при генерала.
И от плещите ми камък ще падне. А ти, изглежда, го
поддържаш?
- Поддържам го.
- Значи, се налага да ходя - някак радостно заключил Николай Иванович, сякаш се страхувал да
не би приятелят му да разкритикува съдържанието
на зелената папка. Отишъл началникът на колонията до шкафа, извадил бутилка коняк, лимон, две
чашки:
- Да пийнем, Василий, за успеха. А ти кога усети
съпричастие към тази зелена папка?
- Не веднага.
- И аз не веднага.
- Дъщеря ми учи в юридическия факултет в института. Сега пише дипломна работа. Темата на дипломата й е: ”Влияние на престоя на гражданите в
местата за лишаване от свобода за изкореняването на престъпните деяния”. Даде ми да я прочета.
Прочетох, а там написано: ”Деветдесет процента
от гражданите, излежали присъдите си в местата
за лишаване от свобода, извършват престъпни деяния повторно. Основните причини за тази обезсърчаваща статистика са следните:
- възпитанието на човека, довело го извършване на правонарушението;


- трудността за адаптиране в обществото след
пребиваване на човек в място за лишаване от свобода;
- формиране на престъпен мироглед по време
на пребиваването на човека в престъпна среда!”
Представяш ли какво е написала тя, Николай?
Излиза, че ние с теб, честно служейки, формираме
престъпен мироглед?
- Ние нищо не формираме. Ние действаме по устава, по закона и по инструкциите. Макар че, знаеш
ли, в мен има някакво неудовлетворение. Все го гонех от себе си. Мислех, че не е за моя ум. А когато се
появи тази папка… Половин година мислих. Сега
реших - ще отида при генерала. Само дето няколко
пъти вече сядам да напиша по–смислен рапорт и
все не се получава.
- Нека опитаме заедно. Аз мисля, че главното е
да не уплашим началството с оригиналността и необичайността на проекта. Някак по-просто трябва
да е.
- Съгласен съм, трябва да е по-просто. А как?
След като те искат да бъде оставена за пожизнено
ползване земята на всеки един затворник, който е
отработил присъдения му срок на поверения му
хектар земя.
- Да. Тази точка засега е неизпълнима. Нямаме
засега в държавата закон за отдаване на земя за
пожизнено ползване. Мислих за този пункт. Трябва
честно да им се каже. След излежаването на присъдата ще бъде разгледан въпросът за отдаването
на участъка на освободения в рамките на съществуващото към момента на освобождаването земеделско законодателство. Мисля, че те ще разберат.
На всички е ясно: не можеш да прескочиш закона.
Не ние съчиняваме законите. Но за тенденциите
също трябва да им кажем. Всичко показва, че ще
има закон, позволяващ да имат земя.
- Дай Боже - Николай Иванович отново напълнил чашките с коняк. - Хайде по още едно малко за
успеха.
Чукнали се и внезапно Николай Иванович оставил своята чашка на масата и пак закрачил из кабинета.
- Какво пак се завълнува? - попитал го юристът.
- Разбираш ли, Василий - тревожно и без да спира, говорел Николай Иванович, - ние с тебе тук се
размечтахме като хлапета за високи материи. Размечтахме, а забравихме, че имаме работа с престъпници. Има разбира се, сред тях и такива, които
просто са сбъркали. Те може и да поискат да уредят
живота си в рамките на закона. Но основният контингент са отпадъци. Те за други неща си мислят,
дали няма тук някаква хитрост?
- И аз си мислих за това Николай. Нека ги проверим първо, а после ти ще решиш да ходиш или не
при генерала с рапорт.
- Как ще ги проверим?
- Ето как. Кога ти дадоха на теб тази папка?
- Преди около половин година.
начи те преди повече от половин година са
обсъждали този проект, рисували са, правили са чертежи. После са оформили всичко
красиво в папка и са приложили деветдесет
заявления. Я дай да ги съберем ние тези, които са
написали заявленията в актовата зала. Ще поканим
специалисти, агрономи, зеленчукопроизводители
и нека те да ги поизпитат. Въпроси как, какво и кога
трябва да се сади да им зададат, а ние ще наблюдаваме колцина от тях ще пожелаят да отговорят. Разбираш ли, ако това за тях е сериозно, не е клопка, а
имат такава мечта, то те няма да са седели просто
да чакат половин година отговор на предложението си. Задължително трябва да са изучавали агротехнология.
- Добре го даваш, Василий. Отпадъците половин
година да са учили как цветенца и краставички се
садят. Не ми се вярва. Може някой от селата и да
отговори. Но тези…
- Нали това ти казвам, нека ги проверим, преди
да решиш да ходиш при генерала или не.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА

З
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За Учителите със златни сърца,
които отговарят как ДНЕС и СЕГА
се случват ЧУДЕСА?
(в България, в китната му градина Кюстендил)

Продължава
от стр. 1
Преди време Ви
разказах, за новите
си приятели от танцова формация „Партньори” Кюстендил, а
сега да прибавя още
една новина на тези
страници, а именно
с много ентусиазирани приятели създадохме Граждански
инициативен комитет „П. Димков” – Кюстендил, или както се
наричаме клуб „Димков”.
Е, сега не успявам
да се разделя с тях,
и знаете ли, вече работим заедно по поредното чудно начинание (не успявам да
намеря най-точните
слова за това, но се
опитвам да разкажа
думите на сърцето
си). Преди две седмици ГИК ”П.Димков” и
ТФ”Партньори” стартирахме съвместен
проект, посветен на
децата, под инициативата „Предай нататък – магията на
танца в сърцата на
децата”.
Организирали сме

3-месечен образователен курс по народни танци за учители
на ученици от I до IV
клас. Целта на обучението е да бъдат
достъпни народните
танци до по-голям
брой деца. По този
начин ние искаме да
се съживи любовта към танца, като
изградим пътеката
между поколенията,
за да съхраним нашата традиция и род.
Така учителите ще
имат възможността
да предадат на децата своите умения
и обич към българския танцов фолклор. Ние изпратихме
електронни покани
към директорите на
основните училища
в града и чрез наши
приятели от комитета още веднъж поканихме лично по-голяма част от учителското семейство. В
момента групата е от
15 учители от 1-во, 5то, 4-то и 7-мо основно училище, които с
голям ентусиазъм и
отговорност приеха
нашата идея. Те отделиха част от сво-

бодното си време и с
това направиха много важен избор в човешки план, за което
ние сме им безкрайно благодарни. Само
когато всички обединим усилията си в
една посока и работим заедно с чисти
помисли, можем да
сътворяваме добри
дела, а от това което
сътворяваме днес,
зависи какво ще е нашето утре. Не без известна истина, нали?
Всички сме убедени,
че по този начин на-
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шите деца ще открият красотата
извън екраните на
своите компютри
и виртуалния свят,
в който живеят.
Всичко това може
да бъде променено в една вълшебна действителност
под звуците и магията на народната
музика, завещана
ни от нашите предци, пред която се
преклони
целият свят и от която
и до ден днешен
летят звуците на
Родопа в космоса. Така любимата
учителка ще дава
от сърцето си всеки миг, когато зазвучи българската
народна музика,
на своите възпитаници. Родители, на
които предстои да
запишете децата
си в първи клас, ще
бъде прекрасно,
като изберете точно такъв учител.
Повярвайте ми и
моят син имаше
крилатата фраза за
възрастта си „Не,
мамо, госпожата
каза…!” и тогава
как да оспорваш
думите на любимата учителка и да
разделиш любовта
на детето си?
Горди сме, че
имаме такива хора
с големи сърца!
Любовта е велика - тя е всичко!
Само когато сърцата ни са изпълнени с безкористна любов, чудесата
около нас просто
се случват. Повярвайте - вълшебно
е!
Благодарим Ви
Учители, Вашата
обич е безгранична!
Благодарим на
ръководството на
ТФ ”Партньори”!
Благодарим на
хореографа
на
формацията Симеон Васев!
Обичаме Ви!
инж. Антоанета
Ропева
Председател
на ГИК ”П. Димков”
e-mail: pdimkov_kn@
abv.bg

Писма на читатели



довите имения, с който се популяУважаеми господин Панчев,
Уважаеми редактори на вест- ризира не само живот в истинска
и здравословна среда, но и труд,
ник „Родово имение”,
който щади земята и допринася за
Приветстваме ви за ентусиазма, нейното естествено оздравяване.
Основахме инициативна група,
с който организирате срещите в
която се присъединява към начиразлични градове на страната.
Наскоро и в Троян присъствах- нанието за популяризиране на жиме на вълнуваща среща с Тодор вота и патриотичната дейност на
Ялъмов и проф. Карагьозов, които Петър Димков чрез комитета, утразкриха пред троянци непозна- върждаващ неговите идеи, които
ти щрихи от портрета на големия принадлежат и на бъдещето.
Нека вашата родолюбива дейбългарин, лечител, мислител, философ и достоен патриот Петър ност да приобщи повече българи
Димков. Гледахме и филма за ро- и ги насочи към природосъобра-

зен живот.
На вестника пожелаваме да спечели нови читатели и сътрудници,
чрез които вашите идеи ще достигнат до повече хора и ще допринесат за подобряване на качеството
на живота в нашата страна.
Изпращам ви творби на автори
от литературния клуб във Врабево
и сърдечни поздрави от троянци,
които присъстваха на срещата.
С уважение:
Цветана Качерилска

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ ПО БЪЛГАРОЗНАНИЕ, ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА
София, бул. “Ал.Стамболийски” 175, читалище „АУРА”
До членовете и на общност тема и с
симпатизантите на подчертано актуално
и международно знаООБ и МАБИК
чение : „Правно-исНа 1 февруари дъ- торически аспекти
щерята на нашия дъл на понятията нацибоко уважаван акаде- онално-освободимик (МАБИК) Киряк телното движение
Цонев, Мирослава и тероризъм в светКирякова
Цонева, лината на алжир
защити
блестящо ската революция” и
дисертационен труд бе удостоена с пълно
пред Специализира- болшинство с научния научен съвет по ната и образовател„Международно пра- на степен доктор по
во и международни международно праотношения” към ВАК во и международни
с една уникална за отношения.
българската
научРецензенти
със
Здравейте уважаема редакция на
най-българския вестник “Родово имение”!
Много Ви благодарим за това прекрасно
и родолюбиво издание с толкова красивото
мото: Да направим България райска градина!
И ние сътворяваме в момента нашата малка
райска градина, частица от бъдещата огърлица от райски градини, България.
С нетърпение очакваме вестника си всеки понеделник и го четем с най-голямо удоволствие. Благодарим за интересните хора,
с които ни срещате, за откъсите от любимите ни книги, съветите за биодинамично земеделие. Помощта Ви е голяма, като се има
предвид че се заселихме в село Страцин
преди година и половина и нямаме все още
близки по дух и идеи приятели наблизо.
За наше много голямо съжаление пропуснахме срещата в Поморие на 25 януари заради времето и лошата пътна обстановка.
Очакваме нови срещи в Бургас и тайно се
надяваме да видим и чуем и Никола Гигов
на някоя от тях.
Благодарим Ви за вдъхновението и надеждата, които ни дава вестник “Родово
имение”, и радостта, че все повече хора
пробуждат съзнанието си и се отърсват от
илюзиите на света.
Бъдете живи и здрави.
Бог да ви благослови и да ви помага в
това благородно и родолюбиво начинание.
Галина и Емил Атанасови
ул. Т. Каблешков 14
с. Страцин 8222
обл. Бургас

съдържателни и положителни рецензии,
подчертаващи приносите на докторантския труд и перспективите за развитието
на докторанта, бяха:
проф. Владимир Чуков и доц. Йордан
Величков.
Благодарим на рецензентите и ръководителя й доц. Стоян
Бараков, за високите оценки на нейния
труд.
Нека поздравим
бащата, нашия из-

ключителен акад. Киряк Цонев, отгледал
и възпитал, предаващ опита и знанията
си на една прекрасна
и въодушевена българка.
Нека поздравим
нашия член на МАБИК – д-р Мирослава
Киряк Цонева, с нейния пореден успех в
научното поприще и
като младо попълнение на нашата Академия да й пожелаем най-сърдечно да
продължава и развива приносите си в

общото ни дело – популяризиране на бъл
гарознанието, иновациите и културата
сред Българската общност по света, сред
световната цивилизационна общност,
за едно мирно устойчиво и балансирано развитие на
човечеството.
1 Февруари
2010 г.
Секретариат
на ООБ и МАБИК

Изкуство, култура
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“БОЖЕСТВЕНИЯТ ПРОЕКТ” –
ПРОЕКТ НА БЪДЕЩЕТО НА ПЛАНЕТАТА
Издадена
книга на
академик
Атанас
Панчев
в Израел

проф. Димитър
ПАПАЗОВ
Наскоро от Израел
се получи информация,
че е издадена книга от
български автор. Кога
то екземпляр от тази
книга достигна до Бъл
гария, стана ясно, че
книгата е със заглавие
“Божественият проект”
с автор академик Ата
нас Панчев.
Книгата започва с
въпрос, който е въл
нувал
човечеството,
откакто то съществу
ва: Има ли условия на
земята за създаването
на истински рай, така,
както нашият Създател
според Вечните книги
го е предвидил като
“божествен
проект”,
или няма?
На този въпрос ав
торът отговаря още в
началото положител
но и отговаря ясно и
на следващия основен
въпрос: Трябва ли да се
разруши този свят, за
да се построи един подобър свят или може да
се размине унищожа
ването на хилядолет
ния труд на милиарди
хора, за да достигнем
до днешното ниво на
цивилизация?
За да можем да из
бегнем нов потоп и нов
“Ноев ковчег” паралел
но със старата цивили
зация трябва да се из
гражда и “новата циви
лизация”, за която Вла
димир Мегре, известен

по света със своята ге
роиня Анастасия, пише
в книгите си. Трудът на
Атанас Панчев, колкото
философски и теорети
чен, е толкова и с прак
тичен характер. Наред
с основните въпроси
той поставя и ред дру
ги въпроси, вълнуващи
обикновения човек:
 може ли човек
сам да ръководи съд
бата си, или всичко му е
програмирано?
 има ли “без
смъртие” и каква е ро
лята на позитивното
мислене в живота?
 съществува ли
програма за всеобщо
спасение на изтерза
ното човечество, която
да предостави възмож
ност на всеки човек да
се превърне от винтче
в старата система на
разрушение в Творец?
 как да се събуди
спящото съзнание на
човечеството, приспа
но от хилядолетия и
до днес от хора, които
дърпат лостовете на
властта и направляват
финансовите потоци?
 как да се избег
не процесът на мани
пулация на масовото
съзнание?
 каква е ролята на
родовите имения за пос
трояването на “новата
цивилизация” и за въз
становяване на хармо
нията Човек – Земя – Кос
мос като надежден щит
срещу всяко насилие над
природата и човека?

Отговорът на всички
тези въпроси авторът
свързва със започна
лите положителни про
мени на земята и съз
даването на критична
маса хора, събуждащи
общественото съзна
ние за спасяване на чо
вечеството от всеобща
гибел, което започна да
се отразява положител
но и в световната поли
тика. Логично си задава
въпроса: Кой контроли
ра всички важни съби
тия както в личния, така
и в обществения живот?
Пример той дава със
събитията в Америка
от 11.09.2001 година, за
които в своята “Родова
книга” Вл. Мегре пише,
че са били част от маща
бен терористичен план
и за щастие неосъщес
твяването му в една от
най – мощните държа
ви е спряло верижната
реакция по света, ко
ято се е предвиждала.
Макар и в мистичен
план, авторът си задава
въпроса: Спирането на
другата част от предви
дените терористични
атаки освен, че е плод
на защитна система,
не е ли ръководено и
от незрими сили, кои
то ни водят същевре
менно и от епохата на
разрушението към из
пълнението на “божес
твен проект”, за който
човечеството мечтае.
От мистичния свят той
преминава към прак
тическата работа, която
първопроходците из
вършват за създаване
то на родовите имения
като оазиси на новата
цивилизация,
която
трябва да се изгражда
и от обикновените хора
наред с хора като Анас
тасия от книгите на Вла
димир Мегре, надарена
с необикновени качес
тва, за което науката
още няма обяснение.
Той обръща внимание
не само на героинята
на Владимир Мегре, но
и на пробуждането на
съзнанието на хората
на науката. Особено

внимание е отделено
на акад. Маслов, д-р на
техническите науки от
Руската федерация, ав
тор в Русия и в различ
ни страни по света на
публикации по физика
на твърдото тяло, по фи
нансови и банкови тех
нологии, член на Меж
дународната търговска
палата и Европейския
делови конгрес, който
в своите “Откровения”
се явява като контак
тьор от друго ниво. Из
хождайки от неговата
книга, Атанас Панчев се
спира и на ролята на Ру
сия в осъществяването
на “божествения про
ект” като страна с го
лям духовен капацитет,
явявайки се със своите
безгранични простори
идеално място и за ре
ализация на идеята за
екологични селища.
Специално място е
отделено в книгата на
родовите имения, като
форма за връщане към
земята, и на екоселища
та, спътници на мегапо
лисите, които могат да
се осъществят вече при
сегашното равнище на
научно-техническия
прогрес. На “новата
цивилизация” той гле
да като на “божествен
проект”, която не може
само една страна да
осъществи. Ако идеите
на Анастасия са се ро
дили в Русия, то този

“божествен проект” не
може да се реализи
ра само там. За целта
всички загрижени хора
трябва да обединят си
лите си, координирай
ки работата си за ново
съзнание и нов свят.
Логично е да попи
таме къде е мястото на
България в изграждане
то на този нов свят. Ав
торът ясно отговаря в
книгата си: Този проект
има нужда и от духовна
лаборатория и Бълга
рия може да изпълни
тази мисия. Родови
те имения, създадени
вече у нас, са “рожба“
на тази лаборатория.
Такава лаборатория е
нужна и в световен ма
щаб. Тя трябва да изиг
рае ролята на Обедини
телен информационен
център, който да об
меня опита на страни
като България, Русия,
Германия чрез между
народен вестник, кръг
ли маси, семинари и
други форми на работа.
Изхождайки от “откро
венията“ на акад. Мас
лов, авторът издига на
преден план необходи
мостта от действеност,
а не просто съзерцание
в очакване на новата
цивилизация. Особено
внимание е отделено
на ключа към духовно
то усъвършенстване на
човек, който лежи в ду
ховното му образова

ние и самообразование
и в изпълнението на съ
зидателната му мисия
на земята. Търсенето на
позитивното в живота
и работата за него ще
доведат до една нова
диктатура, каквато до
сега за съжаление не е
имало на земята – дик
татура на нравственост
та, свързана със зако
ните на мирозданието,
която няма да търпи
войни, насилия и раз
рушителни сили, които
могат при съвремен
ния научно-технически
прогрес да доведат чо
вечеството до глобална
катастрофа и самоуни
щожение. Изводът от
книгата е един – всеки
трябва сам да реши за
себе си остава ли там,
в старата цивилиза
ция, или тръгва с нова
нравственост към но
вата цивилизация.
Книгата на акад.
Атанас Панчев “Божес
твеният проект”, която
е още един плюс за бъл
гарската литература,
вече е факт. Остава да
чакаме в скоро време
да я видим на българ
ски и у нас. В същото
време тя е повод още
веднъж да си зададем
въпроса: Докога идеи
те, схващанията, дей
ността на наши съна
родници ще се оценя
ват първо в чужбина и
после у нас?
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Световно наследство


от Байрон, Шилер и
други известни ин
телектуалци. Не мога
да устоя на желание
то си да изпия чаша
ароматно
еспресо
тук – преживяването
е несравнимо.
Продължаваме
разходката покрай
белия Дворец на
дожите,
„Златната
къща”, двореца „Па
падопули”, къщата
на Казанова и други
известни обекти, за
да се възхитим на чо
вешкия гений и да се
убедим за пореден
път, че мечтите могат
да бъдат реалност.

Венеция

РОМАНТИКА И КАРНАВАЛ
Мариана
ПРАМАТАРОВА

Да се влюбиш в
този град е лесно
– случва се изведнъж
и продължава за цял
живот. Установих го
още при първото си
посещение в града,
а при второто и тре
тото вече се чувствах
като част от цялото
великолепие.
Ве
неция е многолика
– различна е през
всеки сезон, но вина
ги е разкошна и пле
нителна. През лятото
е многолюдна, топла,
изпълнена с мирис
на рибен пазар и на
паста. Есента е мека,
ласкава и интимна, а
зимата е изпълнена с
меланхолия и малко
тъга. Месец февруа
ри всяка година пре
образява Венеция в
цветна феерия и сце
на на най-големия ев
ропейски карнавал.
Качваме се в кораб
че вапорето, което
е вид градски транс
порт във Венеция и
се отправяме към ла
гуната. Не след дълго
пред погледа ни се
появяват очертани

ята на романтичния
град – часовниковата
кула и куполът на ба
зиликата „Сан Мар
ко” се виждат отда
лече. Наближаваме
пристана с аристок
ратичните къщи на
предишните венеци
ански търговци, сега
превърнати в скъпи
хотели, обагрени в
жълто-оранжеви и
червени тонове. Сред
тази пищност е труд
но човек да си пред
стави как от наколни
жилища и платфор
ми върху блатистата
местност, осеяна с
островчета, племе
то венети основали
града в далечната
452 г. Постепенно се
образували парчета
та суша, свързани с
канали. Жителите на
Венеция се изхранва
ли с риболов и търго
вия. Разцветът на Ве
неция е през ХІІ-ХV в.,
когато търговските й
кораби кръстосвали
Средиземномори 
ето и завладявали
нови
пристанища.
Символът на Вене
ция – крилат лъв,
може да бъде видян
и до днес в бившите

й провинции. С ве
нециански
кораби
са били превозвани
кръстоносци до Кон
стантинопол, Крит и
Кипър и са били съз
дадени условия за
свободна търговия
в цялата Византийс
ка империя. Когато
през ХІІІ в. венециан
ците победили гену
езците и приобщили
дубровнишките тър
говци, те се оказали
без конкуренция в
Средиземно море.
Освен с търговия,
риболов, производс
тво на венецианско
стъкло и собствени
златни и сребърни
монети, венецианци
те се занимавали и с
банкерство. Жители
те на богатия и неза
висим град държава
си построили подхо
дящи луксозни къщи
и помещения за тър
говия, а аристокра
тичните родове - сво
ите дворци. Градът се
управлявал от дож
със статут на монарх,
но през ХІІ в. властта
преминала в ръцете
на Съвета на дожите /
влиятелните и богати
венециански фами

лии избирали свои
представители/.
Спираме на кея и
попадаме в пъстро
тата на Венеция. За
почваме пешеходна
обиколка на града.
Площад „Сан Марко”
е почернял от народ.
Трудно е да се опре
дели кои са повече
– хората или гълъби
те. Сградите са бив
ши резиденции на
високопоставени ве
нецианци и админис
тративни служите
ли. Архитектурата е
микс от готика, барок
и ренесансови про
изведения. Отправя
ме се към базиликата
„Сан Марко”, постро
ена през ХІ в., която
съхранява мощите на
светеца, донесени от
Египет, и е известна с
мозайките и стъкло
писите си. Катедрала
та е близо до водата
и плочите по пода на
храма са повдигна
ти вълнообразно от
покачващото се ниво
на
Адриатическо
море. Излизам навън
и се смесвам с тълпа
та. Пред мен е про
чутото кафене „Сан
Марко”, посещавано

Улиците във Вене
ция образуват малки
квадратни площади,
които много си при
личат, и за да не се
изгубим, бързо се
отправяме към пул
сиращото сърце на
града – „Канале Гран
де”. Мостът „Риалто”,
гондоли и влюбени
са неизменна част от
пейзажа от столетия.
Песните на гондоли
ерите са вълнуващи
и предизвикват въз
хищението и апло
дисментите на мину
вачите. Все пак оттук
води началото си му
зикалният театър.
Пищно зрелище е
карнавалът във Вене
ция, който датира от
древността, но доби
ва широка популяр
ност през Ренесанса.
Мистиката на карна
вала привлича много
туристи от цял свят.
Маските и костюмите
са колоритни и раз
нообразни. Маската
като
своеобразен
носител на култура
та се е използвала от
най-древни времена,
когато жреците на
великата богиня са я
използвали в своите

ритуали. Този, който
е носил маската, е
бил богочовек /найчесто жрец или вла
детел/, запознат с ви
димия и невидимия
свят. С маскиране са
свързани мистери
ите на богинята Де
метра, Дионисиевите
празници, римските
вакханалии.
Карнавалната тра
диция е пренесе
на във Венеция по
всяка
вероятност
от Древен Египет и
по-точно от делта
та на Нил /от град
Бубастис,
наречен
на богинята Бастет,
където с карнавал и
факелни шествия с
лодки по водата при
стигали участници
от далечни земи за
тържествата, орга
низирани в чест на
богинята-владетел
ка/. В Египет фести
валът продължавал
по шест месеца. По
читателите на Бастет
носели маски с глава
на котка. И в Египет,
и във Венеция котка
та и до днес се счита
за свещено животно,
така че многото съв
падения потвържда
ват убеждението ми,
че карнавалът е бил
пренесен от култур
ния център Бубастис
в културния център
Венеция.
Връзката маскакултура-игра отразя
ва многопластовия
живот. Маската е из
бор и другото „аз”
на човека. Слагайки
маска, човекът вли
за в роля, изпълня
ва култове, чувства
се анонимен. Кар
навалните костюми
стопявали разликата
между бедни и бо
гати. Под прикрити
ето на маската били
извършвани
дори
престъпления и пре
любодеяния. Най-ха
рактерните маски на
венецианския карна
вал са тип „домино”и
„Арлекин”. По-рядко
се използват зоомор
фни маски. Не лип
сват ангели и амур
чета. Костюмите са
дамски ренесансови
рокли с наметки и
мъжки дворцови об
лекла.
Продължава
на стр. 22
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ЗАВРЪЩАНЕТО
НА ВЕДА СЛОВЕНА
Валерий
БАРСУКОВ
(Русия)
Антон РАЧЕВ
(България)

В

ХІХ век в Ев
ропа се за
ражда една
нова
наука
– сравнителната ми
тология, стремяща се
по пътя на сравнение
на митовете на отдел
ни индоевропейски
народности да въз
станови първична
та индоевропейска
Ведическа религия.
Основа на тази пър
вична религия по
данни на нейните
изследователи Якоб
Грим, Адалберт Кун,
Макс Мюлер, Рошер
и др., потвърждае
мо от етнографските
изследвания, е била
обожествяването на
небето и Земята, си
лите и явленията в
природата (Слънце и
Луна, звезди и зари,
изгрев и залез, вятър
и буря, дъжд и сняг,
мълнии и гръм и др.),
които са били пред
ставяни в човешки
образ, но са облада
вали свръхчелове
чески способности
и са били пренасяни
в условията на чо
вешкия живот. Найпълно и най-ярко
народните възгледи
са били изразявани
в песните, предава
ното от поколение
в поколение устно
народно творчество
под формата на об
редни напеви в чест
на Боговете и на на
родните празници.
Древният епос на
славянските народи
за съжаление е бил
съзнателно
затри
ван. От ІХ век насам,
когато йерарсите на
Гръко-византийската
и Римокатолическа
та църква пристъп
ват към насилствено
налагане на христи
янската вяра сред
славянските народи,
то те предават на

Карта на местността, където Стефан Веркович и неговият сътрудник Иван
Гологанов събират родопски епически песни през 60-те години на ХІХ век

забвение цялата им
предишна култура и
се постарават да уни
щожат тяхното кул
турно наследство.
И до днес малцина
знаят, че се е съхра
нил сред помаците
от Родопите един до
християнски епос, от
насящ се за времето
на преселението на
славянските племе
на по реката Дунав в
района на Балкан
ските планини. При
това в устното на
родно творчесво на
помаците са съхра
нени епически песни,
унаследени от техни
те далечни предци
– първите славянски
поселенци, все още
спомнящи си своята
топла прародина.
Епическите песни
са били събрани от
знаменития за вре
мето си учен, етнолог,
историк и етнограф
– босненецът Стефан
Илич Веркович в сре
дата на ХІХ век.
След завършване

то на образованието
си в Загреб, жаждата
за знания привлича
Стефан Веркович в
неизследвани кра
ища на Македония.
Той се заселва в град
Серес (днес Сяр, Гър
ция, бел. на пр.). Вер
кович с успех се въз
ползва от пребивава
нето си в този богат
на старини и живо
народно творчество
край. Събраните от
него старинни пред
мети и ръкописи
обогатяват музеите
и библиотеките не
само в Русия, но и в
Западна Европа.
анк т-Петер 
бург има щас
тието да по
лучи в своя
Ермитаж много ар
хеологически наход
ки, а обществената
библиотека получава
прекрасна и ценна
колекция от древни
славянски ръкописи.
Тогава у Веркович
възниква идеята да
оспори възгледите

С

на различни чуж
дестранни писатели,
че славянските наро
ди не са внесли нищо
свое в културата на
човечеството, а поскоро са й вредили,
разрушавайки с опус
тошителни
набези
натрупани културни
ценности на талант
ливи народи.
Интересувайки се
от произведения на
народното творче
ство, С. И. Веркович
попада на следи от
такива песни, които
преди него никой не
е срещал. Тези песни
той намира при по
маците, живущи в Ро
допите. Затова той ги
нарича „Родопското
откритие”. Древните
песни на помаците
се явяват една жива
ведическа традиция.
Тези помаци формал
но са приели исляма,
но продължават да
пеят древните веди
чески песни, унасле
дени от древните им
предци. Тогавашните
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помаци са съхранили
живо предание даже
за времето на Алек
сандър Велики. Вер
кович открива един
вариант на песен за
Александър, две пес
ни за Орфей и песен
за преселението на
народите.
Първото споме
наване за такива
песни се е съхра
нило в древна
Гърция, където по
етът Омир събрал
съществуващите
преди него геро
ически песни и ги
преработил в две
знаменити
епо
пеи – „Илиадата” и
“Одисеята”. В Шот
ландия и в Ирлан
дия до ХІХ век са
съхранени в устно
народно предание
песните на келт
ския бард Осиан,
синът на Крал Фин,
живял в ІІІ век от
н.е. Материалът на
песните, обрабо
тен от поета Мак
ферсън прославят
Осиан по цяла Ев
ропа.
Е легическият
тон на Осиан го
сближава с песни
те, наследство от
приба лтийската
култура, в това число
с финския епически
сборник
„Калева
ла”. Този сборник е
записан и съставен
от поета учен Лен
рот в началото на
ХІХ век. Сборникът
съдържа 50 песни и
22 793 стиха. „Кале
вала” пълно и ярко
изразява народните
митически възгледи,
които обожествяват
природни сили и яв
ления, а така също и
човешкия живот. „Ка
левала” получава ши
рока известност и е
предвидена за изуча
ване дори от Руската
система за училищно
образование.
Широкоизвестни
древни паметници
на културата са ин
дийските „Веди” и
„Зенд-Авестата” на
древните иранци.
На целия този фон
остават съвсем не
известни, не само на
световната, но и на
европейската култу
ра, шедьоврите на
величайшия славян

ски епос, събирани
из Родопите от Сте
фан Илич Веркович
през 1865 година.
В това отношение
„родопското откри
тие” представлява за
историята особено
ценен източник.
През 1867 година
С.И.Веркович присти
га в Москва, за да се
свърже със сериозни
учени слависти, кои
то биха подкрепили
неговите изследва
ния и спомогнали
да се отпечати поне
част от песните.
Много скоро, още
същата година, на
І
Археологически
конгрес в Москва
С.И.Веркович доклад
ва за съдържанието
на песните за Орфей.
Всичко това предиз
виква възхищението
на Император Алек
сандър ІІ, под чиято
егида се провежда
и самият конгрес.
Стефан Веркович е
награден с грамота,
златен медал и орден
„Света Ана”. На Вер
кович е предложена
престижна длъжност
в италианското кон
сулство в град Серес,
закъдето той скоро и
заминава. Оттам Сте
фан Илич изпраща на
Императора редом
с дипломатическата
поща и намерените
песни за древни сла
вянски традиции, ко
ито предизвикват го
лям интерес у Алек
сандър ІІ.
аст от събра
ните песни
С.И.Веркович
обединява в
истинска книга, коя
то издава в Белград,
Княжество Сърбия,
през 1874 година под
заглавие „Веда Сло
вена – Книга Първа”, в
която редом с текста
е поместен и френс
кия превод. Францу
зите особено актив
но се заемат да из
следват „родопското
откритие”, тъй като
дотогава те са придо
били вече голям опит
по изучаването на
произведения от ин
дийските „Веди”(Виж
книгата на Влади
мир Свинтила – „От
светкавици озарени”,
София, 1975, б.А.Р.). За
проверка на истин

Ч
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ността на помашките
песни още през 1868
година в Белград е
изпратен Алберт Дю
монт, член на Френс
кото училище в Ати
на. При това, не след
дълго време, в 1873
година, Министерс
твото на народното
просвещение
във
Франция поръчва на
своя консул Огюст
Дозон да се убеди в
истинността на по
машките песни на
място – там, където
са записани песни
те. Във френските
журнали различни
специалисти правят
подробни
отчети
за истинността на
събраните от Верко
вич песни.
рупният сло
вашки
ис
торик
Янко
Шафарик въз
торжено се изказва
за помашките песни
на Веркович: „Вие
изпълнявате
своя
дълг и спасявате от
погибел това народ
но съкровище от
древни времена и
драгоценен завет на
праотците, избавяте
го от окончателна ги
бел за потомствата,
за бъдещето и найвече за науката”. За
помашките песни на
С.И.Веркович
въз
торжено се изказват
в тогавашната преса
множество европей
ски специалисти и
люде, интересуващи
се от произведения
на устното народно
творчество.
Във връзка със
започващата Рускоотоманска война и
реалната заплаха от
арест С.И.Веркович
наново се връща в
Русия през 1877 го
дина. За да се сдобие
с оценка от руски
специалисти,
Вер
кович
предоставя
материалите по по
машките песни за
разглеждане пред ІV
Археологически кон
грес, който се про
вежда в Казан, месец
август 1877 година.
Известният археолог
и литератор, доктор
по славяноведение,
действуващ член на
Академията на на
уките – Измаил Ива
нович Срезньовски,

К

представя подробен
доклад за направе
ното от Веркович
„родопско откритие”.
Серезньовски нари
ча помашките пес
ни поразителни по
своето съдържание,
като в тях се нахож
дат възпоменания за
първите открития и
изобретения на чове
ка по пътя на образо
ваността, например,
изобретяването на
ралото, сърпа, лодка
та, а така също и спо
мени за Троянската
война.
Съще в р е м е нн о,
пренебрегвайки по
ложителните отзиви
от най-сериозни сла
вянски учени, пре
небрегвайки също
така свидетелства
та на французите,
всред участниците в
конгреса се намират
псевдоспециалисти
скептици, люде стра
нични и незаинтере
совани от предмета
на
изследванията,
които отхвърлят въз
можността от същес
твуване на подобни
песни в Българска
Македония, тъй като
в тях се съдържали
сведения за толкова
отдалечена
във времето
епоха, въз
поменания
та за която
не биха мог
ли да бъдат
с ъхранени
в народна
та поезия,
щото сами
ят Веркович
се стараел
със
своя
сборник да
докаже, че
южните сла
вяни се яви
ли в Европа
пряко от Ин
дустан...
Да,
по
този въпрос
Веркович
малко гре
ши, тъй като
по описа
нието
на
природата,
географията
и местопо
ложението
на съседни
те народи в
песните се
спом енава
Северна Аф

рика. Непознавайки
съдържанието
на
песните и проявявай
ки некомпетентност,
разни
псевдоспе
циалисти излизат с
рязка критика срещу
помашките
песни.
Плашело ги е също и
„езическото” съдър
жание на песните,
проклинано векове
наред от одиозни
те руски политици в
угода на западната
доктрина.
атова пък тези
специалис ти
никога не са
били на място
в Родопите, където
са записвани тези
помашки песни, ма
кар да са имали вече
потвържденията на
французите за досто
верността им. На тези
люде им се удава въз
можност да наложат
на конгреса своите
подозрения и да об
винят С.И.Веркович в
неистинност.
По този начин е
била предадена на
забвение уникална
та древна Ведическа
култура на Славяни
те. Руската „патрио
тична интелигенция”,
както я е смятал Вер

З

кович, се е оказала по
същността си един
сбор от благонаме
рени, но недееспо
собни интелектуални
търтеи и бърборков
ци, лишени от само
съзнание и свобода
на волята. По този
повод по онова вре
ме руският гений
Дмитрий Менделе
ев пише в книгата си
„Заветни мисли”, че
главната
причина
за многовековните
беди на руския на
род е прозападната
ориентация на рус
ката интелигенция,
която е антинародна
по своята същност и
мисли, чувства, жи
вее в съответствие
с повелите на запад
ната култура, а не на
отечествената. Тогава
в руската литература
побеждава именно
това направление,
което отстоява прин
ципите на западноевропейския либе
рализъм, воглаве с
Пипин А.Н., Спасович
В.Д., Макушев В.В. и
др. Те така и излизат в
тогавашната преса – с
яростна критика про
тив песните, събрани
от Стефан Веркович.


Що се касае до тях
ната компетентност
като литератори, то
Пипин е преподавал
тогава в универси
тета курс по прован
салска и французка
литература, явяващ
се там като специа
лист по западна ли
тература. Работил е
и в списанието „Вест
ник Европа” и е издал
книгата „История на
славянските литера
тури” съвместно със
Спасович В.Д., който
е бил тогава профе
сор по наказателно
право и е бил смятан
за най-добрия кри
миналист, но не и
литератор. Макушев
дълго време стажу
ва в Италия и издава
книга по история на
славянството въз ос
нова на материали,
намерени в италиан
ски книгохранилища.
Друго едно направ
ление в руската лите
ратура е допринесло
с прекрасни материа
ли както от етнограф
ски, така и от художес
твен характер, освет
лявайки много стра
ни на народностния
живот от историческа
гледна точка. Тук са
такива
литератори
като
А.А.Краевски,
И.С.Аксаков,
П.А.Безсонов,
И.И.Срезньовски и др.
ежду тези
литера
турни на
правления
възникват
крайни
разногласия във въз
гледите по отноше
ние активната роля
на народа в култур
ната история. Затова
и на ІV Археологичес
ки конгрес в Казан не
се е разглеждала по
същество
истори
ческата концепция
у песните на Стефан
Веркович, а се е во
дила идейна борба
между тези две на
правления в руската
литература,
която
приключва неудачно
за самия Веркович.
В днешно време
сборникът на Верко
вич „Веда Словена”
привлича внимание
то на ентусиаста ис
торик А.И.Асов. Той
е написал книга със
заглавие: „Атланти,
арии, славяни”. Също

М

така е направил ня
колко превода от І и
ІІ том на „Веда Слове
на”, както и от непуб
ликувани източници
на Веркович. От раз
ни помашки песни
А.И.Асов е създал на
руски език поетични
сказания, посветени
на отделни герои,
изложени в няколко
негови книги, което
от себе си представ
лява интересен ли
тературен материал.
Същевременно, при
това е погубен кано
нът и ритуалът на об
редните песни.
В настоящия пре
вод на I и II том на
книгата «Веда Сло
вена» изходният по
машки текст е оста
вен без изменения,
но могат да се видят
ясно грешките при
записването на пес
ните, извършено от
българския селски
учител Иван Голога
нов. Иван Гологанов
(1839-1895) е обвиня
ван по-късно в пре
писване на текстове
от индийски книги,
но ако той е препи
свал текстове, то не
би допускал такива
грешки. Ето защо, в
едни и същи думи
могат да се менят
буквите В и Ф, П и Ф,
Б и П, О и У, Ю и У и
т.н., а така също не
са били изпълнява
ни правилата на ор
фографията и син
таксиса. Така, както
е написана книгата
на помашки диалект,
който се явява може
би най-архаичният
сред
българските
диалекти, то днес не
съществува рускопомашки речник.
При превода на
руски Барсуков е из
ползвал български,
македонски, сръб
ски, старославянс
ки речници, а така
също и изследвания
на руски слависти
в областта на древ
ното
езикознание.
Бъдещите изследо
ватели на помашкия
диалект не е лошо да
се сдобият с турски
и гръцки речници,
понеже, както Бъл
гария, така и Егейска
Македония, са били
под византийско и
османско иго.

Родов корен
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Памет за
Продължава
от стр. 1
Не може да се счита за доказано, че находката край с. Вознесенка е погребение.
Но и да е така, нейните характеристики не
се съгласуват с известното до момента за
погребалните обреди и обичаи на ранносредновековните
българи, практикуващи преимуществено
“трупополагане” със
северна ориентация
(Димитров 1987: 106),
а не “трупоизгаряне”,
каквото се допуска
да е приложено там.
Елементите от разкрития инвентар се
родеят с реликти от
цял културен кръг
находки, детерминирани като тип “перещепино”. Това указва
придържане към традиция, упражнявана
от население, обитаващо в края на VІ -началото на VІІІ в. пространния географски
ареал между р. Ворскла, левия бряг на р.
Днепър, р. Северски
Донец, евентуално
до черноморските и
азовските брегове,
което не може да се
отъждестви с българите около р. Дунав,
чиито археологически следи в източна
посока в края на VІІначалото на VІІІ в. достигат до р. Южен Буг
(Димитров 1987: 111112). Дори да се приеме, че екстремална
причина – например
изтъкваната “липса
на време” – диктува извършването на
погребение не по
традиционния собствен обряд, недопустимо е да се мисли, че
ще бъде използван
чужд инвентар, в случая – на противника,
с когото се воюва.
“Обредът на погребването на мъртвите
– изтъква Л. Гуми-

хан Аспарух

льов – винаги притежава особености, които го различават от
всичките други обреди. Погребването на
близък и скъп човек
е дотолкова интимна
работа, че примитивното съзнание смята за неуместно да
подражава в това на
чуждоземците”. (Гумильов 2008: 176)
Освен това, липсва и най-непретенциозен знак, който
да бъде отнесен към
държавен глава, като
какъвто хан Аспарух
посреща
смъртта.
Много повече: “Няма
никаква находка – отчита Д. Овчаров, – която би могла да се
свърже пряко с неговата личност” (Овчаров 1992: 35).
Знае се от допитванията на княз Борис-Михаил до папа
Николай І (866 г.), че
българите пренасят
в собствената земя
трупа на загиналия
в сражение в чужда
страна воин (ЛИБИ
1960: 121). Как тогава
да се фантазира, че
те поругават родовия ултиматив и изпепеляват своя предводител на брега на
р. Днепър в стилистиката на вражески
погребален обряд?
Проблематично е
и тъждеството на измаилтяните с хазарите, защото това обозначение се прилага
към враждебни нехристиянски народи
въобще, каквито са
предимно средновековните номади. Не
бива да се подминава
фактът, че лично хазарският каган Йосиф
ІV (Х в.) разграничава
своите съплеменници от „исмаилтяните” (Гумильов 2008 а:
19). От друга страна,
Хазарският каганат
никога не се е простирал на запад от
р. Днепър (Гумильов

2008 а: 179) и
е съмнително
силна хазарска армия да
достига р. Дунав, за да се
налага лично
държавният първенец
да ръководи
възпиране то й. А да се
предполага, че на 61 г.
възраст хан
Аспарух оглавява инцидентен набег
далеч на изток насред владенията на хазарите, не е
сериозно.
Много по-възможно е съставителят на
летописа да визира
аварите, с които, както сочи А. Ширагаци,
българите воюват и
ги прогонват на запад (Бешевлиев 1984:
68), което означава
поразяване на вражеската жива сила.
Тъкмо за тази боева
успеваемост подхожда летописното събщение, че цар Испор
погубва голямо множество
измаилтяни (СБЛ 1983: 61). На
такъв извод навежда
и последователността в изявите на хан
Аспарух – погубва
много измаилтяни,
после се заселва, което кореспондира с
отразеното от А. Ширагаци изтласкване
на аварите и заемането на нови територии. Именно с тях
е установена обща
граница по р. Дунав
– за да подсигури
държавата си на запад, българският владетел преселва като
гранично население
т. нар. в изворите седем племена до Авария (Бешевлиев 1984:
61).
Според
Паисий
Хилендарски първото държавническо
дело на крал Три-

велия (хан Тервел),
приемникът на крал
Батоя (хан Аспарух),
е разгромяването на
маджарите (унгарците). Сякаш за да не
провокира недоразумения, той уточнява: “аварите – това са
маджарите” (Хилендарски 1998: 175). Известието на възрожденеца за военни
действия против аварите в началото на
управлението на хан
Тервел не може да
бъде пренебрегнато.
То се съгласува с данните от апокрифния
летопис за войната
с измаилтяните, в
която пада убит хан
Аспарух, понеже неговият наследник на
трона е трябвало да
я продължи и приключи.
За хронологизирането на погибелта на
основателя на България повечето изследователи се уповават
на следното сведение на монаха Зигеберт от 1106 г.: „700 г.
Над българите се възцарил Тервел”. (ЛИБИ
1965: 42) Глаголната
форма обаче трябва
да се превежда „царувал”: „Главната цел
на Зигеберт – изяснява Г. Цанкова-Петкова – е да установи
годините на отделните събития, които
той дава синхронистично. Затова той не

съобщава началните
години на управление на Тервел, нито
на Кормесий, а дава
сведения за тях във
връзка с други събития, които са по-важни за него.” (Цанкова-Петкова 1960: 622)
В такъв аспект хронистът маркира кой
е държавният глава
през 700 г., а не неговото възшествие.
Изчисляването
на
най-старинния домашен летопис „Именник на българските
ханове” установява,
че Тервел заема престола в година „теку”
(кон) месец „читем”
– 22.02./22.03. 694 г.
(Игнатов 2006: 25),
следователно хан Аспарух загива навярно в този интервал
или непосредствено
преди него.
Несъмнено българската войска отдава дължимата почит
на своя предводител още на бранното
поле (грижи за тялото, траурни жестове,
оплакване,у славослови) и пренася трупа му в неговата резиденция. Как точно
българите погребват
своите
владетели,
остава неизвестно.
Не е изключено подобно на хуните в
потайна нощ да полагат господаря си в
гробница с оръжието, коня му, трофеи и

богат инвентар, след
което чрез заличаването на всички следи
да парират нездраво
любопитство към поменалните ценности,
евентуални
опити
за похищаването им
и оскверняване на
последната обител
на скъпия покойник.
Не е ясно и дали
българите обожествяват господаря си
след неговата кончина, както практикуват например хетите: „Именно тогава
– твърди И. КлокФонтаний – царят се
свързва с потеклото
на своите прадеди,
при което му се изсича статуя и се поставя в царския храм,
където й се принасят
дарове и възлияния” (Клок-Фонтаний
2001: 66). Това обаче
е допустимо, ако в
определен ракурс
се
интерпретира
най-внушителният
домашен монумент
– Мадарския конник.
Барелефът представя етнографски достоверен български
персонаж в амплоа
на победител на животно от семейство
котки. Наличието на
хищника ориентира,
че композицията не е
ловна сцена (Миятев
1930: 42). В митопоезиса борбата с представител на силите на
хаоса е царско изпитание, царят повтаря
парадигматичните
деяния на бога от
космогоничните митове, с което „съотнася космогонията
със социогонията”;
като побеждава зооморфната ипостаза
на Долния свят, той
се превръща в богочовек – статус, достъпен само за владетел (Маразов 1988:
16, 29). Сцената следователно може да
онагледява преход в
Горния свят, обожес-
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оставила
еднакво
следи и по релефа,
и в дълбочината на
буквите около него”
(Миятев 1930: 37/), а
тялото му е упокоено в близката околност.
Хан Аспарух е колосална еманация на
триединството плът,
дух и душа, молепсан
с харизмата на избраник да твори народ, държава, епоха,
бъдеще: обединител,
провиждащ в сумрака на размирния VІІ в.;
непоколебим водач,
когото трудностите
не могат да възпрат;
неустрашим
воин
с трезв разсъдък,
стратегическа мисъл
и желязна ръка; дър
жавник с кръгозор,
енергия, воля и устрем; личност, скроена по надчовешки па-

раметри; мъж, какъвто се ражда само за
да бъде претворител
на Промисъл Божий
и благодарение на
чието адекватно вграждане в Живота и
битието се остойностява като История.
Ако
съпоставянето му още през
Средновековието в
Българския апокрифен летопис с вехтозаветния
Мойсей, пръв пророк на
Иахве, основател на
нова религия, законодател, религиозен
наставник, вожд на
еврейските племена, който ги извежда
през ХІІІ в. пр. Хр. от
Египет и води близо
40 години към Ханаан, по-скоро следва
да бъде възприемано като опит за легитимация на Българското пред Човечес-

твото и вписването
му в историческия
ход на Света, истината е, че хан Аспарух
действително
извършва нещо много
по-значимо от 40-годишното въртене в
кръг на библейския
персонаж и неговите
съплеменници.
Ала докато текстът
от Светото Писание
може да се интерпретира преди всичко като нравственодидактическа метафора, стореното от
българите и техния
вожд е факт. Факт,
задължителен
за
проучване и осмисляне, и освен за помнене – като фундамент, модел, норма и
повеля за отговорно
национално и социално поведение.
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КаК да СЕ РЕализиРаМЕ В УСлоВията на КРиза
В изданията
на иК “ноата
циилизация”:

“Естественият икономически
ред” на Силвио Гезел; “лихвата рак на обществото” на Владимир
Богданов; “Без земя” на ФранцКарл Рьоделбергер; “Въведение в
пермакултурата” на Бил Молисън;
“анастасия”, “звънтящият
кедър”, “Пространство на
любовта”, “Сътворение”,
“Кои сме ние?” на Владимир
Мегре - се обясняват
причините за глобалната
финансово-икономическа
криза и КАК обществото
да излезе от нея - на ниво
семейство.

Библиотека “Звънтящите кедри”

Книгите можете да
намерите във верига
книжарници “Хеликон”,
“Пингвините” и “Сиела”

КОИ СМЕ НИЕ?

твяване на конкретен български господар със съответните
атрибути и символи
на светската и духовната власт – диадема,
сноп орлови пера,
птица, чаша, копие с
конска опашка (Недкова 2002: 43), поради което е колоризирана в царствения
червен цвят (Миятев
1930: 36).
Същото изображение е представено и върху щита на
хан Тервел (Бешевлиев 1981: 54), което
означава, че в мадарската сцена може да
участва единствено
неговият предшественик хан Аспарух
– на защитно снаряжение не се поставят нито божествен,
нито собствен образ. Никой български държавен глава
от Средновековието
не присъства в аналогична композиция, което презентира Конника като
уникат,
неподлежащ на дублиране,
възможно само ако
той е валоризиран
за предтеча, прародител, родоначалник. Това е мислимо
единствено за основателя на държавата, праотецът на
всички
следващи
български господари. Чрез триумфа
над хищника в качеството му на злотворно създание и антагонист, зооморфна
хипостаза на Долния свят (хтоноса), е
експлицирана идеята за преодоляване
от човека-герой на
смъртта, за преход
в Горния свят, т. е.
за постигане на статус на божество. Ето
защо е резонно да
се теоретизира, че
иконизираният победител на силите
на хаоса и деструкцията е хан Аспарух,
барелефът е първият ръкотворен паметник,
създаден
по повод и наскоро
след неговата гибел
– той е едновременен с най-ранния
от околовръстните
надписи, дело на
хан Тервел („червената мазилка...е
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Представяне на

”БИО АПИ МЕД”
Първо ще се спрем
на билките, тяхното
въздействие върху
човешкия организъм
и веществата, чрез
които въздействат.
Засега е установено, че в човешкия
организъм протичат около 15 000 биохимични реакции,
5000 от които се считат за основни. Когато
всички тези реакции
протичат нормално, в
организма се осъществява правилна обмяна на веществата,
при която се смята, че
той е здрав. В обратен
случай функциите на
съответните клетки,
тъкани и органи се
нарушават и те започват да боледуват. В
началото нарушените
функции могат да бъдат компенсирани от
регулаторните механизми на организма
и те да не бъдат забелязани. По-късно се
появява болестното състояние, което
вече изисква външна намеса. За хармоничното протичане
на обмяната, даже
само в клетката, е необходимо участието
на редица химически
вещества, витамини,
ензими, микроелементи и др.
Човешкият организъм ги приема найестествено, като продукти на растителната клетка, построена
и фунционираща по
начин, подобен на
този в животинската
клетка. Именно затова методите за лечение с билки и техните активни съставки
са много по-физиологични от тези на
съвременната химиотерапия.
В растенията наред
с първичните съединения, които пряко
участват в обмяната
на веществата, се синтезират и много други
органични съединения, разглеждани най-

често като вторични
вещества. Някои от
тези вещества имат
ясно изразена биологична активност и се
използват за лечение
на различни заболявания. В билките се
съдържат най-често
сложни комплекси
от вещества с различна химична природа, като:
алкалоиди, гликозиди, сапонини,
витамини, ензими и
ферменти, етерични масла, фитонциди, мазнини, фосфатиди или липиди,
восъци, въглехидрати, дъбилни вещества,
белтъчини,
растителни хормони, и неорганични
вещества.

Пчелен мед.
Всички съставни
части на меда са елементи на съвременната фармакология.
Медът се характеризира като комплекс от
лечебно профилактични вещества с разнообразен характер и
това определя многостранното му хранително, профилактично и лечебно приложение. Носители на
терапевтичния ефект
са, от една страна, отделните му съставки
(захари, микроелементи, витамини,
ензими,
флавони,
флавоноиди, органични киселини, ароматни съединения,
растителни антибио- тици и др.), а от
друга, тяхното комплексно лечебно действие върху болния
организъм като цяло.
Глюкозата и фруктозата в меда способстват за регулиране
на нервната дейност,
разширяват кръвоносните съдове, подобряват храненето
на сърдечния мускул,
усилват
диурезата,
подобряват обмяната

Терапевтични свойства на суровините при производството на
лечебни продукти на пчелна и билкова основа
на веществата, имат
кръвоспиращо действие, нормализират
сърдечната дейност,
понижават високото
кръвно налягане. Поради това медът се
препоръчва при декомпенсирано сърце,
аритмия, хипертония,
оттоци от сърдечно и
чернодробно естество, като слабително
и тонизиращо сред
ство. Захарите в меда
в съчетание с минералните
вещества,
ензимите, витамините и органичните киселини правят меда
ценно
детоксично
(противоотровно)
и антисклеротично
средство.
Витамините в меда
имат по-голяма активност в сравнение със
синтетичните, защото
действието им върху
организма зависи не
само от тяхното количество, но и от това
в какъв комплекс се
намират с другите витамини и съставки на
меда, играещи в случая ролята на катализатори.
За лечебния ефект
на меда допринасят и

намиращите се в него
микроелементи. Ролята им в жизнените
процеси на организма
е голяма. Липсата или
недостигът на някой
от тях води до смущения в развитието или
до възникване на болестни състояния.
Пчелният мед е поливалентно лечебно
средство, разностранно профилактично вещество и пълноценна
храна. Много доказателства говорят за
това, включително и
откритият в Саудитска Арабия шейх на
име Саид Бен Газиба
на 149 г. Бил напълно здрав и с бистър
ум. На журналистите
съобщил, че всеки
ден изминавал по 10
км, а постоянната
му ежедневна храна
била само хляб, мед
и вода.

Прополис
Прополисът се характеризира с широк
диапазон
бактерицидни свойства. Интересно е, че той дей
ства в еднаква степен
и на чувствителните

към антибиотици, и
на устойчивите срещу антибиотици микроорганизми, като в
повечето случаи по
степен на активност
дори
превъзхожда
синтетичните антибиотици.
В прополиса се
съдържат витамините A, C, B1, B2, E, PP
и в малки количества
пантогенова киселина.
Той
проявява
противомикробна активност към
повече от 100 вида
бактерии, гъбички
и вируси (в т. ч. към
причинителите на
туберколозата,
сифилиса, дифтерита, грипа). Този
ефект се получава
както от унищожителното му действие върху бацилите, така и от
благоприятното му
влияние за укрепване
на имунната система.
Изучавайки фармакологичното действие на съставките
на прополиса, учените са установили, че
нито една от тях, взета отделно, не може
да съперничи на ан-

тибиотиците.
Но и най-активният антибиотик не е
в състояние да убие
всичките микроби в
една колония. А тези,
които оцелеят, стават устойчиви на
лекарството и дори
започват да се хранят с него. В началото антибиотиците
са много ефективни,
след което влиянието им върху бактериите намалява. Затова
учените са принудени
непрекъснато да създават нови антибиотици.
С прополиса нещата изглеждат различно. Отделните антимикробни вещества в
него не се отличават
със силно антибиотично и антибактерицидно действие,
но като комбинация
те са страшна, непреодолима заплаха за
микробите. Към тази
съвкупност не могат
да се приспособят
нито бактериите, нито
гъбичките, нито вирусите.
От древни времена
прополисът
се използва като
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натурален продукт,
притежаващ много и разнообразни
лечебни свойства.
Известни са много
случаи на излекуване
с прополис - такива,
при които лечението
с други средства не е
било ефикасно и дори
не е давало никакъв
резултат. Най-изразен
е ефектът при лекуването на ушите, гърлото, носа, слизестата
обвивка на устната
кухина, при кожни
заболявания, изгаряния, заболявания на
дихателната и храносмилателната системи, сърбеж, изриви,
трудно заздравяващи
рани, мазоли. Прополисът е ефективен и
при лечение на хронични заболявания
на простатата, ерозия
на маточната шийка,
намаляване на имунната сила. Помага при
редица инфекции и
дори при злокачествени образования.
Лекуването с прополис може да спести
приемането на антибиотици.

ито могат да въздей
стват на различните
системи на човешкия
организъм, когато някоя от функциите им
е нарушена. В него
се съдържат и 240
вещества, които са
много необходими за
нормалното протичане на биохимичните
процеси в организма
и въобще за човешкият живот. Пчелният
прашец нормализира
дейността на нервната и ендокринната
системи, активизира
процеса на отделяне
на инсулин от клетките на панкреаса. Той
понижава съдържанието на холестерин
в кръвта, регулира
чревната
дейност,
стимулира имунната
система, има общоукрепващо действие,
усилва
половото
влечение и мъжката
потентност, намалява увеличената простатна жлеза. Смята
се с основание, че
пчелният прашец е в
състояние да удължи
човешкия живот.
Пчелният прашец
усилва действието
на много медикаПчелен
менти. Ако се взима
прашец
едновременно с антибиотици, тяхната
Пчелният прашец е доза може да бъде намалена. В
прекрасно средство
за лечение и профилактика на много
заболявания, като
биологичен стимулатор, действащ благотворно на
организ ма. Пчелният прашец не само
съдържа достатъчно някой случаи антибимазнини, въглехидра- отикът може напълти и белтъчини, той е но де бъде заменен
богат на много и раз- от него. Освен това
лични витамини, мик- пчелният прашец
роелементи и други почти никога не преполезни за човешкия дизвиква алергични
организъм вещества. реакции.
В пчелният прашец се съдържат
Пчелен
28 химически елемента. В природавосък
та няма аналог на
пчелния
прашец
Пчелният
восък
по концентрация на още от стари времена
всички съставни ком- е използван за медипоненти, необходими цински и козметични
за нормалното разви- нужди. Резултатите
тие и функциониране от проучванията през
на организма. В него последните години в
са открити около 50 много страни го набиологически
ак- лагат като лечебно и
тивни вещества, ко- козметично вещест-

Здраве, природа
во. Това се определя
от следните му каче
ства:
1. Подобряване на
кръвообръщението
в третираната зона,
хранене на подлежащите тъкани, разнасяне на възпалителния
процес, абсорбация
на токсините, т.е. тези
качества определят
противовъзпалителния ефект на восъка.
2. Има антибиотично действие, задържайки и унищожавайки болестотворните микроорганизми.
3. Оказва регенериращо (въстановяващо) действие върху
увредените клетки и
тъкани в третираната
област.
4.
Омекотява
твърдите тъкани по
кожата, която става
мека и гладка, премах
ва бръчките и подобрява тургора и всичко
това определя важното място на восъка в
козметиката.
Козметичните кремове за ръце и лице,
които произвеждаме,
са от типа крем маски.
Нанасят се само вечер
и действието им продължава 24 часа, а то се
състои в следното: запазва топлината и влагата във вътрешността,
в резултат от което се
омекотява повърхно
стния слой на кожата
и се отварят порите, в
следствие на което полезните вещества безпрепятствено проникват в най-дълбоките й
слоеве.
Восъкът предизвиква и лек ефект
на натиск, което активира работата на
потните и мастните
жлези. Така мазният
секрет лесно излиза
на повърхността и се
ликвидират мастните
тапи, подобрява се
дишането на тъканите, активизира се линфотокът, кожата се
освобождава от токсичните продукти на
обмяната и жизнената
дейност. Влагата не се
изпарява от третираната повърхност, защото восъкът добре
изолира този участък.
Тя отново попива в
кожата, прекрасно се
въстановява нейният
баланс.

Един час след нанасяне на крема кожата
се попива с хартиена салфетка. По този
начин се отстранява
излишния слой, в който са попаднали токсините и мазнините.
Върху кожата остава
фин слой, който я защитава 24 часа от атмосферни влияния
(студ, слънце, вятър,
прах и мръсотия).
Освен че безпрепятствено внася в кожата лечебни и биологично активни вещества, восъкът е сам
по себе си достатъчно ценен продукт. Той
е уникална сложна
смес от различни химически съединения.
В него се наброяват
повече от 300 вещества – свободни и
мастни киселини, въглехидрати, вода, ароматични
вещества,
пигменти, витамини и
минерали.
Растителни масла
Растителните масла
представляват
смес от триглицериди
на предимно ненаситени висши мастни
киселини.
Попиват
лесно в кожата, защото тя е мастно, а не водопропусклива, като
й придават кадифена
мекота и гладкост. Полиненаситните мастни киселини са форма
на витамин F, който е
важен биостимулатор
за различни физиологични и биохимични
процеси в организма.
Ускоряват клетъчната
обмяна, подобряват
овлажняването, спомагат за образуването но колаген и фибриноген.
Подобряват локалното кръво- и линфообръщението
и
въстановяват тургора
на кожата. Помагат за
нормалното функциониране на мастните
жлези, като предотвратяват прекомерното омазняване на
кожата и разширяване на мастните пори.
В растителните масла
се съдържат и фитостероли, витамин Е,
фосфолипиди, микрои макроелементи и
други биологичноактивни вещества.
Маслата могат да
се прилагат по много
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начини: за ди-ректен
масаж на кожата, за
почистване на лицето,
за влагане в козметични маски, като базови
масла в ароматотерапията, за употреба
преди и след слънчеви бани – повечето
от тях имат естествен
слънцепредпазен
фактор.
Растителните
масла са неизменна
съставка в качествената козметика.

Етерични
масла
Етеричните масла
освен че се прилагат
като ароматизиращи
средства (изходни суровини за парфюмерийната промишленост) притежават редица фармакологични
действия, които определят приложението
им във фармацията,
медицината и козметиката. От твърде
широкия спектър на
действие, който имат
етеричните масла, по
– важни са: антисептично, противовъзпалително, тонизиращо,
общоукрепващо и др.
Разнообразните фармакологични
действия на етеричните масла определят
използването им като
важна съставка на
редица препарати за
външно приложение.
Тъй като биологичноактивните вещества
най-добре се приемат
от организма чрез ко-

жата, то няколко капки
етерично масло в добре подбрани композиции от други вещества
правят чудеса с нашето здраве и красота.

Розова вода
Розовата вода, освен като самостоятелно средство за почистване и освежаване
на кожата се използва
и за хидратиране и
олекотяване на кремове, емулсии и др.
композиции за външна употреба. Тя има
чудесни терапевтични свойства – отпуска,
успокоява отстранява
умората, омекотява
кожата, прави я нежна
и кадифена. Много е
ефективна при подпухнали клепачи, като
освежаващо и свиващо порите средство,
подходяща за всеки
тип кожа и за всяка
възраст. А уханието
на розова вода освобождава от стрес и
действа релаксиращо.
Това са основните
терапевтични свойства
на материалите, с които работим. С познанията си щадим природата, а нашите продукти
създаваме с желание,
прецизност и много
любов, с цел да бъдем
максимално полезни!
За контакти
Томи и Диана
Мислиеви
тел.: 0878 191 824,
0878 181 964
e-mail: bioapimed@abv.bg

ОБЯВА
София и Перник

Лекарски доклади за изцеление по духовен
път – Приятелски кръг Бруно Грьонинг
Лекарски информационни доклади на
24. 02.10 от 18:30 ч. в залата на Националния
политехнически музей
ул. “Опълченска” № 66 (срещу Билла) в София
25.02.10, 18:30 ч. в малката зала на Двореца
на културата, площад „Кракра” в Перник
Изцелени разказват. Лекар изказва
становище. Посетителите могат да
почувстват целебната сила на собствените си
тела.
Референт: Д-р Андреас Фльорхингер
Контакт:
02/8745191, e-mail: svetulka_ma@abv.bg
076/695 977, e-mail: mariaboj@abv.bg
www.bruno-groening.org
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ХАРТИЕНО
ДЪРВО
Broussonetia papyrifera Herit

Хартиеното дърво е листопаден, двудомен
вид, висок до 16 метра, с яйцевидна корона.
Листата са с променлива форма и насичане.
Цъфти през май с женски топчести съцветия.
Съплодията също са сферични, сиво-зелени.
При узряване плодовете, намиращи се в
съплодието, се изнасят извън него под форма
на бутилковидно удължени, сочни, оранжеви
до червени образувания с дължина до 2 см.
Узряват през август-септември. Посевните
материали нямат органичен покой и запазват
кълняемоспособност за една година.
Хартиеното дърво произхожда от Китай.
Култивира се предимно в Южна България,
в някои софийски паркове, Кричим,
Пловдив, Харманли, Сандански, Петрич, по
Черноморието. То е топлолюбив, сухоустойчив
и невзискателен към почвените условия вид.
Страда от ранните есенни и късните пролетни
студове. Понася резитба. Използва се за живи
плетове.
Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова, Н.Илиев, Посевни
материали от широколистни видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милема, Декоративна дендрология,
Дионис, 2002 г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов, Горски култури, Матком,
2002 г.
4. Милев М., К.Петкова, П.Александров, Н.Илиев, Посевни
материали от иглолистни видове, София, 1999 г.
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Световен ден на влажните зони
Световният
ден
на влажните зони се
чества официално от
1997 г.
2 февруари е оп
ределен за Свето
вен ден на влажните
зони, защото на този
ден през 1971 г. в
иранския град Рам
сар е подписана Кон
венцията за влажните
зони (Рамсарска кон
венция). Членове на
Конвенцията са 154
страни в света, обе
динени около иде
ята, че Рамсарската
конвенция закриля
не само водолюби
вите птици, а обхва
ща всички аспекти на
опазването на биологичното разнообразие в тези зони.
Всяка една от тези
държави предлага
влажни зони в рам
ките на своята тери
тория, които да бъдат
включени в Списък
на влажните зони с
международно зна
чение. Страните по
Конвенцията съот
ветно поемат меж
дународни ангажи
менти за запазване
и управление както
на местообитанията,
така и на свързани
те с тях водолюбиви
птици.
По смисъла на
Конвенцията влажни
зони са области като
блата,
тресавища,
торфени блата, неза
висимо дали са ес
тествени или изкуст
вени, постоянни или
временни, с вода, ко
ято е статична, пряс
на или солена, вклю
чително области с
морска вода, чиято
дълбочина при отлив
не превишава шест
метра.
България е осмата
страна, присъедини
ла се към Конвенция
та на 24.01.1976 г. пър
воначално с четири
влажни зони - резер
ватите „Сребърна”,
„Атанасовско езеро”,
блатото
Аркутино
и езерото Дуранку
лак. Днес в България
има 10 влажни зони
с обща площ 20 306
хектара, признати от
Рамсарската конвен
ция за

„Влажни зони с
международно
значение”:
 Комплекс „Остров
Белене” на река Ду
нав,
 остров Ибиша на
р. Дунав,
 защитената мест
ност „Поморийско
езеро”,
 защитената мест
ност „Пода” край
Бургас,
 езерото Вая край
Бургас,
 резерват „Атана
совско езеро”,
 резерват „Ропота
мо”,
 резерват „Сребър
на”,
 защитена местност
„Езеро Дуранкулак”,
 защитена местност
„Езеро Шабла”.
Съгласно Закона
за защитените тери
тории отговорност
та за опазването на
обявените Рамсарс
ки места се поема от
Министерството на

околната среда и во
дите.
Защо е важно
влажните зони да
бъдат опазвани
През 20 век пи
тейната вода е нама
ляла 6 пъти. Част от
причините са интен
зивната
урбаниза
ция, напояването в
селското стопанство
и повишената кон
сумация на вода в
ежедневието на хо
рата. Има ли все още
достатъчно вода за
нуждите на човека?
Глобално погледнато
– да, защото ние пол
зваме 20% от водата
в реките, но това не
е достатъчно пока
зателно, тъй като в
някои сухи райони
на планетата 95% от
наличната вода вече
е използвана. 2,3
милиарда души по
настоящем живеят
около реки, където
въпреки това често

има воден недостиг.
1,7 милиарда от тези
хора живеят в райо
ни, където водата е
дефицитна и е при
чина за намаляване
на възможностите
за производство на
храна и за икономи
ческо развитие. 1,1
милиарда души ня
мат достъп до чиста
питейна вода и всяка
година 3 милиона,
особено деца, уми
рат от болести, свър
зани със замърсена
та вода.
Каква е ролята на
влажните зони
Задържайки дъж
довните и снежните
води и пречиствайки
по естествен път во
дата, влажните зони
играят жизненоваж
на роля в кръговрата
на водата. През пос
ледните 50 г. броят
на пресушените и
замърсени влажни
зони непрекъснато
се увеличава, което
намалява капацитета
им за осигуряване на
чиста вода за задо
воляване нуждите на
хората. За същия пе
риод населението на

света се е удвоило.
Влажните зони са
сред най-продуктив
ните екосистеми на
Земята. Те изпълня
ват основни еколо
гични функции, като
регулатори на вод
ните режими и като
местообитания
на
растителни и живо
тински видове. Влаж
ните зони са ресурс с
голяма научна и ико
номическа стойност,
една трета от насе
лението на планетата
се изхранва благода
рение на тях. Чистите
и продуктивни езера,
реки, блата са източ
ник на пълноценна и
здрава храна, вклю
чително и за нас, хо
рата.
Опазването им е
свързано на първо
място с разумно из
ползване - устойчиво
и в съответствие с
естествените харак
теристики на екосис
темата.
Българското дру
жество за защита на
животните има зна
чителен принос в
опазването на влаж
ните зони в България
и отбелязва тради

ционно 2 февруари с
мониторинг на важ
ни за птиците места
и в зони от Натура
2000. Редовен мони
торинг се провежда
на Бургаските езера.
БДЗП – Пловдив про
вежда мониторинг
на двете орнитоло
гично важни места
в своя район – язо
вир Конуш и Марица
– Пловдив.
През 2007 г. мото
то на Международ
ния ден на влажните
зони е „Риболов за
бъдещето?”. То фоку
сира върху експло
атацията на влажни
те екосистеми като
основен източник на
ресурси за живеещи
те край тях. За рибо
лова в бъдещето вече
се говори с въпроси
телна, тъй като днес
35 млн. души по све
та се прехранват от
риболов, а 75% от
големите
попула
ции на риби и други
водни животни, към
които има търговски
интерес, са намалели
до биологичната гра
ница. Акцентирайки
върху тези пробле
ми, по повод Деня
на влажните зони
меж дународните
кампании популяри
зират добри практи
ки, насочени към ус
тойчиво използване
на биоресурсите на
Рамсарските места.
За 2008 г. в спи
съка на Конвенцията
са 1636 Рамсарски
места, с площ 145.7
млн. хектара. На Све
товния ден съща
та година мотото е
„Здравето във водата
е здраве за хората”
(Healthy
Wetlands,
Healthy People), като
целта е да се привле
че вниманието вър
ху факта, че доброто
състояние на влаж
ните зони е основно
условие за човешко
то здраве.
инж. Бойка
Манчева,
Председател на
екоклуб „Горско
начало”,
с. Горско Сливово
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Дух и материя

СКИТНИКЪТ МЕЖДУ
ЗВЕЗДИТЕ
Джек ЛОНДОН
И все пак, като обсъдя спокойно всичко това, идвам до заключението, че най-великото нещо в живота, във всички съществувания, за мен и за всички
мъже е била жената, е жената и ще бъде жената като
източник на живота, докато звездите се движат в
небето и небесата претърпяват вечна промяна. Повелика от нашия труд и стремежи, от плодовете на
нашата изобретателност и фантазия, от битките, звездобройството и мистерията − най-велика от всичко е
била жената.
При все че ме е отклонявала от пътя ми и е пречила на моя полет, и е вечно привличала моя зареял
се в звездите поглед към себе си, тя, пазителката на
живота, земната майка, ми е дарявала велики дни и
нощи и е изпълвала със смисъл годините. Дори и на
мистерията съм придавал нейния образ и в картата
на звездното небе съм включил нейно изображение.
Всичките ми трудове и замисли са водели към нея;
тя е била в края на всички мои далечни видения. Когато направих пръчката и дъската за получаване на
огън чрез триене, то е било за нея. За нея е било, макар и да не съм го знаел, когато сложих кол в ямата,
за да хвана острозъбия тигър, когато опитомих коня,
убих мамута и подкарах стадо елени на юг пред настъпващата ледена покривка. За нея събрах дивия
ориз, облагородих ечемика, житото и царевицата.
За нея и потомството, което раждаше по свой образ, аз съм умирал по върхове на дървета и съм устоявал на дълга обсада в отвори на пещери и върху
кирпичени стени. За нея съм сложил дванадесетте
знака на небето. Тя е тази, която съм боготворил, когато съм се кланял пред десетте камъка нефрит и съм
ги обожавал като месеци на бременността.
Жената винаги е седяла приклекнала близо до
земята, като яребица, която пази пиленцата си; пристрастието ми към скитане винаги ме е извеждало на
ярко блеснали пътища; и винаги звездните пътеки са
ме връщали при нея − вечната фигура, жената, едничката жена, от чиято прегръдка имам такава нужда, че
когато съм в нея, забравям за звездите.
За нея съм се спускал в одисеи, изкачвал планини,
прекосявал пустини; за нея съм бил пръв между ловците и начело в боя; и за нея, и на нея съм пял песни
за това, което съм извършил. Всичките възторзи на
живота и върхове на наслада са били мои благодарение на нея. И тук, накрая, мога да кажа, че не съм
познавал по-сладка, по-дълбока забрава в битието,
отколкото да потъна в благоуханното великолепие и
унес на нейната коса.
Още една дума. Спомням си Дороти в онези дни,
когато още четях лекции по агрономия на момчета земеделци. Тя беше единадесетгодишна. Баща й
беше декан на факултета. Тя беше жена дете и жена,
и тя разбра, че ме люби. И аз се усмихнах на себе си,
защото сърцето ми остана недокоснато и ме теглеше
другаде.
Все пак усмивката ми беше нежна, защото в очите на детето виждах вечната жена, жената на всички
времена и всички нейни въплъщения. В нейните очи
видях очите на другарката ми от джунглата, на върха
на дървото, в пещерата и клекнала до огъня в стана.
В нейните очи видях очите на Игар, когато бях Ушу
стрелецът, очите на Арунга, когато събирах ориз, очите на Селпа, когато мечтаех да възседна жребец, очите на Нухила, която се наведе да посрещне моя меч.
Да, в нейните очи имаше това, което ги превръщаше
в очите на Леи-леи, която напуснах със смях на уста,
очите на принцеса Ом, била четиридесет години моя
другарка в просяшкия живот по пътищата, очите на
Филип, заради която бях пронизан на тревата в Стара
Франция, очите на моята майка, когато бях Джеси на
Планинските ливади в кръга от четиридесетте огромни фургона.
Тя беше жена дете, но беше дъщеря на всички жени, както майка й преди нея, и беше майка на
всички жени, които щяха да дойдат след нея. Тя беше
Сар, богинята на царевицата. Тя беше Ищар, победила смъртта. Тя беше Савската царица и Клеопатра, тя беше Естер[21] и Иродиада[22]. Тя беше Мария

Мадоната и Мария Магдалена, и Мария сестрата на
Марта. Тя беше и Марта. Тя беше Брунхилда[23] и Гуинивир[24], Изелут и Жулиета, Елоиза[25] и Николет.
Да, тя беше и Лилит[26], тя беше и Астарта. Тя беше
единадесетгодишна и представляваше всички жени,
които е имало, всички жени, които ще има.
Седя в килията си сега, а мухите бръмчат в сънения летен следобед и зная, че малко ми е останало.
Скоро ще ми сложат ризата без яка… Но мълчи сърце! Духът е безсмъртен. След мрака аз ще живея отново и ще има жени. Бъдещето крие за мен жените в
съществуванията, които тепърва ще изживея. И макар звездите да се местят и небето да лъже, винаги
остава жената, сияйна, вечна, едничката жена, както
аз при всички мои превръщения и злощастия съм
едничкият мъж, неин другар.
[21] библейски персонаж, спасила евреите от избиване, замислено
от Хамак, главен министър на Ксеркс ↑
[22] жена на Филип, брата на Ирод Антипа, поискала обезглавяването на Йоан Кръстител, майка на Саломе ↑
[23] главна героиня от Песен за нубелунгите, причинила смъртта
на Зигмунд ↑
[24] невярната съпруга на крал Артур, любовница на Ланселот ↑
[25] възлюбена на Абелар, френски философ, описал в „История на
бедствията ми“ тази нещастна любов ↑
[26] легендарна жена на Адам, преди Ева, описана в Талмуда ↑
ГЛАВА 22
Остава ми много малко време. Целият ми ръкопис
е благополучно изнесен от затвора. Има човек, на когото имам вяра и който ще се погрижи за издаването
му. Вече не съм в отделението за убийци. Тези редове пиша в килията на смъртниците и за мен е сложен
специален часовой. Нощ и ден този часовой бди над
мен и парадоксалното му задължение е да внимава аз
да не умра. Трябва да ме запазят жив за обесването,
иначе обществото ще бъде измамено, законът опетнен и един недостатък, писан на сметката на приспособенеца-директор, който отговаря за този затвор и
едно от чийто задължения е да се грижи осъдените
на смърт да бъдат своевременно и съответно обесени. Често не мога да се начудя на начина, по който
някои хора си изкарват хляба.
Сега пиша за последен път. Часът е определен за
утре сутринта. Губернаторът е отказал да ме помилва или да замени присъдата, въпреки факта, че лигата против смъртното наказание вдигна доста голям
шум в Калифорния. Репортерите са се събрали като
ято лешояди. Приех ги всичките. Повечето чудновати
млади хора, а най-странното е, че те имат желание да
припечелят насъщния си хляб, и коктейли и тютюн,
пари за наем и ако са женени, обувки и учебници за
децата си, като присъстват на екзекуцията на професор Даръл Стандинг и опишат на обществото как професор Даръл Стандинг е увиснал на въжето. Е, няма
значение, те ще се чувстват по-зле от мен в края на
цялата история.
Както седя тук и размишлявам за всичко това,
за стъпките на часовоя, който крачи нагоре-надолу
пред клетката ми, за подозрителния му поглед, с който все се взира в мен, чувствам как ми е омръзнало
това вечно повторение. Изживял съм толкова много
живота. Омръзнали са ми безкрайната борба и болка,
и трагична развръзка, до които стигат хората, заемащи високи места, изминаващи блестящ път и скитащи
между звездите.
Кажи-речи, се надявам, че когато отново населя
човешко тяло, то ще бъде на някой мирен земеделец.
Например в стопанството на моите мечти. Бих искал
да се занимавам поне един цял живот с това. О, мечтаното ми стопанство! Моите ливади с люцерна, моят
породист добитък, моите високопланински пасища,
моите обрасли с храсталаци склонове, превръщащи
се в обработени ниви, докато ангорските кози очистват все по-високо храсталака за орачите!
Там има водоем, естествен водоем високо между
склоновете, с чудесен водосбор от три страни. Бих
искал да преградя четвъртата страна, която е изненадващо тясна. Срещу нищо и никакви разноски бих могъл да завиря двадесет милиона галона вода. Защото,
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трябва да знаете: голяма спънка на земеделието в
Калифорния е дългото ни сухо лято. Това не позволява отглеждането на покривни култури[1] и слънцето изгаря хумуса в много тънкия слой чувствителна,
гола почва. Но с този язовир бих могъл да отглеждам
по три реколти на година, ако спазвам съответното
сеитбообращение, и бих могъл да използвам сума
зеленина за тор…
Току-що изтърпях едно посещение на директора.
„Изтърпях“ казвам умишлено. Той е съвсем различен
от директора на Сан Куентин. Много е нервен и аз, ща
не ща, трябваше да го приема. Това е първото обесване за него. И аз в неловък опит да бъда духовит не
можах да го успокоя, като му обясних, че за мен то
е също първото обесване. Той не можа да се засмее.
Имал дъщеря в гимназията и син първокурсник в
университета в Станфорд. Нямал други доходи освен
заплатата, жена му била болна и го тревожело това,
че лекарите на застрахователното дружество му отказвали застраховка за живот като рискована за тях
сделка. Всъщност този човечец ми разправи почти
всичките си грижи. Ако не бях дипломатично сложил
край на разговора, щеше да е още тук и да ми говори
за всичките си останали неприятности.
Последните ми две години в Сан Куентин бяха
много мрачни и подтискащи. Ед Морел, по една от
най-безумните прищевки на късмета, бе освободен
от единочката и направен главен отговорник на целия затвор. Беше старата длъжност на Ал Хъчинс и
носеше възнаграждение от три хиляди долара годишно. За мое нещастие Джейк Опънхаймър, който
бе гнил в единочката толкова години, се озлоби против целия свят, против всичко. Осем месеца отказа да
говори дори и с мен.
В затвора новините се разпространяват. Дайте им
време и те ще стигнат и в карцера и в единочката.
Така най-после научих, че Сесил Уинууд, поетът фалшификатор, издайникът, страхливецът и доносникът,
бил пак в затвора. Трябва да ви припомня, че Сесил
Уинууд беше този, който бе скалъпил фантастичната приказка, че съм променил скривалището на несъществуващия динамит и заради когото бях прекарал пет години в единочка.
Аз реших да убия Сесил Уинууд. Виждате ли, Ед
Морел го нямаше, а Опънхаймър до опита за бягство,
който му струва живота, мълчеше и не проговорваше. Единочката ми беше станала скучна. Трябваше
да правя нещо. Тогава се върнах в спомените си до
времето, когато съм бил Адам Странг и четиридесет
години съм изчаквал случая да си отмъстя. Това, което направи той, бих могъл да направя и аз, ако можех
да хвана Сесил Уинууд за гушата.
Не чакайте от мен да издам как се сдобих с четирите игли. Бяха малки игли за батиста. Както бях измършавял, трябваше да прережа четири пръчки от решетката, на две места всяка, за да направя отвор, през
който да мога да се провра. Аз го направих. Изхабих по
една игла за всяка пръчка. Това значеше да се пререже
всяка пръчка на две места и всяко прерязване ми отне
по един месец. Така трябваше да отделя осем месеца,
за да направя отвора. За зла чест счупих последната си
игла и трябваше да чакам три месеца, докато се снабдя с нова. Но се снабдих и се измъкнах.
Извънредно много съжалявам, че не можах да
докопам Сесил Уинууд. Бях пресметнал много добре
всичко, освен едно нещо. Сигурната възможност да
намеря Уинууд щеше да бъде в трапезарията по време на обяд. Затова изчаках, докато Джоунс Тестяното
лице беше на смяна по обед. По това време в единочките нямаше никой освен мен, тъй че Джоунс Тестяното лице много скоро захърка. Аз извадих пръчките, промъкнах се през отвора, минах тихичко по
отделението, отворих вратата и се видях свободен…
в една вътрешна част от затвора.
И тука беше едничкото нещо, което не бях взел
предвид. Бях прекарал пет години в единочка. Бях
ужасно слаб. Тежах осемдесет и седем фунта. Бях полусляп. Веднага ме обхвана агорафобията[2]. Беше
ме страх от пространството. Пет години между тесни
стени бяха ме направили негоден за огромния наклон на стълбите, за грамадния простор на двора.
Слизането по тези стълби смятам за най-геройския подвиг, който някога съм извършвал. Дворът
беше безлюден. Беше огрят от заслепяващо слънце.
Три пъти тръгвах да го прекося. Но сетивата ми отказваха и аз се притисках пак до стената за защита.
Събрах пак всичките си сили и се опитах пак да тръгна. Но бедните ми сълзливи очи, като на прилеп, се
стреснаха от сянката ми на плочите. Опитах се да
заобиколя собствената си сянка, спънах се, паднах
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върху й, и както давещия се се устремява към брега,
запълзях по ръце и колене обратно към стената.
Облегнах се на стената и заплаках. Плачех за първи път от много години. Спомням си, дори и в туй
бедствено положение усетих топлината на сълзите
по бузите си и соления вкус, когато те стигнаха до устните ми. Тогава се разтреперах и известно време се
тресох като от треска. После се отказах от открития
двор като от невъзможно геройство за човек в моето
състояние и все още разтреперан, притиснал се до
закрилящата ме стена, тръгнах опипом да обикалям
по нея.
Именно тогава, някъде към средата, ме забеляза надзирателя Търстън. Аз го видях разкривен от
слъзливите си очи, огромно охранено чудовище, да
се втурва към мен с невероятна скорост някъде отдалече. В този миг може да е бил на пет-шест крачки.
Той тежеше сто и седемдесет фунта. Можете лесно да
си представите борбата ни, но се твърди, че някъде
в тази кратка схватка съм го ударил с юмрук в носа
така, че от този орган потекла кръв.
Във всеки случай, понеже бях доживотен, а наказанието в Калифорния за нападение, извършено от
доживотен, е смърт, аз бях намерен за виновен от
съдебни заседатели, които не можеха да пренебрегнат твърденията на Търстън, а останалите подлеци
в затвора ги потвърдиха, аз получих тази присъда от
съдия, който не можеше да пренебрегне недвусмислените постановления на закона.
Търстън ми тегли хубав бой и по целия път обратно по това огромно стълбище аз бях здраво ритан,
удрян, шибан от цяла орда отговорници и надзиратели, които си пречеха един на друг в старанието си
да му помогнат. Божичко, ако носът му беше наистина разкървавен, много вероятно е някой от неговата
банда да са станали причина за това в разгорещеното
боричкане. Не бих имал нищо против виновният да
бъда аз, само че е много жалко нещо заради това да
обесиш човек…
Току-що говорих с часовоя, който е на смяна при
мен. Преди по-малко от една година Джейк Опънхаймър бил в същата тази килия за смъртници на път към
бесилото, където ще отида утре аз. Този човек е стоял
на пост при Джейк. Той е бивш войник. Непрекъснато дъвче тютюн и не е спретнат, защото побелялата
му брада и мустаци са жълти от плюнката. Той е вдовец, има четиринадесет живи деца, всички женени, и
е дядо на тридесет и един живи внуци и прадядо на
четири едногодишни момиченца. Беше все едно че му
вадех зъби, докато изтръгна тези сведения. Беше един
особен чудак с много ниско умствено равнище. Затова, предполагам, е живял толкова дълго и народил
толкова многобройно потомство. Мозъкът му трябва
да е кристализирал преди тридесет години. Схващанията му не надминават тази възраст. Рядко ми казва
нещо друго освен „да“ или „не“. То не е защото е необщителен. Просто няма какво да каже. Не зная кога ще
живея пак, но едно превъплъщение като неговото би
било хубаво вегетиране, през което да си почина, преди да се заскитам отново между звездите…
Но да се върна към приказката си. Трябва да напиша някой ред, в който да разкажа как, след като
бях бутан и блъскан, ритан и шибан нагоре по това
ужасно стълбище от Търстън и останалите копои на
затвора, изпитах безкрайно облекчение, когато ме
върнаха в тясната ми килия. Всичко беше тъй сигурно и спокойно. Чувствах се като завърнало се у дома
загубило се дете. Изпитвах обич към същите тези
стени, които бях толкова мразил пет години. Всичко,
което не позволяваше на безкрая на пространството
да се нахвърли отгоре ми като някое чудовище − тези
мои чудесни дебели стени, толкова близо от всички
страни! Агорафобията е ужасно разстройство. Бях
имал случая да я изпитам само за малко, но от това
малко мога да заключа, че обесването е нещо много
по-лесно…
Ей сега се посмях от сърце. Лекарят на затвора,
симпатичен тип, току-що се беше отбил при мен на
приказка и между другото ми предложи услугите
си по отношение на упойка. Разбира се, аз отказах
предложението му „да ми бутне“ толкова морфин за
през нощта, че утре, като тръгна към бесилката, да
не зная дали „идвам или отивам“. Това е било точно
по маниера на Джейк Опънхаймър. Ясна ми е неприкритата му язвителност, когато е пързулнал на репортерите преднамерената глупост, която те сметнали за неволна. Оказа се, че последната му сутрин,
след като закусил и му облекли ризата без яка, репортерите се събрали в килията да чуят последните му думи и го попитали какви са възгледите му за
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смъртното наказание.
(Кой може да каже, че имаме повече от най-тъничък слой лустро върху грубата си диващина, щом група живи хора могат да задават такъв въпрос на човек
пред прага на смъртта и когото ще видят да умира?)
Но Джейк винаги е имал платен отговор.
− Господа − казал той, − надявам се да доживея да
видя деня, когато смъртното наказание ще бъде отменено.
Аз съм живял толкова животи през дългите векове.
Човекът, индивидът, не е напреднал в морално отношение през последните десет хиляди години. Заявявам това с абсолютна сигурност. Разликата между необязден жребец и търпеливия впрегнат кон е чисто
и просто разлика в обучението. Обучението е единствената морална разлика между днешния човек и човека преди десет хиляди години. Под тъничкия слой
морал, с който е бил лъснат, той си е същия дивак,
какъвто е бил преди десет хиляди години. Моралът
е обществен капитал, насъбрал се през мъчителните
столетия. Новороденото дете ще стане дивак, освен
ако не бъде възпитано, лъснато с абстрактния морал,
който се е натрупвал толкова дълго.
„Не убивай“ − дрън-дрън! Утре сутринта ще ме
убият. „Не убивай“ − дрън-дрън! В корабостроителниците на всички цивилизовани страни днес залагат
килове на дреднаути и супердреднаути. Драги приятели, аз, който съм пред прага на смъртта, ви поз
дравявам с „Дрън-дрън!“
Питам ви: с какво е по-изискан моралът, който се
проповядва днес, от онзи, който е бил проповядван
от Христа, от Буда, от Сократ и Платон, от Конфуций
и който и да е бил авторът на „Махабхарата“? Боже
Господи, преди петдесет хиляди години в нашите тотемни семейства жените ни бяха по-чисти, семейните
и груповите ни отношения по-строги и честни.
Трябва да кажа, че моралът, който сме упражнявали в онези прастари дни, е бил по-изискан, отколкото
практикувания днес. Не бързайте да отхвърлите тази
мисъл. Помислете за нашия детски труд, за подкупността на нашата полиция, за политическата ни корупция, за фалшифицирането на храните и за нашата
робия на дъщерите на бедните. Когато съм бил Син
на планината и Син на бика, проституцията не е била
позната. Ние бяхме чисти, казвам ви. Ние и на сън не
сме помисляли за такава низка поквара. Да, така са
чисти днес всичките по-низши животни. Трябвало е
да се появи човекът с неговото въображение, с неговите умения, за да изобрети смъртните грехове. Понизшите животни, другите животни не са способни
да грешат.
Хвърлям набързо поглед назад към многото си
животи, по много времена, на много места. Никога не
съм познавал жестокост, по-ужасна от нашата система на затворите днес. Казвах ви, че съм изтърпявал
наказания в усмирителна риза и в единочка през
първото десетилетие на двадесетия век след Христа.
В стари времена ние наказвахме сурово и убивахме
бързо. Правехме го, защото така желаехме − по прищявка, ако щете. Но не бяхме лицемери. Ние не призовавахме печата, църквата и университета да потвърдят предумишлената ни жестокост. Искахме ли
да направим нещо, отивахме и го правехме, честно и
открито, честно и открито пред лицето на всички укори и порицания, и не се криехме зад полите на учени
икономисти и буржоазни философи, нито зад полите
на платени проповедници, професори и редактори.
Ами че, боже мой, преди сто години, преди петдесет години, преди пет години в нашите Съединени
щати за нападение с телесна повреда не се е предвиждало смъртно наказание. Но ето в тази година
господня 1913 в щата Калифорния обесиха за такова
престъпление Джейк Опънхаймър, а утре за нападение с телесна повреда − един юмрук по носа − ще ме
изведат и обесят мен. Пита се: Не е ли нужно дълго
време за маймуната или тигъра да умрат, щом подобни постановления се включват в сборника закони на
Калифорния в хиляда деветстотин и тринайста година след Христа? Боже мой, те само разпнаха Христа.
Те са постъпили много по-жестоко спрямо Джейк
Опънхаймър и мен…
Както Ед Морел веднъж ми изчука с кокалчетата
на пръстите си: „Най-лошият начин, по който може
да се използва човека, е да го обесят“. Не, не мога да
уважавам смъртното наказание. То е не само мръсна
постъпка, унизителна за палачите, които я извършват лично срещу надница, но е унизителна за обществото, което го толерира, гласува за него и плаща
данъци за поддържането му, смъртното наказание е
толкова безсмислено, толкова глупаво, толкова ужас-
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но противонаучно. „Да бъде предаден на смърт чрез
обесване“ − това е странно словосъчетание, изказано от обществото…
Вече е утро − последното ми утро. Цялата нощ
съм спал като пеленаче. Спал съм толкова спокойно,
че веднъж часовият се уплашил. Помислил, че съм се
удушил с одеялата. Уплахата на нещастника бе жалка.
Можел да загуби нещастния си хляб. Ако беше наистина така, щеше да означава минус за него, може би
уволнение, а изгледите на един безработен са много
обезсърчителни сега. Казват ми, че в Европа започнали да ликвидират преди две години, а сега започнали
в Съединените щати. Това значи ли финансова криза,
или прикрита паника и че армията на безработните
ще е голяма идната зима, а опашките пред безплатните кухни - дълги…
Закусих. Като че ли беше глупаво да се закуси, но
аз ядох с апетит. Директорът дойде с една кварта уиски. Аз го изпратих с моите поздрави на отделението
за убийци. Директорът, нещастния, го е страх, че ако
не съм пиян, може да забъркам някоя каша и да му
навлека някоя неприятност…
Сложиха ми риза без яка…
Изглежда днес съм много важна личност. Сума ти
хора изведнъж се интересуват от мен…
Докторът току що си отиде. Провери ми пулса. Попитах го. Бил нормален…
Пиша тези случайни мисли и лист по лист те
тръгват по тайния си път отвъд стените…
Аз съм най-спокойният човек в затвора. Аз съм
като дете, което сега ще тръгне на пътешествие. Нямам търпение да тръгна, любопитен да видя новите
места пред мен. Този страх от малката смърт е смешен за човек, който е потъвал в мрака толкова често
и живял отново…
Директорът с кварта шампанско. Изпратих го в отделението за убийци. Не е ли странно, че ми се отделя толкова внимание в този сетен ден. Сигурно тези
хора, на които предстои да ме убият, ги е страх от
смъртта самите тях. Да цитирам Джейк Опънхаймър:
Аз, който съм на път да умра, трябва да им се виждам
като нещо „ужасно“…
Ед Морел току що ми изпрати бележка. Казаха
ми, че цяла нощ крачил нагоре-надолу пред стената
на затвора. Като бивш затворник бюрократично му
забранили да се сбогува с мен. Диваци ли? Не знам.
Може би просто деца. Обзалагам се, че повечето от
тях ще ги е страх да останат сами на тъмно довечера,
след като ме окачат на въжето.
Но бележката на Ед Морел: „Стискам ти ръката,
стари другарю. Зная, че ще увиснеш, без да се предадеш“…
Репортерите ей сега си отидоха. Идущия и последен път ще ги видя от бесилката, преди палачът да
скрие лицето ми с черната качулка. На тях странно
ще личи, че им се гади. Странни младежи. На някой
се вижда, че са пили. На двама-трима явно им прилошава от предчувствието за това, на което ще станат
свидетели. Като че ли е по-лесно да бъдеш обесен,
отколкото да гледаш…
Последните ми редове. Май че задържам шествието. Килията ми е претъпкана с длъжностни лица и
големци. Всички са нервни. Искат по-скоро да свърши. Без съмнение някой от тях са канени на обед.
Всъщност аз ги дразня, като пиша тези няколко думи.
Духовникът пак изяви желанието си да бъде с мен
до края. Бедничкият, защо да му откажа тази утеха?
Съгласих се и той изглежда съвсем доволен. Такива
дреболии правят някой хора щастливи! Бих могъл да
спра и да се смея от сърце пет минути, ако не бързаха
толкова много.
С това приключвам. Мога само да повторя думите
си. Смърт няма. Животът е дух, а духът не умира. Само
плътта умира и отминава, вечно напред с изпълнилия
я химически фермент, вечно гъвкава, вечно кристализираща, само за да се стопи в един поток и наново
да кристализира в нови, различни форми, които са
преходни и пак се стопяват в този поток. Само духът
остава и продължава да се изгражда чрез последователни и безкрайни превъплъщения, като се изкачва
нагоре, към светлината. Какъв ли ще бъда, когато заживея отново? Интересно. Интересно…
Бележки
[1] по-високи култури, пазещи засети под и между тях други култури
[2] страх от открити пространства
Превод: Сидер Флорин
Край
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ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ ИЗГРЕВ
акад. Виктор
МЕДИКОВ

Влъхвата и президентът бавно се разхождаха по родовото
имение.
- Печелиха досега
тъмните, защото в
тяхното време се намирахме, Галактическата нощ, или Галактическата зима, ако
щеш. Както искаш,
така го наричай, Индийските Веди казват
за това време – КалиЮга.
Сега настъпва Галактическият изгрев.
Минахме през времето на тъмните сили.
Почти сме минали. За
първи път за цялата
история на съществуване на човечеството.
Рано е обаче да слагаме лаврите.
Дошло е време
да се събуждаме. Не
бива да проспим тоз
момент величествен
не само за Земята,
но и за цялата необятна Галактика. Все
едно мечката да проспи пролетта. Знаеш,
предполагам, че ако
мечката навреме не
стане от зимния си
сън, значи никога
няма да стане.
- За фамилията ми
ли намекваш?
- Фамилията ти е
подходяща. Не е имало досега толкова
отговорен момент за
цялото съществуване
на нашата планета. А
съществува тя от милиарди години. Ние
трябва да сме готови.
Да подготвим всичките си средства, в името на предците, в името на потомствата. Голяма е отговорността
ти, Княже. Време е да
го осъзнаеш.
- Почакай, Учителю. Ти ме хващаш без
подготовка. Направо
започваш с Галактически изгрев и моята
вселенска отговорност. Готов съм аз да
отговарям. Никога не
съм се крил, но ти говориш за неща непознати. За земния изгрев знам, за годишните времена, за пролетта, но за това - не.

Що за чудо е това Галактическия изгрев?
Не са ме учили на тез
неща. Аз си мислех,
че за конкретни неща
ще си говорим. А ти
ме подхващаш за глобалното, даже галактическото.
- Имено това е найважният, насъщният
проблем сега, засягащ не само всеки без
изключение човек,
но и всяка жива твар,
всяка тревичка на Земята.
Като домакин ще те
нахраня, напоя, да си
починеш ще ти дам.
Но всичко това ще
правим едновременно. Знаеш ли закона
”Да се храниш, както
дишаш”. Него ще спазваме. Нещо повече
- целият живот е една
голяма почивка, ако
всичко се прави с радост и твори с любов.
Древните наричали
„академия” беседата
между двама умни
мъже сред природата. Ето ние с теб академици ще бъдем. А
понеже в Рус всички
живели сред природата, то практически до насилственото
покръстване на страната всички Ведруси били академици,
по съществуващите
понятия, разбира се.
При това такива, че
днешните академици
и за техни ученици не
стават.
Децата във Ведическата Рус изучавали
от детството си онова,
за което днес академиците не са и чували. Обучавали всички
деца, без изключение, но не насила, а
по желание. Желание,
което днес не ще видиш в очите на учениците. Децата бивали
обучавани направо
от мировите Канони, или по днешному
– Закони, от устройството на Мирозданието. Без туй не може
човек достойно да
живее, защото той е
същество не толкова
биологично или дори
социално,
колкото
космическо.
Ти например каз-

ваш, че нищо не си
чувал за Галактическия изгрев. А защо,
в чий интерес е тези
простички истини да
бъдат скрити?
- Сега знам в чии
интерес е. Но би ли
пояснил все пак. Твоите отговори са винаги неочаквани и
съвършени.
- Добре. Гледай.
Всички знаят, че има
време на денонощието: ден, вечер, нощ,
утро. И отново. И така
до безкрая. Защо.
- Тук всичко е пределно ясно, всяко
дете го знае: Земята
се върти около своята ос. Съответно
слънцето огрява различни части на Земята по различен начин.
Нещо повече, продъл
жителността на деня
и нощта се променят
непрекъснато, понеже Земята се върти и
около Слънцето, като
се приближава или
отдалечва от него.
Независимо от това
съвремената наука с
точност до секунда
може да определи
точния момент на изгрева или залеза.
- Много добре. А
кажи ми сега нощта и
денят по нещо друго,
освен осветлението,
различават ли се.
- Разбира се, че се
различават. През нощ
та е съществено постудено и съответно
животът замира, още
повече без светлина. Всичко живо спи,
сили събира, за да
може на сутринта да
се събуди и продължи пълнокръвния си
живот. Но има и други
същества, които действат само през нощта,
а денем си почиват.
Даже и сред хората ги
има: крадци, бандити, убийци. То е ясно
защо - със спящия човек е по-лесно да се
справиш и никой не
ти пречи.
- Ето, че ти сам се
доближаваш до разбирането за тъмните. При това на един
съвсем малък интервал от време. Обърни
внимание, че за Бога,

за Природата тъмното не е лошо. При
Него всичко е прекрасно. Лошото е измислено от тъмните
и те го реализират на
практика. Изхитрили
са се да превърнат
доброто в лошо.
- Да, с микроскопа
можеш открития да
направиш, но може и
човек да убиеш. Това
ли имаш пред вид?
Има една поговорка:
лекарството отрова е,
отровата –лекарство.
Съгласен съм, с теб е
трудно да се спори.
- Сега виж нататък.
Ти сам каза, че Земята се върти не само
около оста си, но и
едновременно с това
около Слънцето. При
това не се върти по
равен кръг, а по изтеглена елипса.
- Да, това науката го
знае, макар да не така
добре като дневния
цикъл. За сметка на
въртенето ни около
Слънцето наблюдаваме четирите годишни
времета: пролет, лято,
есен и зима. Отново
четири! Същото като
утро, ден, вечер, нощ.
Земята е най-отдалечена от Слънцето
на 22 декември, когато е зимното слънцестоене. Три дена.
След това планетата
ни тръгва да се доближава до светилото,
денят расте, а нощта
намалява. На 22 юни
е денят на лятното
слънцестоене – найдългият ден и съответно - най-късата
нощ. След три дена
започва обратният
процес: Земята се отдалечава от Слънцето, денят намалява,
а нощта расте. Има и
други дни на пролетното и есенно равноденствие, когато денят и нощта са почти
равни. Това са 22 март
и 22 септември.
През зимата природата си почива, натрупва сили, Земята
също. Наблюдаваме
големи изменения в
поведението на животните,
птиците,
рептилиите. Също и
при хората.

- Виждаш ли колко
добре знаеш всъщност нещата, макар
градският ти живот
да е наложил своя отпечатък. Прав си: времената на годината са
аналогични на частите на денонощието.
Зима - нощ, пролет
– утро, лято – ден,
есен - вечер. Знанията за това позволяват
на човека да се подготвя за различните времена. Не само
позволяват, но го и
заставят. Подготвя се
не просто така, как да
е, ами основателно,
за да има радост на
душата и щастие в семейството. Представи
си за минутка, включи въображението
си, интуицията: лято,
жега, всички се къпят,
тен събират, по шорти ходят. Представи
ли си? Потопи се изцяло в таз картинка.
Наоколо
плодове,
зеленчуци,
цветя,
аромати. Прекрасна
гледка и блаженство
се стеле навсякъде.
Но умните хора
знаят, ще дойде и друго време, трябва да се
готвят за зимата. Така
трябва да се готвят,
че да не зъзнат, да не
преживяват едвамедвам, да не чакат час
по-скоро да си отиде.
Тогава зимата ще се
превърне в прекрасно нежно явление,
от Бога замислено за
щастие на Неговите
деца.
Да предположим,
че хората от едно селище така се радвали
на лятото, че забравили за зимата. Един
път се живее, казват
те. Сега е хубаво, животът е песен.
Но идва зимата, а
те са още по бански.
И нищо не е поставено в хамбарите и
зимника. Нещо като
приказката за щуреца
и мравката.
Сега да надникнем
в съседното селище.
Друг път са избрали
за себе си те. Старателно се подготвят
за зимата: постегнати
къщи, дърва, билки,
гъби, плодове и кон-

серви...
Подготвили ските и шейните,
дупки за моржуване
в леда изкопали. Живеят си по-добре и от
лятото, защото време
имат много, пък и жегата започва да омръзва. Знаеш, нали, че
руснаците без зима не
могат, без хрупкавия
сняг и ледения мраз.
- Кой с това ще спори, Учителю. Азбучни
истини говориш! И
примерът ти, според
мен, не е много удачен. Като на дете ми
ги разказваш.
- А ти не бързай,
Княже. Азбучни ми
били истините? И
примерът ми бил абстрактен, откъснат от
живота?
Можеш ли да ми отговориш къде се дянаха индианците? До
идването на пришълците – завоеватели
на Америка, там било
пълно с тях. И изведнъж почти всичките
изчезнали. Не просто
цели селища, изчезвали цели континенти. Било достатъчно
да им донесат огнена
вода. Знаели, че индианците нямат имунитет срещу алкохола. Между другото,
червенокожите винаги, милиони години,
в цялата Галактика са
били съюзници и помощници на бялата
раса в космическата
борба с тъмните сили,
със сивите. Сам знаеш,
че ако безпробудно
пиянства човек, той
за всичко забравя. За
зимата също. Живеят с едничката мисъл
– къде да намерят огнена вода, та никога
да не свършва.
Спомни си само
за нашите сибирски
народи,
северяните, уралците, които
също били изличени
с водка. Колко от тях
са останали сега? Не
селища, цели народи
измирали. Ами руснаците също, и до днес
се опитват до смърт
да ги опияняват, но
ние вече в гените си
имаме противоотрова на това зло. Получили сме го в една от
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предишните галактически зими. Сега благодарение на сивите
получаваме и имунитет срещу лъжата.
Прекалено доверчив
бе руският народ.
Всякакви
мръсници се опитваха да го
прецакат и окрадат
напълно.
Този пример е за
онези, които не са
се подготвили както трябва за зимата.
Виждаш, нали, че не
едно или две такива
селища са изчезнали,
а стотици хиляди по
всички континенти на
земното кълбо. А ти
казваш примитивен
ми бил примерът.
Има и други примери, за тези, които
добре са се подготвили за зимата. Погледни към северноевропейските страни.
Финландия, например. Студеничко ли е
там? А мнозина живеят като в рая. И с наши
туристи там е пълно,
и с американци, европейци, на ски, на
елени да се повозят,
ледените дворци да
погледат...
На пръв поглед е
банално, дори глупаво, да се говори за
всичко това, което
още от раждането е
знайно. Но нека да
разсъждаваме
нататъка.
И така, Земята се
върти около оста си и
от това се наблюдават
частите на деня: ден,
вечер, нощ и сутрин.
Четири части.
Земята се върти
около Ярило – Слънцето, и се наблюдават
времената на годината; пролет, лято, есен,
зима. Също четири.
Но, отговори ми,
Княже, нима Слънцето на едно място
стои?
- Както всичко във
Вселената и то се движи – с голяма скорост.
Нашите ракети не могат и да помислят за
такива скорости. Но
нататъка не помня
какво беше, даже не
си спомням учил ли
съм го някога.
- Как и за Сварог,
за Кръга на Сварог ли
нищо не знаеш?
- Може би нещо
от приказките. Нали
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знаеш, когато нас ни
възпитаваха, то вече
и истински руски
приказки почти не
бяха останали. Няма
да лъжа, Учителю,
не помня. Църквата
всички тия неща ги
отхвърля като езически.
- За това иде реч,

изкуствения свят, без
да го синхронизира
с естествения, с божествения свят. Нещо
повече, не само не го
синхронизира, ами
разрушава естествения свят. Не съвпадат
вибрациите. Не са
просто асинхронни,
ами са и крайно вред-

се приближаваме към
центъра, настъпва Галактическата пролет
(изгрев), последвано от Галактическото лято (ден). Когато
Слънчевата система
полети обратно, то
настъпва Галактическата есен (вечер), а
след нея идва и Галак-

ли, миналия път говорихме за блуждаещата звезда Немезиде
( при шумерите се е
наричала
Нибиру),
чистачката на нашата
Галактика?
- Как да го забравя,
след като тя се е запътила към нас. Много
добре дори помня, че

Княже, че по-нататъка никой (за разлика
от предците ни) нищо
не знае, защото това
никъде не се преподава. Макар какво
може да е по-просто:
всичко на този свят
се движи и вибрира.
Ако честотата на вибрациите на различни системи съвпада,
спазват се принципите и пропорциите на
Златното сечение, то
наблюдаваме Хармония. Ако ли не - хаос.
Обърни внимание:
Хармония може да
има както денем,
така и нощем. И хаосът може да възниква нощем и денем.
Това е важно да се
знае. Когато говорим
за светлото и тъмното. Накарай бухала
през деня да лети, а
нощем да спи, или
мечката да спи през
лятото. Какво ще получиш? Именно, пълен хаос! Каноните
трябва да се следват,
тогава ще живееш в
съгласие с всички.
Независимо от периода!
Човекът
създал

ни. Вредни за всичко
живо от Бога създадено.
- Както войниците,
които марширувайки
по моста, създават
такива вибрации, че
той може да се разруши? Точно тази асоциация ми дойде наум в
тоз момент.
- Нещо такова се
получава. И така, нашата Слънчева система се върти около
центъра на Галактиката заедно с множеството други такива системи. Млечният
път е нашата Галактика. Има формата на
свастика, само че от
Земята се не вижда,
защото ние гледаме
отстрани, а не отгоре.
Всички материални космически тела
се движат с огромни
скорости. И Слънцето лети неимоверно
бързо по своята елиптична орбита, като
ту се приближава до
Галактиката, ту се отдалечава от нейния
център. Това движение е основата на цикъла на Галактическите сезони. Когато

тическата зима (нощ).
Пълният оборот на
Земята около центъра на Галактиката в
древна Рус наричали
Кръга на Сварог, който включвал четирите
галактически сезона.
Продължителността
на един такъв цикъл
е 25 920 земни години.
Но това не е всичко. Самата Галактика
се носи в Космоса с
още по-голяма скорост, и не безцелно,
а около центъра на
Вселената, отново по
елипса. Аналогично
наблюдаваме отново
четири сезона: Вселенска пролет (утро),
Вселенско лято (ден),
Вселенска есен (вечер) и Вселенска зима
(нощ).
Ако всичко на този
Свят се премества
както дойде, хаотично, а не по определените от Твореца параметри и траектории,
светът би изчезнал
още в първия си ден.
Всички космически
тела биха се изпоблъскали и взаимно
унищожили. Помниш

всички заедно и всеки поотделно сме отговорни за делата си
на Земята. Всеки ще
получи заслуженото.
Всичко тъмно, всяка
черна мисъл дори,
ще бъде унищожено,
за да може пред лицето на Галактическия изгрев оцелелите да се представят в
първозданния си вид.
Ако разбира се, има
оцелели след такова
почистване.
- Виж, за вас, невежите, тази звезда е
блуждаеща. В дейст
вителност нейните
изключително трудни
траектории са сметнати с велика точност.
Те зависят от нашето
и на други като нас
поведение сред просторите на Вселената. От нея никой не е
пострадал напразно
и няма да пострада.
Просто всички ще си
получат заслуженото.
Хармонията ще бъде
възстановена. Но да
се върнем на основната тема.
Продължаваме напред. Вселената от
своя страна се вър-

ти около центъра на
Мирозданието, което
оформя неговите четири сезона.
Да обобщим. Един
оборот на Земята около своята ос – 24 часа,
денонощие, в което
има четири части:
ден, вечер, нощ, утро.
Един оборот на Земята около Слънцето
– 365 дни, или една
година, в която също
има четири сезона:
лято, есен, зима, пролет.
Един оборот на
земята около центъра на Галактиката
– 25 920 години, Галактическа година, с
нейните сезони: лято,
есен, зима, пролет.
Това е Кръгът на Сварог.
Няма сега да ти
пълня главата с подробности за Малкия
Сварог, за Големия,
за Яйцето на Малкия
Сварог, за Коло Ярила, Сурия и др. Засега
това не ти е потребно.
Пък и винаги, когато ти потрябват тези
подробности, можеш
да разчиташ на мен.
Вселенските
годишни времена, през
които нашата Галактика прави пълен
оборот около центъра на Вселената, се
измерват с милиони
земни години.
Милиарди години
са необходими, за да
приключи целият цикъл на сезоните на
Мирозданието. Има
точни разчети на тези
цикли. Съвремената технократска наука тези разчети не
ги познава все още,
защото тя още не си
представя устройст
вото на мирозданието. Оплела се е
науката като пате в
кълчища с нейните
безкрайни и несъстоятелни теории. Но
нашите предвидливи
и грижливи прародители запазили всички
разчети и методологии и се погрижили
те да попаднат при
истинските Ведруси.
Предците ни добре
знаели какво предстои и основателно
подготвяли своите
потомци.
следва

Дух и материя
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„Духовната наука обаче същевременно знае, че материалните вещества се
намират в определено отношение с духа. Който действително застъпва един
духовен светоглед, е запознат, че именно при такива вещества не се касае
просто за материя, а вътре, както в едно същество обвито с кожа, живеят
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дух и душа. В този смисъл теософията говори за духа, който е въплътен в
златото, в кварца, в арсеника или в отровата на беладоната.”
Рудолф Щайнер

Магическият чар на минералите

Д

Днес е нещо нормално да видите хора,
които носят планински
кристал или аметист
на верижка, на обици
или инкрустирани в
пръстен. Хората украсяват бюрата, домовете или малките си
олтари с геоди, друзи,
кристални топки или
единични кристали.
Дайте на малките деца
кутия с огледални камъчета и те ще се забавляват доста време.
Това би било доста
приятно и успокояващо занимание дори за
възрастните. Мнозина
смятат този интерес
към кристалите и камъните за феномен на
съвременната епоха и
Ню ейдж движението,
но това едва ли е вярно. Магическият чар на
минералите е омайвал
човечеството от хиляди години.
От стари времена
камъните привличат
и вълнуват хората. В
древността те не само
са използвали различни камъни за оръдия
на труда или оръжия
- усещали са магията
в някои от тях и са се
научили да я използват. Кристалите им
отваряли вратите към
психичните сили, лечителството, духовното
развитие, защитата и
Божествените напътствия. Когато говорим
за старите традиции
в използването на камъните, обикновено
си спомняме за древен Египет. Всъщност,
те започват много порано.
Археологическите
разкопки доказват, че
хората от късния палеолит (25 000-12 000
пр.н.е.) вече са се кичели с мидени черупки, украшения от кост,
зъби и красиви камъчета. Един от най-свещените камъни по онова време бил кехлибарът. Цивилизациите
от Месопотамия през
седмото хилядолетие
пр.н.е.
изработвали
мъниста от карнеол
и планински кристал.
Около 2000 г. по-късно
в същия район грави-

рали цилиндрични печати от стеатет и мрамор; към четвъртото
хилядолетие изработвали печати и от планински кристал.
Древноиндийската
цивилизация от третото хилядолетие пр.н.е.
използвала много и
разнообразни видове
скъпоценни камъни,
които можели да се
намерят в този регион. Един женски колан,
открит при разкопки в
Харапа, ясно показва
какви камъни са били
познати и използвани
по онова време: червен карнеол, зелен
стеатит, ахат, яспис,
амазонит, нефрит и
лазурит. Един древен
санскритски ръкопис
по астрология (400 г.
пр.н.е.) описва подробно магическите сили
на известните в този
регион камъни.
Преди 5000 г. в Афганистан имало мини за
добиване на лазурит, а
на Синайския полуостров добивали тюркоази. По Средиземноморието, а в някои случаи и далеч отвъд тези
територии, са открити
свидетелства за процъфтяваща търговия
със скъпоценни камъни. Афганистанският лазурит достигал до Египет много преди 3000
г. пр.н.е., а до Древен
Шумер - преди 2500 г.
пр.н.е. Образци, добити
в онези мини, са открити в Гърция, Рим, Индия
и дори в Китай.
Финикийците, известни като големи
мореплаватели и тър
говци, купували кехлибар от района на
Балтийско море и след
това го превозвали до
Северна Африка, Турция, Кипър и Гърция.
Това е доказано чрез
спектрален анализ на
кехлибарени гердани,
намерени в гробове от
епохата на Микенската
цивилизация.
Кехлибарените мъниста, открити в Крит
и Англия, датират от
2000 г. пр.н.е., а висулките и мънистата, открити в Естония, са от
3700 г.пр.н.е. След епо-
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хата на Александър Велики (356- 323 пр.н.е.)
търговията между Изтока и Запада се оживила и на бял свят се
появили нови скъпоценни камъни.
Как са били използвани камъните в древен Египет, съдим найвече от гробниците и,
по-специално, тази на
Тутанкамон, управлявал през 1361-1352 г.пр.
н.е. Египтяните вярвали в задгробния живот
и затова използвали
много скъпоценни камъни, които да защитават мъртвите и да им
осигурят добър късмет
пред съдниците в подземното царство. Археолозите намерили
143 украшения върху
мумията на Тутанкамон; те са изработени от злато, карнеол,
алабастър, амазонит
и нефрит. За разлика
от вавилонците, които не се интересували
много от задгробния
живот, египетските накити не били предназначени за ежедневна
употреба. Пръстените
със скъпоценни камъни започнали да се използват много по-късно като аксесоар към
облеклото.
Египтяните, гърците, етруските и други
средиземноморски
цивилизации започнали да носят пръстени
от злато, сребро, желязо, гравиран кехлибар
и слонова кост. Отначало те били съвсем
обикновени, но постепенно се превръщали
в
пръстени-печати,
подобно на цилиндричните, и с тях се подпечатвали документи.
Пръстените, открити
в селищата на скитите
край Каспийско море,
датират от бронзовата
епоха (второто хилядолетие пр.н.е.) Намерена е глинена плочка
от периода на персийския цар Артаксеркс
I, на която е документирана продажбата на
златен и изумруден
пръстен.
Фактически плочката съдържа
нещо като гаранционна карта, удостове-
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Златен пръстен със
скъпоценни камъни,
изработен в древен Египет

ряваща, че камъните
няма да паднат през
следващите 20 години
- едва ли ще накарате някой съвременен
търговец да ви подпише такъв документ.
Щом започнали да инкрустират скъпоценни
камъни в пръстените
(това ставало по различно време в отделните култури), не след
дълго ги последвали
огърлиците, обиците,
гривните, брошките и
украшенията за глава.
По времето на Римската империя било обичайно да се подарява
пръстен за рождения
ден (annuli natalitii).
По-късно гърците за-

минералогия - „За камъните” - е написана от
гръцкия учен Теофрат
(372-287 пр.н.е.), който
се смята за ученик на
Аристотел. Друг ранен
гръцки лапидарий е
написан от Дамигреон;
по-късно - между I и
VI век - е преведен на
латински. Плиний Стари (23-79 сл.н.е.), автор
на 37-я том на “Historia
Naturalis” (Естествена
история), събира цялата информация от своите предшественици; за
съжаление, само в този
том е написано нещо за
скъпоценните камъни.
Плиний загинал, докато
наблюдавал изригването на Везувий.
Към IX век в Европа
започват да се появяват подобни ръкописи, наред с творбите
на арабския философ
Авицена
(980-1073).
През XI век Марбод,
епископ на Рен (Франция), прави доста подробно описание на минералите. През XIII век
в Германия е публикуван трудът на Волмар
„Steinbuch”, както и „De
Mineralibus” на Албертус Магнус (1206-1280).
През 1546 г. Георгиус

Инкрустиран със скъпоценни камъни (лазурит,
сердолик и тюркоаз) нагръдник от древен Египет

почнали да събират информация и да описват
лечебните свойства на
скъпоценните камъни.
Тези минераложки и
медицински текстове
се наричали лапидарии. Много от качествата на камъните и астрологичната символика,
свързана с тях, идвала
от по-ранни арабски
лапидарии. Най-старата запазена книга по

Агрикола пише „De
Natura Fossitium” - изследване върху камъните и техните физически свойства, както
и „De Re Metallica” от
1556 г. - книга за разработването на мините.
В средновековна
Европа хората носели
амулети и пиели еликсири от определени
камъни, защото вярвали в лечебните им

качества. Разбира се,
само богатите можели да си го позволят.
Този интерес довел до
написването на нови
книги по този въпрос:
„Speculum Lapidum” от
венецианеца Камилус
Леонардус (1502г.); „De
Gemmis et Coloribus”
от Джеронимо Кардано (1587г.); „Gemmarum
et Lapidum Historia” от
Алсемус Бьотиус де
Боот (1609 г.). Пътеписите на Марко Поло
от XIII век и на Жан
Банист Таверне от XVII
в. също съдържали
ценна информация за
скъпоценните камъни,
техните източници и
приложение.
Въпреки че през вековете различни камъни идвали на мода или
били забравяни, те никога не загубили своята привлекателност
за хората. Най-напред
тяхната магия била
достъпна за всеки,
който можел да си намери желания камък.
По-късно вълшебните
им качества станали
привилегия на богатите. Днес всички имаме
възможността да ги
притежаваме и да се
възползваме от тях.
Трябва ни само усет,
практика, търпение и
вътрешно убеждение.
„Каменните порти”
са портал към духовното и психичното
развитие чрез правилното използване
на скъпоценните камъни и минерали. Те
са средства, които ни
подпомагат в стремежа ни към по-добър
живот на всички нива.
Въпреки че съзнателното използване на
магическите качества на минералите, за
разлика от простото
им колекциониране,
е твърде сериозно занимание, то може да
ви забавлява и да ви
изпълни с радостно
очакване.
Денят, в който научаваме нещо ново,
не може да се смята за
загубен.

В
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„Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази светлина
всеки може да се лекува. Затова е добре човек да носи златни пръстени със
скъпоценни камъни.”				
Петър Дънов

21

“Върхът на египетската пирамида е бил кристал и в различни периоди са можели да сменят горния камък. Тоест, кристалът на върха на пирамидата можел да бъде заменен с друг скъпоценен камък, тъй като всеки камък има своя
честота на вибрация и уникални качества.” Браян Гратън, „Махатма I и II”

Подготовка за работа
с кристалите

Сребърен пръстен с ларимар
(син пектолит)
http://freya.bg/

След като се сдобиете с кристал или кристали, изчистете ги, щом се приберете у дома.
След това всеки ден отделяйте по малко време да се сближите с тях. Подръжте ги, разгледайте ги, почувствайте формата им, ъглите
им. Лекичко ги притиснете един по един към
челото си, между очите. Вижте дали ще проблеснат цветове или мигновени образи, ще
чуете ли звуци, ще изплуват ли чувства.
Можете да изчистите камъните си от нежеланите вибрации по няколко начина. Ако
камъкът е монтиран в бижу, подръжте го няколко минути под струя студена течаща вода;
след това грижливо го подсушете. Студената
вода не е препоръчителна при някои кристали, например опал и тюркоаз, защото те реагират зле на резки температурни промени
и могат да се напукат. След това прекадете
кристала с тамян, смирна или лотос. Накрая
го прекарайте много бързо през пламъка на
свещ.
Ако камъкът не е инкрустиран в накит и не
е от крехките, можете да го заровите в малка купа със сол за известно време - от час до

два дни, зависи как ще се усеща,
когато го извадите. След това го
изплакнете старателно под струя
студена течаща вода и го подсушете. Солта не е препоръчителна при някои
камъни, например перли, опали и тюркоази.
След това непременно я изхвърлете, защото
тя е поела негативните вибрации и не бива
да се използва отново. Друг начин: разтворете половин чаша сол в литър студена вода и
потопете кристала за няколко часа - зависи
колко се нуждае от изчистване. Ако не искате
да използвате сол, заровете кристала в земята за три дни. Обитателите на апартаменти да
не се отчайват: те могат да използват пръст
в саксия. След това го подръжте под студена
вода, прекадете го с благовония и го прекарайте през пламъка на свещ.
Какъвто и метод да използвате, винаги е
разумно да направите последните две стъпки. Димът и пламъкът като че ли запечатват
пречистения камък и му помагат да разгърне по-бързо магическите си качества. Когато
пречиствате меки камъни, например калцит,
не бива да ги слагате във вода, защото тя ще
ги разруши. Вместо това ги прекадете с благовоние и ги прекарайте през пламъка на
свещ.
Сега вече камъните ви са готови - поне някои от тях. Ще ви се прииска да оставите едни
за украса, а други да запазите за магически
цели. Не позволявайте на други хора да ги
пипат без причина. Тъй като лесно се забравя кой кристал какъв е, съхранявайте ги по-

Скъпоценните камъни
и зодиакалните знаци
Всеки минерал има
своя структура, около
която се разполага неговото информационноенергийно поле. Кое е
първично в минерала физическата му структура или неговото поле, е
въпрос, с който се занимава езотеричната минералогия. Астролозите
от своя страна се интересуват преди всичко
от взаимодействието на
минералите с човека.
Камъни, които са
свързани със зодиакалните съзвездия, господстващи на небето
в момента на раждане
на човека, въздействат
благоприятно
върху
съдбата и живота му.
В таблицата има данни за всеки зодиакален
знак, като са взети предвид 27 астрономични
школи. Цифрата в скобите означава броя на

Близнаци
(22.05-21.06)
берил (10),
ахат (8),
топаз, планински крисОвен
тал, тигрово око (по 7),
(21.03-20.04)
сардоникс, хризопраз
аметист, сердолик (по (по 6),
10),
аметист, цитрин (по 5),
рубин (8),
карнеол, оникс (по 4),
диамант (6),
всички пъстри и ивиродонит (5),
чести камъни
сардоникс, халцедон
(по 4),
Рак
хематит, оникс (по 3),
(22.06-22.07)
всички червени камъни адулар, халцедон (по 7),
ахат, сердолик, хризоТелец
лит, хризопраз (по 5),
(21.04-21.05)
авантюрин, аметист, биахат (13),
сер, нефрит (по 4),
тюркоаз, сардоникс (по тюркоаз, смарагд, опал
9),
(по 3),
корал, оникс, розов всички бели непрозрачкварц (по 5),
ни камъни
нефрит (4),
авантюрин, смарагд, ма- Лъв
лахит (по 3),
(23.07-23.08)
всички бели прозрачни хризолит (10),
камъни
рубин, кехлибар (по 9),
астрологичните школи,
които препоръчват дадения минерал за конкретния знак.

яспис (8),
гранат, топаз (по 6),
сердолик (5),
берил, тигрово око (по
4),
планински кристал, малахит, сардоникс, циркон, цитрин (по 3),
всички златисти и жълти камъни.
Дева
(24.08-23.09)
яспис (13),
смарагд, нефрит, сердолик, сапфир (по 8),
планински кристал (7),
оливин, цитрин (по 6),
халцедон (5),
ахат, оникс (по 4)
Везни
(24.09-23.10)
диамант, опушен кварц
(по 8),
бял нефрит, опал, планински кристал (по7),
сердолик, яспис (по 6),
берил, топаз (по 5),
фелдшпати с преливащ
(във вид на око) рисунък, хризолит, цитрин
(по 4),
всички розови камъни

отделно в малки кутийки или полиетиленови
пликчета и поставете бележка с името на камъка. Отделете специално място за тях. Можете да си купите малка пластмасова кутия
с чекмедженца - продават се в магазините за
бижута и бельо. Ако вътре няма отделения,
направете си сами, като използвате ленти от
твърд картон. Сложете етикет на всяко, за да
знаете кой камък какъв е.
Преди да започнете да използвате кристалите си, прочетете описанията. Ще се изненадате каква дълга история имат много от
скъпоценните камъни, разпространени по
света. Минералогията е изключително интересна наука. Не по-малко изумително е как
са били използвани кристалите в човешката
история за лечение и магически ритуали.
http://zoohit.bg/
Скорпион
(24.10-22.11)
карнеол, топаз (по 10),
хематит (9),
гранат (8),
аквамарин (7),
яспис (6),
аметист, малахит, рубин, сапфир, хризопраз
(по 4)

гранат, смарагд, котешко око, обсидиан, опал,
опушен кварц, яспис
(по 4),
всички червени прозрачни и всички черни
камъни

Водолей
(21.01-19.02)
лазурит (13),
Стрелец
обсидиан (11),
тюркоаз, сапфир (по 8),
(23.11-21.12)
хиацинт (циркон), гратюркоаз (10),
нат, соколово око (по 5),
аметист (7),
аметист,
планински
халцедон (6),
циркон, гранат, изум- кристал, яспис (по 4)
руд, лазурит, хризолит
Риби
(по 5),
амазонит, оникс, сап- (20.02-20.03)
фир, топаз, чароит (по аметист (10),
4),
сапфир (7),
всички червени и зеле- александрит, червен
ни камъни
корал, хризолит, яспис
(по 6),
Козирог
аквамарин (5),
бисер, лазурит (по 4).
(22.12-20.01)
оникс (15),
Източник:
малахит (8),
Е-списание Маргарита
рубин, хризопраз (по 6),
http://margaritta.dir.bg/
ахат, аметист, морион,
mmai.htm
нефрит (по 5),

Световно наследство
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Верона - балконът на Жулиета

РОМАНТИКА И КАРНАВАЛ
Продължава
от стр. 7
Широка популяр
ност като ероти
чен атрибут има и
ветрилото, с което
дамите изпращали
любовни сигнали
на своите обожате
ли.
С въздишка на
пускаме лагуната
и се отправяме по
маршрута на влю
бените:
Венеция
– Верона – Падуа.
Верона е при
ветлив град с древ
на история. Бил е
стратегически цен
тър през римска
та епоха. Старият
град има типичната
структура на рим
ски град – улиците,
Форума, римската
колона, двете врати
– порта Борзари и
порта Леона, римс
кият театър и голе
мият амфитеатър
„Арена ди Верона”.
Безспорно
след
историческия цен
тър най-голямата
атракция за влюбе
ните и туристите е
къщата на Жулиета.
Историята на дра
матичната любов
между Ромео и Жу
лиета, описана от
Шекспир, довежда
в двора на Жулиета
хиляди поклонници
на вечната любов,
които съзерцават

статуята й и роман
тичното балконче,
разглеждат дома й
и си представят бу

шуващите любовни
страсти в душите на
младите и омразата
на
враждуващи
те им семейства –
Монтеки и Капуле
ти. Външната стена

на къщата е изписана
с имената на влюбени
от цял свят. С турис
тическо влакче разг

леждаме и останали
те забележителности
на града – премина
ваме край къщата на
Ромео, край реката и
моста, кметството и
спираме в центъра. В

града на влюбените
си избираме кокетно
кафене и си поръчва
ме тирамису и капу
чино.
Последната
ни
спирка е Падуа.

Градът ни изненадва
с многото си статуи.
Отиваме на площад
„Сан Антонио” с ед
ноименната базили
ка. Катедралата „Сан
Антонио” е внуши

телна и към нея
има
манастир.
Мощите на свете
ца са тук, сърцето
му се държи отдел
но в стъкленица.
В специално пос
тавен стъклен съд
влюбените поста
вят написани на
лист любовни же
лания. Казват, че
светецът помагал
за сбъдването им.

Бард
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ЗА ДОБРИТЕ ЧОВЕШКИ РЪЦЕ

ТЕФТЕРЧЕТО НА ЛЕВСКИ

Маргарита Петрова
Тръстеник, Плевенско

Антон А. Карбов, Варна

Едно тефтерче Левски ни остави
за пример свят, пред който се мълчи.
Но сякаш питат: “Байно, що направи?”
днес от портрета сините очи.

Добрите, топлите човешки ръце!
Чудесата добри сътворяват те:
дръвче засаждат със обич всеки път,
щом пролетни води буйно потекат.

След клетва пред револвера, камата
народът нему щом се довери,
в това тефтерче честно бе пресмятал
той харча на народните пари;

Даряват с грижа зрънца и водица
на гладната и премръзнала птица.
Пишат ноти – музика бодра звучи,
що в сърцето човешко буди мечти.

за пушки, за патрони - свободата
така скъпернически бе ценил,
че грош дори за него от хазната
и в черни дни не бе си позволил.
В един тефтер за цялата България
той водил бе народните дела...
Апостоле, във днешните безправия –
да ни оправиш сметките - ела!

ВЯРНОСТ

Павел Боржуков – Боржи
Несподелената любов
е до живот,
без право на помилване.
Във нея тлее пещерният огън,
зачеващ идното прераждане.
Не вярвам в клетвената обич,
във верността завинаги.
„До смърт” звучи като присъда –
да бъда страж, а тя в тъмница.
Единствено да бъда верен мога
в несподелената любов –
за цял живот, до смърт,
без право на помилване.
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Картини творят – за очите радост,
наслада, вдъхновение и сладост.
Стих след стих редят и тръпнат сърцата –
възпяват любовта и красотата.

НА ДРУГИЯ БРЯГ
Цветана Качерилска

Един ангел ни чака
на другия бряг –
отвъд въртопите на живота,
в оня живот.
Търпеливо ни чака
да градим, да рушим.
На другия бряг ще отидем
по-леки от птиче перо –
без дрехи, без тяло,
с гола душа.
Дали от голотата си
ще треперим
и ще изпитваме срам
пред погледа
на Божественото око?

Добрите, топлите ръце чевръсти
цвете милуват с любящи пръсти.
На любимия – милувката нежна,
като изворна вода белоснежна.
На падналия ръката подават,
с тревожна радост на крака изправят.
И сбъдват те дръзки мечти момчешки,
тези добри, топли ръце човешки.
Поклон пред вас, любящи, добри ръце!
Поклон и моята обич – от сърце!

Дано не забравим
оттам да си вземем
повече светлина и любов
за следващия живот…

КРАЧКА

Христо Йоакимов

СНЕЖЕН ЧАР

Маргарита Сяркова
Най-после снегът да ни зарадва
през дългата и гола зима.
Най-после студът да ни плени
след сивия и мрачен ден.
Дърветата, облечени във бяло,
откриват магията на Севера.
Природата отново ни вълнува
със своя снежен, зимен чар.

САМОЧУВСТВИЕ
Попитали Ламар как е
самочувствието.
- Виси със страшна сила!
– бил отговорът.

ВКУСНО

Обядваме в Клуба на
журналистите. Идва
сервитьорът Кирчо да му
плащаме.

Искам да вярвам:
всяка крачка,
която правим
във времето,
може да носи въздуха
на приятелската дума.
През лятото ще събираме ручеи,
без да знаем,
че сме в началото на реката,
която преминава
покрай изоставени селища
и покрай влюбени!

- Кирчо, гозбата ти
днес не е вкусна! –
недоволства поетът.
- Като твоите стихове,
бай Лальо! – отговаря
Кирчо и заминава към
кухнята.
Из книгата
”Шегобиецът от
Калейца”,
Найден Ангелов

МИСЛИ

Гергана Стоянова
Отново съм пасивно любопитна.
Не търся стил и форма за духа си.
Душата ми е топка - ще я ритна
и ще последвам само мисълта си.
Мастилени лица несимпатично
намигат ми - оглеждам се за гума.
Омръзна ми да лъжа артистично.
Емоции - каква досадна дума.
А всичко е така безкрайно смешно.
Животът - щур във всичките си роли.
Мъдрецът-Дух ридае безутешно,
а мислите са голи,
голи,
голи...

МИДИ

Гергана
Стоянова
Не крият бисер бисерните миди
/И книгите, които съм прочела/.
Излишните понятия и думи
променят светлината на тунела.
Душата на изкуството е сива,
лишена е от стил и от кокетство.
Идеята за смисъл е фалшива.
Животът и смъртта са само средство.
Зад фрази, закодирани неясно,
не съм прикрила вяра и представа.
Заключената мъдрост е опасна.
Сънят умира, волята остава.

Бард
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Притча
Ж

ивял в планината свят човек.
При него идвали хора отвсякъде за съвет, за изцеление, да
изповядват погрешките си и да
се помоли за тях, защото молитвата му се чувала надалече и нависоко, чак
до Бога. При него идвали всякакви хора – и
бедни и богати. Една разбойническа банда
научила за това и започнала да причаква на
връщане и да залавя богатите хора, които
отивали при него, като ги обирали до шушка.
Така работата на разбойниците вървяла добре. Те започнали да забогатяват от обирите
на богатите поклонници. Веднъж главатарят
на бандата казал на разбойниците: “Ще отида да послушам този свят човек. Толкова време живеем до него и забогатяхме от онези,
които отиват при него. А срамота е, че не го
знаем какво проповядва и защо толкова се
трупат при него и бедни и богати”. Отишъл
главатарят при светията. Слушал ден, два,
три. Накрая се приближил при него и му казал: “Чух твоите проповеди. Искам да отида
в света да опитам твоето учение, право ли е,
че носи богатство за душата и мир на духа.
Но на кого да оставя бандата? Нямам доверие на никого освен на тебе, понеже си свят
човек, както виждам и чувам. Ако се съгласиш да ръководиш бандата, докато се върна,
аз ще отида в света и ще пробвам твоето учение, дали го бива, или не го бива. Трябва да
се опита”. Святият човек му казал: “Хубаво, аз
ще те замествам!”
Отишъл главатарят в света да прилага учението на светията, а светията се предрешил
като главатаря, така че заприличал досущ
на него и застанал пред разбойниците. Нито
един от тях не могъл да види разликата и не
познал, че това не е техният истински главатар. Първата заповед, която издал, била: “Досега хващахме само богатите хора и ги обирахме. А отсега нататък ще хващаме и бедните”. Тази заповед не била много угодна на
разбойниците, защото увеличавала работата
им без полза – какво могат да вземат от бедняци и голтаци. Но нямало какво да правят,
защото думата на главатаря била закон. Знаели, че който не му се подчинява, веднага му
хвръква главата. Затова започнали да хващат

Сайт на Българска
родна партия
www.bg-rodna.org

и бедни, и богати, каквито се паднели. Първия, когото хванали, бил богат човек. Довели
го при главатаря, а той го попитал: “Ти как забогатя? С правда или с неправда?”. Оказало
се, че богатият забогатял с неправда. Наредил им: “Вземете му всичкото богатство, набийте го хубаво и го пуснете”. Разбойниците
изпълнили заповедта. А на обрания богаташ
казали: “Иди си сега и гледай да забогатееш пак, но с правда. Инак, ако те хванем, ще
ядеш отново бой”.
Вторият, когото хванали, пак бил богат човек. Питат го: “Ти как забогатя, с правда или с
неправда?” Оказало се, че забогатял с правда.
Главатарят заповядал: “Вземето му всичкото
богатство, но не го бийте. Пуснете го с мир”.
А на обрания богаташ казал: “Иди в света и
гледай пак да забогатееш, и отново с правда.
Ако не забогатееш, ще ядеш голям бой, защо-
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то няма да ти се размине тогава, както сега се
откупи”.
Третия, когото хванали, бил беден човек:
“Ти защо не си забогатял?” – “Трудих се, работих, но все не ми вървеше”. Главатарят наредил: “Набийте го хубаво и го пуснете.” А на
човека казал: “Гледай да забогатееш, и винаги с правда. Иначе ако те хванем, лошо ще
патиш!” Пуснали бедняка, отървал се само с
боя.
Така постъпвали и така управлявали разбойниците от бандата, когато светият човек
им бил главатар. Това се случва и с хора, и с
общества, и с народи, и с човечеството – да
минат през едно и също положение, когато
ги управляват разбойници и когато главатарят им е свят човек! Тогава се разбира, че и
разбойниците могат да правят добрини, когато Бог им заповяда.
ърнал се главатарят на бандата от
света, отишъл при светия човек и
му казал: “Проверих учението ти.
Право е. Досега не сме били човеци,
а сега ще станем човеци с твоето
учение. Ще разпусна бандата и ще дойда при
теб да се уча”. “Хубаво – казал светият човек, –
ела да се учиш при мене”. Отишъл главатарят
при бандата и се разпоредил, че от утре я
разпуска. Но разбойниците не се съгласили.
Казали му: “Тази работа тук на нас много
ни харесва”. Тогава главатарят им разказал
истината – че той е бил в света да проучи дали
учението на светията е вярно, а на негово
място бил оставил самия светия,
който се преобразил в негов
образ и че той ги е управлявал
до сега. А те му казали: “Неговото
управление е по-добро от твоето.
Отиди при него да се учиш, а
ние ще останем на служба при
него и той ще ни бъде главатар”.
Така и станало. Главатарят
отишъл при светията да се учи,
а разбойниците останали под
командата на светията до ден
днешен и до ден утрешен.

В

Това е една от последните приказки, които
Петър Дънов оставя на
българите, преди да си
замине от този свят
през 1944 г. Кой е главатарят на бандата и
кой е Светията, който
се е преобразил и е взел
образа на главатаря?
Нека бъдещите поколения да разгадават тази
приказка, оставена от
българския учител и
мъдрец.
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