
Родово имение - къща с двор с площ 
от 10 декара, частна собственост на се-
мейството и рода. върху него се изграж-
да самоподдържаща се екосистема (гора, 
езеро, зеленчукова и плодна градина, по-

ляна), която включва домашните и горските живот-
ни 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 из-
раснат мислещи и способни на щастие човеци. с 
всяка изминала година родовото имение увеличава 
своята парична стойност, ставайки безценно за де-
цата и внуците.
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УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!
Търсите ли в. “Родово имение”?

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”!

Димитър ХАЙДУТОВ

Когато влизаме в двора си, дали се се-
щаме за онзи, който пръв е влязъл в него 
и после през всичките поколения на бащи 
и майки го е оставил за нас, които пък ще 
го оставим на децата си? Не, не се сещаме и 
не мислим за това, защото човек не може да 
върви напред, като гледа само назад. Това е 
проста формула, но тя не изчерпва връзката 
ни с миналите поколения, чиито деца сме и 
чиято кръв върви в жилите ни. Човек, кол-
кото и да бърза, трябва от време на време 
да се спира и да се оглежда, да оцени вър-
вежа си. Най-малкото, за да види докъде е 
стигнал. Така няма как да не прозре откъде 
е тръгнал, през какво е минал и какво го 
чака.

Продължава 
на стр. 2

ВРЕМЕТО
НА

ПЕСЕНТА

Описвам някои от 
медитациите и визуа-
лизациите, които из-
ползвам по-често и ко-
ито ми помагат да под-
държам хармонията 
вътре в себе си. Знам, 
че тези моменти са 
много лични и съкро-
вени за всеки човек, 
затова си позволявам 
да изразя само малка 
част от преживявани-
ята си по отношение 
на духовните ми тър-
сения. Защото знам, 
че всеки си има свои 
такива. Всеки, който 
дори само се е опитал 
да потърси връзката 
с вечната си и неуми-
раща същност, със 
своето истинско Аз, е 

усетил, че тази връзка 
е като пъпна връв, ко-
ято го свързва с цяла-
та Вселена и с всички 
други хора едновре-
менно. Всеки, който 
веднъж я е усетил, 
знае, че не би искал да 
я загуби никога. И аз 
не искам. Разбрах, че 
способността ни да се 
свързваме с Безкрай-
ния резервоар на сила 
и хармония, или както 
и да искате да го наре-
чете, е истинският из-
точник на сигурност, 
утеха и безмерна лю-
бов.

Продължава 
на стр. 18

Откъс от книгата “Да докоснеш звезда” 
на Марияна АНАСТАСОВА

МЕДИТАЦИИ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Доц. Кирил ПОРОМАНСКИ

В древността е съществувала класация на 
седемте чудеса на света, която е включвала 
следните обекти, описани през IV в. от Фи-
лон Александрийски:
1. Древните египетски пирамиди;
2. Храмът на Артемида в Хефес около 550 г. 

до н. е.;
3. Мавзолеят в Халикарнас, средата на IV в. 

до н. е.;
4. Висящите градини на Семирамида във 

Вавилон, VII в до н. е.;
5. Статуята на Зевс в Олимпия, около 430 г. 

до н. е;.
6. Родоският колос, около 292-280 г. до н. е.;
7. Александрийският фар, около 280 г. до 

н. е.;
През 2007 г. се състоя гласуване за про-

възгласяването на новите седем чудеса на 
света. В това гласуване участваха около 50 
милиона хора от целия свят.

Продължава на стр. 4

ЧУДЕСАТА 
БЪЛГАРСКИ

Цар Симеон, худ. Димитър Гюдженов

На 4 април 2010 г. (неделя) 
в клуб “Катарзис” (София, кв. 
“Сердика”, ул. “Гюешево” 64) 

от 11 ч. ще се проведе 
КръГла маСа 
на читателите и 

симпатизантите на 
в. “родово имение”. Поканват 
се всички привърженице на 

идеята за родовите имения да 
присъстват.

ВХОД СВОБОДЕН
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Продължава от стр. 1

Така прави личността, а как постъпва 
общността на хората, как се отнася 
към това целият народ? Човек знае 
какво е сторил самият той и какво е 
направил баща му, какво е направил 

дядо му, но нататък участта на предците ни 
се слива в единния поток на историческата 
съдба на целия ни народ. Че всички бълга-
ри отпреди 30-40 поколения, което ще рече 
отпреди около 1000 години, са биологични 
родители на целия сегашен народ, е напъл-
но доказуемо. Идем от народа и влизаме в 
народа, защото след 1000 години всички 
деца на българите ще носят в равна степен 
кръвта на всеки сегашен българин. Разбира 
се, ако народът ни оцелее като общност със 
собствена земя и единна територия. Това е 
конусът на живота на личността, който из-
лиза оттам, накъдето отива. По тази при-
чина миналото и бъдещето на целия народ 
присъстват в съдбата на всеки от нас. Ако 
не знаем откъде идваме, няма да разберем 
нито какво се случва с народа ни в настоя-
щето, нито какво идва насреща ни. 

Народът на българите е не просто сума-
та от всички българи. Този народ е личност 
със свое лице и това лице е общото в наши-
те български лица; със своя душевност, ко-
ято е общото в нашите български души; със 
своя физическа сила и тя е сборът от силата 
на нашите български тела; със свой дом и 
той се нарича България. И този дом трябва 
да се пази от неканени гости, от подпалвачи, 
от калпави стопани, защото той е и на онези, 
които вече са били, и на онези, които ще се 
раждат тогава, когато нас вече ще са ни за-
бравили. Динамиката на времето така върти 
условията и целите на живота ни, че всяко 
следващо поколение се променя в очите на 
родителите си. Децата ни гонят други цели, 
имат други ценности в ежедневието си, ха-
ресват други неща, обличат се по друг на-
чин, държат се в обществото странно за нас. 
Това ни кара да си задаваме въпроса: ” Как-
во ще стане с децата ни след десетина поко-
ления? Ще бъдат ли те жизнеспособни, ако 
сега пред очите ни върви много съмнителна 
челяд? Ще могат ли да устоят на натиска на 
другите и дали няма да изчезнат, изядени от 
хищното време? За да можем да си отгово-
рим на този въпрос, трябва да погледнем 
към миналото си и да видим как и доколко 
сме запазили онова лице, което са имали да-
лечните ни прародители.

Интересен материал за сравняване на 
българи от две поколения, които са разде-
лени от поне две хиляди години, ни дават 
„Историята” на Херодот и една тракийска 
народна песен.

В историческата общност е прието да се 
счита, че историята като наука започва с Хе-
родот. В деветте части на книгата си йонийс-

кият историк описва част от събитията, кои-
то са станали в района на Източното Среди-
земноморие през VІ век преди н.е. Наред с 
предадените сведения за събития от негова-
та епоха, Херодот ни въвежда в представите 
на древните йонийци за една плоска земя, 
заобиколена от Океана, и дава географско 
описание на земите, които населявали упо-
менаваните от него народи. Така че „Истори-
ята” е и географско описание на света, кой-
то са познавали от собствен опит древните 
йонийци или са имали някакви сведения от 
други народи. Макар че това е най-ранното 
стигнало да нас историческо съчинение, то 
обхваща един доста къс и така да се каже, 
относително късен период от време, и да 
се гледа на него като на пространен извор 
е твърде пресилено. „Историята” обхваща 
част от времето на персийското владичест-
во над Средиземноморието, което започва 
в самото начало на VІ век и свършва през 
331 год.пр.н.е., когато при Гавгамела войски-
те на нашия цар, царя на българите и вла-
сите, Александър Велики, а не на посмър-
тно погърчения Александър Македонски, 
съкрушават тази империя. Сред многото 
сведения на „Историята”, които касаят пря-
ко нашите прадеди, има един изключително 
интересен епизод, показан от автора много 
подробно. Ето какво е написал авторът на 
„Историята” в Книга V „Терпсихора”:

„…12. Царят удовлетворил желанието на 
двамата и те си тръгнали към местата, които 
избрали. Но излязло така, че Дарий заради 
един случай, който му се наложило да на-
блюдава, заповядал на Мегабаз да покори 
пеоните и да ги изгони от Европа в Азия. 
Двама пеони, а именно, Пигрет и Мантиес, 
пристигнали в Сарди след завръщането на 
Дарий в Азия, заедно със сестра си, девойка 
стройна и красива (самите братя искали да 
станат господари на пеоните). Като се въз-
ползвали от случая, когато Дарий веднъж, 
седейки пред вратите на града, разглеждал 
жалби, те направили ето що:

Братята нагиздили сестра си колкото 
може по-красиво и я изпратили със съд на 
главата за вода. Девойката водела след себе 
си кон, вързан на повод за ръката и предяла 
лен. Като минала наблизо, тя привлякла вни-
манието на Дарий, защото действията й били 
необичайни за персите, лидийците и за кой-
то и да е народ от Азия. Удивеният цар изп-
ратил няколко от своите телохранители със 
заповед да гледат какво ще прави момичето 
с коня. Телохранителите я следвали отзад. А 
тя, като стигнала до реката,  напоила коня, 
след това напълнила съда с вода и тръгнала 
обратно отново край царя по същия път със 
съда на глава, като водела вързания за ръ-
ката й кон и въртяла вретеното.

13. А Дарий, като се чудел и на разказа 
[на телохранителите], и на онова, което ви-
дял сам, заповядал да доведат жената пред 

него. Когато я довели, дошли и братята й, ко-
ито стояли недалече “на стража”. На въпро-
са на Дарий, откъде е родом, младежите 
отговорили, че те са пеони, а тя е тяхна сес-
тра. Царят попитал, що за хора са пеоните, 
къде живеят и защо са дошли в Сарди. А те 
отговорили, че са дошли, за да се дадат на 
неговото покровителство. Пития пък, била 
разположена на реката Стримон, а Стримон 
тече близо до Хелеспонта. Те били потомци 
на тевкрите от Троя. Всичко това юноши-
те разказали, а царят попитал дали всички 
жени там са такива трудолюбиви като тази. 
Юношите потвърдили това с усърдие, защо-
то заради това те били довели сестра си при 
царя.

14. Тогава Дарий написал послание на 
Мегабаз, когото оставил за военачалник в 
Тракия, със заповед да прогони пеоните от 
родината им и да ги докара при него с жени-
те и децата им…”

От текста се вижда, че онова, което впе-
чатлило цар Дарий, била невижданата ра-
ботливост на тази пеонска девойка. Тя до-
като вървяла да напои кончето, носела на 
главата си съд за вода и за да не си губи вре-
мето в такива празни работи, предяла лен.

Този епизод е почти еднакъв със съдър-
жанието на песента „Янкин брат Янки ду-
маше”. Всички, които са чували тази жална 
песен, знаят, че става дума за описание на 
едно нещастие. Песента разказва как братът 
моли сестра си да му напои кончето, което е 
назобено, но не е напоено. Сестрата навива 
повода на коня на ръката си и го повежда 
да го напои. „Хем върви Янка, хем преде”. 
След това кончето се уплашило и повлякло 
девойчето. Песента завършва с молбата на 
сестрата към брат й да дойде да я отърве.

Вописанието на случката, при която 
цар Дарий бил възхитен от работ-
ливостта на жените на пеоните и 
в песента от Ямболския край има 
няколко общи неща, които неми-

нуемо водят към доста интересни изводи. 
Действащите лица на двете места са брат 
и сестра и двама братя и сестра. И на двете 
места сестрата е хубава девойка. Сестрата 
води кончето на водопой, като навива пово-
да на ръката си. Най-характерното сведение 
е в това, че и двете момичета предат докато 
водят кончето. В епизода с Дарий момичето 
освен това и носи съд с вода на главата си.

Тук се налага едно отклонение, за да раз-
берем защо в песента момичето не носи 
вода на главата си. През античността съдо-
вете за вода на обикновените хора са били 
изключително керамични. По-късно, когато 
желязото навлиза масово в употреба като 
инструменти и оръжия, медта става достъп-
на за изготвяне на съдове и тогава се появя-
ват менците и кобилицата. Дотогава водата 
се е носела от жените на глава в керамични 
съдове, а медта не е била използвана масово 
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в бита. Излизането на керамиката от масо-
ва употреба е довело до това, че в песента 
момичето не може да носи и вода, защото 
с кобилица на рамо не може да преде. 

И в епизода от „Историята”, и в песен-
та главното сведение е подчертаното тру-
долюбие на девойката. Това е впечатлило 
според Херодот персийския цар, това пре-
дава и народният певец. И на двете места 
става въпрос за девойка от народ с подчер-
тано уважение към онези, които се трудят. 
Това е изнесено напред, а не хубостта на 
сестрата, за която е споменато и на двете 
места, но тя не е в центъра на сведението 
и на Херодот, и на песента. Според думите 
на Херодот жените от никой от другите на-
роди на огромната империя на персите не 
правят това. Не е възможно след 
хилядолетия то да се повтори у 
друг народ, когато съвременни-
ците от съседните народи не са го 
правили, а песента като повтаря 
това сведение, води към мисъл-
та, че пеоните все още живеят по 
родните си места.

За да намерим връзката меж-
ду тези два източника на една и 
съща уникална информация, нека 
видим кои са били пеоните и къде 
са живели те.

Според разказа на Херодот 
двамата братя дошли от района 
на Пития, която била на реката 
Стримон, която течала близо до 
Дарданелите. След това, ето как-
во казва „Историята”:

„…15. Когато пеоните узнали, 
че персите са тръгнали на война 
срещу тях, като събрали войска, 
тръгнали към морското крайбре-
жие. Те мислели, че персите ще 
дойдат оттам. Така пеоните стоя-
ли до морето, като се готвели да 
отбият нападението на войската 
на Мегабаз. Но персите, като на-
учили, че пеоните са се събрали 
и са заели прохода до морето, 
избрали горния път [по планини-
те], тъй като имали водачи. След 
това тайно от пеоните нападнали 
градовете им, които били лишени 
от защитници. Нападайки по този 
начин, персите ги завладели лес-
но. При известието, че градовете 
са в ръцете на персите, [войската] 
на пеоните се разпръснала неза-
бавно и всеки [воин] се връщал в 
града си и се предавал на персите. 
Така племената на пеоните: сири-
опити, пеопли и всички пеони, ко-
ито обитавали [в областта] чак до 
езерото Прасиада, били изгонени 
от родните им земи и отведени в Азия…”

Сведението, че реката Стримон протича 
близо до Дарданелите, както и епизодът с 
войната на пеоните срещу Перинт, който е 
бил на северния бряг на Мраморно море, 
ни насочват да търсим района на обитава-
не около средното и долното течение на 
Марица. Не бива да се впечатляваме осо-
бено много от сходството в звученето на 
думите Струма и Стримон, защото корени-
те на двете думи са съвършено различни. 
Докато името на Струма иде от понятието 
за прорязване на клисури, които тя прави 
на две места, думата Стримон означава 
просто „реката”. При това двата корена са 
келтски или „тракийски”, както би се изра-
зил Херодот. 

Следващото сведение, че пеоните са 
тръгнали да отбраняват прохода към мо-
рето, а персите са им минали в тил по път 
през планини, ни насочва към района на 
Средното и долното течение на Арда, коя-
то е приток на Марица и може да се иден-
тифицира с нея. Това не изключва по ни-

какъв начин разполагане на части от народа и 
на запад чак до Македония, както сочи книгата 
на Херодот:

„…17. И така, покорените племена на пеони-
те персите отвели в Азия. А Мегабаз след поко-
ряването на пеоните изпратил в Македтея като 
пратеници седем персийци, най-важните след 
него хора във войската. Тези хора изпратил 
като посланици при Аминта с искане на земя и 
вода за цар Дарий. От езерото Прасиада води 
най-краткият път към Македтея. До езерото има 
рудник, който впоследствие носел на Алексан-
дър ежегоден доход от един талант сребро. Зад 
този рудник се издига планина, която се нарича 
Дисорон, а зад нея вече е Македтея…”

От тези описания можем да стигнем 
до извода, че пеоните не са едно 
племе, а цял народ, който е заемал 
земите по долното течение на Ма-
рица, долината на Арда и Южните 

Родопи до вливането на Струма в Бяло море. 
Това описание не изключва възможността пео-
ните да са населявали и други земи в близост до 
долното течение на Марица.

Песента за Янка се пее в Ямболския край. Там 
дори има легенда, че това се е случило не мно-
го отдавна в някое от Ямболските села, които се 
на юг от града. Това е регионът, където са на-
мерени в самия град гробове на хиони, а името 
на града Ямбол е вариант на Хиампол, което ще 
рече „Град на хионите”. В близост до града, на 
последния връх от Средна гора до село Каби-
ле, са предполагаемите руини на пророчище. 
Вероятно името Кабиле е логически свързано с 
понятието „сибила”, което означава на латински 
„пророчица”. 

Преминаване на песен от един народ в друг 
е възможно само при кръвна връзка и при за-
пазване на условията, които са я създали. Ина-

че тя ще се забрави, както са забравени 
много песни, които вече не говорят нищо 
на хората. Следователно епизодът с мо-
мичето на пеоните, което изумило царя 
на персите с работливостта си, е възпят 
още някъде в древността. Възможно е 
дори епизодът от „Историята” да е измис-
лен от самия Херодот на основата на вече 
съществуваща песен, за да предаде све-
дение за този изключителен народ, който 
по заповед на Дарий І е бил преселен в 
района на Йония, откъдето навярно той е 
черпил сведението си за особеностите на 
пеоните. Като имаме предвид маниера на 
работа на Херодот, който очевидно прави 
собствени интерпретации на сведения 
от други източници, вариантът този епи-

зод с участието на цар Дарий да е 
съчинен, е доста вероятен. По-при-
емливо е да приемем, че авторът е 
интерпретирал съдържанието на 
песен и тази песен се е запазила в 
стигналата до нас форма. Да се за-
пази такава песен сред народи, ко-
ито не са били склонни да се трудят 
така усърдно, както пеонското мо-
миче и както Янка, не е възможно. 
Те никога не биха се опитали да въз-
пеят нещо, на което биха се присмя-
ли. Значи пеели са песента поколе-
нията на онези, които са я създали, 
а никой не създава песен за чужди 
герои. 

Пеоните са създали песента, де-
цата им сега я пеят.

Преди години с настъпва-
нето на пролетта от юг 
тръгваха към Стидово 
каракачаните. Дни наред 
се нижеха стадата след 

овчарите. След тях вървяха жени и 
млади момичета, които водеха нато-
варените с покъщнина коне, катъри 
и мулета. Тези жени никога не вървя-
ха с празни ръце. Или плетяха нещо, 
или предяха. Времето вече доста 
топло, те облечени в тежката си чер-
на носия, задянати с цедило, пълно 
с дрехи, или с малко дете, забраде-
ни, навели глава към плетката или 
към вретеното, вървят след овцете 
по дългите друмища на дедите си от 
Бяло море до Стидово. И на нас, гле-
дащите ги всеки път с почуда селян-
чета, никога не ни мина през глави-
те мисълта, че тези хора са толкова 
българи, колкото и ние. Смятахме 
ги за някакви гърци, но не ни беше 
ясно какво правят в България, като 
са гърци. По-късно стана ясно, че у 
тях гръцкото свършва с езика, както 
турското при гагаузите.

Песента за девойчето, което води кон-
чето на водопой и едновременно с това 
преде, се пее и до днес по земите на онзи 
народ, който я е създал. Днешните чеда 
на пеоните вече се наричат българи, но и 
до днес ценят в жената и онова качество, 
което се нарича работливост, и пеят песни 
за това. Щом за 25 века не сме се проме-
нили чак толкова, че да можем да познаем 
дедите си по техния душевен лик, значи и 
бъдещите поколения ще могат да ни поз-
наят. Затова, защото и те ще са основно 
като нас, така, както ние сме най-вече като 
бащите и майките си. И ще оцелеят, защо-
то за това се иска хъс за живот, работли-
вост и чистота на душата, а ние ги носим 
в себе си. Колкото и да ни корят, колкото 
и да корим сами себе си, щом слушаме и 
най-вече, щом пеем Янкината, значи сме 
запазили в душите си същността на бъл-
гарската си душа, която иде от дълбините 
на времето, чак от синовете на Зевс, от Еа-
кидите.
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Продължава от стр. 1

Така прави личността, а как постъпва 
общността на хората, как се отнася 
към това целият народ? Човек знае 
какво е сторил самият той и какво е 
направил баща му, какво е направил 

дядо му, но нататък участта на предците ни 
се слива в единния поток на историческата 
съдба на целия ни народ. Че всички бълга-
ри отпреди 30-40 поколения, което ще рече 
отпреди около 1000 години, са биологични 
родители на целия сегашен народ, е напъл-
но доказуемо. Идем от народа и влизаме в 
народа, защото след 1000 години всички 
деца на българите ще носят в равна степен 
кръвта на всеки сегашен българин. Разбира 
се, ако народът ни оцелее като общност със 
собствена земя и единна територия. Това е 
конусът на живота на личността, който из-
лиза оттам, накъдето отива. По тази при-
чина миналото и бъдещето на целия народ 
присъстват в съдбата на всеки от нас. Ако 
не знаем откъде идваме, няма да разберем 
нито какво се случва с народа ни в настоя-
щето, нито какво идва насреща ни. 

Народът на българите е не просто сума-
та от всички българи. Този народ е личност 
със свое лице и това лице е общото в наши-
те български лица; със своя душевност, ко-
ято е общото в нашите български души; със 
своя физическа сила и тя е сборът от силата 
на нашите български тела; със свой дом и 
той се нарича България. И този дом трябва 
да се пази от неканени гости, от подпалвачи, 
от калпави стопани, защото той е и на онези, 
които вече са били, и на онези, които ще се 
раждат тогава, когато нас вече ще са ни за-
бравили. Динамиката на времето така върти 
условията и целите на живота ни, че всяко 
следващо поколение се променя в очите на 
родителите си. Децата ни гонят други цели, 
имат други ценности в ежедневието си, ха-
ресват други неща, обличат се по друг на-
чин, държат се в обществото странно за нас. 
Това ни кара да си задаваме въпроса: ” Как-
во ще стане с децата ни след десетина поко-
ления? Ще бъдат ли те жизнеспособни, ако 
сега пред очите ни върви много съмнителна 
челяд? Ще могат ли да устоят на натиска на 
другите и дали няма да изчезнат, изядени от 
хищното време? За да можем да си отгово-
рим на този въпрос, трябва да погледнем 
към миналото си и да видим как и доколко 
сме запазили онова лице, което са имали да-
лечните ни прародители.

Интересен материал за сравняване на 
българи от две поколения, които са разде-
лени от поне две хиляди години, ни дават 
„Историята” на Херодот и една тракийска 
народна песен.

В историческата общност е прието да се 
счита, че историята като наука започва с Хе-
родот. В деветте части на книгата си йонийс-

кият историк описва част от събитията, кои-
то са станали в района на Източното Среди-
земноморие през VІ век преди н.е. Наред с 
предадените сведения за събития от негова-
та епоха, Херодот ни въвежда в представите 
на древните йонийци за една плоска земя, 
заобиколена от Океана, и дава географско 
описание на земите, които населявали упо-
менаваните от него народи. Така че „Истори-
ята” е и географско описание на света, кой-
то са познавали от собствен опит древните 
йонийци или са имали някакви сведения от 
други народи. Макар че това е най-ранното 
стигнало да нас историческо съчинение, то 
обхваща един доста къс и така да се каже, 
относително късен период от време, и да 
се гледа на него като на пространен извор 
е твърде пресилено. „Историята” обхваща 
част от времето на персийското владичест-
во над Средиземноморието, което започва 
в самото начало на VІ век и свършва през 
331 год.пр.н.е., когато при Гавгамела войски-
те на нашия цар, царя на българите и вла-
сите, Александър Велики, а не на посмър-
тно погърчения Александър Македонски, 
съкрушават тази империя. Сред многото 
сведения на „Историята”, които касаят пря-
ко нашите прадеди, има един изключително 
интересен епизод, показан от автора много 
подробно. Ето какво е написал авторът на 
„Историята” в Книга V „Терпсихора”:

„…12. Царят удовлетворил желанието на 
двамата и те си тръгнали към местата, които 
избрали. Но излязло така, че Дарий заради 
един случай, който му се наложило да на-
блюдава, заповядал на Мегабаз да покори 
пеоните и да ги изгони от Европа в Азия. 
Двама пеони, а именно, Пигрет и Мантиес, 
пристигнали в Сарди след завръщането на 
Дарий в Азия, заедно със сестра си, девойка 
стройна и красива (самите братя искали да 
станат господари на пеоните). Като се въз-
ползвали от случая, когато Дарий веднъж, 
седейки пред вратите на града, разглеждал 
жалби, те направили ето що:

Братята нагиздили сестра си колкото 
може по-красиво и я изпратили със съд на 
главата за вода. Девойката водела след себе 
си кон, вързан на повод за ръката и предяла 
лен. Като минала наблизо, тя привлякла вни-
манието на Дарий, защото действията й били 
необичайни за персите, лидийците и за кой-
то и да е народ от Азия. Удивеният цар изп-
ратил няколко от своите телохранители със 
заповед да гледат какво ще прави момичето 
с коня. Телохранителите я следвали отзад. А 
тя, като стигнала до реката,  напоила коня, 
след това напълнила съда с вода и тръгнала 
обратно отново край царя по същия път със 
съда на глава, като водела вързания за ръ-
ката й кон и въртяла вретеното.

13. А Дарий, като се чудел и на разказа 
[на телохранителите], и на онова, което ви-
дял сам, заповядал да доведат жената пред 

него. Когато я довели, дошли и братята й, ко-
ито стояли недалече “на стража”. На въпро-
са на Дарий, откъде е родом, младежите 
отговорили, че те са пеони, а тя е тяхна сес-
тра. Царят попитал, що за хора са пеоните, 
къде живеят и защо са дошли в Сарди. А те 
отговорили, че са дошли, за да се дадат на 
неговото покровителство. Пития пък, била 
разположена на реката Стримон, а Стримон 
тече близо до Хелеспонта. Те били потомци 
на тевкрите от Троя. Всичко това юноши-
те разказали, а царят попитал дали всички 
жени там са такива трудолюбиви като тази. 
Юношите потвърдили това с усърдие, защо-
то заради това те били довели сестра си при 
царя.

14. Тогава Дарий написал послание на 
Мегабаз, когото оставил за военачалник в 
Тракия, със заповед да прогони пеоните от 
родината им и да ги докара при него с жени-
те и децата им…”

От текста се вижда, че онова, което впе-
чатлило цар Дарий, била невижданата ра-
ботливост на тази пеонска девойка. Тя до-
като вървяла да напои кончето, носела на 
главата си съд за вода и за да не си губи вре-
мето в такива празни работи, предяла лен.

Този епизод е почти еднакъв със съдър-
жанието на песента „Янкин брат Янки ду-
маше”. Всички, които са чували тази жална 
песен, знаят, че става дума за описание на 
едно нещастие. Песента разказва как братът 
моли сестра си да му напои кончето, което е 
назобено, но не е напоено. Сестрата навива 
повода на коня на ръката си и го повежда 
да го напои. „Хем върви Янка, хем преде”. 
След това кончето се уплашило и повлякло 
девойчето. Песента завършва с молбата на 
сестрата към брат й да дойде да я отърве.

Вописанието на случката, при която 
цар Дарий бил възхитен от работ-
ливостта на жените на пеоните и 
в песента от Ямболския край има 
няколко общи неща, които неми-

нуемо водят към доста интересни изводи. 
Действащите лица на двете места са брат 
и сестра и двама братя и сестра. И на двете 
места сестрата е хубава девойка. Сестрата 
води кончето на водопой, като навива пово-
да на ръката си. Най-характерното сведение 
е в това, че и двете момичета предат докато 
водят кончето. В епизода с Дарий момичето 
освен това и носи съд с вода на главата си.

Тук се налага едно отклонение, за да раз-
берем защо в песента момичето не носи 
вода на главата си. През античността съдо-
вете за вода на обикновените хора са били 
изключително керамични. По-късно, когато 
желязото навлиза масово в употреба като 
инструменти и оръжия, медта става достъп-
на за изготвяне на съдове и тогава се появя-
ват менците и кобилицата. Дотогава водата 
се е носела от жените на глава в керамични 
съдове, а медта не е била използвана масово 
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в бита. Излизането на керамиката от масо-
ва употреба е довело до това, че в песента 
момичето не може да носи и вода, защото 
с кобилица на рамо не може да преде. 

И в епизода от „Историята”, и в песен-
та главното сведение е подчертаното тру-
долюбие на девойката. Това е впечатлило 
според Херодот персийския цар, това пре-
дава и народният певец. И на двете места 
става въпрос за девойка от народ с подчер-
тано уважение към онези, които се трудят. 
Това е изнесено напред, а не хубостта на 
сестрата, за която е споменато и на двете 
места, но тя не е в центъра на сведението 
и на Херодот, и на песента. Според думите 
на Херодот жените от никой от другите на-
роди на огромната империя на персите не 
правят това. Не е възможно след 
хилядолетия то да се повтори у 
друг народ, когато съвременни-
ците от съседните народи не са го 
правили, а песента като повтаря 
това сведение, води към мисъл-
та, че пеоните все още живеят по 
родните си места.

За да намерим връзката меж-
ду тези два източника на една и 
съща уникална информация, нека 
видим кои са били пеоните и къде 
са живели те.

Според разказа на Херодот 
двамата братя дошли от района 
на Пития, която била на реката 
Стримон, която течала близо до 
Дарданелите. След това, ето как-
во казва „Историята”:

„…15. Когато пеоните узнали, 
че персите са тръгнали на война 
срещу тях, като събрали войска, 
тръгнали към морското крайбре-
жие. Те мислели, че персите ще 
дойдат оттам. Така пеоните стоя-
ли до морето, като се готвели да 
отбият нападението на войската 
на Мегабаз. Но персите, като на-
учили, че пеоните са се събрали 
и са заели прохода до морето, 
избрали горния път [по планини-
те], тъй като имали водачи. След 
това тайно от пеоните нападнали 
градовете им, които били лишени 
от защитници. Нападайки по този 
начин, персите ги завладели лес-
но. При известието, че градовете 
са в ръцете на персите, [войската] 
на пеоните се разпръснала неза-
бавно и всеки [воин] се връщал в 
града си и се предавал на персите. 
Така племената на пеоните: сири-
опити, пеопли и всички пеони, ко-
ито обитавали [в областта] чак до 
езерото Прасиада, били изгонени 
от родните им земи и отведени в Азия…”

Сведението, че реката Стримон протича 
близо до Дарданелите, както и епизодът с 
войната на пеоните срещу Перинт, който е 
бил на северния бряг на Мраморно море, 
ни насочват да търсим района на обитава-
не около средното и долното течение на 
Марица. Не бива да се впечатляваме осо-
бено много от сходството в звученето на 
думите Струма и Стримон, защото корени-
те на двете думи са съвършено различни. 
Докато името на Струма иде от понятието 
за прорязване на клисури, които тя прави 
на две места, думата Стримон означава 
просто „реката”. При това двата корена са 
келтски или „тракийски”, както би се изра-
зил Херодот. 

Следващото сведение, че пеоните са 
тръгнали да отбраняват прохода към мо-
рето, а персите са им минали в тил по път 
през планини, ни насочва към района на 
Средното и долното течение на Арда, коя-
то е приток на Марица и може да се иден-
тифицира с нея. Това не изключва по ни-

какъв начин разполагане на части от народа и 
на запад чак до Македония, както сочи книгата 
на Херодот:

„…17. И така, покорените племена на пеони-
те персите отвели в Азия. А Мегабаз след поко-
ряването на пеоните изпратил в Македтея като 
пратеници седем персийци, най-важните след 
него хора във войската. Тези хора изпратил 
като посланици при Аминта с искане на земя и 
вода за цар Дарий. От езерото Прасиада води 
най-краткият път към Македтея. До езерото има 
рудник, който впоследствие носел на Алексан-
дър ежегоден доход от един талант сребро. Зад 
този рудник се издига планина, която се нарича 
Дисорон, а зад нея вече е Македтея…”

От тези описания можем да стигнем 
до извода, че пеоните не са едно 
племе, а цял народ, който е заемал 
земите по долното течение на Ма-
рица, долината на Арда и Южните 

Родопи до вливането на Струма в Бяло море. 
Това описание не изключва възможността пео-
ните да са населявали и други земи в близост до 
долното течение на Марица.

Песента за Янка се пее в Ямболския край. Там 
дори има легенда, че това се е случило не мно-
го отдавна в някое от Ямболските села, които се 
на юг от града. Това е регионът, където са на-
мерени в самия град гробове на хиони, а името 
на града Ямбол е вариант на Хиампол, което ще 
рече „Град на хионите”. В близост до града, на 
последния връх от Средна гора до село Каби-
ле, са предполагаемите руини на пророчище. 
Вероятно името Кабиле е логически свързано с 
понятието „сибила”, което означава на латински 
„пророчица”. 

Преминаване на песен от един народ в друг 
е възможно само при кръвна връзка и при за-
пазване на условията, които са я създали. Ина-

че тя ще се забрави, както са забравени 
много песни, които вече не говорят нищо 
на хората. Следователно епизодът с мо-
мичето на пеоните, което изумило царя 
на персите с работливостта си, е възпят 
още някъде в древността. Възможно е 
дори епизодът от „Историята” да е измис-
лен от самия Херодот на основата на вече 
съществуваща песен, за да предаде све-
дение за този изключителен народ, който 
по заповед на Дарий І е бил преселен в 
района на Йония, откъдето навярно той е 
черпил сведението си за особеностите на 
пеоните. Като имаме предвид маниера на 
работа на Херодот, който очевидно прави 
собствени интерпретации на сведения 
от други източници, вариантът този епи-

зод с участието на цар Дарий да е 
съчинен, е доста вероятен. По-при-
емливо е да приемем, че авторът е 
интерпретирал съдържанието на 
песен и тази песен се е запазила в 
стигналата до нас форма. Да се за-
пази такава песен сред народи, ко-
ито не са били склонни да се трудят 
така усърдно, както пеонското мо-
миче и както Янка, не е възможно. 
Те никога не биха се опитали да въз-
пеят нещо, на което биха се присмя-
ли. Значи пеели са песента поколе-
нията на онези, които са я създали, 
а никой не създава песен за чужди 
герои. 

Пеоните са създали песента, де-
цата им сега я пеят.

Преди години с настъпва-
нето на пролетта от юг 
тръгваха към Стидово 
каракачаните. Дни наред 
се нижеха стадата след 

овчарите. След тях вървяха жени и 
млади момичета, които водеха нато-
варените с покъщнина коне, катъри 
и мулета. Тези жени никога не вървя-
ха с празни ръце. Или плетяха нещо, 
или предяха. Времето вече доста 
топло, те облечени в тежката си чер-
на носия, задянати с цедило, пълно 
с дрехи, или с малко дете, забраде-
ни, навели глава към плетката или 
към вретеното, вървят след овцете 
по дългите друмища на дедите си от 
Бяло море до Стидово. И на нас, гле-
дащите ги всеки път с почуда селян-
чета, никога не ни мина през глави-
те мисълта, че тези хора са толкова 
българи, колкото и ние. Смятахме 
ги за някакви гърци, но не ни беше 
ясно какво правят в България, като 
са гърци. По-късно стана ясно, че у 
тях гръцкото свършва с езика, както 
турското при гагаузите.

Песента за девойчето, което води кон-
чето на водопой и едновременно с това 
преде, се пее и до днес по земите на онзи 
народ, който я е създал. Днешните чеда 
на пеоните вече се наричат българи, но и 
до днес ценят в жената и онова качество, 
което се нарича работливост, и пеят песни 
за това. Щом за 25 века не сме се проме-
нили чак толкова, че да можем да познаем 
дедите си по техния душевен лик, значи и 
бъдещите поколения ще могат да ни поз-
наят. Затова, защото и те ще са основно 
като нас, така, както ние сме най-вече като 
бащите и майките си. И ще оцелеят, защо-
то за това се иска хъс за живот, работли-
вост и чистота на душата, а ние ги носим 
в себе си. Колкото и да ни корят, колкото 
и да корим сами себе си, щом слушаме и 
най-вече, щом пеем Янкината, значи сме 
запазили в душите си същността на бъл-
гарската си душа, която иде от дълбините 
на времето, чак от синовете на Зевс, от Еа-
кидите.
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Продължава от стр. 1

По този начин бяха определени новите 
седем чудеса на света:
1. Великата китайска стена
2. Град Петра в Йордания
3. Статуята на Христос-Спасителя в Брази-

лия.
4. Мачу Пикчу
5. Чичен Ица в Мексико.
6. Колизеумът в Рим
7. Тадж Махал в Индия.

Аз считам, че ние, българите, сме дали 
редица чудеса на света, които досега са 
били или премълчавани, или омаловажава-
ни, или въобще незачитани. Убеден съм, че 
ще се намерят родолюбиви българи, които 
да предложат на вниманието и на нашите 
съграждани, и на незачитащия нашите пос-
тижения Запад редица теми, събития, лич-
ности и приноси на нас, българите, в светов-
ната култура и история. Нека това не звучи 
шовинистично в ушите на нихилистите и на 
тези, които отричат всичко българско и род-
но, вместо да го “тачат и милеят”, както ни 
учеше незабравимият Иван Вазов - велики-
ят патриарх на българската литература. 

Като начало предлагам един предварите-
лен, чернови списък, който може и трябва 
да бъде допълван, променян, редактиран. 
Българският литературен, културен и исто-
рически потенциал е в състояние да напише 
вдъхновени, исторически верни, достойни 
слова за българския принос в съкровищ-
ницата на света. Обръщам се към всички 
творци и родолюбци от всички възрасти, 
професии и призвания да предложат свои 
произведения на тема “ЧУДЕСАТА БЪЛГАР-
СКИ”, които да бъдат огласявани от вестник 
“Родово имение” под подходяща рубрика 
или да бъдат изпращани директно в Изда-
телска къща “Новата цивилизация”. Едва ли 
е нужно за тази цел да се пишат цели студии. 
Аз си ги представям повече като есеистич-
ни произведения от по няколко страници. 
След известно време (година или повече) 
една редколегия начело с акад. Атанас Пан-
чев и членове: акад. Андрей Пантев, поета 
орфист Никола Гигов, издателя Иван Гранит-
ски и художника Христо Танев (в този или 
в друг състав) може да издаде подходяща 
илюстрована книга. И в електронен вари-
ант. В нея могат да влязат написаните от 
различни автори есеистични, исторически 
верни произведения на тази родолюбива 
тема, в които на думите да им е е тясно, а на 
мислите и чувствата – широко. Разбира се, 
и с подходяща илюстрация. И за да не бъде 
голословна моята идея, ще посоча някои за-
главия, които да послужат и за ориентация, 
и за обсъждане, и за конкретен разговор. 
Ето някои от тях:
1. Тангра, тангризъм
2. Орфей, орфизъм
3. Трите корена: българи, траки, славяни
4. Държавите български
5. Строители на градове
6. Азбуките
7. Календарът прабългарски
8. Веда Словена
9. Богомилството
10. Бялото Братство
11. Конникът от Мадара
12. Общината – живот и производство
13. Именник на българските канове
14. Царе – строители, държавници
15. Българският ред и справедливост
16. Знамената български
17. Звезда на съгласието
18. Нашият компютър
19. Паневритмията на П. Дънов

ЧУДЕСАТА БЪЛГАРСКИ
20. Пентатониката Орфеева
21. Световни гласове
22. 300 000 народни песни
23. “Излел е Дельо Хайдутин” в космоса
24. Хоро на песен и на огън
25. Апостолът на Свободата
26. “Той не умира”
27. “Балканджи Йово”
28. Вярата Вапцарова
29. Камбаните на мира
30. Лечителя П. Димков
31. Лакто Бациликус Булгарикус
32. Светецът и царят
33. Ангелогласният
34. “У Недини слънце грее”
35. “Мамините черги шарени”
36. Оборище всебългарско
37. Пламъците на Април 1876
38. Батак още кърви
39. Медовината
40. Черешовото топче
41. Крали Марко 
42. Надеждата - Дядо Иван
43. Светилникът Читалище
44. Казанлъшката гробница
45. Тракийските златни съкровища
46. Перперикон
47. Крилата на Майстор Манол
48. Българският Великден
49. Боляр шах
50. Джагфар Тарихи
51. Съпокровители на Европа
52. Европа е в Родопа
53. Балхара
54. Българските светци
55. Лечителите Боян Маг, Василий Врач…
56. Патриарсите
57. Другите за нас
58. За всяка билка и болка
59. Светите води
60. Библия “Бесика”
61. Потопът в Черно море.
62. Юртата българска
63. Кръстова Гора
64. Зиези
65. Илион
66. Руми
67. Знакът IYI
68. Перешчепинското съкровище на Кубрат
69. Розетата от Плиска
70. Спартак
71. Златният век на Симеон
72. Св. Седмочисленици
73. Ослепените войници на Самуил
74. Балдуиновата кула
75. “Велик е нашият войник”
76. Спортни върхове
77. Българи на покрива на света
78. “Азбучна молитва”
79. Еркесията - великата българска стена
80. Загадките на Царичина
81. БалкКана
82 Гробът на Богинята Бастет
83. Белоградчишките феномени
84. Орфеевото цвете
85. Български ендемити
86. “Де се е чуло, видело, мома войводка да 

биде?”
87. “О, Шипка!...”
88. Булаир
89. Клокотница
90. Рафаиловият кръст
91. Охридските първоучители
92. Българската Коледа
93. “Нашите майки все в черно ходят”
94. Мартениците
95. “Жалба жали жална България”
96. Съединението
97. Историйцата Паисиева
98. Спасители на Европа

99. Птицата феникс - България

От своя страна аз ще предложа един при-
мерен материал, който да има насочващ ха-
рактер, на тема:

НАЙ-ВЯРНАТА ПОСОКА 
или 
Пътят към себе си
И така, започваме.
Всяко движение във времето и про-

странството тръгва от някъде и търси своята 
посока на развитие. Прието е да се счита, че 
има четири основни посоки на света, които 
се отбелязват с латински букви: N – север, S 
– юг, W – запад и Е – изток. Към тях обикно-
вено се прибавят и междинните посоки: NE 
– северо-изток, SE – юго-изток, – SW – юго-
запад и SW – северо-запад. Към тях индиан-
ците и редица други древни културни наро-
ди прибавят още две: горе – към Небето и 
доле към Земята. Така страните на света ста-
ват общо 10. Към тази класификация явно 
трябва да се прибави още нещо, ако искаме 
да бъдем по-точни и изчерпателни.

Древните народи са се ориентирали за 
посоките на света по слънцето, луната, звез-
дите, по различни белези по дърветата и ка-
мъните, докато дойде времето на компаса, 
както и на други навигационни уреди. Но 
посоките са само направления. Нужни са 
пътища, пътеки, бродове, мостове през про-
странството и времето. Този древен способ 
и до днес се използва успешно от туристи, 
моряци и пътешественици.

През VI в. пр. Хр. Китайският мъдрец Лао 
Дзъ създава философско-религиозното 
учение Даоизъм. Основното понятие в него 
е Дао, което най-често се превежда като 
път за постигане на хармония с природата. 
Неговите принципи са изложени в тракта-
та “Дао Дъ дзин”. “Принципът на мъдреца 
е: Животът да следва Земята; Сърцето да 
следва Дълбочината; Благотворителността 
да следва Човечността; Думите да следват 
Искреността; Управлението да следва Спо-
койствието; Делото да следва Умението; 
Постъпките да следват Времето”. “Завър-
шиш ли своето дело (колкото и велико да е 
то), оттегли се”. “Всички неща разцъфтяват и 
се връщат към своето начало”. В книгата има 
много мъдрости за посоката и пътищата на 
живота и човека.

Великото преселение на народите от Из-
ток на Запад унищожи голямата Римска им-
перия и създаде редица държави в Европа. 
И до днес в една или друга форма велико-
то преселение продължава по пътищата на 
миграцията. Освен хората в последно време 
започнаха да мигрират и фирмите и техните 
офиси. Великите географски открития отк-
риха нови пътища и разшириха старите тър-
говски пътища. Сега най-голяма миграция 
има на стоки, капитали и хора. Посоката по 
принцип е една - към парите, към по-добри-
те условия на живот. Към Западната цивили-
зация, която се оказа не само антихуманна, 
тя изгони хората от природата, натика ги в 
мегаполиси, а пътя, по който ги води, е път 
без изход. Нужна е нова посока, нов път.

В Европа има около 450 вида вида птици. 
От тях 175 са прелетни. Есенната и пролетна-
та миграция на птиците върви по пет магис-
трали. Две от тях преминават през България: 
Via Pontika по крайбрежието на Черно море 
и Via Aristotelis – по река Струма. Независимо 
от многото проучвания на процеса на миг-
рацията на птиците още има неща, които си 
остават загадка. Един мой детски спомен все 
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Продължава от стр. 1

По този начин бяха определени новите 
седем чудеса на света:
1. Великата китайска стена
2. Град Петра в Йордания
3. Статуята на Христос-Спасителя в Брази-

лия.
4. Мачу Пикчу
5. Чичен Ица в Мексико.
6. Колизеумът в Рим
7. Тадж Махал в Индия.

Аз считам, че ние, българите, сме дали 
редица чудеса на света, които досега са 
били или премълчавани, или омаловажава-
ни, или въобще незачитани. Убеден съм, че 
ще се намерят родолюбиви българи, които 
да предложат на вниманието и на нашите 
съграждани, и на незачитащия нашите пос-
тижения Запад редица теми, събития, лич-
ности и приноси на нас, българите, в светов-
ната култура и история. Нека това не звучи 
шовинистично в ушите на нихилистите и на 
тези, които отричат всичко българско и род-
но, вместо да го “тачат и милеят”, както ни 
учеше незабравимият Иван Вазов - велики-
ят патриарх на българската литература. 

Като начало предлагам един предварите-
лен, чернови списък, който може и трябва 
да бъде допълван, променян, редактиран. 
Българският литературен, културен и исто-
рически потенциал е в състояние да напише 
вдъхновени, исторически верни, достойни 
слова за българския принос в съкровищ-
ницата на света. Обръщам се към всички 
творци и родолюбци от всички възрасти, 
професии и призвания да предложат свои 
произведения на тема “ЧУДЕСАТА БЪЛГАР-
СКИ”, които да бъдат огласявани от вестник 
“Родово имение” под подходяща рубрика 
или да бъдат изпращани директно в Изда-
телска къща “Новата цивилизация”. Едва ли 
е нужно за тази цел да се пишат цели студии. 
Аз си ги представям повече като есеистич-
ни произведения от по няколко страници. 
След известно време (година или повече) 
една редколегия начело с акад. Атанас Пан-
чев и членове: акад. Андрей Пантев, поета 
орфист Никола Гигов, издателя Иван Гранит-
ски и художника Христо Танев (в този или 
в друг състав) може да издаде подходяща 
илюстрована книга. И в електронен вари-
ант. В нея могат да влязат написаните от 
различни автори есеистични, исторически 
верни произведения на тази родолюбива 
тема, в които на думите да им е е тясно, а на 
мислите и чувствата – широко. Разбира се, 
и с подходяща илюстрация. И за да не бъде 
голословна моята идея, ще посоча някои за-
главия, които да послужат и за ориентация, 
и за обсъждане, и за конкретен разговор. 
Ето някои от тях:
1. Тангра, тангризъм
2. Орфей, орфизъм
3. Трите корена: българи, траки, славяни
4. Държавите български
5. Строители на градове
6. Азбуките
7. Календарът прабългарски
8. Веда Словена
9. Богомилството
10. Бялото Братство
11. Конникът от Мадара
12. Общината – живот и производство
13. Именник на българските канове
14. Царе – строители, държавници
15. Българският ред и справедливост
16. Знамената български
17. Звезда на съгласието
18. Нашият компютър
19. Паневритмията на П. Дънов

ЧУДЕСАТА БЪЛГАРСКИ
20. Пентатониката Орфеева
21. Световни гласове
22. 300 000 народни песни
23. “Излел е Дельо Хайдутин” в космоса
24. Хоро на песен и на огън
25. Апостолът на Свободата
26. “Той не умира”
27. “Балканджи Йово”
28. Вярата Вапцарова
29. Камбаните на мира
30. Лечителя П. Димков
31. Лакто Бациликус Булгарикус
32. Светецът и царят
33. Ангелогласният
34. “У Недини слънце грее”
35. “Мамините черги шарени”
36. Оборище всебългарско
37. Пламъците на Април 1876
38. Батак още кърви
39. Медовината
40. Черешовото топче
41. Крали Марко 
42. Надеждата - Дядо Иван
43. Светилникът Читалище
44. Казанлъшката гробница
45. Тракийските златни съкровища
46. Перперикон
47. Крилата на Майстор Манол
48. Българският Великден
49. Боляр шах
50. Джагфар Тарихи
51. Съпокровители на Европа
52. Европа е в Родопа
53. Балхара
54. Българските светци
55. Лечителите Боян Маг, Василий Врач…
56. Патриарсите
57. Другите за нас
58. За всяка билка и болка
59. Светите води
60. Библия “Бесика”
61. Потопът в Черно море.
62. Юртата българска
63. Кръстова Гора
64. Зиези
65. Илион
66. Руми
67. Знакът IYI
68. Перешчепинското съкровище на Кубрат
69. Розетата от Плиска
70. Спартак
71. Златният век на Симеон
72. Св. Седмочисленици
73. Ослепените войници на Самуил
74. Балдуиновата кула
75. “Велик е нашият войник”
76. Спортни върхове
77. Българи на покрива на света
78. “Азбучна молитва”
79. Еркесията - великата българска стена
80. Загадките на Царичина
81. БалкКана
82 Гробът на Богинята Бастет
83. Белоградчишките феномени
84. Орфеевото цвете
85. Български ендемити
86. “Де се е чуло, видело, мома войводка да 

биде?”
87. “О, Шипка!...”
88. Булаир
89. Клокотница
90. Рафаиловият кръст
91. Охридските първоучители
92. Българската Коледа
93. “Нашите майки все в черно ходят”
94. Мартениците
95. “Жалба жали жална България”
96. Съединението
97. Историйцата Паисиева
98. Спасители на Европа

99. Птицата феникс - България

От своя страна аз ще предложа един при-
мерен материал, който да има насочващ ха-
рактер, на тема:

НАЙ-ВЯРНАТА ПОСОКА 
или 
Пътят към себе си
И така, започваме.
Всяко движение във времето и про-

странството тръгва от някъде и търси своята 
посока на развитие. Прието е да се счита, че 
има четири основни посоки на света, които 
се отбелязват с латински букви: N – север, S 
– юг, W – запад и Е – изток. Към тях обикно-
вено се прибавят и междинните посоки: NE 
– северо-изток, SE – юго-изток, – SW – юго-
запад и SW – северо-запад. Към тях индиан-
ците и редица други древни културни наро-
ди прибавят още две: горе – към Небето и 
доле към Земята. Така страните на света ста-
ват общо 10. Към тази класификация явно 
трябва да се прибави още нещо, ако искаме 
да бъдем по-точни и изчерпателни.

Древните народи са се ориентирали за 
посоките на света по слънцето, луната, звез-
дите, по различни белези по дърветата и ка-
мъните, докато дойде времето на компаса, 
както и на други навигационни уреди. Но 
посоките са само направления. Нужни са 
пътища, пътеки, бродове, мостове през про-
странството и времето. Този древен способ 
и до днес се използва успешно от туристи, 
моряци и пътешественици.

През VI в. пр. Хр. Китайският мъдрец Лао 
Дзъ създава философско-религиозното 
учение Даоизъм. Основното понятие в него 
е Дао, което най-често се превежда като 
път за постигане на хармония с природата. 
Неговите принципи са изложени в тракта-
та “Дао Дъ дзин”. “Принципът на мъдреца 
е: Животът да следва Земята; Сърцето да 
следва Дълбочината; Благотворителността 
да следва Човечността; Думите да следват 
Искреността; Управлението да следва Спо-
койствието; Делото да следва Умението; 
Постъпките да следват Времето”. “Завър-
шиш ли своето дело (колкото и велико да е 
то), оттегли се”. “Всички неща разцъфтяват и 
се връщат към своето начало”. В книгата има 
много мъдрости за посоката и пътищата на 
живота и човека.

Великото преселение на народите от Из-
ток на Запад унищожи голямата Римска им-
перия и създаде редица държави в Европа. 
И до днес в една или друга форма велико-
то преселение продължава по пътищата на 
миграцията. Освен хората в последно време 
започнаха да мигрират и фирмите и техните 
офиси. Великите географски открития отк-
риха нови пътища и разшириха старите тър-
говски пътища. Сега най-голяма миграция 
има на стоки, капитали и хора. Посоката по 
принцип е една - към парите, към по-добри-
те условия на живот. Към Западната цивили-
зация, която се оказа не само антихуманна, 
тя изгони хората от природата, натика ги в 
мегаполиси, а пътя, по който ги води, е път 
без изход. Нужна е нова посока, нов път.

В Европа има около 450 вида вида птици. 
От тях 175 са прелетни. Есенната и пролетна-
та миграция на птиците върви по пет магис-
трали. Две от тях преминават през България: 
Via Pontika по крайбрежието на Черно море 
и Via Aristotelis – по река Струма. Независимо 
от многото проучвания на процеса на миг-
рацията на птиците още има неща, които си 
остават загадка. Един мой детски спомен все 
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още стои в паметта ми като нещо непонятно, 
дори невъзможно. Имахме едно куче, немс-
ка овчарка, на име Балкан. Той беше много 
дружелюбен към работниците от фабрика-
та за керемиди в с. Багренци, Кюстендилско. 
Работниците бяха от ботевградския край. 
Рано напролет идваха и късно наесен се 
завръщаха по родните си места. Една есен 
Балкан тръгна да ги изпраща до Кюстендил. 
Някой го беше качил на влака за София. От 
там с автобус до Ботевград. После пеша до 
селата. Ние потъгувахме за кучето, потъ-
гувахме и тъкмо вече бяхме привикнали с 
неговото отсъствие, когато след около два 
месеца Балкан си дойде. Целият оръфан от 
чужди кучета, изгладнял, само кожа и кос-
ти. Охранихме го, излекувахме го и той си 
стана пак нашият хубав Балкан. Но вече не 
ходеше никъде извън селото. Аз и досега не 
мога да си обясня какъв компас е ползвал, 
какви звезди е гледал и какви природни да-
дености са му служили за ориентир? Някой 
ще каже обонянието. Да, но тук обонянието 
няма нищо общо. Какво тогава го е водило 
към дома? Баща ми се шегуваше. Това не 
било нищо. През Втората световна война 
той беше мобилизиран в една интендантска 
рота на Орфанския залив в Гърция. Заедно с 
войниците били мобилизирани и коне, мага-
рета. Един ден едно муле изчезва. Тук муле, 
там муле. Няма го никакво. След демобили-
зацията среща стопанина на мулето и му се 
извинява. Оказва се, че мулето от Гърция по 
неведоми пътища се е завърнало при сто-
панина си в с Цървеня-
но, Кюстендилско. Хайде 
сега върви и не се чуди!

Не са малко емигран-
тите, които в края на жи-
вота си, се връщат в род-
ния край. Само носталгия 
ли е това, или има нещо 
много по-дълбоко и по-
загадъчно? В такива слу-
чай свещениците обичат 
да повтарят: “Неведоми 
са пътищата Божи”. Дядо 
ми казваше, че и волове-
те по-бързо вървят към 
дома. Явно родният край, 
своят дом притежават ня-
каква магнетична сила. В 
света има много пътища: 
сухоземни и морски, тес-
ни горски пътеки и про-
сторни магистрали, чер-
ни пътища и пътища без 
изход. От Козлодуй до 
Околчица, от кораба Ра-
децки до безсмъртието 
води Ботевата алея, по която ежегодно при-
знателни потомци отдават почит на “този, 
който не умира”. Към планините и моретата 
водят пътеки и пътища на здравето и отди-
ха. Дори и лекарите си измислиха някакви 
свои “здравни пътеки” (не дай си, Боже, да 
тръгнеш по тях).

Планетите имат свои пътища (орбити), по 
които се движат, без да нарушават вечните 
правила на движението в космоса. За разли-
ка от шофьорите по пътищата, превърнали 
движението в убийствена война. Народите 
имат свой исторически път, фирмите, пред-
приятията и организациите търсят най-бла-
гоприятната посока на своето развитие. 
Обществено-икономическите формации се 
сменят една след друга. И всяка върви по 
свои собствен път – към робство, към фе-
одализъм, към капитализъм в какви ли не 
варианти. Но всички, повече или по-мал-
ко, заобикалят или вървят встрани от най-
важното, най-жизнено важното – човекът с 
неговите духовни, социални и материални 
потребности.

Религиите обявиха, че тяхната главна по-
сока е към Бога. Но техните служители до-

ведоха своето паство до черквата и там го 
затвориха. Поставиха себе си между Бога и 
човека, облякоха се в златоткани одежди, 
измислиха ритуали, чрез които да се обога-
тяват. Вместо Възкресението християнство-
то превърна Разпятието в свой символ, вся-
вайки в душите и сърцата на богомолците 
вечния грях и вечния страх от Господ, който 
наказва грешниците с ада и Страшния съд. 
Отново пътят към обещания рай се оказва 
задънена улица. А евангелистът Йоан обе-
щава Апокалипсис. Толкова много сътво-
рени от хората богове и черкви, че човек 
вече не знае на кого да се кръсти и в кого 
да вярва. Повече от явно е, че и древните 
народи, и съвременната наука са стигнали 
до безспорната истина – Бог, Творецът на 
всичко видимо и невидимо, нашият Отец, 
винаги е бил Един Единствен и вярата ни в 
него може и трябва да бъде една за всички 
хора по света. Рано или късно на Земята ще 
се установи Единната Вяра в Единния Бог.

В съвременната научнотехническа, ка-
питалистическа цивилизация единствено 
мерило са парите, единствените методи за 
обогатяване - лъжата, измамата, ограбване-
то на чуждото, агресията, войните от вся-
какъв вид, жестоката конкуренция. В резул-
тат, на което една малка част са свръхбогати, 
а огромното мнозинство от хора и държави 
– свръхбедни. Хищническата експлоатация 
доведе до изчерпване на невъзобновими-
те природни богатства, до замърсяване на 
въздуха, водата и земята, до натрупване на 

некадърни и продажни политици, привър-
звали България към чужда колесница. Чуж-
дото си остава чуждо. Влизането ни в Евро-
пейския съюз и НАТО, за кой ли път, доказа, 
че големите държави не са се отказали от 
своята егоцентрична политика и към нас 
продължават да се отнасят като към бедни 
роднини. Наши територии и население още 
страдат от себичните решения на “великите 
сили”, които са велики да ни разделят и на-
казват, а после не се сещат да възстановят 
вопиющата несправедливост. Нашата исто-
рия е изпълнена с показателни примери, 
че сме били голяма, силна и просперираща 
държава, когато сме се опирали на собстве-
ните си сили, когато сме защищавали наци-
оналните си интереси.

Глобализацията не решава, а още пове-
че задълбочава кризата и мами народите 
в едно наистина апокалиптично бъдеще. 
Малцина са тези като Аурелио Печеи и Си-
ливио Гезел, които предлагат глобални ре-
шения, сочат така необходимите за цялото 
човечество пътища за излизане от кризата, 
за построяване на ново общество, в което 
най-важната посока ще бъде посоката към 
реализиране духовните и физически качест-
ва на човека. Анастасия от “Звънтящите кед-
ри на Русия” на писателя Владимир Мегре 
ни предлага най-простото, най-човечно и 
най-перспективно решение за всички хора 
на нашата планета. Родовото имение като 
свободната територия на любовта, щастие-
то и благоденствието, създадено от самите 

нас. Път Към Бога, който е у нас. 
Още Христо Ботев писа в своята 
“Молитва”: 

О, мой Боже, прави Боже, 
не ти що си в небесата,
а ти що си в мене, Боже,
в мен в сърцето и в душата.

Предложеният примерен 
списък “ЧУДЕСАТА БЪЛГАРСКИ” 
и още много други неща свиде-
телствуват по безспорен начин, 
че ние сме един от най-древ-
ните културни народи в Евро-
па, че сме сътворили и дали на 
световната култура и история 
изключително ценен принос. 
Отец Паисий още разнася своя-
та “Историйца славяно болгар-
ска” и вика през болка и сълзи: 
“О, неразумний и юроде, поради 
что се срамиш да се наречеш 
болгарин?”. Времето на нихи-
лизма отмина. Дойде времето 
на патриотизма. Защото ний сме 
дали не нещо, а много неща на 

света. И това трябва да стане достояние и на 
всички българи, и на всички други народи. 
Ние имаме свой достоен път на българско 
саморазвитие. Генералната линия е на Бъл-
гарина към България и на България към Бъ-
лгарина!

Академик Атанас Панчев, аз съм възхитен 
и дълбоко благодарен лично на Вас, на глав-
ния редактор Мария Стаева и на целия Ви 
сърцат колектив за това, което правите, за 
това, че засявате с добри мисли и дела поза-
пустялата българска духовна нива. Вашите 
чисти и здрави семена вече никнат и цъфтят 
не само в родовите имения на Анастасия, но 
и у нас и по широкия, зажаднял за правда и 
свобода свят на добрите хора. С Вашия все-
отдаен интелектуален труд Вие в най-голяма 
степен допринасяте за оплодотворяване на 
Новата епоха на Водолея на нашата изстра-
дала майка Земя.

В заключение. Ние сме били и ще бъдем 
неделима част от прогресивното развитие 
на света. Достатъчно е да споменем, че на-
шата земя е дала най-големия поет, певец 
и философ на древността, богоравния Ор-
фей, великото културно-просветно дело на 

огромни количества от средства за масово 
унищожение, способни да ликвидират жи-
вота на Земята. А самата Майка – Земя стене 
от жестока екологична криза, заплашваща 
да се превърне в катастрофа.

Богатите държави експлоатират труда и 
ума на емигриралите милиони безработни 
от слаборазвитите страни. Повече от един 
милион българи също поеха нерадостните 
пътища на гурбетчийството по чужди стра-
ни, напускайки своето, дадено ни от Бога, 
райско кътче прекрасна родина, ограбена 
и разорана от новобогаташите и прехвале-
ната “демокрация” на политическите дема-
гози, превърнали се в послушни слуги на 
чужди господари. Двадесет години вече ни 
сочат една посока, която ни прави бедни и 
нещастни. Един път на “пазарена икономи-
ка”, който няма изход. Партийният елит се 
превърна в хамелеон, който мени цвета си 
според силните на деня. Погледнете колко 
много “демократи” обиколиха всички въз-
можни партии, но никой не се досети дори, 
че има една единствена партия за българи-
на и това е България. Това е нашата главна 
посока, натам вървят всички пътища. Стига 
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равноапостолите Св. Кирил и Св. Методий, 
прогласени от папа Йоан Павел II за съпок-
ровители на Европа. Българските богомили 
бяха първите, които реформираха христи-
янството, признаха на дело равноправието 
на жената и мъжа, създадоха своите най-де-
мократични общини, почитаха единния бог 
не в черкви и с догми, а свободно, без пос-
редничеството на корумпираната духовна 
йерархия, положиха началото на европей-
ската реформация и възраждане в целия 
континент. Апостолът на Свободата, Васил 
Левски, се издигна като личност и народен 
вожд на недосегаеми висоти, възвестявай-
ки своя идеал за “свята и чиста” република. 
Мировият Учител Беинса Дуно (Петър Дъ-
нов) със своите проповеди и личен пример 
обърна своите последователи у нас и по 
света с лице към слънцето на Любовта, Ис-
тината, Правдата и Добротата, създавайки 
своето и нашето Бяло Братство. 

Но ако трябва само с няколко думи да 
очертаем генералното направление, да по-
сочим най-човечния и най-верния начин за 
сътворяване на хуманното бъдеще на света 
и на своето бъдеще, ще трябва дебело да 
подчертаем:

Родовото имение 
на Анастасия е 
най-верният път.

Трите пътни знаци на Българина са:
КЪМ БЪЛГАРИЯ, КЪМ САМИЯ СЕБЕ СИ, 

КЪМ БОГА В САМИТЕ НАС!
В крайна сметка вечната посока е била и 

си остава една за всички на тази Земя:

От Бога към човека и от човека към Бога!

Кюстендил, февруари 2010

ЕДИННА ВЯРА 
В ЕДИННИЯ БОГ

Библия, Битие, 26: “И Бог каза: да създа-
дем човека по Наш образ, по Наше подо-
бие; и нека владее над морските риби, над 
небесните птици, над добитъка, над цялата 
земя и над всяко животно, което пълзи по 
земята”;

27: “И Бог създаде човека по Свой образ; 
по Божия образ го създаде: мъж и жена ги 
създаде.”

29: “И Бог рече: Вижте, давам ви всяка се-
меносна трева, която е по лицето на цяла-
та земя и всяко дърво, което има в себе си 
плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за 
храна.”

31: “И Бог видя всичко, което създаде; и 
ето, беше твърде добро. И стана вечер, ста-
на утро, ден шести.”

Така пише в Библията, Битие, Глава 
първа.

Бог беше един и един си остана. Но хо-
рата решиха, че трябва да и създадат свои 
божества. От начало обожествяваха при-
родните стихии, вековни дървета и грамад-
ни скали, дори животни и растения. После 
решиха, че това е малко и неподходящо 
и започнаха всеки народ и всяко племе да 
си създават свои богове по свой образ и 
по свое подобие. Така боговете на негри-
те станаха черни, на белите хора –бели, на 
цветните – цветни. Ни повече, ни по-малко – 
18/20 хиляди. Измислиха си религии с догми 
и ритуали, построиха си църкви и манасти-
ри, създадоха цяла йерархия от “божи” слу-
жители, посредници и застъпници пред тех-
ния Бог. На боговете започнаха да принасят 
жертвоприношения, храни, животни, дори 
хора. А на свещенослужителите” даваха 
дарове, пари и дори десятък от всичко, ко-
ето имат. Църквите се размножиха, сектите 

още повече. Религиите започнаха да воюват 
една с друга и да рушат това, което другите 
са сътворили. Стигна се до инквизиция, до 
войни и кръстоносни походи, до “свещения” 
самоунищожителен джихат като форма на 
международен тероризъм.

Всеки казва: моят Бог е най-велик, моя-
та вяра е най-правата вяра. А Бог е бил и си 
остава Един и вярата в Него трябва да бъде 
единна вяра за всички хора по земята. И 
нека не ви прозвучи като кощунство, че аз 
се постарах да напиша

МОЕТО СИМВОЛ ВЕРУЮ
на Единна Вяра 
в Единния Бог
 Аз имам Един Единствен Господ Бог, Тво-

рец, вседържител и преобразовател на 
всичко видимо и невидимо. Той е моят 
Отец и аз съм Негов син. Нему отдавам 
своята синовна почит, обич, преклоне-
ние и вяра. Други богове не е имало и не 
може да има. Всичко друго е лъжовна из-
мислица и няма нищо общо с Истината.

 Аз разруших своите кумири и онези, що 
бяха в небесата, и долу на земята, и под 
водата. Аз вече не им се кланям и не им 
служа.

 Аз не изговарям напразно името Божие, 
нито хулни думи за моите предци, роди-
тели, братя и сестри, за своя род и Роди-

на, за другите народи, дори за враговете.
 Аз живея ТУК И СЕГА в моя Бог и Той е в 

мене, “в мен сърцето и душата”. Благосла-
вям и благодаря за всеки Божи ден и вся-
ка Божия благодат, всичко добро и полез-
но, което човешката мисъл, слово и дело 
са сътворили за благото на хора, животни 
и растения.

 Аз почитам Твореца, баща ми и майка ми, 
правата и задълженията на другите хора, 
за да има на земята мир и разбирателс-
тво, а между хората благоволение.

 Аз не убивам и не унищожавам нито хора, 
нито животни, нито растителни видове, 
опазвам културните ценности независи-
мо от кого са създадени.

 Любовта, Истината, Правдата и Доброта-
та създават и крепят всичко живо и мене 
самият. Аз ги отдавам безусловно и ги по-
лучавам с благодарност.

 Аз пазя и своето, и чуждото и обществе-
ното като зениците на очите си. Богат и 
доволен съм с това, което ми е дала Бо-
жията промисъл.

 Аз не се самозаблуждавам, не лъжа дру-

гите, не лъжесвидетелствувам и съдя, не 
мамя със словоблудство за пари или ма-
териална изгода нито в науката, нито в 
изкуството, нито в живота.

 Даването, а не вземането ме прави щаст-
лив и богат.

 Аз съм безсмъртен дух в тленно тяло, ко-
ето пазя чисто и свято като храм на моята 
душа.

 Аз съм в Бога и Бог е в мене. Ние сме 
единно цяло, което твори чрез мисъл, 
слово и дело. Обич, Благодарност и Вяра 
в Единния Бог, сега и във вечни времена!
Амин.

Всички сме чеда Божи. Значи сме братя 
и сестри. Щом Бог е във всеки от нас и ние 
всички сме в Бога, тогава и вярата ни ще 
трябва да бъде една - в единния Бог. Чудес-
но, нали? И точно тука започват трудности-
те и неприятностите. Кажете ми, кой е този 
папа, който заедно с кардиналите си и сво-
ите кюрета, ще се откаже от богатството и 
властта в името на Единния Бог. Кои ще бъ-
дат тези патриарси, митрополити, епископи 
и свещеници, които ще свалят златотканите 
си одежди и ще се превърнат в обикновени 
хора. Или предстоятелите на всевъзможни-
те църкви, деноминации и секти ще се от-
кажат от доходите, които им носят техните 
миряни? И аз се съмнявам. И вие сигурно 
се съмнявате. Тогава? Тогава трябва да ста-
не нещо космическо. Да настъпи най-после 

квантовия преход, да се изпълни Божият 
промисъл, и Новата Епоха на Водолея да 
встъпи в своите планетарни права. Всеки 
със собствен труд да изкарва насъщния си 
хляб. (например в Родовите имения) , мис-
лите, словата и делата да станат прозрачни 
и хуманни съобразно с нормите и каноните 
на Вселенския морал. Без посредници меж-
ду Бога и Човека!

Вяра. Иска се безусловна Вяра, всеотдай-
на Любов. И още повече Чисти помисли и 
Добри дела, градивни, Божествени дела. 
Много дела в името на хармонията и благо-
получието на всичко живо и на цялата ни, 
застрашена от самоунищожаване, прекрас-
на майка-Земя.

Аз вярвам безусловно. Убеден съм, че и 
вие ще повярвате, без колебание и страх, че 
можем и трябва да сътворяваме заедно със 
своя Бог щастливо настояще и светлото бъ-
деще. Да снемем небесния рай на земята!

Това е, което се иска от нас!

Кюстендил,
февруари, 2010

Отец Паисий Хилендарски, худ. К.Денчев
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те станаха черни, на белите хора –бели, на 
цветните – цветни. Ни повече, ни по-малко – 
18/20 хиляди. Измислиха си религии с догми 
и ритуали, построиха си църкви и манасти-
ри, създадоха цяла йерархия от “божи” слу-
жители, посредници и застъпници пред тех-
ния Бог. На боговете започнаха да принасят 
жертвоприношения, храни, животни, дори 
хора. А на свещенослужителите” даваха 
дарове, пари и дори десятък от всичко, ко-
ето имат. Църквите се размножиха, сектите 

още повече. Религиите започнаха да воюват 
една с друга и да рушат това, което другите 
са сътворили. Стигна се до инквизиция, до 
войни и кръстоносни походи, до “свещения” 
самоунищожителен джихат като форма на 
международен тероризъм.

Всеки казва: моят Бог е най-велик, моя-
та вяра е най-правата вяра. А Бог е бил и си 
остава Един и вярата в Него трябва да бъде 
единна вяра за всички хора по земята. И 
нека не ви прозвучи като кощунство, че аз 
се постарах да напиша

МОЕТО СИМВОЛ ВЕРУЮ
на Единна Вяра 
в Единния Бог
 Аз имам Един Единствен Господ Бог, Тво-

рец, вседържител и преобразовател на 
всичко видимо и невидимо. Той е моят 
Отец и аз съм Негов син. Нему отдавам 
своята синовна почит, обич, преклоне-
ние и вяра. Други богове не е имало и не 
може да има. Всичко друго е лъжовна из-
мислица и няма нищо общо с Истината.

 Аз разруших своите кумири и онези, що 
бяха в небесата, и долу на земята, и под 
водата. Аз вече не им се кланям и не им 
служа.

 Аз не изговарям напразно името Божие, 
нито хулни думи за моите предци, роди-
тели, братя и сестри, за своя род и Роди-

на, за другите народи, дори за враговете.
 Аз живея ТУК И СЕГА в моя Бог и Той е в 

мене, “в мен сърцето и душата”. Благосла-
вям и благодаря за всеки Божи ден и вся-
ка Божия благодат, всичко добро и полез-
но, което човешката мисъл, слово и дело 
са сътворили за благото на хора, животни 
и растения.

 Аз почитам Твореца, баща ми и майка ми, 
правата и задълженията на другите хора, 
за да има на земята мир и разбирателс-
тво, а между хората благоволение.

 Аз не убивам и не унищожавам нито хора, 
нито животни, нито растителни видове, 
опазвам културните ценности независи-
мо от кого са създадени.

 Любовта, Истината, Правдата и Доброта-
та създават и крепят всичко живо и мене 
самият. Аз ги отдавам безусловно и ги по-
лучавам с благодарност.

 Аз пазя и своето, и чуждото и обществе-
ното като зениците на очите си. Богат и 
доволен съм с това, което ми е дала Бо-
жията промисъл.

 Аз не се самозаблуждавам, не лъжа дру-

гите, не лъжесвидетелствувам и съдя, не 
мамя със словоблудство за пари или ма-
териална изгода нито в науката, нито в 
изкуството, нито в живота.

 Даването, а не вземането ме прави щаст-
лив и богат.

 Аз съм безсмъртен дух в тленно тяло, ко-
ето пазя чисто и свято като храм на моята 
душа.

 Аз съм в Бога и Бог е в мене. Ние сме 
единно цяло, което твори чрез мисъл, 
слово и дело. Обич, Благодарност и Вяра 
в Единния Бог, сега и във вечни времена!
Амин.

Всички сме чеда Божи. Значи сме братя 
и сестри. Щом Бог е във всеки от нас и ние 
всички сме в Бога, тогава и вярата ни ще 
трябва да бъде една - в единния Бог. Чудес-
но, нали? И точно тука започват трудности-
те и неприятностите. Кажете ми, кой е този 
папа, който заедно с кардиналите си и сво-
ите кюрета, ще се откаже от богатството и 
властта в името на Единния Бог. Кои ще бъ-
дат тези патриарси, митрополити, епископи 
и свещеници, които ще свалят златотканите 
си одежди и ще се превърнат в обикновени 
хора. Или предстоятелите на всевъзможни-
те църкви, деноминации и секти ще се от-
кажат от доходите, които им носят техните 
миряни? И аз се съмнявам. И вие сигурно 
се съмнявате. Тогава? Тогава трябва да ста-
не нещо космическо. Да настъпи най-после 

квантовия преход, да се изпълни Божият 
промисъл, и Новата Епоха на Водолея да 
встъпи в своите планетарни права. Всеки 
със собствен труд да изкарва насъщния си 
хляб. (например в Родовите имения) , мис-
лите, словата и делата да станат прозрачни 
и хуманни съобразно с нормите и каноните 
на Вселенския морал. Без посредници меж-
ду Бога и Човека!

Вяра. Иска се безусловна Вяра, всеотдай-
на Любов. И още повече Чисти помисли и 
Добри дела, градивни, Божествени дела. 
Много дела в името на хармонията и благо-
получието на всичко живо и на цялата ни, 
застрашена от самоунищожаване, прекрас-
на майка-Земя.

Аз вярвам безусловно. Убеден съм, че и 
вие ще повярвате, без колебание и страх, че 
можем и трябва да сътворяваме заедно със 
своя Бог щастливо настояще и светлото бъ-
деще. Да снемем небесния рай на земята!

Това е, което се иска от нас!

Кюстендил,
февруари, 2010

Отец Паисий Хилендарски, худ. К.Денчев
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На Осми март жените от клуба на пен-
сионерите “Васил Левски”, кв. Лъджене – 
Велинград, и дружеството на хората с ув-
реждания “Зорница” празнуваха заедно.

Години наред във Велинград денят на 
жената се чества тържествено. Двата клу-
ба изготвиха съвместно програмата за 
празнуването. Жената в нашия роден Че-
пински край е на уважение. Пила с веко-
ве от силата на планината и минералните 
извори, през вековете на робството бъл-
гарката е опазила чист българския език. 
Изпяла е най-хубавите песни, извезала е 
най-хубавите шевици, раждала деца, са-
дила цветя. А когато идва най-страшно-
то, безизходното, намирала една скала на 

честта, един вир на избавлението, запази-
ли до днешни дни имената на жени с лица 
на Богородици.

Всичко, с което нашият град е богат - 
красиви къщи с китни дворове, родопски 
багри на китениците, лечебна сила на во-
дата, възпитанието на децата, носи диха-
нието на жената творец.

Велинград е паметник на революцион-
ното минало, град на слънцето и красота-
та, СПА столица на Балканите, носи името 
на жена - Вела.

От името на Управителния съвет на 
пенсионерите Боряна Стаева поздрави 
всички и поднесе цветя на председател-
ките Недка Панайотова и Катя Славова. Не 

бяха забравени и пенсионерките доайени, 
навършили повече от осемдесет години: 
Мария Пандева, Парашкева Попова, Над-
ка Пенева, Трендафила Кормушева.

Жените от двата клуба играха, пяха и 
се веселиха. Музикалният ръководител 
на вокалния състав, акордеонистът Румен 
Влахов, пееше и свиреше вдъхновено и 
поздравяваше жените.

На това голямо тържество двата клуба 
си обещаха съвместни мероприятия.

Боряна СТАЕВА,
 Велинград

На втори март, в наве-
черието на националния 
празник на Република 
България, в художестве-
ната галерия във Велинг-
рад бе представена кни-
гата “България в легенди 
и стихове” на Боряна 
Стаева. Книга, в която се 
преплитат митичност и 
реалност, оживяват об-
рази светини от нашата 
история. Книга, в която 
героите притежават не-
преходните ценности на 
народа ни, най-силната 
от които е любовта към 
отечеството.

Любовта - това съкро-
вено и велико чувство, 

в различните си пре-
въплъщения извира от 
всяка творба на Боря-
на Стаева. За авторката 
обичта е нещо велико, 
необятно и многолико. 
Първо обикваме тази, 
която ни е родила, след 
това родината и други-
те хора. Патриотизмът и 
хуманизмът пък прераст-
ват в саможертва.

“България в легенди 
и стихове” - малка кни-
га, обединила в себе си 
Аспарух, царете Борис 
и Самуил, Паисий, Ботев, 
Левски, Вела, безимен-
ните жертви на Цепина 
и Баташкото клане, жени 

Щастлива съм, че съм жена,
родена в пиринската утрин,
закърмена с родопска песен,
с руйно вино в златна есен.
Потомка съм на баба Тонка,
на Вела, смелата жена.
Морета покорявам, машини построявам,
държавата вещо управлявам
и в Космоса летя.
Българчета раждам, възпитавам
да обичат своята страна.
Щастлива съм, че съм жена,
в тази мартенска зора,
искам да ви поздравя:
Бъдете майки и съпруги верни
бъдете силни и добри,
защото сте български жени!

Венец от стихове аз свих, 
с обич го преплитах и редих, 
в него вплетох на Родопа зелените гори, 
дето поточе тихо, кротко ромоли, 
билки от китна горска поляна, 
лицето на гиздава мома засмяна, 
на Клептуза бистрата вода синя 
и безграничната любов към моята Родина. 
Вплетох в него слънцето, луната 
топлещи всеотдайно, майчински земята, 
окъпана от свежа, пролетна роса, 
огласена от на Орфея песента! 
Венец красив аз свих от стих,
на пролетна дъга приличащ, 
началото му е в древността, 
а краят му върви към вечността.

Боряна Стаева

На 29 март (понедел-
ник) 2010 г. от 18 ч. в 
Габрово, в Интернет 
центъра на Регионал-
на библиотека “Апри-
лов – Палаузов”, ще 
бъдат представени 
най-новите книги на 
ИК “Новата цивили-
зация”.
На срещата ще при-
състват акад. Атанас 
Панчев – издател на 
в. “Родово имение”, и 
Тодор Ялъмов – зам.-
председател на НГИК 
“Петър Димков”.
Поканват се всички 
наши симпатизанти и 
читатели да присъст-
ват.

ВхоД сВобоДеН

и мъже воеводи - смели, 
достолепни, недостижи-
ми, покоряващи читате-
ля със своето обаяние и 
величие.

Трябва да си творец с 
невероятна душа и фан-
тазия, за да ги събереш 
в едно. А това безспорно 
Боряна Стаева го е сто-
рила. Нейно авторско 
достижение е и пред-
ставянето на легендите 
в стих. Римуваната реч 
ни грабва и повежда във 
вълнуващо пътуване из 
най-красивите кътчета 
на България и в нейното 
минало, за да ни достави 
истинска емоционална и 
духовна наслада.

Чрез стиха се разкри-
ва и човекът Боряна Ста-
ева с широко скроена 

душа, изпълнена с обич 
към всичко и всички. 
Дали тази любов блика 
от дадената

Хипократова клет-
ва или от сърцето й “на 
жена с библейска чисто-
та”, е трудно да се даде 
еднозначен отговор.

Показателен е и фак-
тът, че събраните средс-
тва от продадените кни-
ги авторката ще дари 
на Центъра за деца с 
увреждания “Надежда”, 
който се намира в града 
ни.

Родолюбие и щедрост 
чрез изкуството си дадо-
ха среща да дарят детски 
усмивки.

Ангелина КОЛЕВА,
Велинград 
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В средата на март ста-
розагорските изследова-
тели инж. Таньо Танев и 
Ангел Манев представиха 
в Регионална библиотека 
„Н.Й.Вапцаров” - Кърджа-
ли, Българския циклов 
календар. С овладяните 
от тях археометрични 
анализи, видяли отново 
бял свят в издадената от 
тях книга  „Археометърът. 
Ключ към всички религии 
и всички знания на древ-
ността”, те обясняват смя-
ната на времената и отчи-
тащите ги календари от 
най-древното минало до 
днес. Припомнят ни, че на-
шите предци са имали не 
само линейно, но и доста 
абстрактно, метафизично 
осъзнаване на времевите 
параметри на своето би-
тие.  Че са имали отлични 
познания за основните 
закономерности на дви-
жението на планетите и 
Земята около Слънцето 
и са ги вложили в един 
от най-съвършените и до 
днес календари. Че тяхна-
та календарна метрична 
система е била изключи-
телно важен цивилизаци-
онен инструмент. И като 
една осъзната историчес-
ка и културна ритмика е 
организирала перфектно 
духа и бита на тези, които 
са я ползвали.

Коя черта на Българс-
кия циклов календар, 
г-н Танев, е най-уникал-
на?

- Тъй като в неговата ос-
нова лежи предпотопният 
календар на патриар Енох  
(ок. 4200 г.пр.н.е.), негови-
те параметри са изведени 
от самия Космос. Така че 
той е не земно, а косми-
ческо творение. Затова е 
космически слънчев ка-
лендар, независещ от зем-
ните условия. И единстве-
ният календар, отчитащ 
еволюцията на Слънцето. 
Уникален е и с това, че в 
60-годишния му цикъл е 
вграден и един стихиен 
цикъл, който съдържа 
малките 12-годишни цик-
ли „вода”, „огън”, „земя”, 
„въздух” и „метал”. Те по-
казват какви стихии, сили 
и енергии влияят на на-
шия земен свят.
Сега коя година сме и 
коя е влияещата ни сти-
хия по този календар?

- Сега според него сме 
7515 година. Месецът е 
„докс” (свиня), а стихията 
е огън. Свинята е по-бав-

на, спокойна, но огънят 
предвещава бурни, не-
очаквани, внезапни про-
мени.
Как нашите прадеди 
стигат до идеята за ка-
лендара и коя година 
вземат за начало на сво-
ята метричновремева 
система?

- Когато са общували 
непросредствено с при-
родните сили и стихии, 
те не са имали нужда от 
календар. Но, след като 
загубват сетивата си за 
това общение, се нала-
га да използват все още 
останалите си знания за 
направата на този циви-
лизационен инструмент. 
Избират за начало на ка-
лендарната си година 
едно знаменателно съби-
тие – т.н. Апокалипсис на 
Йоан от Библията, видян 
от тях на 15 август 5505г. 
пр.н.е., когато планетите 
и небесните светила имат 
същата подредба. Най-от-
горе е жената, облечена в 
слънце, т.е. Слънцето е в 
съединение със звездата 
Спика от съзвездие „Дева”, 
после следва присъдата 
на „Везни”, след което е 
отнемащият мира „Скор-
пион” и най-отдолу е об-
леченият в бели дрехи на 
бял кон „Стрелец”. А още 
по-долу е Ниската Луна. 
Точно тогава удря гонгът, 
предвещаващ смяната на 
времената и слизането на 
Духа в материята.
Предстои ли такава смя-
на и сега през толкова 
коментираната 2012 го-
дина?

- 2012 година е прос-
то начало на друг цикъл. 
Може да има катаклизми, 

често и в миналото…
- Има доста такива слу-

чаи. Един е описан дори в 
Библията. В древното ми-
нало по време на обсада-
та на Йерусалим от Сена-
хериб Велики /701г.пр.н.е./ 
е имало такава смяна на 
магнитното поле, в резул-
тат на което 180 хиляди 
персийски войници не се 
събуждат.
Вие предсказахте с по-
мощта на археометрич-
ните методи, че нещо 
подобно ще се случи и 
през март 2005 годи-
на…

- Казахме го още през 
2004г., когато изчислих-
ме, че ще има Ниска Луна 
в една от много важните 
позиции във втория ден 
след пълнолуние, че пак 
там, както се е случва-
ло и друг път, Луната ще 
пресече орбитата на Зе-
мята. След което изгрява 
много голяма Луна, но не 
тръгва да залязва надяс-
но, а се връща наляво и 
се качва горе на Еклипти-
ката. Резултатът бе мощно 
земетресение и цунами в 
Индийския океан, отнели 
живота на над 200 хиляди 
души. Тогава вълните уби-
ха много хора, но и доста 
просто не се събудиха, 
получиха апоплектичен 
удар.
Можем ли донякъде да 
променим или предо-
твратим това въдейс-
твие?

- Хората с духовни на-
гласи се справят много 
по-лесно с подобни си-
туации. Необходимо е 
съзнателно следване на 
духовните закони в живо-
та и формиране на чувс-
тво за лична отговорност 

на всеки човек за съдбата 
на земната цивилизация.

Нужен е и разумен под-
ход към експлоатацията 
на природните богатства. 
Трябва да развиваме и 
способностите си за без-
проблемно адаптиране 
към промените в магнит-
ното поле на Земята.
Ако успеем да се спра-
вим с този казус, веро-
ятно един ден пак ще се 
върнем към Българския 
циклов календар?

- Много е възмож-
но, дори е наложително, 
защото той е календар 
на Духа, на слънчевото 
време, което все повече 
идва. Той е бил не само 
много точен, но и мно-
го прагматичен, удобен 
за ползване, помнещ се 
лесно, защото всяка дата 
през различните години 
в него се пада на един и 
същ ден от един и същ ме-
сец и седмица. 5-6 хил. го-
дини от създаването си е 
натрупвал корекцията от 
един ден между неговата 
календарна и тогаваш-
ната тропическа година, 
а сега в по-ново време с 
намаляването на земната 
околоосна скорост тази 
разлика се събира за 4-
5 хил. години, но дори и 
това го прави по-точен от 
всички други календари. 
И със златното си кален-
дарно число гарантира 
автоматична високосна 
корекция. Освен това не-
говите енергоинформа-
ционни въздействия са с 
възможно най-последо-
вателния алгоритъм.

Интервюто взе 
Лияна ФЕРОЛИ

но няма да има повсе-
местно тотално разруше-
ние. Според Българския 
циклов календар един 
слънчев ден е равен на 
66 земни години. И днес 
климатологията познава 
един изключително ус-
тойчив топлинен цикъл, 
който има пряко проявле-
ние в кръговете на дърве-
тата. Слънчевата енергия 
намалява и се увеличава 
на всеки 33 години. През 
въпросната година пред-
стои слънчев максимум. 
А тъй като Слънчевата 
система има особено по-
ложение спрямо Галакти-
ческия център, вероятно 
Слънцето ще пресече 
някакъв тесен времеви 
стоп от време /в смисъла 
на неговия енергиен, въл-
нови и информационен 
характер/. А когато една 
материална система „сму-
че” време, това увеличава 
нейната подреденост. То-
гава, както е писано, Слън-
цето леко ще потъмнее. И 
това може да продължи 
от 4-5 месеца до 2-3 годи-
ни. Това „вземане” на вре-
ме взема и от нас. Проме-
ня се и магнитното поле 
на Земята, което влияе 
върху кръвотворния ни 
апарат. Ускорява се капи-
лярния кръвоток, увели-
чава се кръвонапълване-
то. Повишава се съдовата 
и кожна пропускливост. 
Произвеждането на пове-
че червени кръвни телца 
сгъстява кръвта и често 
се получават апоплектич-
ни удари (инсулти).
Това се е случвало доста 

инж. Таньо Танев
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В средата на март ста-
розагорските изследова-
тели инж. Таньо Танев и 
Ангел Манев представиха 
в Регионална библиотека 
„Н.Й.Вапцаров” - Кърджа-
ли, Българския циклов 
календар. С овладяните 
от тях археометрични 
анализи, видяли отново 
бял свят в издадената от 
тях книга  „Археометърът. 
Ключ към всички религии 
и всички знания на древ-
ността”, те обясняват смя-
ната на времената и отчи-
тащите ги календари от 
най-древното минало до 
днес. Припомнят ни, че на-
шите предци са имали не 
само линейно, но и доста 
абстрактно, метафизично 
осъзнаване на времевите 
параметри на своето би-
тие.  Че са имали отлични 
познания за основните 
закономерности на дви-
жението на планетите и 
Земята около Слънцето 
и са ги вложили в един 
от най-съвършените и до 
днес календари. Че тяхна-
та календарна метрична 
система е била изключи-
телно важен цивилизаци-
онен инструмент. И като 
една осъзната историчес-
ка и културна ритмика е 
организирала перфектно 
духа и бита на тези, които 
са я ползвали.

Коя черта на Българс-
кия циклов календар, 
г-н Танев, е най-уникал-
на?

- Тъй като в неговата ос-
нова лежи предпотопният 
календар на патриар Енох  
(ок. 4200 г.пр.н.е.), негови-
те параметри са изведени 
от самия Космос. Така че 
той е не земно, а косми-
ческо творение. Затова е 
космически слънчев ка-
лендар, независещ от зем-
ните условия. И единстве-
ният календар, отчитащ 
еволюцията на Слънцето. 
Уникален е и с това, че в 
60-годишния му цикъл е 
вграден и един стихиен 
цикъл, който съдържа 
малките 12-годишни цик-
ли „вода”, „огън”, „земя”, 
„въздух” и „метал”. Те по-
казват какви стихии, сили 
и енергии влияят на на-
шия земен свят.
Сега коя година сме и 
коя е влияещата ни сти-
хия по този календар?

- Сега според него сме 
7515 година. Месецът е 
„докс” (свиня), а стихията 
е огън. Свинята е по-бав-

на, спокойна, но огънят 
предвещава бурни, не-
очаквани, внезапни про-
мени.
Как нашите прадеди 
стигат до идеята за ка-
лендара и коя година 
вземат за начало на сво-
ята метричновремева 
система?

- Когато са общували 
непросредствено с при-
родните сили и стихии, 
те не са имали нужда от 
календар. Но, след като 
загубват сетивата си за 
това общение, се нала-
га да използват все още 
останалите си знания за 
направата на този циви-
лизационен инструмент. 
Избират за начало на ка-
лендарната си година 
едно знаменателно съби-
тие – т.н. Апокалипсис на 
Йоан от Библията, видян 
от тях на 15 август 5505г. 
пр.н.е., когато планетите 
и небесните светила имат 
същата подредба. Най-от-
горе е жената, облечена в 
слънце, т.е. Слънцето е в 
съединение със звездата 
Спика от съзвездие „Дева”, 
после следва присъдата 
на „Везни”, след което е 
отнемащият мира „Скор-
пион” и най-отдолу е об-
леченият в бели дрехи на 
бял кон „Стрелец”. А още 
по-долу е Ниската Луна. 
Точно тогава удря гонгът, 
предвещаващ смяната на 
времената и слизането на 
Духа в материята.
Предстои ли такава смя-
на и сега през толкова 
коментираната 2012 го-
дина?

- 2012 година е прос-
то начало на друг цикъл. 
Може да има катаклизми, 

често и в миналото…
- Има доста такива слу-

чаи. Един е описан дори в 
Библията. В древното ми-
нало по време на обсада-
та на Йерусалим от Сена-
хериб Велики /701г.пр.н.е./ 
е имало такава смяна на 
магнитното поле, в резул-
тат на което 180 хиляди 
персийски войници не се 
събуждат.
Вие предсказахте с по-
мощта на археометрич-
ните методи, че нещо 
подобно ще се случи и 
през март 2005 годи-
на…

- Казахме го още през 
2004г., когато изчислих-
ме, че ще има Ниска Луна 
в една от много важните 
позиции във втория ден 
след пълнолуние, че пак 
там, както се е случва-
ло и друг път, Луната ще 
пресече орбитата на Зе-
мята. След което изгрява 
много голяма Луна, но не 
тръгва да залязва надяс-
но, а се връща наляво и 
се качва горе на Еклипти-
ката. Резултатът бе мощно 
земетресение и цунами в 
Индийския океан, отнели 
живота на над 200 хиляди 
души. Тогава вълните уби-
ха много хора, но и доста 
просто не се събудиха, 
получиха апоплектичен 
удар.
Можем ли донякъде да 
променим или предо-
твратим това въдейс-
твие?

- Хората с духовни на-
гласи се справят много 
по-лесно с подобни си-
туации. Необходимо е 
съзнателно следване на 
духовните закони в живо-
та и формиране на чувс-
тво за лична отговорност 

на всеки човек за съдбата 
на земната цивилизация.

Нужен е и разумен под-
ход към експлоатацията 
на природните богатства. 
Трябва да развиваме и 
способностите си за без-
проблемно адаптиране 
към промените в магнит-
ното поле на Земята.
Ако успеем да се спра-
вим с този казус, веро-
ятно един ден пак ще се 
върнем към Българския 
циклов календар?

- Много е възмож-
но, дори е наложително, 
защото той е календар 
на Духа, на слънчевото 
време, което все повече 
идва. Той е бил не само 
много точен, но и мно-
го прагматичен, удобен 
за ползване, помнещ се 
лесно, защото всяка дата 
през различните години 
в него се пада на един и 
същ ден от един и същ ме-
сец и седмица. 5-6 хил. го-
дини от създаването си е 
натрупвал корекцията от 
един ден между неговата 
календарна и тогаваш-
ната тропическа година, 
а сега в по-ново време с 
намаляването на земната 
околоосна скорост тази 
разлика се събира за 4-
5 хил. години, но дори и 
това го прави по-точен от 
всички други календари. 
И със златното си кален-
дарно число гарантира 
автоматична високосна 
корекция. Освен това не-
говите енергоинформа-
ционни въздействия са с 
възможно най-последо-
вателния алгоритъм.

Интервюто взе 
Лияна ФЕРОЛИ

но няма да има повсе-
местно тотално разруше-
ние. Според Българския 
циклов календар един 
слънчев ден е равен на 
66 земни години. И днес 
климатологията познава 
един изключително ус-
тойчив топлинен цикъл, 
който има пряко проявле-
ние в кръговете на дърве-
тата. Слънчевата енергия 
намалява и се увеличава 
на всеки 33 години. През 
въпросната година пред-
стои слънчев максимум. 
А тъй като Слънчевата 
система има особено по-
ложение спрямо Галакти-
ческия център, вероятно 
Слънцето ще пресече 
някакъв тесен времеви 
стоп от време /в смисъла 
на неговия енергиен, въл-
нови и информационен 
характер/. А когато една 
материална система „сму-
че” време, това увеличава 
нейната подреденост. То-
гава, както е писано, Слън-
цето леко ще потъмнее. И 
това може да продължи 
от 4-5 месеца до 2-3 годи-
ни. Това „вземане” на вре-
ме взема и от нас. Проме-
ня се и магнитното поле 
на Земята, което влияе 
върху кръвотворния ни 
апарат. Ускорява се капи-
лярния кръвоток, увели-
чава се кръвонапълване-
то. Повишава се съдовата 
и кожна пропускливост. 
Произвеждането на пове-
че червени кръвни телца 
сгъстява кръвта и често 
се получават апоплектич-
ни удари (инсулти).
Това се е случвало доста 

инж. Таньо Танев
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Проектът “Приказка 
за Добротата” - УРОК 
по ДОБРОТВОРЧЕСТВО”
на Фондация „Сълзица за 
Вас” – гр. София, цели да 
допринесе за нравстве-
ното възпитание на най-
малките в дух на толеран-
тност към различните, на 
милосърдие, взаимопо-
мощ и добротворчество. 
Насочен е срещу шире-
щата се в детските гра-
дини и училища агресия 
и бездушие сред децата 
и има амбицията да спо-
собства за преодоляване 
на дефицита в общуване-
то между родители, учи-
тели и деца, като постави 
на нови основи нравстве-
ното възпитание на мла-
дите българи.

Книгата „Приказка за 
Добротата” е уникално 
художествено произве-
дение: дело на 7-годиш-
ната художничка Сълзи-
ца Борисова – патрон на 
фондацията, и поетесата 
Тоня Борисова – родс-
твеници на летописеца 
Захари Стоянов. Книгата 
е одобрявана като учеб-
но помагало и с успех е 
използвана в учебния 
процес. Създадена, за да 
помага на изпаднали в 
беда деца, тя с всичките 
си пет издания служи на 
тази кауза. Всеки, който 
закупи книжката, участва 
в един мащабен Урок по 
милосърдна Доброта и 
Благотворителност!

Начало на проекта – 1 
ноември 2009 г. – Ден на 
народните будители.

Проектът е подкрепен 
от МОМН с писмо №1105-
157/21.10.2009г. и Заповед 
№ РД09 1761/19.10.2009г., 
подписано от Министър 
Й.Фандъкова и препод-
писано от доц. С.Игнатов.

Медиен партньор на 
проекта е в. „АЗ-БУКИ“-
http://www.azbuki.eu

Участващите в проек-
та преподаватели от на-
чални училища и детски 
градини ще имат възмож-
ност, работейки с картин-
ната книга „Приказка за 
Добротата”, да предста-
вят своите педагогичес-
ки подходи и похвати на 
работа с книжката в спе-
циално заснет, за всяко 
учебно заведение, 20-ми-
нутен презентационен 
филм. Видеопрезентация 
се прави само за учебно 
заведение, в което има 
повече от 50 участници 
в проекта. Всеки участ-
ник в проекта може да си 
закупи DVD диск на цена 
– 10 лв.

Финансирането на 
видеопрезентацията се 
осигурява чрез откупки 
на копия от нея за все-
ки участник в проекта. 
Откупките могат да се 
финансират от делегира-

Фондация
“Сълзица за Вас”Да нарисуваме заедно

„Талантливите са 
отговорни за Бъдещето!”

ПРОЕКТ: „ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТАТА” - УРОК ПО ДОБРОТВОРЧЕСТВО”

ва правото да изненада 
приятно участващите ор-
ганизации, като съобраз-
но направените от тях за-
явки за книжки и дискове 
от видеопрезентации,  
документални филми за 
педагогическите семина-
ри и обобщителния филм 
по проекта, предостави в 
подкрепа на посочени от 
учебните заведения да-
ровити деца или за раз-
виване на извънкласни 
форми по изкуствата до 
20% от сумата, реализи-
рана от тях по проекта.

Условия за участие 
в проекта:
1. Попълването на 

прикрепената към това 
писмо заявка е обвърза-
на със закупуване на обя-
вения от Вас брой книжки 
„Приказка за Добротата” 
и съответен брой копия 
от видеопрезентацията и 
документалния филм за 
семинара;

2. П о щ е н с к и т е /
транспортни/куриерски 
услуги в процеса на за-
явяване и доставяне на 
книжките и копията от 
филмите са за сметка на 
организацията-поръчи-
тел;

3. Събраната инфор-
мация – имена, E-mail 
адреси, адреси и други 
данни за контакт няма 
да бъдат продавани или 
отдавани на лица или 
организации, неангажи-
рани с проекта. Всички 
лични и конфиденциални 
данни ще се обработват с 
подобаващо внимание и 
стриктен контрол.

Надяваме се да про-
явите интерес към те-
мата и експедитивно да 
се включите в проекта 
“Приказка за Добротата” 
- УРОК по ДОБРОТВОР-
ЧЕСТВО”.

Заявки за закупуване 

на книжката се правят на 
e-mail: tonia_borisova@
abv.bg и на официалния 
Skype на Фондацията: 
salzica_za_vas; както и  
чрез формуляр за поръч-
ка. Фондацията издава 
фактури без ДДС. Очаква-
ме да направите поръчки 
за книжката.

За повече информа-
ция относно „Приказка 
за Добротата” и авто-
рите:
ht tp: //w w w.facebook .
co m /p ag es/ Fo n dacia -
S l z i c a - z a - V a s /
123712659869?ref=ts
http://bglog.net/preduchil
ishtnapedagogika/29128
h t t p : / / b g l o g . n e t /
nachobrazovanie/
h t t p : / / b g l o g . n e t /
Obrazovanie/
http://www.azbuki.eu

сп. „Предучилищ-
но възпитание” кн. №5 
/2009г.

ните бюджети или чрез 
спонсори. 

Във всяка включила 
се община ще се прове-
де педагогически семи-
нар по темата, на който 
участниците ще могат да 
се представят чрез видео-
презентация и разработе-
ни реферати, да споделят 
опит и поставят въпроси. 
По време на семинарите 
се заснема документа-
лен филм – телевизионен 
стандарт (27 мин).

Домакинството на се-
минарите се поема от 
съответните общини, 
които получават по две 
копия от документалния 
филм. При осъществява-
не на семинарите следва 
да се потърси организа-
ционна и методическа 
помощ от регионалните 
испекторати по образо-
вание.

През месец април на 
учебната 2009-2010 го-
дина ще се състои нацио-
нална педагогическа 
конференция с участие 
на експерти от ММОН, 
преподаватели по преду-
чилищна и начална педа-
гогика от висши учебни 
заведения, психолози и 
педиатри, културни дей-
ци, общественици. На 
конференцията ще бъде 
представен обобщителен 
пълнометражен филм за 
резултатите от проекта, 
както и най-добрите пе-
дагогически разработки. 

Правата за заснемане 
на видеопрезентациите 
и обобщителния филм 
по проекта принадлежат 
на Фондация „Сълзица за 
Вас” като автор, коорди-
натор и  изпълнител на 
проекта.

На Общините, сключи-
ли договор за реклама с 
фондацията, ще се пре-
доставят по две копия 
от обобщителния филм. 
Участниците в проекта, 
желаещи да закупят ко-
пия от филма,  заплащат 
по 15лв. на DVD диск.

Като съпътстващи изя-
ви ще бъдат организи-
рани – изложба от най-
добре творчески оцвете-
ни книжки, производни 
продукти, създадени от 
децата, вземайки повод 
от книгата, както и пред-
ставяне на сценични  и 
аудиовизуални трактов-
ки на и по „Приказка за 
Добротата”.

Фондацията си запаз-
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- Пак Володя ли е направил нещо необи-
чайно? - попита Анастасия дядо си, който 
дотича до нас.

Дядото, като ми хвърли бегъл поглед, из-
стреля краткото “Привет, Владимир” и пояс-
ни:

- Той е на брега на езерото. Гмурна се и 
извади едно камъче от дъното. Сега стои и 
го стиска в ръка. Предполагам, че камъкът 
му гори ръчичката, но той не го пуска. Не 
знам какво да го посъветвам.

След това дядото се обърна към мен и 
каза:

- Твоят синът е там, а ти си му баща - какво 
чакаш!

Без да ми е ясно какво точно става, се за-
тичах към езерото. С мене тичаше дядото и 
обясняваше:

- Това камъче е радиоактивно. Малко е, 
но с голяма енергия вътре. Тази енергия 
прилича на радиация.

- Откъде се е взело на дъното на езеро-
то? 

- Отдавна е там. Още баща ми знаеше за 
него. Но никой но успяваше да се гмурне до 
него.

- А Володя е успял. Откъде е научил за 
него?

- Сам аз го научих да се гмурка надълбо-
ко. 

- Защо?
- Постоянно ми досаждаше, все ме моле-

ше за това. Не ви се занимава с възпитание-
то на децата, всичко стоварвате на старите.

- А кой му каза за камъка?
- Ами че кой друг освен аз? Аз му разка-

зах.
- Защо?
- Искаше да знае какво не позволява на 

езерото да замръзва през зимата. 
Когато дотичахме до езерото, видях сина 

си да стои на брега. Косите и ризата му бяха 
мокри, но водата се беше вече отцедила - 
значи, отдавна трябва да е там - заключих 
аз. 

Синът ми Володя стоеше с протегната 
ръка и свити в юмрук пръсти и без да от-
късва поглед, съсредоточено гледаше към 
него. Ясно: в дланта си стиска именно този 
злополучен камък от езерото. Направих не 
повече от две крачки към него, но той бързо 
извърна глава към мене и каза:

- Тате, не се приближавай!
Щом спрях, той каза:
- Поздравявам мислите ти, тате. Само че 

иди по-надалече, може би е по-добре да 
легнете с дядо на земята, ще мога тогава 
спокойно да се съсредоточа.

Дядото мигом легна на земята, а аз, кой 
знае защо, също легнах до него. Известно 
време мълчаливо гледахме стоящия на бре-
га Володя, а после изведнъж ми хрумна една 
съвсем проста мисъл и казах:

- Володя, ти просто го захвърли по-дале-
че.

- Къде надалече? - без да се обръща, по-
пита той.

- Ами на тревата.
- Не бива на тревата, много нещо може 

ще загине. Чувствам, че засега не трябва да 
го хвърлям.

- Ти какво, така ли ще стоиш, ден или два? 
А след това? Ще стоиш седмица, месец?

- Мисля как да постъпя, тате. Хайде да по-
мълчим, нека мисълта сама намери реше-
ние, не бива да я отвличаме. 

Ние с дядото мълчаливо лежахме и гле-
дахме Володя. И изведнъж видях как откъм 

другата страна на езерото бавно, много бав-
но за такава ситуация приближава Анаста-
сия. На крачки от Володя тя седна на брега 
на езерото, като че ли нищо не беше се слу-
чило, потопи крака във водата и така седя 
известно време. После се обърна към сина 
ни и съвършено спокойно попита:

- Гори ли ти ръката, синко?
- Да, мамо - отговори Володя.
- За какво мислеше, като вадеше камъка и 

какво мислиш в момента?
- От камъка излиза енергия, подобна на 

радиация. За нея ми е разказвал дядо. Но от 
човека също излиза енергия. Това го знам. 
И човешката енергия е винаги по-силна - 
няма енергия, която може да я победи. Из-
вадих камъка и сега го държа. С всичка сила 
се мъча да подтисна неговата енергия. Да я 
натикам обратно вътре. Искам да покажа, че 
човекът е по-силен от всякаква радиация.

- И успяваш ли да покажеш превъзход-
ството на твоята енергия?

- Да, мамо, успявам. Но той продължава 
да се нагрява. Вече малко изгаря пръстите 
и дланта ми. 

- Защо не го хвърлиш?
- Усещам, че не трябва.
- Защо?
- Така усещам.
- Защо?
- Той... Той ще се взриви, мамо! Ще избух-

не веднага, щом разтворя пръстите на ръка-
та си. И взривът ще бъде силен.

- Точно така, ще се взриви. От камъка из-
лиза заключената в него енергия. Със сво-
ята енергия ти си подтиснал нейния поток 
и си го насочил навътре, мислено си обра-
зувал ядро вътре в камъчето и там сега се 
натрупва и твоята, и неговата енергия. Но тя 
не може да се натрупва безкрайно. Тя е вече 
в ядрото, сътворено от твоите мисли, бушу-
ва и се нагрява - ето защо камъкът вече гори 
твоята ръчичка. 

- Разбрах, затова и не разтварям пръсти.
Външно Анастасия беше съвършено спо-

койна, движенията ù бяха бавни и плавни, тя 
говореше равномерно и с паузи, но аз чув-
ствах, че е необикновено съсредоточена и 
мисълта ù сега сигурно работи по-бързо от 
всякога. Тя стана, някак си вяло се протегна 
и спокойно каза:

- Значи, ти си разбрал, Володя, че ако из-
веднъж оголиш камъчето, може да избух-
не?

- Да, мамо.
- Тогава... трябва да го освободиш посте-

пенно.
- Как?
- Ами лекичко, отначало леко отвори па-

леца и показалеца, да се покаже част от ка-
мъка, и веднага мислено си представи, че от 
него излиза като лъч нагоре енергията, коя-
то си вкарал в камъка. След твоята и негова-
та енергия ще се устреми. Но бъди внимате-
лен: само нагоре лъчът трябва да се насочи. 

Володя, гледайки съсредоточено яко 
стиснатия си юмрук, лекичко почна да от-
пуска палеца и показалеца. Утрото бе слън-
чево, но дори на дневна светлина се вижда-
ше лъчът, излизащ от камъка. Една птица, 
летяща нависоко, попадна в този лъч и се 
превърна в кълбо дим - подобно на взрив от 
пара едно малко облаче, по което се плъзна 
лъчът. След няколко минути той стана почти 
незабележим.

- Ох, заплеснах се аз тука с вас! - каза 
Анастасия. – Ще вървя, може закуска да ви 
направя, докато вие тука се развличате.

Тя тръгна също много бавно. Като напра-
ви две крачки, леко се залюля, отиде до во-
дата и си наплиска лицето. Явно зад външно-
то ù спокойствие прикриваше невероятно 
напрежение. Бе го скрила, за да не изплаши 
сина ни и да не попречи на действията му. 

- Откъде разбра как трябва да се постъпи, 
мамо? - викна Володя след отдалечаващата 
се Анастасия.

- Откъде... – подразни го дядо му, който 
вече  се бе надигнал от земята и се бе раз-
веселил. Как откъде? По физика майка ти 
беше отличничка в училище! - и се разсмя 
гръмко.

Анастасия се обърна към нас, усмихна се 
също и каза:

- Не знаех предварително, синчето ми. Но 
каквото и да се случи, винаги трябва да се 
търси и намира решение. Да не се сковава 
мисълта си от страх. 

Когато лъчът съвсем изчезна, Володя от-
вори пръсти. На дланта му спокойно леже-
ше малко, продълговато камъче. Той го пог-
ледна и промълви едва чуто: “Заложеното в 
теб не е по-силно от човека!”. После пак сви 
пръстите си в юмрук, засили се и както бе 
с ризата, се гмурна в езерото. Не се показа 
три минути, а когато изскочи, веднага заплу-
ва към брега.

- Аз съм го научил така да пести въздуха 
- каза дядото. 

Когато Володя излезе на брега, заподска-
ча, за да изтръска водата, дойде при нас, аз 
не изтърпях и казах:

- Имаш ли представа какво е това радиа-
ция, синко? Нямаш. Ако знаеше, нямаше да 
влизаш и да се гмуркаш за този камък. Ня-
маш ли си други занимания тука?

- Зная за радиацията, тате! Дядо ми е раз-
казвал какви катастрофи стават при вас в 
атомните електростанции, какво оръжие 
има и какъв проблем е възникнал със скла-
дирането на ядрените отпадъци - отговори 
Володя.

- Тогава какво общо има този камък тука, 
лежащ на дъното на езерото? Какво?

- Именно, какво? - намеси се в разговора 
ни дядо му. - Ти тук го повъзпитавай, Вла-
димире, пък аз ще ида да си почина малко. 
Че нещо напоследък синът ти твърде много 
изисквания има към мене... 

Дядото се отдалечи и ние останахме със 
сина ми насаме. Той стоеше пред мене в мок-
рата си риза. Явно беше разстроен от факта, 
че бе накарал всички ни да се вълнуваме. Не 
ми се искаше повече да му се карам. Просто 
стоях и мълчах, не знаех за какво да гово-
рим. Володя заговори пръв:

- Разбираш ли, тате, дядо ми каза, че тези 
хранилища за ядрени отпадъци крият в себе 
си огромна опасност. Според теорията на 
вероятностите те могат да нанесат непоп-
равими вреди на много страни и на хората, 
живеещи в тях. Дори на цялата ни планета.

- Могат, разбира се, но какво общо имаш 
ти?

- Ами... след като хората са решили, че 
проблемът е уж решен, а опасността си ос-
тава, то значи, че е неправилно решен.

- И какво му е според тебе неправилно-
то?

- Дядо ми каза, че правилното решение 
трябва аз да го открия!

- Е, и как? Намери ли го вече? 
- Вече да, тате.
Стои пред мене той - моят деветгодишен 

син, мокър, с наранена ръка, но уверен в 
себе си. Обяснява със спокоен и уверен тон 

ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

Победа над радиацията
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тичах към езерото. С мене тичаше дядото и 
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- Отдавна е там. Още баща ми знаеше за 
него. Но никой но успяваше да се гмурне до 
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- А Володя е успял. Откъде е научил за 
него?

- Сам аз го научих да се гмурка надълбо-
ко. 

- Защо?
- Постоянно ми досаждаше, все ме моле-

ше за това. Не ви се занимава с възпитание-
то на децата, всичко стоварвате на старите.

- А кой му каза за камъка?
- Ами че кой друг освен аз? Аз му разка-
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- Защо?
- Искаше да знае какво не позволява на 

езерото да замръзва през зимата. 
Когато дотичахме до езерото, видях сина 

си да стои на брега. Косите и ризата му бяха 
мокри, но водата се беше вече отцедила - 
значи, отдавна трябва да е там - заключих 
аз. 

Синът ми Володя стоеше с протегната 
ръка и свити в юмрук пръсти и без да от-
късва поглед, съсредоточено гледаше към 
него. Ясно: в дланта си стиска именно този 
злополучен камък от езерото. Направих не 
повече от две крачки към него, но той бързо 
извърна глава към мене и каза:

- Тате, не се приближавай!
Щом спрях, той каза:
- Поздравявам мислите ти, тате. Само че 

иди по-надалече, може би е по-добре да 
легнете с дядо на земята, ще мога тогава 
спокойно да се съсредоточа.

Дядото мигом легна на земята, а аз, кой 
знае защо, също легнах до него. Известно 
време мълчаливо гледахме стоящия на бре-
га Володя, а после изведнъж ми хрумна една 
съвсем проста мисъл и казах:

- Володя, ти просто го захвърли по-дале-
че.

- Къде надалече? - без да се обръща, по-
пита той.

- Ами на тревата.
- Не бива на тревата, много нещо може 

ще загине. Чувствам, че засега не трябва да 
го хвърлям.

- Ти какво, така ли ще стоиш, ден или два? 
А след това? Ще стоиш седмица, месец?

- Мисля как да постъпя, тате. Хайде да по-
мълчим, нека мисълта сама намери реше-
ние, не бива да я отвличаме. 

Ние с дядото мълчаливо лежахме и гле-
дахме Володя. И изведнъж видях как откъм 

другата страна на езерото бавно, много бав-
но за такава ситуация приближава Анаста-
сия. На крачки от Володя тя седна на брега 
на езерото, като че ли нищо не беше се слу-
чило, потопи крака във водата и така седя 
известно време. После се обърна към сина 
ни и съвършено спокойно попита:

- Гори ли ти ръката, синко?
- Да, мамо - отговори Володя.
- За какво мислеше, като вадеше камъка и 

какво мислиш в момента?
- От камъка излиза енергия, подобна на 

радиация. За нея ми е разказвал дядо. Но от 
човека също излиза енергия. Това го знам. 
И човешката енергия е винаги по-силна - 
няма енергия, която може да я победи. Из-
вадих камъка и сега го държа. С всичка сила 
се мъча да подтисна неговата енергия. Да я 
натикам обратно вътре. Искам да покажа, че 
човекът е по-силен от всякаква радиация.

- И успяваш ли да покажеш превъзход-
ството на твоята енергия?

- Да, мамо, успявам. Но той продължава 
да се нагрява. Вече малко изгаря пръстите 
и дланта ми. 

- Защо не го хвърлиш?
- Усещам, че не трябва.
- Защо?
- Така усещам.
- Защо?
- Той... Той ще се взриви, мамо! Ще избух-

не веднага, щом разтворя пръстите на ръка-
та си. И взривът ще бъде силен.

- Точно така, ще се взриви. От камъка из-
лиза заключената в него енергия. Със сво-
ята енергия ти си подтиснал нейния поток 
и си го насочил навътре, мислено си обра-
зувал ядро вътре в камъчето и там сега се 
натрупва и твоята, и неговата енергия. Но тя 
не може да се натрупва безкрайно. Тя е вече 
в ядрото, сътворено от твоите мисли, бушу-
ва и се нагрява - ето защо камъкът вече гори 
твоята ръчичка. 

- Разбрах, затова и не разтварям пръсти.
Външно Анастасия беше съвършено спо-

койна, движенията ù бяха бавни и плавни, тя 
говореше равномерно и с паузи, но аз чув-
ствах, че е необикновено съсредоточена и 
мисълта ù сега сигурно работи по-бързо от 
всякога. Тя стана, някак си вяло се протегна 
и спокойно каза:

- Значи, ти си разбрал, Володя, че ако из-
веднъж оголиш камъчето, може да избух-
не?

- Да, мамо.
- Тогава... трябва да го освободиш посте-

пенно.
- Как?
- Ами лекичко, отначало леко отвори па-

леца и показалеца, да се покаже част от ка-
мъка, и веднага мислено си представи, че от 
него излиза като лъч нагоре енергията, коя-
то си вкарал в камъка. След твоята и негова-
та енергия ще се устреми. Но бъди внимате-
лен: само нагоре лъчът трябва да се насочи. 

Володя, гледайки съсредоточено яко 
стиснатия си юмрук, лекичко почна да от-
пуска палеца и показалеца. Утрото бе слън-
чево, но дори на дневна светлина се вижда-
ше лъчът, излизащ от камъка. Една птица, 
летяща нависоко, попадна в този лъч и се 
превърна в кълбо дим - подобно на взрив от 
пара едно малко облаче, по което се плъзна 
лъчът. След няколко минути той стана почти 
незабележим.

- Ох, заплеснах се аз тука с вас! - каза 
Анастасия. – Ще вървя, може закуска да ви 
направя, докато вие тука се развличате.

Тя тръгна също много бавно. Като напра-
ви две крачки, леко се залюля, отиде до во-
дата и си наплиска лицето. Явно зад външно-
то ù спокойствие прикриваше невероятно 
напрежение. Бе го скрила, за да не изплаши 
сина ни и да не попречи на действията му. 

- Откъде разбра как трябва да се постъпи, 
мамо? - викна Володя след отдалечаващата 
се Анастасия.

- Откъде... – подразни го дядо му, който 
вече  се бе надигнал от земята и се бе раз-
веселил. Как откъде? По физика майка ти 
беше отличничка в училище! - и се разсмя 
гръмко.

Анастасия се обърна към нас, усмихна се 
също и каза:

- Не знаех предварително, синчето ми. Но 
каквото и да се случи, винаги трябва да се 
търси и намира решение. Да не се сковава 
мисълта си от страх. 

Когато лъчът съвсем изчезна, Володя от-
вори пръсти. На дланта му спокойно леже-
ше малко, продълговато камъче. Той го пог-
ледна и промълви едва чуто: “Заложеното в 
теб не е по-силно от човека!”. После пак сви 
пръстите си в юмрук, засили се и както бе 
с ризата, се гмурна в езерото. Не се показа 
три минути, а когато изскочи, веднага заплу-
ва към брега.

- Аз съм го научил така да пести въздуха 
- каза дядото. 

Когато Володя излезе на брега, заподска-
ча, за да изтръска водата, дойде при нас, аз 
не изтърпях и казах:

- Имаш ли представа какво е това радиа-
ция, синко? Нямаш. Ако знаеше, нямаше да 
влизаш и да се гмуркаш за този камък. Ня-
маш ли си други занимания тука?

- Зная за радиацията, тате! Дядо ми е раз-
казвал какви катастрофи стават при вас в 
атомните електростанции, какво оръжие 
има и какъв проблем е възникнал със скла-
дирането на ядрените отпадъци - отговори 
Володя.

- Тогава какво общо има този камък тука, 
лежащ на дъното на езерото? Какво?

- Именно, какво? - намеси се в разговора 
ни дядо му. - Ти тук го повъзпитавай, Вла-
димире, пък аз ще ида да си почина малко. 
Че нещо напоследък синът ти твърде много 
изисквания има към мене... 

Дядото се отдалечи и ние останахме със 
сина ми насаме. Той стоеше пред мене в мок-
рата си риза. Явно беше разстроен от факта, 
че бе накарал всички ни да се вълнуваме. Не 
ми се искаше повече да му се карам. Просто 
стоях и мълчах, не знаех за какво да гово-
рим. Володя заговори пръв:

- Разбираш ли, тате, дядо ми каза, че тези 
хранилища за ядрени отпадъци крият в себе 
си огромна опасност. Според теорията на 
вероятностите те могат да нанесат непоп-
равими вреди на много страни и на хората, 
живеещи в тях. Дори на цялата ни планета.

- Могат, разбира се, но какво общо имаш 
ти?

- Ами... след като хората са решили, че 
проблемът е уж решен, а опасността си ос-
тава, то значи, че е неправилно решен.

- И какво му е според тебе неправилно-
то?

- Дядо ми каза, че правилното решение 
трябва аз да го открия!

- Е, и как? Намери ли го вече? 
- Вече да, тате.
Стои пред мене той - моят деветгодишен 

син, мокър, с наранена ръка, но уверен в 
себе си. Обяснява със спокоен и уверен тон 
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за решението на проблема с ядрените от-
падъци. Това беше много странно. Нали той 
не е учен, нито ядрен физик, нито дори се 
учи в нормално училище. Много странно. 
Стои на брега на диво езеро в тайгата едно 
мокро момче и разсъждава за безопасното 
съхраняване на ядрените отпадъци. Без да 
се надявам на някакво ефективно решение 
от негова страна по този въпрос, просто за 
да поддържам разговора, попитах:

- Е, и как конкретно се справи с този не-
разрешим проблем?

- От многото варианти, мисля, най-ефек-
тивният е тяхното разпръсване. 

- Не разбрах, чие разпръсване? 
- На отпадъците, тате. 
- Тоест, как?
- Аз разбрах, тате: в малки дози радиаци-

ята въобще не е опасна. В малки количества 
я има навсякъде: в нас, в растенията, във во-
дата, облаците. Но когато се концентрира на 
едно място, възниква реална опасност. В яд-
рените хранилища, за които ми е разказвал 
дядо, изкуствено са концентрирани много 
радиоактивни предмети на едно място. 

- Това е всеизвестно. Радиоактивните от-
падъци се откарват в специално построени 
хранилища, които строго се охраняват сре-
щу терористи. Специално обучен персонал 
следи стриктно да не се нарушава техноло-
гията на опазването. 

- Така е, тате. Но опасност все пак съще-
ствува. И катастрофата е неминуема: нейна-
та причина е именно тази специална мисъл, 
натрапеното на хората неправилно реше-
ние.

- С този проблем, синко мой, се занима-
ват цели научни учреждения, в които ра-
ботят хора с високи научни степени. Ти не 
си учен, не познаваш науката, ето защо не 
можеш да решиш такъв важен проблем. С 
неговото решение трябва да се занимава 
цялата съвременна наука.

- А резултатът, тате? Та нали именно пора-
ди решенията на съвременната наука чове-
чеството се подлага на голяма опасност. Аз 
наистина не ходя на училище, не познавам 
тази наука, за която говориш, но...

Той замълча и наведе глава.
- Какво значи това твое “но”? Защо млък-

на, Володя?
- Не искам, татко, да уча в такова училище 

и да изучавам такава наука, за каквато ми 
говориш.

- И защо не искаш? 
- Защото, тате, тази наука води към ката-

строфи.
- Ами че друга наука няма!
- Има. “Действителността трябва сама 

себе си да определя”. Така казва мама Анас-
тасия. Аз разбрах какво значи това и точно 
така изучавам или 
определям. Засега 
не зная как да го 
кажа по-точно.

“Гледай ти кол-
ко е твърд в своите 
убеждения”, помис-
лих си и го попитах:

- А каква е вероят-
ността за катастро-
фа, според тебе?

- Стопроцентова.
- Сигурен ли си в 

това?
- Според теория-

та на вероятностите 
и с факта на непро-
тиводействие на 
пагубната мисъл ка-
тастрофата е неми-
нуема. Строежът на 
големи хранилища 
може да се сравни 
с направата на голе-
ми бомби.

- И твоята мисъл, значи, е влязла в проти-
водействие с пагубното?

- Да, вече пуснах в пространството моята 
мисъл. И тя ще победи!

- А конкретно как твоята мисъл е решила 
въпроса за безопасното съхраняване на яд-
рените отпадъци?

- Всички ядрени отпадъци, концентрира-
ни в големите складове, трябва да се раз-
концентрират - ето мисълта ми.

- Да се разконцентрират, това значи да се 
раздробят на стотици хиляди и даже милио-
нни части, така ли?

- Да, татко.
- Проста работа... Остава главният въпрос: 

къде да се пазят тези малки късчета.
- В родовите имения, тате!
От неочакваността и невероятността на 

чутото за известно време изгубих дар сло-
во.

А после почти извиках:
- Глупости! Пълни глупости си измисляш 

ти, Володя.
Но като размислих малко, казах по-спо-

койно:
- Наистина, ако ядрените парченца се 

заровят на много места, глобалната катаст-
рофа може да се избегне. Но ще бъдат под-
ложени на опасност милиони семейства, 
решили да живеят в именията. А нали всич-
ки хора искат да живеят в екологично чисти 
местности?

- Да, татко, всички хора искат да живеят 
в екологично чисти места. Но такива места 
вече почти няма на Земята.

- Даже и тук, в тайгата,  не е ли екологич-
но чисто?

- Тук мястото е относително чисто. Но не 
е идеалното, девственото. Идеални места 
вече никъде няма. Случва се и тук облаци 
от различни посоки да донесат киселинни 
дъждове. Тревичките, дърветата, храстите 
засега се справят с тях, но нали мръсните 
места от ден на ден стават все по-мръсни? И 
те ежедневно се увеличават. Ето защо днес 
не бива да се бяга от мръсотията, а да се на-
пада. „Трябва сами да творим чисти места” 
- казва мама. От всички възможни варианти 
мисълта ми избра един - вече нямам друг 
вариант. Да се разпръснат, да се обмисли 
възможността за извличане от тях на полза 
за живота; да се пази във всяко имение по 
едно малко късче, е по-безопасно. Така го-
вори мисълта ми.

- А къде в имението? В килера? В сейф? В 
мазето ли да се пази тази капсула с радио-
активно съдържание? Твоята мисъл не ти ли 
е подсказала още?

- Капсулата трябва да се закопае на не по-
малко от девет метра под земята.

Аз се замислих над невероятното на пръв 

поглед предложение на сина ми и все пове-
че и повече бях склонен да мисля, че все 
пак има рационално зърно в нея. Най-мал-
кото предложеният от него вариант за обез-
вреждане на ядрените отпадъци наистина 
напълно изключва опасността от мащабни 
катастрофи. А замърсяването на конкрет-
ното имение наистина може да се избегне, 
та дори и полза да се извлече. Защо да не 
измислят учените нещо като миниреактор? 
Или нещо от този род?

Изведнъж и мен ме осени свежа мисъл. Я 
гледай ти! Ето я! Ето още една причина, мо-
тивираща разсредоточаването на складове-
те с радиоактивни отпадъци! Парите!

Сега държавите дават огромни суми пари 
за складирането на тези отпадъци. За тях се 
строят хранилища, издържат се обслужващ 
персонал и цели охранителни управления. 
Част от парите, разбира се, хлътват неизве-
стно къде. Нека тези средства да се дават на 
всяко имение, където ще се пазят капсули-
те с радиоактивните отпадъци. Прекрасно! 
Хем безопасността е гарантирана, хем пари 
ще получават хората.

Днес никой не може да гарантира безо-
пасността дори на хората, живеещи далече 
от хранилищата. Когато стана аварията в 
Чернобилската АЕЦ в Украйна, бяха зара-
зени не само териториите на Украйна, но 
и на Русия и Белорусия. Облаците могат да 
разнасят замърсяването на стотици и дори 
хиляди километри.

Ето защо предложението на моя син, ма-
кар и все още само идея, изискваща детай-
лизиране, все пак заслужава сериозно вни-
мание и от страна на учените, и от страна на 
правителствата, но най-вече - на обществе-
ността.

Разхождайки се покрай брега на езерото 
и зает с мислите си, аз съвсем забравих за 
сина си. А той мълчаливо стоеше на същото 
място и ме наблюдаваше. 

Възпитанието не му даваше да ме загово-
ри - да се прекъсне мисълта на размишля-
ващ човек, тук се счита за недопустимо.

Реших да прехвърля разговора на друга 
тема. 

- Ти, значи, през цялото време размишля-
ваш върху разни проблеми, Володя. А няка-
кви задължения имаш ли? Не са ли ти възло-
жили някаква работа да вършиш?

- Работа? Да са ми “възложили”?.. Винаги 
правя каквото си искам. Работа? Какво се 
разбира под думата “работа”, тате?

- Ами работа... то е да правиш нещо, за 
което ти плащат пари. Или да извършваш 
нещо полезно за цялото семейство. Ето, на-
пример, когато бях на твоите години, роди-
телите ми възложиха да гледам зайците. И 
аз ги гледах. Трева им късах, хранех ги, клет-

ките чистех... А зайците 
носеха на семейството 
ни печалба.

Володя, като ме изслу-
ша, изведнъж каза малко 
възбудено:

- Татко, аз сега ще ти 
разкажа за едно задъл-
жение, което сам си го 
“възложих”. И това е мно-
го радостно задължение. 
Пък ти сам реши работа 
ли се нарича това, или 
не.

- Разказвай.
- Тогава да вървим да 

ти покажа едно място.

Владимир МЕГРЕ
„Новата 

цивилизация”
Превод М. ДОНЧЕВА
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В голямата фамилия 
Лучански освен полити-
ческите дейци, диплома-
ти, художници, йоги и т. 
н. има и една необичайна 
по своя колорит личност 
– народния хуморист Ки-
рил Димитров Лучански. 
Биографията му прилича 
на житието и битието на 
мнозина негови връстни-
ци от онова време. Той е 
роден на 11. 12. 1901 г. в 
Кюстендил. Младежките 
му години са свързани 
със създаването и дей-
ността на основаното 
през 1919 г. гимнасти-
ческо дружество “Спар-
так”. Като алтернатива 
на “Юнак” спартакистите 
се стремят да привлекат 
колкото се може повече 
млади хора и да развиват 
разностранна дейност. 
Освен чисто спортни-
те изяви – състезания, 
гимнастически срещи, 
продукции, дружество 
-  “Спартак”организира 
също така и вечеринки, 
художествени програми, 
тържества, има своя теат-
рална трупа и дори хор. В 
разнообразните програ-
ми на тези продукции 
младият Кирил Лучански 
участва с хумор – имити-
ра хора, животни, птици.

Бурните години на не-
доволство и революцио-
нен кипеж го завеждат в 
редиците на Войнишкото 
въстание от 1918 г. Тая 
вълна и по-късно ще го 
носи в прогресивните и 
демократични движения. 
Като тютюнев майстор в 
родния си град през 1931 
г. участва в стачката на 
тютюневите работници, 
за което е уволнен. Също-
то се повтаря и през 1943 
г., когато като ватман и 
ръководител движение 
работи в Софийския град-
ски транспорт и участва в 
първомайската манифес-
тация на транспортните 
работници от столицата.

Където и да работи, с 
каквото и да се занимава 
този сърцат човек, никога 
не се разделя със смеха, 
със своите хумористич-
ни изпълнения. Казвам 
своите, защото с времето 

Лучански се оформя като 
самобитен хумористи-
чен автор и изпълнител. 
Той внимателно наблю-
дава хората и събития-
та на своето време и не 
само имитира другите 
изпълнители, човешките 
слабости и недостатъци. 
С годините и с натрупа-
ния опит той преминава 
от изпълнение на чужди 
произведения към съз-
даването на свои диало-
зи, хуморески, скечове, 
анекдоти, придавайки им 
неповторимата прелест 
на своето самобитно им-
провизаторско изкуство.

Спомням си го от ония 
следсептемврийски го-
дини, когато въпреки 
войната, разрухата и не-
известността пред ново-
то във въздуха на нашия 
живот се носеше нещо 
светло и добро. Хората 
бяха жадни за култура 
и разтуха. Тогава по се-
лата и градовете ходеха 
агитки, културни брига-
ди, редица известни из-
пълнители, сред които, 
почти неизвестен, беше 
и той. Строен, енергичен, 
с мойсеева брада и живи 
дяволити очи. Щом учас-
тваше Кирил Лучански 
в някоя програма, сало-
ните биваха препълнени 
от възторжени зрители, 
въпреки че една част от 
хумореските му хората 
знаеха наизуст. Но той 
ги предаваше така зара-
зително и всеки път не-
повторимо, че те имаха 
чувството, че ги чуват 
едва ли не за първи път. 
Особено любим номер 
беше “Бръмбарът”, който 
той изпълняваше с уста и 
го “ловеше с шапката си 
по сцената, по салона, по 
главите и дрехите на пуб-
ликата, която примираше 
от смях.

Другите артисти не 
малко го ревнуваха от 
публиката и се мъчеха 
да подчертават, че това 
не е класически хумор, 
а негови измислици. Че 
било простовато, недо-
статъчно интелигентно и 
какво ли не още. Той не 
им отговаряше с думи, а 
с любовта и признанието 
на хората. Представете 
си една от ония сборни 

програми на времето: 
“Шарена сол”, “Седянка”, 
“Росна китка” и какви ли 
не още. В тях участва-
ха популярните Мистър 
Сенко, Кайчо Каменов, 
Гюргя Пинджурова, Иван 
Шибилев, Христо Минчев 
– Пилето и редица други 
прославени майстори на 
естрадата с титли, с меж-
дународни конкурси, за-
писи в радиото, със спе-
циални костюми и силна, 
почти циркова реклама в 
стила на не безизвестния 
Тончо Пейковски. Но, ако 
всеки изпълняваше по 
няколко песни, показва-
ше си номера за няколко 
минути и слизаше от сце-
ната, с бай Киро Лучански 
не беше така.

Неговото общуване с 
публиката започваше да-
лече преди представле-
нието. На гарата, в рейса 
за селото, на пазара или 
на мегдана той подхва-
щаше интересни беседи 
със своите спътници или 
случайни хора и така за-
върташе работа, че пус-
каше някоя от своите 
общоизвестни “смешки” 
и заявяваше, че и той ще 
ходи да гледа К. Лучански 
довечера еди-къде си от 
еди-кога си. И като пра-
вило мълвата, че Лучан-
ски ще дойде на “вече-
ринката” се разпростра-
няваше мълниеносно и 
го изпреварваше с пълен 
салон. Така че той прак-
тически нямаше нужда 
от реклама. Тая простота 
в обноските и неподра-
жаемия му магнетизъм 
продължаваха и на сце-
ната, и след нея.

Пред публиката той 
излизаше със стария си 
театрален костюм, по 
който личаха следите на 
годините и многобройни-
те представления. Много 
му беше неудобно да го 
хвали конферансието. 
Той винаги се ядосваше и 
го “благославяше”, стрел-
каше го с ръце и с хапли-
ви безобидни реплики. 
Не зная защо не застава-
ше на средата на сцена-
та, а винаги в единия й 
край. Колкото и каквито 
мизансцени да изигра-
ваше, краят на неговото 
изпълнение го сварваше 

пак в ъгъла на сцената. 
Като че ли не беше ар-
тист хуморист, а худож-
ник, който е нарисувал 
разкошна смехотворна 
картина и сега се подпи-
сваше с последен поклон 
и неизменната усмивка в 
единия ъгъл.

Когато спектакълът се 
изнасяше от двама души, 
разказва Петър Русинов, 
той слизаше от сцената 
в салона и сядаше меж-
ду публиката, за да ко-
ментира моите фокуси, 
които аз правех на сце-
ната. Беше нещо уникал-
но, защото остроумните 
му коментари и закачки, 
от една страна, подсил-
ваха въздействието на 
това, което аз правя, а от 
друга си беше същинско 
продължение на спек-
такъла вече сред сама-
та развеселена публика. 
Това страшно много до-
падаше на хората, а аз и 
досега усещам тръпката 
да превърнеш и сцената, 
и салона в едно единно 
цяло, което се люлее от 
смях и удоволствие.

Той беше пословично 
скромен, обаятелен, ес-
тествен. Другите се паза-
ряха за хонорара. Напри-
мер М. Гюров искаше да 
му се плаща на представ-
ление по 12 лева, Кайчо 
Каменов – по 24. Най-
много искаше Хр. Мин-
чев – Пилето. А бай Киро 
държеше да получава в 
ония скудни години по 6 
лв. В резултат другите ги 
канеха един – два пъти, а 
Лучански беше неизмен-
но на сцената на всички 
и всякакви програми. За 
него беше важно не тол-
кова да получава много 
пари или да се харесва на 
началството, а хората, на-
родът. Защото, казваше 
той, началството е като 
росата – сутрин го има, 
денем го няма, а народът 
е вечен. Нему трябва да 
се кланяш, за него да ра-
ботиш. А той имаше ре-
пертоар за всекиго и за 
всеки случай. Това бяха 
злободневки, възникна-
ли за деня, шопски, поп-
ски, еврейски, за малкия 
Иванчо и Марийка. Чу-
десно имитираше пияни-
те и различни животни.

Преди да излезе на 
сцената, седеше в гри-
мьорната притихнал, 
съсредоточен, с леко 
разкрачени крака и ръце, 
спуснати между тях. Ряд-
ко изваждаше от вътреш-
ния си джоб едно про-
дълговато, сгънато на 
2-3 ката картонче, което 
не разрешаваше никой 
да поглежда. Веднъж без 
да искам, продължава 
разказа си П. Русинов, 
успях да го зърна през 
рамото му. Каква беше 
моята изненада, когато 
видях всичко на всичко 
15-20 редчета. А негови-
ят репертоар беше богат, 
бих казал неизчерпаем с 
неговите вечни импро-
визации. То носеше смях 
за всички възрасти, за 
всички социални слоеве. 
Особено място заемаха 
трънските му анекдоти 
и злободневки наред с 
тези за попове, войници, 
ученици, евреи, цигани, 
за началници и подчине-
ни. Където и да отидеше, 
той умееше веднага да 
се ориентира в обста-
новката, да научи някои 
и други имена, случки 
и проблеми, да разбере 
кое най-много вълнува 
хората, с него да започне 
и така да ги грабне още в 
началото. Бързо влизаше 
в жив контакт с публика-
та, ставаше им свой чо-
век и вече можеше да ги 
води накъдето си поиска 
и да държи вниманието и 
интереса им в собствени 
ръце. Другите изпълни-
тели искаха осветление, 
микрофони и какви ли не 
сгоди. А той можеше да 
играе при всички обсто-
ятелства. Случвало се е и 
ток да няма или внезапно 
да изгасне. Съвсем естес-
твено е при такива обсто-
ятелства представление-
то да се прекрати. Такова 
нещо при него нямаше. 
Лучански веднага изли-
заше на авансцената и 
успокояваше публиката. 
Ставаше организатор, пи-
таше кой живее наблизо 
да донесе фенер, свещи, 
някакво видело. А докато 
работа се оправи, започ-
ваше да разправя колко 
хубаво е, когато е тъмно, 
и какви пикантни рабо-

ВСИЧКИот народния хуморист 
Кирил Лучански

ЗА



12 29 март - 4 април 2010 г.

доц. Кирил
ПОРОМАНСКИ

В голямата фамилия 
Лучански освен полити-
ческите дейци, диплома-
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и той. Строен, енергичен, 
с мойсеева брада и живи 
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ги предаваше така зара-
зително и всеки път не-
повторимо, че те имаха 
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едва ли не за първи път. 
Особено любим номер 
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Сенко, Кайчо Каменов, 
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Шибилев, Христо Минчев 
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естрадата с титли, с меж-
дународни конкурси, за-
писи в радиото, със спе-
циални костюми и силна, 
почти циркова реклама в 
стила на не безизвестния 
Тончо Пейковски. Но, ако 
всеки изпълняваше по 
няколко песни, показва-
ше си номера за няколко 
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ната, с бай Киро Лучански 
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публиката започваше да-
лече преди представле-
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на мегдана той подхва-
щаше интересни беседи 
със своите спътници или 
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от реклама. Тая простота 
в обноските и неподра-
жаемия му магнетизъм 
продължаваха и на сце-
ната, и след нея.

Пред публиката той 
излизаше със стария си 
театрален костюм, по 
който личаха следите на 
годините и многобройни-
те представления. Много 
му беше неудобно да го 
хвали конферансието. 
Той винаги се ядосваше и 
го “благославяше”, стрел-
каше го с ръце и с хапли-
ви безобидни реплики. 
Не зная защо не застава-
ше на средата на сцена-
та, а винаги в единия й 
край. Колкото и каквито 
мизансцени да изигра-
ваше, краят на неговото 
изпълнение го сварваше 

пак в ъгъла на сцената. 
Като че ли не беше ар-
тист хуморист, а худож-
ник, който е нарисувал 
разкошна смехотворна 
картина и сега се подпи-
сваше с последен поклон 
и неизменната усмивка в 
единия ъгъл.

Когато спектакълът се 
изнасяше от двама души, 
разказва Петър Русинов, 
той слизаше от сцената 
в салона и сядаше меж-
ду публиката, за да ко-
ментира моите фокуси, 
които аз правех на сце-
ната. Беше нещо уникал-
но, защото остроумните 
му коментари и закачки, 
от една страна, подсил-
ваха въздействието на 
това, което аз правя, а от 
друга си беше същинско 
продължение на спек-
такъла вече сред сама-
та развеселена публика. 
Това страшно много до-
падаше на хората, а аз и 
досега усещам тръпката 
да превърнеш и сцената, 
и салона в едно единно 
цяло, което се люлее от 
смях и удоволствие.

Той беше пословично 
скромен, обаятелен, ес-
тествен. Другите се паза-
ряха за хонорара. Напри-
мер М. Гюров искаше да 
му се плаща на представ-
ление по 12 лева, Кайчо 
Каменов – по 24. Най-
много искаше Хр. Мин-
чев – Пилето. А бай Киро 
държеше да получава в 
ония скудни години по 6 
лв. В резултат другите ги 
канеха един – два пъти, а 
Лучански беше неизмен-
но на сцената на всички 
и всякакви програми. За 
него беше важно не тол-
кова да получава много 
пари или да се харесва на 
началството, а хората, на-
родът. Защото, казваше 
той, началството е като 
росата – сутрин го има, 
денем го няма, а народът 
е вечен. Нему трябва да 
се кланяш, за него да ра-
ботиш. А той имаше ре-
пертоар за всекиго и за 
всеки случай. Това бяха 
злободневки, възникна-
ли за деня, шопски, поп-
ски, еврейски, за малкия 
Иванчо и Марийка. Чу-
десно имитираше пияни-
те и различни животни.

Преди да излезе на 
сцената, седеше в гри-
мьорната притихнал, 
съсредоточен, с леко 
разкрачени крака и ръце, 
спуснати между тях. Ряд-
ко изваждаше от вътреш-
ния си джоб едно про-
дълговато, сгънато на 
2-3 ката картонче, което 
не разрешаваше никой 
да поглежда. Веднъж без 
да искам, продължава 
разказа си П. Русинов, 
успях да го зърна през 
рамото му. Каква беше 
моята изненада, когато 
видях всичко на всичко 
15-20 редчета. А негови-
ят репертоар беше богат, 
бих казал неизчерпаем с 
неговите вечни импро-
визации. То носеше смях 
за всички възрасти, за 
всички социални слоеве. 
Особено място заемаха 
трънските му анекдоти 
и злободневки наред с 
тези за попове, войници, 
ученици, евреи, цигани, 
за началници и подчине-
ни. Където и да отидеше, 
той умееше веднага да 
се ориентира в обста-
новката, да научи някои 
и други имена, случки 
и проблеми, да разбере 
кое най-много вълнува 
хората, с него да започне 
и така да ги грабне още в 
началото. Бързо влизаше 
в жив контакт с публика-
та, ставаше им свой чо-
век и вече можеше да ги 
води накъдето си поиска 
и да държи вниманието и 
интереса им в собствени 
ръце. Другите изпълни-
тели искаха осветление, 
микрофони и какви ли не 
сгоди. А той можеше да 
играе при всички обсто-
ятелства. Случвало се е и 
ток да няма или внезапно 
да изгасне. Съвсем естес-
твено е при такива обсто-
ятелства представление-
то да се прекрати. Такова 
нещо при него нямаше. 
Лучански веднага изли-
заше на авансцената и 
успокояваше публиката. 
Ставаше организатор, пи-
таше кой живее наблизо 
да донесе фенер, свещи, 
някакво видело. А докато 
работа се оправи, започ-
ваше да разправя колко 
хубаво е, когато е тъмно, 
и какви пикантни рабо-

ВСИЧКИот народния хуморист 
Кирил Лучански
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ти стават в тъмнината. 
Хората не се разотиваха, 
слушаха го и забравяха 
за несгодата, не само за 
това, че си бяха плати-
ли билетите и искаха да 
догледат спектакъла, но 
и защото тоя  непознат-
познат човек им ставаше 
близък и така необходим 
в тая изневиделица до-
шла тъмница.

Случвало се е поня-
кога да закъснее в някое 
отдалечено село, рейс да 
няма. Свършва послед-
ният номер. Публиката се 
надига да си ходи. Тракат 
столове, шуми гълчавата. 
Лучански стои на сцена и 
ги гледа как се готвят да 
се разотидат. И по някое 
време току се провикна: 
Хей, хора, чакайте бре! 
Не забравихте ли нещо? 
Къде сте се забързали? 
Отговорът е единоду-
шен и естествен: е па 

дома. Но за всеки случай 
се спират и чакат какво 
той ще каже. А бай Киро 
занарежда: Ще си идете, 
ще си повечеряте, ще си 
легнете, а ние бре? А ние 
къде да идем – ни влак, 
ни рейс, ни старо магаре! 
И само след няколко се-
кунди неколцина гласове 
се надпреварват: Хайде 
да ви водиме у нас.

Не са били редки слу-
чаите, когато след пред-
ставлението мнозина 
селяни са го канели да 
пренощува в тях като 
скъп гост. Стопанка ще се 
разшета за вечеря като за 
кумова рода, стопанинът 
ще слезе в мазето да точ-
не от ракийката и винце-
то. Лучански много добре 
познаваше душата на тия 
добродушни трудолюби-
ви и гостоприемни хора 
и спектакълът продъл-
жаваше до късно. Бабата 

вадеше шарените черги 
и китениците за скъпия 
гост. На сутринта и закус-
ка, и хиляди извинения от 
двете страни, и покана за 
ново гостуване. Предста-
вяте си какво какво става 
през дена в селото и кол-
ко се издига авторитетът 
на стопанина, при който 
е гостувал Лучански. И за 
представлението, и за не-
обичайния гост после се 
разказва поне една сед-
мица. Закон беше за него 
да остави на стопанина 2-
3 лева с думите: ние сме 
артисти, не сме батакчии.

През 1941 г. Акционер-
но дружество “Симоно-
вия” издава единствена-
та плоча с негови хумо-
рески. И толкова от не-
въобразимо богатия му и 
цветист репертоар. А той 
беше изключителна, ма-
кар и скромна личност. 
Много съжалявам, че 

не можа да остави поне 
една книга със спомени 
и преживелици. Правих 
опит да се събере, за-
пише и издаде неговият 
неповторим хумор. Но за 
съжаление и това не ста-
на. Вечерта, която правих 
за Кирил Лучански в с. 
Лозно, Кюстендилско със 
съдействието на кмета 
Радка Чорбаджийска и 
внучките му, показа, че 
паметта и любовта към 
него са още живи. След 
тържеството хората дъл-
го време не се разотива-
ха, радваха се и споделя-
ха спомени и намерения. 
Между плеядата кюстен-
дилски културни дейци 
Кирил Лучански все още 
не е намерил полагащото 
му се място и признание.
Той съвместяваше в една 
богата и интересна лич-
ност актьора, режисьора, 
твореца, импровизатора, 

организатора и разпро-
странителя на онази уни-
кална национална цен-
ност, наричана смях от 
сърце. Би могло отделът 
“Култура и духовно раз-
витие”, заедно с читали-
щата и местните творци 
да кръстят един бъдещ 
първоаприлски фестивал 
на хумора на името на 
Кирил Лучански.

Иска ми се да завърша 
тези мои бегли бележ-
ки с интересен детайл 
от спомените на негови 
съвременници и сърат-
ници. Когато ходели да 
го търсят за “престъпле-
ние” /така той наричаше 
своите представления/ 
и питали съседите къде 
живее хумористът Кирил 
Лучански, отговорът не-
изменно бил: “Ей в оная 
къща, на която и тухлите 
се смеят!”

Март 2010

Учителката казва на Иванчо: Напиши на 
дъската: Котката се храни с мишки. Иван-
чо написва. Ха сега го прочети. Иванчо 
чете на кюстендилски диалект: Мачката 
руча поганци!

Евреинът Моше получава повиквател-
на да ходи на война. Жена му Ребека го 
пита какво да му приготви. Той диктува: 
риза и гащи, чорапи и гащи, кърпа и гащи, 
пуловер и гащи, гащи, гащи, гащи…Ребе-
ка се хваща за главата: Моше, много гащи! 
А той й отговоря: На всяка бомба и гащи, 
и гащи…

Циганско семейство, многолюдно и 
гладно. Едно от циганчета казва на май-
ка си: Като се нямаме брашно, барем да 
си имахме масло. Па да направиме една 
голяяяма баница! Па да ядем, да ядем, да 
ядем! Бащата му свива два шамара. Стига 
си ял, бре ненаситник! Остави малко и на 
другите циганчета. А майката го защи-
тава. Стави дете, бре Манго, сега му се е 
паднало.

Нана Вуте носи мляко да продава. Ку-
пувачът му казва: Вуте, млякото ти е много 
оводнено. А Вуте у отговоря: вчера връна 
ли дожд? Връна! Значи кравите са пасли 
росна трева, затова е оводнено млякото.

Пиян се връща през нощта у дома и си 
пее: “Отвори ми, бело Ленче” вратата, пор-
тата… Ида си, мамо, носат ме, пак пиян, 
мамо, пак залян…Па я че си отворим сам. 
Скръъъц. Вратата на обора се отваря: Я, я, 
я, я! Жената станала на крава! Леле, леле, 
вапцахме я! От утре тебе да пием само 
млеко! И нема що!

Дяволът и сиромахът 
Един беден нашенец решил да отиде 

в Америка да забогатее. Нали там всички 
са богати. Да, ама не! Ни богатство, ни ра-
бота, ни подслон над главата. Тръгнал на-

шенецът да се кръсти на разни църкви и 
на разни светци. /Представете си го К. Лу-
чански как коленичи, как чете “Отче наш” 
и какви ли други молитви, как се кара на 
светците да му пуснат някой долар/. Нищо, 
та нищо! Абе, рекъл си, главо проста, не 
ги ли виждаш какви са светнали и те като 
тебе от сиромашия. Я иди се кръсти на дя-
волите. Те за това са дяволи, да измислят 
нещо, къде да откраднат, къде да излъ-
жат. Паднал на колене пред дявола и още 
не доизрекъл “душата си давам, само да 
забогатявам”, и ето ти го оня, рогатият, 
опашатият му проговорил: Какво искаш 
човече? - Да забогатея. - Колко да ти дам? 
- Поне един милион. - Но ще ти взема ду-
шата. На мене и без това не ми стига една 
бройка да си изпълня плана.

Сключили договор: Долуподписаният 
Сатанаил Дяволов давам на Иван Стоянов 
един милион долара. Ако не ми ги върне, 
до коя дата да пиша. Пиши, рекъл наше-
нецът, ако искаш и утре. Че няма да ти ги 
върна, и ти го знаеш, и аз съм сигурен. 
Пиши утре и давай доларите.

Станала, значи сделката. Нашият забо-
гатял, напълнял, с него не се дума. Нали 
знаете, кога забогатее човек, жената му 
става грозна, а приятелите мошеници. 
По едно време, току преди Нова година, 
ето ти го дяволът иде с договора да си 
прибере вересията. Чети, рекъл нашият. 
И дяволът загъгнал: еди-кой си дал, еди-
кой си взел, да му ги върни утре. - Ти защо 
си дошъл днеска, ела утре. На другия ден 
пак същото - ела утре. Та до днеска. Пре-
цакал нашенецът дявола. И сега си живее 
в Холивуд.

А вие разбрахте ли какво значи утре? 
Утре е никога!

За това казват: сиромах човек, жив дя-
вол! Ама по си е добре да си богат!

Една от любимите теми на К. Лучански 
бяха хумореските за попове. При това, 
той ги изпълняваше на своеобразен чер-

ковнославянски със съответните църков-
ни песнопения.

Пияният поп
Сега ще ви питам нещо, ама правичка-

та да ми кажете. Имате ли поп? – Имаме. 
- Блажи ли у среда и петък? - Е па блажи. 
- А пие ли. А пие ли, кога няма? – Смях в 
залата. Нашият поп Унуфри пие като смок. 
Един ден го повикал владиката и му рекъл 
(оттук натам Лучански почва да го пее):

- Отче Унуфрия, вярно ли е, чадо, че 
пиеш без мярка и колкото не можеш да 
носиш? Това е грях, чадо, Господ ще те на-
каже в ада да се пържиш като гергьовско 
агнеее!

- Пия, владико свети, но с мяра и колко-
то мога да нося.

- Добре тогава. Ще дойда у света неде-
ля да проверя, за обяд. Кажи на попадия-
та да се подготви. Тя знае що се прави за 
владика.

У неделята дядо поп викнал комшийс-
ките деца, дал им по едно лукче и ги пра-
тил на края на селото, та като се зададе 
пайтоно на владиката, да му обадят.

По едно време към обед дечурлигата 
тикат и викат: Дядо попееее, иде!

Излязла попадията, отворила чимшир 
порти. Излязъл дядо поп, задянат с едно 
буре 50-литрово на гърба и с два ока кана 
у ръка, пълна с ракия. Ей това, владико 
свети, мога да нося и това ми е мярката.

Вашия такъв ли е?

Забележка: Лучански изпълняваше 
своята програма почти изключително 
на шопски, трънски и на кюстендилски 
диалект. Към това прибавете мимики-
те, пантомимите и цветистата му реч, 
закачките с публиката и поне малко от 
малко ще си представите какво е става-
ло по сцените, на неговите “престъпле-
ния”!

Няколко запазени хуморески 
на Кирил Лучански
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Д-р Атанас ГЪЛЪБОВ

В медицината и изобщо в здравната култу-
ра един от най-вредните, но за съжаление пус-
нал дълбоки корени митове, е този за пред-
пазния характер на масовите имунизации. На 
медицинската професия и на общественост-
та от десетилетия се внушава, че те са глав-
ният фактор, допринесъл за намаляването 
и изчезването на определени инфекциозни 
болести и единствен метод, чрез който може 
да се извършва ефикасна профилактика в 
тази насока и дори да се подобри здравето 
на човечеството като цяло. Както обаче сами 
виждаме, такова нещо не става, дори напро-
тив - появяват се нови, и то още по-сериозни 
инфекциозни болести и се увеличава броят 
на хората с хронични заболявания.

Ефикасни и оправдани ли са действително 
ваксинациите? Ще ви представя някои факти, 
за да прецените сами.

Трябва да се знае, че епидемиите следват 
определени цикли на поява, развитие и за-
тихване, които не се влияят от имунизациите. 
Според Британската асоциация за напредък 
в науката честотата на детските болести е на-
маляла с около 90% за периода между 1850 
и 1940 г., като това се свързва с подобрените 
условия на живот и хигиена още преди навли-
зането на задължителните масови имуниза-
ционни програми. Смъртността от морбили 
например е била снижена с 97% още преди 
въвеждането на съответната ваксина. Във 
Великобритания епидемиите и смъртността 
от полиомиелит, които достигнали своя връх 
през 1950 г., са намалели с 82% до 1955 г., кога-
то се въвежда полиомиелитната ваксина. Но 
интересното е, че в Европа, в която въобще 
не са провеждани масови ваксинации срещу 
едра шарка и полиомиелит, епидемиите за-
глъхват по същото време.   

Според публикация на Американската асо-
циация за напредък в науката в “Сайънс 86”: 
“Европейските страни са изкоренили  поли-
омиелита, без  да   ваксинират  всички  хора.  
Във Финландия например само една част от 
населението е било ваксинирано, но заболя-
ването е изчезнало”.

Дори СЗО признава, че в страните от
третия свят честотата на заболелите и 
смъртността нямат пряка връзка с про-
вежданите имунизации, а с хигиената и хра-
ненето!

Данните, отразени в доклада на д-р Крис-
тин Севърин на една медицинска конферен-
ция, състояла се в Дейтън, Охайо, през ноем-
ври 1993 г., показват, че през 1989 г. почти три 
четвърти от докладваните случаи на морби-
ли (дребна шарка) в щата са били при вак-
синирани хора, като 80 % от тях са били при 
лица над 14-годишна възраст. При преглед 
на 1600 случая на морбили в Квебек, Канада, 
между януари и май 1989 г. се установява, че 
58% от разболелите се деца са били ваксини-
рани. Американските центрове за контрол и 
профилактика на заболяванията (СОС) съоб-
щават за случаи на заболели в 100% ваксини-
рани популации. Същевременно американс-
кото правителство признава, че морбили при 
здрави деца в училищна възраст е считано за 
заболяване с благоприятна прогноза. При по-
вече от 3000 случая на дребна шарка в Охайо 
от 1987 до 1991 г. не е докладван нито един 
смъртен случай или пък сериозно усложне-
ние.

Ваксината срещу заушка (паротит) също 
може да бъде много неефикасна - случаи на 
заболяване има при голям брой имунизирани 
деца в училищна и предучилищна възраст.

Що се отнася до магарешката кашлица 
(коклюш/пертусис), половината от няколко-
то стотин докладвани случая в Охайо между 

1987 и 1991 г. са били при ваксинирани хора. 
Проучване, публикувано в “Джърнъл ъф пе-
диатрикс” през 1989 г., съобщава за 55% неус-
пех на ваксината срещу коклюш.

На международен семинар относно стра-
ничните ефекти от ваксинациите според 
представител на шведските здравни власти 
от 1979 г. в Швеция не се прилага ваксина 
против магарешка кашлица поради слабата 
й ефикасност и високата честота на странич-
ни действия и поради факта, че епидемиите 
възниквали само у ваксинирани. В Германия 
също вече не се извършва имунизация срещу 
пертусис, като и в двете страни няма регист-
рирани смъртни случаи в резултат на болест-
та. Изследване, публикувано в “Ню Инглънд 
джърнъл ъф медисин” от 1994 г., показва, че 
над 80% от децата над 5-годишна възраст, 
които са се разболели от коклюш, са били 
имунизирани според протокола. За периода 
от 1900 до 1935 г. още преди въвеждането на 
ваксината случаите на магарешка кашлица, 
включително и  смъртните в резултат на за-
боляването, намаляват значително - за САЩ 
със 79%, а за Англия с 82%.

Ваксинациите не само не предпазват ефи-
касно от болестите, които са предназначени, 
но напротив, увеличават риска от “заразява-
не” с тях, като дори самите те могат да пре-
дизвикват възникването на епидемии!

В Япония след въвеждането на задължи-
телната имунизация срещу едра шарка през 
1872 г. драстично нараства и заболеваемост-
та, и смъртността. До 1892 г. има вече 29 979 
души починали и всичките те са били вакси-
нирани!

В началото на века Филипините прежи-
вяват най-тежката епидемия от едра шарка, 
след като 8 млн. души са получили 24,5 млн. 
дози ваксини, вследствие на което смърт-
ността се увеличила 4 пъти!

Една година след въвеждането на ваксина-
та на Салк шест области в Ню Инглънд, САЩ, 
докладват за значително увеличение на слу-
чаите на полиомиелит. Например в Роуд ай-
лънд през 1955 г., т.е. непосредствено преди 
въвеждането на полиомиелитната ваксина, 
заболелите са били 22. На следващата година 
те са вече 122 - увеличението е 454%! В Маса-
чузетс положението било още по-драматич-
но: 273 случая през 1954 г. срещу 2027 за 1955, 
което представлява повишаване на заболева-
емостта с 642% след въвеждане на ваксината! 
Още тогава лекари и учени от Националния 
здравен институт на САЩ (NIH) отказвали да 
ваксинират децата си, защото са знаели за не-
ефективността и опасността от тази ваксина. 
Но различни фармацевтични фирми, които 
били вложили пари в разработването й, и 
Националната фондация по детски паралич 
убедили PHS да подпише фалшива проклама-
ция, че ваксината е безопасна и ефикасна. Ето 
как финансовите интереси раждат митове!

През 1959 г. в Масачузетс 77,5% от всички 
заболели от полиомиелит, при които се е раз-
вила парализа, са били с направени преди 
това 3 имунизации.

През 1989 г. в Оман избухва най-големият 
до този момент взрив от полиомиелит шест 
месеца след имунизационната кампания, като 
98% от разболелите се са били ваксинирани.

През 1986 г. при епидемия от коклюш в 
Канзас 90% от всички 1300 разболели се са 
били ваксинирани. През 1993 г. при подобна 
епидемия в Чикаго разболелите се ваксини-
рани са били 72%.

Има различни прийоми, които се изпол-
зват, за да се представят ваксините като главна 
причина за ликвидирането или значителното 
намаляване на определени инфекциозни бо-
лести. По време на слушания в Конгреса през 
1962 г. д-р Бернард Грийнбърг от отдела по 

биостатистика към Университета в Северна 
Каролина заявява, че случаите на полиомие-
лит са се увеличили драстично след въвежда-
нето на масовите имунизационни кампании, 
но статистиките са манипулирани от PHS 
за да се придобие противоположеното впе-
чатление.

След започването на масовите имуниза-
ции съвсем целенасочено са били променени 
стандартите за поставяне на диагнозата “по-
лиомиелит”, както и дефинициите на други 
болести с цел броят на заболелите да изглеж-
да по-малък и по този начин да се “докаже” 
ефикасността на ваксинациите. В САЩ напри-
мер след въвеждането на живата полиоми-
елитна ваксина на Сабин, за да се говори за 
епидемия от полиомиелит, вече трябвало да 
има съобщени не 20 случая на 100 000, както 
било дотогава, а 35. Освен това бил променен 
и удължен срокът и изискванията за наличие 
на остатъчна парализа. Заинтересованите 
компании и лица са прилагали и продължа-
ват да прилагат подобни методи не само по 
отношение на полиомиелита, но и на други 
заболявания, когато това им изнася и оправ-
дава политиката и деянията им.

След въвеждането на по-точни лаборатор-
ни диагностични процедури вече е било въз-
можно да се разграничи например полиомие-
литът от асептичния менингит и различни дру-
ги вирусни или бактериални инфекции, които 
биха могли да дадат подобна симптоматика. 
Вероятно по-рано много от тях погрешно са 
били смятани за полиомиелит. Според д-р 
Вира Шнайбнер до 90% от заболяванията от 
полиомиелит, които допреди въвеждането на 
ваксината на Салк са били определяни като 
такива, след въвеждането на тази имуниза-
ция, са били изключени от статистиката, за-
щото са били предефинирани, например на 
вирусен или асептичен менингит.

Министерството на здравеопазването на 
Великобритания признава, че ваксинацион-
ният статус определя името на заболяването, 
което се дава при проява на някакви симп-
томи след имунизацията. Това означава, че 
когато детето или възрастният развие след 
ваксинацията заболяването, за което е „иму-
низиран”, или пък се проявят различни стра-
нични  ефекти, то те  се диагностицират като
други заболявания и не се приема, че това са 
постваксинални реакции. Така и усложнения-
та, и смъртните случаи, предизвикани от вак-
сините, изкуствено се поставят в различна ка-
тегория. При аутопсиите на пациенти, които 
са починали след ваксинация, този факт не 
се документира, а се пишат други диагнози, 
например миокардит, ептицемия, менингит 
и т.н., като по този начин се скрива истината. 
Според Барбара Лоу Фишер, президент на 
Националния информационен център по 
ваксините в САЩ, не само не се проявява 
загриженост от страна на правителствените 
органи, но и се правят целенасочени опити 
да се потули истината за ваксините, многоб-
ройните странични ефекти и смъртни случаи 
след имунизации.

Според данни на CDC всички случаи на по-
лиомиелит в САЩ между 1973 и 1983 г. с из-
ключение само на няколко внесени отвън, са 
били предизвикани от ваксинациите. Самият 
д-р Джонас Салк, създателят на убитата по-
лиомиелитна ваксина, заявява пред сенатска 
подкомисия, че епидемиите от болестта след 
1961 г. са в резултат на имунизациите! От CDC 
признават, че понастоящем живата ваксина 
на Сабин, която се дава през устата, е основ-
ната причина за случаите на полиомиелит в 
САЩ. Вирусът остава в гърлото една до две 
седмици, а в изпражненията до 2 месеца! Така 
че самите имунизирани се явяват резервоар 
на зараза. За периода 1980-1985 г. са съобще-
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В медицината и изобщо в здравната култу-
ра един от най-вредните, но за съжаление пус-
нал дълбоки корени митове, е този за пред-
пазния характер на масовите имунизации. На 
медицинската професия и на общественост-
та от десетилетия се внушава, че те са глав-
ният фактор, допринесъл за намаляването 
и изчезването на определени инфекциозни 
болести и единствен метод, чрез който може 
да се извършва ефикасна профилактика в 
тази насока и дори да се подобри здравето 
на човечеството като цяло. Както обаче сами 
виждаме, такова нещо не става, дори напро-
тив - появяват се нови, и то още по-сериозни 
инфекциозни болести и се увеличава броят 
на хората с хронични заболявания.

Ефикасни и оправдани ли са действително 
ваксинациите? Ще ви представя някои факти, 
за да прецените сами.

Трябва да се знае, че епидемиите следват 
определени цикли на поява, развитие и за-
тихване, които не се влияят от имунизациите. 
Според Британската асоциация за напредък 
в науката честотата на детските болести е на-
маляла с около 90% за периода между 1850 
и 1940 г., като това се свързва с подобрените 
условия на живот и хигиена още преди навли-
зането на задължителните масови имуниза-
ционни програми. Смъртността от морбили 
например е била снижена с 97% още преди 
въвеждането на съответната ваксина. Във 
Великобритания епидемиите и смъртността 
от полиомиелит, които достигнали своя връх 
през 1950 г., са намалели с 82% до 1955 г., кога-
то се въвежда полиомиелитната ваксина. Но 
интересното е, че в Европа, в която въобще 
не са провеждани масови ваксинации срещу 
едра шарка и полиомиелит, епидемиите за-
глъхват по същото време.   

Според публикация на Американската асо-
циация за напредък в науката в “Сайънс 86”: 
“Европейските страни са изкоренили  поли-
омиелита, без  да   ваксинират  всички  хора.  
Във Финландия например само една част от 
населението е било ваксинирано, но заболя-
ването е изчезнало”.

Дори СЗО признава, че в страните от
третия свят честотата на заболелите и 
смъртността нямат пряка връзка с про-
вежданите имунизации, а с хигиената и хра-
ненето!

Данните, отразени в доклада на д-р Крис-
тин Севърин на една медицинска конферен-
ция, състояла се в Дейтън, Охайо, през ноем-
ври 1993 г., показват, че през 1989 г. почти три 
четвърти от докладваните случаи на морби-
ли (дребна шарка) в щата са били при вак-
синирани хора, като 80 % от тях са били при 
лица над 14-годишна възраст. При преглед 
на 1600 случая на морбили в Квебек, Канада, 
между януари и май 1989 г. се установява, че 
58% от разболелите се деца са били ваксини-
рани. Американските центрове за контрол и 
профилактика на заболяванията (СОС) съоб-
щават за случаи на заболели в 100% ваксини-
рани популации. Същевременно американс-
кото правителство признава, че морбили при 
здрави деца в училищна възраст е считано за 
заболяване с благоприятна прогноза. При по-
вече от 3000 случая на дребна шарка в Охайо 
от 1987 до 1991 г. не е докладван нито един 
смъртен случай или пък сериозно усложне-
ние.

Ваксината срещу заушка (паротит) също 
може да бъде много неефикасна - случаи на 
заболяване има при голям брой имунизирани 
деца в училищна и предучилищна възраст.

Що се отнася до магарешката кашлица 
(коклюш/пертусис), половината от няколко-
то стотин докладвани случая в Охайо между 

1987 и 1991 г. са били при ваксинирани хора. 
Проучване, публикувано в “Джърнъл ъф пе-
диатрикс” през 1989 г., съобщава за 55% неус-
пех на ваксината срещу коклюш.

На международен семинар относно стра-
ничните ефекти от ваксинациите според 
представител на шведските здравни власти 
от 1979 г. в Швеция не се прилага ваксина 
против магарешка кашлица поради слабата 
й ефикасност и високата честота на странич-
ни действия и поради факта, че епидемиите 
възниквали само у ваксинирани. В Германия 
също вече не се извършва имунизация срещу 
пертусис, като и в двете страни няма регист-
рирани смъртни случаи в резултат на болест-
та. Изследване, публикувано в “Ню Инглънд 
джърнъл ъф медисин” от 1994 г., показва, че 
над 80% от децата над 5-годишна възраст, 
които са се разболели от коклюш, са били 
имунизирани според протокола. За периода 
от 1900 до 1935 г. още преди въвеждането на 
ваксината случаите на магарешка кашлица, 
включително и  смъртните в резултат на за-
боляването, намаляват значително - за САЩ 
със 79%, а за Англия с 82%.

Ваксинациите не само не предпазват ефи-
касно от болестите, които са предназначени, 
но напротив, увеличават риска от “заразява-
не” с тях, като дори самите те могат да пре-
дизвикват възникването на епидемии!

В Япония след въвеждането на задължи-
телната имунизация срещу едра шарка през 
1872 г. драстично нараства и заболеваемост-
та, и смъртността. До 1892 г. има вече 29 979 
души починали и всичките те са били вакси-
нирани!

В началото на века Филипините прежи-
вяват най-тежката епидемия от едра шарка, 
след като 8 млн. души са получили 24,5 млн. 
дози ваксини, вследствие на което смърт-
ността се увеличила 4 пъти!

Една година след въвеждането на ваксина-
та на Салк шест области в Ню Инглънд, САЩ, 
докладват за значително увеличение на слу-
чаите на полиомиелит. Например в Роуд ай-
лънд през 1955 г., т.е. непосредствено преди 
въвеждането на полиомиелитната ваксина, 
заболелите са били 22. На следващата година 
те са вече 122 - увеличението е 454%! В Маса-
чузетс положението било още по-драматич-
но: 273 случая през 1954 г. срещу 2027 за 1955, 
което представлява повишаване на заболева-
емостта с 642% след въвеждане на ваксината! 
Още тогава лекари и учени от Националния 
здравен институт на САЩ (NIH) отказвали да 
ваксинират децата си, защото са знаели за не-
ефективността и опасността от тази ваксина. 
Но различни фармацевтични фирми, които 
били вложили пари в разработването й, и 
Националната фондация по детски паралич 
убедили PHS да подпише фалшива проклама-
ция, че ваксината е безопасна и ефикасна. Ето 
как финансовите интереси раждат митове!

През 1959 г. в Масачузетс 77,5% от всички 
заболели от полиомиелит, при които се е раз-
вила парализа, са били с направени преди 
това 3 имунизации.

През 1989 г. в Оман избухва най-големият 
до този момент взрив от полиомиелит шест 
месеца след имунизационната кампания, като 
98% от разболелите се са били ваксинирани.

През 1986 г. при епидемия от коклюш в 
Канзас 90% от всички 1300 разболели се са 
били ваксинирани. През 1993 г. при подобна 
епидемия в Чикаго разболелите се ваксини-
рани са били 72%.

Има различни прийоми, които се изпол-
зват, за да се представят ваксините като главна 
причина за ликвидирането или значителното 
намаляване на определени инфекциозни бо-
лести. По време на слушания в Конгреса през 
1962 г. д-р Бернард Грийнбърг от отдела по 

биостатистика към Университета в Северна 
Каролина заявява, че случаите на полиомие-
лит са се увеличили драстично след въвежда-
нето на масовите имунизационни кампании, 
но статистиките са манипулирани от PHS 
за да се придобие противоположеното впе-
чатление.

След започването на масовите имуниза-
ции съвсем целенасочено са били променени 
стандартите за поставяне на диагнозата “по-
лиомиелит”, както и дефинициите на други 
болести с цел броят на заболелите да изглеж-
да по-малък и по този начин да се “докаже” 
ефикасността на ваксинациите. В САЩ напри-
мер след въвеждането на живата полиоми-
елитна ваксина на Сабин, за да се говори за 
епидемия от полиомиелит, вече трябвало да 
има съобщени не 20 случая на 100 000, както 
било дотогава, а 35. Освен това бил променен 
и удължен срокът и изискванията за наличие 
на остатъчна парализа. Заинтересованите 
компании и лица са прилагали и продължа-
ват да прилагат подобни методи не само по 
отношение на полиомиелита, но и на други 
заболявания, когато това им изнася и оправ-
дава политиката и деянията им.

След въвеждането на по-точни лаборатор-
ни диагностични процедури вече е било въз-
можно да се разграничи например полиомие-
литът от асептичния менингит и различни дру-
ги вирусни или бактериални инфекции, които 
биха могли да дадат подобна симптоматика. 
Вероятно по-рано много от тях погрешно са 
били смятани за полиомиелит. Според д-р 
Вира Шнайбнер до 90% от заболяванията от 
полиомиелит, които допреди въвеждането на 
ваксината на Салк са били определяни като 
такива, след въвеждането на тази имуниза-
ция, са били изключени от статистиката, за-
щото са били предефинирани, например на 
вирусен или асептичен менингит.

Министерството на здравеопазването на 
Великобритания признава, че ваксинацион-
ният статус определя името на заболяването, 
което се дава при проява на някакви симп-
томи след имунизацията. Това означава, че 
когато детето или възрастният развие след 
ваксинацията заболяването, за което е „иму-
низиран”, или пък се проявят различни стра-
нични  ефекти, то те  се диагностицират като
други заболявания и не се приема, че това са 
постваксинални реакции. Така и усложнения-
та, и смъртните случаи, предизвикани от вак-
сините, изкуствено се поставят в различна ка-
тегория. При аутопсиите на пациенти, които 
са починали след ваксинация, този факт не 
се документира, а се пишат други диагнози, 
например миокардит, ептицемия, менингит 
и т.н., като по този начин се скрива истината. 
Според Барбара Лоу Фишер, президент на 
Националния информационен център по 
ваксините в САЩ, не само не се проявява 
загриженост от страна на правителствените 
органи, но и се правят целенасочени опити 
да се потули истината за ваксините, многоб-
ройните странични ефекти и смъртни случаи 
след имунизации.

Според данни на CDC всички случаи на по-
лиомиелит в САЩ между 1973 и 1983 г. с из-
ключение само на няколко внесени отвън, са 
били предизвикани от ваксинациите. Самият 
д-р Джонас Салк, създателят на убитата по-
лиомиелитна ваксина, заявява пред сенатска 
подкомисия, че епидемиите от болестта след 
1961 г. са в резултат на имунизациите! От CDC 
признават, че понастоящем живата ваксина 
на Сабин, която се дава през устата, е основ-
ната причина за случаите на полиомиелит в 
САЩ. Вирусът остава в гърлото една до две 
седмици, а в изпражненията до 2 месеца! Така 
че самите имунизирани се явяват резервоар 
на зараза. За периода 1980-1985 г. са съобще-
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- ефикасни ли са те действително?
ни общо 55 случая - 51 след имунизиране и 4 
при хора, върнали се от развиващи се страни. 
Трима от заболелите от полиомиелит по вре-
ме на пребиваването си в чужбина са били 
ваксинирани!

Съвсем очевидно е, че ваксините не са на-
дежден начин за предпазване от инфекци-
озни болести. Те не създават траен имуни-
тет, така както естествено прекараното
заболяване. Следва логичният въпрос: ЗАЩО 
ТОГАВА ДЕЦАТА ИЗОБЩО ТРЯБВА ДА БЪДАТ 
ВАКСИНИРАНИ?

Поставянето на определена ваксина лъже 
тялото да се съсредоточи върху създаването 
на антитела, което обаче представлява само 
един аспект от комплексността на имунния 
отговор и не е сигурен показател за това 
дали човек ще бъде предпазен от дадена ин-
фекциозна болест. Още през 1950 Британски-
ят медицински съвет публикува изследване, 
направено по време на епидемия от дифте-
рия, което показва, че няма доказуема връз-
ка между наличието или отсъствието на ан-
титела и случаите на заболелите! Естествено 
придобитият имунитет в резултат на прека-
рано заболяване е очевидно сложно явле-
ние, включващо много органи и системи и не 
може да бъде наподобено само чрез изкуст-
вено стимулиране на образуването на анти-
тела. Въпреки че специфичният имунитет 
срещу определена болест понякога може да се 
засили в резултат на ваксинацията, цялост-
ният имунен отговор може да се влоши зна-
чително и организмът да стане податлив на 
много повече инфекции. След имунизирането 
много деца започващ да боледуват и се по-
явяват хронични проблеми като бронхити, 
астма, екзема и др. Ваксините не имунизират 
достатъчно ефективно, а сенсибилизират - 
т.е. правят организма по-чувствителен както 
към “причинителя” на конкретното заболя-
ване, от което би трябвало всъщност да ни 
предпазват, така и към други.

Би могло да се каже, че имунният отговор 
се “фиксира” върху изкуствено вкарания в 
тялото антиген. Имунната система е така ус-
троена, че да разпознава “своето” от “чуж-
дото”. Когато ваксината се вкара директно в 
кръвния ток на детето, тялото е лишено от 
възможността да реагира и да се защити 
по нормалния и най-ефективен за него 
начин, като вирусите имат значително улес-
нен достъп до вътрешните органи и тъкани, 
навлизат в незаразените клетки на тялото и 
започват да се размножават там. Това естес-
твено обърква имунната система, защото тя 
не може да се ориентира вече кое е “свое” и 
кое “чуждо” и съответно кое е вредно и кое 
не е. И тогава остават два възможни изхода 
- единият е да се понижат защитните сили 
като цяло и организмът да стане значително 
по-податлив на инфекции или пък тялото да 
атакува собствените си клетки и тъкани, при 
което се развиват автоимунни заболявания.

Липсата на видими непосредствени ре-
акции след ваксинацията не означава, че не 
настъпват хронични имунологични и/или не-
врологични проблеми. Понякога втората или 
третата доза могат да отключат заболяване. 
След започването на масовите имунизации 
се появиха здравни проблеми, които преди 
са били непознати или изявени само в много 
по-слаба степен – аутизъм,  хиперактивност, 
дислексия и др. Последните 50 години се на-
блюдава истинска пандемия от алергии, авто-
имунни и хронични заболявания.

Интерес представляват сравнителните ау-
топсии при възрастни хора от страни, къде-
то масовите имунизации са слабо застъпени, 
и от САЩ. Установено е, че тимусната жлеза 
при многократно ваксинирани американци 
показва изразена атрофия, която започва 

още от пубертета, докато при хора от други 
държави, където населението е подлагано 
на значително малко имунизации, тези про-
мени са изразени в по-слаба степен. Тимус-
ната жлеза представлява важен елемент от 
имунната система и нарушения във функци-
ята й се свързват с развитието на автоимунни 
и туморни заболявания.

Когато говорим за ваксинации, винаги 
трябва да имаме предвид индивидуалната 
възприемчивост, а също така и огромната 
възможност на вирусите и микроорганиз-
мите да мутират. Ето защо най-разумната 
идея е да засилим защитата на организма по
естествен начин чрез методите, които ни 
подсказва природата, а не чрез инокулира-
нето на даден патогенен щам в здрав човек 
(който може никога да не “хване” определена 
болест просто защото не е възприемчив към 
нея). За съжаление ролята на хигиената, на-
чинът на хранене и стресът като имуномо-
дулатори остават далеч в периферията на 
погледа на съвременната медицина.

“Повечето от болестите, които ни уби-
ват днес, са резултат на ”замърсяване” на 
нашата физическа, политическа, икономи-
ческа, обществена, семейна и индивидуална 
психологическа среда. Истинските профилак-
тични мерки не могат да пренебрегнат тези 
въпроси, когато се говори за здравето, и все 
пак лекарите твърдят, че проблемът е чис-
то медицински и по този начин решим чрез 
тайнствата на “Църквата на съвременната 
медицина”...” - заявява д-р Робърт Мендел-
сон.

Дори внимателно проведени епидемио-
логични проучвания не могат да дадат реа-
лен положителен отговор за ефикасността от 
имунизациите. Защо? Представете си, че от 
100 ваксинирани 5 се разболяват от морби-
ли. В такъв случай се смята, че ваксината има 
95% ефикасност. Но ако само 10 от тези 100 
човека са изложени на съответния вирус и 5 
от тях са се разболели, тогава ефикасността 
на ваксината автоматично спада до 50%! По-
добни проучвания очевидно са недостовер-
ни, защото никой не знае колко души са били 
в контакт с вируса.

Децата се раждат с относително недораз-
вита имунна система. Този преходен имунен 
дефицит се компенсира донякъде от защит-
ните функции на кърмата и предадения от 
майката пасивен имунитет чрез антитела. 
През първите месеци на живота си новороде-
ното не боледува от някои заразни заболява-
ния, например морбили, при условие че май-
ката е преболедувала. Естествено хранените 
кърмачета боледуват по-малко и по-леко от 
вирусни и бактериални инфекции.

Постепенно организмът на бебето започва 
да реагира на многобройните антигенни сти-
мули, идващи от бактериите, които започват 
да населяват кожата, горния дихателен тракт, 
червата, и от различни вируси и паразитни 
агенти. По този начин става укрепването и 
развитието на имунната система. Колкото
повече ненужно тя се потиска в този период, 
толкова по-слаба може да остане.

Д-р Джон Уокър-Смит, педиатър-гастроен-
теролог от лондонската болница “Св. Варто-
ломей”, установява много голямо увеличение 
на честотата на болестта на Крон при деца от 
индийски произход, родени и отгледани във 
Великобритания, в сравнение с деца, родени 
и живеещи в Индия. Според него потискането 
на отговора на имунната система срещу мно-
го инфекции, типични за детската възраст, не 
позволява нормалното развитие на защитни-
те механизми на децата от западните държа-
ви и затова при тях се проявяват по-тежки и 
сериозни хронични проблеми.

Според друго проучване, извършено от 

двама педиатри в Пакистан през 1981 г., де-
цата, заболели от дребна шарка, на които 
се дават противотемпературни медикамен-
ти, боледуват значително по-дълго, като се 
наблюдава засилена склонност към услож-
нения от страна на дихателната система и 
стомашно-чревния тракт. И обратното - най-
бързо възстановяване става при тези деца, 
при които болестта е оставена на естествено 
развитие и при които тя се изявява чрез най-
типичните си симптоми като по-висока тем-
пература и подчертан кожен обрив. От това 
може да се направи заключение, че намесата 
в естественото протичане на болестта значи-
телно потиска имунния отговор на детския 
организъм и като последствие дава възмож-
ност за развитие на усложнения. Тези факти 
са известни на лекарите, практикуващи  хо-
меопатия още от времето на Ханеман.

Във всеки човек непрекъснато има раз-
лични патогенни микроорганизми и въпреки 
това повечето от нас са относително здрави. 
Но мнозина са забелязали, че щом преживе-
ят някакъв психически стрес, почти веднага 
след това се разболяват и физически. Това е 
така, защото организмът, отслабвайки, дава 
възможност на болестотворните бактерии 
бързо да преодолеят защитата му и да се раз-
виват свободно. Очевидно е, че не е важно 
само дали сме “заразени” с даден микроб, а 
какво е състоянието на имунната ни система 
в момента, което пък зависи до голяма сте-
пен и от психо-емоционалното ни състояние. 
През 30-те години на нашия век американс-
кият учен Роял Райф установява с помощта 
на микроскопа, който конструирал, че под 
влияние дори на незначителна промяна на 
средата даден непатогенен микроорганизъм 
може да се превръща в болестотворен и об-
ратното. (Спомнете си за едностранчивата 
теория на Пастьор за специфичната етио-
логия и мненията на други учени, описани в 
глава 1.)

Знаем, че ако един орган не се упражня-
ва, той атрофира. Ако имунната система 
непрекъснато се лишава от възможността 
да функционира и да се “упражнява” чрез сре-
щата си с различни антигени, това посте-
пенно ще доведе до нейното отслабване и 
невъзможност да се справя със своите задъл-
жения. Детските болести като морбили, ру-
беола и заушка в действителност са полезни, 
защото те позволяват защитната система на 
организма да се развива правилно, докато 
имунизациите нарушават естествените етапи 
в протичането на този процес. Хора, които не 
са преболедували от морбили пример, имат 
по-голяма честота на кожни, ставни и кост-
ни заболявания, а непрекараната заушка се 
свързва с по-висок риск от  развитие на рак 
на яйчниците. От наблюдения е установено, 
че различни състояния като екземи, астма 
или често рецидивиращи инфекции на ди-
хателните пътища могат да се самоизлекуват 
след прекарана дребна шарка или друга де-
тска болест, тъй като по този начин чрез бо-
лестта организмът се е пречистил и е засилил 
защитните си механизми. През 60-те години 
например в “Бейл юнивърсити педиатрикс 
клиник” са прилагали с успех заразяването 
с морбили за подобряване на състоянието и 
дори за лечение на деца с нефротичен синд-
ром.

Много учени и лекари са убедени, че голя-
ма част от днешните сериозни заболявания 
са резултат от безконтролната употреба на 
алопатични лекарства и ваксини, които по-
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несат и на бъдещите поколения трудно биха 
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медицина.
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Независимо кои сме, 
независимо в коя част от 
света живеем, ние сме 
едно. Ние сме едно един 
с друг. Ние сме едно със 
Земята. Ние сме едно с 
Луната, със Слънцето. 
Ние сме едно със звезди-
те. Моля ви, помнете това. 
Безполезно е да опазвате 
същности като водата и 
дърветата, ако сте се от-
чуждили от тези същнос-
ти. Не можете да опазите 
нещо, което не чувствате 
в себе си. Не можете да 
опазите нещо, което не е 
част от вас самите.

Когато бях иницииран 
за пръв път през 1937 г. 
в тайните и знанията на 
Майка Африка, моят учи-
тел - а това беше моята 
леля, ми нареди да изляза 
и да напълня един малък 
глинен съд с вода. След 
това тя ми каза: “Погледни 
във водата – какво виж-
даш?” Бях хванат в капан, 
защото един иницииран 
не бива да има его. Той 
не бива да се позовава 
на себе си. Казах: “Лельо, 
в тази вода виждам една 
личност”. Тя каза: “Коя е 
тази личност?” Не пос-
мях да кажа, че това съм 
аз. Казах: “Това е лицето, 
за което знам, че е син на 
моята майка, единстве-
ният й син”. А тя каза: “Да, 
ти си в тази вода и во-
дата е в теб. Докато не 
узнаеш това, че ти и во-
дата сте едно, не трябва 
дори да пиеш водата, не 
трябва дори да мислиш 
за нея, защото това би 
означавало, че си се отде-
лил от нея”. 

Уважаеми, където и да 
отидете в Африка, ще наме-
рите африкански хора, ко-
ито се обръщат към водата 
с едно наистина интерес-
но име. В езика на хората 
Суахили в Кения водата се 
нарича “ма-гии”. В езика на 
Зулусите водата се нарича 
“аманзе”. А на езика на пле-
мето Бетсу в Есуту - малко 
кралство в Южна Африка, 
водата се нарича “мазте”. 
И всички тези думи, къде-
то и да отидеш, означават 
едно и също нещо: “теч-
ността на съзиданието, 
нещото, което е направи-
ло нещо, нещото, което 
е накарало друго нещо да 
съществува”.

В древни времена в 
Африка се случвало хора 
да рискуват живота си, 
за да защитят водата. В 
древни времена нашият 

народ наказвал сурово 
всеки, когото заловял да 
уринира в поток или река. 
В моята страна се среща 
вид мравки, дебели като 
мен, които са много вой-
нствени. И ако ти, мъдри 
човече, бъдеш хванат да 
правиш вода във водата, 
една от тези хубавици ще 
бъде взета и накарана да 
те хапе по онова нещо, 
като я затворят в отвора 
му в продължение на ня-
колко часа и това ще бъде 
най-големият урок, който 
някога ще научиш.

Африканците казват, 
че никое наказание не е 
достатъчно жестоко за 
онзи, който убива приро-
дата. В Южна Африка и 
по цяла Африка има дър-
вета, които нямаш право 
да сечеш. И понякога тази 
забрана отива до такива 
крайности, че даже сега, 
в днешно време, един ден 
аз, Кредо Мутуа, бях изп-
равен пред един вожд на 
племе и обвинен в убийс-
тво. Обвинението беше 
наистина сериозно и след 
процес, който продължи 
три дни бях оправдан, 
защото пледирах, че съм 
виновен, но ненормален. 
Свещеното същество, ко-
ето бях убил, се беше на-
месило в обяда ми. А кое 
беше това същество? Това 
беше една муха. Обик-
новена домашна муха. В 
Южна Африка има племе 
наречено Бахуне-Бама-
та, което дори сега ще ви 
обвини в убийство, ако ви 
хване да нараните муха.

Почитаеми, нашите 
хора вярват в много стран-
ни неща по отношение на 
водата. Те вярват, че вода-
та е жива същност. Вярват, 
че водата има ум и помни. 
Причината, поради която 
едно езеро се образува 
там, където е, причината, 
поради която реката тече 
през местата, през които 
протича, не е защото това 
е правилното място, през 
което да протича водата 
– не! Причината е в това, 
че на мястото, през което 
протича реката, има енер-
гия, невидим дух, който 
преминава като змия под 
земята, през ситния пясък 
и се движи в посока, про-
тивоположна на наклона, 
по който протича реката. 
Ако тази голяма огнена 
змия, както я наричаме 
ние, тази невидима енер-
гия умре, тогава реката 
също умира. На нас ни е 

казано, че езерата се об-
разуват, където се обра-
зуват, защото съществува 
споразумение между во-
дата и определени видо-
ве скали.

На езика на моите 
хора, Зулусите, езерото 
се нарича “Исиби”. От тази 
дума “исиби” е образуван 
глагол, който означава “да 
закърпя”. Ако има дупка 
в дадена материя и вие 
направите кръпка върху 
нея, тази кръпка се нари-
ча “исиби”, а вас ви нари-
чат “исибелла” (“възста-
новител”). Защо казваме, 
че езерото е “възстано-
вител”? Ние вярваме, че 
дадено езеро контролира 
силите на всички живи 
неща около него. Дадено 
езеро контролира силата 
на всяка птица, всяка риба, 
всяко мъничко същество, 
което намерите във вода-
та, то контролира и сти-
мулира и жизнените сили 
на по-големите животни 
чак и включително до чо-
вешките същества. И все-
ки път, когато по земите 
ни имало болест, нашите 
крале не разрешавали на 
нашите хора да се добли-
жават до езерата. Не им 
разрешавали да навлизат 
в това поле. Съществува 
невидимо поле на сила 
около езерото. Ако си сва-
лите дрехите и намокрите 
малко кожата си и влезете 
в това поле, ще почувства-
те нещо като пощипване. 
Това ние наричаме духът 
на водата, “исиби”, възста-
новителят на живота.

Нашият народ вярва, 
че има музика, един вид 
комуникация, която се 
осъществява между по-
тоците, реките и езерата. 
Ако унищожиш едно езе-
ро, което е да речем на 20 
мили от друго, музиката 
прекъсва и езерото, ко-
ето си разрушил, умира, 
както и езерото, с което 
то е общувало.

Дами и господа, много 
пъти в Африка, когато съм 
започвал да се боря, за да 
запазя онова, което съм 
мислел за свещено, често 
са ме укорявали, осмива-
ли и дори са ме били като 
суеверен дивак. Но про-
повядвах само онова, ко-
ето моите предци са про-
повядвали. Проповядвах 
онова, което нашите май-
ки са ни учили: че водата 
е свещена. Тя е жизнената 
кръв на великата майка. 
Не бива да я проклинаме 

и не бива да й пречим, за-
щото ако го направим, во-
дата умира.

Нашият народ казва, че 
водата е първото нещо, 
което ви се случва. Тя е и 
нещото, което се случва 
през целия ви живот. И 
тя ще бъде последното 
нещо, което ще ви се слу-
чи. Когато се раждате, ви 
къпят и така бивате вен-
чани за духа на водата. Ко-
гато си тръгвате, поемате 
вода и ставате едно с нея. 
Вие пиете, миете се и по-
чиствате дрехите си. Вие 
пиете духа на водата, не-
зависимо дали това ви ха-
ресва, или не, независимо 
дали вярвате в духа, или 
не. Нашият народ също 
вярва, че когато умрете, 
ще бъдете изкъпан с вода 
- не за да ви изчистят, за-
щото кой би поискал да 
чисти някого, който е рит-
нал ведрото? Вие трябва 
да бъдете изкъпан, за да 
можете бързо да стигнете 
до мястото за даването на 
присъди и да преминете 
към следващата си инкар-
нация.

Нашият народ казва, 
че водата има уши. Имаме 
поговорка, която казва: 
този, който прави любов 
със съпругата на друг на 
брега на реката, трябва 
да внимава и да не издава 
силни и глупави шумове. 
Защо? Заради водата. Ако 
близо до поток се излъчва 
страстна емоция, потокът 
някак я записва. И сещате 
ли се какво ще се случи? 
Това, което сте направили 
край реката, един ден ще 
бъде чуто от всеки в окол-
ните села. И ще има да се 
чудите откъде са могли да 
чуят за това.

В Южна Африка има ве-
рига планини, наречени 
Devaterbergh. Има много 
извори и фонтани с вода, 
а в миналото са били мно-
го повече. И когато стиг-
нете до водните планини 
и седнете там сам, на-
пълно сам, ще чуете ясно 

звуци от древните битки, 
които са се водили в тези 
райони. Ще чуете цвилене 
на коне, звън на саби, вой-
ни, които крещят, и хора, 
които умират от раните 
си. Ще чуете това, защото 
водата има уши.

Дами и господа, има 
много неща, които бих 
могъл да споделя с вас. 
Но нашият народ казва, че 
онзи, който говори много, 
кара хората да се уморя-
ват. Аз не съм дошъл тук, 
за да ви уморявам. Аз съм 
тук, за да ви кажа следно-
то: нека с цената на всичко 
запазим красивата песен 
на природата. Нека почи-
таме всяко езеро и всяка 
река. Не просто като ин-
тересна ивица вода, през 
която разглезени мили-
онери профучават в свои-
те мощни яхти – не! Нека 
почувстваме водата, нека 
се вслушаме във водата и 
нека станем едно с вода-
та.

Придружава ме моята 
“ритуална съпруга”, Но-
белла. Тя има дарбата да 
намира вода. В Европа 
щяха да я ценят, също и в 
САЩ, но поради бързото 
загиване на нашата кул-
тура на чернокожите в 
Южна Африка жена като 
Нобелла има по-голям 
шанс да бъде изгорена 
като вещица. Тя може да 
намира вода и понякога 
аз си правя шеги с нея. 
Понякога я водя със за-
вързани очи до място, на 
което знам, че има голяма 
канализационна тръба, 
която минава под земята и 
когато открие това, много 
се ядосва, а тя има много 
сприхав нрав. Вбесява се, 
защото канализационната 
вода сега е претоварена с 
толкова мъртви вещества, 
че самата тя е умряла. Тя 
е умряла като жива същ-
ност. Живее само като 
течна същност, като отна-
ся боклуците до мястото, 
до което достига.

Дами и господа, моля 
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дума “исиби” е образуван 
глагол, който означава “да 
закърпя”. Ако има дупка 
в дадена материя и вие 
направите кръпка върху 
нея, тази кръпка се нари-
ча “исиби”, а вас ви нари-
чат “исибелла” (“възста-
новител”). Защо казваме, 
че езерото е “възстано-
вител”? Ние вярваме, че 
дадено езеро контролира 
силите на всички живи 
неща около него. Дадено 
езеро контролира силата 
на всяка птица, всяка риба, 
всяко мъничко същество, 
което намерите във вода-
та, то контролира и сти-
мулира и жизнените сили 
на по-големите животни 
чак и включително до чо-
вешките същества. И все-
ки път, когато по земите 
ни имало болест, нашите 
крале не разрешавали на 
нашите хора да се добли-
жават до езерата. Не им 
разрешавали да навлизат 
в това поле. Съществува 
невидимо поле на сила 
около езерото. Ако си сва-
лите дрехите и намокрите 
малко кожата си и влезете 
в това поле, ще почувства-
те нещо като пощипване. 
Това ние наричаме духът 
на водата, “исиби”, възста-
новителят на живота.

Нашият народ вярва, 
че има музика, един вид 
комуникация, която се 
осъществява между по-
тоците, реките и езерата. 
Ако унищожиш едно езе-
ро, което е да речем на 20 
мили от друго, музиката 
прекъсва и езерото, ко-
ето си разрушил, умира, 
както и езерото, с което 
то е общувало.

Дами и господа, много 
пъти в Африка, когато съм 
започвал да се боря, за да 
запазя онова, което съм 
мислел за свещено, често 
са ме укорявали, осмива-
ли и дори са ме били като 
суеверен дивак. Но про-
повядвах само онова, ко-
ето моите предци са про-
повядвали. Проповядвах 
онова, което нашите май-
ки са ни учили: че водата 
е свещена. Тя е жизнената 
кръв на великата майка. 
Не бива да я проклинаме 

и не бива да й пречим, за-
щото ако го направим, во-
дата умира.

Нашият народ казва, че 
водата е първото нещо, 
което ви се случва. Тя е и 
нещото, което се случва 
през целия ви живот. И 
тя ще бъде последното 
нещо, което ще ви се слу-
чи. Когато се раждате, ви 
къпят и така бивате вен-
чани за духа на водата. Ко-
гато си тръгвате, поемате 
вода и ставате едно с нея. 
Вие пиете, миете се и по-
чиствате дрехите си. Вие 
пиете духа на водата, не-
зависимо дали това ви ха-
ресва, или не, независимо 
дали вярвате в духа, или 
не. Нашият народ също 
вярва, че когато умрете, 
ще бъдете изкъпан с вода 
- не за да ви изчистят, за-
щото кой би поискал да 
чисти някого, който е рит-
нал ведрото? Вие трябва 
да бъдете изкъпан, за да 
можете бързо да стигнете 
до мястото за даването на 
присъди и да преминете 
към следващата си инкар-
нация.

Нашият народ казва, 
че водата има уши. Имаме 
поговорка, която казва: 
този, който прави любов 
със съпругата на друг на 
брега на реката, трябва 
да внимава и да не издава 
силни и глупави шумове. 
Защо? Заради водата. Ако 
близо до поток се излъчва 
страстна емоция, потокът 
някак я записва. И сещате 
ли се какво ще се случи? 
Това, което сте направили 
край реката, един ден ще 
бъде чуто от всеки в окол-
ните села. И ще има да се 
чудите откъде са могли да 
чуят за това.

В Южна Африка има ве-
рига планини, наречени 
Devaterbergh. Има много 
извори и фонтани с вода, 
а в миналото са били мно-
го повече. И когато стиг-
нете до водните планини 
и седнете там сам, на-
пълно сам, ще чуете ясно 

звуци от древните битки, 
които са се водили в тези 
райони. Ще чуете цвилене 
на коне, звън на саби, вой-
ни, които крещят, и хора, 
които умират от раните 
си. Ще чуете това, защото 
водата има уши.

Дами и господа, има 
много неща, които бих 
могъл да споделя с вас. 
Но нашият народ казва, че 
онзи, който говори много, 
кара хората да се уморя-
ват. Аз не съм дошъл тук, 
за да ви уморявам. Аз съм 
тук, за да ви кажа следно-
то: нека с цената на всичко 
запазим красивата песен 
на природата. Нека почи-
таме всяко езеро и всяка 
река. Не просто като ин-
тересна ивица вода, през 
която разглезени мили-
онери профучават в свои-
те мощни яхти – не! Нека 
почувстваме водата, нека 
се вслушаме във водата и 
нека станем едно с вода-
та.

Придружава ме моята 
“ритуална съпруга”, Но-
белла. Тя има дарбата да 
намира вода. В Европа 
щяха да я ценят, също и в 
САЩ, но поради бързото 
загиване на нашата кул-
тура на чернокожите в 
Южна Африка жена като 
Нобелла има по-голям 
шанс да бъде изгорена 
като вещица. Тя може да 
намира вода и понякога 
аз си правя шеги с нея. 
Понякога я водя със за-
вързани очи до място, на 
което знам, че има голяма 
канализационна тръба, 
която минава под земята и 
когато открие това, много 
се ядосва, а тя има много 
сприхав нрав. Вбесява се, 
защото канализационната 
вода сега е претоварена с 
толкова мъртви вещества, 
че самата тя е умряла. Тя 
е умряла като жива същ-
ност. Живее само като 
течна същност, като отна-
ся боклуците до мястото, 
до което достига.

Дами и господа, моля 
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Вода за здраве, оздравяване и 
живот
Водата е чудодейно лекарство 
- просто, но много ефикасно! 
В това ще се убедите сами, след 
като прочетете книгата на д-р 
Д-р Ф. Батманжелидж “Ти не си 
болен, а просто жаден. Вода за 
здраве, оздравяване и живот”.
В резултат на двадесетгодишна 
научна работа, д-р Батмандже-
лидж стига до редица изводи:
- как с вода може да се лекуват 
много болести;
- кафето, чаят и безалкохолните 
напитки не заместват водата;
- как да хидратираме кожата си, 
за да се преборим с преждевре-
менното остаряване;
- какво оптимално количество вода трябва да изпиваме на 
ден, за да се избавим от болести, като сърдечна недостатъч-
ност, Алцхаймер, Паркинсон, мозъчни удари, хипертония.
Пионер в тази област, авторът е категоричен: „Тялото ни жа-
дува за вода! Водата е здраве!”
ИК “Здраве и щастие”
Корична цена: 12.00 лв.

Бойка Манчева

ви, нека възстановим зе-
мята. Нека приемем едно 
нещо, което нашите май-
ки са приели и нашите 
бащи са знаели: че земята 
е живо същество, където 
всяко нещо е свързано 
с всяко друго във вечен 
съюз. И ако разрушите 
едно нещо в единия край 
на света, вие създавате 
верига от разрушение, 
която разрушава всичко 
друго.

Нека ви кажа две пос-
ледни неща. Едното е, че 
великите разказвачи на 
истории в нашите пле-
мена са ми разказвали, 
че прясната вода не е 
родена на нашата земя. 
Разказвали са ми, че ня-
кога, преди много хиля-
ди години, една ужасна 
звезда, или видът, който 
наричали Му-шо-шо-но-
но, звездата с много дъл-
га опашка, слязла много 
ниско в нашите небеса. 
Дошла толкова близо, че 
Земята се обърнала с гла-
вата надолу и небесата се 
оказали отдолу. Целият 
свят се обърнал наопаки. 
Слънцето изгрявало на 
юг и залязвало на север. 
След това закапали капки 
от горящо черно вещест-
во, нещо като стопен кат-
ран, които изгорили всяко 
живо същество на земята, 
което не успяло да ги из-
бегне. След това станал 
потоп, придружен с вет-
рове толкова силни, че от-
несли целите планини. А 
след това западали голе-
ми буци лед и целият свят 
бил покрит с лед в тече-
ние на много поколения. 
След това оцелелите хора 
видели изумителна глед-
ка. Видели реки и потоци 
с вода, от които можели 
да пият и огромни риби, 
които били избягали от 
морето и сега живеели в 
тези реки. Това е истори-
ята на нашите предци. На 
нас ни казват, че същото 
това нещо ще стане отно-
во много скоро. Защото 
голямата звезда, която е 
лавата на нашето Слънце, 
ще се върне в деня на го-
дината на червения бик, 
която е годината 2012.

Радвам се, че няма да 
съм тук, за да гледам ве-
селбата. Моето желание 
е следното: да бъде бла-
гословено всичко, което 
сте направили, всичко, 
което смятате да напра-
вите. Нека всичката сила, 
която съществува отвъд 
звездите, да подкрепи 
вашите усилия, защото 
всяко езеро, чийто живот 
възстановите, е цял един 
спасен свят.

Благодаря ви.

Всеизвестно е, че именно водата утолява най-добре 
жаждата. Тя е най-чистата, здравословна и натурална 
напитка, която идва директно от природата. Няма ка-
лории, които да ни правят дебели или поне закръглени 

излишно. Няма оцветители, няма консерванти или други хими-
чески добавки, които излишно да натоварват организма ни с 
ненужни, а често и вредни съставки. В повечето случаи тя не 
е газирана и няма опасност, като я пием, да се притесняваме 
от раздуване на червата си. Дори и на тези, на които докто-
рите забраняват да пият безалкохолни, се препоръчва да пият 
вода.

Мистиката на водата
Въпреки че е широко срещана, водата въобще не е обик-

новена. Тя има способност да лекува, отмива умората и пре-
чиства. Минералните води се препоръчват от лекарите като 
допълнение към лечението и при определена схема при ре-
дица заболявания. Плуването подобрява тонуса и сърдечната 
дейност, водната гимнастика помага при артрит и заздравява 
ставите. Водата укрепва психиката и повишава настроението, 
засилва имунитета и закалява организма. И това не е случай-
но.

Водата помни
Японският учен Масаро Емото провежда експерименти с 

вода, като наблюдава под микроскоп и заснема кристалите, 
които формират водата. Той установява, че тези кристали за-
висят от чистотата на мястото на добиване на водата и на усло-
вията, на които тя е подложена. Изворната вода от Санбу-ичи 
Юсиу – чист извор в Япония, от типа на познатата ни розова 
изворна вода в Девин - формира едни от най-красивите крис-
тални формирования. Това е така поради факта, че водата е 
много деликатна и изключително много се влияе от околната 
среда. Най-добре е водата да идва от екологично чист планин-
ски район, без индустриално производство, далеч от големите 
градове. Рисунъкът на кристалите на води, намиращи се в бли-
зост до замърсявания от големите градове и подложени на не-
гативни емоции, се различава изключително много по красота 
и сложност на решетката от чистите води. Емото заключава, че 
едно от уникалните свойства на водата е нейната памет. Спо-
ред него водата има свойството да пренася информация, като 
помни и съхранява енергията на мястото, откъдето идва.

Ние сме най-вече вода

Това, разбира се, е много интересно, но защо е важно? Ако 
приемем, че процентът е важен, можем смело да заклю-
чим, че и самите ние сме съставени най-вече от… вода! 
Човешкият организъм се състои от близо 70% вода. Но 

както и много други неща, процентът на водата в тялото ни 
намалява с нарастването на възрастта. Така ако при малкото 
дете водата е почти 75% от телесната маса, при възрастните тя 
пада до 50%. Неслучайно народната мъдрост казва, че водата 
ни носи младост и красота. Тя помага на тялото ни да се поддъ-
ржа в оптимална форма и е задължителна за правилното фун-
кциониране на организма във всяка възраст.

За какво служи водата в нас
Всички процеси на обмяната на веществата са изградени 

на основата на консумацията на вода, тъй като в нея се раз-
тварят почти всички елементи, които участват в нашето хране-
не. В храносмилателната ни система водата помага да усвоим 
полезните съставки от храната и отстранява ненужните про-
дукти от обмяната на веществата. Водата помага на червата да 
работят активно, да се предотвратят констипация и подпухна-
лост. В бъбреците водата подпомага пречистването на кръвта 
и изхвърлянето на токсините чрез урината. Затова е добре да 
пием редовно вода.

Колко вода да пием
Препоръчителното количество на ден е различно в зави-

Най-добрата напитка

симост от възрастта, натоварването и ус-
ловията на живот. По-голямото натоварва-
не, движение и спорт изискват и по-голяма 
консумация на вода, която служи и за транс-
портна среда на веществата в организма. 
През лятото заради жегата губим по-голяма 
част от течностите си в организма и е доб-
ре да поемаме повече вода. През зимата и 
ранната пролет пък консумираме по-мал-
ко пресни зеленчуци и плодове, в които 
има повече вода, и е добре да си я набавим 
от бутилката. Затова специалистите пре-
поръчват, ако няма противопоказания, да 
се консумират 1,5 - 2 л вода на ден. Хората 
с наднормено тегло се нуждаят от повече 
вода – по 1 допълнителна чаша дневно на 
всеки 10 излишни килограма.

Как да пием вода
На пръв поглед може да ни се стори малко 

странно, дори и смешно да си задаваме този 
въпрос. Та нали ние пием вода ежедневно, 
по няколко пъти на ден? Но въпросът как 
пием водата се оказва доста важен. Трябва 
да знаем, че не бива да чакаме да ожаднеем, 
за да пием вода. Когато сме жадни, организ-
мът е подал знак, че вече е обезводнен. От 
друга страна, ако при жажда изпием голямо 
количество вода наведнъж, рискуваме да 
натоварим бъбреците си и отделителната 
система. Препоръчително е да пием водата 
в малки количества, разпределена порав-
но, по 1 - 2 чаши на всеки час. Така през це-
лия ден ще сме бодри, свежи и изпълнени с 
енергия.

инж. Бойка Манчева,
Председател на екоклуб „Горско начало”,

с. Горско Сливово

Много често не се замисляме за нещата от света около нас и ги 
приемаме за даденост. въздухът, водата. 71% от повърхността 
на нашата планета са покрити с вода. но далеч не всичката вода 
може да се консумира – тя основно е съсредоточена в океаните и 
други големи водни басейни. чистата и прясна вода е необходима 
за съществуването на всяка една форма на живот. в последните 
десетилетия нарастват призивите за опазване на чистотата на водата, 
но въпреки това някои учени предполагат, че до 2025 г. повече 
от половината от населението в света ще страда от заболявания, 
причинени от недостиг на вода. водата играе важна роля в световната 
икономика благодарение на способността си да разтваря множество 
химични съединения, възможността да се използва като охладител 
в промишлеността и удобството, което предоставя като среда за 
транспорт, а прясната вода се използва основно в земеделието.



18 29 март - 4 април 2010 г.

Продължава от стр. 1

ДОСПЕХИТЕ НА СТРАХА
Свали от себе си всички страхове, ограни-

чения и съмнения. Те са като доспехи, които 
ти пречат и тежат. Ако можеше да не изпит-
ваш грам съмнение, че тя е напълно здрава, 
щеше да виждаш точно това. Съмнението е 
първата сянка на страха.

Избери друг сценарий. Напиши го и ще 
го преживееш. Всеки сам пише сценария 
на своя живот. Той е авторът, режисьорът и 
главният актьор. Той е още и сцената, и заве-
сата, и представлението.

Днес аз създавам сценария на моя жи-
вот.

Огледай това, което е твоя “реалност” 
в момента. Коригирай онова, което не ти 
харесва, и определи как го искаш. Това е. 
Нататък пътят е свободен.

Аз съм тази, която кажа, че съм, и прежи-
вяването ми е такова, каквото кажа, че е.

С удоволствие раздавам любовта си на 
хората. С радост споделям с другите знания-
та си как да бъдат по-здрави и по-щастливи. 
Помагам им да изберат начина, по който да 
следват пътя към себе си.

Приемам с радост и благодарност Димана. 
Затрудненията й изиграха своята роля да ме 
насочат по Пътя и сега се освобождавам от 
тях. Сега приемам пълното и абсолютно из-
целение.

Изживявам с радост всеки миг от своя 
живот.

Да бъде изпълнението на този сценарий!
Аз съм в пълна хармония със себе си и 

света. Излъчвам вибрации на радост, хар-
мония и благодарност.

Благодаря за изпълнението на този сце-
нарий!

БЯЛА СВЕТЛИНА
Освобождавам се от всички ограничения 

на ума и тялото.Освобождавам се от всички 
съмнения в себе си и могъщата сила в мен. 
Имам силата, която твори светове. Тя ми е 
дадена, за да сътворя своя свят.

Сърцето ми излъчва бяла светлина. 
Има вибрация на Пълното изцеление. 
Влизам в хармония с нея и така се сливам с 
Изцелението. Аз СЪМ Изцеление.

Всеки път, щом “видя”, че сърцето ми из-
лъчва бяла светлина, аз се сливам още по-
пълно с изцелението. Раздавам от бялата 
светлина на другите. Раздавам Изцеление.

Освобождавам се от всичките си страхове. 
Сега съм свободна да полетя, защото знам, 
че съм винаги в безопасност. Единствената 
заплаха - страхът, вече е победен.

Всеки път, когато полетя, още повече се 
освобождавам от всякакви страхове.

НАРИСУВАЙ МИ ЖИВОТА,
СКЪПА!
Много обичам това място - на брега на 

огромен океан. Топъл пясък, високи палми, 
малък замък, прекрасен залез, който осве-
тява огромна тераса, надвесена над вълни-
те. На терасата аз и Димана се любуваме на 
вълшебната природа. Вълните и вятърът 
разговарят за далечни пътешествия, огром-
ни птици ни помахват дружелюбно с криле-

те си. Димана седи пред огромен статив и се 
опитва да улови с четката си красивата без-
крайност на океана.

- Нарисувай ми живота, скъпа. 
- Животът е вълна, мамо. Започва в без-

крайния океан, който е Източник на всички 
неща, и завършва пак там, но преди това е 
достигнал брега. В началото вълната е неза-
бележима и в края пак така.

- А аз какво съм, скъпа?
- Ти си кораб, който плува по вълните - го-

лям, красив и светъл.
- А ти?
- Аз съм слънцето, което води кораба 

през деня, и фарът, който му показва пътя 
нощем.

- Искаш ли да си гово-
рим?

- Непрекъснато ти гово-
ря, мамо. Чуй ме. Вслушвай 
се със сърцето си и ще ме 
чуеш.

- Добре тогава. Виж 
какво искам да напра-
виш - искам да махнеш 
затрудненията, които 
имаш. На мен те повече 
не ми трябват.

- Слава богу! Те 
се разпаднаха сами. 
Колко ми е леко сега. 
Аз мога всичко. Виж 
ме, мамо, трябва да 
забележиш, че мога 
всичко. Трябва да го 
видиш! Само така 
ще го има. Затвори 
очи за всичко дру-
го и виж как мога 
всичко!

Аз съм Пълно Изцеление. Ако не забе-
лязваш нещо, то спира да съществува. Само 
твоето внимание му дава сила и го задържа 
в живота ти. Няма друга сила, няма откъде 
да я вземе - само от теб!

Не давам повече енергия и сила за за-
трудненията на Димана. Давам внимание, 
енергия и сила на нейните дарби и таланти. 
Тя танцува прекрасно, много иска да пише 
и рисува, държи моливите стабилно по най-
добрия начин. Тя рисува с тях картините на 
своето здраве, щастие и късмет.

Голяма късметлийка е!

ПЪЛНО ИЗЦЕЛЕНИЕ
Сливам се напълно с вибрацията на 

Пълното Изцеление. Нейната честота е ви-
сока, хармонична, изтъкана от спокойствие 
и светлина.

Аз съм Пълно Изцеление.
Приемам пълното и абсолютно изцеле-

ние.
Приемам изцелението с цялото си същес-

тво. Вдишвам изцеление, издишвам съмне-
ния и страхове.

Усещам изцелението с всяка своя фибра, 
всяка мъничка частица.

Препълнена съм с изцеление и раздавам 
от него на всеки.

Виждам Димана как може абсолютно 
всичко.

“Обичам те, мамо” - пише в тетрадката 
си.

Откъс от книгата “Да докоснеш звезда” на Марияна АНАСТАСОВА

МЕДИТАЦИИ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

“Чакам те долу, мамо” - тича по стълбите 
към колата радостна и щастлива. Пътуваме 
заедно с нея и Маги към нашия прекрасен 
дом. “Всеки път, когато ме погледнеш, мамо, 
виждай как мога всичко!

ИГРАТА
- Мамо, искам да играеш с мен една игра.
- Каква е тя, скъпа?
- Нарича се “Прави се, че го няма.”
- Разбрах те...
Със силата на мисълта си трябва да до-

стигнеш до пълното изцеление. И да разка-
жеш на другите за това. 

За да знаят, че могат и те.

ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ
Влез в нивото на елементарните частици. 

Само с едно трепване на ума можеш да бъ-
деш там. Тогава ще усетиш, че на квантовите 
механични нива няма ясно очертани гра-
ници. Голямото квантово поле - Вселената, 
всъщност е нашето разширено тяло. Твоето 
разширено тяло е Вселената. Използвай 
свойствата на съзнанието, а те са внимание 
и намерение. Вниманието енергизира, а на-

мерението трансформира. Всяко нещо, 
към което насочваш вни-

манието си, ще заси-
ли присъствието си 
в твоя живот. Всяко 
нещо, от което оттег-
лиш вниманието си, 

ще избледнее и ще из-
чезне. Давай внимание 
на талантите и дарбите 
й и завинаги го оттег-
ли от затрудненията и 
недостига. Получаваш 

само това, което е осве-
тено от лъча на твоето 
внимание. Само това.

Не можеш да видиш 
отвъд избора, който си на-

правил. Но винаги можеш 
да направиш нов избор.

Намерението предиз-
виква трансформация на 
енергията и информацията. 

Намерението организира 
собственото си осъществява-

не.
Свойството намерение към обекта на 

внимание може да организира безкрайност 
от пространствено-времеви събития, за да 
се осъществи при условие, че човек спазва 
духовните закони.

Ние можем да влезем в първичното про-
странство на сътворението, да внесем наме-
рение и само с внасянето на това намере-
ние да активираме полето на безкрайната 
взаимозависимост.

Приемай настоящето такова, каквото е. 
Бъдещето е нещо, което винаги можеш да 
създадеш, но срещу настоящето не бива да 
се бориш никога.

Истинското съзнание за богатство е спо-
собност да получаваш всичко, каквото по-
искаш, винаги когато поискаш и с най-малко 
усилие.

Използвай всяка благоприятна възмож-
ност. А тя се съдържа във всеки проблем, 
който се изпречва на пътя ти.

Помощта не е за всеки. Тя е само за онези, 
които я търсят.

Изцелението е заложено в радостта от 
живота. Следователно, то е заложено в 
Димана. Изцелението е заложено в нея! То е 
невидимо, неуловимо, но сигурно.

СЛЕДВАЙ ПЛАНА!
Природата ни е предоставила пълен кон-

трол над едно-единствено нещо и това е 



18 29 март - 4 април 2010 г.

Продължава от стр. 1

ДОСПЕХИТЕ НА СТРАХА
Свали от себе си всички страхове, ограни-

чения и съмнения. Те са като доспехи, които 
ти пречат и тежат. Ако можеше да не изпит-
ваш грам съмнение, че тя е напълно здрава, 
щеше да виждаш точно това. Съмнението е 
първата сянка на страха.

Избери друг сценарий. Напиши го и ще 
го преживееш. Всеки сам пише сценария 
на своя живот. Той е авторът, режисьорът и 
главният актьор. Той е още и сцената, и заве-
сата, и представлението.

Днес аз създавам сценария на моя жи-
вот.

Огледай това, което е твоя “реалност” 
в момента. Коригирай онова, което не ти 
харесва, и определи как го искаш. Това е. 
Нататък пътят е свободен.

Аз съм тази, която кажа, че съм, и прежи-
вяването ми е такова, каквото кажа, че е.

С удоволствие раздавам любовта си на 
хората. С радост споделям с другите знания-
та си как да бъдат по-здрави и по-щастливи. 
Помагам им да изберат начина, по който да 
следват пътя към себе си.

Приемам с радост и благодарност Димана. 
Затрудненията й изиграха своята роля да ме 
насочат по Пътя и сега се освобождавам от 
тях. Сега приемам пълното и абсолютно из-
целение.

Изживявам с радост всеки миг от своя 
живот.

Да бъде изпълнението на този сценарий!
Аз съм в пълна хармония със себе си и 

света. Излъчвам вибрации на радост, хар-
мония и благодарност.

Благодаря за изпълнението на този сце-
нарий!

БЯЛА СВЕТЛИНА
Освобождавам се от всички ограничения 

на ума и тялото.Освобождавам се от всички 
съмнения в себе си и могъщата сила в мен. 
Имам силата, която твори светове. Тя ми е 
дадена, за да сътворя своя свят.

Сърцето ми излъчва бяла светлина. 
Има вибрация на Пълното изцеление. 
Влизам в хармония с нея и така се сливам с 
Изцелението. Аз СЪМ Изцеление.

Всеки път, щом “видя”, че сърцето ми из-
лъчва бяла светлина, аз се сливам още по-
пълно с изцелението. Раздавам от бялата 
светлина на другите. Раздавам Изцеление.

Освобождавам се от всичките си страхове. 
Сега съм свободна да полетя, защото знам, 
че съм винаги в безопасност. Единствената 
заплаха - страхът, вече е победен.

Всеки път, когато полетя, още повече се 
освобождавам от всякакви страхове.

НАРИСУВАЙ МИ ЖИВОТА,
СКЪПА!
Много обичам това място - на брега на 

огромен океан. Топъл пясък, високи палми, 
малък замък, прекрасен залез, който осве-
тява огромна тераса, надвесена над вълни-
те. На терасата аз и Димана се любуваме на 
вълшебната природа. Вълните и вятърът 
разговарят за далечни пътешествия, огром-
ни птици ни помахват дружелюбно с криле-

те си. Димана седи пред огромен статив и се 
опитва да улови с четката си красивата без-
крайност на океана.

- Нарисувай ми живота, скъпа. 
- Животът е вълна, мамо. Започва в без-

крайния океан, който е Източник на всички 
неща, и завършва пак там, но преди това е 
достигнал брега. В началото вълната е неза-
бележима и в края пак така.

- А аз какво съм, скъпа?
- Ти си кораб, който плува по вълните - го-

лям, красив и светъл.
- А ти?
- Аз съм слънцето, което води кораба 

през деня, и фарът, който му показва пътя 
нощем.

- Искаш ли да си гово-
рим?

- Непрекъснато ти гово-
ря, мамо. Чуй ме. Вслушвай 
се със сърцето си и ще ме 
чуеш.

- Добре тогава. Виж 
какво искам да напра-
виш - искам да махнеш 
затрудненията, които 
имаш. На мен те повече 
не ми трябват.

- Слава богу! Те 
се разпаднаха сами. 
Колко ми е леко сега. 
Аз мога всичко. Виж 
ме, мамо, трябва да 
забележиш, че мога 
всичко. Трябва да го 
видиш! Само така 
ще го има. Затвори 
очи за всичко дру-
го и виж как мога 
всичко!

Аз съм Пълно Изцеление. Ако не забе-
лязваш нещо, то спира да съществува. Само 
твоето внимание му дава сила и го задържа 
в живота ти. Няма друга сила, няма откъде 
да я вземе - само от теб!

Не давам повече енергия и сила за за-
трудненията на Димана. Давам внимание, 
енергия и сила на нейните дарби и таланти. 
Тя танцува прекрасно, много иска да пише 
и рисува, държи моливите стабилно по най-
добрия начин. Тя рисува с тях картините на 
своето здраве, щастие и късмет.

Голяма късметлийка е!

ПЪЛНО ИЗЦЕЛЕНИЕ
Сливам се напълно с вибрацията на 

Пълното Изцеление. Нейната честота е ви-
сока, хармонична, изтъкана от спокойствие 
и светлина.

Аз съм Пълно Изцеление.
Приемам пълното и абсолютно изцеле-

ние.
Приемам изцелението с цялото си същес-

тво. Вдишвам изцеление, издишвам съмне-
ния и страхове.

Усещам изцелението с всяка своя фибра, 
всяка мъничка частица.

Препълнена съм с изцеление и раздавам 
от него на всеки.

Виждам Димана как може абсолютно 
всичко.

“Обичам те, мамо” - пише в тетрадката 
си.

Откъс от книгата “Да докоснеш звезда” на Марияна АНАСТАСОВА

МЕДИТАЦИИ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

“Чакам те долу, мамо” - тича по стълбите 
към колата радостна и щастлива. Пътуваме 
заедно с нея и Маги към нашия прекрасен 
дом. “Всеки път, когато ме погледнеш, мамо, 
виждай как мога всичко!

ИГРАТА
- Мамо, искам да играеш с мен една игра.
- Каква е тя, скъпа?
- Нарича се “Прави се, че го няма.”
- Разбрах те...
Със силата на мисълта си трябва да до-

стигнеш до пълното изцеление. И да разка-
жеш на другите за това. 

За да знаят, че могат и те.

ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ
Влез в нивото на елементарните частици. 

Само с едно трепване на ума можеш да бъ-
деш там. Тогава ще усетиш, че на квантовите 
механични нива няма ясно очертани гра-
ници. Голямото квантово поле - Вселената, 
всъщност е нашето разширено тяло. Твоето 
разширено тяло е Вселената. Използвай 
свойствата на съзнанието, а те са внимание 
и намерение. Вниманието енергизира, а на-

мерението трансформира. Всяко нещо, 
към което насочваш вни-

манието си, ще заси-
ли присъствието си 
в твоя живот. Всяко 
нещо, от което оттег-
лиш вниманието си, 

ще избледнее и ще из-
чезне. Давай внимание 
на талантите и дарбите 
й и завинаги го оттег-
ли от затрудненията и 
недостига. Получаваш 

само това, което е осве-
тено от лъча на твоето 
внимание. Само това.

Не можеш да видиш 
отвъд избора, който си на-

правил. Но винаги можеш 
да направиш нов избор.

Намерението предиз-
виква трансформация на 
енергията и информацията. 

Намерението организира 
собственото си осъществява-

не.
Свойството намерение към обекта на 

внимание може да организира безкрайност 
от пространствено-времеви събития, за да 
се осъществи при условие, че човек спазва 
духовните закони.

Ние можем да влезем в първичното про-
странство на сътворението, да внесем наме-
рение и само с внасянето на това намере-
ние да активираме полето на безкрайната 
взаимозависимост.

Приемай настоящето такова, каквото е. 
Бъдещето е нещо, което винаги можеш да 
създадеш, но срещу настоящето не бива да 
се бориш никога.

Истинското съзнание за богатство е спо-
собност да получаваш всичко, каквото по-
искаш, винаги когато поискаш и с най-малко 
усилие.

Използвай всяка благоприятна възмож-
ност. А тя се съдържа във всеки проблем, 
който се изпречва на пътя ти.

Помощта не е за всеки. Тя е само за онези, 
които я търсят.

Изцелението е заложено в радостта от 
живота. Следователно, то е заложено в 
Димана. Изцелението е заложено в нея! То е 
невидимо, неуловимо, но сигурно.

СЛЕДВАЙ ПЛАНА!
Природата ни е предоставила пълен кон-

трол над едно-единствено нещо и това е 
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мисълта.
Определи целта си и знай, че ще бъде 

постигната.
Искам да открия начин да контролирам 

разхвърляните и излишни движения и те да 
станат плавни, спокойни и гъвкави. Да из-
чезне сковаността.

За движенията отговаря Ян - Вятър. В чак-
ра Анахата да се намали ян - съставляващи-
ят Вятър.

За спазмите на мускулите - да се подтисне 
Студ.

Възможно е чакра Муладхара да е твърде 
активна. Тя носи енергията на Студа.

Да се координират движенията, да са хар-
монични, плавни и спокойни. Да се тонизи-
ра Нейтро-компонента. Зелен цвят в точка 
Нейтро на меридиана на черния дроб.

Всичко започва с Вятъра. Да хармонизи-
раме най-напред тази енергия. Да хармо-
низираме и овладеем движенията! Те ще 
внесат спокойствие, хармония и координи-
раност в цялото същество.

План за мисловна работа:
Мисъл - форма - плавни движения, пре-

красна походка, танци, плуване, балет, кате-
рене, разходки, всякаква физическа актив-
ност.

Всеки ден - три пъти по 15 минути в ниво 
“алфа”.

Следвай плана!
Съсредоточи ума си!
Създай реалността с мисълта си. И без 

това друг начин няма.
Създай я този път съзнателно!
Точно така, макар и несъзнателно, си съз-

дала преди това, което Е сега.
Сега можеш да го промениш.
Спри да го наблюдаваш! Играй играта 

“Прави се, че го няма”.
Наблюдавай активно и фокусирано само 

това, което градиш в ума си!
Ти можеш! Правила си го! Направи го 

пак!

КОНТРОЛИРАЙ УМА СИ!
Или ти контролираш ума си, или той кон-

тролира теб! Научи се да контролираш ума 
си и да владееш мислите си. За да стане това, 
ангажирай ги с ясна цел и конкретен план за 
действие.

План за действие за днес - плуване.
Аз исках тя да плува и да си играе с де-

лфини, да се спуска от водни пързалки и да 
се наслаждава на прохладната свежест на 
океанските вълни. Но всъщност тя танцува 
през цялото време. Тя си има свой план. На 
брега на океана тя танцува през цялото вре-
ме! Вдъхновено и красиво. Плавно, грациоз-
но, като истинска балерина!

НЯМА МИНАЛО
Миналото изпраща вибрации към насто-

ящето. В даден минал момент са останали 
вибрациите, които тогава си излъчил чрез 
мислите и чувствата си. Тъй като времето 
не е линейно, както ние го възприемаме, а 
всичко съществува паралелно и едновре-
менно тук и сега, тези вибрации, особено 
ако са емоционално обагрени и силни, са 
все още там, тоест тук и сега. Те въздействат 
и в този момент на всичко и всички, свърза-
ни с тях. Опитай се да ги промениш, като на-
правиш нов избор в онзи момент. Върни се 
в него, по-точно намери го, постави себе си 
в него и го изживей с други емоции, в друго 
състояние на ума. Изчисти всичко отрица-
телно от него и себе си. Създай го отново. 
Точно както тогава си го създала, но сега го 
направи съзнателно и така, както ти го ис-
каш. Всичко можеш! И без това го правиш! 
Сега го направи съзнателно!

Времето, такова, каквото ние го възпри-
емаме, не означава нищо. То е само поня-
тие, с което назоваваме нещо от нашия свят. 
Единствено имат значение чувствата, емо-

циите, с които възприемаме даден момент. 
Не да се върнеш във времето, а просто да 
отидеш там и чрез чувствата и усещанията 
си да направиш нов избор. Избери я отново! 
Такава, каквато я искаш, такава, каквато е тя 
в действителност - съвършена, хармонична, 
прекрасна и божествена!

ПРОСТИ!
Не се отричай от никой свой избор в 

който и да е момент от живота си! Всичко е 
точно премерено, за да те доведе дотук! Как 
щеше да си това, което си, ако не бяха из-
борите, които правиш във всяка ситуация. 
Да отричаш изборите си, значи да отричаш 
себе си.

Затова прости на всички, за които си мис-
лела, че са ти причинили лошо. Най-вече 
прости на себе си затова, че не си проумяла 
до днес, че всъщност няма какво да проща-
ваш.

Никакви негативни емоции, никаква не-
приязън! Само приемане и прошка!

Мисловната ти енергия трябва да бъде 
много, много чиста, за да работиш с нея.

Ако ти кажат, че изцелението на Димана 
зависи само от това ти да можеш да простиш 
на всички и за всичко, какво би направила? 
Би се заела веднага!!!

Всъщност е точно така!
Няма виновни, няма жертви, всеки е сам 

творец и творение. Всеки е резултат от собс-
твения си избор. Не от нечий друг, само от 
собствения! Ето защо на другите помагаш 
по-лесно и по-бързо, отколкото на нея. 
Другите не са така силно обвързани с твоята 
прошка, както е тя!

Затова приеми, че няма какво да про-
щаваш. На никого и за нищо! Разплати се 
с всички с единственото богатство, което 
притежаваш в изобилие - любовта. Дай от 
нея на всеки заради това, че чрез срещата 
си с него си научила важни неща за себе си.

НАПРАВИ ГО ЗА ДРУГ!
Да работим с фундаменталните сили. 

Необходимо е да привлека силата Нейтро, 
която да хармонизира, координира и свър-
же всички отделни части. Тъй като са обхва-
нати в патологичен процес цели системи, 
добре е да започна с мускулната и нервна-
та.

Не забравяй работа с прошката! Кога си 
простил? Когато мисълта за човек или ситу-
ация, в която си бил наранен, всъщност те 
кара да се усмихваш! И приятно чувство те 
изпълва цялата.

Работи над себе си, изследвай законите и 
принципите, които преподаваш. Изграждай 
своята реалност такава, каквато я искаш!

Качеството на живота се измерва не с ма-
териалните богатства, а с количеството ра-
дост в него.

Тренирай ума си да избира само положи-
телни мисли във всяко отношение!

Предизвикателството е да донесеш изце-
лението за друг човек, който не може да го 
направи за себе си! Да го направиш за дете!

Щом можеш да направиш за себе си това 
- да се излекуваш, да постигнеш щастие, 
удовлетворение и благополучие, значи мо-
жеш да го направиш и за друг. Защото твоя-
та обкръжаваща среда е твоето разширено 
тяло. Ако държиш в ума си това, всичко, ко-
ето правиш за себе си, ще се отразява и на 
разширението ти. В квантовия свят, в който 
работиш, няма ясно определени граници.

Какво е твоето разширено тяло? Всичко 
онова, което е в ума ти!

Затова всеки ден работи в ума си - изчис-
твай, програмирай и изграждай!

ЦВЕТЕТО Е ГОТОВО
Трябва да има вибрация, която отговаря 

на пълното изцеление. Привличаш каквото 

мислиш. Да мислиш за изцеление е сигурен 
начин да го привлечеш...

Отново поглеждам прекрасното й личи-
це. Търся същността й в безкрайното поле 
от варианти и възможности. Търся я по усе-
щането си за нещо мило, светло, любящо и 
съвършено. Фокусираното ми внимание 
като светлинен лъч обхожда различните ва-
рианти и накрая се спира върху един от тях 
- Димана е напълно здрава и може всичко. 
Тя може да пее, да танцува, да рисува и да 
пише стихове. Неволно посягам към кра-
сивата й главица. Там е командният център 
във физическото поле, там са кодирани раз-
лични програми, някои от тях активирани, 
други не. В момента, в който включиш нова-
та, старата спира да действа.

Включвам програмата за пълно изцеле-
ние. Димана я включва... аз я включвам... все 
едно. Програмата заработва моментално! 
Тя търси и отстранява затруднения, дисхар-
монични структури. Създава нови умения, 
нови възможности. Всичко, което означава 
понятието “пълно изцеление”. Думите, из-
ползвай силата на думите. Така получаваш 
вибрацията. Вибрацията привлича същите 
характеристики от качествено различни 
обекти, обстоятелства и хора. Думите... ду-
мите включват вибрацията. Какво още? Кое 
още?

Мисълта за цветотерапията на д-р Бах ме 
занимава от известно време. Витлеемската 
звезда - цветето, което лекува травми и 
шок. Витлеемската звезда. Цветята са Жар. 
Те са съвършенство, хармония и красота. 
Космическата сила на нежността.

Иззвънява телефонът и прекъсва меди-
тацията ми. Една приятелка ми казва, че 
цветето, за което по-рано я питах, е гото-
во и ме чака да го взема. Цветето ме чака. 
Съвпадение? Случайност? Едва ли.

СБОГУВАЙ СЕ С БОЛЕСТТА!
Включвам програмата за пълно изце-

ление. Интегриране на съзнанието, ума и 
тялото. Сковаността е страх. Какъв? От как-
во? Как да разбера? Как да лекувам страха? 
Онези цветни есенции, които повлияват 
състоянията на страх.... Аз трябва да ги при-
готвя... С моите ръце, ум и мисли. Да вложа в 
тях вибрацията на пълно изцеление.

Лекувай човека, не болестта. Болестта е 
просто приятел, който си отива. Сбогувай се 
с нея с любов и без тъга, малка моя. Сбогувай 
се с болестта!

Свързвам се с подсъзнанието на Димана. 
Всичко, което мога да правя с моето под-
съзнание, мога и с нейното. Всичко е едно. 
Ако го правиш с любов, можеш всичко! С 
любов и приемане. Любов, приемане и бла-
годарност - ако ги имаш, можеш всичко. Ако 
липсва поне едно от тях, не можеш нищо.

Подсъзнанието управлява живота на 
всеки. Кой управлява подсъзнанието? Кой 
управлява Управителя на подсъзнанието? 
Най-голямата сила, най-космическата енер-
гия, гигантският компютър, на който се под-
чинява всичко - любовта. Тя е! Научи се да 
обичаш и ще си научил всичко, което ти е 
нужно.

“Най-голямата ирония е, че онова, което 
искаме, е всичкото, което имаме”.

“Лечителю, изцели сам себе си и всички 
около теб ще бъдат изцелени”.

Излекувай сърцето си от обида, а душа-
та от безпокойство и тогава хармонията 
ще стане твоя същност. Слушай сърцето си! 
Следвай интуицията си. Нека вътрешният 
ти глас те води! Радостта е основата на твоя 
живот.

Продължава на стр. 22
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ПЛАНИНСКИ КРИСТАЛ. р. горный хрус-
таль; а. rock crystal; н. bergkristall; ф. cristal 
de roche; и. crystal de roca, cuarzo hialino.

Безцветна, най-прозрачна разновидност 
на кварца (SiO2) на нашата планета Земя. 
Среща се във вид на кристали и друзи с раз-
мери от милиметри до метри. Използва се 
за ювелирни изделия, колекции и като су-
ровина за оптика. От планински кристал се 
изработват предмети, от дребни сувенири 
до големи красиви купи и чаши.

Думата кристал идва от гръцки език и 
означава „лед”. Древните гърци смятали, 
че планинският кристал е лед, който не се 
топи, защото е образуван при много ниски 
температури. Римляните били убедени, че 
планинският кристал „се ражда” сред ледо-
вете и вечните снегове. Японците вярвали, 
че той е замръзнало дихание на Белия дра-
кон. Едва през XVIII-ти век (1747 г.) англий-
ският физик и химик Робърт Бойл, сравня-
вайки плътността на леда и на планинския 
кристал, доказва, че планинският кристал е 
минерал.

Заради своето вътрешно симетрично 
съвършенство планинският кристал е един 
от най-прочутите кристали от групата на 
кварца. Находища на кварц има на мно-
го места в света. Размерите на планинския 
кристал в тях са различни. За най-голям 
предмет, получен при обработка на този 
минерал, се смята топката от бирмански 
планински кристал, изрязана в Китай, с диа-
метър 33 сантиметъра и тегло 48,5 килогра-
ма, която се пази в Смитсоновия институт в 
САЩ. Там се съхранява и яйце от планински 
кристал с тегло 7 хил. карата. Кристалните 
топки от миналото са притежание на много 
музеи, без да се знае със сигурност произ-
хода им. Изработването им с идеални па-
раметри не е много лесно, за изрязването 
им съществуват специални технологии, а 
самото им изготвяне е истинско изкуство. 
Най-голямата тайна обаче принадлежи на 
кристалните кварцови черепи, намерени по 
мистичен начин в Южна Америка. И до днес 
остава неизяснен произходът им, но е уста-
новено, че те по особен начин влияят върху 
хората. 

Кварцово семейство
I. Макрокристали

Прозрачният планински кристал е един 
от най-много използваните камъни както в 
астрологията, така и в народната медицина. 
Най-чист и прозрачен минерал от голямото 
кварцово семейство, смятан за по-прозра-
чен и по-чист от диаманта, той е един от 
най-силните кристали при енергийното вза-
имодействие с човешкото биополе. От дъл-
бока древност е почитан и използван като 
амулет и талисман срещу всякакви нещас-
тия и за лекуване от различни болести. Пла-
нинският кристал носи радост и опазва ду-
шевната чистота. Той е необходим реквизит 
на гадатели и магьосници. Тибетските лами 
използват и днес топки от планинския крис-
тал. Монокристалите на планинския кварц 
са едни от най-силните енергийни генера-

тори. С планинския 
кристал, единичен 
или във вид на 
друза, ние можем 
да зареждаме и да 
чистим енергий-
ните полета. От-
пушва задръстени 
енергийни канали 
по всички мериди-
ани на тялото. По 

метода на Кирлиян вече е доказано, че чрез 
въздействието на планински кристал може 
да стане зареждане на човешкото биополе. 

Преминаващата през планинския кристал 
светлина лекува трудно зарастващи рани, 
отблъсква енергии с негативно въздействие 
и допринася за нормалното функциониране 
на всички органи и системи, особено на не-
рвната и кръвоносната. Помага за лекуване 
на щитовидната жлеза и за освобождаване 
от излишната енергия.

Планинският кристал е символ на вяр-
ност и преданост, осигурява бодрост, здра-
ве, късмет, делова активност, взаимна лю-
бов, добро приятелство, охлажда страстите 
на хората. При пътуване предпазва от зло-
полука. Като амулет пази от завист.

Съвременните литотерапевти смятат, че 
планинският кристал стабилизира духов-
ните и физическите сили на човека, помага 
при лекуване на много болести в това чис-
ло премахва главоболие и освобождава от 
стрес. В съвременен Китай топки от планин-
ски кристал използват за масаж, а малките 
остри кристали (наричани банши) - за сти-
мулиране на биологично активните точки. 

Тибетските лами го използват 
за отваряне на „третото око” 
и на канала към Космоса чрез 
седмата чакра.

С цел зареждане на енер-
гийното поле на хората е не-
обходимо планинският крис-
тал да се изчисти от случайна 
отрицателна енергия, която 
може да бъде получена дори 
от поглед на негативно на-
строен към нас човек. Почис-
тването на планинския крис-
тал може да става чрез изми-
ване в течаща вода (трикрат-
но), чрез престояване върху 
морска сол (едно денонощие) 

или чрез енергията на лечител. За тази цел 
може да се използва и слънчевата енергия 
– необходимо е камъкът да престои някол-
ко часа на слънце.

Така подготвения планински кристал се 
слага вечер във вода, която се изпива сут-
рин. По този начин ние се зареждаме с енер-
гията на кварца или по-точно с енергията на 
силиция, който влиза в неговия състав. 

Елементът силиций влияе на взаимодейс-
твието между всички органи на тялото ни. 
Поради начина на съвременната обработка 
на храните, напоследък той липсва в нашия 
организъм. Затова е полезно за всички да 
пият кварцова вода. 

При избор на изделия от този камък вие 
трябва да усетите хладината, идваща от 
него, и ако тя липсва, то това показва, че той 
не е истински. 

Ръката на човека е в състояние да усети 
енергията, която идва от камъните. 

Ако през нощта вие сънувате кошмари и 
те се повтарят, то планинският кристал е в 
състояние да освободи вашето подсъзна-
ние от натрупаното негативно въздействие. 
Необходимо е да поставите под възглавни-
цата си проверен и пречистен планински 
кристал. Този прозрачен кварц, който се 
смята за по-прозрачен и от диамантите, но 
няма такава висока цена, отваря космичес-
кия канал и е особено полезен при вземане 
на съдбоносни решения.

Находища на планински кристал има на 
много места в света, известни са във френ-
ските и австрийските Алпи, но най-значи-
мите са в Бразилия, Украйна, Русия (Урал и 
Източен Сибир), Швейцария, Канада, остров 
Мадагаскар, Австралия, Китай и САЩ.

В България планински кристал се среща 
на много места. В Родопските полиметални 
находища е във вид на друзи с размер до 10 
- 12 см. Около с. Ахряне се намират изключи-
телно чисти друзи, някои с размер до 40 см. 
Около с. Гайтаново, в пегматитовите жили, 
се среща безформен планински кристал със 
силен блясък, подходящ за изработване на 
ювелирни изделия.

Лидия СТАРИКовА
Из „Камъни за нашите души”

Най-голямата в света сфера от планински кристал. 
Изрязана е в Китай от изключително чист, прозра-
чен, без пукнатини и примеси, естествен бирмански 
планински кристал
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ПЛАНИНСКИ КРИСТАЛ. р. горный хрус-
таль; а. rock crystal; н. bergkristall; ф. cristal 
de roche; и. crystal de roca, cuarzo hialino.

Безцветна, най-прозрачна разновидност 
на кварца (SiO2) на нашата планета Земя. 
Среща се във вид на кристали и друзи с раз-
мери от милиметри до метри. Използва се 
за ювелирни изделия, колекции и като су-
ровина за оптика. От планински кристал се 
изработват предмети, от дребни сувенири 
до големи красиви купи и чаши.

Думата кристал идва от гръцки език и 
означава „лед”. Древните гърци смятали, 
че планинският кристал е лед, който не се 
топи, защото е образуван при много ниски 
температури. Римляните били убедени, че 
планинският кристал „се ражда” сред ледо-
вете и вечните снегове. Японците вярвали, 
че той е замръзнало дихание на Белия дра-
кон. Едва през XVIII-ти век (1747 г.) англий-
ският физик и химик Робърт Бойл, сравня-
вайки плътността на леда и на планинския 
кристал, доказва, че планинският кристал е 
минерал.

Заради своето вътрешно симетрично 
съвършенство планинският кристал е един 
от най-прочутите кристали от групата на 
кварца. Находища на кварц има на мно-
го места в света. Размерите на планинския 
кристал в тях са различни. За най-голям 
предмет, получен при обработка на този 
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кристал с тегло 7 хил. карата. Кристалните 
топки от миналото са притежание на много 
музеи, без да се знае със сигурност произ-
хода им. Изработването им с идеални па-
раметри не е много лесно, за изрязването 
им съществуват специални технологии, а 
самото им изготвяне е истинско изкуство. 
Най-голямата тайна обаче принадлежи на 
кристалните кварцови черепи, намерени по 
мистичен начин в Южна Америка. И до днес 
остава неизяснен произходът им, но е уста-
новено, че те по особен начин влияят върху 
хората. 
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тори. С планинския 
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ните полета. От-
пушва задръстени 
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Планинският кристал е използван от 
праисторическите хора на територията на 
Франция, Швейцария и Испания още 75 000 
г.пр.н.е.

Археолозите са открили египетски и ва-
вилонски изделия от планински кристал - 
скарабеи, вази и цилиндри, датиращи още 
от 1500 г.пр.н.е. Римляните внасяли големи 
количества кристали от Алабандина в Мала 
Азия, като почти не ги обработвали и гра-
вирали. Но по онова време било модерно 
римските дами да носят кристални топки, 
за да охлаждат ръцете си през горещините. 
Римските войници също използвали крис-
тални топки и лещи, с които фокусирали 
слънчевите лъчи и обгаряли раните си, по-
лучени в битките.

Планинският кристал, познат още под 
името „Огледалото на вещиците” или „Звез-
ден камък” (стар английски термин), бил 
използван при много древни ритуали за 
запалване на свещения огън. По време на 
Елевзинските мистерии в Гърция, в чест на 
богинята Деметра, фокусирали слънчевите 
лъчи с помощта на кристал и запалвали огъ-
ня.

Твърди се, че някога етиопските царе 
били погребвани в гробници от чист крис-
тал, който идеално запазвал телата им. Но 
не само те. Хабсбургите във Виена прите-
жавали императорска съкровищница в под-
земието на Църквата на капуцините. Вътре 
имало 150 кристални вази, със златна коро-
на върху всяка от тях. Там се съхранявали 
сърцата на членовете на императорското 
семейство. Херцог Франц, който починал в 
Швейцария, поставил началото на този оби-
чай, като заповядал след смъртта му сърце-
то му да бъде консервирано и занесено об-
ратно във Виена.

През XIX век изследователите открили 
големи количества прекрасно изработени 
предмети от кварц във Френските и Авс-
трийските Алпи. Това били останки от много 
стара, отдавна забравена цивилизация.

Ирландските келти наричали планинския 
кристал „Божи камък”. Те го заравяли заедно 
с телата на мъртвите; подобен обичай имат 
и някои американски индианци.

В цяла Европа, Ирландия и Англия са от-
крити огромно количество дребни крис-
тални топки, монтирани в метални обръчи; 
вероятно навремето са били широко раз-
пространени амулети за защита от зложе-
латели. В някои райони на съвременна Ир-
ландия и до днес вярват, че те привличат 
благоразположението на леприкорните и 
природните духове. Кърмачките от векове 
носят огърлици от кристални мъниста, за да 
не им секва млякото. Понякога разбърквали 
стрит на прах кристал с мед и им го давали 
за по-обилна кърма.

Обичаят да се гадае на кристални топки 
идва още от друидите. По времето на сър 
Уолтър Скот ги наричали „могъщи камъни”. 
За японците те са „тама” и представляват 
символ на безкрайността.

От Средновековието и Ренесанса насам 
прозрачният кристал е много популярен 
сред практикуващите церемониална магия. 
Магическите поръчки завършвали с крис-
тален връх; кристални топки и пръчки били 
използвани за съзерцание, с явното наме-
рение да се отворят свръхсетивните въз-
приятия; кристални висулки били прикачва-
ни на верижки и служели за махало и други 
радиестезични цели.

Прозрачният кварцов кристал и до днес 
се използва за пророкуване и гадаене. Често 
последователите на Уика поставят пръчки, 
топки и друзи на олтарите си, заради спо-
собността на кристала да повишава енерги-
ята по време на магическия ритуал. Много 

Естественият планински кристал притежава някои до-
ста необикновени качества. При термична обработка 
повърхността му се наелектризира; това се нарича 
пироелектричество. Същото се получава и при при-
ложен насочен натиск - тази способност се нарича 
пиезоелектричество. Интересен е фактът, че същите 
свойства се наблюдават и при синтетичните кристали. 
По тази причина кварцовите кристали са много по-
лезни за изработването на дълбоководна апаратура, 
часовници и настройка на радиочестотите. 60% от 
земната кора е съставена от кварц или силициев дву-
окис. Пясъчните плажове всъщност са изградени от 
миниатюрни кварцови кристали, а златистият им цвят 
се дължи на желязото, съдържащо се във водата.

хора слагат кристални пръчки при гадател-
ските си пособия, за да увеличат силата им.

Лекарите в стари времена използвали 
лещи от планински кристал за операции 
и обгаряне на рани. През XVII век все още 
предписвали популярния лек от кристален 
прах, смесен с вино, при дизентерия, скро-
фулоза, подуване на жлезите, очни и сър-
дечни болести, болки в корема, треска и за 
утоляване на жаждата. Притискали кристал 
към бузата, за да облекчат зъбобола.

Гадаенето на кристална топка е добре 
познато. Това е много стара практика, ко-
ято може би идва от Персия. Но от среда-
та на XIX век гадателските топки в Европа 
обикновено били изработвани от берил, а 
не от планински кристал. Днес в Института 
„Смитсониън” (в САЩ) е изложена кристал-
на сфера с размер почти 30 см. в диаметър. 
Най-голямата известна кристална топка, из-
работена в Китай, е още по-голяма.

Японците наричат планинския кристал 
„тама” (съвършеният скъпоценен камък) и 
го използват от дълго време за изработване 
на топки и красиви предмети на изкуство-
то. Другото му название е „дъхът на Белия 
дракон”. Китайците са го наричали „чин” и 
винаги са го почитали и уважавали като та-
лисман за концентрация.

Лечителите на австралийските абориге-
ни твърдят, че в телата им има запечатани 
дребни планински кристали, наричани от 
тях “ултунда”, които осигуряват техните ма-
гически и мистични сили. Магьосниците в 
Австралия и Нова Гвинея призовават дъжд 
с помощта на кристали. 

Според една много древна легенда, пла-
нинският кристал 

Маите, ацтеките и цивилизации-
те преди тях, както и инките, изра-
ботвали религиозни орнаменти и 
предмети от кварцов кристал. Маите 
използвали и прозрачен планински 
кристал за диагностика и лечение 
на болести. И до днес сред коренно-
то население на Юкатан има обичай 
да се потапя кристал в купа с ром и 
след това да се гадае по него, като се 
държи така, че да отразява пламъка 
на свещ.

Планинският кристал винаги е 
бил на голяма почит в Шотландия; в 
много кланове той се предава по на-

следство като „камък на победата”. В някои 
райони на Шотландия и Ирландия хората и 
до днес поливат вода върху древни свещени 
кристали и след това я дават на добитъка си 
като защита от магии, болести и самодиви.

Индианските племена в Северна Амери-
ка познавали кварцовия кристал и го изпол-
звали при тайни ритуали за предсказване 
на бъдещето, както и за лечение. Шаманите 
го носели в лечителските си торби като не-
обходимо средство за доказване на шаман-
ските си умения.

Прозрачният кварцов кристал е изклю-
чително мощен и трябва да се отнасяме към 
него с уважение. Той въздейства деликатно 
върху нашите тела, умове и дух, като всеки 
усеща това по свой индивидуален начин. От 
хилядолетия той е използван за подсилване 
на медитацията и за извисяване на душата и 
съзнанието.

МАГИЧЕСКИ КАЧЕСТВА: Планинският 
кристал балансира емоциите; стимулира 
епифизата и хипофизата, както и мислов-
ния процес. Зарежда с енергия всички нива 
на съзнанието. Отблъсква и разрушава не-
гативните енергии и вибрации не само в 
енергийния щит на тялото, но и в околната 
среда.

Прекрасно средство за медитация, защо-
то улеснява общуването с Висшия Аз, духов-
ните водачи и съществата от други измере-
ния. Тъй като се управлява от Луната, той 
ще направи медитацията ви по-дълбока и 
интензивна.

Ако си сложите диадема с кристали, тя 
ще усили телепатичните ви способности и 
ще направи визуализациите ви по-ясни; ще 
повиши свръхестествените ви способности.

съществували някога на Земята. Може би 
оттук идва и убеждението на южноамери-
канците, че се обитава от духове. Носели го, 
за да се пазят от лоши сънища, заклинания, 
магии, тайни врагове и отрови.

Този кристал съхранява, предава и уве-
личава енергията. Можете да програмирате 
всеки отделен екземпляр да задържа кон-
кретни енергии.

Носете или дръжте в себе си планински 
кристал за късмет. Тъй като той отразява 
всеки цвят на дъгата, може да въздейства 
върху всички чакри едновременно.

Източник: http://zoohit.bg/
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ПОДСЪЗНАНИЕТО 
НЕ БОЛЕДУВА
Умът не е в мозъка. Умът е в енергийното поле. 

Всичко е свързано и всичко се съдържа във всичко. 
Подсъзнанието никога не боледува. Умът не откри-
ва реалността и не я изучава. Той я създава.

Как нейният ум създава реалността й? Какво има 
в нея? Кое е онова, което не мога да видя и да раз-
бера? “Виждах” я да пише и да чете, а тя започна да 
се храни. Има си своя програма. Обединявам ума 
си с нейния. Ние сме върху жизнената линия на 
здравето, благополучието и успеха. Това е жизне-
ната линия на пълното изцеление и съвършената 
хармония.

Който търси, му се дава.
В момента, в който пиша последните страници 

от тази книга, която бих искала да се казва „Книга 
на надеждата” за онези, които биха имали нужда от 
нея, е прохладна лятна нощ и аз съм на едно люби-
мо място - моя роден дом. Всичко тук носи аромата 
на щастливото ми детство и на безкрайната любов 
на родителите и близките ми. Това е моята планета, 
на която се завръщам винаги след тежък „полет” в 
света на амбициите, професионалните изяви и чо-
вешката суета. Тук съм истинска, умиротворена и 
спокойна. Прозренията ми изникват лесно, интуи-
цията ми работи безотказно. Тук се сливам напъл-
но с моята истинска същност. Все едно никога не 
съм си тръгвала оттук, все едно времето е спряло в 
един миг от моето прекрасно детство.

Единствено некролозите на пътната врата ще 
ме подсещат, че времето всъщност минава много 
бързо и че любими за мен хора вече срещам само 
в мислите и сънищата си. Баба... дядо... и един по-
пресен некролог - на татко. Татко си отиде в най-
трудния за мен момент, когато и без това животът 
ми се обръщаше с главата надолу. Рушаха се опори, 
които смятах за здрави, напускаха ме хора, които 
мислех за любими. Знам, че татко ме подкрепя и 
сега, където и да е. Винаги ще го обичам.

Всяко нещо си има цена. За онези, които са го-
тови да плащат във всеки миг цената на успеха, на-
предъка и израстването си, няма граници. Аз съм 
от тях.

Благодаря на всички, които останаха до мен, не-
зависимо от трудностите. Правят го от обич.

Благодаря и на тези, които си отидоха от мен, 
тъй като не можеха да понесат пълната ми отдаде-
ност към дъщеря ми. Вярвам, че и те го направиха 
от обич.

На всички, които ще поискат чрез тази книга да 
помогнат на себе си или на други, пожелавам ни-
кога да не се отказват от стремежа си да докоснат 
звездите.

август 2008 г. , Свиленград

ПРИЗНАТЕЛНОСТ
Благодаря на мама - най-лъчезарния, най-вдъх-

новяващия и прекрасен човек, когото познавам. 
Само нейното голямо сърце може да побере толко-
ва нежност, всеотдайност и мъдрост. Никога няма 
да мога да й се отплатя за невероятната й подкрепа 
и доброта. Знам, че не е и нужно. Дано светлината 
й още дълго време да грее за мен. Целувам ръцете 
ти, мамо.

Благодаря на Лора Мальова, управител на 
Центъра за обучение и консултации по су-джок 
“Лориан” и официален представител на Московската 
академия по су-джок за България, за приятелство-
то и подкрепата й.

Благодаря на Татяна Пенчева, моя учител в 
Аквасорс и скъпа приятелка, която заема специал-
но място в сърцето и живота ми. От нея научавам 
много за здравето и успеха.

Благодаря на всички приятели, които няма да 
изреждам, защото са толкова много, че се страху-
вам да не пропусна някого. Те са най-голямото бо-
гатство в моя живот. Бъдете благословени!

МЕДИТАЦИИ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Хари САЛМАН, доктор 
на философските 
науки, Холандия

Ще споделя с вас фило-
софската си идея за раз-
витието на европейската 
култура, за процеса на раж-
дането и създаването на 
културата въобще, тъй като 
нейното развитие се оказва 
задачата и целта на всички 
нас, които живеем на нашия 
континент. Само чрез хора-
та европейската култура ще 
се роди за трети път.

Досега Европа се е ро-
дила два пъти - през около 
2100 години. От митоло-
гията става ясно, че преди 
повече от 4000 години ев-
ропейската култура се е ро-
дила в Югоизточна Европа. 
Зевс и тримата му сина са 
митичен образ на новото за 
онази епоха цивилизаци-
онно пространство. Азия е 
майка на Европа, а Америка 
пък е нейната дъщеря.

На физически план - 2100 
години преди Христа са 
били нужни за появата на 
истинската Европа с физи-
ческите й граници. Преди 
Иисус Христос континентът 
е бил населяван от индо-
европейски племена и от 
тях именно в началото на 
новата ера са се оформили 
нациите.

Каква е ролята на бъл-
гарския народ в историята 
на Европа?

Когато тялото на човека се 
роди, душата му още не е ро-
дена. Има естествен ритъм 
на процесите. За човека са 
необходими 21 години за 
изграждането на физичес-
кото тяло, а след това и още 
21 години за оформянето и 
развитието на душата. Чак 
след това, сиреч след около 
42-годишната възраст, е въз-
можно да се роди и изгради 
човешкият дух.

Ние познаваме душата на 
Европа, която се е развива-
ла вече 20 века и предимно 
християнството я е възпи-
тало. Но е имало конфлик-
ти между по-езотеричните 
и по-екзотеричните идеи. 
Оказва се, че еретиците иг-
раят много важна роля за 
дълбочинното развитие на 
душата на Европа.

Европейската култура се 
е развивала през вековете, 
а в паралела човек-конти-
нент една година съответс-
тва на един век. Затова сега 
Европа, като организъм, 
е “на 42 години” и е в кри-

тична възраст, както е при 
човека.

В този период от живота 
ни вътре в душата напира 
да се роди нашият дух. Само 
един добре развил се човек, 
стигнал до своята зрелост, 
може да почувства висшия 
Принцип. Необходимо е да 
се разграничат двата вида 
сили - на душата и на духа. 
Силите на душата са емоци-
ите и чувствата. Страхът е 
емоция например - разпро-
странява се чрез атмосфе-
рата. Докато смелостта не 
е емоция. Смелостта е ин-
дивидуална духовна сила 
- като съвестта. Смелостта 
не може да бъде предадена 
на друг човек. Вътрешната 
свобода и отговорността 
също са духовни сили и 
духовна мощ. Необходими 
са благоприятни условия в 
живота на отделния човек, 
за да може той да развива 
духовните си сили. Докато 
силите на душата се раз-
виват чрез подражание на 
това, което правят всички.

В езотеричните тради-
ции съществува образът на 
Свещения Граал - чашата на 
Иисус Христос от светата 
Тайна вечеря, чашата, пос-
лужила да поеме кръвта на 
разпънатия Христос. Това 
е символът на човешката 
душа, която е вече пре-
чистена, за да поеме Духа 
- само пречистената душа 
може да поема, съхранява 
и излъчва фина енергия. От 
тази гледна точка култура-
та е умение да се живее за 
раждането на Новия духо-
вен принцип.

В 20-я век има един пре-
ломен момент, в който но-
вите сили напират да се ро-
дят. Появиха се симптомите 
на това явление още през 
60-те години, когато мла-
дите хора проявяваха стре-
меж да открият вътрешния 
си свят (затова впрочем 
се разпространиха и нар-
котиците), но и стремеж 
към външни открития - да 
се запознаят с други хора, 
страни и култури. Учеха 
се много чужди езици, 
пътуваше се за запознава-
не с чужди цивилизации. 
Разпространяваха се по-
явилите се в началото на 
века нови духовни учения. 
В България Учителя Петър 
Дънов бе открил нови ду-
ховни простори. Рудолф 
Щайнер също. Появиха се 
нови тенденции в психоло-
гията - със стремеж да се 

опознае и разбере вътреш-
ният свят на духа. Сънищата 
откриват огромни тайни за 
човешкия разум и е въз-
можно да се усетят много 
неща още в наше време. Но 
в живота заедно с добрите 
сили има и сянка на злите 
сили. Те се стремят да уни-
щожат новораждащото се 
- например и фашизмът, и 
болшевизмът са проявле-
ние на Злото, но има и нещо 
друго, което се ражда зад 
тези зли тенденции. В пери-
оди на мрак се е създавало 
и Доброто. Настъпващата 
Ера на Водолея означава, че 
в дълбината на душата ще 
се търси Духът - истински 
напредналите хора разби-
рат добре какво е необхо-
димо днес на Европа...

Но какви са перспекти-
вите за българската циви-
лизация и култура?

Без участието на Източна 
Европа не е възможно да 
настъпи духовното ражда-
не на Европа. След пада-
нето на Желязната завеса 
биват налагани икономи-
чески ограничения. Според 
американците (например 
Samuel Huntington) сега се 
създава евро-американска 
култура, която изисква нови 
граници в самата Европа. 
Американците заявяват, че 
Източна Европа (православ-
ният свят) принадлежи към 
Евроазия. Но това ще бъде 
нова катастрофа! И то по-
ради факта, че народите на 
цяла Европа заедно са съз-
дали сегашната европейска 
култура. И са длъжни да я 
доизграждат.

Аз имам свое виждане 
за историята на България, 
като специалист по духов-
ната история на Европа. 
Твърдя винаги, че про-
странството на Балканите и 
Древна Гърция има огром-
но значение за историята 
на Европа.

Културата на древна 
Европа е започнала преди 
около 4000 години по вре-
ме на матриархата, когато 
на почит е била Великата 
Майка. Европейската култу-
ра се е родила в Югоизточна 
Европа, в Древна Гърция 
и Тракия. Балканите и 
Древна Гърция са утроба-
та на Европа. На остров 
Самотраки са се правели 
посвещенията, свързани 
с други духовни центрове 
в Европа, в Близкия Изток 
и в Египет. Мистериите на 
Орфей са съществували от-
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от тази книга, която бих искала да се казва „Книга 
на надеждата” за онези, които биха имали нужда от 
нея, е прохладна лятна нощ и аз съм на едно люби-
мо място - моя роден дом. Всичко тук носи аромата 
на щастливото ми детство и на безкрайната любов 
на родителите и близките ми. Това е моята планета, 
на която се завръщам винаги след тежък „полет” в 
света на амбициите, професионалните изяви и чо-
вешката суета. Тук съм истинска, умиротворена и 
спокойна. Прозренията ми изникват лесно, интуи-
цията ми работи безотказно. Тук се сливам напъл-
но с моята истинска същност. Все едно никога не 
съм си тръгвала оттук, все едно времето е спряло в 
един миг от моето прекрасно детство.

Единствено некролозите на пътната врата ще 
ме подсещат, че времето всъщност минава много 
бързо и че любими за мен хора вече срещам само 
в мислите и сънищата си. Баба... дядо... и един по-
пресен некролог - на татко. Татко си отиде в най-
трудния за мен момент, когато и без това животът 
ми се обръщаше с главата надолу. Рушаха се опори, 
които смятах за здрави, напускаха ме хора, които 
мислех за любими. Знам, че татко ме подкрепя и 
сега, където и да е. Винаги ще го обичам.

Всяко нещо си има цена. За онези, които са го-
тови да плащат във всеки миг цената на успеха, на-
предъка и израстването си, няма граници. Аз съм 
от тях.

Благодаря на всички, които останаха до мен, не-
зависимо от трудностите. Правят го от обич.

Благодаря и на тези, които си отидоха от мен, 
тъй като не можеха да понесат пълната ми отдаде-
ност към дъщеря ми. Вярвам, че и те го направиха 
от обич.

На всички, които ще поискат чрез тази книга да 
помогнат на себе си или на други, пожелавам ни-
кога да не се отказват от стремежа си да докоснат 
звездите.

август 2008 г. , Свиленград

ПРИЗНАТЕЛНОСТ
Благодаря на мама - най-лъчезарния, най-вдъх-

новяващия и прекрасен човек, когото познавам. 
Само нейното голямо сърце може да побере толко-
ва нежност, всеотдайност и мъдрост. Никога няма 
да мога да й се отплатя за невероятната й подкрепа 
и доброта. Знам, че не е и нужно. Дано светлината 
й още дълго време да грее за мен. Целувам ръцете 
ти, мамо.

Благодаря на Лора Мальова, управител на 
Центъра за обучение и консултации по су-джок 
“Лориан” и официален представител на Московската 
академия по су-джок за България, за приятелство-
то и подкрепата й.

Благодаря на Татяна Пенчева, моя учител в 
Аквасорс и скъпа приятелка, която заема специал-
но място в сърцето и живота ми. От нея научавам 
много за здравето и успеха.

Благодаря на всички приятели, които няма да 
изреждам, защото са толкова много, че се страху-
вам да не пропусна някого. Те са най-голямото бо-
гатство в моя живот. Бъдете благословени!

МЕДИТАЦИИ И 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Хари САЛМАН, доктор 
на философските 
науки, Холандия

Ще споделя с вас фило-
софската си идея за раз-
витието на европейската 
култура, за процеса на раж-
дането и създаването на 
културата въобще, тъй като 
нейното развитие се оказва 
задачата и целта на всички 
нас, които живеем на нашия 
континент. Само чрез хора-
та европейската култура ще 
се роди за трети път.

Досега Европа се е ро-
дила два пъти - през около 
2100 години. От митоло-
гията става ясно, че преди 
повече от 4000 години ев-
ропейската култура се е ро-
дила в Югоизточна Европа. 
Зевс и тримата му сина са 
митичен образ на новото за 
онази епоха цивилизаци-
онно пространство. Азия е 
майка на Европа, а Америка 
пък е нейната дъщеря.

На физически план - 2100 
години преди Христа са 
били нужни за появата на 
истинската Европа с физи-
ческите й граници. Преди 
Иисус Христос континентът 
е бил населяван от индо-
европейски племена и от 
тях именно в началото на 
новата ера са се оформили 
нациите.

Каква е ролята на бъл-
гарския народ в историята 
на Европа?

Когато тялото на човека се 
роди, душата му още не е ро-
дена. Има естествен ритъм 
на процесите. За човека са 
необходими 21 години за 
изграждането на физичес-
кото тяло, а след това и още 
21 години за оформянето и 
развитието на душата. Чак 
след това, сиреч след около 
42-годишната възраст, е въз-
можно да се роди и изгради 
човешкият дух.

Ние познаваме душата на 
Европа, която се е развива-
ла вече 20 века и предимно 
християнството я е възпи-
тало. Но е имало конфлик-
ти между по-езотеричните 
и по-екзотеричните идеи. 
Оказва се, че еретиците иг-
раят много важна роля за 
дълбочинното развитие на 
душата на Европа.

Европейската култура се 
е развивала през вековете, 
а в паралела човек-конти-
нент една година съответс-
тва на един век. Затова сега 
Европа, като организъм, 
е “на 42 години” и е в кри-

тична възраст, както е при 
човека.

В този период от живота 
ни вътре в душата напира 
да се роди нашият дух. Само 
един добре развил се човек, 
стигнал до своята зрелост, 
може да почувства висшия 
Принцип. Необходимо е да 
се разграничат двата вида 
сили - на душата и на духа. 
Силите на душата са емоци-
ите и чувствата. Страхът е 
емоция например - разпро-
странява се чрез атмосфе-
рата. Докато смелостта не 
е емоция. Смелостта е ин-
дивидуална духовна сила 
- като съвестта. Смелостта 
не може да бъде предадена 
на друг човек. Вътрешната 
свобода и отговорността 
също са духовни сили и 
духовна мощ. Необходими 
са благоприятни условия в 
живота на отделния човек, 
за да може той да развива 
духовните си сили. Докато 
силите на душата се раз-
виват чрез подражание на 
това, което правят всички.

В езотеричните тради-
ции съществува образът на 
Свещения Граал - чашата на 
Иисус Христос от светата 
Тайна вечеря, чашата, пос-
лужила да поеме кръвта на 
разпънатия Христос. Това 
е символът на човешката 
душа, която е вече пре-
чистена, за да поеме Духа 
- само пречистената душа 
може да поема, съхранява 
и излъчва фина енергия. От 
тази гледна точка култура-
та е умение да се живее за 
раждането на Новия духо-
вен принцип.

В 20-я век има един пре-
ломен момент, в който но-
вите сили напират да се ро-
дят. Появиха се симптомите 
на това явление още през 
60-те години, когато мла-
дите хора проявяваха стре-
меж да открият вътрешния 
си свят (затова впрочем 
се разпространиха и нар-
котиците), но и стремеж 
към външни открития - да 
се запознаят с други хора, 
страни и култури. Учеха 
се много чужди езици, 
пътуваше се за запознава-
не с чужди цивилизации. 
Разпространяваха се по-
явилите се в началото на 
века нови духовни учения. 
В България Учителя Петър 
Дънов бе открил нови ду-
ховни простори. Рудолф 
Щайнер също. Появиха се 
нови тенденции в психоло-
гията - със стремеж да се 

опознае и разбере вътреш-
ният свят на духа. Сънищата 
откриват огромни тайни за 
човешкия разум и е въз-
можно да се усетят много 
неща още в наше време. Но 
в живота заедно с добрите 
сили има и сянка на злите 
сили. Те се стремят да уни-
щожат новораждащото се 
- например и фашизмът, и 
болшевизмът са проявле-
ние на Злото, но има и нещо 
друго, което се ражда зад 
тези зли тенденции. В пери-
оди на мрак се е създавало 
и Доброто. Настъпващата 
Ера на Водолея означава, че 
в дълбината на душата ще 
се търси Духът - истински 
напредналите хора разби-
рат добре какво е необхо-
димо днес на Европа...

Но какви са перспекти-
вите за българската циви-
лизация и култура?

Без участието на Източна 
Европа не е възможно да 
настъпи духовното ражда-
не на Европа. След пада-
нето на Желязната завеса 
биват налагани икономи-
чески ограничения. Според 
американците (например 
Samuel Huntington) сега се 
създава евро-американска 
култура, която изисква нови 
граници в самата Европа. 
Американците заявяват, че 
Източна Европа (православ-
ният свят) принадлежи към 
Евроазия. Но това ще бъде 
нова катастрофа! И то по-
ради факта, че народите на 
цяла Европа заедно са съз-
дали сегашната европейска 
култура. И са длъжни да я 
доизграждат.

Аз имам свое виждане 
за историята на България, 
като специалист по духов-
ната история на Европа. 
Твърдя винаги, че про-
странството на Балканите и 
Древна Гърция има огром-
но значение за историята 
на Европа.

Културата на древна 
Европа е започнала преди 
около 4000 години по вре-
ме на матриархата, когато 
на почит е била Великата 
Майка. Европейската култу-
ра се е родила в Югоизточна 
Европа, в Древна Гърция 
и Тракия. Балканите и 
Древна Гърция са утроба-
та на Европа. На остров 
Самотраки са се правели 
посвещенията, свързани 
с други духовни центрове 
в Европа, в Близкия Изток 
и в Египет. Мистериите на 
Орфей са съществували от-
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коле там. Орфей е от плани-
ната Родопа и принадлежи 
на Балканите. Малко неща 
са известни от подготовка-
та на Орфеевите тайнства, 
които всъщност са били 
ритуали за пречистване на 
душата. Едва след това пре-
чистване човек е можел да 
установява връзка с Духа. 
По време на Орфеевите 
мистерии е бил образуван 
елитът на посветените. Но 
днес всеки човек може да 
развива и душата си, и духа 
си, да постига своето инди-
видуално посвещение.

В древността траките са 
били съседи със скитите 
- ирански племена от две-
те страни на Урал, порта-
та на Европа. Скитите са 
били носители на иран-
ските мистерии - имали 
са центрове на култа на 
Заратустра или Зороастър, 
където пречистването е 
ставало чрез огън, как-
то при Орфей чрез вода. 
Символът на духа е огънят, 
който човек трябва да на-
мери у себе си. Религията 
на Заратустра е дала ново 
съзнание на човека - да 
бъде помощник на Бога в 
борбата между Доброто и 
Злото. Пречистването на 
Космоса е преработване 
на Злото. Заратустра го-
вори за Спасител, който 
ще дойде да ни помогне в 
тази борба.

Като духовна територия 
Иран е област, в която зе-
мята на Злото - Туран, е 
била трансформирана. По 
степите на Евроазия скити-
те са продължили да вър-
шат тази духовна работа. 
Дуалистичният възглед за 
света е оказал силно вли-
яние върху славяните, тех-
ните северни съседи.

Древните българи, до-
шли от Изток към Иран, 
продължили духовната 
дейност на скитите. Не е 
случайност появата на бо-
гомилството в България 
през Средните векове. 
Възможно е богомилство-
то да се възприема и като 
нова форма на манихейс-
тво, създадено от пророка 
Мани в 3-и век като син-
тез на християнството и 
религията на Заратустра. 
Виждаме и тук човека в 
битката между Злото и 
Доброто, но той вече ра-
боти за пречистване на 
Космоса.

Именно древните бъл-
гари са донесли в Европа 
това съзнание, повлияно 
впоследствие и от скитите, 
и от манихейството, за про-
тивоположността на Злото 
и на Доброто в Природата 
и в душата на човека. 
Рудолф Щайнер говори за 
състояние на душата, при 
което човек е чувствите-
лен към тази полярност на 
Злото и Доброто, и го на-
рича българска душевна 
нагласа (die bulgarische 

Seelenstimmung). От ду-
ховна гледна точка може 
да се твърди, че българин 
е човекът, осъзнаващ доб-
рите и лошите сили и жи-
веещ, за да подпомага с 
работа Доброто.

В дълбините на българ-
ската душа винаги живее 
богомилството. Българите 
са дарили на Русия това 
българско съзнание. 
Например на двамата 
сина на киевския княз 
Владимир - Глеб и Борис. 
В Киев е имало българска 
църква (”Св. Илия”) и бъл-
гарски свещеници още 
преди покръстването на 
Русия в християнската 
вяра. Пътят от Дунавска 
България до Волжка 
България е минавал през 
Русия. Търговските връзки 
са спомогнали за разпро-
странението на богомилс-
твото в Русия.

Друг син на княз Влади-
мир, Святополк, искал 
да убие всичките си бра-
тя, включително и Глеб и 
Борис. Но те приели доб-
роволно смъртта. Майка 
им е била българка. През 
1015 г. загиват Глеб и Борис 
и духът на саможертвата, 
на себеотрицанието и не-
противенето на злото се 
разпространява в Русия. 
Ростов и Муром са били 
на границите с Волжка 
България. Този път между 
двете Българии е станал 
като гръбначен стълб на 
руската култура. Безспорно 
е, че има богомилски моти-
ви в много приказки, апок-
рифи, песни, легенди (на-
пример един от духовните 
извори на старообряд-
ците също е българското 
богомилство).

През 10-и век България 
е била духовният център 
на Европа, където се е 
родил Духът, за да се раз-
пространи в другите стра-
ни - Босна, Италия, чак до 
Франция. Но кръстоносни-
те походи на Инквизицията 
са унищожили тези бого-
милски духовни средища. 
Каква ли е била причината 
за това отрицателно от-
ношение? - Богомилските 
общини искали да реали-
зират принципа на хрис-
тиянството - без богатство, 
без йерархични структу-
ри, в директна връзка с 
ранното християнство. 
И общини на братство се 
създавали навред, а те се 
оказвали опасни за офици-
алната църква.

Екзотеричната страна 
на христянството е църк-
вата. Но има и езотеричен, 
вътрешен път на душата за 
връзка с Бога (извън офи-
циалните структури и без 
техните тайнства). В офи-
циалните структури дейс-
тва принципът на властта 
и авторитета - отделният 
човек няма свободата да 
се развива индивидуално. 

Главната причина за това 
недоверие е убеждение-
то на църквата, че извън 
нея Духът не съществува. 
Затова църквата се стреми 
да монополизира Духа и 
да утвърждава догмите си.

Но щом свободният 
Дух се роди в човека, той 
вече няма никаква нужда 
от някаква външна власт, 
нито от нейните външни 
авторитарни структури. 
Вътрешно свободните 
хора са способни сами да 
организират духовния си 
живот. Идеята за несвобо-
дата на човека е свързана 
с Древния Рим! Системно 
Рим е унищожавал ду-
ховния живот в Европа. 
Но същото е правел и 
Константинопол, където 
били атакувани и забра-
нявани независимите ду-
ховни течения и където 
явно царяла същата агре-
сивност към независимия 
човешки дух.

Богомилите и катари-
те са искали да създават 
нови форми на социален, 
икономически и култу-
рен живот - в нефеодал-
ни структури - братства, в 
които да се оказва помощ 
на онези, които не могат 
сами да трансформират 
душите си. В богомилските 
общини хората взаимно са 
си помагали в развитието 
на душата. Покаянието е 
ставало пред цялата об-
щина и помощ са оказвали 
всички - това всъщност е 
принципът на най-ранното 
християнство. Но църквата 
била вече монополизира-
ла съвестта с индивидуал-
ната изповед.

Според богомилите 
индивидуалният живот 
на всеки човек е свър-
зан с живота на другите 
хора - единствено заедно 
и съвместно може да се 
съгражда животът. Техните 
общини са първите опити 
в Европа за развитие на 
нови християнски социал-
ни структури. Тези първи 
опити са били подложени 
на унищожение и обрече-
ни на абсолютна забрава, 
но богомилите са наистина 
предците на Реформацията 
в Западна Европа.

Може да се запитаме как 
богомилството е продъл-
жило да оказва въздейс-
твие върху българската 
култура и как човек може 
да бъде богомил в наше 
време. При богомилите от 
Средновековието е налице 
процес на индивидуализи-
ране. Те са се занимавали 
с развитието на душата 
си. Но същевременно са 
имали и силно социално 
съзнание.

След края на 
Средновековието, особе-
но през 20-и век, социал-
ното съзнание е отслаб-
нало. Така индивидуали-
зирането се изразява чрез 

борбата на всички срещу 
всички. Хитреците се про-
тивопоставят на ”глупаци-
те” и всички нехитреци, 
без изключение, са и ще си 
остават винаги бедни. Но 
това е точно обратното на 
християнските идеали!

Сега тази борба е много 
явна в Русия, но и на Запад, 
макар по по-прикрит на-
чин. Все пак там има и 
предпазни механизми. За 
протестантите калвинисти 
на Запад работата е средс-
тво за спасение на душата. 
А в Русия и в другите пра-
вославни държави рабо-
тата никога не е била раз-
глеждана по този начин. В 
основата на западния ка-
питализъм може да се съз-
ре духовно-религиозното 
съзнание на капиталисти-
те-калвинисти. В страните, 
които до неотдавна бяха 
социалистически, обрат-
но, структурите на тради-
ционната нравственост са 
разрушени. Социализмът 
сблъска хората от Източна 
Европа със силите на Злото. 
При много хора онова 
състояние на душата, кое-
то може да се нарече бъл-
гарско, стана осъзнато. В 
духовен план всеки човек 
от Източна Европа, който 
е живял със съзнанието 
за съществуването на по-
лярностите Зло и Добро 
в душата и който е минал 
през страданието, е станал 
”българин”.

В крайна сметка духов-
ното и нравствено въз-
кръсване зависи от отде-
лните хора, следователно 
от всекиго. Раждането на 
Духа в човека и в култура-
та, общо казано, не е орга-
низиран, а е съвсем спон-
танен и свободен процес, 
който се осъществява 
отдолу нагоре, от самите 
хора.

Раждането на Духа в ин-
дивидуалната душа събуж-
да още един допълнителен 
аспект в индивидуалния 
принцип - социалност-
та. Навсякъде в Източна 
Европа се появяват малки 
групи, ядра на солидар-
ност. Ако всички бедни 
хора споделят бедата си, 
всички ще станат богати - 
това е известно в Африка 
и в Южна Америка. В Русия 
се създават нови общества. 
Там има традиции - русна-
ците могат да ги намерят 
в българските слоеве на 
дълбините на своята душа. 
Съживява се богомилската 
практика.

Имало е някога, отдавна, 
богомилски идеал. В бъл-
гарската култура винаги 
живее паметта за него в 
дълбините на душата - и 
е достатъчно само да се 
съживи споменът в дъл-
бочинната памет, за да се 
измъкне оттам идеалът 
и да продължи неговото 
реализиране. Времената 

станаха трудни - намалява 
населението и в Русия, и 
в България, която е с най-
нисък процент на раждае-
мост в Европа. Спасението 
е само в самия човек - ако 
всеки българин се стреми 
към това, истинският бъл-
гарски дух ще пребъде и в 
България.

Появяват се нови насоки 
в развитието. Ако всички 
ние можем да се свържем 
с вътрешния си потенциал, 
ще съществува Европа на 
Духа - една Европа, която 
няма да бъде повече раз-
делена на богати (запад-
ната част) и бедни (право-
славната част). В крайна 
сметка духовното раждане 
на Европа зависи от всички 
нас.

Във всеки човек живее 
по един вътрешен бого-
мил. Когато преодоляваме 
Злото и градим Доброто, 
намираме своя вътрешен 
богомил.

В православието има по-
вече вътрешна индивиду-
ална свобода, отколкото в 
католицизма. Вътре в пра-
вославното християнство 
стои Църквата на богоми-
лите, която е вечно жива 
- това е свободата на Духа.

В духовността е налице 
един единен поток - всич-
ки предишни течения са 
подготвили следващите, 
които се появяват на бял 
свят.

Десет века след истори-
ческото богомилство има 
нов изблик на този импулс 
за българско състояние 
на душата, който се про-
яви чрез философията на 
Петър Дънов, пророка на 
новото богомилство.

Дълбокият смисъл на не-
говата философия е: всички 
свои индивидуални спо-
собности да жертваш - доб-
роволно и по собствен из-
бор - за да ги използуваш за 
Доброто на другите хора.

Проф. Хари Салман е из-
дал девет книги, включи-
телно “Изцелението на 
Европа”, която вече излезе 
на български в издателс-
тво “Кибеа”, и “Историята 
на духовността в Русия”. 
Познава задълбочено про-
блемите на днешна Европа, 
говори 12 езика, пише на 
английски, немски, френски 
и руски. Преподавал е годи-
на и половина философия в 
Московския университет 
и 10 години е водил курс по 
духовна история на Европа 
в Карловия университет в 
Прага. Сега живее в Лайден, 
Холандия, води лектории 
в университети в много 
страни, включително в 
Северна и Южна Америка и 
в Африка. Всяка година идва 
за едномесечни срещи със 
свои приятели в България.

За връзка:
salman.h@tiscali.nl
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През 1970 г. др. 
Рей Браун от 
Меса, щата Ари-
зона, открива 
на дъното на 
океана, близо до 
Бахамските ос-
трови, голяма 
пирамида. В тази 
експедиция Браун 
заедно с чети-
рима водолази 
откриват и пътища, храмове, правоъгълни сгра-
ди, неидентифицирани метални инструменти, 
както и една статуя, държаща в ръце кристална 
топка, в която се виждат миниатюрни пирамиди. 
Металните предмети и кристалната сфера били 
изпратени за анализ във университет във Флори-
да. Изследванията показали, че кристалът усилва 
енергията, която преминава през него.

Голямо объркване сред историците пре-
дизвикват предмети, за които не може да се 
установи точно за какво са служели на нашите 
предци и кога са изобретени. Такъв е случаят с 
кристалните черепи...

Съществуват два кристални черепа, които 
имат естествени размери и тежат около 5,2 ки-
лограма. Единият се намира в Британския му-
зей в Лондон, а другият - в „Музея на американ-
ските индианци” в Ню Йорк. 

Произходът на първия е неизвестен. Знае се 
само, че е закупен от бижутерската фирма „Ти-
фани” през 1898 година. И до днес не може да се 
установи откъде фирмата се е сдобила с него. 
Според някои източници е бил спечелен като 
трофей от неизвестен наемник в Мексико през 
XIX-ти век. 

За втория череп се знае доста повече. Той 
е открит през април 1927 год. от Ана Мичъл-
Хеджис в древния град на маите Лубаантун. 
На седемнадесетия си рожден ден от върха на 
една пирамида Анна забелязва нещо да блещу-
ка в една цепнатина. Какво е правило младото 
момиче в днешната държава Белийз, тогава 
Британски Хондурас? Тя била твърде млада за 
археоложка, но достатъчно смела, за да не се 
страхува от отровните паяци и змии.

Археолог любител бил вторият й баща Фре-
дерик А. Мичъл-Хеджис, иначе банкер и борсов 
посредник. Не разполагал с много средства, но 
бил човек с богато въображение, жаден за пъ-
тешествия и изследователски подвизи. Наме-
рил спонсори за осъществяване на поредната 
научна експедиция и заминал с кораб от Ливър-
пул за пристанището Пунта Горда.

В експедицията взели участие също дове-
дената му дъщеря Ана и аристократичната 
лейди Ричмънд Браун - приятелка и спонсор-
ка на Фредерик. В многобройните писания за 
намирането на кристалния череп съществуват 
някои незначителни различия. Според едни 
автори местните работници от племето кекчи, 
потомци на маите, копаели в пирамидния ком-
плекс и изровили кристалния череп без долна-
та челюст. Други източници предлагат същата 
история, но с повече романтични подправки: 
Ана се изкачила на доста порутена пирами-
да. От върха й се наслаждавала на прекрасна 
гледка. Зелена джунгла като безкраен килим се 
простирала пред очите й. Ненадейно погледът 
й попаднал на нещо блещукащо през един про-
цеп във вътрешността на пирамидата. Ана сляз-
ла и събудила баща си, за да му съобщи новина-
та. Разчистването на тежките каменни блокове 
не било лесна работа и затова чак след няколко 
седмици упорит труд кристалният череп се на-
мерил в ръцете на младото момиче.

Интересна била реакцията на около триста-
та работници кикче. Щом видели черепа, инди-
анците паднали на колене, започнали да целу-
ват земята и две седмици прекарали в молитва. 
Разкопките продължили и едва след три месеца 
открили долната подвижна челюст на черепа, 
която се закачвала на идеално гладки шарнири 
и се задвижвала при най-лекото докосване.

Находката в Лубаантун е истинска загадка, 
която може да се сравнява само с кристална-
та топка от Бермудския триъгълник. Кристал-
ни черепи са били намирани и другаде и днес 
може да се видят в престижни музеи в Европа 
и Америка. Но въпреки това черепът се смята 
за уникален. Изработен е от цял прозрачен къс 
планински кристал, в който се виждат вътреш-
ни вени и мехурчета. Далеч от истината изглеж-
дат твърденията на онези експерти, според 
които кристалът е шлифован с пясък. Те стигат 
до това заключение, след като при изследва-
нията под микроскоп не са намерени следи от 
метални инструменти. За да се обработи ръчно, 
с пясък или с нещо по-твърдо, са необходими 
най-малко 150 години по 12 часа упорит дневен 
труд на много занаятчии. Някои изчисляват, че 
за постигането на този резултат ще бъдат необ-
ходими 800, 1000 или 1500 години. Не вярвам, 

Кристалните черепи

Кристален череп, изложен в Британския музей. Този 
череп се отличава значително от черепа „Мичел-
Хеджис” – независимо от сходството в размерите 
той не е така прозрачен, не е така детайлен, а 
долната челюст е слята със самия череп. Още 
един подобен кристален череп, наречен „Череп на 
ацтекския бог на подземното царство и смъртта”, 
се намира в „Музея на хората” в Париж 

Ана Мичъл-Хеджис предоставила кристал-
ния череп за шест години на Франк Дорланд 
- известен реставратор и консерватор на про-
изведения на изкуството. Той открил и описал 
някои свойства на черепа, които напомнят за 
кристалната топка на д-р Браун. Веднъж за ня-
колко минути около черепа се появил ореол, 
аура или сияние. В дома на реставратора, до-
като черепът бил у него, понякога се чували 
звънчета. Усещала се и някаква неопределена 
миризма. Имало моменти, когато в кристала се 
забелязвали странни сенки и светлини, образи 
на други черепи, човешки лица, разни предме-
ти. Както Дорланд, така и собственичката му Ана 
Мичъл-Хеджис не се съмняват, че кристалният 
череп оказва някакво влияние върху хората, 
които са близо до него, върху техните чувства, 
настроения и мисли. 

Според сп. „Нешънъл инкуайърър” не една 
или две холивудски звезди са посещавали дома 
на Ана в Кичънър, провинция Онтарио - Канада, 
за да се усамотят с черепа, да му се помолят или 
да медитират в негово присъствие. Самата дама 
- щастливата собственичка на такава необик-
новена скъпоценност - изглежда добре на 90-
годишна възраст. С кристала се е разделяла за 
по-продължителен срок само когато го е дала 
на реставратора. Втори път се е лишила от него, 
когато го е предоставила за една година на Му-
зея на американския индианец в Ню Йорк. 

Ще обърна внимание на някои сходни черти 
в кристалните предмети, притежавани от д-р 
Рей Браун и Ана Мичъл-Хеджис. Те са различни 
по форма и все още никой не е в състояние да 
каже какво е било предназначението им. В Мек-
сико, а и на други места в Америка има много 
черепи, изработени от камък, глина, благород-
ни метали, и дори от кристал. Но черепът от 
Лубаантун е уникален по начина на изработка, 
по размерите и по приписваните му окултни 
свойства. И двата кристала са намерени в пи-
рамида. И в двата случая находките не са били 
веднага обявени по сходни причини. 

Д-р Рей Браун се е страхувал, че ще му бъде 
отнета. Фредерик Мичъл-Хеджис изпитвал 
същите опасения и съобщил за кристалния че-
реп чак през 1935 г. със статия в сп. „Ню Йорк 
америкън”. Статията му предизвикала сензация 
и гневна реакция от страна на Нормън Хамънд, 
който дълго време извършвал археологически 
проучвания в Белийз. Археологът заявява на 
всеослушание, че Фредерик Мичъл-Хеджис е 
нарушил законите на Англия, присвоявайки си 
находката, без да я опише и регистрира. Нещо 
повече: в гнева си Хамънд се нахвърля и сре-
щу невинните маи от древността, които според 
него не били способни да направят такъв че-
реп. Археологът е категоричен: черепът не е на 
маите, не е намерен в Лубаантун или другаде в 
Централна Америка. 

И ето главният му аргумент: маите не са из-
ползвали планински кристал. Черепът не е из-
работен в стила на маите. 

И още една любопитна прилика в двата 
кристала: те не могат да бъдат датирани. Кой би 
дръзнал да каже кога е направена кристална-
та топка на д-р Браун? Ако е принадлежала на 
древната Атлантида, тогава може да се мисли 
за някакъв период от десетина хиляди години 
пр.н.е. Но коя е гаранцията, че самите атланти 
са нейните майстори и че не са я получили от 
друга цивилизация, по-стара и от тяхната?

Специалистите признават, че със сегашните 
методи за датиране не е възможно да се оп-
редели възрастта на кристалния череп. Те не 
могат да отрекат, че е намерен в Лубаантун, но 
хвърлят съмнения върху способността на ма-
ите да изработват с примитивните си инстру-
менти нещо с такова високо качество. Остава 
ни да насочим поглед отново към загадъчната 
Атлантида.

Източник: http://www.fenomenibg.com/
Алтернативният портал

че ще се намерят майстори, които да се заемат 
с толкова тънка и продължителна работа. 

Скулите и очните кухини на черепа са обра-
ботени по такъв начин, че като отразяват свет-
лината, създават впечатление на блясъци, на 
някакво вътрешно движение. Ефектът се под-
силва и от една призма, оформена в основата 
на черепа. Кристалното творение тежи 5,13 кг, 
високо е 14,7 см, широко - 12,4 см и дълго 19,7 
см. 

Съдейки по някои анатомични особености, 
специалистите са на мнение, че кристалът е мо-
делиран по черепа на жена. Един факт особе-
но тормози експертите: ако е вярно, че целият 
предмет е изработен от един кристален къс - а 
това означава и подвижната долна челюст - как 
е бил разрязван този къс? Планинският квар-
цов кристал не може да се реже и всеки опит би 
завършил с натрошаване. Освен това майсто-
рите по шлифоване знаят, че кварцовият крис-
тал расте спираловидно около невидими оси. 
Те могат да се видят само при определени ус-
ловия и силно увеличение. Обработката може 
да се извършва само по посока на тези оси. И 
най-незначителното отклонение веднага би го 
натрошило на малки късчета. А кристалът на 
маите е обработен тъкмо по този невъзможен 
начин. Това дава повод на един учен да въз-
кликне: „Проклетото нещо не би трябвало да 
съществува!” 


