Излиза
всеки
понеделник
Година VI, брой 11 (228) 8 - 14 март 2010 г.

цена 0.55 лв.

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.

ДА НАДВИЕМ АДА С МУЗИКА! Човекът на
И ако вече сме във Ада
и плачат нашите души,
Орфей ще слезе с обич млада
и с музика ще ни спаси.
Никола Гигов

ОРФЕЙ
В СТАРА ЗАГОРА
Никола ГИГОВ
Стара Загора е ярък
книжовен
център
- с много издадени
книги. В една от тези
книги,
публикувана
на български и английски език, четем:
“Стара Загора - един
град на 8000 години”.
Публикувани са много
изображения и цветни

снимки. В сбита форма
любознателният читател може да проследи
развитието на този тъй
древен български град
- с десет пъти променяно име. Незнайното
древно име отпреди
8000 години, древнотракийското Берое,
римското Улпия Августа Траяна, многократното опустошаване на
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новото време

Ние търсим малките чудеса
на България. Ние искаме да се
случват по-често чудеса в живота ни. Ние искаме да правим
чудеса!
Продължава на стр. 4

ЧИТАТЕЛИ!

Търсите ли в. “Родово имение”?

618

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618

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

града, възстановеното
пак Берое, славянското Верея, византийското Иринаполис (784 г.),
възстановеното от хан
Крум през 812 г. отново
Берое, турското Ески
Заара (1364-1871 г.),
българското Железник
– през 50-те години на
XIX век, и Стара Загора
- от 1871 г. насам.
Съжалявам, че в такива ценни издания,
в различните истори
чески ракурси няма и
дума за Орфей. Сякаш
това е невъзможно!
Да започнем с простата логика: след
като Стара Загора е до
казан древен град от
8000 години, то Орфей
е живял преди 3300
години (13 в. пр.н.е.),
което означава, че
градът е съществувал
по времето на Орфей.
В досегашните си 11
издадени книги само
за Орфей очертах ог-

Константин ЗЛАТEВ

1. Човекът на еволюционен кръстопът:

Съвременният човек е изправен пред съдбоносна дилема – или да изгради нова планетарна култура, т. е. да осъществи на практика качествено нов модел на обществена
структура, мислене и поведение, почиващ
върху съответстващ на тенденциите на епохата нов извисен мироглед, или да загине като
биологически вид заедно с планетата, чиято
природна среда той унищожава планомерно,
безогледно и безпощадно от векове, но с особена интензивност през последните десетилетия.
Народната мъдрост – дълбоко езотерична
по своя характер – гласи, че когато колата се
обърне, пътищата пред нея са много. Така и
вариантите за окончателно унищожение на
естествената среда, в която живее земното
човечество, са многобройни и някои от тях
– по зловещ начин взаимно допълващи се.
Продължава на стр 16
ромното влияние на
Орфей
Родопееца
върху цяла Тракия и
огромното влияние
на Орфеевата цивилизация не само върху
България като неин
наследник, но и върху
Европа и света. В тези
книги изнесох и много
изображения и тълкувания за откритите от
мен 6 каменни плочи
с древна писменост
– високо в Родопите
(около връх Орфей 2188 м) - с издълбани
на камъка 5600 букви.
Подчертах находките
на Стефан Захариев
от Бесапара - столицата на бесите (на 8
км югоизточно от Пазарджик). Подчертах
приноса на Петко Р.
Славейков, живял в
Стара Загора, събирал
много старини и ходил
специално в Бесапара
(1882 г.) – столицата на
бесите, за да публикува своя статия в списание “Наука”, където
споделя за открити от
него малки полирани
черни плочки, обкантени в злато, с неразчетена писменост на
тях.
Продължава
на стр. 9

тат знаете?
закон за
- За всеки един.
депутатите, - И какви закони се
издават, също ли ви е изизбрани
от народа вестно?
- Не само какви издаАз разбирах:
дядото на Анастасия владее не
само невиждани
психоаналитични способности,
но и конкретна
информация за
социалното устройство на различни
държави. Но доколко
конкретно би могъл да
познава държавните институции? Нали живее
в тайгата; там няма радио, телевизия, телефон.
Откъде тогава може да
постъпва информация,
да речем за органите на
властта в нашата държава? От никъде.
Следователно той не
владее конкретна информация. И все пак го
попитах:
- Знаете ли, че в нашата държава, в Русия,
съществува такъв орган
– Държавна дума?
- Знам - прозвуча в отговор.
- А кой работи в нея,
също ли знаете?
- Да.
- За всеки един депу-

ват, но и какви ще издадат - предварително е
известно. Е, какво пак се
чудиш, Владимир? Това е
най-простичка задача за
жрец, тя дори не е интересна.
- Ами, учудвам се,
защото не ми е ясно по
какъв начин може да
знаете за всеки депутат
и за това, какви закони
ще се издадат от Държавната дума в близко
време? Това е някаква
непостижима мистика.
- Никаква мистика
няма тук и задачката си
е най-примитивна.
- А можете ли да
обясните това явление?
А тази информираност?
- Мога, разбира се,
всичко е пределно просто тук. Виж сега.
Продължава
на стр. 2

Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

закон за депутатите,
избрани от народа
Продължава от стр. 1
Още преди пет хиляди години фараоните са
имали Съвет. В Римската империя - Сенат. Болярска дума - при царете. Ама кое още да кажа?
Названията са различни, а същността е винаги
една. Не от названието зависи законът, а от това
на какви въздействия ще бъде подложен депутатът. В какви битови условия е затворен и на каква перспектива е обречен. И всичките условия
за тях са програмирани отдавна. Значейки тази
програма, е просто да знаеш и всичко занапред:
и какво, и как те ще са способни да решат.
- Каква връзка имат тук законът и депутатският бит? Как може да бъде свързан бита с най-глобалната програма? Освен това, какво можете да
знаете самият вие за бита на съвременния депутат?
- Ами, много е просто. Разбира се, че няма да
говоря за това, как спи, какво яде и как се облича
един, друг или трети депутат. Това не ми е нужно,
а и не ми е интересно. Но за значимото ще кажа.
Стават депутати хора, както преди, така - сигурен съм - и сега, преодолявайки интриги много.
Това едно. Когато се стремят към власт, в зависимост попадат от онези, които имат материална
власт. Но и след много изпитания те си остават
като в менгеме. Значимата информация за тях
опитва се да пресече програмата и това й се удава.
Какво получава депутатът? Сигурен съм, че
както и преди, така и днес, той получава отделен
кабинет и ново жилище, сега навярно и кола. Освен това помощници – двама, трима, а някои и
повече.
- Да, така е приблизително. И какво, това съответства ли на програмата, разработена преди
хилядолетия?
- Разбира се, че съответства. Но почакай, нека
продължа. Провери дали няма да сбъркам за
съвременното. Ето по-нататък, мисля, че всеки
ден както мнозина други хора работят, трябва да
работи и депутатът. Да ходи на заседание в залата, закони да издава.
- Да, така е.
- И има всеки един определен мандат - четири
години или пет…
- Сега са четири.
- Нека са четири. Когато мине срокът, той пак
на избори ще трябва да се яви. Но и преди този
срок, всеки един си мисли за него.
- Да, мисли.
- Чакай, чакай, ти откъде го знаеш? Нали се чу-

деше, когато ти казах, че знам
какви закони ще издават. А ето,
че и сам твърдиш, че знаеш за
това, че мислят депутатите за
своето бъдеще. Ясновидец ли
си станал? Или мастит предсказател?
- Никакъв не съм станал аз.
Това и за глупака е ясно. Ако
наближават избори, всеки,
който иска да бъде преизбран,
ще мисли за тях и ще извършва
съответните действия.
- Ти само не бързай. Забележи, че каза: ”Ще мисли за преизбиране”.
- Да, казах.
- Но нали депутатът трябва да мисли за новите
закони.
- Е да, едновременно и за законите мисли.
- Кога? В кой период от деня? Изобщо, повярвай ми, за мислене програмата време не оставя.
Народът не един век вече избира депутати и после чака мъдри закони от тях. Но не разбира народът, че програмата, замислена по-рано, не им
разрешава да мислят.
Сам поразмисли върху това някой път.

***
Впоследствие неведнъж съм размишлявал
върху тази ситуация. И наистина, общоприетите
закони за избирането и задълженията на депутатите започнаха да ми се струват пълна абракадабра.
Нека се опитаме да анализираме установената практика. Относително умен човек, дори малко по-умен от другите, е решил да стане депутат
в Думата. Да участва в издаването на мъдри, помагащи да се изгради добър живот, закони.
Докато той преминава мелницата на изборната кампания, кой в по-голяма степен, кой в помалка, попада в зависимост от капитала. Това
изобщо не означава, че на всеки кандидат някой
от богатите в света оказва финансова подкрепа
срещу бъдещи услуги. Достатъчно е избранникът да види какви лостове могат да бъдат задействани с помощта на парите. Показват и ни
разказват за така наречените мръсни техники в
пресата и по телевизията. Но ние гледаме на ситуацията като странични наблюдатели. Човекът,
участващ в кампанията, не е страничен наблюдател. Той изпитва върху себе си атаките на черния
PR (public relation). Ако някой него е изпитвал, то
напълно естествено е
да предположи какво
оръжие може да бъде
използвано срещу него
с помощта на парите. И
напълно естествено ще
има защитна реакция
- нужно е каквото и да
става, той да си осигури
гърба. А гърбът - това е
едрият капитал. Значи,
нужно е да се прикрепи към някой финансов бряг. Или както е
Вариант на родово селище, екоселище
прието днес да се казва
Большая Медведица, Русия
- към олигарсите.

Или попада под зависимост от някаква партия. Няма значение коя, важно е, че после трябва
да отработи тази зависимост.
А какво става с мъдрите закони? Ами нищо. За
изработването им просто не са създадени съответните условия.
Разбира се, депутатите имат редица привилегии. Дори депутатски имунитет пред правоохранителните органи. Но въпросът си остава. Ако се
сложат на едното блюдо на везните депутатските
привилегии, а на другото – нервите, свързани с
тяхната работа, интригите, интензивността на
работа, то не е сигурно кое ще надделее.
Има още едно парадоксално обстоятелство.
В историята на човечеството не се знае за нито
една човешка особа, за нито един супермъдрец,
способен ежечасно, ден след ден да взема само
мъдри решения. Дори най-изтъкнатите управници и пълководци, както се знае, са правели грешки.
Разпределението на работата на депутатите е направено така, че те трябва ежедневно да
заседават. Забележете, ежедневно, по няколко
часа на ден. На всяко заседание да приемат по
няколко законопроекта, и от различни сфери на
обществения живот.
Нито теоретично, нито практически е възможно да се приемат мъдри закони при такова
разпределение на работата. Невъзможно поради недостига на време за размишления. Още
повече, че такова разпределение на работното
време на законодателите има в повечето страни
на различните континенти на земята. Кой го наложил? Той някак сам се е наложил, ще помислят
някои. Не е някак си, и не сам. Твърде обмислен
и целенасочен е. И освен това дори бегло не се
обсъжда.
Може да си говорим колкото искаме за неговата пагубност. Може да се докаже и научно тази
пагубност, с помощта на психоаналитици. Това,
разбира се, е важно, но не е главното. Главното е
да се разбере каква е алтернативата. Но в качеството на алтернатива нищо не ми идва на ум. А и
на кого ще му хрумне, щом като закон се е утвърдила тази практика почти във всички страни.
Но щом дядото на Анастасия пръв заговори
по този въпрос, щом е запознат с работата на
подобните на съвременното законотворческо
събрание в продължение на хилядолетия, възможно е тогава той да може да предложи алтернатива. И аз го попитах:
- А вие можете ли да предложите свой вари-

8 - 14 март 2010 г.

ант на избори и организация на работата на законодателите?
В отговор чух следното.
- За самите избори е безсмислено да се говори, докато не се променят условията за работа и
бита на депутатите.
- А какви по ваше мнение трябва да са техните
условия за работа и бит?
- Преди всичко депутатите трябва поне частично да бъдат изведени от изкуственото информационно поле. Да им се осигури хранене,
способно да поддържа пълноценната работа на
мозъка. Да се създаде образ, ползващ се с уважение в обществото, способен да води след себе си
всеки депутат.
- Какво означава да се създаде образ?
- Съдейки по това, какво говориш ти за депутатите, мисля, че в народа битува отрицателен
образ на чиновника изобщо и на депутата в част
ност.
- Да, най-общо казано, в народа битува отрицателен образ.
- Това е много лошо. Хората изграждат отрицателни мисли-форми по отношение на депутатите и следователно те фактически ги създават
като отрицателни. А образът - това е най-силната, концентрирана енергия на мислите на много
хора.
- А защо хората трябва да мислят за тях положително, ако животът не се подобрява?
- Виждаш ли, получава се порочен кръг. Всеки път избирате сякаш най-добрите от хората, но
щом веднъж бъдат избрани, веднага ги причислявате към лошите.
- Но как конкретно да се излезе от този порочен кръг?
- По-добър начин от този, който предложи
Анастасия, не е имало през последните пет хиляди години и не се предвижда в обозримото
бъдеще.
- Какво имате предвид?
- Земята.
- Но тя казваше, че трябва да се даде не помалко от един хектар на всяко желаещо семейство. Да се дава за пожизнено ползване за изграждане на родово имение. А за депутатите нищо не
е говорила.
- Да, така е. На всяко желаещо семейство. Но
нима депутатите нямат семейства?
- Имат.
- Тогава може би да се започне с тях?
- Народът ще каже, че съвсем нагли са станали, че все не им стигат
облагите.
- Трябва да се обясни на народа за кого се
прави това. Нужно е да
се обясни на народа в
какъв случай могат да
се появяват законите,
които той очаква.
- А как да им се дава
земята на общо основание или с изгода?
- И на общо и не
съвсем. Всеки депутат
трябва да получи не
по-малко от сто и петдесет хектара земя,
върху които трябва
да основе селище от
нов тип. Основано на
принципите, за които
говори Анастасия. От
тези сто и петдесет
хектара пожизнената
собственост на депутата може да е само
един хектар, ако семейството му е малко,
и увеличаване да не се

Четиво с продължение
предвижда. Ако депутатът има деца, и тези деца
също искат да имат собствени имения, то трябва да им се отдели по един хектар и на тях. По
такъв начин депутатът може да получи един, три
или пет хектара в зависимост от големината на
семейството си.
- А къде остават останалите хектари? Вие говорихте за сто и петдесет.
- Тридесет процента от останалите той може
да използва за раздаване на онези, които той
поиска. Върху останалите трябва да се заселят
хора от различни обществени слоеве - военни,
учени, художници, предприемачи. Обезателно
във всяко селище един два хектара трябва да се
предоставят на деца от домове за сираци или на
бежанци. Но в едно и също селище не бива да се
предоставя земя на двама депутати.
- И какво? Ако всеки депутат си има собствено
имение, законите веднага ще се подобрят ли?
- Разбира се, че ще се подобрят. В страната ще
се появят най-мъдрите закони в света.
- Благодарение на какво?
- Сега депутатите прекарват много време в кабинетите си и по заседания, откъснати от народа.
Сега те не получават благодарности за добрите
закони или порицание на лошите. Сега, следвайки естественото си желание, те се стремят да осигурят материалното благополучие на своите семейства. Когато приключат депутатските им пълномощия, те могат да сменят местожителството
си. Да отидат в друг град или дори друга страна,
където никой няма да ги укорява или преследва
в случай на нарушение на някакви общоприети
норми. Смяната на местожителството или страната няма да повлияе върху благосъстоянието
им. Когато имат пари, те навсякъде могат да имат
покрив, продукти, дрехи. Но за пари не е възможно да се сдобият с родово имение, с Родина.
Сега понятието Родина е изопачено. Родина се
нарича територия, фиксирана от граници, определени от някого. А нали Родината започва винаги от родовата земя и се разширява с равните на
теб по дух хора. Тези, които започнат да изграждат свои имения, ще получат Родина и вечност.
Загубата на родовото имение – това е загуба на
Родината и вечността. Това е най-голямата трагедия за едно семейство. Не законите и моралът ще
пазят депутатите от неверни решения, а тяхното
родово имение. И за хората, които имат Родина,
парите няма да са от първостепенно значение.
Само в родовото имение човек може да получи
необходимия хранителен комплекс, в това число


и за работата на мозъка си. А това е много важно
за хората, на които им предстои да мислят много. Заседания на Държавната дума трябва да се
провеждат най-много три дни в седмицата. Останалото време те трябва да прекарват в родовите
си имения. Там да размишляват. Там ще протича
основният процес по създаването на законите.
Жените на депутатите не бива да работят нещо,
което не е свързано с дейността на съпруга депутат. Родовото имение ще опази депутата поне
временно от въздействието на изкуствения информационен свят – от изкуствената информация. Ще помогне на мисловния процес. В умовете на великите философи великите мисли са се
раждали в условия на уединение, а не в момент
на публични изяви.
- А ако част от депутатите не пожелае да вземе
земя и да си изгражда родово имение на нея?
- Ето, че стигнахме и до избирането на народните представители. Ако някой от депутатите не
пожелае да създаде родово имение, народът не
бива да го избира за следващ мандат. Такъв, макар и да има гражданството в страната, в която
се кандидатира, всъщност той е за нея чужденец.
Тази Родина не му е нужна. И колкото и хубави
неща да се говорят за него, на дело той нищо
добро няма да донесе на народа си със своята
дейност.
- Но като знаят, че избирателите ще предпочетат кандидатите, които имат родови имения,
някои депутати могат да вземат земя да си построят къщи палати, тенис-кортове и тухлени огради, вместо да садят гора и жива ограда, както
казваше Анастасия. Тогава какво?
- Тогава те ще разкрият същността си. Хората и
в този случай могат да направят правилен избор.
Знаеш ли защо в Русия се е наложило бащиното
име? Още от по-рано, когато се представял човек, казвал: Иван от имението на Никита - и назовавал името на баща си или дядо си - основател
на родовото имение. Значи, че имението е било
прославено с нещо. Назовавайки го, човекът найпълно представял себе си, своя характер, способностите си. Онзи, който не можел с гордост
да назове имението си, се смятал за безроден.
Колкото повече говореше дядото на Анастасия
за родовите имения, толкова по-силно в моето
съзнание се обрисуваше картината на бъдещето
на страната. Само си представете! Представете
си! Триста и шестдесет депутати от Държавната
дума вземат по сто и петдесет хектара земя и организират триста и шестдесет прекрасни селища
от нов тип. Всеки от тях
не на думи, а на дело
показва на какво е способен.
И ще се появяват в
Русия първите триста
и шестдесет оазиса, в
които руснаците ще заживеят в човешки условия. После тези депутати ще издават закони.
И естествено няма да
мине нито един закон,
вредящ на екологията.
Те ще напишат закони,
действително гарантиращи на всеки гражданин правото да получи
своето малко късче
Родина. Те ще стоят на
стража пред това право, защото и те ще си
имат своя Родина.
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на
живота”
Превод
М. ДОНЧЕВА

Български дух
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ДА НАДВИЕМ АДА
С МУЗИКА!
Продължава
от стр. 1

А как става това!?
Как можем да постигнем и успяваме ли да
правим малки чудеса,
които във времето да
прерастват в големи.
Универсални рецепти
няма, защото чудесата
и бисерите не се откриват лесно, но ако
използваме ЛЮБОВТА
като най-съвременния метод за откритията, ще успеем да сътворяваме чудеса.
Националният музикално-фолклорен
съюз в България, сдружение на учители по
музика – фолклористи, успява да открива
и шлифова бисери
сред най-деликатната
материя – ДЕЦАТА. Как
се постига това, вече е

ясно - с много обич и
любов към децата и с
предоставяне на възможност за изява.
2010 година е година на радост, на удовлетворение и оценка
на постигнатото, защото тя е ЮБИЛЕЙНА.
На 26, 27 и 28.03. отбелязваме 10 години на
Националния детски
фолклорен конкурс
„Орфеево изворче”,
който се провежда
със съдействието на
общината в гр.Стара
Загора.
10 години – време,
в което конкурсът се
утвърди като голям
национален фолклорен детски форум.
10 години – мащабна музикално-фолклорна проява на деца
и млади изпълнители
от цялата страна.

10 години – емб- лорна култура.
лематичен конкурс,
10 години – голям
знак за значимостта Орфеев празник, нена българската фолк- писана Орфеева симфония на радостта и
светлината в очите на
децата от България.
10 години – с девиза „ ДА НАДВИЕМ АДА
С МУЗКА!”
10 години – едно
малко чудо на красота, извисеност и духовност. Конкурсът
„Орфеево изворче” е
една творческа лаборатория и ковачница
на Орфееви таланти.
Десет години на този
фолклорен форум са
се изявили десетки

хиляди деца – певци,
инструменталисти и
танцьори.
Всяка нация си има
душа и тази душа е
нейната култура –
фолклорна, художествена,
съвременна.
Ако тръгнем по дирите на нашите далечни
предци, ще намерим
пламъчето на културното ни огнище,
което е дало искрата
на днешния ден и на
съвременната ни култура. Не бихме
могли да говорим
за културното развитие на българската
нация, ако пренебрегнем връзката на
днешното поколение
с традициите на миналото, с нравственоетичните и естетически възгледи на фолклорната култура и художествено творчество, създавани през
вековете. Културната
диря на българската
нация, непреходността,
естетико-нравствените ценности на
фолклора виждаме,
чуваме, усещаме в
думи, багри, ритъм и
мелодия. Днес имаме
ли очи, уши и сърца
да видим, чуем и преживеем тази ХУБОСТ
за бъдни векове? На
фона на днешната

икономическа разруха дойде нравствената и семейна разруха.
Разкъсват се връзките
родители-деца, изчезва изконното чувство
за роден дом, край и
Родина. Обществото
ни се раздира от корупция и мафия, проституция и наркомания. Изчезват семейните празници, които
събират семейството
и рода, изчезва потребността от общуване, внимание и топлина в бащиното огнище.
Процесите на глобализация се отразяват
пагубно на родовата
ни памет. Затова основателна и обща е тревогата ни за съдбата
на фолклора, грижата
ни да го съхраним не
само като художествено наследство, но и да
го усвоим като ценен
практически опит от
миналото и да го предадем на идните поколения. Периметърът
на фолклора в културното ни пространство
е доста ограничен, на
него не се гледа като
на голям национален
капитал, не се подкрепят нито морално,
нито материално изявите на децата на различни фолклорни форуми. А всеизвестна
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истина е, че жизнен е
този народ, който се
грижи за всичко, което е било. В противен
случай, както пише
Хайтов, “ако не си останем българи, ще бъдем само етнически
боклук за наторяване
на чужди раси и народи, без своя земя, без
своя Родина и свое
име”. Затова ние днес
се опитваме да влезем в диалог с традиционната фолклорна
култура, да пием до
насита от нейните
автентични извори,
да влезем в диалог с
различните култури.
Днес България е част
от голямото европейско семейство, а това
ни дава основание да
сме убедени, че интеркултурният диалог
се основава на националната идентичност
на всеки народ и е
съвременна форма на
културни контакти и
общуване между културите на различните
народи. Затова и визитната картичка на
конкурса „Орфеево
изворче” всяка година е много участници,
много заслужени награди, много емоции,
много красота, много
усмивки и светнали от
радост детски очи.
Една мъничка народна песен с невероятно
внушение,
ЧИСТА като сълза,
КРАСИВА като мома,
СВЕТЛА като луната,
ТОПЛА като слънцето, бликаща от дълбините на детската душа,
всяка година събира
над 2000 деца, които
демонстрират невероятните си изпълнителски умения и заявяват, че са ГОРДИ И
ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ.
Всяка година три
дни Стара Загора се
превръща в столица на един истински
ОРФЕЕВ ПРАЗНИК от
звукове, багри, ритми,
красота и духовност,
празник на народната българска култура,
празник на българското достойнство и
ДОСТОЛЕПИЕ.
01.02.2010 г.
Стара Загора
Дочка КЪШЕВА,
председател на
НМФС и директор на
конкурса “Орфеево
изворче”


те на ръката на момиченцето и ето, че
стана чудо - изведнъж
бузките на детето поруменяха като червени ябълки! Кожата побеля като сняг! Детето
се изправи с радостни
очи и протегна ръка,
за да погали своята
спасителка - малката
Лястовичка!
Състрадателното
птиченце долетя отново при нас, запърха
с криле, зачурулика.
Разказа на всички за
оздравялото момиченце. Ние бяхме много доволни.
От този ден с Мартичка решихме да
правим мартенички
за здраве и радост
на всички хора. Подаряваме ги от сърце
на първи март, когато вече има цъфнали
цветя и завърнали се
от юг птички.

ПРИКАЗКА ЗА БАБА МАРТА
ВЕСЕЛКА МИХАЙЛОВА
АНГЕЛОВА
– София (детска учителка)
Един ден пролетният вятър – Развигорът, повика мен и
внучката ми Мартичка да берем цветя от
поляните. Бързахме
след него. Той гонеше
в надпревара пухкави
чудати облачета, които се спускаха и обвиваха ниските върхари.
Първите нетърпеливи
стръкчета на кукуряка, минзухара и кокичето бяха пробили
влажната земя и известяваха настъпването на пролетта.
Развигорът полюшваше камбанките им
и техният звън се сливаше с празничната
песен на буйния планински поток.
Моята внучка Мартичка тичаше усмихната и радостна по поляната. Сноп от топли,
пролетни лъчи играеше в косите й. Тя ту
пееше, ту приказваше
на цветята.
- Кокиченца-момиченца, бели като сняг,
защо дойдохте толкоз
рано?
Изведнъж забелязахме, че по небето
летяха ята от завръщащи се птици - лястовици, щъркели. Някои
спираха да си починат

край нас, ние слушахме с удоволствие песните и разказите им.
Но ето, че пристигна
една натъжена лястовичка. Разказа ни с
мъка, че в къщата, под
чиято стряха е направила гнездо, живееше
едно болно момиченце, което не можеше
да става от леглото
си. Тя се тревожеше
за това дете и питаше
дали не знаем нещо за
него.
Моята внучка е с
много добро сърце.
Веднага издърпа два
конеца от престилката си - бял и червен
и ги подаде на лястовичката. Мартичка
пожела детето бързо
да оздравее, да стане
бяло като планински сняг, а бузките му
да се зачервят като
ябълки. Лястовичката
беше нетърпелива благодари и веднага
замина.
Край
прозорчето на малката къща,
стоеше с тъжно лице
болното момиченце.
Лястовичката почука
с човката си. Майката на детето отвори
изненадана. Птичката
влезе в стаята и пусна
двата конеца - червения и белия, изпратени с много обич от
Мартичка.
Майката
бързо завърза конци-

БЛАГОДАРЯ ТИ, МАМО
(Отворено писмо)
Мамо, моя мамо, с твойта обич, с твойта
сила, винаги си ми закрила!
От земята до небето теб обичам, мамо!
Силно тупка ми сърцето, щом те видя
само!
Мамо, появиш ли се, аз зная, с обич ме
даряваш.
Всяка вечер ти ме галиш, времето не
жалиш!
Аз целувам ти ръцете, ти - очите ми и
двете.
Най-прекрасна, най-добра на планетата
Земя, винаги била е тя!
Мойта майка - скромна, мила,
ранобудна, работлива,
детските сърца пленява - мен и батко
приютява!
Мамо, аз желая да помагам, добрини да
правя.
Работа не изоставям, с нея ще се
справя.
А пък ти - гордей се с мен - всеки миг и
всеки ден!

и с любопитство надникна в мамината стая. На перваза на прозореца стояха 2 нови саксийки с
цъфнали пролетни цветя - кокиченца и минзухари.
Днес е 8-ми март - празникът
на всички майки и жени по света.
Колко е хубаво, когато този ден е
слънчев.
Ранобудните цветя ги отгледахме двамата с батко, но тайно, не у
дома, а у бабини. С дядо и баба
живеем в един двор, но в различни къщи. Затова мама не можа да
ги забележи по-рано.
Тя е акушерка в градската болница. Работи нощни смени, за да
може повече време от дните да
прекарва с нас. Много често се
връща с големи букети цветя от
благодарните родители на новородените бебета.
У дома, холът ни прилича на
цветна, ухаеща градина.
Тази сутрин очаквахме мама
с нетърпение. Целувахме я и й
МАМИН ПРАЗНИК
честитихме празника. Както всеки ден, тя се запъти към прозореСлънчев, пленителен ден –
ца. Искаше да проветри стаята.
празник за мама и мен!
Изненадата беше голяма. Щом
Днес всяко детенце сияе,
разтвори крилата му, веднага
мисли за нея, мечтае...
Целувки то ще получи
главичките на нежните цветя се
и нещо добро ще се случи.
разлюляха и затанцуваха в сакМоята майка любима,
сийките.
лъчезарна усмивка тя има!
- Ай, не съм виждала по-красиСядам в скута ти, мамо,
ви цветя от тези! Откъде ги купихколко приятно е само!
те?
Очите ти са с цвят на небето.
- Сами ги отгледахме за теб,
Бързаш да прегърнеш детето.
мамо! Всеки ден се грижихме за
С къдриците твои играя,
тях.
ти ми се радваш, аз зная!
- Ех, миличките ми, вие наистиНа тебе много приличам,
на сте най-голямата ми радост в
о, мамо, как те обичам!
живота!
- Благодаря Ви от сърИЗНЕНАДАТА
це за приятната изненада.
В ПРАЗНИЧНИЯ ДЕН
Мама се усмихна ласкаво и ни
Слънчо се пробуди много рано прегърна с обич.

Изкуство, култура
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125 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА

ПЕТЪР ДИМКОВ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
за 2010 – 2011 година
на НГИК „ПЕТЪР ДИМКОВ”

ОСНОВНА ЦЕЛ на Националния граждански
инициативен комитет (НГИК) „Петър Димков” и
Националната програма – 2010-2011-та, за достойно честване на 125-годишния юбилей от
рождението на великия българин Петър Димков е: да насочи, активизира, обедини и координира усилията на нашата общественост, на
различните държавни, обществени, културнообразователни, научни и други институции и
неправителствени организации в организиране на това честване и да създаде на доброволен принцип Общество „Петър Димков”, в което
свободно да се влеят изградените и бъдещите
Граждански инициативни комитети, клубове,
дружества и групи „Петър Димков” в страната.
В Програмата се съчетават разнообразни
родолюбиви, културно-образователни, научноизследователски, воинско-патриотични, информационно-издателски и медийни прояви, които
обхващат различни социални, професионални
и възрастови групи (от 5-годишните до зрелите
и възрастните люде на България) с приоритет
на децата и младежта.
Програмата е отворена система и предполага перманентно допълване с нови международни, национални и местни инициативи, в т.ч.
и изяви на българите в чужбина.
Националната програма – 2010-2011-та година, е насочена към всички хора в името на мира,
хуманизма и толерантността между различните
етноси, религии, раси и други, против войната, ненавистта и насилието над човечеството и
майката природа.
Настоящето честване е съпричастно и с идеята
за разширяване на връзките и сътрудничеството
между България и други държави от Европейския
съюз (Полша, Унгария, Словакия, Чехия, Австрия)
и Русия, Украйна и Беларус, с които са свързани
животът и дейността на Петър Димков.

ОСНОВНИ НАСОКИ*

- РОДОЛЮБИЕ
- ЗДРАВЕ (ДУХОВНО, НРАВСТВЕНО И ФИЗИЧЕСКО)
- ДУХОВНОСТ И ФИЛОСОФИЯ
І. РОДОЛЮБИЕ.
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
ІІ. ЗДРАВЕ (духовно, нравствено и физическо).
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРАКТИКО-ПРОСВЕТИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА
НА
МЕДИЦИНАТА
ІІІ. ДУХОВНОСТ И ФИЛОСОФИЯ
ІV. ДРУГИ ИЗЯВИ:
А. Медийни изяви
Б. Конкурси, Викторини и Номинации
В. Заключителни изяви – 2011-та
І РАЗДЕЛ
РОДОЛЮБИЕ
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ
1. Изграждане на ГИК –тети, клубове, дружества, групи „Петър Димков” по места в
страната и чужбина (преди всичко в посочените горе държави на ЕС, в Русия, Украйна,
Беларус), с които пряко са свързани животът

и дейността на Лечителя.
2. Да се провеждат:
- местни (по градове и села) кръгли маси,
конференции, семинари и др., посветени на воина-родолюбец, строителя на Третата българска държава Петър Димков;
- „Димкови дни” и „Димкови вечери” за неговите воинско-патриотични идеи и дела, културноисторическото му строителство и т.н.;
- срещи-разговори, анкети и блиц-анкети за
живота и приносите му с деца, юноши и младежи (в детски градини, училища, интернати ВУЗове, Висши военни училища, поделения и др.).
3. Организиране на изложби, посветени на
Петър Димков:
- художествено-информационна изложба за
неговия жизнен и творчески път;
- художествена изложба на дъщеря му Лили
Димкова;
- фотоизложби в чест на 125-годишния му
юбилей;
- филателна изложба за юбилея му.
4. Димкова кинопанорама:
- прожекции на пълнометражния документален филм „Срещи с Петър Димков” (1981); сценарист, режисьор и оператор – Михаил Венков (с
моралното и художествено съдействие на големия наш кинорежисьор Захари Жандов);
- прожекции на цветния пълнометражен документален филм „С обич и уважение” (1983);
сценарист – Николай Кафтанджиев. Режисура:
Людмила Шишкова и Илко Дундаков;
- прожекции на наградения с 3 международни отличия филм „Лечителя” (2008) по книгата
на Лили Димкова „Петър Димков – моят баща”;
автор и режисьор – Стилиан Иванов, оператор
– Мирослав Евдосиев, продуцент – Цветелина Димитрова, Dodofilm; срещи с творческия
екип.
5. Книги за Петър Димков – използване и
популяризиране:
- Николай Антонов. Лечителят Димков. Пловдив, изд. Хр.Г.Данов 1987.
- Николай Кафтанджиев. Петър Димков добре
познатият...непознат. /отг.ред Хр. Карагьозов /.
1.издание. С., изд. ХРИКЕР, 2004., 2. доп.изд., С.,
изд. ИК „Новата цивилизация” ЕООД, 2007.
- Лили Димкова. Петър Димков – моят баща.
С., ИК „Виделина”, „Хрикер”, 2006.
- Веселин Стоянов. Петър Димков – воинът,
Лечителят, европеецът. С., 2006.
- Слънчевият човек – спомени за Петър Димков. Кол. труд /съставител и стилов ред. Невяна
Керемеджиева/., кн.1. С., изд.Хрикер, 2006., кн.2.
С., 2009.
- Петър Димков. Родолюбецът, Лечителят,
Мислителят. Кол. труд. /съставител и отг ред. Хр.
Карагьозов. С., изд. ИК „Новата цивилизация”
ЕООД, 2009/.
- Мария Димкова. Нова вегетарианска готварска книга. С., изд. ИК „Новата цивилизация”
ЕООД, 2009.
6. Съвместни инициативи с посолствата и
културните центрове на Русия, Украйна, Беларус, Полша, Словакия, Австрия, Унгария, Чехия
и др. във връзка със 125-годишния Юбилей на
П. Димков.
ІІ РАЗДЕЛ
ЗДРАВЕ (ДУХОВНО, НРАВСТВЕНО И ФИЗИЧСКО)
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРАКТИКОПРОСВЕТИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЕДИЦИНАТА

1. Да се проведе Юбилейна научна конференция „Петър Димков – Лечителя ирисолог” с
участието на учени-медици, иросолози, фитолози, психолози, философи, лечители, вестници
”Родово имение”, „168 часа”, „Всичко за жената”.
„Трета възраст”, “Доктор” и др., списания “Осем”,
„Усури”, „Здравей! – остани здрав” и др.; представители на ГИК-ти, клубове, дружества, групи
„П.Димков” и т.н.
- Организиране на кръгли маси, конференции, семинари, вечери и пр. в страната по същата тема или сходни на нея теми, свързани с народната и официалната медицина.
2. Обща кръгла маса в Кюстендил на тема:
„Природата – велик лечител (Билковото богатство
на България и неговото използване)”, съвместно
организирана с в.”
Родово имение”
и ГИК „П.Димков”
– Кюстендил, и
с участието на
учени-медици,
фитолози, билкари, лечители, на
представители
на ГИК-тети, клубове, дружества, групи „Петър
Димков”, печатни и електронни медии и т.н.;
- кръгли маси, семинари, вечери и т.н. в страната по същата проблематика;
- откриване на изложба „Природата – велик
лечител (за българската билкова съкровищница и за приноса на Петър Димков и други наши
видни билкари и лечители)”.
3. Популяризиране и прилагане на модел
№1 на НГИК „Петър Димков” – „ЕНЬОВ ДЕН”:
- запознаване на младите хора с принципите
на природосъобразния начин на живот – за подобро духовно, нравствено и физическо здраве. Включване в модела „Еньов ден” както на
съществуващи групи и формации в училищата
(фолклорни, музикални, екоклубове и др.), така
и създаване на нови.
- стимулиране на знания и умения у младите да познават билките, да умеят да ги берат,
съхраняват и използват;
- стимулиране у децата, юношите и младежта
на идеята за личен пример, самоинициативност
и значимост при бране на билки, при участия в
художествени програми и спортни състезания,
в конкурси за рисунки, разкази, есета, стихотворения и т.н.;
- организиране на масови туристически походи за Еньов ден в чест на народния лечител
и големия турист Петър Димков. Възстановка и
актуализиране на стари народни обичаи и традиции (провиране под Арка-венец от 77 билки,
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„медена питка”, ръсене с „мълчана вода”, дарене със здравец и паричка и т.н.) плюс художествени програми, конкурси, викторини и спортни
игри и други – на базата на 4-годишния опит за
Еньов ден, натрупан и заложен от НГИК „Петър
Димков”.
4. Популяризиране и прилагане на модел №2
на НГИК „Петър Димков” – „ДОБРИНАТА ПРЕДАЙ НАТАТЪК”.
Успешно апробиране на модела в 119 ОУ
„Академик Михаил Арнаудов” – София:
- полагане началото през Декември 2007 г.,
на Коледа, с прожекцията на филма „Предай нататък” (реж. Мими Ледър с: носителите на „Оскар” Кевин Спейси, Хелън Хънт и с участието на
12-годишния Хейли Доуел Осмънд – едно дете в
отговор на учителски въпрос предлага да се подобри светът около нас. Как? – правим добро на
един непознат и вместо „благодаря” го подтикваме той да стори добрини на трима други непознати... Веригата продължава... И така светът
ще бъде „превзет” от Доброто. Детето, въпреки
спънките и съмненията, постига това. Връстниците му поемат неговата идея). Фабулата извежда на преден план АСОЦИАТИВНО-ВЕРБАЛНИЯ
МЕТОД за работа с подрастващите, изискващ да
се работи с учениците повече чрез насочващи
примери и въпроси, отколкото чрез директно
подготвена информация;
- разговор на членове на НГИК след прожекцията с четвъртокласниците, приели възторжено филма – разговор за добрината, за чудесата
в коледните дни и с уговорката да сторим добрини, а и да напишем за тях;
- след ваканцията всяко дете е вече деен
участник по обсъждания филм чрез написан
разказ и рисунка. Събеседване по групи (с 10-12
деца), ръководени от членове на НГИК за сторените от нас добрини и за нуждата от ДОБРОТВОРСТВО в заобикалящия ни свят; създаване на
Екодружинка, поела ИНИЦИАТИВАТА съвместно
с община „Изгрев” да възстанови и облагороди
градинката зад кино „Изток” с ограда от нови
дървета и цветя, пейки, беседка и чешмичка;
- от 14 Март 2008 г. до Цветница: почистване
и засаждане на градинката „Добринкá” от децата с помощта на членове на НГИК и на община
„Изгрев”;
- делата и снимките от добротворчеството и началните стъпки за хармонизирането на
учениците от 119 ОУ с природата биха станали
заразителен пример и за други училища в страната.
Целта на модел № 2 на НГИК „Петър Димков”
е: по този начин да се създадат условия за личен принос и значимост – всяко дете да визуализира и осъществи мечтите си, да изгражда
навици за колективен труд и творчество, т.е. да
засажда цветя и дръвчета, да участва в изложби
и спортни състезания, в писане на есета, разкази и стихове, в посещения на природни забележителности из страната и т.н.
5. Популяризиране и прилагане на модел №
3 на НГИК „Петър Димков” – „ОПОЗНАЙ И ИЗПОЛЗВАЙ РАЗУМНО ПРИРОДАТА И НЕЙНИТЕ
ДАРОВЕ”.
Успешно апробиране на модела в 51 Столично ОУ „Елисавета Багряна” (с профил Изобразително изкуство; в двора на училището има градинка с билки):
- предварителни срещи-разговор с директора и психоложката на училището за работа
с децата от ІV клас. Тема за работа: „Природа,
здраве, билки”;
- първа среща /на 11 Ноември 2008 г./ в училището с участието на 80 деца, директора и 7
учители. Индивидуален разговор на членове
и сътрудници на НГИК с учениците: как да опознаем и разумно да използваме природата и
нейните дарове; да я съзерцаваме и отразим в
снимки и рисунки; как да се предпазим от грип
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и да бъдем бодри сутрин. Разучаване на любимата Димкова песен „Цвете мило, цвете красно”.
Доставяне от НГИК на билки за училщната градинка;
- на втората среща, посветена на рождения
ден на П. Димков и неговите съвети за здравословен начин на живот и на мислене, всяко
дете получава „Дневник за природата” със
снимка на Лечителя (копие от картината „Моят
баща” на худ. Лили Димкова). Всеки клас е обявен за клуб „Приятели на природата, здравето
и песента” с мото, взето от мисли на Лечителя
(ІV А, В клас – „Болестите бягат от човека, който пее”; ІV Б – „Добротата е здраве”). Обява на
конкурс за фотоснимка или рисунка на тема:
„Парковете и Витоша – белите дробове на София”. Препоръка към учениците: да отразят
накратко в Дневника си практични неща от нашите срещи – с думи, рисунки, схеми...
- 16 Декември 2008 г. – Коледно дарение от
НГИК за 51 ОУ: книги за Петър Димков, DVDфилми („Лечителя” и „Предай нататък”) и др.
- Следващите срещи-разговори са посветени
на темите ”Паметта на водата” /учениците получават детската версия на книжката за водата
от Емото/; предстоящия празник “Еньовден” на
Витоша, организиран от НГИК, и неговият природообразен и родолюбив замисъл и значение;
преглед на дневниците и др.
Дневниците са интересни – те са с повече рисунки и малко думи, разкриващи желанието на
децата да се научат да общуват, да помагат
на себе си и на хората около тях с песен и билки,
да умеят да засаждат цветя, билки, дръвчета,
а възрастните да ги водят повече сред природата.
Бележка: за прилагането на въпросните 3
модела на НГИК е необходимо ОСИГУРЯВАНЕТО
НА УСЛОВИЯ от страна на МОМН, МО, МЗ и на
техните поделения в общините, както и на други обществени, културни, научни институции
и неправителствени организации. Там, където
функционират ГИК-тети, клубове, дружества и
групи „П. Димков”, е редно те да обединяват и
да координират усилията на горепосочените
институции за реализацията на тези модели.
6. Продължаване на широко подетата от 1996
г. изследователска, проучвателска и събирателна дейност за приноса на Петър Димков в медицината и духовното здраве.
ІІІ РАЗДЕЛ
ДУХОВНОСТ И ФИЛОСОФИЯ
1. Организиране и провеждане от НГИК на
Научно-практически семинар „Петър Димков и
Космосът” с участието на учени-космисти, преподаватели от ВУЗ, колежи и училища, представители на Клуба по прогностика и фантастика
„Иван Ефремов”, в.”Родово имение”, Единение
„Роза” и др., от ГИК-тети, клубове, дружества и
групи „Петър Димков”:
- кръгли маси, семинари, вечери и пр. в страната по същата или сходна тематика.
2. Продължаване и популяризиране на Кинодискусионния клуб „ПАРАДОКС”, организиран
от НГИК „Петър Димков” и Народно читалище
„Николай Хайтов” (до бившето столично кино
„Изток”).
3. Организиране на кръгли маси, вечери, беседи и т.н., посветени на Духовното в живота на
новия човек – творец на съдбата си с използване на капиталния труд на мислителя-философ
Петър Димков „Хигиена и лекуване на душата
– новият човек, творец на съдбата си”.
4. Популяризиране и прилагане на модел №
2 на НГИК „Петър Димков” – „ДОБРИНАТА ПРЕДАЙ НАТАТЪК” в страната (вж. ІІ раздел).
5. Откриване на изложба „Петър Димков,
Лев Толстой и семейство Рьорих – духовни строители на бъдещето” съвместно с Националния
клуб „Приятели на Рьорих”.


ІV РАЗДЕЛ
ДРУГИ ИЗЯВИ
А. МЕДИЙНИ ИЗЯВИ
1. Провеждане на пресконференции (за всяко голямо мероприятие) в София и други селища във връзка с дейността и по-крупните юбилейни изяви на НГИК „Петър Димков” и неговите подразделения в страната и чужбина.
2. Продължаване на събирането на материали и спомени за Лечителя чрез медии, анкети,
лични срещи с негови пациенти, съмишленици
и познати за издаване на поредна книга „Слънчевият човек”, както и за ползване от медиите в
България и чужбина.
3. Юбилейни вестници, страници, статии и
интервюта във всекидневниците, периодичния
печат и Интернет.
4. Предавания по БНТ и други ТВ-канали,
свързани с юбилейното честване на Петър Димков.
5. БНР – програми „Хоризонт”, „Христо Ботев”, „Предавания в чужбина”, както и други радиостанции – участия с предавания за 125-годишния юбилей на Лечителя в страната и извън
нея.
6. Събиране на основните материали на НГИК
„Петър Димков” за периода 2004-2010 г. и публикуването им в Интернет за ползване от журналисти, обществени дейци и местните комитети,
клубове, дружества и групи „Петър Димков”.
7. Попълване на сайта http://agnibg.net и портала „Петър Димков” с електронни версии на
статиите, интервютата, рефератите, план-програмите и др. на НГИК.
Б. КОНКУРСИ, ВИКТОРИНИ И НОМИНАЦИИ
1. Национален конкурс за рисунка „Будителят Петър Димков”.
2. Национален литературен конкурс „Будителят Петър Димков” – за разказ, приказка, есе,
стихове и др.
3. Викторини и други прояви, свързани с
опознаване на Димковата личност, идеи и дела
главно сред децата, юношите и младежта в страната и извън нея.
4. Официално откриване на изложба с рисунките и награждаване на отличилите се участници в двата национални конкурса „Будителят
Петър Димков”.
5. Номинации за журналисти и студенти (по
журналистика и от други специалности), отразили най-добре изявите, посветени на Димковия юбилей.
В. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ИЗЯВИ – 2011 г.
1. Тържествен концерт по случай 125-годишния юбилей на Петър Димков в София (Централен военен клуб). Той да се съпътства с юбилейни концерти и други мероприятия, посветени
на великия българин Петър Димков, на неговото културно-историческо строителство и наследство.
2. Издаване на юбилеен вестник за 125-годишнина на Лечителя.
3. Издаване на юбилейни плакати, диплянки,
аудио- и компакт-дискове с текстове на Петър
Димков.
4. Разпространение и популяризиране в страната и чужбина на компакт-диска с наградения
с 3 международни отличия филм „Лечителя”
(по книгата на Лили Димкова – „Петър Димков
– моят баща”) с режисьор Стилиян Иванов.
НАЦИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
(НГИК) “ПЕТЪР ДИМКОВ”
Председател: доц. д-р Христо
КАРАГЬОЗОВ
* Делението на три основни насоки е условно, относително – в многоликата дейност на Петър Димков те са вплетени в органично единство
и взаимодействие (вж. кн. „Петър Димков – Родолюбецът, Лечителят,
Мислителят”, С., 2009, с. 7, 15, 49-50 и др.).
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ВОЙНИКЪТ –
СТРАТЕГ НА БОЯ

ЗА ЧЕСТТА И СЛАВАТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

I ЕПИЗОД

V международен конкурс за детска рисунка

„СЛЪНЧЕВИТЕ РУНИ
В БЪЛГАРСКИТЕ НОСИИ
И ТЪКАНИ”
Силистра 2010

I. Целта на конкурса е младите хора:
- да открият красотата в слънчевите багри,
руни, знаци, форми, орнаменти, втъкани в народната носия от родното място, като ги извадят от
раклата на баба или потърсят в Етнографския музей и сбирки;
- да повишат интереса си към изкуството на
самобитните майстори при везане и тъкане на
българската национална носия и тъкани (възглавници, ковьори, пешкири, колани и др.) от родния
край;
- да придобият знания за особеностите и стилистиката на орнаментите в българския фолклор;
- да повишат интереса към историческите събития и личности, въздигнали авторитета на Българската държава, от Авитохол, Кубрат и Аспарух
и до днес, към древнобългарските руни и писменост, достигнали до наши дни;
- да съхранят за бъдещите поколения самобитната българска традиция и култура като ценен
принос в общоевропейското културно наслед
ство.
II. Жанрове: живопис, графика, приложно
изкуство, колажи, компютърна рисунка и презентации.
III. Условия за участие:
•В конкурса участват само дигиталните варианти на творбите, изпратени на e-mail адрес:
slancheviruni@gmail.com.
•Всяка творба да се сканира или заснеме с дигитален фотоапарат и да се изпрати на посочения
e-mail като прикачен файл. Оригиналите остават
при авторите.
•В самия e-mail да се напишат:
- трите имена на автора;
- заглавие на творбата;
- години, адрес, e-mail, училище и телефон на
автора;
- име на учителя;
- текст, който съдържа кратко описание на
творбата.
•Наградените автори ще получат своите грамоти на посочения от тях e-mail.
Творбите ще бъдат оценявани в три възрастови
групи:
- I група - от 6 до 10 год.
- II група - от 11 до 14 год.
- III група - от 15 до 18 год.
Конкурсът е предназначен за всички деца от
България и от българските общности в чужбина.
Краен срок за получаване на творбите на e-mail:
10 Април 2010 г.
Координати за връзка:
- Тел: 0887 358 194 - Йонка Господинова - координатор на конкурса
- slancheviruni@gmail.com – e-mail за изпращане на творбите
- Кръстьо Младенов – председател на фондация „Ян Бибиян”
- Росен Чолаков – председател на фондация
„Азгард”
ДАЙТЕ ВОЛЯ НА ФАНТАЗИЯТА СИ!
ПОТЪРСЕТЕ КОРЕНИТЕ
НА БЪЛГАРСКИЯ РОД!

Много, много е разказвано и
писано за победите на Българската армия, за нейните пълководци,
за превземането на Одрин, за разгрома на елитни противникови дивизии и армии, за всяващата ужас
команда – “На нож”!
И все пак българският войник е
бил пълководецът в тези боеве. Ето
какво разказва нашият секретар на
учреденото дружество на СОСЗР от
с. Сбор - Шуманов, за своя баща Ангел Петков Шуманов:
Увлекателни и изчерпателни разкази и спомени за времето на трите
войни 1912-1918 год. съм слушал
от моя баща от най-ранна детска
възраст. Няма ден, в който да не ми
е разказвал за своите приключения,
за започване на походи, маршове
на други позиции, за окопаване,
за настъпление, за атаки и контраатаки, за артилерийски огън, за
картечен огън, за ръчни гранати, за
временно пленяване, за разбиване
на кордони, за избухване на мини,
за неговото трикратно раняване, за
оставане доживот в неговото тяло
на два шрапнела, за срещен бой ръкопашен бой на нож, за телените
мрежи, за секретните постове, за
холерата, въшките, за арести и присъди, разстрели, за храната, за бунтовете, за загиналите и т.н.
Редник Шуманов е мобилизиран
на 11.IX.1915 г. в частите на 27-и пехотен Чепински полк и се завръща
в родния си дом след потушаването
по най-жесток начин на Войнишкото въстание в края на септември и
началото на октомври 1918 г. Общо
1120 дни и нощи са продължили военните събития на Първата световна война. В спомените и разказите
е отразена славата, мъжеството и
храбростта на героичната и непобедима Българска армия. От българското военно изкуство са се учили и
черпят опит най-мощните и силни
армии в света. В никоя друга армия
не използват термина “Почване на
атаката, в ръкопашен бой на нож”
с гръмогласното българско “Ура на
нож”.
Разказите на Ангел Шуманов
започват от март 1912 г., когато е
подписан договор за съюз между
България и Сърбия, а в края на септември - между България и Гърция.
България като една от най-силните
държави трябва да понесе главните тежести на войната срещу пет
вековния поробител. Създаденият
Балкански съюз отправя нота до
Турция доброволно да освободи
Македония, Тракия и Косово, тя

отказа и на 30.IX.1912 г. съюзните
държави обявяват всеобща мобилизация.
Ангел Шуманов:
След мобилизирането ми потег
лихме към Беломорието, към Драма
и Дедеагач, за да прекъснем връз
ките на турските войски, които
действаха в Македония и Източна
Тракия. Лютият бой, който води
нашият полк при с. Елешница, беше
срещен бой на живот и смърт. Със
силен артилерийски огън заставих
ме турците да захвърлят оръжие
то си и да се оттеглят в паническо
бягство, а ние преминахме в реши
телно настъпление. На 24.X. прев
зехме Разлог. Нашето настъпление
към Драма завърши на 5.XI. и той
беше превзет.
След като нашият полк стигна
Дедеагач, бойните действия бяха
прекратени временно. Преговорите
за мир започнаха в Лондон на 3./16/.
1912 г. между Балканския съюз и Тур
ция. България искаше линията ЕносМидия, Турция не прие исканията
на съюзниците и на 16.I./н.ст./ 1913
г. военните действия бяха възобно
вени.
Историческият бой при Булаир
представлява ярък пример на ак
тивната отбрана и беше спечелен
благодарение на масовия героизъм
на воините от 7-ма пех. дивизия.
Ние понасяхме много несгоди, ли
шения, влияние от суровите зимни
условия, имахме лошо въоръжение,
но бяхме с висок боен дух. Ръкопаш
ният бой, нашата смелост и ре
шителност объркваше турските
войски и те се обръщаха в паническо
бягство.
Редник Шуманов описва и нощната атака и превземането на Одринската крепост - една от най-крупните
победи на нашата армия, където
българският воин проявява чудеса
от героизъм и себеотрицание. Тази
победа обуславя и края на войната. На 03.V.1913 г. беше окончателно
подписан Лондонският мирен договор, но той не беше сигурен и имаше временен характер. По причина
на грабителската политика на Великите сили се стигна до Междусъюзническата война. Тя прекрои отново картата на Балканите със силата
на оръжието и вмешателството.
На 28.VII. Българската армия пра
вилно се насочи към обкръжаване и
унищожаване на гръцката армия.
Операцията беше проведена с го
ляма упоритост и ожесточеност,
разказва бай Ангел Шуманов. Тя е за
бележителен пример за контрана
стъпление в планинско-гориста и
силно пресечена местност. Целта

Поправка:
В бр. № 9 от 2010 г., в статията “В името на историческата истина”, с автор Гина Джиджева – председател
на сдружение “Баба Тонка”, е допусната следната грешка:

на нашето главно командване, след
като обкръжи цялата гръцка армия
в състав от 40 хиляди души, бе да
я разчлени на няколко части и да я
унищожи, ако откажеше да сложи
оръжие. Това стана в Кресненското
дефиле, където тя се предаде.
Както казва народът, крушата
не пада по-далеч от дървото - бай
Ангел разказва интересен случай
за неговия баща - Петко Неделев
Шуманов, и описва един епизод от
бойния му път по време на Сръб
ско-българската война.
Инициативата на боя е била на
страната на българската армия,
с изключение на един застрашен
участък, при който един сръбски
войник със своя щик успял да порази няколко български войници и
напредвал в наша територия. След
сръбския войник вървели втора
колона сръбски войници, които доубивали падналите български воини. В такива случаи противникът
започва своето контранастъпление
и затова ротният командир чрез
взводния отдал следната заповед:
“Редник Шуманов да срази този
мръсен сърбин”. Моят баща, казва
Шуманов, бил на около 50-60 метра
и извикал “слушам”, като побягнал
към въпросния сръбски войник, за
да му свети маслото. За няколко
секунди той пристигнал при него.
Сърбинът със силен удар с нож се
опитал да го порази. Моят баща
му отбил удара нагоре, като се за
сегнала само лявата му ръка между
лакътя и китката, и в следващия
момент с много силен удар пробол
със своя щик сръбския войник. Бързи
ят начин, по който той го убил и го
вдигнал нагоре, а след това го пус
нал на земята, изплашил до полуда
останалите сръбски войници и те
побегнали назад и в различни посо
ки. Инициативата на този участък
била пак в български ръце и сръбски
те войски отстъпили в паническо
бягство.
Петко Неделев Шуманов е награден с медал от княз Александър
I. Предпоследния ден от завършването на Сръбско-българската война
редник Петко Неделев Шуманов е
ранен в горния край на бедрото на
десния крак. След 15 години носене
на куршума той окуцява.
През време на Априлското въстание от 1876 г. Петко Неделев Шуманов е бил на 11-12 години и заедно
с други деца е посрещнал Георги
Бенковски, който преминал през
неговото село Джумая /с. Сбор/.
о.з. полк. ЦОЛОВ

Синът на Игор – киевския княз, е Светополк, а Владимир е неговият син. Основател на Московското княжество е Светополк, а Владимир след него кани за патриарх
Киприян, който въвежда кирилицата.
Справка акад. Дмитрий Лихачов
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Пробуда пред Деня на будителите – 01.XI.2009 г.

ОРФЕЙ
В СТАРА ЗАГОРА
Продължава от стр. 1
Публикувах открития надпис на Античния
театър в Пловдив с протокирилски букви
“O P Ф E I”, на самите мраморни седалки
– десети ред, източния сектор, а на 11 ред на
същия театър е издълбана на мрамора думата
“P O Д O П H“, което може да послужи за нотариален акт на ОРФЕЙ РОДОПЕЕЦА, както го
обозначава и Овидий. Изнесох и находки от
Кабиле, Ямболско, както и находки от Странджа, свързани с похода на аргонавтите до Колхида с кораба “Арго”. Водач е бил цар Язон, а
духовен водач – певецът Орфей, заедно с 50
моряци аргонавти.
Античният театър в Пловдив е строен по
времето на император Траян, II век, и това потвърди идеята ми, че преди да бъдат създадени кирилицата и глаголицата от светите братя
Кирил и Методий и техните ученици, вече сме
имали Орфеево писмо, което е послужило като
извор, като подложка на днешната ни писменост.
В древността Орфей е наричан Орфей Родопееца – Канос. Орфей означава магнитна

Никола Гигов, автор на 12 книги за Орфей
“Орфей” – мраморна скулптура–
III век. - в Стара Загора

светлина, Родопееца – родния му
край, а Канос означава “цар, бог
на песните”. Като имаме предвид,
че Орфей е бил Върховен цар и
Върховен жрец на 90 племена на
траките, то означава, че е бил Върховен цар и Върховен жрец и на
Старозагорския край. В древните
извори, които съм посочил в книгите си, изрично е отбелязано, че
Орфей е бил цар на всички племена на траките и специално отбелязано “и на одризката и македонската земя”. Царството на одризите
сте вие, драги старозагорци, а македонската земя очертава големите владения на Орфей.
Освен Орфей Родопееца, Орфей още е наричан Орфей Тракиеца, което е документирано от Сервантес, в книгата му “Дон Кихот”,
чрез стиховете на Гарсиласо. Тоест
Орфей е родопчанин по рождение
и тракиец по произход.
Тук, в Стара Загора, е и Тракийският университет. Интересно
ми е защо досега не е изследван
въпросът за връзките на Орфей с
Тракия.
Като половинвековен изследовател на Орфей и почетен председател на Националния музикалнофолклорен съюз участвах в избирането на Стара Загора за столица
на националния конкурс “Орфеево
изворче”, където се събират всяка
година над 2000 деца от цялата ни
Родина. Това са незабравими пролетни Орфееви празници в Стара
Загора, организирани от Дочка Къ-

шева – председател на Националния музикално-фолклорен съюз.
Но дълбоките си основания за
нашия избор все още не бяхме
разкрили. През март 2009 г. при откриването на тези национални Орфееви празници в словото си, публично пред залата заявих: “Орфей
е бил в Стара Загора преди 3300
години”. Това стана повод вестник
“Старозагорски новини” в брой 18
от 27 април 2009 г. да публикува
интервю с мен, в което повторих:
“Орфей е бил в Стара Загора преди 3300 години”. Позволих си чрез
този вестник и в това интервю да
обявя национален конкурс само
за учените в България: БИЛ ЛИ Е
ОРФЕЙ В СТАРА ЗАГОРА? Давах
една година преднина на учените
– да изразят своето мнение и да ги
уважа със самите им открития. Но
досега няма нито една публикация
за това.
Тази вечер нарекох “Пробуда
пред Деня на будителите”. Ако знаем дълбокия си корен, ние ще бъдем много по-силни.
Сега заявявам: В СТАРА ЗАГОРА Е ИМАЛО ТРИ ДРЕВНИ ПАМЕТНИКА НА ОРФЕЙ. А това е голяма
рядкост. В Пловдив също е имало
древен паметник на Орфей, за което излязох с публикация, но това
е един паметник със скулптурна
композиция. А защо, кога и как
Стара Загора е удостоен да има
три паметника на Орфей? Само защото е сърцето на Тракия ли, или
самият Орфей е идвал в Стара За-
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гора и древните творци са го изваяли в различни паметници, за да увековечат това събитие.
През 1975 г. в Стара Загора /Августа Траяна/
при археологически разкопки е открит третият паметник на Орфей. Много фрагменти са
счупени или изчезнали, но по-голямата част от
мраморната скулптура на Орфей в Стара Загора е запазена и се съхранява в музея в Стара
Загора.
Най-пълни данни за този паметник на Орфей
дава Христо Боюклиев. Паметникът е открит
при археологически разкопки в античния град
Августа Траяна. Открит е на булевард “Руски”, в
изкопните работи, в района на Първа градска
поликлиника. Открита е – както пише Христо
Боюклиев, “една великолепна мраморна скулптурна група на легендарния тракийски поет и
певец Орфей”. Авторът изразява съжалението
си, че главата на Орфей е отчупена и изчезнала, както и голяма част от украсената рамка.
Боюклиев ни представя скулптурната мраморна група така: “Скулптурата представя Орфей, приседнал до едно дърво, който унесен
свири на подарената му от Аполон лира”.
Мраморната скулптура на Орфей е датирана от III век. Около нея е имало и декоративно
изработена рамка, на която са изобразени лъв,
бик, пантера и гущер. Имало е и изображения
на хора.
Това е творба на древнотракийската култура, която е изразила своето светоусещане за
ненадминатия певец на Тракия.
Христо Боюклиев оценява така творбата:
“Това е едно от най-хубавите пластични изображения на Орфей не само у нас, но и в пределите на Римската империя”.
Вторият паметник, свързан с Орфей и открит
в Стара Загора, е една ЕПИГРАМА, издълбана
на мраморна база. Аз не бих го нарекъл епиграма, защото в нея няма нищо сатирично. Бих
го нарекъл КЪСО СТИХОТВОРЕНИЕ. Древните
ни предци са издигнали този писмен паметник
заради прочутите песни на Орфей. Но текстът
не е в трето лице, както се изразява почит на
потомците към великите личности. ТЕКСТЪТ Е
В ПЪРВО ЛИЦЕ, ОТ ИМЕТО НА ОРФЕЙ – ДУМИ,
ВЗЕТИ ОТ КНИГАТА НА ОРФЕЙ “АРГОНАВТИКА”.
Това прави този паметник още по-ценен, ЗАЩОТО СА ДУМИ НА ОРФЕЙ РОДОПЕЕЦА, ИЗПИСАНИ В ДРЕВНИЯ ГРАД СТАРА ЗАГОРА.
Откъде правя заключението, че Орфей е идвал в древния град Стара Загора, пял е тук и е
оставил безсмъртен спомен.
Никой досега не може да обясни защо този
тъй ценен паметник на Орфей е откъртен и иззет от Стара Загора и е пренесен в София. Той
е включен в експонатите на Археологическия
музей в София под № 1595, както е заведен в
Стара Загора. При това преводът на текста е

Тракийски надпис на пръстен от с. Езерово

Родов корен
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Какво представлява епиграмата или краткото стихотворение, изписано в Стара Загора
на експонат № 1595. Този паметник на Орфей е
датиран от края на II век и началото на III век.
Може да допуснем, че скулптурата на Орфей е
изваяна по-късно и вторично.
Епиграмата или късото стихотворение е
гравирана на мраморна база, украсена с щит и
копие и с растителни орнаменти. Текстът е пожелателен:
На добър час!
Терес посвети на Аполон
изящно изработена статуя
на приятеля на Аполон - ОРФЕЙ,
който успокояваше с гласа си
и със съзвучията изпод ръцете си
зверове, дървета, влечуги и птици

Стара Загора, 2007 г., заснети огромни камъни
с древна неразчетена писменост

спорен: Сменено е при превода името на Орфей с името на бог Аполон. И по този начин
мигом се заличава конкретната историческа
личност на Орфей, създал “колосален синтез
на идеите”. Това е ярък пример как се потъпква самобитната ни тракийска култура и как се
предава на поднос името на Орфей Родопееца – на други народи
и други култури. Ето
за тези неща пиша:
“ЛЕТИМ КЪМ ЧУЖДОТО, ПЪЛЗИМ КЪМ
РОДНОТО”. Ако ние
самите потъпкваме
Орфеевия огън, защо
другите да не ни наричат варвари. ТОВА
Е НАШИЯТ ГРЯХ ПРЕД
ОРФЕЙ.
А Диодор пише за
Орфей: “ТОЙ БЕШЕ
ТРАКИЕЦ ПО РОД, А
ПО
ОБРАЗОВАНИЕ,
ПЕСНОПЕНИЯ И ПОЕЗИЯ ДАЛЕЧ НАДМИНАВАШЕ ОСТАНАЛИТЕ, ЗА КОИТО ИМА
ЖИВ СПОМЕН”. ЖИВ
СПОМЕН ЗА ОРФЕЙ
ИМА В СТАРА ЗАГОРА.

Издигналите този паметник, които споменават Терес (VI-V в. пр.н.е.), тук цитират АВТЕНТИЧНИ ОРФЕЕВИ ДУМИ, ВЗЕТИ ОТ КНИГАТА МУ
“АРГОНАВТИКА”:
А когато събираше прославените царе,
божественият Язон бързо се отправи
КЪМ КОНЕЛЮБНА ТРАКИЯ И МЕ НАМЕРИ
ДА ПОДГОТВЯМ ПЪСТРОУКРАСЕНАТА СИ
КИТАРА,
ЗА ДА ИЗЛЕЯ ЗВУЧНО СЛАДКОГЛАСНАТА
СИ ПЕСЕН
И ДА ОМАГЬОСВАМ ЗВЕРОВЕ, ВЛЕЧУГИ И
ПТИЦИ.
Нека знаем, че книгата “Аргонавтика” от
Орфей, създадена в 13 в. пр.н.е., е книга майка, която по-късно, в следващите векове, със

Карта на България и Романия на Джакомо Кантели
да Виньола, Рим, 1689 г.
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Орфей Родопееца – Канос. 13 век пр.н.е.

същото заглавие, е нароила още 9 аргонавтики. Аз дълго ги търсих и съпоставях запазените фрагменти. След “Аргонавтика” от Орфей,
поблазнени от неговата слава и обич, са създадени следните 9 заглавия под едно и също
име “Аргонавтика”: “Аргонавтика” от Клеон от
Курион, “Аргонавтика” от Теолит от Метимна,
от Епименид, Епиген, Аполоний Родоски, Дионисий Скитобрахион, Гай Валери Флак, Херодот Хераклийски, Теренций Варон, анонимен
орфик... Десет книги с анонимния орфик със
заглавието “Аргонавтика”, като първото и оригиналното е “Аргонавтика” от Орфей.
Потомците траки в Стара Загора, чрез цар
Терес, издигат паметника на Орфей, като запазват своята почит и обич към Орфей и същевременно изписват, гравират думите на Орфей, че
той е бил в този град, а Язон е дошъл в този
град да го моли и да го вземе за духовен водач
на кораба “Арго”, както и става.
Руската археоложка Я. Младенова в сп. “Советская археология” кн. 4, 1964 г., пише, че над
мраморната база с надписа в Стара Загора (Августа Траяна) е “стояла художествено изваяна
статуя на Орфей” (стр. 276).
Каква находка само!
ТОВА Е ВЕЛИК ДОКУМЕНТ ЗА ВЕЛИК ГРАД,
КАКЪВТО Е СТАРА ЗАГОРА.
Думите на Орфей са автентични. Язон и
Орфей са били съученици и са се познавали
преди това. Цар Язон моли Орфей да го вземе
на кораба “Арго”, където Орфей многократно
спасява моряците от удавяне.
Без Орфей цар Язон нямаше
да може да вземе Златното
руно от Колхида.
Защо е трябвало да се
кърти този писмен Орфеев
паметник, гравиран на мраморната база в Стара Загора и да се занесе в София. И
защо е трябвало да потъне
сред експонатите и да се преобърне името му от Орфей
на Аполон, когато в текста
много ясно е гравирано “Орфей – приятелят на Аполон”.
Паметникът е за Орфей, вторият текст е от Орфей, а цар
Терес изразява почитта си,
Аполон е Бог на светлината и
изкуствата, който не е гръцки бог, а Бог, свързал траките
и троянците. Това е казано и
от Омир: по време на Троянската война бог Аполон и цар
Резос – братовчед на Орфей,
воюват пред стените на Троя
на страната на Троя. Гърците

Родов корен
са приели на техния
си Олимп и боговете
техни врагове, воювали срещу тях в Троянската война, а ние
не смеем да приемем
древното си културно
тракийско наследство, което е първично
и самородно. Затова
в Деня на будителите
Ви казвам: СКЪПИ БЪЛГАРИ, И В ОРФЕЕВИТЕ ЯСНОВИДСТВА, И В
СИБИЛИНСКИТЕ КНИГИ В РИМ, И В БЪЛГАРСКИТЕ АПОКРИФНИ
КНИГИ Е ИЗПИСАНО:
“БЪДЕЩЕТО Е НА БЪЛГАРИТЕ!”. БЪДЕТЕ ГОРДИ, ЧЕ СТЕ ПОТОМЦИ НА ОРФЕЙ И ВЯРВАЙТЕ,
ЧЕ ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ РАЗРУШИ, САМО ПЕСЕНТА ОСТАВА ЦЯЛА. И както казва академик
Лихачов: “БЪЛГАРИЯ Е ДЪРЖАВАТА НА ДУХА!”
Онези у нас, които създадоха научната заблуда, че траките са безписмен народ, да застанат сега зримо пред откритата писменост,
пред каменните знаци, кодове, рисунки, изображения, статуи. Ако имат сили – да се покаят.
Ако нямат – нека тревата, която никне и повдига павето, да открие силата си и словото да
възкръсне, както са казали Кирил и Методий:
“Възхожда словото – велико и пространно, и
то ще обнови лицето на земята българска...”
В този край за Орфей е намерен и глинен
калъп за изработване на релеф на Орфей, свирещ сред животните. А това означава матрица.
В град Августа Траяна са сечени и монети
през II-III век, когато са датирани статуите за
Орфей.
Пред Деня на будителите искам да ви съобщя, че близо до центъра на Стара Загора (ул.
“Граф Игнатиев”, пред градския басейн) намерих разхвърляни огромни каменни блокове
(колони), на които има още една писменост, досега недешифрирана. Помолих Петър Къшев и
Дочка Къшева от Стара Загора да ги заснемат
и да ми ги изпратят по интернет. И аз притежавам седем различни снимки с каменни блокове, заснети от Петър Къшев, на които има
писменост. Тук прилагам само един образец,
за да ви покажа отвесна писменост с ясно изразени букви (има и хоризонтална писменост).
Тази писменост не е арабска, не е гръцка, не е
клинопис, не е йероглиф, не е линеарна писменост А и Б. И каква ще
е тогава? Да не се окаже Караново люлка
на линеарната писменост, а Стара Загора –
люлка на следващ или
предходен етап, който да кореспондира с
най-древното писмо
на коптите и санскрит. Орфей, създател
на първото буквено
писмо в света, предава този огън на Кирил
и Методий, с който
ние сега се изписваме
в Европа и доказваме
нашия най-дълбок европейски корен.
Два фрагмента от
Орфей славят Тракия.
Това са песни от неговите уста излетели.
Орфеончето
Ванеса от
Казанлък
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България, Розовата долина. Розоберачки

Първият фрагмент от песен на Орфей:
Ела в най-дивната земя,
ела във Тракия.
И вторият фрагмент, малко преди да бъде
убит Орфей, е:
Аз призовавам боговете
да закрилят любимата ми Тракия!
Това са стихове от Орфей, които заслужават
да се изпишат в Стара Загора.
Делото ми за Орфей се увенча с успех и аз
получих 16 световни награди. Ще спомена само
три: бях включен в световната класация “Великите мъже на XXI век”, обявена от ABI – САЩ;
бях удостоен със световната награда “Златен
медал за България” – САЩ; а наскоро получих
Световната награда на името на Леонардо да
Винчи от IBC, Кембридж, Англия.
Това е не древната, а бъдната слава на България. А нашата най-голяма гордост са децата,
поели по пътя на Орфей. “Орфеево изворче”
започна от Родопите, заблика в Стара Загора
и сега е утвърдено национално явление. На 21
ноември 2009 г. БНТ, канал 1, излъчи филм за
него – 1 час. Орфей е един, а песните на българския народ са 300 000 – само записаните,
това е най-великият паметник на българския
народ на Орфей. Щом самият Леонардо да Винчи се е вдъхновявал от Орфей и го е изписал с
ръката си, какво да кажем за онези европейски
творци, които обявяват Орфей за “по-дивен от
Седемте чудеса на света”. А в Париж цитирах
мисълта на бившия президент на Франция, генерал Де Гол: “БЪЛГАРИЯ Е МОСТЪТ, ПО КОЙТО
ДОЙДЕ В ЕВРОПА АНТИЧНАТА КУЛТУРА”. Това е
нашата вярна посока, защото Орфей е наречен
“ВДЪХНОВИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА”. А светите братя
Кирил и Методий – “ПОКРОВИТЕЛИТЕ НА ЕВРОПА”.
Разполагам с няколко римски карти (от III до
XVI век), от които личи, че родилният корен на
Европа е на нашата днешна българска земя –
от левия бряг на река Марица до Хемус, Странджа и Черно море. Изписано е “Европа” – думата е от езика на траките и първото географско очертание на Първа Европа е на днешната
наша земя. Има сведения, че първият управител на Първа Европа е почивал в Августа Траяна (Стара Загора).
Корените дават мъзга, листата поемат слънчевия лъч и там, където се срещнат мъзгата и
светлината, се поражда ХЛОРОФИЛЪТ НА НАДЕЖДАТА.
Аз самият изпитвам гордост, че тази древна
мъзга раззеленява утрешния ден на България.
И пред Деня на будителите искам да ви прегърна с Орфееви думи:
ЕЛА В НАЙ-ДИВНАТА ЗЕМЯ,
ЕЛА ВЪВ ТРАКИЯ!
Честит празник!
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Нервните заболявания при
духовното израстване
Роберто Асаджиоли

Предисловие

Роберто Асаджиоли (1888-1974) е широко известен в Европа като лекар-философ, създател на
техника за реконструкция на личността, която се
нарича „психосинтеза”. Изходно начало за Асаджиоли е стремежът му да проникне в духовния
център на човека, в областта, която религиозните и източни философски доктрини обозначават
като висшето Аз на човешката индивидуалност,
като свръхсъзнание. Незачитането на свръхсъзнателните и духовни аспекти, които психологията е
оставяла преди на философията и религията, създаде болезнен разрив, а често и конфликт между
различните подходи кьм човешката природа. Зигмунд Фройд се опита да преодолее този разрив,
но неговите лечебни и философски концепции
свеждаха човешката природа до подсъзнанието,
до сексуалните комплекси. Юнг, Фром и Асаджиоли, опирайки се на ведическата традиция, успяха
да обогатят европейската наука за човека чрез поплодотворни подходи.
Своите идеи за психосинтеза Роберто Асаджиоли е заимствал не само от Ведите. През 1940 година, арестуван от фашистката власт в Италия, той
е бил около месец в единична килия и впоследствие е разказвал на приятелите си, че това бил
интересен и ценен опит, който му дал възможност
да проведе ред специални психодуховни упражнения. Асаджиоли също толкова ефективно използвал принудителното си затворничество през
1943 година, когато се крил от режима на Мусолини в отдалечени планински гори.
В труда “Духовното развитие и нервните разстройства“ се повдига проблемът, който от каквато
и да е гледна точка днес придобива все по-голямо
значение. И не само за търсещите духовно, но и за
масовото сьзнание, тъй като нахлуващите космически енергии направиха необходимо духовното
придвижване на всеки човек без изключение.
Може би затова отделни моменти, които при
Асаджиоли са само бегло отбелязани, си струва
да се подчертаят. Например авторът само намеква за това, че не трябва изкуствено да се форсира духовното развитие. В условията на сегашното
духовно възраждане, съпътстващите този процес
негативни следствия имат характер на истинско
планетарно бедствие. Стотици “институти”, дори
“академии”, школи, общества и кръжоци, ръководени от местни и чуждестранни “гурута”, обучават
доверчивите граждани да разкриват екстрасензорните си способности. Така психиката на търсещите безжалостно се деформира. Неведнъж са
наблюдавани посетителите от подобни курсове
– със слаби астрални тела или с безнадеждни аурични пробиви.
Асаджиоли е лекар, специалността му е лечение
на нервни заболявания, вьзникващи в резултат на
духовното израстване на хората. Но словосъчетанието болест и духовен рьст изглежда странно - за
какво ни е такъв духовен рьст, ако е съпроводен
с болести? И действително, повечето нервни заболявания вьзникват не в резултат на духовното
израстване, а като следствие на изкривяванията,
които го съпътстват. Асаджиоли ни показва колко
трудно и дълго е  “психосинтетическото” лечение,
докато елементарната профилактика позволява
да се избегнат много психологически капани.   И
преди всичко категорично недопускане на насилствено нахълтване на когото и да било или на

В трудовете на известния италиански лекар и философ се говори
за различни нервни заболявания като неизбежен спътник, съпровождащ процеса на духовно израстване. Предлагат се профилактични
мерки и методи на лечение основно от психотерапевтичен характер. Статията представлява интерес за всички, чийто стремеж
към духовните проблеми прераства в практическа работа по самоусъвършенстване.

каквото и да било в човешката психосфера. Така
наречената екстрасензорика изобщо не е цел и
не е заслуга, а е неизбежен болезнен спътник на
духовното ни израстване – контролируем, ако се
стремим да се приобщим кьм Божия свят и опасно
неконтролируем, ако нашите стремежи са свързани с тънките светове.
Капаните и подмяната на единия свят с другия
са разгледани от Асаджиоли достатъчно подробно, но има един важен проблем, до който той не
се докосва напълно или го докосва само в общ
енергиен план. Това е проблемът с Учителя. Именно Великият Учител, разбиран и като Висша индивидуалност, и като Висша вибрация, ни помага да
преодолеем много опасности по пьтя на Духа, особено при първите стъпки.
Великият Учител, ако нашето сърце е устремено
към него постоянно, е гарант за нашето духовно
придвижване, охранител от нежелателни посегателства от тьнките светове или от атаките на бесовете, казано на християнски език. Той винаги може
да ни изпрати вълна от психична енергия, когато
чувстваме опасност или изтичане.
С тези малки забележки препоръчваме труда
на Роберто Асаджиоли на масовия читател.
Юрий Ключников

Духовното развитие на човека е продължителен процес, пътешествие по чудесни страни, богато
не само на удивителни събития, но и препятствия
и опасности. То е свързано с процесите на дълбоко
морално очистване, пълна трансформация, пробуждане на много неизползвани по-рано способности, израстване на съзнанието до немислими
преди висоти, разширението му до нови вътрешни
пространства. Затова не е удивително, че толкова важни изменения преминават през различни
критични стадии, които не рядко са съпроводени
с нервни, емоционални и умствени разстройства.
При обикновеното клинично наблюдение лесно
могат да се сбъркат с разстройства, произтичащи
от съвсем други причини. Тези разстройства, за
които ние говорим, имат съвсем особен смисъл,
те изискват друга оценка и друго лечение. В наши
дни тези разстройства, предизвикани от духовни
причини, се срещат все по-често. Появяват се все
повече хора, които съзнателно или несъзнателно
изпитват вътрешно духовно напрежение. Освен
това, за духовното развитие на съвременния човек  
е в сила голямо разнообразие, особено вследствие
на съпротивлението, което оказва критичният ум,
стават все по-трудни и все по-сложни вътрешните процеси, в сравнение с отминалите времена.
Затова е целесъобразно да се направи обзор на
нервните и психически разстройства, които могат
да възникнат през различните етапи на духовното
развитие и да се покажат най-действените методи
за тяхното преодоляване.
По пътя към постигането на пълно духовно
съзнание човек преминава през пет критични
стадия: криза, предшестваща духовното пробуждане; криза, предизвикана от духовното

пробуждане; спадове вследствие на духовното пробуждане; кризи през стадия на духовно
пробуждане и накрая „тъмната нощ на душата”. Ще ги разгледаме   подред.

Кризи, предшестващи
духовното пробуждане

За да оценим правилно смисъла на странните
вътрешни преживявания, явяващи се като предвестници на духовното пробуждане, ще кажем няколко думи за психиката на средния човек. Той се
носи по течението на живота. Той приема живота
такъв какъвто е, без да задава въпроси за смисъла
му, ценностите му и целите му. За човек на ниско
ниво на духовно развитие всичко се свежда до
осъществяване на личните желания, например
да се стреми към богатство, да удовлетвори своите влечения и честолюбие. Човек, чието ниво
на духовно развитие е малко по-високо, подчинява своите лични склонности за изпълнение на
тези семейни и граждански задължения, които е
възпитан да цени. При това той не се замисля над
това откъде са се взели тези задължения, как те
се съотнасят между себе си и т.н. Той може да се
смята за вярващ, макар че неговата религиозност
е повърхността и стереотипна. За да живее с чиста
съвест, му е достатъчно формално да изпълнява
предписанията на своята църква и да участва в
установените ритуали. Накратко казано, обикновеният човек се опира, без да се замисля, на безусловната реалност на ежедневието. Той здраво се
държи за земните блага, които са ценни за него. По
този начин земното съществуване практически се
явява самоцел за него. Дори и да вярва в бъдещия
рай, вярата му е чисто теоретична и академична.
Пък и да попадне  в този „рай” той може да започне да се стреми и по-късно.
При все това може да се случи, а и от време
на време се случва, този „обикновен” човек да
претърпи в своя живот внезапна трансформация,
която го сварва неподготвен и го плаши. Понякога
тази трансформация настъпва в резултат на много разочарования, а често и в резултат на силен
душевен стрес, например при загуба на близък
човек. Обаче понякога протича без външни причини: сред пълно благополучие и благоволение
на съдбата възниква неопределено безпокойство,
чувство на неудовлетвореност и вътрешна пустота. Човек страда поради отсъствието на нещо неопределено, нещо, което не може да назове или
опише. Постепенно се появява чувство на нереалност, суетата на ежедневието. Личните интереси,
които са го занимавали до този момент и са запълвали целия му живот, започват да бледнеят и да
губят своята ценност и важност. На преден план се
появяват нови въпроси: човекът започва да размишлява за смисъла на живота, за причините на
явленията, които преди са се възприемали като
подразбиращи се – той размишлява за източника
на собственото и чуждото страдание, за човешкото неравенство, за произхода и целта на човешкото съществувание.
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Заблужденията са чести на този етап. Много, не
разбирайки смисъла на това ново състояние на
душата, го разглеждат като прищявка и болезнена фантазия и доколкото това е много мъчително,
се опитват всячески да го подтиснат. Страхувайки
се да не се „побъркат”, те правят всичко възможно
да се потопят отново в конкретната реалност, която им се струва, че им се изплъзва. В хода на тази
борба някои с удвоени усилия се хвърлят във водовъртежа на живота и жадно търсят нови занятия, дразнения и усещания. Понякога по такъв начин им се удава да заглушат своето безпокойство,
но почти никога не успяват напълно да се избавят
от него. Това безпокойство броди в дълбините на
техните същества, разклаща устоите на ежедневието и след известно време, понякога след няколко
години, с нова сила изплува на повърхността на
съзнанието. Сега това безпокойство става по-мъчително, вътрешната пустота – още по-непоносима. Човек се чувства унищожен, всичко, което е
съставлявало   живота му, му се струва сън, пада
като празна обелка. В същото време новият смисъл не се е появил още и понякога човек не само
нищо не знае за него, но дори и не подозира за
съществуването му.
Често към това страдание се добавя и моралната криза, пробужда се и се задълбочава етичното съзнание, човек се терзае, чувства вина и се
разкайва за стари свои дела. Той се съди сурово и
изпада в пълно униние.
Естествено, в това състояние лесно се явява мисълта за самоубийство, прекратяване на физическото съществуване се струва логично разрешение
на вътрешния крах.
Ще отбележим, че това е най-общата схема
на протичането на подобни преживявания. В
действителност са възможни различни индивидуални особености: някои въобще не преживяват стадия рязко, други се оказват в него съвсем
внезапно, без предварителни етапи, при трети
господстват натрапчиви философски съмнения,
при четвърти основна роля играе моралната
криза. Тези проявления на духовния прелом са
много подобни на определени симптоми при
неврастенията и психастенията. В частност,
един от симптомите на психастенията не е нищо
друго освен загуба на функционирането в реалността, а друг – деперсонализацията. Сходството на духовната криза с указаните заболявания
се засилва и от това, че те имат едни и същи физически симптоми: изтощение, нервно напрежение, безсъние, разстройство на храносмилането
и кръвообращението.

Кризи, предизвикани от
духовното пробуждане.

Установяването на връзка между личността и
душата, съпътстващите с това потоци светлина,
радост и действена сила се съпътстват с чудесно
състояние на освобождение. Вътрешната борба,
страданията, неврозите и физическите разтърсвания може внезапно да изчезнат и често с такава
удивителна бързина, че става очевидно, че това не
е вследствие на материални причини, а на душевните страдания. В такива случаи духовното пробуждане е изцеление в пълния смисъл на думата.
Но не винаги пробуждането става толкова просто и хармонично. То може само по себе си да предизвика усложнения, разстройства и отклонения.
Това се отнася за тези хора, чийто ум не е напълно
уравновесен, чийто емоционален живот е прекомерно екзалтиран, чиято нервна система е доста
нежна и чувствителна, за да издържи безболезнено на рязкото усилване на духовните енергии.
Когато разумът е твърде слаб и неподготвен, за
да издържи на духовната светлина, или когато човек е склонен към високомерие и егоцентризъм,
вътрешните събития може неправилно да бъдат
разбрани. Възниква така нареченото изместване
на нивата, пренасяне относителното върху абсолютното, сферите на личността – в духовния свят.

Природа, здраве

По този начин, духовната сила може да доведе до
раздуване на личностното „Аз”. Преди няколко
години ми се предостави случай да наблюдавам
типичен краен случай от този род в психиатрическата болница във Ванкон. Един от обитателите,
симпатичен старец, спокойно и упорито настояваше, че той е Господ Бог. Около това убеждение,
той нарисува картина от фантастични идеи за небесните войнства, на които заповядвал, за велики
дела, извършени от тях и т.н. Във всичко останало
той бе прекрасен и приветлив човек, винаги готов
да услужи на болните и на лекарите. Разумът му бе
ясен и буден. Бе добросъвестен, така че го направиха помощник на аптекаря. Аптекарят му повери
ключа от аптеката и приготвянето на лекарствата
и нямаше ни най-малки неприятности с него, ако
не се брои изчезването на захар, която той взимал от запасите, за да достави удоволствие на някои пациенти. От обикновена медицинска гледна
точка на нашия болен  би следвало да се постави
диагноза: обикновен случай на мания за величие,
параноидално заболяване.
Но в действителност тази формулировка е доста описателна, вкарваща го в някакви клинични
рамки. Така няма да узнаем нищо определено за
природата, за истинските причини на даденото
разстройство. А е важно да знаем дали зад идеите
на болния не се крият дълбоки психологични мотиви. Знаем, че възприемането на реалността на
духа и вътрешното му единство с човешката душа
извиква в човека, който го преживява, чувство за
вътрешно величие, ръст, съпричастност към Божествената природа. В религиозните учения на
всички времена намираме безброй свидетелства
за това. В Библията е казано кратко и ясно: „Знаете
ли вие, че сте Богове?”. Блаженият Августин казва:
„Когато душата на човека обича, то тя става подобна на това, което обича”. Когато обича нещо земно,
тя става земна, но когато тя обича Бога, не става ли
тя Бог?
По-силна от всичко е пълната тъждественост
на човека – духа в неговото чисто битие – с висшия дух изразен във философията на Веданда.
Как ще възприемем това отношение между индивидуалното и универсалното – като пълна тъждественост по същност или като подобие, като
причастност или като единство - и в теорията и в
практиката трябва ясно да се осъзнава безкрайната дистанция между духа в чистото му битие и
обикновената личност. Първото е основа, център,
второто е нашето малко „аз”, нашето ежедневно
съзнание. Пренебрегвано това различие води до
нелепи и опасни последствия. Именно това поз-
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волява да разберем описаното по-горе душевно
разстройство и други, не толкова крайни форми
на самовъзвеличаване и самообожествяване. Болезненото заблуждение на тези, които стават жертви на подобни илюзии, се заключава в това, че те
приписват на своето преходно „аз” качества и способности на висшия дух. Става дума за смесване
на относителната и абсолютната реалност, за личното и метафизично ниво. Подобно разбиране на
определени случаи на мания на величие може да
даде ценни указания за тяхното лечение. А именно: съвършено безполезно е да се доказва на болния, че той не е прав, че се заблуждава, да му се
присмиваме. Това може само да го раздразни и да
го възбуди.
За предпочитане е друга линия на поведение:
да се признае реалността, която се съдържа в неговите идеи, а след това с голямо търпение да се
направи опит да му се обясни заблуждението му.
В други случаи пробуждането на душата и
съпътстващото внезапно вътрешно просветление
може да предизвика емоционално претоварване,
което да се прояви бурно като викове, плач, песни
или възбудени действия.
Някои силни натури в резултат на подема, предизвикан от духовното пробуждане, могат да се
обявят за пророци или реформатори. Те оглавяват движения, основават секти, отличаващи се с
фанатизъм и стремеж да обърнат всички в своята
вяра.
При някои хора от високо ниво, но твърде
силни, в резултат на преживяното откровение на
трансцендентната и божествена страна на собствения дух, възниква претенция за пълна и буквална тъждественост със своята духовна част.
Всъщност такава тъждественост може да бъде
достигната само в резултат на дълъг и сложен път
на трансформация и прераждане на личността.
Затова тази претенция не може да бъде удовлетворена – оттук и депресивните състояния стигащи до отчаяние и импулси за самоунищожение.
При някои хора вътрешното пробуждане може да
бъде съпроводено с различни паранормални явления. Те имат видения на висши ангелообразни
същества, слушат гласове или имат автоматично
писане. Значението на такива съобщения може
да бъде различно. Във всеки случай е необходима
трезва проверка и анализ без съзнателно отхвърляне, но и без предварителен пиетет, който може
да внуши необикновеност на източника на тяхната информация. Особено внимателно трябва да
е отношението към съобщения, които съдържат
преки заповеди и изискват сляпо послушание, а
също и към тези, в които се превъзнася възприеманата информация – истинските учители никога
не прибягват до такива средства.
Следва да се отбележи, че независимо от това,
доколко са истински и значими тези съобщения,
те винаги са вредни за здравето, тъй като могат в
значителна степен да нарушат равновесието между чувствата и разума.

Спад след духовното
пробуждане

Известно време след духовното пробуждане
обикновено възниква спад. Вече говорихме, че
хармоничният процес на духовното пробуждане
предизвиква усещания за радост, просветление на
ума, осъзнаване на смисъла и целите на битието.
Разсейват се много съмнения и се решават много
въпроси, появява се усещане на вътрешна увереност. Всичко това се съпътства с преживяване на
единството, красотата и светостта на живота: пробудената душа излива поток от любов към всички
хора и към всички земни твари.
И всъщност няма нищо по-радостно за сърцето
и по-утешително от съприкосновението с пробудения, който се намира в състояние на благодат.
Продължава на стр. 15
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Нервните
БИОДИНАМИЧНА заболявания
ХАРАКТЕРИСТИКА при духовното
НА МЕСЕЦ МАРТ 2010 г. израстване
Най-важният месец за
успешен старт на цялата
земеделска година. Биологичните фермери извършват неотложни задачи и
подреждат дейностите за
цялата пролет. За успешен
старт на тези задачи е необходима предварителна
подготовка, която, смятам,
че е извършена през зимните месеци.
На първо място сега е
рязането и пръскането на
овощните дървета и лозите. В по-топлите райони
на страната, където вече
няма опасност от студени
дни, може да се извърши
рязането. По този начин
ще постигнем икономия
на препаратите за пръскане. Говорейки за рязането
на дърветата, в бъдеще ще
разгледаме по-подробно
този трудоемък въпрос и
ще усвоим някои приоми
за формиране на короната, при които се намалява
нуждата от рязане. Сега
ще режем болно, излишно,
лакомци, клони, сгъстяващи короната и
др., но само в дните на
низходяща луна, които
са „плодни” или „светлинни” импулси - от 1
до 7 март и от 22 март
до 4 април. През същите дни, без значение
видът на луната, можем
да пръскаме. Бордолезов разтвор (2%) ще ни
помогне за много проблеми, особено срещу
опасната
къдравост
по прасковите. Тънките части на клоните и
лозовите пръчки, при
условие, че лозето ни
не е имало проблеми
с брашнеста мана, надробяваме и поставяме
в компостната купчина
в дните (точното време) за формиране на
новата купчина – 11-14
март, 20-23 март или на
29 март.
До края на март успешно можем да засаждаме нови овощни
дървета. Колко е важна
предварителната подготовка и добрият избор на здраво и с добри
корени дърво, сме говорили. За отъпкването

с боси крака, също. Точното
време за садене е низходяща луна в дни „плод”. Дните
не са много, но ще успеете.
При изкореняване на старо
лозе не бързайте с новото,
трябва поне 1 година да се
сеят други култури, нужна е
и смеска за зелено торене и
тогава правим засаждането.
За лозите можем да използваме и началото на април
– до 6. Не жалете компоста,
поставен при засаждането
на различни нива в дупката,
той ще стимулира растежа
няколко години. За намаляване на труда при поливане,
за икономия на вода и стимулиране на образуването
на силна коренова система, препоръчвам
поставяне
в дъното
на дупката
на дренаж
от клони
и чакъл,
а в самата дупка

тръба, която да стига до
дъното, и в нея да се поставя маркуча при поливане.
Влагата се задържа дълго,
не се изпарява от слънцето
и стимулира корените да я
търсят в дълбочина. Показвам това на схема, а метода
наричам „Един път, но за
дълго”.
Резници за вкореняване
и калеми режем при низходяща луна в дни „плод”
и „цвят”, съхраняваме на
хладно и използваме през
април – 15 и 16.
Успех, колеги!
Димитър Стоянов,
биодинамичен фермер,
с. Бачково

Продължава
от стр. 13
Сякаш предишната личност с острите ъгли и
неприятните страни е изчезнала и ни се усмихва
нов човек, изпълнен
със симпатия, стремеж
да принесе радост и да
бъде полезен на окръжаващите, да раздели с тях
духовните съкровища,
които той не може да обхване сам.
Това състояние на радост може да продължава много дълго, но и това,
разбира се, има край. Ежедневната личност с нейния дълбок фундамент
временно се е оттеглила,
тя сякаш е заспала, но не
е изчезнала и не е преобразена напълно. Освен
това, потокът от духовна
светлина и любов, както
и всичко останало в този
свят, е ритмичен и цикличен. Следователно рано
или късно след прилива
на светлина следва отлив.
Преживяването на напускането на благодатта
е много мъчително и в
някои случаи влече след
себе си много силен спад
и сериозни разстройства.
Отново се пробуждат и с
нова сила се утвърждават
низките влечения. Целият „боклук”, погълнат от
потока, отново изплува
на повърхността.
Между другото процесът на пробуждане е направил по-фино етическото съзнание, засилил
е стремежа към съвършенство, човек се осьжда
по-строго и безжалостно,
струва му се, че е пропаднал много повече от
преди. Това заблуждение
се дължи на обстоятелството, че на повърхността излизат дьлбоко скритите преди наклонности
и влечения: духовният
стремеж ги е пробудил и
извлякъл от безсъзнателното.
Спадът може да стигне
толкова далеч, че човек
започва да отрича духовното значение на вътрешния си опит. В неговия

вътрешен свят царят съмнение и самоунижение,
той се поддава да счита
за изкушение всичко, което му се случва, да счита
всичко за илюзии, сантиментални “приказки“. Той
може да стане ожесточен
и саркастичен, цинично
да се присмива над себе
си и другите, да се отрича
от идеалите и стремежите си. Но въпреки всички положени усилия той
вече не може да се върне
в предишното си състояние със силата на волята
си. Красотата и чудото на
това, което е преживял, си
остават в него и не се забравят. Той не може вече
да живее суетния ежедневен живот и тъгата по
божественото не му дава
покой. Като цяло реакцията е много болезнена, с
пристъпи на отчаяние и
мисли за самоубийство.
Подобни крайни реакции се преодоляват с ясното съзнание за това, което се случва, и със самото осъзнаване на единствения път за преодоляването на тези трудности.
Именно за това на човека
е необходима странична
помощ.
Необходимо е да му се
помогне да осъзнае, че
състоянието на благодат
не може да продължава
вечно и че следващата
реакция е естествена и
неизбежна. Прекрасното
сьстояние, преживяно от
него, е било подобно на
полет към озарените от
слънцето върхове, от които се вижда целия свят
като на длан. Но всеки полет рано или късно свършва. Отново се връщаме
в равнината и след това
бавно, стъпка по стъпка,
преодоляваме стръмния
път, водещ кьм върха. И
осъзнаването на това, че
преживяното спускане
или “падение“ е естествен процес, през който
трябва да минем, утешава и ободрява странника,
помага му да събере сили,
за да започне уверено да
се изкачва.
следва
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Човекът на
новото време

Продължава
от стр. 1
Макар и да смятаме перспективата за
избухване на фатална
за Земята и човешкия
род термоядрена война за надживяна, не е
точно така. Тази опасност остава потенциална, докато военнопромишленият комплекс продължава да
е водещ по значимост
в
стратегическите
планове на великите
сили, а и на по-малки
държави, притежаващи ядрено оръжие.
Най-реален източник на глобална заплаха все така е екологическата катастрофа,
която в някои свои направления изглежда
вече необратима. Ние,
хората от тази планета, сякаш все така се
задоволяваме да се
ограничаваме с бодри
призиви и плахи погледи към бъдещето,
вместо здраво да се
заловим да променим
настоящето. Земята е
жив организъм, който
притежава действени
и мащабни механизми
за самопречистване.
И когато някой нагъл

дребосък като човека, лазещ по снагата ú
и смучещ живителните ú сокове, разрушавайки същевременно
хилядолетното ú равновесие, прехвърли
всички граници на
нейната търпимост,
тогава става страшно.
В Библията (Битие, 6-8
гл.) е описан потопът
по времето на патриарха Ной, след който
се спасили само осем
души (самият Ной,
жена му, тримата му
сина Сим, Хам и Яфет
и техните съпруги),
както и по една двойка от всички животински видове. Така било
осигурено продължаването не само на
човешкия род, но и
на животинските. Този
потоп обаче далеч
не е бил единствен в
историята на пребиваването на човека
върху нашата планета. Методът за масово
потапяне и премахване на злините от лицето на Земята чрез колосални количества
вода е бил използван
от невидимия свят нееднократно.
Този път разумните
същества, отговаря-

щи за еволюцията на
планетата и човечеството, няма да използват същите средства.
И духовното познание, и повечето световни религии свидетелстват в своите
прогнози, посветени
на тази тема, че глобалното пречистване
предстои да бъде реализирано чрез огън.
В мрака на земните
недра бушува могъщ
огнен вихър, чиято
температура се измерва с хиляди градуса по Целзий. Найдобре го опознаваме
и най-ясно осъзнаваме грамадната му
мощ чрез действието
на вулканите по земната повърхност и в
океанските дълбини.
Езотеричното учение
изтъква, че именно
вулканите са отдушниците на планетата
Земя за отрицателните енергии, които се
натрупват във и около
нея. Главен причинител и производител
на тези енергии с обратен знак е „разумната” дейност на човека.
Не само стопанската
дейност и въобще
материалната му изя-

ва, но и плодовете от
психическия му живот
– мисли, чувства, желания, страсти и т.н. За
окото на ясновиждащия аурата на Земята
представлява гъст облак с преобладаващ
отровно кафяв до черен цвят, в който само
спорадично, тук-там,
проблясват златисти
и диамантено бели
искрици на възвишен
духовен устрем.
Разбира се, няколкото
милиона
напреднали
души,
въплътени във физически тела, полагат
огромни усилия да
променят хода на историята в посока към
всемирното Добро,
към изпълнението на
Божия план за планетата и човечеството.
В много отношения
те успяват. Но не във
всички. Колективната
въплътена свободна
воля на земните хора
е решаващият фактор
за крайния резултат.
Пробудените души не
са малко като абсолютна стойност, като
число само по себе си,
но като процент от цялото земно население
(вече около 7 милиарда души) те остават
твърде малко, може
би недостатъчно.
Недостатъчно за
какво? За постигането на такъв относителен дял на осъзнатите
хора, работещи за Божия план, който се нарича „критична маса”
– сиреч минималният брой пробудени
души, които са необходими, за да пренесат всички останали
през критичната фаза,
която ни очаква. На
езотеричен език тя се
нарича „Съден период” и вещае природни
и обществени катаклизми с непредвидим
изход.
Така спонтанно възниква въпросът: Земята „черна овца” ли
е понастоящем в Космоса или планета във
възход? Кой от нас би
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се наел да даде ясен
и недвусмислен отговор на този въпрос?!?
... Засега никой.
От позициите на
духовното познание
понастоящем Слънчевата система като
цяло и Земята, в част
ност, вече напускат
т.нар. „13-а сфера”
– космическа област с
тежка, негативна вибрационна среда. Нашата звездна система
се насочва към вселенско пространство
с
по-благоприятен
енергиен състав и
излъчване. Тази промяна би трябвало да
съдейства положително и за успешното осъществяване на
водещите тенденции
в нашата съвременност, както и за ускоряване изграждането
на новата планетарна
култура на Любовта.

2. Технотронната цивилизация
и ръстът на
общественото
съзнание – несъответствие,
което ражда
проблеми:

Днешната човешка
цивилизация е назована „технотронна”,
понеже в нея решителен обществен превес имат науката и
технологиите. Нашият
съвременен цивилизационен модел е основан изключително
върху усъвършенстването на оръдията
и предметите на труда – т.е. на техническите средства, посредством които човек
общува с природната
среда, Космоса и себеподобните. Т.нар.
научно -технически
прогрес – явление и
процес с хилядолетна история – ни наймалко не съдейства
за разгръщането на
вътрешния духовен
потенциал на човека,
който е закърнявал
постепенно благодарение на това, че се
осланяме
най-вече
върху сътвореното
от нашия ум, а не от
духа.
Така, крачка по
крачка, несъответствието между развитието на технотронния тип цивилизация,
от една страна, и ръс-

та на целокупното
съзнание на човечеството, от друга страна,
се е задълбочавало и
разширявало, достигайки до опасна амплитуда.
Описаното несъответствие е породило
редица проблеми, които оказват съществено въздействие върху
планетарните еволюционни процеси. Ето
някои от най-важните
измежду тях:
а)
сциентизъм
– вяра във всемогъще
ството и непогрешимостта на науката;
сциентизмът като феномен е свързан с фетишизирането на рационалното познание
и техническото осигуряване на човека – за
сметка на неговия духовно-нравствен потенциал, оставен на
заден план;
б) човекът и „умната” машина – влагането на огромни
интелектуални и финансови ресурси за
създаване на изкуствен разум, който да
замести човека на
практика във всички
области на живота (с
изключение на биологическото
възпроизводство, където
обаче се развихрят
други гибелни страсти, имащи за цел да заменят Божията воля и
разум с човешки, и на
първо място клонирането); съвременната повсеместна компютъризация издигна
на преден план една
изкуствена, виртуална реалност, която е
сянка на действителността, отдалечаваща
ни твърде много от
реалния живот; не са
вече никак малко онези, които „потъват” и
дори се „давят” в тази
илюзорна реалност, и
биват в различна степен загубени за живота извън екрана на
компютъра;
в)
алиенацията
– отчуждението между хората; то е плод на
преклонението пред
индивидуализма
в
развитите
западни
държави; този процес
е в антагонистично
противоречие с водещата тенденция на
нашата епоха – към
интеграция (обединение), като решителна

Дух, материя

8 - 14 март 2010 г.

крачка към удовлетворяването на хилядолетния идеал за
братство между човеците и народите;
г) урбанизацията – резкият скок на
относителния дял на
градското население
в световен мащаб;
в много отношения
процесът е достигнал своя предел; от
няколко десетилетия
все повече нараства
процентът на хората
от високо развитите
държави, които напускат градовете в
търсене на естествена природна среда;
дори и да запазят работата си в градските
условия (както става
в повечето случаи), те
се стремят да си осигурят местоживеене
далеч от мегаполисите;
д)
промишленото замърсяване
– вече осветлявахме
достатъчно този мъчителен планетарен
проблем; тук само
ще отбележим едно
колективно международно усилие за
позитивна промяна
на създадената непоносима ситуация
– протокола от Киото
(Япония, 1998 г.), междудържавното споразумение за определяне на праг за допустимо замърсяване
на околната среда; за
жалост някои високо
развити индустриални държави начело
със САЩ не го подписаха и продължават
да бълват безотговорно хиляди тонове
отрови във въздуха и
световния океан. Найголемият замърсител
на природната среда
в планетарен мащаб е
Китай. През декември
2009 г. бе проведена
международна конференция на високо равнище в столицата на
Дания – Копенхаген,
посветена на същите
проблеми. В крайна
сметка авторитетният форум не оправда
очакванията на световната общественост
за предприемане на
радикални мерки в
обстановка на катастрофално по мащабите си замърсяване на
Земята. Най-мощната
икономика на планетата – САЩ, подкрепи
инициативата за ре-

шително намаляване
на вредните отпадъци от промишлената
дейност. Но за съжаление Китай отказа да
понижи процента на
отровите, които отделя в природната среда нейната стопанска
машина. Претекстът
бе, че Китай е държава с динамично развиваща се икономическа система, която
се нуждае да запази
темповете на растежа
си за още поне 10 години.

3. Човекът
на новото
време – характеристики:

а)
разширено
съзнание:
• един от най-важните компоненти на
разширеното съзнание е максималната
толерантност, приемането на другия с неговата истина, с неговите убеждения, дори
и да се различават
значително от твоите;
• друга градивна
съставна част на разширеното съзнание
е дълбокото самоосъзнаване и осъзнаването на действителността с нейните

чество.
б)
нарастваща
свръхсензитивност:
Съвременната епоха се характеризира с
активиране на духовните сетива и способности на днешния човек. Тази тенденция е
естествен отговор на
непрекъснато нарастващите изисквания
към духовно-нравствената природа на
хомо сапиенс, както и
на новите космически
енергии, облъчващи
Земята в периода на
съдбоносен за нея
преход.
Наблюдаваме буквално бум на увеличаване броя на хората
с екстрасензорни качества по целия свят.
Част от тях (за съжаление, по-малката) са ги
постигнали в резултат
от своето последователно духовно развитие, за което са положили и полагат постоянни и целесъобразни
усилия. От останалите
определен процент
демонстрират подобни способности, които се явяват отглас на
естественото състояние на човека по
време на Атлантската
епоха. Казано по друг
начин, това са руди-

насоки и акценти на
развитие;
• спазване на духовните закони, въз
основа на които функционира и се развива целият Космос, на
всички равнища.
Целият процес на
еволюционно развитие на човека, траещ
еони, е по същността
си процес на разширяване на съзнанието. Изразът включва
в този смисъл всички
компоненти на придобиването на духовна зрелост и добродетели, бележещи пътя
на окултното учени-

ментарни проявления на обичайното за
атлантите състояние
на съзнанието. И найнакрая – онези, които
са развили вътрешните си сетива като
отклик на динамично променящата се
енергийна картина на
планетата, без да са
работили специално
за това. Все пак фактът на придобиването
им означава, че притежават определени
количествени натрупвания от предишните си въплъщения,
които понастоящем
се трансформират в

ново качество.
Един от най-ярките
феномени на нарастващата свръхсензитивност в наше време
са индиговите и кристалните деца.
в) полагане основите на нова коренна (окултна) раса:
Става дума за прехода от 5-та към 6-та
подраса на V коренна
(окултна) раса – процес, на които ние сме
съвременници и в
който участваме, всеки според възможностите си и степента
на осъзнаване, която
е постигнал. Новата
култура на 6-та подраса ще съдържа основните елементи, които
ще изградят фундамента на цялата бъдеща VІ коренна раса.
Това съответствие е
израз на действието
на духовен закон, който осигурява приемствеността на всичко
ценно и непреходно,
създадено в рамките
на отделните човешки култури и цивилизационни системи.
Душите – носители
на характеристиките на VІ коренна раса
– са започнали да се
въплъщават на Земята още от втората
половина на ХІХ век,
най-вече в Европа
и Северна Америка.
Особено
благодатно в това отношение
беше отминалото ХХ
столетие, през което според Учителя
Беинса Дуно на нашата планетата са се
инкарнирали всички
най-напреднали в духовен план индивидуалности. Тяхното
присъствие е доказателство за огромната
значимост на епохата, в която живеем, за
съдбата и на Земята, и
на човечеството.
г) енергийна и духовна връзка с Космоса:
Това явление е в непосредствена връзка
с фактите и тенденциите, разгледани в подточки а) и б). То бележи решително разширяване на енергийния
потенциал на нашия
съвременник и отваряне на нови канали
за духовно общуване
с разумните същества
във вселената.
В
изследваното
направление на чо-
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вешката еволюция от
особено значение е
активирането, укрепването и мъдрото използване на светлинното тяло на човека.
Поради тази причина
наблягаме на изключителната актуалност
на медитацията „Меркаба”,
съдействаща
именно в тази насока.
Неин автор (или поточно – приносител
от селенията на Божествената мъдрост)
е един от Посветените на нашето време – американецът
от далечен и древен
космически
произход Друнвало Мелхиседек. „Мелхиседек”
не е негово фамилно
име, а название на
йерархия високо еволюирали напреднали
същества, които отговарят за просветителската дейност във
вселената. Друнвало
е посветил цял раздел
на медитацията „Меркаба” във втората част
на своя капитален
двутомник „Древната
тайна на цветето на
живота” (издателство
„Аратрон”). На книжния пазар можете
да откриете и малка
книжка (издателство
„Гуторанов и син”),
съдържаща този раздел заедно с необходимите първоначални
пояснения.
д) развитие на
центровете в човешкото съзнание
за приемане и отдаване на Божествената Любов:
Тъй като изграждащата се понастоящем
нова култура на 6-та
подраса на V коренна
раса, която ще бъде
и култура на цялата
следваща VІ коренна
раса, е под знака на
Божествената Любов,
то логично е съответните центрове на човека, предназначени
да приемат, преработват, складират и отдават енергията на тази
Любов, да се намират
в процес на активиране и ускорено разгръщане.
Активирането на
въпросните центрове
се осъществява главно по два начина:
- чрез последователна и целенасочена
работа върху изработването на добродетели, понеже всички

добродетели, без изключение, са плодове
на изявената Божествена Любов – първата
и най-извисената измежду тях;
- чрез водене на разумен, природосъобразен,
нравствено
пречистен и възвишен
в морално отношение
живот.
Към факторите, допринасящи за унищожаването на кармичните обвързаности,
Учителя Беинса Дуно
отнася и двойката
великодушие-целомъдрие, т.е. един от
фундаментите на живот, отличаващ се с
висока нравственост.
е) преход към
нова доминираща
чакра в енергийната
структура на човека:
Чакрите (от санскрит – колело) са
енергийни
центрове в човешкото тяло
и извън него, които
осигуряват приемането, преработването и пренасочването на космическите
енергийни
потоци,
въздействащи пряко
върху съществуването и еволюционното
развитие на човека.
Общият им брой е 12.
Известни са седем
чакри, проектирани
върху етерния двойник, и още пет извън
него, за които все още
твърде малко знаем.
Доминиращата в
нашата епоха (за човечеството като цяло)
роля на третата чакра
(Манипура – Слънчев
сплит или Слънчев
възел) се предава постепенно на четвъртата
чакра (Анахата – сърдечната чакра), която
е енергийният център
на Божествената Любов.
Разглежданият преход към нова
доминираща
чакра
също е в съответствие
с глобалните процеси,
протичащи на планетата и в човешкото
съзнание, и има за
цел да подготви човешкото същество за
качествено новите условия на съществуване, към които нашият
род и Слънчевата система са се насочили и
които рано или късно
ще настъпят с всички
произтичащи от това
последствия.
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ЗА СКОРОСТТА НА МИСЪЛТА
И МИРОВИТЕ КАНОНИ
акад. Виктор МЕДИКОВ
- Миналия път вече си говорихме, Княже, че
основната стратегическа задача на жреците
е била рязкото понижаване на скоростта на
мисълта при хората. За всички без изключения. Освен за тях самите, разбира се. Защото
усетили, че побеждава винаги онзи, чиято мисъл е по-бърза, с по-голяма скорост. С помощта
на простички манипулации те великолепно се
справили с тази задача, като намалили скоростта на мисълта у хората хилядократно.
- Трудно ми е да повярвам. Излиза, че сега
всички са глупци?
- Думата „глупак” има двояко значение. Прочети в свободното си време приказките руски.
В много случаи да си глупак е било почетно. Нещата сега са многократно по-сложни. На теб се
пада да разсъдиш, Княже. Започни от себе си. От
какво зависи скоростта на човешката мисъл?
- Преди всичко от условията. Всеки човек
може да ускори своята мисъл, ако създаде
съответните условия. Между другото, Йосиф
Висарионович Сталин е бил добре запознат с
това условие и го е използвал. За учените създавал условия, защото добре разбирал, че без
родна наука никакво състезание не може да се
спечели.
Ако постоянно ти пречат, то мисълта се губи
и следователно нейната скорост клони към
нула.
- Отлично, продължавай.
- Много добре това се усеща, когато си ангажиран с научна работа. Дори когато пишеш
статия, доклад или книга някаква, ако си зает с
решаването на сериозен проблем. Ако не се отклоняваш, мисълта ти тече бързо. Най-важното
е в самото начало да се концентрираш, да си
събереш мислите, после да дадеш нужния темп
и ускорение. След това всичко тръгва бързо.
Но ако веднъж те прекъснат, отклонят ти
вниманието за нещо, след това втори път и не
дай Боже трети, то всичко отива по дяволите. Поетите, художниците и всички творчески
хора добре познават това. На който и етап да те
прекъснат, започваш всичко отначало. Отново
отначало. След второто прекъсване аз лично
започвам да се ядосвам, а мисълта ми скача от
едно на друго. След третото зарязвам всичко. И
ако на другия ден не се стегна да го довърша, то
всичко правено-недоправено си остава. Именно затова най-хубавите произведения все още
не са написани и сътворени. Така е не само при
мен.
Алкохолът и той, какъвто и да е, в какво да е
количество, дори съвсем малко, веднага те изкарва от релси. За никаква скорост на мисълта
не можем да говорим, когато става дума за алкохол.
- Току-що си произнесе сам присъдата. Не за
алкохола имам пред вид, знам, че не злоупотребяваш. За по-важните неща говоря. По колко
пъти на ден прекъсват мисълта ти? И не само
на тебе. На всичките ти колеги и подчинени. Да
мислите нямате време!
Включи си в къщи телевизора и прегледай
видеозаписите - погледни се отстрани. Посочи
ми поне един ден от твоето управление, когато
не си бил по екраните на телевизорите.
В училищата, в университетите картинката е
същата като при теб – не им дават на учениците
и студентите да мислят. Именно там, в изкусно
замислената, но уродлива система на образование и възпитание, мисълта непрекъснато

се прекъсва, прескача от едно на друго между
разните уроци и лекции и в самите занятия във
всеки един момент. Ти и сам добре познаваш
това.
Сега си представи, че седи един умен човек
пред телевизора, гледа твоите речи и мисли:
- Правилно говори, убедително.
Ден гледа, втори, седмица:
- Леле, колко е натоварен моят президент. Та
той минутка няма свободна. Юначага. За нас, за
народа си се старае. Наистина наш президент.
След това се прокрадват съмнения и други
мисли:
- Нали всичко онова, което моят президент
казва и прави, би трябвало първо да го обмисли. Добре да го обмисли. Каквото и да казват, но
мисълта е първична. И материална. Има мисъл
– има дела. Няма мисъл – няма дела, или поне
не собствени дела. А кога успява президентът
ни да мисли? От екрана се вижда как е зает с
десетки и стотици дела, срещи, беседи с хиляди
хора. Мисълта му непрестанно се накъсва. Значи той не може да я ускори. И въобще, могат ли
да се появяват мисли в такава среда? Какво се
получава - той няма собствени мисли, а произнася чужди мисли? Няма време да роди свои. А
чии са тогава тези мисли?
- Правилно мисли такъв зрител – затова
имам екипи, тесни специалисти. Екипът трябва
да работи!
- Че е така, така е, Княже, но не съвсем. Никой
не очаква от теб да си навсякъде и във всичко. Но
така се получава. И на всяка манджа ти си мерудията. Не се сърди, но ти си навсякъде. За всичко изказваш мнение. И за промишлеността, при
това за всичките й отрасли, и за земеделието, и за
медицината, образованието, културата... Много
дела, и всичките на показ. Но бедата е, че няма в
тях твоя мисъл. Мислите са чужди и получава се
така, че делата са чужди, както и да го погледнем.
Чужди дела за чужди хора. При това все дела не
в новия свят, а само в стария, жреческия свят. Играеш само на тяхна територия. Само преди малко
си говорихме: не играй на чуждо поле! Там резултатът никога няма да е за теб.
Ти би трябвало да поемеш стратегията, главните мисли, съобразени с мировите и вселенски конони, които вие закони наричате. Макар
това да са много различни неща.
Кон, конон – това е началото, обичай.
Върху него е изграден светът. Истинските хора
винаги са живели съгласно кона. Проверено е
през милионите години.
А закон – това е всичко друго, което се намира извън кона, извън пределите на Истината.
Създаден е от управниците в тяхна полза. Ненапразно хората имат много подигравателни
приказки за него: „Законът е за кон, не за лъв”,
„Законът е като врата в полето”...
- Като юрист аз постоянно се сблъсквам с
подобни неща, но нищо не съм в състояние да
направя. На собствения си гръб съм го изпитал.
Даже когато се борихме за нови закони, за поправки на старите. Резултатът най-често беше, че
още повече затъвахме в това юридическо блато.
- За да не се объркваме, ще говорим за закони, така ти е по-познато. Впоследствие ще свикнеш и с новата, по-точно - добре забравената
стара терминология.
А знаеш ли ги, Велики Княже, тези мирови и
вселенски закони? Преподавали ли са ти ги в
училище? Или може би в университета, в аспирантурата?
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- Макар да съм юрист, но никъде не се преподава такова нещо. Знам със сигурност. Нито
у нас, нито в чужбина. Различните религии имат
своите заповеди, но в атеистичните държави
като нашата тези неща не се преподават. Пък
и в самите заповеди има голямо объркване.
Религии много и всяка убеждава, че имено тя
е единствено вярната, но ползата не е голяма,
да не кажа, че въобще няма. А що се отнася до
мировите закони, дори не съм и чувал. Има закони във физиката, химията... Всъщност сега
разбрах: трябва да съществуват някакви всеобхватни, универсални закони, само че ние още
не ги знаем.
Що се отнася до стратегията, то аз се старая
сам да я определям.
- Нима, Княже, не са ти докладвали за великите трудове на нашите, руските учени, истинските гении, а не прехвалени от средствата за
масова информация - професор Маслова Наталия Владимировна и професор Астафьев Борис
Александрович?
- Не съм срещал, нито чувал за тях. За Астафьев ти преди малко ми разказа, но ставаше
дума за други, глобални проблеми.
- Ето още едно предупреждение, засягащо
твоето обкръжение и специалисти. Прекалено
тесни са те, за да схванат гениалните открития,
които вече са десетки. Професор, доктор на науките, действителен член на редица академии,
Наталия Владимировна Маслова е открила периодичната система на Всеобщите закони на
света. След това открила не по-малко важната
периодична система на Общите закони на човешкото общество, както и периодичната система от Общи закони на познанието и постиженията.
Помниш ли периодичната система на Менделеев? Ето, че тази прекрасна жена е направила
не по-малко от Дмитрий Иванович Менделеев.
Тя е открила не една или две, а цели три периодични системи от закони, посредством които
се управлява всичко в света и човешкото общество. Не три закона, а три периодични системи
от закони. Замисли се над това, нали си юрист,
а си и президент на огромна държава. А никой
от вас горе нито е виждал, нито е чувал за тези
неща.
А същата тази Наталия Маслова е основател на цялостна педагогическа система за
ноосферно образование.
Миналия път ние говорихме за тайните на
жреците – науката на образността. И ето, ноосферното образование, което се реализира
вече над 15 години, колкото и странно да ти се
стори, се основава на науката на образността.
И всичко това благодарение на академик Маслова.
По всички учебни предмети: руски език, математика, химия, физика и др. без изключения
са написани прекрасни учебници. И отново с
помощта на науката на образността.
По множество университетски науки също
вече има създадени удивителни учебници. Ползват се с голяма популярност. Само дето държавата, в т.ч. министерството на образованието,
за тези неща не знае сякаш. Следователно и не
ги използва. Нещо повече, забранява всякакви
нововъведения.
Откритията на Маслова и Астафьев позволяват да се използва потенциалът на
мозъка не на 2-3%, както е сега при повечето хора, а напълно. На 100%!
При това се задейства не само лявото полукълбо, а целият мозък! Именно това е цялостното мислене, а не само едностранно, логическо.
Задействат се и двете полукълба, особено дясното, интуитивното. Затова при цялостното мислене няма да има кризи, абсолютно никакви. Защото човек става син на Своя Отец, син Божии!
А на тебе никой не ти е докладвал. И няма
да ти докладват, защото това е остър нож в сърцето на Системата. Затова не пускат техните
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открития, техните книги и учебници по света.
Отвсякъде ги гонят, казват: не знаем какво да
правим, не се разрешава от горе.
Да разреши отгоре може само върховният
жрец, но той, както знаеш, не е глупак и няма
сам да си изкопае гроба.
Послушай само какъв гениален извод са
направили тези учени за глобалната световна
криза:
- Кризата на цивилизациите – това е преди
всичко криза на мисълта, криза на преобладаващото мислене с лявото полукълбо. Неекологичното натоварване и експлоатация на
главния мозък, нарушаването на златните пропорции в структурно-функционалното използване на мозъка са довели до цивилизационен
крен. Това неизбежно се наказва от природата,
наказва се посредством пълен крах на системите, построени от Хомо сапиенс. Финансовите,
икономическите, политическите, социални и
др. кризи са просто следствие на мисленето с
лявото полукълбо. Природата не позволява да
се игнорират нейните закони!
Като юрист чудесно знаеш, че незнанието на
законите не освобождава от отговорност.
Днес тази крехка руска жена ти преподнася
на поднос всички тези закони. Изтърпяла лишения, притеснения, гонения, само и само на
хората истината да донесе. И на тебе също. Използвай го! А най-добре да я поканиш заедно с
проф.Астафьев при тебе. Чай да пийнете, а едновремено с това и урок да ти преподадат. Всеки ден се срещаш с разни хора - калейдоскоп
от събития пред очите ти минава, мнозина незаслужено награждаваш, времето си напразно
губиш. А тук за огромна работа става дума.
Това, че се стараеш относно стратегията е чудесно. Но разреши ми да попитам - кога? Имаш
ли време за това? Или отново закърмените на
запад съветници, ще ти подават готови решения? Пак си помисли.
Подробно за всичко това, имам пред вид
тайното ръководство, писал един опомнил се
американец, не понесъл цялата тази мръсотия
и мерзост, в бестселъра си „Икономическите
убийци”. Всичките им мръсни ризи е показал
там, как действат икономическите убийци и чакали (така наричат тези специалисти, по-точно
така се величаят те самите) във всички без изключение страни по света. В Русия също. Много
ми облегчи задачата този човек.
- Ти ми разказа за тези неща още миналия
път, когато тези книги ги нямаше. Само дето ги
наричаше с други имена. Сега цялата страна е
изпълнена с рейдери различни. Знае се от коя
школа идват.
- Да, още миналия път си говорихме за това,
но какво се промени оттогава? Мисълта нали
трябва да се реализира, да се материализира.
Време ли не стига? Хора ли нямаш? Или може
би не там ги търсиш? Огледай се накъде изтичат
руските златни резерви, фондовете, всички без
изключение. Нефт, газ, суровини и материали
къде изчезват? Защо даже в криза купувате американските хартийки? Защо и с Белорусия, пък
и вътре в Русия се разплащате с долари? През
миналата криза, през 1998 г., го гледахме същото това. Всичко се руши, а доларът расте. Банките бяха подкрепени от държавните чиновници,
луди пари им дадоха. А те вместо да ги пуснат
в реалната икономика и да подкрепят нашите
производители, изкупиха долари с дадените им
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средства за спасяване на хората и руския бизнес и ги изнесоха в чужбина. Сега оттам управляват. А на нас ни спретнаха дефолт, доларът
подскочи пет пъти, окрадоха народа, страната
до нищета доведоха.
Трябва ли да привеждам още стотици примети? За гайдаровите и чубайсите дори не искам
да споненавам. То, ако се вгледаш, около теб
само такива и работят, но с други имена. Виждам, че и самият ти се замисли. Не е ли малко
късничко? Народът гладува, а ние кого храним?
Известно ти е вече, че задачата на управителите не е да произвеждат материални
блага, а да ги унищожават. Безжалостно да
ги унищожават!
Ти мислиш, че им трябват твоите пари ли?
Никак, пари те си имат колкото поискат – нали
сами си ги печатат. Знаеш добре какво правиха,
за да съсипят СССР и Русия - в първите месеци
всяка седмица огромни боинги, натъпкани с долари се приземяваха. А на Горбачев и Елцин им
забраняваха рубли да печатат. Спомняш си как
на миньорите, металурзите, на всички труженици нямаше с какво заплатите да се изплатят, а
всичко ставаше на бартер.
На управниците не им е жалко за хартията.
Ще ти напечатат парички, колкото искаш. На тях
им трябват роби. Всички трябва да са техни
роби. Но ако ти вземеш роба и го нахраниш, напоиш, облечеш и обуеш, покрив му осигуриш и
му отпуснеш по десет декара за родово имение,
какво ще се случи с него тогава?
- Как какво? Робът ще стане свободен и независим човек.
- А на управниците трябват ли им свободни
хора? Какво ще правят с тях тогава?
Именно, волният човек веднага ще прати надалеч всички управници! И това би бил краят
на жреческата система. Краят на безпределната
им власт. Затова на тях им трябват роби, поради
което изгребват всички руски, японски, китайски и др. средства и ценности. А твоите некъдърници сами им помагат, защото само на това са
ги научили. Ще кажа дори повече, не само са
обучени, но и са зомбирани, закодирани за безусловно подчинение и изпълнение само на тяхните постановки. Затова и не изпълняват твоите
разпореждания.
За слиперите чувал ли си?
- Разбира се. Не само аз съм чувал, но и филм
вече има направен. „Бездната” мисля се казва.
Показано е как могат да влезнат в мислите на
който трябва и да ги управляват, ако е нужно.
При нас ген. Рогозин се занимава с тези работи.
Дори на Буш старши мислите коварни успяваха
да разчетат. И да предотвратят сериозни проблеми за страната ни.
- Добре е, че знаеш. Само че и себе си имай
пред вид. Убеден ли си дали върху тебе не работят по същия начин? Разбирам, че тебе те пазят,
но дали успяват да се справят наистина. А какво
да прави твоето обкръжение - сред природата
не живее, защита няма...
Това е крайно важен момент, ще ти бъде
необходимо коренно да променяш кадровата
политика. Още повече, че вече има методи за
откриване на уродите във властта. Същите методи позволяват да се откриват и истинските
хора. Трябва ти кадрова революция.
Робът трябва винаги да работи, без да изправя кръста и без да щади здравето си. Него
трябва да го блазни материалното, благата, как-

то морковът, завързан пред очите на магарето:
колкото и да върви към него все там си стои, все
не може да го стигне.
Погледни в очите на реалността - кой от чест
ните хора може да си купи жилище, да построи
къща, да се облече и нахрани по човешки? Поговори с ветераните, цял живот работили за
страната, с фронтоваците поговори. Могат ли
те да си позволят това? Откровено ще ти кажат:
“Колкото по-нататък, толкова по-лошо става!”
Към това ще се върнем след малко. Сега да не
се отклоняваме. Ако трябва накратко да кажем:
стратегия своя нямаш никаква! Има стратегия на Системата, на тъмните жреци, онези,
за които никой дори не се досеща. Бившият
икономически убиец като че ли всичко е казал
в книгата си, или поне всичко, което е знаел. И
той честно посочва америкаската върхушка. Но
той не би могъл да знае, че тези надуващи бузи
върхушки са само стрелочници, управлявани
от левити и жреци.
Нека да се върнем към главното сега: скоростта на мисълта. Първото условие ти го посочи:
мисълта не трябва да се прекъсва, тя трябва
да тече спокойно, хармонично, размерено,
но много бързо, с максимално ускорение.
Какво още за това е необходимо?
- Тялото трябва да е здраво. За това и храната
трябва да е истинска, и въздухът – чист, и водата да е жива. Вече говорихме за това.
- За това може цял живот да се говори и пак
да не се разбере най-важното. За какво обсъждаме с теб - ти трябва да се измъкнеш от контрола на жреците. А в същото време непрекъснато по телевизора говориш как всички сме в
една лодка, как зависим един от друг, как живеем в един глобален свят. Глобален е само светът
на тъмните. И същата тази Америка въобще не
зависи от теб. Ти зависиш от нея, но тя от тебе
– не! Ето тук е целият фокус - самата Америка е
налапала въдицата на жреците още повече. Пет
десет трилиона долара вътрешен дълг – това
не ти е потребителски кредит. И този дълг не е
пред кого да е, а пред самия жрец
И така, главната задача е да се измъкнеш от
зависимостта. Днес това е напълно реално.
Припомни си за Галактическия изгрев, използвай възможностите му.
Пристъпи към осъществеване на своята мисия, за която през цялото време говорихме.
Пристъпвай незабавно, защото всяко забавяне
е съдбоносно. Всичко ще загине, ако Рус не се
изправи и не покаже на човечеството Пътя на
истината. Няма равни на Ведрусите не само на
майката Земя, но и всред цялата Вселена.
Е какво, Княже, по време на нашата беседа
следвахме принципа „да се храниш както дишаш”. Време е да опиташ трапезата ни както
трябва, по руски обичаи, които са ти познати.
Сега ще се напарим в руската баня с брезови
метлички, ще се освежим с жива водица и хайде
към къщи. Семейството ти чака. То ти е най-надеждната опора.
- Благодаря, Учителю, от все сърце. Прекрасен урок получих. Няма да ми откажеш и за в
бъдеще, нали? Ще намирам време редовно, докато не стана най-добрият ти ученик.
- Добрите ученици трябва да изпреварят
учителите си и това е тяхната благодарност.
Влъхвата и президентът полека се насочиха
към родовия дом.
край
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Дух, материя

„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

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

За книгата „Камъни
за нашите души”
Лидия Старикова
Цялата история на човешката цивилизация е
свързана с използване на камъните по различен
начин. От най-древни времена те са привличали
вниманието на хората най-напред като оръдие на
труда и за защита. Смята се, че общуването с камъните е помогнало на първобитния човек да се
превърне в съвременния мислещ разумен Homo
Sapiens. Камъкът е чудо на природата и нейна тайна и като всяко чудо и тайна още от древността
той се е превърнал в предмет на поклонение. Убедена съм, че това, което са писали всички древни
мислители за камъните като за неразделна част
от живота на човека, е било истина, защото хората реално са усещали въздействието им върху
живота, здравето и бъдещето си. Новите научни
открития непрекъснато дават доказателства за
енергийното въздействие на камъните, за което
със сигурност са знаели нашите предци.
Вече има много книги за камъните, достъпни за
широк кръг читатели, както преведени, така и от
български автори. След преглеждане, прочитане
и сравнение установих, че в популярните книги
често няма научни знания за химичния състав на
камъните и за съдържанието на микроелементите, които определят използването им като лекуващи. Също така няма имената на камъните на други
езици. Търсих отговорите и ги намерих.
Всеки, който е тръгнал да купува красиви камъни за себе си или за свои близки, трябва да знае
някои основни неща. Например, че скъпоценните камъни като диамант, смарагд, рубин, сапфир,
перли, александрит и други не се продават на
улицата. Тях ще ги намерите в специализираните
фирмени магазини и те винаги трябва да бъдат
придружени от сертификат, доказващ техния произход и качество.
Избирането на камъните става въз основа на
знанията за тях. Трябва да се знае какво означава
прозрачен, плътен, просветляващ, твърд, крехък.
Красотата не е само в цвета, но и в създадените от
природата рисунки от ярки, контрастни и преливащи цветове (малахит, ахат, яспис, чароит и др.).
Камъните с рисунки са красиви в такива изделия
като висулки, брошки, кутийки, малки пластики,
вази, поставки, плотове и др., а ако са във вид на
гердани, то размерите трябва бъдат такива, че да
проличи красотата на камъка.
Съхраняването и почистване на бижута с камъни също става на базата на
знанията за тях. Виждала съм
красиви декоративни и скъпоценни камъни, които са били
наранени, защото са ги съхранявали заедно с диаманти или
други по-твърди камъни. Не
бива да се почистват с агресивни препарати, използвани
за домакински цели.
При извършване на магически ритуали или при негативно енергийно въздействие, декоративните камъни в
пръстените могат да се напукат и дори да се разрушат, но
кристалите остават здрави.
При носене на бижута, при
много силно енергийно въз-
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действие видът на камъните може да се промени,
а нишките на герданите да се скъсат. Скъпоценните камъни от първи клас и кристалите, за разлика
от скалите, издържат и отблъскват негативното
въздействие, без да се повреждат.
Открай време хората са търсили начини да
запазят своето здраве и са искали помощ от природата. Много често към мен се обръщат с молба
да избера подходящ камък като амулет, талисман,
щастлив и лекуващ. Благодарение на развитието
на науката и техниката, в наше време вече има доказателства, че камъните могат да бъдат източник
на лекуваща енергия. Това е свързано както с химичния им състав и съдържанието на микроелементи, така и с вътрешния строеж на минералите.
Отговорих и на много често задаваните въпроси за произхода на имената на камъните, къде ги
добиват и къде са намерени в България.
В книгата са включени и описания на камъни,
които все още не сме виждали на постоянните изложби в Националния музей „Земята и хората”. Но
се надявам, че вносителите на красивите и полезни камъни при сегашните начини на комуникации
във всеки момент могат да ги доставят.
В книгата са използвани следните понятия:
Камък - в обикновения език с този термин
се обозначава всеки по-голям къс от монолитна
скала, минерален агрегат или отделен минерал с
природна или изкуствено направена определена
форма, използван в нашата всекидневна практика, в строителството, архитектурата, изкуството и
бижутерията.
Кристал - твърдо тяло, в което изграждащите
го частици са разположени закономерно, съгласно геометрическите закони на пространствените
групи и съответстващите им решетки.
Минерал - природно съединение от химични
елементи.
Скала - натрупване на един или няколко минерала в даден участък на земната кора, отличаващ
се с определени физикохимични качества.
Скъпоценни камъни - най-редките и найкрасиви минерални образци, които отговарят на
определени изисквания за красота и притежават
специфични, ценни и редки качества - прозрачност, чистота, твърдост, цвят, блясък. Теглото им
се измерва в карати (един карат е равен на 0,2 г.).
Твърдостта се посочва по международната
десетобална Скала на Моос.
Астеризъм - оптичен ефект,
проявяващ се в някои прозрачни
и полупрозрачни до просветляващи кристали при отразена или
проходяща светлина във вид на
три, четири, шест или дванадесетлъчна звезда.
Дихроизъм - от гръцки език и
означава двуцветност.
Иризация - от гръцки език и
означава цветна дъга. Оптичен
ефект, който се изразява в появата
на ярка цветна дъга вътре или по
повърхността на камъка.
Плеохроизъм - промяна на
цвета и неговата интензивност
при минералите и скъпоценните
камъни в зависимост от посоката
на кристалите.

ОБСИДИАН (р. обсидиан; a. obsidian;
н. obsidian; ф. obsidiane, obsidienne; и.
obsidiana)
Името идва от гръцки език - opsis („гледка”),
защото от черния обсидиан в древността са
правили огледала, или от латински - Obsidianus
lapis – „камъкът на Обсидиус”. Плиний Старши
смятал, че камъкът е намерен в Етиопия от човек с името Обсиан. Според едно друго предание, пак свързано с това име, воинът Обсиан
е пренесъл от Етиопия в Рим сияещите черни
камъни.
Обсидианът съдържа основно около 80%
природно вулканско стъкло и около 1% вода.
Вулканското стъкло (б. вулканско стъкло;
р. вулканическое стекло; а. volcanic glass;
н. vulkanisches glas; ф. verre volcanique: и.
vidrio volcbnico) има сложен силикатен състав
- основно кварц (SiO2) и Al, C, Ca, К, Na и Fе с примеси от Li, Cs, Be и др. редки елементи. Обсидианът има аморфна структура и стъклен блясък. Твърдост - 5. Прозрачен и просветляващ.
Цветът може да бъде черен, тъмносив, кафяв,
жълт и дори червен заради фино впръснатите
окиси на желязо. Въпреки високата си твърдост (5), този камък е много крехък и при удар
се разпада. Обсидианът се полира добре, като
някои негови разновидности иризират, което
придава особена красота на изделията от него.
Има и обсидиан
с дребни бели
включения от
фелдшпат (САЩ,
щат Юта,), който
наричат „снежен обсидиан”.
Заради свойството си да се
разцепва и да
образува остри
режещи парчета, обсидианът
през палеолита наравно с
кремъка е бил използван за направа на ножове
за обработка на кожи, накрайници на стрели и
др., намерени от археолози при разкопки на
древни селища. Ацтеките и маите изработвали
от него свещени амулети и талисмани както във
вид на бижута, така и на обредни предмети, в
това число ритуални ножове за жертвоприношения. Намерени са и скалпели от обсидиан. В
Мексико го използвали за същото до края на
XVI век.
В традиционните занаяти обсидианът основно се употребява за изработка на дребни
изделия - пластики, свещници, часовници, лекуващи пирамиди, магически топки, кутийки, в
бижутерията - за гердани, обици, халки и гривни. А като облицовъчен материал - дори за
надгробни плочи. Но трябва да се знае, че той
е крехък и при падане изработените от него
предмети се чупят.
Според познавачите на особените качества на камъните, обсидианът по мистериозен
начин насочва притежателя си към откриване
на верния път и помага при избор на промени.
Големи магически топки от обсидиан използват
за връзка с другия свят. Топки за масаж помагат
за възстановяване на енергията, защото имат
способността да предават земната енергия
чрез първата чакра. Той има свойството да поема бързо негативната енергия, като за целта
се слага да престои през нощта под възглавницата, а сутринта веднага се измива в течаща
вода. При медитация се слага до първата чакра,
а отстрани или до главата - друзи или кристали
от планински кристал. Поставен върху гръб-
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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
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“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”

ОБСИДИАН

Махагонов
обсидиан

нака, изравнява енергийното поле и изчиства
негативната енергия. При допълнително поставяне на планински кристал става премахване
на „енергийните тапи”, както психически, така и
емоционални. Литотерапевтите отдавна използ
ват обсидиана за лекуване на мускулни възпаления и болки в гърба чрез масаж.
Жителите на Североамериканския континент и сега вярват, че този, който носи амулет,
направен от особен обсидиан с име „сълзите
на апачи”, никога през живота си няма да има
причина за сълзи.
В Индия вярват, че обсидианът, поставен до
първата чакра,

В България се среща в Източните Родопи и по Черноморието като находки с колекционна стойност.
Лидия Старикова
Из „Камъни за нашите
души”
Червените, сините и зелените образци на обсидиана са по-редки и затова
са много скъпи

усилва имунитета, премахва
нервното напрежение, стабилизира кръвното налягане и
засилва желанието за живот.
Носенето на изделия от обсидиан пази от
греховни помисли. Като талисман предпазва
хората от неправилни постъпки и греховни намерения, помага при промяна на възгледите.
За обков се препоръчва мелхиор (сплав от
мед и никел с малко желязо) или сребро.
Обсидиан добиват в Италия, Гърция, Исландия, Мексико, САЩ, Русия (Камчатка). Най-красивите иризиращи обсидиани се добиват в Армения, където изкуството на обработката им е
развито още от древността.

Снежинков обсидиан

Честит 8 март
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ПРОЗОРЕЦЪТ ИЛИ БРАЧНА ИСТОРИЯ В ТРИ ЧАСТИ
I ЧАСТ
Той я видя - това бе Тя - Жената Истинската
Единствената.
Тя го видя - това бе Той - Мъжът Истинският
Единственият.
Той премести планини и морета, само тя да
го обича.
Тя издои луната, само той да я обича.
ОЖЕНИХА СЕ.
II ЧАСТ
Той обичаше да спи на отворен прозорец.
Тя не понасяше нощния хлад.
Той отвори прозореца.
Тя го затвори.
Той отвори.
Тя затвори.
Той отвори.
Тя затвори...
И се скараха.
Първата брачна нощ не заспаха.
Това продължи през целия меден месец.
Щом го погледнеше, в съзнанието й проблясваше:

Това продължи през целия меден месец. И
те решиха:
- Не можем да живеем заедно.
Ще се разведем.
Ще се разведем.

“Прозорецът!
Той иска да ми се наложи.”
Щом я погледнеше, в съзнанието му проблясваше:
“Прозорецът!
Тя иска да ми се наложи.”
“Ще го подчиня!”
“Ще я покоря!”

III ЧАСТ
Адвокатът му подшушна:
- Постъпвай разумно. Вечер я изчаквай да
заспи и отваряй тогава прозореца.
Така и стана. Отначало, щом тя заспиваше,
той отваряше прозореца. И тя разбра:
“Не е страшно да се спи на отворен прозорец!”
После него го домързяваше да отвори прозореца и той разбра:
“Не е страшно да се спи на затворен прозорец!”
Той пак я обикна.
Тя пак го обикна.
Такава е нашата история, но възможностите
са безброй.
Венцислав Йорданов ДИНЕВ

К рал Артур и
Как е създадена жената
истината за жените
Крал Артур бил пленен в една
битка и враговете му казали:
- Има само един начин да избегнеш смъртта, която те очаква. Трябва да отговориш на един въпрос. Но
той е изключително труден. За сметка на това ще имаш цяла година да
намериш отговора. Сега ще те пуснем, а ти ни дай своята рицар
ска дума, че ако не откриеш
отговора, ще се върнеш,
за да бъдеш посечен. И
така, въпросът е: Какво най-много искат
жените?
Върнал се крал
Артур в своето
кралство, разпитал
всички жени там, но
никоя не успяла да
му даде смислен отговор. Вече се бил отчаял, когато един старец го
посъветвал:
- Иди в старата гора, потърси вещицата, която живее там. Тя
знае отговора, но и цената, която ще
поиска, е изключително висока.
Крал Артур отишъл при вещицата и тя му казала:
- Да, зная отговора, но ако искаш
и ти да го научиш, ще трябва да се
ожениш за мен.
Погледнал Артур ужасната вещица, гърбава, мръсна, дрипава и само
с един зъб в устата, и рекъл:
- Не, по-добре да умра.
Но всички рицари от кръглата
маса го замолили да се съгласи, защото иначе кралството ще загине.
Отстъпил крал Артур на молбите,
съгласил се и вещицата му открила
отговора:
- Жените - казала му тя - най-много от всичко искат сами да управля-

ват живота си и да не им се пречи на
свободата.
Това бил верният отговор и Артур спасил живота си, но трябвало
да плати ужасната цена. На сватбата
редом с блестящия рицар се мъдрела вещицата, която воняла нетърпимо, оригвала се и лапала с ръце от
изисканите блюда. Но кралят
бил истински рицар и нито
веднъж не показал, че
това му е неприятно.
Настъпила първата
брачна нощ, но когато Артур влязъл в
спалнята, неочаквано видял в леглото
прекрасна
млада
девойка, а от вещицата нямало и следа.
- Какво става тук?
- попитал Артур, а девойката отговорила:
- Задето се ожени за мен
и ме търпя на сватбата, ще ти
направя подарък - половината денонощие ще бъда вещица, а половината - девойка. Остава ти да избереш
кога да съм вещица - през деня или
през нощта?
Замислил се Артур - какво да избере? Да го виждат през деня редом
с прекрасна девойка, а през нощта
да трябва да спи с вещица, или обратното? След това казал:
- Ти сама избери кога каква да бъдеш.
Усмихнала се девойката и рекла:
- Защото зачиташ волята ми и
прояви уважение към мен - през цялото време ще бъда девойка.
И така те заживели щастливо до
дълбоки старини.
http://www.spiralata.net/

През вековете върви тази притча, но Елеонора ми я разказа:
- Явил се мъжът при
Господ и му се оплакал
от своята самота. Замислил се Господ как
да му помогне. Решил
да направи жената. Но
от какво да стори една
жена, когато целият материал бил похарчен,
за да стори мъжа.
За да изпълни молбата му, след дълги размисли Господ решил и
измислил как да направи жената. Той взел няколко слънчеви лъча,
червените цветове на
залеза, пъргавината на
катерицата, игривостта
на котето, гласа на славея, доверието на пилето, топлината на мекия пух, парещата жар
на огъня, крехкостта
на леда, тревогата на
сърната и сладостта на
меда.
Всичко това Господ смесил заедно и

после, за да не е
много
блудкаво,
прибавил: студената светлина на
звездите, бързото
прецъфтяване на
розите, непостоянството на вятъра, страхливостта
на заека, ината на
магарето, ревнивостта на тигъра,
отмъстителността
на осата, отровата на мъчи да я променяш!
змията, жилото на скор- Живей добре и се мъчи
пиона, безпощадността с нея, дордето умреш!
Никола Гигов
на лъва. После Господ
Из
„Ситото
на Бога”
разбъркал всичко заедно, направил от това Жена
една фигура, на която Море от щастие и мъка.
дал живот, и Небе от светлина и зов.
така създал Ту ангел с дяволска заръка,
Жената. Гос- ту дявол с ангелска любов.
под я дал на
мъжа и му Загадъчна и неподвластна.
Магнитна - светещ зодиак.
казал:
- Вземи Ту ангел с дяволските страсти,
я
такава, ту дявол с ангелския знак.
каквато е, и
никога не се Гореща като слънчев пламък,
студена като стъклен мраз.
Ту ангел с дяволското рамо,
ту дявол с ангелския глас.
Какво е мъжката ми сила?
В очите ти са сто слънца.
Ту ангел - дяволи родила,
ту дявол - с ангелски деца.
Не мога да те проумея:
любима, майка и сестра.
От теб роден съм да живея,
за теб роден съм
да умра.
Никола Гигов
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МАРТЕНСКА РАБОТА
Борислав Ганчев, Хисаря
Уж настъпи вече пролет,
а осъмнахме със сняг!
Пъпките навред наболи
Марта изненада пак...
Но към обед се усмихна!
Бледо слънчице проби.
Вятърът студен притихна.
Дрънн – капчукът затръби...

Послание от старите българи
Петър ДОБРЕВ

И до вечерта отчаян,
скри се някъде на хлад.
Всички знаем, колко траен
си е мартенският яд.

ЗАВРЪЩАНЕ
Иво АНДРОВСКИ

Живяхме ний заедно – деца на природа
и имахме здраве, успехи, съдба.
Помагахме ние най-веч’ на народа
със мисъл богата, способна, добра!

Завърнах се в селцето на моето детство,
при тишината зелена на простора
и спокойствието синьо на небето.

Създадохме много държави и памет!
Достигнахме залеза стъмен дори
и искахме хората да живеят без грижи
със щастие, сила и воля – добри.

На старата къща уюта да ме гали,
да се срещна със верните приятели,
с дъх на здравец спомени да ме споходят.

Видяхме величие в битки, градежи!
Успяхме да слеем народи, съдби...
Когато ни лъжеха, свършваха тези,
които ни считаха нас за лъжци.

Само тук аз съм истински и съм себе си,
на вечността при светлото дихание,
и при песните влюбени на птиците.

Строихме, създавахме и мислехме също
за вашето бъдеще – деца и игри...
Когато пък трябваше – изваждахме меча
и спирахме вразите – коварни и зли.
Отминаха дните на старото, било...
Останаха само руини едни.
И нашата памет се губи ветрилно
в забравени крепости, валове три.
Остана обаче искрата всевечна!
На вас завещана от стари деди –
да бъдете вие кат нас всечовечни...
Да правите, струвате – все добрини!
А дойде ли време за битка с вразите,
а дойде ли време да пазим Канбул...
То спете спокойно, деца на дедите Канбул вас ще пази, той ваш е патрул!
От вас той ще иска една благодарност –
да вземете бодри, достойни, добри
децата ни – нашето бъдеще мирно,
при него да дойдат – за два, три дни!
И там той ще дава! Ще дава, ще дава...
И щастие, радост и здраве – нали?!
И те ще се върнат при вас помъдрели,
ще кажат ви: “Мамо, тате – не сме ний сами!”
А горския вятър ще чуе зова им,
ще вдигне и памет, и опит за вас.
Ще блесне и слънцето – бодро, щастливо –
възпяло с усмивка детския глас.
Планинските бистри и буйни потоци
във миг ще запеят за тях своя химн,
а камъкът вечен, нетраещ пороци,
на тях ще даде енергияния блик.
Създаваме още – добро и красиво.
Деца на природата, ний сме съдба!
Помагаме ние – най-веч на народа
със мисъл богата, способна, добра!
Стихотворението се посвещава на всички мислещи българи.
С благодарност към хора като ст.н.с. Петър Добрев Добрев,
проф. Огнян Сапарев, г-н Живко Желев, г-н Стефан Сергиев, г-н
Александър Долев, Атанас Панчев – това дете на природата,
и към баща ми Добри Петров Добрев – лека му пръст!
Разбира се и към много други приятели и съмишленици
– списъкът ще стане прекалено дълъг!

ТИ СИ ЖЕНАТА

Борислав Ганчев, Хисаря
Не приличаш на мълния,
нито на бързей клокочещ.
Ти си жената,
която бавно изпълни ме
с обич до болка.
Не приличаш на огън,
изпепеляващ душата.
Ти си жената,
която част по част
сърцето ми грабна.
Ти си жената
и силна, и слаба.
Ти си жената,
която във всичко разбира ме.
Ти си жената,
която изстрелва ме в небесата,
която мобилизира ме.
Ти си жената,
здраво стъпила на земята.
Ти си Ж е н а т а!

Завърнах се в селцето на моето детство,
под небето синьо със многото звезди,
да почувствам полъха от вечността дошъл.
Другото, което го оставих там назад
захвърлено, си е само един живот,
с начало, после край, и нищо повече!
14.07.2007 г.
Нейковци

КРАДЕЦ НА ВЕЧНОСТ
Иво АНДРОВСКИ

Иван Ванев

Седя и гледам планината,
и пия нейното спокойствие.

***

Виждам как вятърът на времето
е изрисувал силуетите на хълмовете.

Когато се огледа вечерта
във лунната пътека на морето,
един забравен спомен ще потърси
любимото си място във сърцето ми.

Крада си тайно красота във форми,
цветове и аромати.

И бялото му идване тогава
ще ми покаже стъпките на лятото.
Унесен дълго, дълго ще вървя
сред жълтото му неспокойно ято.
Ще мина под салкъмите, приспани
от люлчината песен на вълните,
и там, където свършва песента им,
ще срещна едно влюбено момиче.

А птиците са мои съучастници –
изпращат ми своите мелодии.
И там, на поляната,
и сред цветята
аз съм само
временно явление
във вековния пейзаж.
Нейковци
16.07.2007 г.
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Задължен съм ти

Когато повечето хора си разчистват портфейла или тефтерчето, ама чак до дъно, покрай всичките му там кредитни карти, бебешки
снимки и картички, обикновено откриват някое старо омачкано листче със стихове.
Онзи ден си разчиствах портфейла и се
натъкнах на цяла купчина бележки с дългове,
някои отпреди трийсетина години.
Интересното е, че всички тези бележки са
предназначени за един човек и някак си чувствам, че точно сега може би е подходящият момент да се издължа.
МАМО, ЧУВАШ ЛИ МЕ?
Мамо, задължен съм ти за толкова много
неща - толкова много добрини. За нощната
вахта например – за това, че си лежала будна

Същинска
красота
За Деня на майката
Джийни дълго беше мислила и се беше постарала
да избере нещо много специално на майка си, Бес.
От първите си няколко заплати беше събрала пари,
за да й подари посещение
и консултация при
специалист
по
козметика
и облекло.
В уречения
ден младата дъщеря доведе
свитата си,
невзрачна
майчица в
моя салон.
По време на избора
на
цветове и
гримира нето Бес
призна,
че години
наред вниманието й
било изця-

толкова нощи, за да се ослушваш за кашлици,
викове, скърцащи дъски от късно прибиране.
Ти имаше орлов поглед и лъвски рев, но винаги си имала и сърце, голямо колкото цял дом.
Задължен съм ти за всички сготвени аламинути, гозби, печива - защото от хамбургерите
можеш да направиш печено, а от рибата тон
– пуйка, и за това, че отгледа две яки жизнени
момчета с каквото имаше.
Задължен съм ти за всичкото чистене, за ежедневното триене на лицето и ушите - при това
всичко наръка - и за постоянното потупване на
момчешките ми панталони, за да си сигурна, че
водя безукорен живот. А също така за пресушените сълзи на детството и за изглаждането
на проблемите при подрастването - непостижими за обществена пералня неща. Задължен
съм ти за стореното в ролята на бодиград - за
закрилата от страховете от гръмотевичните
бури и нощните кошмари, а също и от стомашните болки от изядените зелени киселици.
Задължен съм ти за медицинските грижи,
положени като болногледачка по време на
морбили, заушка, синини, цицини, трески под
ноктите и сенна хрема. Да не забравяме и медицинските съвети, важните неща от рода на
„не го чеши”, „няма да стане по-добре” и „ако си
събереш очите, завинаги ще си останат така”. И
може би най-важното от всичко беше „внимавай винаги да си с чисто бельо, момчето ми, в
случай на непредвидена злополука”.
Задължен съм ти и за ветеринарните услуги
- за всяко нахранено улично куче, което мъкнех у дома, завързано на въже, както и за излекуваните рани от младежката любов.
Задължен съм ти и за всички весели мигове
- веселие, благодарение на което домакинството ни премина успешно през доста трудни

ло отдадено на семейството, а тя била на заден план.
Затова никога не се била и
замисляла какви дрехи й
отиват и как да се гримира.
Когато започнах да поставям красиви цветове
край лицето й, тя разцъфтя,
макар сама да не го съзнаваше. След полагането на
финалните щрихи руж и

червило за подчертаване
на цвета, я поканих да се
види в голямото подвижно
огледало. Тя се разглежда
дълго, сякаш изучаваше
непознат човек, и пристъпваше все по-близо и
по-близо до образа си. Накрая, без да откъсва очи,
със зяпнала уста, тя лекичко докосна огледалото.
- Джийни - махна тя на
дъщеря си, ела.
Тя придърпа дъщеря си
наблизо и посочи образа си в
огледалото.
Джийни,
виж ме. Аз съм
красива!
Младата
жена се усмихна
на по-възрастната в огледалото и очите й се
напълниха със
сълзи.
- Да, мамо, ти
винаги си била...
красива!
Шарлот Уорд
Из „Пилешка
супа за женската душа”

времена - за прекрасните представления на
Коледа, Четвърти юли и за рождените ни дни,
както и за всички сбъднати мечти, въпреки оскъдния бюджет.
Задължен съм ти за конструкторската и
строителна помощ - за направените хвърчила,
изграденото самочувствие, надежди и мечти.
Някак си успя да ги направиш, така че да стигат небето. Задължен съм ти за това, че укрепи
семейството ни и то успя да устои и на най-тежките удари, за положените здрави основи, върху които изградихме живота си.
Задължен съм ти за всички съпътстващи
разходи - за това, че си ми осигурявала онези
най-нужни потребности, без които животът на
едно подрастващо момче е просто невъзможен - неща от рода на чифт високи ботуши с
джобче отстрани, където да си носи автоматичния нож. Но има едно нещо, мамо, което
никога няма да забравя - когато оставаха само
две парчета ябълков сладкиш, а гладните бяха
трима, ти беше тази, която заявяваше, че въобще не обичаш ябълков сладкиш.
Това са само някои от нещата, чийто срок на
изплащане е изтекъл отдавна. Жената, на която
съм задължен, работеше за малко пари. Но минаваше без много неща, които бяха нужни на
нея самата. Моите бележчици на длъжник се
равняват на нещо много по-голямо от това, което някога бих могъл да се надявам да изплатя. Но най-хубавото в цялата работа е, че тя ще
отбележи накрая на цялата сметка: „изплатено
докрай” само срещу една целувка и три кратки
слова...
МАМО, ОБИЧАМ ТЕ!

Неизвестен автор
Из „Пилешка супа за душата II”

Добрите очи на
мама
На пейката до нашта порта
ме чакаше една жена.
Дарила беше ми живота –
огромен свят от светлина.
Аз цял живот не срещнах укор.
Не ме упрекна, огорчи.
Тя чакаше ме вечно тука –
с добри очи, с добри очи.
Не ме разпитваше за нищо.
Присядах с обич - все така.
Тя вземе мойта длан с въздишка
и ми целуваше ръка.
Как бях смутен, че тя целува.
Прегръщаше ни доброта.
И гледах как сълзите плуват
от обич и от красота.

Сега съм сам... И чакам мама.
В трева смени си тя лика.
И няма я на мойто рамо
тъй грубата, добра ръка.
Сиротно чакам - тя къде е?
Добри очи, ръка в резба.
А мама люляка люлее
и бърше моята
сълза.
Никола Гигов

