Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема

(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва домашните и горските
животни по такъв начин, че срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им осигурява чиста,
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи
им радост и здраве, запазва любовта в семействата и

Излиза
всеки
понеделник
Година VI, брой 15 (232) 5 - 11 април 2010 г.

цена 0.55 лв.

ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

води до независимост от менящите се социални и
политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива максимал
но заложбите и дарованията им, за да израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка изминала година Родовото имение увеличава своята парична
стойност, ставайки безценно за децата и внуците.

Колко е
важно
да
бъдеш...
добър

ВЕЛИК
ДЕН
Велик да бъде всеки ден
в живота твой,
от любовта роден!
И нека да възкръсне добротата,
спокойствието и мира,
човещината,
що Бог заложил е във нас децата свои на Земята.
Велик да бъде всеки ден,
със аромата на цветята напоен,
със красотата на дъгата
и мъдростта на светлината!
Да бъде!
Мария ИВАНОВА,
Стара Загора

но не
от
Оскар
ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРСКИ
Уайлд
ВЛАДЕТЕЛИ
Посветено на Присъединяването на Република
България към Европейския съюз

ІХ в. пр. Хр.-ХVІ в. сл. Хр.
Боно ШКОДРОВ
Всички народи на планетата земя търсят своя произход, древните си корени.
Не всички обаче успяват да изпълнят този си дълг
пред своите предци.
Главната причина е, че древните корени на дървото
на човешкия род и техните историографски интерпретации са дълбоко преплетени и в голяма степен фалшифицирани в съвременната историография.
Всяко същество на планетата Земя има
естествено право за защита от своите
родители.
Всяко същество на планетата Земя има
естествено право да защитава своите
родители.
Всяко разумно човешко същество има
естествено право да знае истината за своите
родители, род, родина и предци.

Родовото
дърво
Автор:
Боно Шкодров

На основание споменатите принципи, представяме
нашето изследване :
Истината за Българите
В ПЕРИОДА ІХв.пр.Хр.- ХVІ в. след.Хр.
Продължава на стр. 2

Оля ОБРЕЙКОВА
Много исках да напиша книга, да предам
сравнително малкия си житейски опит и да
помогна с него на хора, в моето положение.
Пък и да направя нещо стойностно с живота
си, да постигна нещо, което да ме изпълни с
желание да се боря. С чувството, че оставям
нещо след себе си. Исках същото, каквото
и всеки друг. Защото изконният ни стремеж
в живота е да бъдем запомнени, а не безславно да се запътим към вечността.
Продължава на стр. 22

О УВАЖАЕМИ

ЖН
А
В

ЧИТАТЕЛИ!

Търсите ли в. “Родово имение”?

618

ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618

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

Родов корен
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ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРСКИ
ВЛАДЕТЕЛИ
ІХ в. пр. Хр.-ХVІ в. сл. Хр.
Продължава от стр. 1
КАН БУРМА
ІХв. пр.Хр.
Предприел строителство на огромно светилище Алп-Капа, което породило недоволства, вълнения и религиозно разделение на
КИМ-АРИЙЦИ и БЪЛГ-АРИЙЦИ = Сармати.
Ким-арийците са част от синдийците
(индо-иранските арийци). Те се нарекли
така, защото вярвали в легендата за изобразяване на Всевишната своя прамайка Камир
от тесто (хляб). Ким-арийците я почитали и
давали нейното име на своите деца. Те не
изтърпели това, че останалите синдийци
започнали да правят каменни изваяния на
върховният бог Тангра в кощунствен вид
на обикновен човек, а не в островърха каменна планина с гладки и равни склонове
(пирамида). Бълг-арийците=Сарматите в кощунствен вид изобразявали общите арийски богове от злато.
След смъртта
на кан Бурма
народът му
се разделил.
Кан Бурма е
погребан в АлпКапа

КАН АЛБУГА-БЪЛГАР
808-755
СИН НА БУРМА
Управлявал 33 години и династията му
получила прозвището “САРМАТИ”. Според
българските предания след неговата смърт
Тангра превърнал душата му в крилат змиевиден дракон (барадж) и му заповядал да
покровителства земите на българите.

КАН БУРДЖАН = ПАРТАТУА
СИН НА ТУХЧА
683-633
Поради възникналите религиозни противоречия по времето на кан Бурма и междуособиците Ким-арийците се преселват на
древните земи, но попадат в робска зависимост от асирийците. В защита на своите
сродници от арийски произход войските на
кан Бурджан воювали с голи глави, т.е. без
защитни доспехи, а във втората фаза, срещу
войските на цар Асархадон - със защитна
маскировка на главите с образ на вълчи глави. Кан Бурджан възстановил българското=
самарското=арийското=кимерийското господство на територията на бившата Самарска (Шумерска) държава. В разчетените надписи Асархадон (680-669) сарматите и кимерийците воювали с вълчи глави (т.е. защитна
маскировка на главите) срещу асирийците и
издавали особен боен зов, което внасяло
страх и смущения в противниковата войска.
Отбелязано е също, че конниците с вълчи
глави завладяли Асирия, Мидия и всички
други страни. В тези надписи кан Бурджан е
наименован ИШПАКАЙ, а в легендите, пренаписани в еврейската Библия, е казано, че
всяка стрела от колчана на неговите войни
е “отворен гроб”.
КАН АЗАК = МАДИЯ=МАДЖИ
СИН НА БУРДЖАН
633-611
Продължил завоеванията на своя баща
и в Египет. В срещата му с войските на фараон Псаметих (663-616) постигнал споразумения и подписал договор. Египет се задължил да плаща ежегоден данък на Азак.
Сключил съюзнически договор с Мидия,
но чрез хитрост Асархадон създал раздори
между съюзниците. Жертва на заговора и в
нарушение на договора от страна на мидийците е неговият наследник на държавната
власт, по-младият му брат Котраг.

КАН САМАР
СИН НА ТУЙМАС
По неговото време Старите българи =
Сарматите, ползвали древната писмена
КАНА СОРЕН
система САМРА, която в съвременната исто596-576
риография най-често се назовава “ТАМГИ”
ЖЕНА НА КОТРАГ, ПО-МЛАДИЯ СИН НА
и се тълкува като лични знаци или знаци с БУРДЖАН
магическо значение.

След смъртта на Азак чрез измама мидиецът Киаксар (635-596) погубил неговия
брат КОТРАГ, по-малкия син на Бурджан.
Неговата съпруга поела държавните задължения. Царицата Сорен водила ожесточени
сражения с мидийците и разбила войските
им в АЗАК=КАВКАЗ (Азак-Бурджан) (Азербейджан). Значителна част от нейните войски били жени, поради което възниква легендата за амазонките, мъжеубийките-сармати.

Амазонките
на Сорен.
Древна интерпретация

Народът на
Сорен.
Съвременна
интерпретация

АМАЗОНКИТЕ
НА СОРЕН.
Съвременна
интерпретация

КАН АКБАЛ
СИН НА САМАР
КАН ТУХЧА
СИН НА КАН АКБАЛ

Релефен
образ на
Сорен

За амазонките, жените войни, свидетелствуват поредица антични автори, които
описват, че при сарматите, когато загине в
сражение съпругът, държавната отговорност ПОЕМА НЕГОВАТА СЪПРУГА.
Не само античните повествователи, но
и археологическите изследвания на погребални комплекси доказват участие на млади
жени в решителни военни сражения на Сарматите =Българите.
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подготвял война срещу тях. Завърналият се
Аскал=Анахарсис се опитал да го разубеди,
но бил обвинен в предателство спрямо държавата и измяна на религията, поради което е убит.

КАН ЛУТ
СИН НА КОТРАГ И СОРЕН
Той е отмъстител за убийството на своя
баща КОТРАГ. Сключил договор с персите.
Подготвил подбрана порода бойни коне,
обучени във високопланинските региони
на Азак=Кавказ. В сражение между двете
армии, сарматската=българската и мидийската, Киаксар бил убит.
ЛУТ предоставил териториите на своя
дядо АЗАК=МАДЖИЯ=МИДИЯ на властта на
персите и се върнал със своята непобедима
конница при своята майка, КАНА СОРЕН
(596г.), в АЗАК=КАВКАЗ.

КАН АСПАРИК
СИН НА АСКАЛ=АНАХАРСИС
558-530
Роден е в 580 г.пр.Хр. Воювал срещу персийкия цар Кир. В една от битките Кир го
пленил. Аспарик го предупредил за пророчеството, според което, ако го убие, той
също ще умре. Цар Кир убил кан Аспарик
Златната
корона на
(Spargapis-gr=Sarmatis). В същата година той
Сорен
умрял, като паднал от коня. Двамата влао плохой душе: зависть имеет следствием детели са родени, управлявали и умряли в
злобу по отношению к благополучию дру- едни и същи години.
га и ближнего своего. Страсть вызывает раКАНА ТАМАР
зочарование в пустых надеждах. Скифы не
СЪПРУГА НА АСПАРИК
одобряют поведение таких людей... ненаЖена на Аспарик е масагетската принцевисть и зависть и любую страсть, которые
возбуждают недовольство, они беспре- са Тамар-Бика, известна в историографията
станно презирают со всей силой, так как они под името ТОМИРИС (ТАМАР-РИКС), която
след смъртта на своя съпруг, кан Аспарик,
вредят душе.
поела командването на войските, победила
Кир и поставила отрязаната негова глава в
КАН АЙАР
мех с кръвта на неговите загинали войни с
СИН НА БУЛАТ
Поради дългото отсъствие на своя брат думите: «...искаше кръв...пий кръв...!»
Кана Тамар-Бика победила войските на
Аскал=Анахарсис (около 30 г.) след смъртКир,
намерила трупа на убития си съпруг и
та на баща им Айар поел дънаправила
неговия погребален комплекс,
ржавната власт. Заради неплатен данък от гръцките градове известен под наименованието “Иссыкский
в северното причерноморие золотой человек”.

Сражение между сарматската=българската конница и конницата на Киаксар.

КАН БУЛУТ=ГНУР
СИН НА ЛУТ И ВНУК НА КАНА СОРЕН
Установил нова посока на международно сътрудничество.Управлявал 10 години.
Прославил се с добродушие и миролюбие.
Неговата съпруга е от остров Крит. Разрешил на гърците да построят няколко градове в северното причерноморие срещу
голям данък. На основа на по-древната
писмена система от епохата на неолита
въвел правило да се води преписка с другите държави на обща писменост и език
заради което получил прозвището КрешКрит. (http://balgarite.interbgc.com). Част ІІ,
Гл.ІІ)
КАН АСКАЛ=АНАХАРСИС
СИН НА БУЛУТ и съпругата му от остров
КРИТ.
Още от дете добре овладял не само
гръцки език, но и редица други езици.
Притежавал и пророчески способности. След израстването му неговият баща
го изпратил като посланик при цар Крез,
Мидия, Индия, Египет, Сицилия и Гърция,
където посетил първенците на обществото, а също и мъдреците. Пребивавал
е известно време и на остров Лесбос и
полуостров Коринт. Придобил признание като един от най-великите мъдреци
на своето време. Писал стихове, поеми
и трактати. Бил личен приятел на Солон.
Голяма част от неговите мъдрости са
известни чрез Херодот и Диоген. Поддържал кореспонденция с тракийските
царе. Участвал в Олимпийските игри и
печелел награди. Избран е за член на
гръцкия Ареопаг.
Голяма част от неговите мисли и мъдрости и сега са запазени в езика на различни народи:
Зависть и страсть явно свидетельствуют

Автори:
А. Цик и Р. Бонг
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КАН АУДАН
била в поречието на река Днепър, така наСИН НА АЛВАР
реченото Каменское городище с огромни
Роден в 486 г.пр.Хр. в семейс- размери (12кв. км) и мощни укрепления.
твото на Борис
Имал особена любов към конете. Запазен е
неговият израз: «...предпочитам цвиленето
КАН ШИРАК
на конете пред звуците на флейта...». Филип
СИН НА КОЛИН
Македонски извършил грабеж в териториите му, като му отнел 20 000 породисти коня,
525-475
за да развъди тази порода в Македония. Отвлякъл и 20 000 момчета и жени, всред коиКАН САУМАК
СИН НА ШИРАК
то и сина на Етей, Баламир=Балакър (Квинт
Курций Руф). Това било причина за поход на
КАН БАЙТ
войските на Етей и неговия брат Бояр, които опустошили столицата Пела, но при заКАН ТАЙГА
връщането в планинските проходи Етей бил
нападнат и убит в засада. В българските леКАН НАР
тописи това е отразено по следния начин:
“...Внукът на Кам, Етей, не повярвал на
КАН САНАР
предсказанието на кама (прорицателя), че
ще загине, ако нападне владенията на БалКАН УФА
бала (Македония). Загинал в 339г. в бой с цар
Балиду Балбалам (Филип Македонски). В паКАН КАРА
мет на неговото геройство (а също и геройството на дядо му) българите дали на Склан
КАН УГОР
(българската държава) второ име Атил, а самият Балиду оженил синът на Етей, Баламир,
КАН БОЯР
за своята приемна дъщеря Уран-Бика“.
ПОТОМЪК НА УФА И БРАТ НА
ЕТЕЙ.
КАН БАЛАМИР
Отговарял за западните обласСИН НА ЕТЕЙ
ти на държавата по поречието на
339-320
р. Дунав.
Помогнал на Александър Македонски да
Заради кражба на 20 000 поро- покори Персия. (В историята на Квинт Курдисти коне и 20 000 жени и момче- ций Руф е отразен под името Балакър.)
КАН АСПАРИК 558-530
та от Филип Македонски извършил наказаСИН НА АСКАЛ=АНАХАРСИС И СЪПРУГ НА телен поход и разгромил неговата столица
КАН АЛБУГА= СЪГЕРКАН
МАСАГЕТСКАТА ПРИНЦЕСА ТОМИРИС-БИКА.
Бал Бал (Пела), но при завръщането в един
БРАТ И СЪУПРАВИТЕЛ НА БАЛАМИР
проход отрядът на неговия брат
339-310
Етей попаднал в засада и Етей заРазбил войските на Александър Макегинал. Преди похода Етей съну- донски в 331г.пр.н.е. заради нарушение на
вал алп Вълк, който му казал: “Ако условията за мир с Идел.
отидеш в този поход, ще загинеш,
но българите ще завземат голяма
придобивка. Ако не отидеш, ще
останеш жив и ще живееш дълго,
но българите ще претърпят поражение”. Етей тръгнал в поход, за да
победи неговият народ. В памет на
това геройство българите нарекли
този планински проход “Кам”.

КАН КУНДУЗ
СИН НА АСПАРИК И ТАМАР-БИКА
530-494
Разбил персийския цар Дарий І. Неговият по-стар брат Колин (555-486) му помагал
във всичко и бил командващ на войските
“център” и глава на царския съвет.

Монета
на Атей

КАН МОСХА
СИН НА КУНДУЗ
494-488
КАН ЕТЕЙ, АТ, АТИ
Воювал срещу Персия. За своите чести
ПОТОМЪК НА УФА
нападения срещу Тимер Капа (Сарматските
380-339
врати –Кавказ) получил прозвището “ТиПри неговото управление държавата
мер”. Неговата жена е Симбир-Бика, дъще- била в разцвет и разширение на изток от
ря на вожда на племето Ширак. Майката на Бактряна и на запад до изворите на река
Симбир-Бика е била от рода Шан.
Дунав. Търговията с гърците имала важно
значение особено за Атина, която разчитала
КАН АСКАЛ
на доставки от хляб. По свидетелство на ДеСИН НА КУНДУЗ
мостен ежегодно доставяното количество
488-486
хляб е било около милион пуда. Филип МаСлед смъртта на своя брат Мосха той се кедонски чрез пиратски действия се опитоженил за вдовицата Симбир-Бика. Умрял вал да пречи на тази търговия, като ограбил
след пир в чест на гръцките посланици. Раз- повече от 170 кораба, с което предизвикал
пространил се слух, че го е отровил трети- Етей да изпрати послание: «...не ми пречете
ят брат Алвар, който похитил Симбир-Бика на търговията, защото ще дойда да напоя
и наскоро след това бил убит от мълния на конете си във вашите реки...!». Търговскибрега на река Днестър.
ят обмен по времето на Етей не е бил само
хляб за Атина, а множество стоки, като разКАН БОРИС
мена между Евро-Азия. Етей издавал златни
СИН НА КОЛИН- БРАТ НА КУНДУЗ
монети със своя образ и надпис на обратна486-475
та страна с писмени знаци на Старите бълРоден в 530 г. пр.Хр.
гари. Предполага се, че неговата столица е

КАН ТАРГИЗ
СИН НА БАЛАМИР И УРАН-БИКА
320-314
Баща му го нарекал Таргиз в чест на разгрома на Персийския цар Таргиз (Дарий ІІІ).
Потушил вътрешни вълнения в държавата и
след шест години управление доброволно
се отказал от властта. Умрял на възраст 120
години в 236 г.пр.Хр.
КАН АРБАТ
СИН НА ТАРГИЗ
Златната царска
корона на сарматските
=българските
владетели

КАН БАЛАК
СИН НА АРБАТ

КАН ЧИБУК
СИН НА БАЛАК

Сарматски = български
надпис от Бактрия

Български дух
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Сарматска= Българска керамика от Бактрия

Монети от периода на Кан кашан

КАН КУР
Сарматски =български писмени знаци
от Бактрия

КАН КУБАР
КАН АСКАЛ

Писмени
знаци “Куниг”
върху монети
и съдова
керамика от
епохата на Кан
Кашан


КАН АЛАН
ВНУК НА КУБАН
140-107
След 6 години разпокъсаност отново обединил държавната власт. По време на сватбата на неговата дъщеря Уз-Бика край брега
на река Кубан пируващите били неочаквано
нападнати от войски на Бершуда (Босфорското царство), които пленили малолетния
син на Алан, Сакмар (Саумак). От това се разразила дългогодишна война между Идел и
Бершуда. В тази война българските войски в
началото оглавявал Келбир, а след това Балак, синът на Келбир и Уз-Бика. Бершудците
били разбити и Саумак освободен, но царят
на Дарбазан (Понтийското царство) дошъл
на памощ на бершудците и в 107 г. пр.н.е.
отново пленили Саумак. Узнавайки за това,
Алан умрял, а синът му Саумак умрял в заточение в Дарбазан. Тялото на Саумак било
откупено за голямо количество злато и бил
погребан в родината си на брега на река Сакмар.

понденция, които били наричани
“Куниг”.

Писмените знаци
върху обратната
страна на
монетата са
на Кашанското
писмо=Куниг

КАН АСПАР
КАН КАШАН
СИН НА КАНДЖАЛ
Потомък на Сигеркан. Неговата майка е
кашанска (масагетска) принцеса. В младостта си извършил поход на Изток до река Хин
(Инд) в Западна Индия. На Запад разгромил
и подчинил Даките, а на юг - Кавказ и Мала
Азия. Превзел Мидан (Азербейджан), Аряк
(Армения), Барджил (Персия) и подчинил
държавата на селевкидите. Някои смятат, че
той е съставил кашанското писмо, но всъщност той направил писмена реформа, като
от по-старата система “Самра” отделил знаците с религиозно и магическо значение и
знаците за държавна и обществена корес-

КАН КУБАН
СИН НА КАШАН
Владетел, който създал редица поеми и песни, отразяващи историята на българите, от
които Кул Гали е запазил следните думи : ”…Иджик (14 953 г. пр.н.е.)
събрал под своята власт седем племена. Благодарение на това създал
един народ Българи. Таргиз (320 г. пр.н.е.)
заставил всички да мислят за запазване на
единството, за запазване на властта. Кашан
разширил териториите от Седемречието
(Бактрия) до Сула (Дунав). Те предприели
тези действия по внушението на Тангра. Аз,
Кубан, съм потомък на Иджик, Таргиз и Кашан. Аз моля Тангра да ме вразумява както
моите предци”.

Релеф: Кан Алан и неговия син Саумак

КАН САРИЧИН
СИН НА БАЛАК И ВНУК НА АЛАН
107-65
В неговото царстване Бершуд (Босфор
ското царство) попаднало под власта на
Римската империя.
Саричин водил първите сражения с Римляните.
За този период римският историк Плиний Стари казва: “ ...По най-ниски изчисления... всяка година... отнемат от нашата
КАН ЧИЛЯР
империя по 100 милиона сестерции... а ни
СИН НА КУБАН
изпращат... такива стоки, които при нас се
152-146
продават 100 пъти по-скъпо”. Това определя
Бил свален от престола от племенните и военната стратегия на Римската империя
вождове (тархани).
на изток. Първите сражения между римските легиони и сарматските=българските
войски в северното Причерноморие са в І в.
Керамични съдове с летящи пр.Хр., по времето на кан Саричин (107-65 г.
коне. ІІІ-Ів., Хорезм
пр.н.е.) и Луций Корнелий Сула. В тези сражения Боспорското и Понтийското царство,
които са под властта на Митридат VІ и Парфия (Партия), след две неуспешни войни със
Сула и сключения мир в 85 г. пр. н. е. оттеглят
своята подкрепа за кан Саричин и дават територии и плацдарм за римските легиони.
(История на древния Рим, стр. 169). В 66 г. пр.
Хр. римските войски, предвождани от
Гней Помпей, нахлули в Колхида, а след

Монети от времето
на Кан Саричин

това и в Армения (2, стр. 190). “...Опитът на
Помпей (65г.) да мине от долината на Фазис
към Каспийско море и да завладее древния
търговски път за Изтока завършил с неуспех.” (2, стр.191).
Тронната зала на Кан Кашан. Топрак –кала.
Реконструкция по В. М. Масон

(Следва)
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Сладките плодове
на метаморфозите
Небето на поезията е в нас
По случай Световния ден на поезията (21
март), Първа пролет и
Благовещение (25 март)
Регионалната библиотека и Военният клуб в
Кърджали канят поетесата журналистка Керка
Хубенова от Стара Загора да представи своята
най-нова поетична книга
„Криле над Тадж Махал”.
Тя е авторка и на още три
стихосбирки: „Внезапни
рифове” (1990), „Обелиск на самотата” (1996),
„Пясъчният мим” (2002).
Член е на СБП. В момента
работи като специален
кореспондент на „Интермедия” – София, издател
на пет национални седмичника, и Информационна агенция „Блиц”. Четирите й книги са четири
нови крачки в поетиката
и в нейното самопознание. След посещението й
в Индия се ражда идеята
да събере най-хубавите
си стихове за любовта,
увенчани с едно красиво
заглавие. И това решение
е съвсем естествено. Не
може преминалият през
портата на духа (Тадж Махал) да не поиска да лети
в стих, било то насън или
наяве. От върха на минаретата все нагоре и все
нататък… Натам, където
битува вечната любов.
Раззеленява ли се заедно с идващата пролет
и поезията и животът,
Керке?
- Няма как да бъде
иначе. Животът е велика
сила и това е неминуемо. Но трябва да имаме
изострени сетива, за да
долавяме неговите фини
вибрации и да реагираме подобаващо. Така ще
можем да усетим живото
му присъствие в битието
си и да му отдадем заслужената почит. Ще имаме
и очи да следваме растежа му, уши да чуваме
предупрежденията му и
език да усещаме вкуса
му. И най-вече сърце да
го изживеем така, сякаш

е за последно. За
да можем
един ден да
си кажем:
„Благодаря
ти, Боже, че
не ми позволи да пропилея нищо от онова, което
ми даде! Дано да съм ти
го върнал преумножено,
като съм раздавал щедро на ближните. Оскъдиците са за бедняците,
а аз съм духовно богат и
затова живях един хубав
живот”.
Поетите са надарени
с такива сетива. Но
това задължава ли ги
да работят и за сетивността на другите, на
своите читатели?
- Една индийска поговорка казва: „Всичко,
което не е дадено, е загубено”. И без да го съзнава добре, поетът дава в
тази посока според даденото му. Той е тук найвече за да задава въпроси. Но това не са просто
изречения,
завършващи с въпросителна, а
едно цялостно звучене.
Едно усещане след общуването с поезията за
дълбини на помислите,
чувствата, преживяванията.... Поетът понякога
отговаря риторично на
тези въпроси, а друг път
просто ги оставя да си
висят. И когато читателят
сам намери отговорите,
остава с усещането за истинска и стойностна поезия. А ако и успее да се
идентифицира с предложения текст, така че все
едно той го е писал, или
се отнася за него, тогава
вече летвата е вдигната
много високо! В това се
състои великата сила на
словото. Всеки да го усети и да го разбере, сякаш
е адресирано точно за
него. А в най-извисеното поетично слово винаги има прорицателност.
Много би ми се искало
и моето да е поне малко
такова.
Дали пък светът на

поетите не е един вид
жертвоприношение?
И неговият болезнен
стон да сочи пътя на
пречистването?
- Най-вероятно. А мо
же би е точно така! У нас
всеки миг умира по нещо
и на негово място се ражда друго. И ако на биологично, на клетъчно ниво
е неуловимо, то на духовно ниво се осъзнава,
че това води към трънливия път на пречистването. По този път има
много скърцане с протезите на ампутираните
криле, но и попадане направо в небето, без да се
строят писти за летене.
Става страшно, когато
скриеш това небе толкова дълбоко в себе си, че
вече не вярваш в него.
Тъкмо предполагаемото му отсъствие ражда
страданието ни. Макар
че в поезията не може
да се мине без него. То е
вкусът от горчилка и сол,
от огън и пепел, от метал
и пясък все между „зъбите” на духа ни.
Перото ти ранява с
ярост злото, с главата
си трошиш клоните му,
но май вече разбираш,
че най-доброто сечене
е с думите на любовта.
От това ли се нуждае
т.н. „зло”?
- Убедена съм. Макар че народът ни казва
противното: „На каквато
брада - такъв браснич!” и
„Око за око - зъб за зъб!”.
Но вече съм сигурна,
че антидотът на злото е
само любовта. Тя го обезоръжава, неутрализира, обезсилва. Отнема
му възможността да се
мултиплицира. Но за подобна любов са нужни
огромни усилия. Нужен
е Сизифов труд, който да
е преминал през пъкъла
на собственото ти битуване. Затова пък тази метаморфоза и с думи, и с
дела дава много сладки
плодове.
Как ти чувстваш тези
преобразувания чрез

светлината на словото?
- Като получаване и
отдаване. Приетата енер
гия се акумулира и води
до взривове. Просто
трябва да се отдаде или
да се трансформира в
друг вид енергия. Онова,
което получаваш, складираш и мъкнеш цял
живот като мравчица,
носеща товар по-голям
от собственото си тегло, един ден трябва да
употребиш по възможно
най-правилния начин. И
той се състои в това, да
се отгледат най-добрите семена за посев. Тези,
които ще повтарят предопределените цикли на
живота и на духа, макар
че всеки един от нас внася свой аромат и колорит в тази предзададеност. Така светът може да
я понесе. Това става чрез
яркостта и пъстротата
на нашите индивидуалности. А колкото до мен
- аз един път складирам,
трупам, друг път жъна,
меля и меся хлаб. Трети
път сея от семената, които други са складирали
преди мене. Не ми сече
брадвата на едно място,
както обичам да казвам.
За какво открехваш
най-много вратите на
душата и сърцето си?
Коя е първата ти кота в
него?
- Има една територия,
едно лично пространство, в което всеки човек
влиза сам и не допуска
никого там. Дори самият
той ходи в него на пръсти като в зала, изградена
от кристал. И ако допусне
някой само да надникне
в предверието му, това
мигом ще заприлича на
любопитството на слон в
стъкларски магазин. Така
че тази територия и в бъдеще ще си остане само
моя. Не по-малко моя е
обаче и една друга територия - тази на семейството ми, на любовта към
съпруга ми, с който сме
в пълно духовно съзву-

чие заедно повече от 20
години. Така е от първия
миг, от който сме заедно. Хубаво е, че животът
с това опроверга моите
съмнения за подобна
възможност.
Направила си толкова
много интервюта. Но
кой въпрос би си задала сама? И как би му отговорила?
- Имам наистина стотици интервюта за 30 години в журналистиката.
От такива с обикновени
хора, преживели драма,
възход или падение, до
големи творци на изкуството и литературата,
видни политици, духовни учители в индийски
ашрами, наши духовни
лица от различните християнски деноминации и
религии в страната ни;
именити наши и чужди
учени, хора с извънсензорни способности, хора
с всевъзможни дарби.
Тези контакти са неоценими. И в този смисъл аз
се чувствам хиляди по
хиляди пъти щастлива,
заради общуването си с
тях. И хиляди по хиляди
пъти по-богата от всичките иманяри. А колкото
до въпросите, не мога
да отделя един като найглавен. Ежедневно си задавам по много въпроси
и все си блъскам главата
да намеря отговорите
им. Понякога успявам
да уцеля верния и да го
„запиша на челото си”, за
да ме предпазва от често
повтаряни грешки. Повечето от въпросите обаче
висят като обеци на ушите ми и дрънкат предупредително: „Внимавай
къде ходиш! С кого влизаш в гората? Има ли нож
в ръкава на този, който
те прегръща? По-важното е да продължаваме да
се питаме и така да трупаме познание за света и
за себе си.
Интервюто взе
Лияна ФЕРОЛИ
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Керка ХУБЕНОВА

Из “Криле над Тадж Махал”
Когато розите танцуват
на поета Валери Петров
Аз не зная „Какво си любов...”?
(Един странен Валери Петров
в младостта ми през май ще попита.)
И танцуващи рози ще скитат
на живота по тази арена
аплодирани, хулени, гневни.
„Какво си любов? Ах, какво си, кажи?...”
Този мъчен рефрен ореолно кръжи.
И така озарява, и така ни превзема
риторичното чувство в преживяната сцена;
И актьорите сякаш съдбовно преплитат
всяка реплика с този живот непрактичен.
А нейде зад сцената той проектира
тяхното „Утре” зад кулиси гримирано.
Обладана надежда протича
в седем чакри с парола: „Обичам”.
Енергийният код дешифрирам –
и след трийсет години прозирам,
че не зная какво си любов:
Божи дар, или... послеслов?!

Тайнство
Мили мой, мъжествено отричане
на моя малък шанс да бъда силна.
Женската ми слабост те обрича
да ме закриляш.
Мили мой, трогателно прозрение
за нетленното на дълбината,
от която тръгва този трепет
на сърцата.
Странен мой, галактика от тайнства.
в нейните планети аз прониквам.
Опознавам светлата безкрайност
и...обичам!

Сливане
Ах, гърдите ми – бели пики във черната нощ.
А в очите ти – нощен блясък от звездния кош.
Ах, ръцете ми – сто змиорки танцуват по теб.
Раменете ти – две луни в омагьосана степ.
Ах, косите ми – разлюляна от пламъци ръж.
Любовта ти – стопена от нежност
в синкав дъжд, в топъл дъжд.
И вали, и вали... и разсъмва света променен:
Аз – във тебе, Ти – във мен!

На върха на иглата
Няма дъжд, няма сняг и не свети луната.
Нейде в мен тишината пищи.
Вълчи вятър от снощи приспал равнината –
в този град до полуда плющи.
И политам към теб, и излитам от теб,
и пропадам над болки и страх.
Няма връщане в тази подобно на степ
необятна тревога... Разбрах,
че изтлея завинаги в мене покоя.
И сега тази луда душа
няма място на моето тяло във зноя,
а е сбрана във връх на игла.

Неизбежност
Прогаряше ме погледът ти скрито
и слънчевият сплит у мен разплиташе.
С една неповторима неизбежност
размекваха се костите от нежност.
Завърташе се женската вселена
в контрастите на срив и вдъхновение.
И... капех разтопена във всемира
на твоите ръце от мъжка сила.
Материята жива обладаваше
възторжените духове на тялото.
Кентаврите на тази дива обич
изцвилиха във Космоса – безбожно.
Загасваше на ирисите силата,
а Гершуин ”...във синьо” още свиреше.
Стръвта на цилиндрично огледало
ловеше края, свързан със началото.

Изкуство, култура
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ИНТЕРВЮ С
ХРИСТО ТАНЕВ

в-к „Литература и общество”,
Варна, брой 1 (7), февруари 2010 г.

взела интервюто Людмила БОГОСЛОВОВА
На каква възраст разбра, че рисуването е
твоята стихия?
– Не знам какво е заложено в мен, но съм
убеден, че голяма част от
моите умения се дължат
на майка ми, която имаше във всяко отношение
удивителното чувство за
мярка. Тя можеше всичко
да прави с любов и въображение,
излъчвайки
равновесие и хармония.
Убеден съм, че всеки човек се ражда с някакъв
творчески
потенциал,
който се развива или изчезва в зависимост от условията в семейната среда и училището.
Спомням си много добре и моята първа учителка, която забеляза уменията ми и тактично ме
насърчи още повече да
рисувам. Никога няма да
забравя и предречените
похвални думи, отправени към мен от страна на
моя професор, известния
художник Васил Стоилов.
Те ме окрилиха, но и внушиха чувство на отговорност. Няма да забравя и
поставения кичур с коса
в прегъната моя рисунка, направена когато съм
бил на 4 години. През целия си живот майка ми
пазеше всичко това като
сакрална част от семейните ни реликви.
Какво е за теб езикът
на цветовете?
– За мен те представляват своеобразна азбука, с
която може да се изрази
не само отделна дума, а
и цяло поетично изречение. Казано по-ясно,
комбинацията от цветове може да се възприеме
и като музикална фраза,
която е възможно да прерасне в рапсодия. Когато
научих, че ИН и ЯН енергиите не са само в обкръжаващия ни свят, но и в
словото, песента, образа,
танца и числата, си обясних как мога да открия
и отделя позитивното от
негативното излъчване,
т.е. хармонията от хаоса,
в която и да е творба. За
мен цветовете представляват вид вибрации, чието място и последователност можем да открием в
природния феномен на

дъгата. В нейните седем
основни цвята има не
само нотната стълбица,
но и закодираното магическо число 28.
Когато говорих с един
от изследователите на
влиянието на цветовете
върху водата като информационен носител,
той ми каза: „Ще дойде
ден, когато цветната дъга
ще се изучава не само от
художниците, а както се
изучават елементите от
Менделеевата таблица!”
Това
предсказание
никак не ме учудва, като
имам предвид огромните
открития, които станаха
и поясниха взаимовръзката между видимия и
невидим свят с неговите
паралелни светове и видове енергии.
Как приемаш сънищата на Гойя и как депресията и символиката
влияят на твоето
творчество?
– Когато съм в депресия съзнателно избягвам
всякакво рисуване, за да
не оставя отпечатък на
моите проблеми в новите ми творби. В такива
моменти предпочитам да
чета, да бъда с приятели,
изчаквайки новия изгрев
на Слънцето в прекрасните паркове край Стара
Загора. С тази моя медитативна практика възвръщам силите си и влизам в кондиция. В такива
моменти вземам важни
за мен решения, а и се
раждат нови идеи за реализация. Тази моя терапия, която винаги ми носи
ползотворен
резултат,
открих най-вече на Рила.
Прилагал съм я в Централен Балкан, по брега на
Черно море и винаги съм
се чувствал с възвърнато
самочувствие. Тук трябва да подчертая моята
убеденост, че първостепенната задача на всеки
творец е да бъде лечител
на зрителя и слушателя. В
това намирам и смисълът
на моето творчество. Останалото е от Лукавия!
Колкото до творчеството на гениалният художник Гойя, за мен то е
присъда и отражение на
определено историческо
време, свързано с про-

явите на Инквизицията
в Испания, т.е. на католическа Европа. Това реално
е времето на Антихриста,
обсебил Християнските
институции и поставил
обществата да живеят в
страх, мрак, хаос, тоест
в безизходна депресия.
„Капричиите” на Гоя са
гениална илюстрация и
документ на неговото
пъклено време. Това е и
истинският реализъм, по
чийто път са тръгнали и
много други гениални
художници. Всички те са
създавали
огледалния
свят на своето време.
Когато говорим за
символите, трябва да
имаме предвид, че те
съпътстват човека от
раждането му до неговата смърт. Всичко около
нас е символ, който може
да е носител на позитивни и негативни енергии и
внушения. Хералдиката,
семиотиката са части от
езика на символите. Тяхната сила е била известна
на нашите предци още от
най-дълбока древност.
Не случайно още през
VІІ век пр.Хр. китайският
мъдрец и философ Конфуций казва: „Знаците и
символите
управляват
света!”. Тази максима се
оказа вярна! Японският

учен д-р Масару Емото
откри, че образът също,
както и словото, оставя
своя позитивен или негативен отпечатък в кристалната решетка на молекулата на водата. Тези
знания за съжаление
умело се използват днес
от вилнеещите по света
тъмни сили, които чрез
негативни знаци и символи ни натрапват своята
воля. Това може да го видим навсякъде. Пример
за невежество е например, когато любяща майка, за да бъде в крак с модата, е купила фланелка
за детето си с отпечатан
на нея зловещ изрод или
череп с кости. Вечерта,
когато детето се прибере в къщи, се оказва, че
е неразположено и нервно. То подсъзнателно е
събрало негативни сили
от погледите на хората.
Обратният случай също е
изследван, когато на тази
фланелка е изобразено
слънце, вода, гора, цветя,
листа и др.
Твърдо съм убеден, че
ако обществото ни се освободи от тези самоотрицания, болестите рязко
ще намалеят. Тук ролята
и отговорността на художника е изключително
голяма!

Стремежът на всеки
творец е да бъде различен. Как приемаш твоето различие?
– Човекът се ражда не
да оцелява, както е сега,
а до безкрай да усъвършенства своите умения
и творчески възможности. Майката природа му
е осигурила всичко необходимо за неговото рационално съществуване,
без необходимостта от
генномодифицирани кастрати. Затова всеки обществен модел, който не
осигурява възможността
отделният човек да има
свободата да реализира
собствените си възможности, е пагубно вреден
и не води до никъде.
Днешното
консумативно общество изкуствено създава условия за
изява на ЕГОТО на човека
чрез външното показно
различие.
Резултатите
са потресаващи! С тази
умишлено
принизена
ценностна система не
само ние, българите, но
и светът влезе в поредния сатанински капан на
бездуховното щеславие
и аналфабетност.
Затова, ако искаме да
бъдем личности, а не зомбирана биологична маса,
стремежът ни трябва да
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бъде насочен там, където можем да бъдем найполезни на себе си и на
обществото с вродените
ни и придобити умения
и навици. Това е пътят на
човешкото достойнство.
В различието ли се разпознава
кукерската
маска? Каква е твоята
маска?
– Всеки древен народ,
който е успял да съхрани
идентичността си, има
и днес своите ритуални
практики за борба със
злото. В кукерската маска, като тракийска мистерия е закодирано човешкото желание за реално
освобождение и избавление в личен и обществен план от неволите,
пороците и най-вече от
болестите. Всяко селище
на Балканите е почитало
този празник на отхвърляне на злото, твърдо
вярвайки на човешкото
обновление в дадената
общинария. Макар и видоизменена тази традиция е запазена и днес в
Кавказко-Алтайския край
и Приволжска България,
което може да ни подскаже, че първобългарите
и траките имат един генетичен корен. Кукерите
обаче винаги са били подбирани между най-здравите и достойни мъже и
младежи на селището.
Смятало се е, че колкото
е по-страховита и грозна
маската и колкото повече чанове са окачени на
кръста на кукера, толкова по-достойна и здрава
личност е стояла зад нея.
Известно е също така,
че жрецът или колобърът по никакъв начин не
са допускали в този обред болни или наранени
участници, което си има
своето обяснение.
Противопоказен пример е днешният политически маскарад, който
с т.н. пиардемагогии и
прочие мурафети докара
страната ни до днешната
безизходица и осигури
да тържествува Злото във
всички сфери на живота
ни. Антикукерски маски
надянаха болни майко
продажници и отцеругатели, които под диктовката на чужди шамани и
прочие манипулатори ни
осигуриха ново робство
чрез самоунищожителните леви, десни и междинни политически формирования.
Изходът от тази безизходица е само един! Налага се, доброволно или
не, всички маски да бъдат
свалени.
Аз отдавна съм си свалил маската и, учудващо,
Злото бяга от мен. И така
ще бъде!

Изкуство, култура
Имам усещането, че
в картините си даваш
воля на Духа пазител,
на помощника, който
ни свързва с другия
свят. Така ли е?
– След като толкова
време отделих, за да премахна страха в себе си, и
имах волята да се самоподложа на експерименти, чиито изход не знаех,
днес мога да кажа със
сигурност, че паралелен
невидим свят съществува, а всичко около нас е
подчинено на всеобщия
космически Закон на
причинно-следствената
взаимовръзка. Старая се
всяка моя картина, знак
или, казано по-ясно, всеки създаден от мен образ
да е носител на позитивни
сили, зареждащи човека,
и други, които осигуряват
чувството за равновесие
и хармония. Те са еднакво необходими на отделния човек, защото са
визуални предпоставки
за неговото почистване
и пречистване. Чистата
помисъл е първата предпоставка за активиране
на Духа пазител!
Говорили сме за две
изяви на АЗ-а, както и
за многоликото проявление на ЕГО-то. Къде е
българинът днес?
– АЗЪТ и ЕГОТО са несъвместими и противоположни наименования,
които взаимно се изключват! Човешкият род се
дели на три групи с променливи характеристики.
АЗЪТ е носител на равновесието и хармонията, т.е.
на общочовешката мъдрост на Земята и е зареден с вътрешна и външна
отговорност. Такъв тип
хора са олицетворение
на просперитета, на Любовта чрез себеотдаването, на вярата в дадена
кауза, както и на надеждата, която ги измъква
от всякакви безизходици. Те са носителите и
на вътрешно осъзнатата
свобода, която ги прави
действителни, а не мними демократи.
В другата крайност е
групата на ЕГОТО, в която можем да открием и
днешните консумативно-паразитни общества,
и самотни екземпляри
с придобит вълчи нрав.
При тях достойнството и
честта отсъстват в името
на личния им просперитет и оцеляване на всяка
цена. По принцип тази
група от пасивни и активни мазохисти, които често сменят местата си, са
с една диагноза на вроденото им робско самосъзнание.
Има и трета група от
хора, които в зависимост

от условията могат еднакво добре да служат,
както на Бога, така и на
Мамона.
Ние – българите, за
разлика от нашите деца
и внуци, които имат нова
мисия, принадлежим все
още към втората група
на оцеляващите пасивни
и активни престъпници.
Малко засега са личностите, които могат без маска и страх да осъзнаят и
да заявят открито: „АЗ
СЪМ И ЩЕ БЪДА”. В този
израз е казано всичко!
От него може да тръгне
нашата предречена промяна. Когато това стане,
едва тогава можем да
наречем себе си любящи
бащи и майки, спасили
новото поколение българи. Не направим ли това,
ще увеличим още повече личната си кармична
обремененост, флиртувайки със сегашната амбалажно-пакетирана „демокрация” и прочие все
извратени „ценности”.
Какво е кодирано в
името „Варна”! А в името „Стара Загора”?
– Ако бъде използвана
свещената глаголическа
номерология за разчитане на името „Варна”, ще
установим, че численият
израз отговаря на цифрата „6”. Това е числото, носещо сакрално значение
на врата, отвор за преминаване от СВЕТА НА
СЛАВАТА в СВЕТА НА СИЛАТА, т.е. на взаимовръзката между Божествения
и Земен свят. Варненци
имат своя мисия точно в
това превратно време на
смяна на времената и на
предречената ГОЛЯМА
ПРОМЯНА. Не случайно точно в този град се
организират ежегодни
семинари, в които става
преоценка на отминалото българско време, а в-к
„Будител” така или иначе си върши работата и
можа да пробуди доста
заспали досега историци.
В името „Стара Загора”
е закодирана цифрата
8. Това число също като
варненското има духовно измерение и е числото на съвършенството,
т.е. на Божествената мъдрост и на вечния кръговрат. Градът ни е известен
с многото си имена и със
своята ОСЕМХИЛЯДОЛЕТНА ИСТОРИЯ, свързана с
периода на най-ранния
неолит. Тук за първи път
след цяло хилядолетие
се възроди ПЪРВИЯТ ГЛАГОЛИЧЕСКИ ЗНАК-БУКВА
със сакрално значение
„АЗ” върху знамето на
Стара Загора. То е дело
не само на старозагорци, но и на специалисти и
изследователи от обще-


ство „ЗИЕЗИ-КАНАЗ”. Тук
за първи път прозвуча и
музикалното изражение
на три от стожерните глаголически букви, преоткрити от Св.КонстантинКирил Философ, заедно с
техните образи, числени
стойности и многопосочни значения. От тук
ще започне и предречената ГОЛЯМА ПРОМЯНА,
свързана с Новата ера на
Зеления Водолей, който
някои наричат не случайно БЪЛГАРСКИ.
В кои държави си бил,
макар и насън?
– В много държави не
съм бил, но в две от тези
които съм посещавал,
съм имал вътрешното
чувство, че ги познавам
и дори, че съм живял там.
Първия път това се случи в Иркутск през 1974г.,
когато заедно с варненските млади тогава художници Ванко Урумов и
Стоимен Стоилов бяхме
на едномесечен пленер.
Една вечер там, на една
от крайбрежните улици
на Ангара, в мен изплуваха странни припомняния, като че ли всичко ми
беше познато в този стар
квартал от Иркутск.
Другият случай стана
в Швеция. Пътувайки за
Норвегия, решихме, че
е редно да спрем в Гьотеборг и да разгледаме
неговия център. На площада пак получих такива
видения и аз показах на
моите спътници къде е
театъра и къде точно можем да пием подходящо
кафе.
За тези два случая, а и
други, случили се с мен
в България, дълго време
смятах, че са следствие от
гледан филм. Сега обаче
все повече се убеждавам,
че е напълно възможно моите видения да са
плод на минали мои прераждания, след като ми
стана известно, че зад чо-

вешкото проявление на
Земята стои духът, който
може да се усъвършенства само в съприкосновение с материята. Така
че всеки земен живот би
следвало да приемем
като космически изпит за
духовно въздигане.
Какво е България за
света? А за теб?
– Светът днес е потънал в безкрайни манипулации, но съвсем скоро на
него му предстои период
на дезомбиране. Той ще е
кратък като времетраене
и едва след това ще се появят нови доказателства,
че не другаде, а в Черноморско-Балканския регион е митичната Обетована земя. Ако визираме
хетския надпис, в който
се казва, че „в Обетованата земя Слънцето изгрява
от морето”, то би станало
ясно за какво става дума.
Заедно с това на човешкия род ще стане още поясно, че целият честотен
спектър на човешката реч
е запазен само в българския език, срещу когото в
момента, а и винаги са се
извършвали поредици от
програмирани диверсии.
Не ние, а светът ще предложи, че точно тук в България е най-подходящото
място за обновената световна организация, позната като ООН. А стане ли
това, ще се сбъдне и друго пророчество, свързано с 1000-годишния мир
на планетата Земя.
Такава е в общи линии
констатацията, направена на базата на утвърдени наши и чужди пророци, учители и духовни
водачи на света.
За мен България е
всичко и най-голямата
ми награда във времето
напред ще бъде, ако се
преродя отново тук, т.е.
в тази Обетована земя, в
този райски кът на планетата Земя!

Пок ана

Клуб „Приятели на Рьорих”
и Национален комитет „Петър Димков”
Ви канят на 15 април, четвъртък, 2010 г.
от 10,30 ч. в НМЗХ
Научно-приложна конференция:

Осъзнатата красота ще спаси света
Опазване на културното и природно
богатство на България
по случай 75-та годишнина от Пакта Рьорих
и 20-та годишнина от отбелязването на
Деня на Майката Земя в НМЗХ
В рамките на отбелязване на Деня на
Земята – 22 април, и съпътстващите
празници в Националния музей „Земята
и хората” (НМЗХ) се провежда юбилейна
конференция и открива съответната
тематична изложба.
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

Гъси – гъси, ПАТИ-ПАТИ

Или суперзнанието,
което губим
Ние със сина ми започнахме да се отдалечаваме от езерото. Володя вървеше отпред. Той някак си се измени: от разсъдлив
и съсредоточен стана радостно възбуден.
Понякога се обръщаше в движение, подскачаше и бързо разказваше:
- Зайчета не съм отглеждал, тате. Друго
съм правил. Не знам как да го нарека. Раждал - не става. Сътворявал? Пак не става съвсем... А да, сетих се! На това вие му казвате
“мътене на яйца”. Значи, аз мътих яйца.
- Как така “мътиш”? Яйца се мътят от кокошка квачка или друга птица.
- Да, зная. Но на мен ми бе необходимо
сам да ги мътя.
- И защо? Я разказвай поред.
- Добре. Всичко се случи в следната пос-

ледователност. Помолих дядо да ми намери
няколко яйца от диви гъски и диви юрдечки.
Дядо първо помърмори малко, но след три
дни ми донесе четири големи гъши яйца и
пет по-малки, юрдечи. След това изкопах
малка ямка, сложих на дъното еленов тор
и трева, покрих го със суха трева и отгоре
сложих всичките яйца, които той бе донесъл.
- За какво ти беше тоя тор?
- Топлина дава. На яйцата им трябва топлина, за да се излюпят патета. И отгоре им
трябва топлина. Отгоре понякога лягах сам,
покривайки ямката с корема си. Когато беше
студено или валеше дъжд, заръчвах на мечката да лежи над ямката.
- А как мечката не счупи яйцата?

- Ами мечката е голяма, а ямката с яйцата
- малка. Тя лежеше над ямката, а яйцата бяха
на дъното. А аз ту на вълчицата заръчвах да
пази яйцата, ту сам спях там, докато пиленцата не почнаха да ги пробиват с човчици.
Толкова е радостно да се види, когато го
правят. Само че не всички се измътиха. От
деветте яйца се получиха две гъсета и три
юрдечета. Хранех ги със семена от треви,
със стрити орехи и сам ги поях с вода! И винаги, когато ги хранех, канех разните животни, които живеят на нашата територия.
- Защо?
- За да видят как се грижа за тях, да разберат, че не трябва да ги пипат, а напротив,
да ги пазят. Спях до трапчинката, в която се
бяха родили гъсетата и юрдечетата, а когато
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се случваха студени нощи или валеше дъжд,
поръчвах на мечока да спи до тях. Патенцата се криеха в топлата му козина и им беше
добре. После, по ред... Около ямката набих
колчета и изплетох ограда от клончета; и
самото гнездо покрих отгоре с клонки. Гъсетата и юрдечетата пораснаха и се научиха
да излизат от ямката. А аз обикалях гнездото им и им виках “пати-пати-пати” - и те
веднага излизаха и тичаха след мене. И след
мечката се опитаха да тичат, но ги отучих.
Мечокът може да иде далеко и те да загинат.
Но оцеляха. Пораснаха, пера им израснаха,
научиха се да летят. Подхвърлях ги нагоре,
за да се научат. После почнаха да отлитат нанякъде, но се връщаха в гнездото си. Когато
настана есен и разните птици почнаха да се
събират на ята и се готвеха да тръгнат на юг,
моите вече големи гъски се присъединиха
към ято гъски, а юрдечките - към юрдечките, и всички отлетяха към топлите страни.
Предполагах и почти бях сигурен, че
през пролетта ще се върнат. И те се върнаха.
О, колко хубаво бе, тате! Като дойдоха, чух
радостния им вик: “па-па-па”. Дотичах при
гнездото и също почнах да им викам, както
преди: “пати-пати-пати”. Хранех ги със семена от трева и предварително намачкани
ядки от орехи. Те взимаха храната от ръцете
ми. Радвах се и местните животни дотичаха,
чули виковете ми - и те се радваха. Гледай,
тате, дойдохме вече. Гледай!
В закътано местенце, между два храста див касис, видях оплетеното от сина ми
гнездо. Но нямаше никой.
- Викаш, дошли са, а тука никой няма.
- Сега ги няма, отлетели са някъде на разходка и да се нахранят. Но виж, тате.
Володя разтвори клончетата наблизо,
разширявайки входа, и аз видях три ямкигнезда. В едното имаше пет малки яйца - сигурно юрдечи. В другото - едно по-голямо,
гъше.
- Гледай ти, върнали са се, значи, и дори
снасят... Като че ли са малко.
- Да! - гордо възкликна Володя. - Върнаха
се и снасят. Могат и повече да носят, ако се
взимат част от яйцата и носачките се подхранват по-често.
Гледах щастливото лице на сина ми и не
можех до край да проумея причината на неговата радостна възбуда. Попитах го:
- Защо толкова много се радваш, Володя?
Нали никой от вас - нито дядо ти, нито мама,
нито ти ползвате яйцата за ядене, следователно, това не може да се нарече “работа”,
след като няма практическа полза от нея.
- Защо? Но нали другите хора ядат. Мама
казва, че може да се ползва всичко, което
животните сами дават на човека. Особено
на онези, които са свикнали да се хранят не
само с растителна храна.
- Какво общо имат хората с твоите занимания?
- Реших, че трябва да се направи така, че
хората, живеещи в именията, да не се натоварват с особени грижи по своето стопан
ство. Или почти да не се натоварват. За да
имат време да размишляват. Това е напълно възможно. Ако се разбере замисълът на
Бога, сътворил нашия свят. Харесва ми науката за познаване на Неговите мисли. Това
е най-великата наука и трябва да я изучаваме. Например да се разбере защо Той е
направил така, че птиците през есента да
отлитат на юг, но да не остават в топлите
страни, а да се връщат обратно? Много мислих за това и предположих, че сигурно го е
направил, за да не затруднява човека през
зимата. През зимата птиците не могат сами
да си намерят храна и затова отлитат?.. Но
не остават на юг, връщат се, искат да бъдат
полезни на човека. Така го е замислил Бог.
Много от замисленото от Твореца наш трябва да разбере човекът.
- Значи ти, Володя, предполагаш, че във

всяко имение могат да живеят гъски, юрдечки, да снасят яйца, сами да се препитават, а есента да отлитат на юг и пролетта да
се връщат?
- Да, може да се направи така. Нали при
мене се получи.
- При тебе се получи, съгласен съм. Но,
има едно обстоятелство... Навярно ще те
огорча, но все пак трябва да ти кажа истината. За да не станеш смешен със своето предложение.
- Кажи ми истината, тате.
- Има такава наука, казват ù икономика.
Учените икономисти постоянно изчисляват как най-рационално да се постъпи при
производството на различните стоки, в дадения конкретен случай - яйцата. В света
ни са построени много птицеферми. Там се
отглеждат хиляди кокошки на едно място.
Те снасят яйца, които после отиват в магазините. Човекът отива в магазина и спокойно
си купува колкото му трябват яйца. Всичко
е направено така, че за производството на
едно яйце да отива колкото може по-малко
разход на труд и време...
- Какво е това “разход на труд”, тате?
- Това е количеството вложени средства
и време за производството на едно яйце.
Трябва внимателно да се изчислява как да
се постъпи по-ефективно, т. е. по-добре.
- Добре, сега ще се постарая да го изчисля, тате.
- Като пресметнеш всичко, сам ще видиш.
Но за изчислението са нужни данни за разходите. Ще се постарая да ги взема от някой
икономист.
- Но аз веднага мога да пресметна всичко,
тате.
Володя леко се намръщи или напрегна и
след минута каза:
- Минус две към безкрайност.
- Каква е тая формула? Какво изразява?
- Ефективността на Божествената икономика се изразява с безкрайна редица числа.
“Научната” икономика на съвременния човек даже от нулевата точка спада с две единици.
- Някак странна е методиката ти за изчисляване, синко, непонятна. Обясни ми как го
пресметна?
- Представих началната точка на отчитане в този случай с нула. Всичките разходи
на птицефермата, свързани с нейното построяване, поддържане и доставка на яйца
в магазините се изразяват с числото минус
единица.
- Защо минус едно? Тези разходи трябва
да се изразяват в рубли и копейки.
- Паричните единици са винаги различни
и условни, затова в дадената методика те не
са съществени - те могат да се вземат всички заедно под условното название “минус
единица”. След като има разходи, от нулевия знак те могат да се изразят с минус единица.
- А второто минус едно откъде се взе?
- Това е качеството. То не може да бъде
добро. Неестествените условия на отглеждане, липсата на разнообразна храна
неизбежно понижават качеството на яйцата
и се появява още една цифра “минус едно”.
Сумарно става “минус две”.
- Добре, нека да е така. Но пък в твоя случай се получават огромни загуби от време.
Ето, Володя, кажи: колко време си загубил,
докато, както сам казваш, си мътил яйцата и
после си захранвал своите гъсета и юрдечета и си ги пазил?
- Деветдесет дни и нощи
- Деветдесет денонощия, значи. И всичко
това - за да получиш чак след година всичко
на всичко няколко десетки яйца. За хората
от именията ще е много по-рационално да
се снабдят от пазара с пилета или сами да ги
излюпят с инкубатор - след 4-5 месеца те ще
почнат да снасят. През втората година, пре-
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ди настъпването на зимата, като правило ги
колят, понеже на третата година яйцеснасянето спада. Просто ги колят и нови отглеждат. Това е технологията.
- Това е технология на вечно повтарящи
се грижи, тате - трябва кокошките всеки ден
да се хранят, да се приготвя храна за зимата,
а след година нови да се отгледат.
- Ами да, да се хранят и нови да се отглеждат, но при съвременната технология
това не е толкова трудоемко, както в твоя
вариант.
- Но нали деветдесет дни е срокът за задействане на вечната програма. Като се
върнат, птиците сами ще отглеждат свое
потомство, ще го учат на общуване с хората и връщане към родината. Те ще правят
това хиляди години. Човекът, който пусне в
действие тази програма, ще я подари на бъдещите си поколения. Ще възстанови за тях
частичка от Божествената икономика. Разходите от 90 дни върху едно произведено
яйце след сто години ще се сведат до минути и ще намаляват всяка следваща година.
- Ето, все пак има загуби, а ти не ги взе
предвид в своите изчисления.
- Загубите имат своята велика компенсация, не по-малко важна от продукта, произвеждан от птиците.
- Каква компенсация?
- Когато напролет от далечните страни птиците пак прелитат в родните гори и
поля, хората им се радват. Поради тази благотворна енергия на радостта от хората си
отиват много болести. Но 90 пъти по-силна
ще е тази енергия, когато не просто птиците
прелитат от юг, а когато се върнат лично при
тебе и с радостен вик и възторжено пеене
почнат да поздравяват жителите на новите имения. Пеенето им ще донесе радост и
сила не само на човека, но и на цялото пространство.
Володя говореше вдъхновено и уверено.
Да се спори повече с него, щеше да е глупаво. Направих се, че мисля или си пресмятам нещо наум. Беше ми малко криво, че не
успях нищо да подскажа на сина си, нито да
го науча на нещо. А какво е това странно
възпитание или обучение? Синът ми е пред
мен, а все едно е дете от друга планета или
цивилизация. Съвсем други представи за
живота, съвсем друга философия и скорост
на мисълта. Смята мигновено. И е ясно, разбираемо, ти ако искаш, на компютър цяла
година смятай - неговите изчисления всякога ще са по-точни. Всичко в него е някак
си преобърнато. А може би е по-точно да се
каже, че ние сме извратили до неузнаваемост нашия живот? Всичките му понятия и
смисъл. И всички катастрофи само от това
идват.
Излиза без съмнение, че всичко е точно
така. А толкова ми се иска да бъда с нещо
полезен на сина си. Но с какво? Без да се
надявам на нищо определено, попитах небрежно и спокойно:
- Ще помисля над твоята икономика.
Може пък и да си прав... А сега, ми кажи, синчето ми - ти тук задачки решаваш разни и
играеш. Нима нямаш нерешим проблем?
Володя въздъхна дълбоко и някак си
много тъжно, помълча малко и отговори:
- Да, тате, имам си проблем, и то много
голям. И само ти можеш да помогнеш за решаването му.
Володя беше тъжен, а аз се зарадвах, че
най-после той се нуждае от моята помощ.
- И в какво се състои твоят голям проблем?

Владимир МЕГРЕ
„Новата цивилизация”
Превод М. ДОНЧЕВА

Бард
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България
Севдалина ДРАГИЕВА
Българийо, родино моя свята,
събуждам се из тебе всеки ден
и виждам колко много си богата
на грозде, жито, бял памук и лен.
Из твоите предели необходни,
изпъстрени с красиви планини,
растат гори зелени, непроходни
и кичести богати равнини.

ВЕЧЕР НАД СЕЛОТО
Севдалина ДРАГИЕВА
Небето стеле огнена жарава,
угасват бавно слънчеви лъчи,
бродира мракът тучните морави,
ветрецът гали дъхави бахчи...
Поляга топла вечер над селото,
разстила тихо звездния декор,
заспива бавно в скута на сеното,
споено с мириса на сенчест бор...
Немеят в мрака стихнали къщурки,
накацали под скални висини,
и с танца на рояци от светулки
усещат, че отново ще вали...
А тази вечер в свежест изтъкана,
погълната от песен на щурче,
живее в мен кармично приласкана,
сърцето ми докрай да обрече...
Каква е тази девствена природа,
така пьрвична, древна и красива?
Бих искала докрай да я пребродя
със порива на горска самодива...

Магически танц
Емилия ГЕОРГИЕВА, Плевен
Извивайки се слънчогледите
под слънцето
във чуден ритуал
и ден и нощ –
отдавайки му
цялата си същност,
те получават в изобилие,
любов.
И ние някога
сме изпълнявали,
магическия танц
на любовта.
Пътувайки през времето,
сме го забравили
и се превръщаме
във гаснещи слънца.
Но в нас втъкана е
Искрата Божия.
Не съществува сила,
да я угаси.
Да я разпалим
във сърцата си премръзнали,
и Любовта извечна,
пак да Възкресим!

Хайдушки майки ти си родила,
отгледали смели, достойни чеда.
Издигат се гордо Пирин и Рила,
огласят ги с чанове бели стада.
От бедност осеяна, даже разруха,
но пак съхранила борбен народ,
достойни потомци на Аспаруха,
запазили своя български род!
Българийо, пред тебе се прекланям!
Земята ти свидна целувам сега.
Твоята чест достойно ще браня
и ще почитам твоите чудни блага!
Радка Атанасова-Топалова - член на
Литературно студио „Младост” – Пловдив

„Не засадиш ли дърво...”
***
По хълма на годините
търкалям камъни –
големи и малки,
бели и черни,
овални,
ръбести
		
и назъбени,
обрулени, но топли –
от птичи гнезда.
Търкалям ги,
докато стигна камъка –
с цвете
		
...и сила.
Да можех... своето дърво
аз там бих засадила.

5 - 11 април 2010 г.
Здравейте,
За светъл вестник като в. “Родово име
ние” словата могат да бъдат абсолютно в
спектъра на Светлината. А какво е тя, ако
не живот! Благодаря за благословията, коя
то имам аз и всеки човек на нашата Земя,
че можем да споделяме красота, истина,
хармония, справедливост, за това, че Све
тият Дух ни обединява да не забравяме кои
сме, мъдри ли сме тук и накъде отиваме.
Творете, усилията ви не са напразни!
Зрънце тук, зрънце там... ще покълне жела
ното, щом има кой да ни сочи посоката.
С поздрав Иванка ЕНАКИЕВА
гр. София

Пролетно

Когато... и когато
тревата искри сред цветя
със зюмбюлени мигли, а
лалета подават ръка
с култивиран нюанс;
и когато полита стрела
за живот в акварелен сюжет,
пълен с цвят, пълен с мирис
на мед и ухае, как ухае
на слънцепослания
сякаш ангел с палитра
прегръща и превръща в магични
светлината, звука и Света;
и когато изригват в симфония
букети от цвят – как успяват,
как успяват кажи ми, о Боже,
да са толкова чисти и нежни,
как успяват да са красота,
докато смог от чернилка души ги?
И когато завръщат се пак на ята,
птиците мило надолу поглеждат:
“Ех, човеци, човеци, тук задръстване
няма – ние летиме взаимно;
ти модерен и умен се впримчи
модерно в капан...
И когато модерно изнервен летиш в
мисълта
към гнездата панелни, оставяш следа:
крилатия блян, зрънце скрито в очите,
инстинкт непокълнал – с пролетен дъх
пулс в Духа ти се влива –
разцъфни, полети, оцелей”.

ЗАВРЪЩАНЕ
Лунни семена - покров
за папратов гъстак.
Тропот на копита. Зов
и самодивски знак.
Времето се връща,
спомените бдят.
В бащината къща
дивите пчели роят.
Тъжно е...Махало
станал стария капчук.
Първите петли...Заспало
Лунно семе, аз ще те засея. ТУК!

IYI

Мощите са тихи и незрими,
а звездите в странен хоровод
в тайнство ме привличат,
за да имам всеки топъл лъч живот.
Ангели и музи ме понасят,
за да видя чудния им свят,
къпя се в хармонията свята
и полива ме любов.
Вече знам посоката.
А ти? Виждаш ли дъгата седемцветна:
Розета, EPZBAXPAM или
във страх и смут луташ егото си
тук и там? Спри и пий
от извора сияние и се помоли
за всичко и за всички.

Бард
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ПО ВЕЛИКДЕН
Дана НИКОЛОВА

Небето бе в червеникаво-сиви оттенъци, като
разкъсана плът, сливащи
и разделящи облаците и
така рисуващи картини
подобни на Сътворението.
После нечия вездесъща ръка разделили
полумрака от светлината
и отвори място да се покаже слънцето. А то плисна светлина и топлина по
цялата земя, за да възвести ново начало, благословено от същата тази
изначална сила.
Клошарят едва бе изчакал да свърши тежката
и много студена зима, за
да свали част от дрипите
на гърба си. Не се знаеше
колко точно ката дрехи
носи на себе си. Повечето бяха по-скоро части от
дрехи - сако с откъснати
ръкави, вълнени ръкави
от жилетка, половин дузина неясни на цвят елечета, блузи. Топлината на
дългоочакваната пролет
го накара да разгледа
дрехите си. Не помнеше
откога не се бе къпал.
Спеше все навън, от месеци, а може би вече от години. И времето не броеше. Само забелязваше
сезоните. Те му напомняха да си смени “тоалета”
– веднъж на четири месеца. Но в повечето случаи
си караше с едни и същи
дрехи целогодишно.
Времето минаваше еднообразно и монотонно
за него, но само по Велик
ден някак се оживяваше
обръгналата му душа. Тогава забелязваше оживлението наоколо, природата се събуждаше за нов
живот. Някой му подава-

ше боядисано
червено яйце,
парче козунак,
чаша
топло
кафе. Ароматът
успяваше да му
напомни, че храната има вкус и
ухае. И той бе
щастлив.
Днес за първи
път се зарадва
на топлия пролетен ден. Слънцето припичаше
ласкаво, стопли
за малко тялото и душата му.
Когато слезе надолу в коритото
на Перловската
река, го обзе непреодолимо желание да се окъпе в нея. Утре бе
Великден, трябваше да посрещне чист светлия
празник. Но едва
ли днес денят бе подходящ за това. Бликналата
радост от топлината на
слънцето, която изведнъж стопли света, бе непреодолима за стария
клошар. Великден е.
Припомни си старата поговорка: Януари
– Голям Сечко, февруари
– Малък Сечко, Марта –
кожи дере, Април – кожи
продава. Но думите на
мъдрата народна поговорка този път не възпираха порива му да се цопне в мътната вода. Беше
го правил и друг път. Някак бе дочаквал най-топлия пролетен ден, за да
се топне в Перловската
река, да опере някои от
парцалите на себе си и
да се почувства свеж и
бодър като пролетна репичка. Докато беше по-

млад, с подобно усещане
прииждаше прилив на
адреналин в кръвта му.
От последните години
и това вече не усещаше.
Сега повече се радваше,
ако успееше да напълни
количката си със стари
вестници и всякакви други боклуци, които му се
струваха все още годни
за нещо. През последните
години усещаше и друго,
което допреди време и
не забелязваше. Тупаникът, който често понасяше край боклукчийските
контейнери от по-младите клошари, ставаше
все по-болезнен. Раните
му трудно заздравяваха.
Често и дълго се инфектираха и това му създаваше
допълнителни проблеми.
След поредния побой
над него се принуди цяла
седмица да лежи в им

провизираното
си легло под големия мост, увит
в стари скъсани
одеала и купища
вестници, дъски,
парчета ламарина.
Някога обичаше реда и
чистотата и до
ден днешен клошарят започваше деня с малко
усилия над личната си хигиена
– плисваше от
шишето вода на
лицето си, измиваше ръцете
си с парченце
сапун. Но за къпането си мечтаеше през цялата
зима. Едва дочакваше пролетта.
Спря да се качва на трамваите. Хората се
отдръпваха заради вонята, която изпускаше
на метри наоколо. Там
се опитваше да подремне в най-студените дни
и да се постопли малко.
Возенето го унасяше в
щастлива дрямка, която
му припомняше отдавна
забравени малки човешки радости.
В тази пролет клошарят усети, че има нещо
различно. Сетивата му,
колкото и да бяха закърнели от огрубяване, все
нещо от тях бе останало.
Усети го повече с ума, отколкото с кожата си, която
отдавна не му изпращаше
нормалните си позиви.
С нетърпение започна
да сваля от себе си дрипа по дрипа. Изхлузваше
остатъци от дрехите по
себе си, докато остана
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по гащи. После навлезе
в мръсната вода. Хладът
бе толкова силен, че и обръгналата му кожа успя
да изпрати до мозъчната
му кора сигнали за опасно
съприкосновение.
Направи няколко движения във водата и реши че
трябва веднага да излезе,
ако не иска да го повлече
мръсният поток. Със сетни сили изкачи прага на
бетонното корито. После
спря да се движи. Не успя
да чуе този път звъна на
великденските камбани,
които известяваха възкресението на Богочовека. Тялото му посрещна
празника, спасено от хорското
пренебрежение,
безразличие и празно
високомерие. Най-после
той бе излязал от безрадата си съдба. Клошарят
изпълни последното си
желание – да се окъпе
преди Великден, за да
посрещне чист светлия
празник. Бе се окъпал с
цената на живота си. Казват, че на човек, починал
на Великден, Бог прощава всичките му грехове. И
го приема чист и праведен на небето.
Намериха го аверите
му, онези, които го пребиха преди седмица, така
както бе паднал до водата – окъпан и чист, сякаш
току-що свален от кръста
на човешките интриги, на
жестокостта и истеричността на времето.
Изначалната
сила
посрещна
новопредставения и го постави
до себе си. После удари
своите небесни камбани
на правосъдието. За тяхното звънене човеците
тепърва оставаха да научат.

Природа, здраве
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ЛАКОМИЯТА

-

АЛЧНОСТТА
Димитър КОСТАДИНОВ,
Смолян
В първите години на промените у нас след 1990
год. бях председател на Дружеството за разпространение на знания в Смолян. Тогава започнаха да се появяват проблемите, произтичащи от безработицата
на хората, и то с нарастваща тенденция. За оказване
на помощ на безработните организирахме чрез дружеството психотренинг за специалисти, които да работят с тези хора в общината и областта. Ръководител
на курса беше известният психолог проф. Г. Йолов. В
своите лекции и упражнения с участниците в курса
той използваше много нагледни материали. Някои
от тях бяха рисунки, взети от архива на английските
квакери, които според него са основатели на организираното милосърдие.
Част от тези рисунки са и отпечатаните към настоящата статия - с цел онагледяването на две черти в
поведението на съвременния човек: лакомията и
алчността. Ако на първата от тях е показано, че човек се храни, за да живее, и затова се труди, да осигури прехраната си, то в следващите изображения се
вижда как човекът на съвременното консуматорско,
потребителско общество живее, за да яде, от което
произтичат всички опасни последици за живота му.
Неговите ръце се превръщат в постоянно растящи
инструменти за изобилно хранене, изпитвайки все
по-голямо удоволствие от това. Той престава да мисли какво прави със себе си. Затова в следващата рисунка вместо глава има гърне, в чието широко гърло се изсипва изобилна храна. Това е пък причината
човекът да се превърне в прасе, което вече не лапа
от тенджера, а от свинско корито. Неговото “плюскане” го превръща в две форми на чудовище. Първата с
тяло на прасе, но вместо глава има черпак, а за тяло
- търбух и единственото човешко са само краката му.
Но краят на мутацията на човека в резултата от лакомията и преяждането настъпва, когато той се превръща в голяма делва с човешки размери, която се е
спукала отвсякъде поради препълването й с изобилие от болести, които ускорено го водят към края на
неговия живот.
Има ли реални факти, показващи, че ние, човеците, вървим към такава деградация, изобразена чрез
разгледаните рисунки? Съществуват статистически
данни, които показват, че повече от една трета от хората в развитите страни са с наднормено тегло, т.е. са
затлъстели. Тези излишни килограми увеличават сърдечно-съдовите и други видове заболявания сред населението на земята. Такива са накратко изводите на
Световната здравна организация (СЗО).
Причините за прекомерната употреба на храна от
хората са много. Те са свързани с традициите, навиците и културата на хранене, също с качеството на
храните и др. Но главна роля в тази насока играят
обездвижването и постоянното стресово състояние
на хората днес. Някои учени и лекари към тях добавят преобладаването на употребата на мъртва храна в дневния порцион на хората. За такава те считат
топлинно обработените храни от месо, зеленчуци и
плодове. Защото според тях живите клетки на човешкия организъм пълноценно могат да се хранят само с
живите клетки на суровите зеленчуци, плодове, зърнени храни, семена и ядки. При топлинната обработка на храните техните клетки стават мъртви и само
отчасти задоволяват потребностите на живите клетки на човешкото тяло. Последните остават постоян-

но недохранени и принуждават
човека да поглъща все по-големи
количества храна, която приспособява човешките клетки към нея
и те придобиват зависимост, която
се нарича хранителна наркомания.
Според тези изследователи това е
първопричината за прекомерната
употреба на храна – лакомията на
хората, и е основен източник на
всички болести.
Към посочената група вредни
за здравето храни се отнасят и
храните, произведени от генно модифицираните организми (ГМО),
независимо дали са топлинно обработени или сурови. Защото навярно модифицирането на гените
е свързано с това и на самите клетки. За опасността от ГМО и храните
от тях във в-к “Родово имение” от
т.г. бяха отпечатани следните статии: бр. 4 - “Петиция срещу промените в закона за ГМО” - България
да остане зона, свободна от ГМО,
бр. 5 – “Изследване на генно модифицираните храни в България
в периода 2004-2009 год.” и бр. 7
– “Отворено писмо” на д-р Диди
Баев (биолог). Те са свързани с реакцията на гражданите у нас срещу
опитите на управляващите да про-

карат в Народното събрание поправки и изменения в закона за ГМО, с които да се разреши тяхното разпространение у нас като
научни опити и народностопанска практика. За това си свое решение те се оправдаха, че то произтичало от нашето членство
в ЕС. Но истината е друга. Тези действия са
опит за слугуване на чужди икономически
интереси на някои държави и политически
сили от ЕС и на големия брат отвъд океана. В
тях ГМО е масова практика, осигуряваща им
засега високи добиви от селскостопанското
производство, което ги прави конкурентноспособни с по-ниските цени на външния
пазар. С допускането на тяхното господство
на вътрешния ни пазар се цели ликвидирането на екологичния и биологичния характер на родното селско стопанство. Неговото запазване като такова налага необходимостта от приемането на закон за забрана
на всяка практика с ГМО и пълна забрана и
контрол на вноса на генно модифицирани
храни и семена у нас. Тази позиция трябва
да се разглежда като един от приоритетите
на националната ни сигурност.
Лично имах възможност да се храня с
ГМХ при моето шестмесечно пребиваване
в САЩ. Постоянно живеещите там българи
споделяха: “Ядеш свинска пържола колкото
една педя и след два часа отново си гладен,
а когато ядеш домат или праскова, почти
няма разлика между тях”. Така тези храни
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стимулират тяхната прекомерна употреба,
с което съвсем съзнателно се цели получаването на големи печалби и влошаването
на здравето на хората, за да процъфтява
индустрията на болестите – фармацевтиката и здравните институции. Навярно това е
резултат на договор между групи на тъмните сили на света, чиято лакомия за големи
печалби сее страхове и все повече болести
на хората. Тяхната алчност е родила световната глупост, здравеопазването на хората
да се превърне в търговия.
Този извод налага необходимостта от
разкриване на същностната разлика между
лакомията и алчността. Лакомията преди
всичко е отношение на човека към собственото му тяло, а алчността е отношение на
човека по повод начина на неговото ограб
ване на други хора. Преди повече от 150
години класиците на буржоазната политическа икономия А. Смит и Д. Рикардо посочиха, че главният движещ мотив на човека
в условията на пазарната икономика е алчността. По-късно френският писател Оноре дьо
Балзак писа: “Зад всяко
голямо богатство стои
едно голямо престъпление”. К. Маркс разкри
кой е източникът на растящото богатство – ограбването, експлоатацията
на чуждия жив труд. Затова той определи капитализма като узаконено
криминално общество. В
цялата човешка история
алчността е източникът
на всички видове престъпления: войни, робства,
убийства, кражби, корупция, лъжи, предателства,
разврат, наркомания и
т.н. Съвременният капитализъм, превъзнасян от
разни манипулатори като
демократичен и народен,
вони от тези престъпления. На тях се дължи
постоянно
растящото
богатство на богатите и
бедността и мизерията
на милиони хора по све-

Природа, здраве
та. Тези дни по телевизията съобщиха, че
броят на милиардерите в света почти се е
удвоил спрямо миналата година и е достигнал 1011 души. Обърнете внимание кога става това удвояване, когато светът се тресе от
поредната финансова и икономическа криза, довела до спад в производството и ръст
в безработицата. Тогава кой е източникът на
забогатяване на тези милиардерски делви?
Той е само един – спекулациите с лихвите
по кредитите чрез техните крупни парични
капитали в банките и други финансови институции. Днес така растат техните милиарди
в долари, а на другия полюс расте броят на
самоубилите се хора от отчаяние и милионите заболели или умрели от стрес и безизходица. А медиите като слуги на тези делви
продължават да ги превъзнасят като благодетели и спасители на човечеството, вместо
да ги сочат като негови гробари, като сили,
съзнателно провеждащи геноцида му.
Не по-различна е картината и на наша
национална почва. За двадесет години преход нашите политици, бизнесмени и мутри
станаха мултимилионери от разграбването
на националното богатство и безжалостната експлоатация на труда на наетите работници и служители. Тези нашенски делви
постоянно си служат с лява фразеология, за
да покажат голямата си загриженост за народа, която обаче е лъжа. Те днес се перчат
със своите домове палати и сараи, с хотели
в почти мъртви планински и курортни градове. Тяхното държане и показ потвърждават съдържанието на две стари поговорки:
“Когато една въшка се наяде, тя излиза на
челото”, и другата: “Една маймуна колкото
по-нависоко се изкачва по дървото, толкова повече й се вижда задникът”. Тези наши
чеда на алчността, властващите политици,
сега заговориха за отваряне на икономическите досиета, за да се види кой колко и
откъде е крал. Убеден съм, че резултатът от
това действие ще бъде минимален по две
причини. Първата, крадецът ще вика дръжте
крадеца, с цел завладяването на нови по-големи политически и икономически позиции
в страната ни. Втората е свързана с това, че
богатството в пари и имущество на всички
делви действа като наркотика. Те постоянно
стимулират своята алчност с мисли и действия за запазване и увеличаване на своето
имане. В това отношение крадците и мошениците са изключително изобретателни. Значителна част от това което имат, те отдавна
са го прехвърлили на свои близки, приятели
и подставени лица. Затова при отварянето
икономическите
досиета ще покажат малка част
от истината. Кардиналното решение, за да се
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разкрие тя изцяло, е приемането на Закон
за деклариране на дохода и имуществото
на всеки български гражданин, независимо
от възрастта, с документалното доказване
на техния законен произход. Приемането
на такъв закон ще бъде възпрепятстван със
всички сили и средства, защото застрашава интересите на всички нашенски делви,
родени от алчността им. Неговото реално
осъществяване зависи от мнозинството от
нас, ако осъзнаем неговото значение за доброто и напредъка на целия български народ
и се освободим от равнодушието си. Колко
е опасно то, е показано в мотото на книгата
на руския писател Бруно Ясенски със заглавие “Заговорът на равнодушните”. Неговото
съдържание е следното: “Не се страхувай от
приятелите си, в най-лошия случай те могат
да те предадат. Не се страхувай от враговете
си, в най-лошия случай те могат да те убият.
Страхувай се от равнодушните, защото те
нито предават, нито убиват, но благодарение на тях на земята съществуват и предателство, и убийство”.
Тогава става ясно, народе мой, че от всички нас зависи не само съществуването на
всякакви престъпления, в т.ч. на лакомията и
алчността, но и освобождаването ни от тях,
за да се възродим духовно и физически.

Природа, екология
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на месец април 2010 г.

Димитър
СТОЯНОВ,
биодинамичен
фермер
Както през миналата, така и през тази
година април е особено разнообразен и
динамичен за земеделците.
Първата
особеност са дните около
Великден. Анализите на Мария Тун показват, че природата помни далечните
дни на Разпятието и
затова препоръчаме
на двата дни /петък
и събота/ да не се
работи. Естествено
е да зачетем и самият празник в неделя.
След този старт идва
време за изпълнение
на многообразните и
важни задачи.
До 18 имаме силен
топлинен елемент от
Меркурий, Венера
и Плутон, които се
намират в топлинни
съзвездия.
След това започва

силен воден импулс,
който е много важен
за вече засадените
култури – идва от
Марс, Уран и Юпитер.
Особеният феномен е така нареченият период „Рижа
Луна”, който започва от 14 април до 14
май. Това особено
положение на Луната
спрямо планетите се
изразява в излъчване на жълто оранжева светлина и много
резки промени във
времето. Очакват се
ниски температури,
дори под 0 градуса.
Какво е най-важно за нашата дейност: На първо място
възможностите
за
присаждане на калем. Най-добър ден
е 16 април. Другите
подходящи дни са 15,
5 и 7 април до обяд.
Рано сутринта или
привечер при добра
предварителна подготовка можем да
очакваме добри ре-

зултати.
Седми след обяд,
осми и девети са найдобрите дни за засяване на картофите.
Отново припомняме,
че за консумация садим картофи на дни
„корен”, а за семена
- на дни „плод” при
Възходяща
Луна.
Плодни дървета и
лози засаждаме на
дни „плод” при Низходяща Луна – точното време е 23 и 25
след обяд.
Месецът е подходящ за подготовка на
растенията за биодинамичните препарати – глухарче, бял
равнец, коприва, а
след това и валерианата. Събираме ги
сутрин рано, изсушаваме на сянка и
съхраняваме до времето на заравяне в
земята.

Успешен месец,
колеги!
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Природа, екология
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Дух, материя
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Върбанка НИКОЛОВА, Федерация за духовно единение „РОЗА”

Единение на всички
духовни и прогресивни
сили в България
Уважаеми приятели,
Ако си зададем въпроса: Каква е мисията
на българите? – то отговора ще го намерим
в словото на Учителя Беинса Дуно.
Мисията на българите е „да запалят света
и да го освободят”.
Как ще запалят света? – Със силата на любовта.
Как ще дадат израз на тази сила? – Чрез
новата наука, новото изкуство и новата култура.
Къде ще намерят знанието? – В словото
на Божественото учение, наречено учение
на живота.
Настанало е време да се отключи словото, настанало е време да се отключват силите на Новата епоха за Просветление, Единение и Възкресение!
Съвременният свят е вкочанен от безлюбие и враждебност, поради изгубване на
контакта с фундаменталното поле на всеобщата връзка, наречено от физиците единно
поле на интенция, от хуманитарните учени
- любов, от философите - Дух, от мистиците
– Бог.
В началото на XXI век стана наложително
да се трансформира науката за светлината в
наука за живота.
Всички вече разбираме, че и силите за
хармонизиране, единение и напредък на
обществото са вложени в отделния човек,
че тези творчески сили са фундаментални,
интегриращи сили на природата и битието.
Днес практическият живот показва, че
силите в природата, тоест силите на света,
не са външни, механични, но вътрешни, интимни сили на Духа. Те могат да бъдат постигнати не по механичен път, но по вътрешен, духовен път.
Твърде много хора говорят за единство и
обединение. Те смятат, че механичното обединение на две и повече групи ще доведе
до засилване на духовното единство.
В действителност, когато се стремим да
се обединим, това никога или почти никога
не довежда до положителен резултат.
Каква е причината за подобно състояние
на нещата?
Цялата работа е, че ние се опитваме да се
обединим, ръководейки се от чисто човешки мотиви. И обединението, за което мечтаем, говорим или дискутираме, се намира в
областта на философския ум.
Ние знаем, че това не е онова ниво, на
което е възможно истинско обединение,
защото умът мисли винаги с категориите на
физическия свят.
По-често ние се обединяваме временно
за решаване на някакви конкретни цели и
задачи на физическия план, например провеждане на съвместни конференции. Разбира се, нивото на съзнание на лидерите
на духовните движения налага значителен
отпечатък на процесите на взаимодействие
по време на общото мероприятие. Някои
лидери могат да взаимодействат помежду
си, но други не могат. Това говори, че нивото на съзнание дори на хората, стремящи се

към духовността, не е достатъчно извисено, за да се прояви истинското Единство, за
което всички мечтаем и говорим, но досега
все още не можем да достигнем.
Цялата работа, скъпи приятели, е в нивото на съзнанието. Истинското обединение
е възможно само тогава, когато достигнем
нивото на Христово съзнание, т.е. обединението е възможно само на нивото на нашето Висше Аз или на нивото на Божественото
съзнание.
Практиката показва, че съвременните
хора са способни за кратък период от време да достигнат съзвучие със своята Висша
част, но тези периоди на съзвучие са много
кратковременни. И не са достатъчно, за да
се направят в това състояние на съзнанието
уверени крачки на физическия план по посока на истинското Единство.
Приятели, въпреки това ние трябва да
продължаваме нашите опити за сътрудничество дори на основата на малки конкретни дела на физическия план. Необходими са
постоянни и упорити опити за взаимодействие. Винаги трябва да се отчита, че е необходимо осъществяване на съвместни дела
или мероприятия. В хода на съвместните
действия, когато те се извършват в абсолютно напрежение, за Висшите сили е по-лесно
да се включат и да провеждат своите задачи
чрез нашата дейност. Именно когато се намираме в постоянно напрежение, в постоянна работа за Общото Благо, нашите чакри
се разтварят с пълна сила и Божествената
енергия постъпва в нашите тела, а след нея
и Божествената възможност може да намери своята реализация на Земята.
Нашата карма се отработва най-успешно
именно в хода на съвместните действия, когато те са насочени към блага цел. Нашите

съвместни действия на физическия, менталния и астралния план са способни да преобразуват преди всичко нас самите, а съпът
стващ ефект ще бъде преобразуването на
всичко, което ни обръжава. Там, където се
проявява на физически план резултатът от
съвместните действия на голямо количество хора, околното пространство се пречиства точно така, както ако се молим от сутринта до вечерта.
Всяко единение на съзнанието отваря
врати към Божествения свят.
Единението не е само духовна необходимост, а и фактор за физическо здраве.
Обикновено хората избягват думата единение, защото се страхуват от нея, а в същото време говорят много за съчувствието, забравяйки, че двете понятия са тъждествени
– едното е немислимо без другото. Съчувствие можем да изразим и с няколко думи, а
единението изисква действие. Това плаши
малодушните. Съчувствието бива убито от
липсата на мисъл, а единението – разбито
от липса на действие.
Съвременната наука издига Единната
теория за енергийното поле и тя засяга не
външния, механичен свят на преместването, а вътрешния духовен свят на самодвижението, живота, йерархията на светлината и
Духа. Ето защо проблемът за Великото обединение е проблем на науката за живота, за
човека, за връщането на блудния син във
всемогъщото поле, от което е излязъл.
Само това поле, тази сила на единство
в глъбините на човека-светлина, човекадуховно същество, може да обедини човечеството. От тази гледна точка, човек е
космично същество, чиито фундаментални
духовни полета съдържат мощ за космическо творчество. Цялото изкуство на заражда-
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щата се нова култура е овладяването
на градивния преход между физическото и духовното, между съществуване във физични тела с „маса в покой”
– и съществуване в лъчисти тела – отключили колосалната енергия в нас.
Въпросът е човек да осъзнае тия природни сили в себе си, да стане маг на
тяхното възпроизводство. В сърцето и
ума си, в душата и духа си човек трябва
да развие ония сили и области, които
могат да го превръщат в лазерен лъч и
в реактор на синтез и светлина на саможертва за универсалния живот.
Днес човечеството е потопено в
условия на хаос и брожение. И нищо
друго не може да го обедини освен обръщането към неговата Родина – Духовния свят и към неговия Отец – Бог
Абсолют.
Съвременният човек разполага с основните научни закони за спасението
на света от духовна и физическа саморазруха и с посоката, в която трябва да
се движи, за да ги синтезира в цялостна
мирогледна система.
С други думи, законите на природните зависимости, за природната хармония трябва да се приложат като прости
методи за успеха на всеки един от нас.
Новото е човек да се познае като
душа, като светлина, като извор на космични възможности, да опознае своята
интимна същност, да намери своето
поле на щастие. Всичко това ще отключи небивали творчески сили в обществото, ще отвори пътя на новата епоха
на единение, просветление и възкресение.
Всеки човек, когато се движи към
своите идеали, към своите любовни
трепети, към своята същина, изпитва
величието на цялото.
Има нещо дълбоко в човека, което
решава нещата. То е Божественото.
Всички Велики учители и реформаторите са били канонизирани като
личности, но те винаги са посочвали,
че ценното, което носят, не е в тяхната
личност, но в универсалните истини,
методи и начала, които идват като живо
слово от Великия първоизвор, от Бога.
Да се абсолютизират личностите на
учителите и великите хора, това значи
да се сее вражда, заблуждение и робство в света. Една воля съществува – Божията воля. Един Господ – Бог на любовта. А що е любовта? – Любовта това
е сила на единство, непрекъснатост и
цялост, сила на всеобща връзка. Тя е с
необикновено висша енергия (висши
трептения), съкровищница на информация, богатство на битието, богатство
на разумност и живот, мисли и чувства,
светлина и топлина, таланти, дарби,
възможности за необятно космическо
творчество.
Онзи, който живее в Духа, живее живота на цялото човечество.
Онзи, който живее за другите, животът и условията му се разширяват.
Да служим на Бога в дух и истина,
значи да проявим своите дарби за общото благо.
Великият Божествен Дух се проявява чрез всички. Божият Дух е един и
същ във всички времена и епохи. Ето
какво казва Учителя Беинса Дуно: „Новото трябва да обедини всички хора, да
се почувстват братя помежду си”. Това
значи да бъдат хората свързани, да си
помагат взаимно. Всеки човек дава
нещо от себе си на своя ближен, но
същевременно приема нещо от него.
Предавайте и приемайте доброто.
Днес между всички народи и обще-
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ства се явяват нови хора, с нови и светли идеи, които подтикват човечеството
напред. Те носят нов морал, нови разбирания, които служат като звено за
привличане към Земята на идеи от духовния свят. Новата религия е любовта.
Тя обединява всички хора. Да се обединят хората – това значи да имат общ
идеал, общи стремежи и общи действия. Обединението, единството дава
сила на хората и ги прави мощни. Каквото пожелаят, те могат да го постигнат. Всички хора, семейства, общества
и народи очакват външна помощ, отгоре да им се помогне. Силата и Благоден
ствието са вътре в самия човек. Човечеството е един цялостен организъм,
в който силата на Единство е олицетворена в неговия Дух. Когато нашите
умове работят в определена посока, те
резонират с всички умове, които работят в тази област. Ако цял народ храни
добри, градивни мисли и отправи своя
призив, той ще получи благословенията на тази съкровищница – Духа и цялото човечество ще изпита любов към
този народ, ще изпита импулс да му помогне в неговите въжделения и всички
разумни същества ще му изпратят своето благословение и подкрепа.
Нека този народ бъде българският.
Могат ли будните българи да вникнат в този метод на синтез и да обогатят
своята култура с нещо ценно, оригинално, универсално? Защо да не открием
тайния код към дълбоките симетрии в
живота, към силите на вътрешното единение и изобилие и да го дадем на другите народи?
Защо да не завъртим свещения ключ,
за да се запали в олтара на човечеството огнището на нова божествена култура, да се отвори храмът на душите за
новата светла епоха, която вече изгрява? Индивидуалните и груповите връзки дават най-голямата възможност за
лично израстване и за постигане на
взаимно сътрудничество. Знаем, че когато енергията на съзнанието на една
група се фокусира в представа за един
по-добър свят, изявяването е невероятно могъщо и често незабавно. Затова
нека фокусираме нашето изцелително
намерение към единение в това, което
нашият създател би искал, и нека то да
бъде растеж, любов и мъдрост, постигнати заедно чрез принципа на единението.
Иде вече в света вълната на божествената разумност, която привежда
съзнанието на хората в движение,
съкрушава всички външни идоли на
гигантомания и показно величие, за
да отвори път за силите на душата, за
любовта и за побратимяването на народите. Човечеството, държавите, партиите, организациите са в тотална криза. Търси се път, изход от кризата. Ако
човечеството преосмисли социалните,
политическите, моралните и религиозните принципи, то би достигнало
до истинско и авторитетно обществено съзнание. Дълбокото познаване на
светлите писания и абсолютната преданост към Върховната личност – ето кое
ще обедини всички хора.
Жените трябва да вземат инициативата за единение в свои ръце. Нека жените от всички духовни групи помогнат
в строежа на еволюционните стъпала.
Всяко забавяне е недопустимо. В света има много жени, които напълно разбират значението на пълноправието.
Като световен общочовешки принцип
пълноправието трябва да стане знак на
епохата.

19
5 години
Федерация за духовно единение “Роза”
ФДЕ “Роза”
и издателска къща “Новата цивилизация”
организират на 10-11. 04. 2010 г.
двудневна конференция на тема

“Потребността на човека
от знание за Бога”
в салона на клуб “Катарзис”,
ул. “Гюешево” 64, ж-к “Сердика”
Начало - 11 часа
Ден първи - тържествено честване 5 години
от създаването на ФДЕ
“Розa”
11.00 Музикална част
- изпълнение на пиано,
цигулка, песни
11.30 Приветствено слово към гостите от Председателя на ФДЕ “Роза”
- В. Николова
11.40 Приветствено поздравление от академик
Атанас Панчев
11.50 Кратко представяне на федерацията от
Константин Златев
12.00 “Споделени моменти” - поздравления
или споделяния от привърженици и приятели
13.00 За нашата “Роза” с
любов - спомени и впечатления от учредители
и членове
- с какво ме привлече
идеята за духовно единение
- какво ми даде федерацията за петте години
единение
13.50 Изказване на приветствия и благодарности към приятели и съидейници
14.00 Божествен благослов за бъдеща дейност
на федерацията от отец
Георги Спасов
14.10 Гощавка с “хляб и
сол” в барчето “Седянка”
- приятелско общуване
15.00 Прожектиране на
мултимедия “С ухание на
Роза” - ретроспекция към
изминалите години
15.30 Философията на
Бога, отразена в “Бхагавад Гита” - Върбанка Николова
15.50 Духовно осъзнаване и развитие - висша
цел на живота - Паско
Николов
16.10 Трансцендентната
наука за Бога в епохата
на Огненото кръщение
- Магдалена Георгиева
16.40 Представяне на
сайт “Розариум - сайт за
културно-философски
диалог” на федерацията
17.10 Творчески изяви на
членове от федерация
“Роза”

17.30 Поздравления от
представители на ИСКОН
към федерация “Роза” с
песни за Бога
17.50 Приемане на прасад - благословена храна
за гостите
Ден втори - ден на единение чрез осъзнаване
и сплотяване
11.00 Откриване с песни
11.20 Словото на учителя Беинса Дуно за Бога
- Константин Златев
11.50 Представяне на
“Роза на мира” - Тодор
Ялъмов
12.20 Живият Господ е
тук - Мариана Маринова
12.50 Служене на Бога
чрез танц - Румяна Ковачева
13.10 Познанието за красотата, доброто и истината в Божието провидение
за сътворение към свят
на свобода, мир, единство и щастие - Ангел Стефанов
13.40 Познаването на
Бога от човешката душа
- Люсиена Костова
14.00 Почивка и приятелско общуване
15.00 Представяне на
танца “Чаткалина” - Димитър Кръстев
15.20 Ценностите и добродетелите като път за
познаване на Бога - Снежана Димитрова
15.40 Знанието за Бога,
отразено в книгите на
Мегре - академик Атанас
Панчев
16.00 Какво ни говори
Агни Йога за Божествената същност - Валя Стоянова
16.20 Мултимедия
- “Среда за духовен растеж” - Теодора Мечкарова
16.40 Духовната посока
на българите - Николай
Николов
17.00 Единение, само
кръщение, единосъщие
- Димитър Александров
17.20 Издигане на призив от ФДЕ “Роза” за подействено и целенасочено единение
17.40 Закриване
с песни
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„Духовната наука обаче същевременно знае, че материалните вещества се намират в определено отношение с духа. Който действително
застъпва един духовен светоглед, е запознат, че именно при такива
вещества не се касае просто за материя, а вътре, както в едно същес-
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тво обвито с кожа, живеят дух и душа. В този смисъл теософията
говори за духа, който е въплътен в златото, в кварца, в арсеника или
в отровата на беладоната.”
Рудолф Щайнер

АМЕТИСТ

Друза с основа млечен кварц, върху който са израснали
малки кристалчета от аметист

АМЕТИСТ. р. аметист, a. amethyst, н.
аmethyst, ф. amethyste, и. ametysta.
Аметистът е разновидност на кварца
(SiO2), оцветена от бледо до тъмновиолетово,
поради наличието на примеси от Fe3+ и Mn.
Най-често аметистите израстват върху подложка от сив непрозрачен кварц. Наситено
оцветяване аметистът има в горната част
на кристалите. При нагряване до 470-750°С
цветът им от виолетов става златистожълт,
дори прозрачен. След радиоактивно облъчване лилавият им цвят се възвръща.
Аметистът трудно може да бъде сбъркан с
друг камък. Повечето от кристалите са малки и имат размер от 0,5 до 10-15 см. Често се
среща във вид на друзи с размер на кристалите 1-5 мм. Големите кристали са много
редки. При дълго престояване на слънце
аметистите избеляват.
Според Плиний Старши, името на аметиста идва от гръцката дума „аметистос”
(аmethystos) - отрезвяващ. Според една древногръцка легенда, нимфата Аметис се опитала да се спаси от преследването и посегателствата на бога на виното - Дионисий. За да
я спаси, нейната покровителката богинята
Артемида превърнала
нимфата в красив
сияещ виолетов камък,
който
оттогава се
смята
за
амулет срещу опияняване. Затова в
миналото от големите кристали
аметист изработвали чаши за вино,
като вярвали, че при

пиене от такава чаша хората не се напиват.
За същата цел и за зареждане на вода със
силиций, друзите с малките кристалчета от
аметист могат да се слагат всяка вечер в
чаша с вода, която сутрин се изпива, като се
мисли позитивно и се подрежда програмата за деня.
Аметистът е известен от дълбока древност и се смята за един от най-красивите скъпоценни камъни от кварцовите разновидности. Обработката на аметиста става чрез
фасетиране и много рядко във вид на кабошони за пръстени, обици, брошки, гердани,

гривни, копчета за ръкави и царските регалии. В бижутерията той се използва много
често в комбинация със скъпоценни камъни
като диаманти, перли и др. Короната на руската царица Ирина Годунова е била украсена с огромни аметисти, съчетани със сапфири. Много красиви обработени аметисти се
намират в колекциите на Британския музей
по естествена история в Лондон, като един
от тях е с тегло 343 карата и два по-малки са
90 и 75 карата.
Аметистът успокоява, пречиства, възвисява духовно, дава сигурност и предвидливост на притежателя си. Като талисман

засилва мисловната дейност,
помага за вземане на разумни решения, укрепва социалното положение, носи
признание и слава, помага за забравяне на
старата любов. Като амулет предпазва от
пиянство, наркомания и всякакви пристрас-
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„Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази
светлина всеки може да се лекува. Затова е добре човек да носи златни
пръстени със скъпоценни камъни.” Петър Дънов

тия. Поради силното си енергийно въздействие, не трябва да се носи постоянно.
През Средновековието мнозина са били
убедени в положителното му влияние върху разума, смелостта, верността и здравето.
Съществувало е и поверие, че аметистът
укрепва силите, предпазва от загуба на паметта, отстранява лошите мисли, помага на
търговците.
Аметистът е символ на искреност, вярна
любов, щастие и здраве. За всички е полезно да имат на работното си място друза от
аметисти за предпазване от негативни въздействия. Тя може да се постави върху компютъра, а в спалнята - до главата. При главоболие се слага върху челото, при безсъние
- под възглавницата. Не трябва да се оставя за пречистване на слънце за дълго време, защото избелява. Според индийската
„Аюрведа” вода, заредена с аметисти, възстановява мозъчното кръвообращение и лекува безсъние и главоболие. Съвременните
литотерапевти са убедени, че аметистът
извършва не само духовно, но и физическо
пречистване. Въздействието на аметиста
върху човешкото биополе е доказано чрез
много съвременни методи.
Носенето на аметист във вид на изделие
сваля нервното напрежение. В обков от злато върху шията (петата чакра) изравнява
енергийните полета. За засилване на приятелските контакти се носи в обков от сребро. В древността дори смятали, че камъкът
помага за отстраняване на говорни дефекти, но за тази цел го носили на 3,7 и 11 лунни
дни.
В Индия смятат аметиста и сега за един от
най-силните магически камъни. Йогите го
слагат върху „третото око” за отварянето му
и за постигане на вътрешен покой. Смята се,
че аметистът намалява болката от загубата
на близки хора и затова, като знак на вечна
любов и вярност към починалите съпрузи,
се носят изделия от него.
Установено е, че аметистът излъчва найкратката и най-силната вълна и поставен
върху шестата и седмата чакри помага за
връзка с Космоса.
Силата на аметиста като талисман, предпазващ от пристрастия, е призната дори от
католическата църква. Кардиналите получа-
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“Върхът на египетската пирамида е бил кристал и в различни периоди
са можели да сменят горния камък. Тоест, кристалът на върха на пирамидата можел да бъде заменен с друг скъпоценен камък, тъй като
всеки камък има своя честота на вибрация и уникални качества.” Браян
Гратън, „Махатма I и II”

ват при посвещаване пръстен
с голям и добре обработен
аметист и затова в Европа са го
наричали „епископски камък”.
При лекуване с енергия на
камъни, аметистите са полезни при всички ситуации, като
влияят върху тялото с духовна вибрация
и осигуряват връзка с космическия разум.
Затова е полезно винаги до лекуващия камък лечителят да държи добре оформен
кристал от аметист, или още по-добре - аметистова друза, която не само ще засили въздействието на лекуващия камък, но и ще
пази лечителя от негативната енергия, която се изхвърля от тялото на болния по време
на сеанса. Смята се, че този камък извършва
духовно пречистване. Като амулет пази не
само от негативно въздействие и болести,
но и от отрова, поднесена от врагове.
Като лекуващ камък аметистът със своя
виолетов цвят намалява душевната болка
и тревога, успокоява и пречиства мислите,
изпълва аурата с положителна енергия и
добри намерения. В индийската „Аюрведа”
е казано, че аметистът помага да се контролират емоциите. Лечебните свойства на
този камък са свързани с неговата възможност да намалява раздразнителността и
да премахва безсънието. Вино или вода, в
които аметистът е престоял поне едно денонощие, са полезни за възстановяване на
мозъчното кръвообращение - това въздействие на аметиста върху човешкото биополе
е доказано със съвременни методи.

Според астролозите, аметистът е камъкът
на третото хилядолетие.
Аметистови находища се срещат сравнително често в природата. Едни от най-красивите аметисти се намират в Бразилия и образци от тях могат да се видят в Националния
музей „Земята и хората” в София. В България
аметистите се срещат на много места и
съществува мнение, че това не е случайно.
Допреди около 100 години аметистът в
България е наричан „витошки камък”. За
това е написал в своята книга известният
български геолог-минералог проф. Георги
Златарски: „Аметист като големи кристали често се намират на Витоша. Той има морав или по-точно теменужен цвят. Познат
е на софиянци като „витошки камък” и много госпожи в София го носят.” Предполагам,
че изделия с него все още се пазят като семейна реликва в някои семейства. За търсенето и намирането на аметисти на Витоша
от княз Лобанов, заедно с известния български поет Любомир Левчев, можете да прочетете в книгата „Ти си следващият”.
Най-прочутите аметисти добиват в
Уругвай, Бразилия, Индия, Шри Ланка, о.
Мадагаскар, Австрия, Австралия и Русия
(Урал).
Има ги и в България, както за обработка,
така и за колекции - на Витоша южно от с.
Владая, северно от с. Тешево, в Маджарово,
в Малко Търново, в Кърджалийско.
Който има желание да научи повече за
аметистите, може да потърси книгата на
доц. Руслан Костов, издадена през 1992 г.
Лидия Старикова
Из „Камъни за нашите души”

Дух, материя
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Колко е важно
да бъдеш... добър,
но не по Оскар Уайлд
Продължава
от стр. 1

Преди време споделих с една приятелка за
книгата, а тя, усетила за
стремежа ми да „остана
вечна”, ми каза: „Знаеш
ли,

най-голямото постижение, което
човек може да има
в живота си, е
да бъде добър. В
това е тайната
на смисъла”.

Започнах да мисля над
думите й. Толкова елементарно оптимистични
ми се сториха, като ги
чух, че чак се усмихнах
на наивността на приятелката ми. Наистина,
какво щеше да спечели
един добър човек в този
свят? По-точно как можеше да бъде запомнен на
място, където добротата
ще се изгуби сред хорския егоизъм и инстинкт
за
самосъхранение?
Нима още има хора, които живеят с илюзията, че
добротата, състрадателността, емпатията биват
оценени?
Неслучайно
съществува клишето за
една птичка, която не
може да докара сама

пролетта. Помислих си:
Когато си добър към
околните, вместо да си
по-обичан и запомнен с
добро, те започват да се
възползват от добрината
ти, да те тъпчат и меко
казано – те използват за
всичко. Така ставаш бързо недоволен и озлобен
от живота и в един момент добрината ти ще се
изпари някъде в безкрая
и ще остане само гадното чувство, че си подценен и използван. Е, в това
ли е смисълът?! И после
– какво точно означава
да си добър, някой въобще давал ли е меродавна дефиниция на това
прилагателно, без то да
звучи наивно и триви-

ално? Едно изпуснато
изречение породи буквално хиляди въпроси
без отговор в главата ми.
Започвах да анализирам
поведението си с години
назад и се опитвах да го
окачествя по скалата за
доброта. После реших,
че миналото няма значение, защото не може да
се възстанови изгубеното време и се замислих
как мога в бъдеще да изключвам личните си проблеми, когато трябва да
помагам на хората, или
ако не мога да помагам,
поне да не им преча. Защото е трудно да мислиш
как да помагаш на хората, когато собствените
ти проблеми така те за-

трупват, че не можеш да
разрешиш и половината.
Всъщност ТЯ,

добрината може
просто да се
прокрадва едва
забележима в
ежедневието ми
и не е задължително да
се насилвам да проявявам благородство. Сега
се сещам за хиляди малки жестове, които ще ме
направят по-добър човек, а и ще ми донесат
вътрешно удовлетворение. Например мога да
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дарявам ненужни вещи
и дрехи на нямащи хора
или на домове за сираци.
Или най-малкото, което
мога да направя – да се
усмихвам на всеки и найшироко на сърдитите и
угрижени хора по улицата, за да им давам малко
надежда в объркания им
ден. Да помагам със съвети и с каквото мога на
приятели и познати. Да се
науча да не завиждам, а
да приемам чуждите радости като част от моите.
Да се опитам да обясня
логично нещата, когато
съм обидена или наранена, без да отвръщам
със същото. И най-вече
да разбирам околните,
винаги първо да се поставям на тяхно място и
никога, ама никога да не
ги съдя. Така ще започна.
И постепенно ще откривам нови начини да съм
един завършен стойностен човек. Само така ще
бъда щастлива и полезна
и ще имам възможност
да оставя някаква диря
след себе си. Почвам да
си мисля, че

доброто, извечното добро, е
онова нещо,
което хората
наричат Бог.
Само плод на фантазията ни е, че той има
човешки облик, но Бог
е непознаваем в своята
същност, защото както
творенията никога не
могат да разберат своя
създател, така и ние не
можем да разберем истинската същност на
Бог. Добротата, която е
така трудна за достигане,
всъщност е онова, което
ни доближава до Бога. Тя
е инкрустирана от него в
душите ни, за да сме постоянно свързани с него
и помежду си, но страданията, динамиката и
инстинктът за оцеляване
постоянно крадат от нея
и докато се усетим, вече
нямаме доброта в себе
си. Понякога си мисля, че
ние произлизаме от добротата и си я представям
като някакво вечно, сътворяващо измерение,
явяващо се като паралел-

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

на на нашата действителност. Именно него наричаме БОГ. В други случаи
пък го наричаме ЛЮБОВ. Но това е същото
измерение, погледнато
от другия ъгъл на триизмерната реалност около
нас. Това измерение е
много крехко, особено,
когато изцяло сме погълнати от ежедневните
задължения за физическото оцеляване на нас и
на децата ни. Липсва ни
възможност да погледнем нещата отгоре, от
един по-голям мащаб, за
да можем да видим, че
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имам това и това, искам
да направя това и това,
готов съм на това и това,
за да осъществя мечтите
си”. Свършиш ли с това,
можеш да полетиш на
крилете на вярата в доброто. Защото тогава знаеш накъде вървиш и си
запазил собственото си
аз, като едновременно
помагаш на хората, до
които се докосваш, и така
накрая животът ти ще е
придобил смисъл. Хубавото е, че

въпреки опитите ни да
сме добри, е уж добронамереното злословие.
Една изпусната дума за
другия ни осигурява
измамното чувство на
превъзходство, но именно злословенето убива
благородството ни. То
отдалечава онова добро
измерение и постепенно
го унищожава. Защото
колкото повече говорим за недостатъците на
другите, толкова повече
лъсват нашите собствени недостатъци и постепенно се ражда завистта. Стремейки се да
изчистим собствените си
дела, говорейки за тези
на другите, ние оскверняваме сърцето си, опетняваме ума и мислите си
и ставаме роби на стремежа сами пред себе си
да се оневиним. Има още
много механизми за постигане на благородство,
но изтъквам избягването на злословенето като
най-важен заради пагубното му действие и
защото се появява така
невинно, сякаш споделяйки за грешките на
другите, се стремим да
им помогнем. Но вместо
да приспим съвестта си,
издребняваме и се отдалечаваме от идеята за
доброто.

за да си добър,
не се изискват
нито специална
единственото,
което е истинс- програма, нито
ко и непреходно целенасочени
усилия.
в цялостната
картина, е
Когато разбереш колдуховността.
ко ползотворен е жи-

вотът ти и колко радост
ти носи онова, което
имаш и което постигаш,
проявата на доброта ще
идва отвътре, някакси
така от само себе си...
Несъмнено е факт, че когато животът ни се стува
хубав и наситен със смисъл, по естествен път лошите мисли ще бъдат заменяни с добри, чувствата на омраза и отмъщение ще направят място
на прошката и любовта.
Проявените доброта и
благородство постоянно
ще подхранват усещането за удовлетвореност
от живота, което, ние,
хората, често наричаме
щастие. Като споменавам
„щастието” се сещам и за
една клиширана сентенция, която според мен
пак потвърждава теорията ми за добротата:

Нашите морални прин
ципи и добротата, коя
то успяваме да дарим
на света. Трудно е да се
погледне така на нещата
именно защото сме задълбали в проблемите и
в стремежа да се покажем силни. Но често не
осъзнаваме източника
на силата си, защото го
търсим навън, в света
около нас. А той е вътре, под формата на залежи от търпение, любов
към хората и живота и
чувството, че помагаш
на света да става малко
по-добър. Тайната е, че
първо светът трябва да
ти изглежда добър, а не
„малко и тъмно място”,
какъвто е за повечето
от нас. Тук пак стигаме
до един затворен, омагьосан кръг, защото ако
постоянно ти се случват
лоши неща и щастливата „Живей така, че
случайност никога не е
на твоя страна, няма да да не ти остава
успееш да видиш света време да мискато добър и онова, тай- лиш щастлив ли
ното, невидимо измерение няма да съществува си, или не. Само
за теб... или по-точно така ще постигвътре в теб, защото това
измерение е единствено неш истинското
в самите нас. Знаеш ли щастие”.
каква е тайната, ако си
в такъв етап от живота
си? Една лесна рекапиЕдна от най-големите
тулация: да си кажеш “Аз грешки, които правим

Струва ми се, че за да
живеем с мир в себе си,
да постигнем щастието
от добрината си, която
даваме на света, трябва преди всичко да се
развиваме духовно и да
помагаме със знания и
качества на хората, които срещаме. Спомням
си едни думи на Бахаулла: ”Нашият живот тук
прилича много на този
на детето в утробата на
майката. За някакви си
девет месеца детето развива способности и органи -очи, уши, ръце и т.н.за да бъдат използвани
по-късно в този свят. По
същия начин ние трябва
тук да развиваме духовните си способности, от
които ще имаме нужда
за прогреса си в другите Божи светове. Разбира се, ние не постигаме
целта си само като мислим за нея, а трябва да
работим, да помагаме на
своите братя, хората, и
да споделяме знанията
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си с другите”.

Личностното
духовно израстване е онова
нещо, което ще
утвърди нашата
духовност
и ще ни слее с божието
измерение на добротата.
Съзнавам, че в днешния
меркантилен и забързан свят на оцеляващи
духовното израстване е
неопределена величина. И без това всеки от
нас го разбира по различен начин, даже и сега
не мога да формулирам
какво е да израстваш
духовно. Предполагам
това израстване е свързано отново с усещането, че даваш нещо на
света и хората. Предполагам, че е пряко свързано с усещането, че си
благороден и добър и
продължаваш да бъдеш
такъв, независимо от
превратностите на живота - колкото повече
те удря живота, толкова
по-добър и всеотдаен
да ставаш. Израстваш и
като следваш принципите и висшия си идеал за
душевна чистота, който
се таи в душата. Духовно
израстване е, когато се
доближаваш все повече
до Бога, онзи Бог, който
е вътре в нас, както казваше Ботев: „Не ти, Боже,
що си в небесата, а ти, в
мен, в сърцето и в душата”. Смисълът на живота,
вероятно се изразява
в удовлетворението да
правиш добро на хората
и на себе си, независимо
колко трудно може да се
окаже това. Само тогава човек може да бъде
истински щастлив. Оскар Уайлд иронично отбелязва, че “когато сме
щастливи, сме добри,
но не винаги, когато сме
добри, сме щастливи”. Е,
това не е точно така, защото удовлетворението
от проявената доброта
към себе си и света наистина може да направи
човек щастлив. Може
лесно да се провери на
практика...
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ГРАПАВА
ДОЙЦИЯ

zia scabra Thunb.

Представлява листопаден храст с височина
1,5-2,5 метра. Младите клонки са окосмени със
звездовидни власинки, сиво оцветени. Цветовете са бели, леко възрозови отвън, 1,5-2 см широки, събрани по много в тесни, изправени гроздовидни метлици, до 12 см дълги. Цъфтежът е
през юни-юли в продължение на 2-3 седмици.
Грапавата дойция произхожда от Япония. Тя
е свотлолюбива, сухоустойчива, невзискателна
към почвените условия.
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