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
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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.

Какво е това –
Родово имение

акад. Виктор
Медиков
Президентът с нетърпение очакваше идването на стареца.
Добре че успях да
съхраня приятелските си
отношения с Игор, стар
познат и нов руски милиардер, който незнайно
защо много рязко се промени през последната
година. Беше като всички
нови богаташи – не отстъпваше в нищо, макар
и да не изпъкваше особено. И изведнъж такава
промяна - на 180 градуса
се завъртя. Построил си
имение, казват – родово
имение. Събрал съмишленици, неизвестно откъде появили се.
Интересно, че няма
хора сред тях от моя кръг.
Съседи му станали почти
двеста семейства, а дворовете им - без огради,
без охрана. На всички им
помага, безлихвени кредити им раздава. Казва:
- Безвъзмездно предлагам помощ и инфраструктурата сам ще направя. В мой интерес е
добри съседи да имам, за
да има и с кого да другаруваме – по семейному,
със стари и млади. Тилът
ми винаги да бъде сигурен. За векове да творим,
опирайки се на наслед
ството на дедите ни.
Само че не искат да
взимат безплатно помощ
та ми хората – и правилно постъпват. Безплатно

е сиренето само в капана.
Вежливо ми казват:
- Не става така – безплатно. Ако е безплатно,
значи бесовете плащат.
Преди две седмици
най-неочаквано се появи
Игор в кабинета ми. Как
бе намерил начин да се
промъкне през всичките
ограничения - само Бог
знае. Навярно именно
Той му бе помогнал да
преодолее и охраната, и
множеството помощници, секретари....
Станал бе неудържим
и много убедителен, преди друг беше. Разказа ми
за срещата си с някакъв
старец – преди време по

Русия ги наричали Влъхви, жреци на светлината.
Успя някак си да ме убеди
да отида в родовото му
имение, за да чуя на какво може старецът да ме
научи:
- По-добре веднъж
да видиш, отколкото сто
пъти да чуеш. Ти нали си
се заел страна да управляваш. Може нещичко и
да ти се пригоди.
Помисли малко и добави:
- Честно казано, това
ти трябва като въздуха. И
на страната, преди всичко, й трябва. Иначе не бих
дошъл. Знаеш моите правила : не помагай, ако не
те молят.
Като че ли имения не
съм виждал! „Новите руснаци”, още повече кавказците и евреите половин
Русия напълниха с именията си. Че и моите имения на десетки хектари се
простират и то в най-престижните места, най-скъпите. Какво толкова да му
гледам на поредното? С
какво ли ще ме учуди?
Все пак убеди ме. И за
пореден път поговорката
вярна се оказа: по добре
веднъж да видиш... Ако

разказваш колко хубаво
е, че наистина има какво
да се види и научи, значи
нищо не си разказал. Тук
е съвършено друг свят!
И както усещам, свят натурален, истински, а не
измислен. Направо фантастика!
Хората са щастливи.
Независимо от състоянието на портмонетата им.
То комай освен него другите и портмонета нямат.
Сами всичко си правят.
Няма наемни работници.
Няма замъци. При все
това всяка къща, всеки
строеж - от беседките и
кладенеца до езерцата
и оранжериите – са като
произведения на изкуството. Всяко семейство
разполага с десет - двайсет декара земя. Съседите – и те съмишленици.
Огради няма, само живи
плетове, и те най-често
са като живи скулптури.
В тях птици чуруликат и
други разни животинки
се крият. Радост за окото,
гали слуха, аромат разнася – и не само за теб, но

ЛЕДА
Елена ХАЙТОВА
Виждам я както в дет
ството си - с навита на венец около главата си коса,
тъмна, с ослепително бели
зъби, пола на карета и блузка от преливащи цветове,
плетена собственоръчно.
Ръцете й, мънички, все дър
жаха някакво ръкоделие бродерии, ковьори, карета
с българска бродерия, гоб
лени или пък шишове за

най-фантастичната плетка.
Тъкмо затова тя малко
купуваше дрехи от магазините - плетеше си всичко
сама. И плетивото, и бродерията изглеждаха така,
че и да искаш, не можеш
да намериш нито изпусната бримка, нито сбъркана
шарка, а меката коприна
от бродериите светеше
еднакво и от лицето, и от
опакото.
Продължава на стр 12

за всички наоколо.
При всички собственици, напук на сегашните реалии, целият род се
е обединил. По цял свят
роднините се карат, брат
на брата нож вади, а тук
се обединяват. Помагат
си ваимно. Незнайно как,
но са си припомнили старите ведически, общинни
традиции, дори Копното
право са преоткрили. Никой сред тях не боледува.
Децата ги раждат в домовете си. И правилно правят. Всичко ми разказаха
съседите на Игор:
Продължава
на стр. 22

По следите
на Родовата
памет и защо
я загубихме
На страница 6
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Търсите ли в. “Родово имение”?
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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.
Боно ШКОДРОВ
Продължение от предишния брой

КАН КАТРАГ

СИН НА САРИЧИН
(65 пр.н.е. – 21 пр.н.е.)
Роден е в годината на присъединяването
на Бершуд /Босфорското царство/ към Римската империя и затова баша му дал името
Бершуд. За войната с Рим той наел на българска служба кавказкото племе катраги.
Разгромил много римски градове в Северното Причерноморие.
Синът на кан Саричин, кан Бершуд =
Катраг (65-21 г. пр.Хр.), сключил договор
с планинското кавказко племе котраги за
война срещу римските легиони. В тези сражения срещу легионите на Гней Помпей
сарматите=българите на кан Бершуд=Котраг
участвали с над 200 хиляди конници, подкрепени от още 20 хиляди конници от кавказкото племе котраги, наети на българска
служба (Strabon-XI, 5, 6). След завръщането
на Помпей в Рим, въпреки отчета му пред
Сената, че на Изток е победил: “...двадесет
и двама източни царе...”, той изпада в немилост! Той не е осъществил главната задача:
ДА ЗАВЛАДЕЕ ДРЕВНИЯ ТЪРГОВСКИ ПЪТ ЗА
ИЗТОКА. Общественото признание на немалкото негови военни успехи му създава възможност да запази частично своята
власт като формира първия Триумвират:
Помпей, Цезар и Крас.
В 55-53 г. пр.Хр. Крас поема отговорност и
отново насочва силна армия от 7 легиона и
4000 конници на Изток. В Кавказкия регион,
край селището Синака, той е убит, а армията му напълно унищожена. От 40-хилядната
римска армия само 10 хиляди се върнали в
границите на римската провинция (2, стр.
202).

КАН БАРДЖИЛ

СИН НА КАТРАГ-БЕРШУД
(21г.пр.Хр.- 5г.след Хр.)
Срещу легионите на Октавиан Август /20
г. пр.Хр./, окупирали Армения и долното течение на река Дунав (12 г.пр.Хр.) /2. стр. 253/,
се противопоставя синът на кан Катраг - кан
Барджил.

КАН СУВАР

СИН НА БАРДЖИЛ
(5 – 23)
Заддунавска успешна експедиция е отбелязана с издадени монети по времето на
император Тиберий (14-37 г. от н.е.), което
съответства на времето на управление на
кан Сувар, син на кан Барджил (5-23 г.след
Хр.).

Всички народи на пла
нетата 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 дър
вото на човешкия род и
техните историографски
интерпретации са дълбо
ко преплетени и в голяма
степен фалшифицирани
в съвременната историо
графия.
КАН БАРИН
СИН НА КУМУК
(46-106)

КАН КАВИЛ

Император Траян (98-117) в 101 г. с голяма
римска армия построил мост и преминал
река Дунав. Укрепения град Сармизегетуза превзел чрез продължителна обсада.
След кратко примирие и военни подкрепления последвали нови походи на император Траян с очевидната цел да овладее
контрола на северния търговски път на
сарматите=българите и южния търговски път на Парфия (Партия). (2, стр. 271-273)
В чест на своите победи император Траян издигнал скулптурен паметник в Рим
– Траяновата колона с особено ценни за
сарматската=българската история релефи.

Монети от времето на
Кан Барин

Мечтаел да отмъсти на Дарбазан /Понтийското царство/ за
смъртта на своя прадядо Саумак. По съвет
на своя тъст – бек
Шан, той обсадил Кряшен /Херсон/ и оттеглил обсадата само след като му предали
скулптората на Тама – бершудския пълководец /Диофанд/, пленил неговият прадядо
Саумак. Барин отрязал от скулптурата гла- Сражение между римски и сарматски=български войвата и я хвърлил в яма до гроба на Саумак. ни. Релеф. Траянова колона, Рим
От тези релефи правим заключения за
След това извършил поход към Дарбазан и
бойните
доспехи и физическия образ на стаго разгромил .
Кан Барин (46-106) воювал през 55-62 г. с рите българи.
римската армия изпратена в Армения от имДетайли от
ператор Нерон (54-68). “...римляните били
скулпторен релеф
принудени да капитулират...” (2, стр. 261) За
кан Барин е отбелязано: «...Той мечтаел да
отмъсти за смъртта на своя дядо Саумак и
обсадил Херсон с условие да му предадат
скулптурата на Тама – пълководеца, който
пленил дядо му. След като получил статуята, той й отсякъл главата и я заровил до
гроба на дядо си, а после извършил поход и
разгромил Дарбазан».

КАН КУМУК

СИН НА СУВАР
(23-46)
При император Клавдий (41-54) “...Под зависимостта на Римската империя изпаднали
Оливия, Херсонес и боспорското царство...”
/2, стр. 259/. Това е времето на кан Кумук,
син на кан Сувар (23-46).

За император Домициян (81-96) има
следното сведение: ”...римските войски се
придвижили в Централното Закавказие в
района на Дарялското дефиле и издигнали
тук погранични укрепления...опитът им да
завладеят проходите към брега на Каспийското море завършил с пълен неуспех... тези
военни неуспехи подкопали авторитета на
император Домициян” (2, стр. 269-270).

Сарматски=български войн

Родов корен
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Монети от
времето на
Кан Барак

КАН БАРАНДЖАР

Сарматски=български войни в сражение с римляните на император Траян. Траянова колона – Рим

Скулптурен релеф на трофейни бойни
доспехи на сармати=българи. Траянова колона - Рим

КАН КУБАР

Походите и политиката на император
Траян и последвалите го императори Адриян и Антоний Пий създават противоречие и
разцепление в ръководството на държавата
на старите българи.

КАН АРТАН

СИН НА КУБАР
(? - 150)
Известен е и под имената Таш-Баш или
Ер-Таш. Неговото управление било жестоко
и разбойническо, поради което го намразили. Той забранил търговията с Кашан (Средна Азия: Хорезм, Согдина, Бактрия, Уйгурия,
Хоросан) и въобще притеснявал търговците. Загинал в 150 година в дуел с Агарджа,
който се състоял по настояване на неговата
сестра Бояр-Киз и много български тархани,
недоволни от управлението на Артан. След
неговата гибел сестра му се омъжила за
Агарджа и той бил провъзгласен за български владетел, а синът му Шада Банат заминал
с част от своите хора в Кавказ.

КАН АГАРДЖА=РУЖА

СИН НА БАРАК
(235 – 271)
Сведенията за това, срещу кого се е сражавал император Деций (249 -251) в последната си битка, са уклончиво противоречиви:
скити, готи...? Те, след като преминали река
Дунав, се втурнали в Долна Мизия. Император Деций избил 30 хиляди врагове, но
после при сражение самият той загинал. В
българските летописи това е отразено по
следния начин: “Кан Баранджар (син на кан
Барак.б.а.) (235-271) заедно с наетите на бъл
гарска служба котраги в 251 г. разбил войските на император Деций. Самият император паднал убит в този бой. След това войските на кан Баранджар разграбили римските владения на Черно море и с щурм взели
Дарбазан заради неплащане на данък” (1,
том ІІІ, стр. 90).

КЕРМЕС

СИН НА БАРАНДЖАР
(271 – 294)
Император Проб (276 - 282) издал емисия
от монети в чест на нанесеното от неговите
войски поражение на сарматите=аланите=
българите и на техните съюзници, готите, в
долното течение на Дунава и в Илирик.

КАН БАРАДЖ

СИН НА КЕРМЕС
(294 – 308)
Император Диоклетиян (284-305) извършил военна и административна реформа и
издал емисия от монети по случай успешните му войни на Дунав.

КАН АЛТИШ

СИН НА БАРАДЖ
(150 – 189)
(308 – ?)
Хунски военноначалник, нает на служба
При неговото управление държавата се
от Кан Артан. Отговарял за своя хунски отряд и получил чин сабан-тархан (командващ разпаднала на шест части.
лековъоръжените, неопитните, опълченците и наемните войски). В единолично сражеКАН КАМА
ние /дуел/ убил кан Артан. Със съгласието на
СИН НА АЛТИШ
Кинешът – Народния събор, сключил брак
Император Константин І (306 - 337) също
със сестрата на Артан, Бояр-Киз, и бил про- издал емисия от монети в чест на победата
възгласен за Кан – началото на рода Дуло.
си над сарматите и готите в 322 г. ИмпераВ 162 г. император Марк Аврелий (161тор Константин
180) бил принуден да прехвърли легиони
ІІ (337- 351) наот дунавската граница в кавказкия регион
несъл на “варс военноначалници Авидий Касий и Стаций
варите” сармаПриск. В чест на победите си над сарматите
ти поражения в
Марк Аврелий пуска в обращение монети с
долна Панония
титул “Сарматски”.
и Мизия и също
издал емисия от
Монети с титул Сарматски. Марк Аврелий
монети.

КАН БОРИС

СИН НА БОЯР-КИЗ И
АГАРДЖА-РУЖА
(189 – 210)

КАН БАРАК
СИН НА БОРИС
(210 – 235)

Монети издадени от император
Константин ІІ

КАН
БОЛЮМАР-ШЕК=БАЛАМБЕР

(363 – 378)
Агресивната политика на Римската империя спрямо сарматите=българите ги принудила да търсят ново политическо и съюзническо решение. Това станало по времето на
кан Алтиш и след обсъждания и решение на
Кинешът-Великия Събор. Дъщерята на кан


Кама, Туран Бика, сключва брак с наетия на
българска служба от кан Кама хунски военноначалник Болюмар. Произходът и името
му са от Средна Азия. В началото Туран Бика
не го приемала заради неговия монголоиден образ, но той проявил висок държавнически талант и дипломатически умения.
В променен вид легендата за Туран Бика и
Болюмар е намерила отражение в 19-20 в. в
операта ТУРАНДОТ. След като поел държавната отговорност от кан Кама, Болюмак извършил обществена и държавна реформа, а
също и реорганизация на военните сили и
на стратегията. Преместил столицата от поречието на река Волга в поречието на река
Днепър (днешния Киев) и тя е наименована
кан-Балин.
Кан Болюмар (363 - 378) от рода Дуло е
известен в историографията и под имената Болюмар-Шек, Шек-Алп, Баламбер и
Баламир. В резултат на този брак възниква
траен съюз между сарматите=БЪЛГАРИТЕ и
ХОНИТЕ=хуните.
БАЛАМБЕР НА ОСНОВАНИЕ ВЕНЧАНИЕТО
СИ ЗА ТУРАН БИКА И РЕШЕНИЕТО НА КИНЕШЪТ-ВЕЛИКИЯ СЪБОР ИЗВЪРШИЛ ПОДБОР И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРЕСЕЛЕНИЕ НА
ЕЛИТНИ ВОЕННИ СЪЕДИНЕНИЯ НА ТАКА
НАРИЧАНИТЕ В ИСТОРИОГРАФИЯТА «ХУНИ»,
които направили преход от Сибир и Средна
Азия заедно с жените, децата и родовата си
организация и били настанени в сарматски
територии. В съвременната историография
това се назовава »ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ
НА НАРОДИТЕ». Извършената военна и организационна реформа по-подробно е описана в 1.том І и том ІІІ.стр.90. Съюзническите
сили имали ясно командване и точно разпределение според условията и стратегията на всяко възникнало сражение.Усъвършенствано е производството и приложението на двойносъставните лъкове и стрели
със звуков ефект при техния полет, бронята,
копието на тежката кавалерия, а също и стенобойните съоражения. При тази реформа
е увеличено производството на бойни доспехи за различните родове войски, прехраната им (т.н.хунски котли), новите конски
амуниции, съответващи на ръста и функциите (високо и ниско конско седло, степенки
и шпори и др.). Използвана е и нова технология за залавяне чрез обсада на определено лице от противника с ласо.
Готите били предупредени да си търсят
нови земи. Поради отказ от тяхна страна
кан Болюмар и синът му Алп-Бий, синът на
Туран-Бика, били принудени да използват
военна сила.
следва
ЧАСТ ОТ ГЛАВНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ГОРЕПРЕДСТАВЕНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА АВТОРА СА:
/1./. Джагфар Тарихы, Свод булгарских летописей, том І, 1993; ІІ, 1994 и ІІІ, 1997. Оренбург.
/2./. История на древния Рим, В. И. Авдиев
и др., С., 1974.
/3./. Тема борбы с племенами европейской сарматии и скифии в монетной чеканке
римской империи. М. Г. Абрамсон. 1999. Вестник известия древности.
/4./. Упадок и гибел западной римской империи и возникновения германских королевств, А. Р. Корсунский, Р. Гюнтер. М. 1984.
/5./. Ischezle zivilizazie. London – Beograd.
1965.
/6./ А. В. Симоненко. Некоторые дискусионые вопросы современного сарматоведения. Вестник известия древности. Бр.1. 2002.
М.
/7./. Приск Панийский. Готская история.
/8/. Л. Н. Гумилев. Древние Тюрки.
/9/В. М. Масон. Страна тысячи городов.
М.1966.
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Иван Минчев Сомлев
Ако някога се
случи да ми
измени моят
стоманен другар,
ти няма да
плачеш, майчице,
но ще бъдеш горда,
че си дала син на
родината!
(Из писмото на летецизтребителя Иван
Сомлев до майка му)
Националният герой
фелдфебел Иван Минчев
Сомлев, военен летецизтребител, е роден в
Габрово на 01.02.1922
година, загива на 16 април 1944 година в землището на с. Гушанци
(дн. Замфирово), област
Монтана, в смъртен двубой с вражеска армада,
съставена от крепости и
ескортиращите ги изтребители. По примера на
своя инструктор капитан
Списаревски той приема
предизвикателството и с
безумна младежка смелост се бори сам, обграден от многобройните
вражески изтребители и
когато свършва патроните и е прострелян, прави
таран, сваля вражеска
крепост и се забива в зе-

ТРЕВОЖНИЯТ ДИАЛОГ В СИМВОЛИТЕ НА ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ 2003-2009
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Легендарният 22-годишен
военен летец-изтребител фелд.

Мариана Везнева
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мята. На лобното място
са разпръснати трептящи
още части от тялото му,
часовникът му е спрял
на 12 часа, пилотската му
емблема е откъсната от
якето му, и всичко това
е събрано в едно малко
сандъче от родолюбивите
жители на село Гушанци.
Безпримерният
му
подвиг е включен в учебната програма на военните летци-изтребители...
Посмъртно е удостоен
със званието “капитан”.
Ореол от най-възвишени добродетели осветява образа на фелдфебел Иван Минчев Сомлев
и неустоимо привлича
погледа ни с величието
на характера си, с постоянството на кристално
чистия младежки идеализъм и магнетичния жар
на ентусиазма си.
В потока от спомени
ние виждаме златокосото хлапе, изправено в
игрището на Казашкото,
стиснало в ръце вехтата
парцалена топка и вместо да полети във вихрена
футболна игра, то е вперило лазурен поглед към
“Родевото”, там, където е
къщата на неговия кумир
Великия Чардафон.
Виждаме го ловко да
свещенодейства по футболните терени за радост
и свише удоволствие на
своите почитатели, които бурно го акламират с
радостното възклицание:
“Сомле! Сомле!”

На 20 април 2010 г. (вторник) в гр. София, Дом на архитекта,
ул. “Кракра” № 11, ет. 2, от 18.00 часа ще се проведе творческа
среща, на която ще бъде представена най-новата книга на Издателска
къща “Новата
Мариана Везнева
цивилизация”
“Тревожният
диалог в
символите
на житните
кръгове”, с автор
архитект Мариана
Везнева.
Книгата ще бъде
представена от
академик Атанас
Панчев – издател
на вестник “Родово
имение”.
ТРЕВОЖНИЯТ ДИАЛОГ
Поканват се всички
В СИМВОЛИТЕ
привърженици и
НА ЖИТНИТЕ КРЪГОВЕ
симпатизанти да
2003-2009
присъстват.
ИК “Новата цивилизация” EООД
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Вход свободен

Омагьосани от чаровната му усмивка, го
слушаме прехласнат да
рецитира “Опълченците
на Шипка” и сякаш моментната свещена тишина нежно посреща смелите юнаци опълченци,
тръгнали с радост да
освободят свидната татковина. Звучат тържествените песни на хора на
Априловската гимназия,
чийто солист е сладко
гласният Ваньо Сомлев.
Сред чудовищния танц
на безмилостната война
ние се възхищаваме и
удивляваме на решението му да положи своя
млад живот в свещения
олтар на съсипаната от
разруха и безсмислени
кръвопролития
война
родина.
Не се явява на матура да си вземе диплома,
отказва се от блестяща
футболна кариера, която
му предричат футболните специалисти - освен
че е титуляр в представителните отбори на
Априловската гимназия и
СК ”Чардафон”, той е титуляр и в състава на националния младежки футболен отбор на България.
Пряко волята на родители и специалисти се записва във Военната летателна школа в Казанлък.
Едно след друго успешно овладява сложната професия на обречените летци-изтребители.
С отличие преминава
през изпитанията на
трите летателни школи.
Готов е вече за славната
схватка там горе, между
звездите.
Съществува зловещото правило най-достойните да умрат най-напред.
Сякаш съдбата проявява
някаква жестока ревност
към тях. С убийственото
си коварство на ревнива
любовница, също като
Лермонтовата
Тамара,
погубва
най-желаните
любимци от страх да не
падне под тяхна власт и
те да й изменят.
Великите двигатели
на живота: дълг, чест, мъжество, смелост, са едновременно двигатели
на смъртта, защото тласкат човека към непримирима всеотдайност. В
противоречие с основните принципи на природата, които изискват

най-жизнеспособното да
бъде най-трайно. В изблик на сили жизнеспособното осмисля живота
си, изпълнявайки бащини
завети, опитвайки се да
прескочи препятствията,
в преодоляването на които стига до саможертва.
Това е първичното битие
на Ваньо Сомлев.
Вторичното му битие
е да служи всеотдайно
на род и родина. С орлов
полет се впуска безумно
смелият златокос рицар
към кобната, смъртна
небесна схватка, за да се
срещне с предизвикателството и се пребори със
смъртта за живота.
Непреодолима нрав
ствена сила се крие в
срещата със смъртта.
Нейната близост пречиства всички страсти и
изравнява неправдите.
Такава нравствена сила
е определена само за
небесните избраници. И
Ваньо Сомлев, както още
много други български
момчета военни летциизтребители се нарежда
в строя на съвременните
светци, костите на които
са разпръснати из цялата
свещена българска земя.
Избрал за своя любима ведрото българско
небе, много често е рамо
до рамо със смъртта, там
горе, между звездите,
блестящи като брилянтни клипсове, които са
го зовели като някакъв
фатум. Колко ли е флиртувал с тази неземна,
божествена красота, докато най-сетне двамата
се венчават? И пада на 16
април 1944 година край
с.Гушанци, в м.Чъртово.
Той не можеше да кацне
другаде, освен на някой
връх. Върховете се привличат.
Не е важно колко си
живял, а как си живял.
Ние, обикновените хора,
сме съгласни да умираме по малко всеки ден,
да отстъпваме безпрекословенно – смирено и
подло – от принципите
си, от мечтите си, от значимостта си, превръщайки се бавно в някакъв ерзац или развалина.
Но има хора, които
предпочитат
мигновената смърт. Тяхното всечовешко име е герои. Те
оплодяват със смъртта
си цели векове!

Какво от туй, ако за
нас делата им останат
неразбираеми? Те не са
безумни. Те просто са
ПОЕЗИЯТА НА СВЕТА!
Речем ли да ги мерим с
нашата мярка, оказват се
неизмерими, защото по
техните стъпки, вървят
ръка за ръка, бъдещето и
съвършенството.
Емил Розин – поет
В памет на геройски загиналия 22-годишен български летец-изтребител
Иван Минчев Сомлев в
безпощаден въздушен
бой – за защита на българската земя от бомбардировките на вражески
самолети над България
на 16 април 1944 година

Последната
балада
на пилота
Българийо, Родино моя,
до старини не доживях.
За тебе излетях във боя
и младостта си завещах.
Врагът с крепости огромни
над тебе, майчице земя,
удари с тежките си бомби –
проклета да е таз война!
Сам, с изтребителя си боен
обречено на щурм летях –
за твоето небе достойно
в последна песен оживях.
Дори и днес със самолета
животът си да ти отдам –
той още в небесата свети,
като спасение и храм.
Като звезда над теб остана
една следа от моя вик –
че мене ме роди Балкана
пилот и български войник.
Габрово, 19.02.2002 г.
Откъси от книгата
“Реквием за златокосия
небесен рицар”,
издадена от фондация
“Коста Берберов”Габрово
Фондация “Коста
Берберов”- Габрово,
организира
поклонение пред
паметната морена
до църквата “Св.
Богородица” в
Габрово на 16 април
2010 г. в 12.00 часа
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Трите Европи и трите страни
Доклад на руския философ Анатоли Михайлович Иванов,
изнесен пред Московската конференция “Русия и Европа – нови
перспективи”, състояла се в Москва на 20-21 юли 2007 година

Аз съм съгласен с нашия приятел, мосю
Фей* за това, че ние се нуждаем от една
позитивна утопия, още повече, че неговото определение за такава утопия съвпада с
онова, което Жорж Сорел е дал за понятието “мит”: “Митът – това е цел на полаганите
усилия. Митът е осъществим, но неговото
осъществяване е трудно и изисква усилия за
постигането на успех в борбата и саможертвата, не със скръбната радост на християнина, погълнат от лъва, а с дионисиев възторг.
Митът – това е проекция на властта, която
обладават малцина, но тези редки люде създават концепция за бъдещето. Преди всичко
останало, трябва да се създаде концепция”.
И така, митът – това е нещо хубаво. Но
скептиците мълвят, че нашите митове вече
не вдъхновяват дори самите нас. И един
от тези митове е лъжливата концепция за
единна Европа.
Преди век и половина Н.Я.Данилевски**
отстояваше в своята книга “Русия и Европа” тезиса, че в този случай става дума
за два различни свята и че Европа не
ни знае, не може и не желае да ни знае.
Неговите думи за това, че европейците не
знаят Русия, остават в сила. Г-н Тулаев през ноември миналата година
взе участие в една международна
конференция в Мадрид и донесе
тука един плакат, озаглавен “Вождовете на нашата Европа”. И там
– 25 портрета на хора, сред които няма ни един русин – въобще
да не говорим за славяни! (Трябва да отбележим обаче, че сред
тези 25-има достойни мъже все
пак има двама източноевропейци.
Това бяха румънците – Мирча Илиаде и Емил Чоран, бел. на прев.)
Означава ли това, че ние сме
длъжни да различаваме техните вождове и нашата Европа?
Другото твърдение на Данилевски,
че европейците не искат да ни знаят,

не съответствува на истината – присъствието на толкова европейски делегати на сегашната и миналогодишната конференции (става дума за двете Московски международни
конференции – първата, провела се на 8-9
юни 2006г., а втората на 20-21 юли 2007г.,
бел. на прев.) доказва точно обратното. А що
се отнася до това, ще съумеят ли европейците да ни разберат – бъдещето ще покаже.
Вярно, “Европата” на Данилевски – това
също е една абстракция. Г.В.Плеханов иронизира по този повод, че си спомнял за едно
еврейче от стар руски разказ, за което целият свят се подразделял на две части: Русия и
чужбина.
Преди четири години американците,
организирайки агресията против Ирак,
бяха недоволни от позицията, заета тогава от Франция и Германия, и противопоставяха така наречените “енергични”
страни на “пасивните” такива, което тогава
ми напомни за расовата класификация на
германския учен Клем, който дели расите на “активни” и “пасивни” – естествено
славяните той отнасяше към последните.
Оценките на американците не бяха обоб-

щени. Техните комплименти заслужиха и
някои славянски страни, преди всичко Полша, която американците използваха, за да
вбият клин в новопоявилата се ос ПарижБерлин-Москва. Налага се, със съжаление,
да констатираме, че тази ос, на която Жан
Парвулеску и много други възлагаха такива
надежди, се оказа едно мимолетно видение.
След смяната на правителствата в Германия,
тя се прекърши, а след избирането на русофоба Саркози за президент на Франция от
нея останаха само отломки.
Но не трябва да бъркаме държавите с народите. Френският десен идеолог Шарл Морас проповядваше по него време идеята, че
освен официалната страна, има също така и
страна “реална” – това, което днес се нарича “мълчаливо мнозинство” и вярваше, че
тази “реална” страна държи на същите роялистки и католически идеали, каквито са и
неговите, но той се заблуждаваше. Неговата
”реална” страна бе нереална, въображаема.
Може, като Морас, да идеализирате своя
народ, а може и обратно – да се отчаяте за
неговите възможности и за неговото бъдеще. Класически пример е спорът между
Чернишевски и Добролюбов, за който ние
знаем от романа на Чернишевски “Пролог”, героят на който – Волгин, е самият
Чернишевски, а Левицки е Добролюбов.
Добролюбов го е шокирало, че по мнението на Чернишевски народът е така лош
и подъл, както самото общество, а Чернишевски подигравателно разказвал за
една сцена, която той наблюдавал веднъж:
Вървят подпити двама бачкатори и разговарят на висок глас: “Не сме крадци, не сме
бандити, на Стенка Разин сме работници”.
Често цитираният отзив за русите: “Жалка
нация, от горе до долу – все са роби”, звучи именно в този роман. По какъв начин
тогава тази “жалка” нация е смогнала да
победи Наполеон, а по времето на Чернишевски да освободи България от турско иго,
революционният демократ не е обяснил.
Некрасов също се съмнява в способностите
на руския народ:
Ты ль проснешся, исполненный сил
Иль… все? Что мог ты уже совершил,
создал
песню,
подобную
стоку,
И духовно навек почил?
Политическата активност, безусловно
е важен показател за енергетическия ресурс на нацията, но не и единствен. Има и
един такъв, като държавното строителство.
Същевременно, държавата не е редно да
подменя себе си с народа. Френският писател Жорж Бернанос в самото начало на
Втората световна война, още преди поражението на Франция, направи в своя
дневник следните записки:
Франция я откраднаха от французите в този момент, когато започнаха
да им набиват в главите, че Франция
– това е дело на самата държава, а
не тяхно такова.” “Чувството за Родина го подмениха с юридическото
понятие за държава.” И ето най-накрая резултатът: “Французите вече
нямат Родина”. Резултатът от една
такава подмяна е винаги един и същ:
отначало застой, после крах.
Съветската държава също беше
много силна, но на всички е известен печалният й край.

Продължава на стр. 17
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По следите на Родовата
памет и защо я загубихме
Ангел СТЕФАНОВ
гл.секретар
Посолство на мира
София

Родовата
памет

е избледняло, неясно и
далечно понятие, останало някъде назад в учебниците по история и в патетичните речи произнасяни от самозабравили се
по време на честване на
националните празници
политици. Родовата памет е единствената възможна спасителна нишка,
която да ни преведе през
лабиринта на обърканото ни сиво ежедневие, да
ни държи здраво на земята във време на бурен
и с променлива посока
политически вятър, да
ни помогне да останем
на повърхността и да ни
предпази от задушаване
в морето на заливащата
ни ненужна информация
и масова “култура”. Родовата памет е липсващото, но съществено звено
между моята личност и
семейство, от една страна, и моето отечество от
друга. Без чиста и ясна
родова памет не можем
пълноценно да разберем
и оценим понятия като
държава, отечество, родина, България...
Ако познаваме своя
род, своите предци, тяхната история, техните
силни и слаби страни,
техните успехи и несполуки, ако знаем историята на родния си край,
обичаите,
традициите,
поминъка, ще разберем
и колко много време, усилия, кръв, пот и сълзи са
вложили от себе си хората преди нас, тези които
сме наследили и които
са ни създали като хора
и личности. Ще осъзнаем, че трябва да сме им
безкрайно благодарни за
всичко материално и нематериално, което имаме, за това, което сме и
което искаме да бъдем.
Така ще живеем подобре и ще спим по-спокойно. Няма да се нуждаем да злоупотребяваме
със средства, които да
замъгляват съзнанието
ни, като алкохол, тютюнев дим, наркотици, сапунени сериали, реалити

формати
и
-Чичо, дай пет пари! - каза де- и са склонни
настояват
други такива,
тето и веднага засрамено си на- да
за промяна
които лишаведе и извъртя главата със захапан на общоприват личността
пръст.
етите правиот уникалност
и я правят
Гавазинът обясни на консула, че ла, традиции
и ценности,
лесно манидетето иска пет пари.
вместо
да
пулируема.
Защо
ти
са
пет
пари?
попита
променят
Тогава гласът
себе си и свона съвестта
гавазинът по поръка на консула.
индивии собственоНо детето бе научено само да ите
дуалистични
то достойнпоиска пари, не бе му казала май- или егоисство няма да
ката защо му са пари и затова тични наглани позволят
си. Те считат,
да изхвърлявместо отговор то повтори:
са хора
ме боклук на
- Чичо, дай пет пари! - и пак се че
без късмет,
улицата, да
засрами.
че Бог или
подминаваме биещи се
“Пази Боже сляпо да прогледа”, съдбата са ги
тавили.
деца, бързо
Ал. Константинов изос
Започват да
да се отдалеотхвърлят общоприетите
чаваме, ако станем свиценности, загубват преддетели на престъпление,
да не протестираме, ако ни здраве информация, става за истина, красота и
ни продадат некачестве- както и т.нар. популярна добро.
Натрупаните вследсна стока, или мрачно да литература за себереалисе съгласяваме, когато зация, самоусъвършенс- твие на родовата култура
и памет материални блачуем някой да се оплаква тване или отслабване.
Родовата памет ни га и ценности лесно се
колко е лошо тук, как никога няма да се оправим дава основата, посоката разпиляват и разрушават,
и мотивацията за нашето веднага щом чувството за
и т.н и т.н...
Някои се опитват чрез развитие. Тя е нашата из- родова принадлежност
т.нар. обща култура да начална култура, нашата бъде загубено.
Обществените
блазапълнят бездната меж- естествена жизнена среду себе си и обществото да, в която ние чувстваме, га и ценности не могат
в което живеят. Как да живеем и се развиваме да бъдат възстановени,
се решат проблемите на най-добре. Най-пълно- преди да бъде възстаалиенацията или на бъл ценни и полезни сме, ако новена родовата памет.
гарски език, на отчуж- познаваме нашия род и Именно загубата на тази
дението, водещо до де- пазим нашата родова па- памет беше причината
пресия и безпомощност мет. Чувстваме се по-уве- в последните 20 години
при едни и до агресия и рени, когато сме свърза- натрупаните материални
насилие при други? Раз- ни с корените на нашия и духовни ценности да
ширяването на общата произход, когато имаме бъдат разграбени, разпикултура като самоцел не самочувствието, че сме лени и разрушени, както
решава тези проблеми, а част от едно по-голямо и невъзможността да се
ги задълбочава. Защото цяло, което е допринес- създадат нови такива. В
разширяването на обща- ло блага на обществото. нашата история имаме
та култура, в най-добрия Осъзнаваме, че животът редица примери за реслучай, е насочено към нито е започнал от нас, дуващи се периоди на
по-високия стандарт, а не нито ще свърши с нас. За- възвръщане на родовите
към по-ниския. Общата мисляме се за истинската ценности и памет, поскултура се разширява по- стойност на нещата, с ко- ледвани от натрупване
вече към силно развити- ито се занимаваме и кои- на материални и духовни
те и с по-висок стандарт то ще оставим след себе блага, последвани от нана живот държави от За- си на нашите деца, внуци пускане или отричане на
родовата принадлежност
падна Европа и Северна и правнуци.
От друга страна, та- и загуба на ценностите.
Америка, а съвсем малко
Ето защо е напълно
към далечните и по-сла- кива хора, с ясна родова
бо развити от нас части памет и самосъзнание, погрешно да се смята, че
на света. Това засилва от- са ценни за обществото. парите могат да решат
чаянието ни и чувството Затова то ги търси, под- основните проблеми на
крепя и насърчава. И об- семейството или държаза окаяност.
В най-лошия случай об- ратно, хора, откъснати от вата. Без възстановяване
щата култура се развива своя произход и култура, на загубената родова пакъм безсмислени неща, нямат стойност за обще- мет, поради която загуба
като слабо известни име- ството. Те трудно намират сме стигнали до липса на
на на градове и села от своето място, чувстват, че пари, а и на духовни ценкръстословиците и дру- сякаш всички са против ности, не може да се рега ненужна информация. тях и искат да сменят дър шат основните, дълбинни
Рекламите и новините жавата или мястото, къ- проблеми. Напротив, в
също ни обливат с дъжд дето живеят. Такива хора случай на външно фиот непотребна и вредна се живеят некомфортно нансово стимулиране на
за психофизиологичното в рамките на общността такива семейства, обще-

ства или държави вместо
решаване на проблемите
ще бъдат загубени и тези
средства, което само по
себе си ще задълбочи
кризата.
Типичен пример има
от преди две седмици,
когато по една от националните телевизии беше
показано семейство от
мъж и жена, всеки с по
едно доведено дете от
предишен брак. Наложило им се е да изоставят
децата си, защото не им
достигали пари. И двамата са работещи, но взели
ипотечен заем срещу жилището си за 30 000 лева.
Запитани какво е станало
с тези пари, те заявиха, че
са ги изхарчили за “лични
нужди”.
В национален аспект,
след влизане на България в Европейският съюз
вместо да изнасяме и допринасяме към европейската общност с култура
и уникални български
стоки и услуги, вместо да
използваме преимуществото, че България е втора
по природни дадености в
Европа, ние се превръщаме в донори на евтина
работна ръка и престъпност. Освен членския
си внос за Европейския
съюз ние връщаме полагащите ни се огромни
средства от следприсъединителните европейски фондове, а друга огромна част полагащи ни
се европейски средства
просто сме неспособни
да усвоим. Оказва се, че
финансовите
ресурси,
влезли в България през
последните 8 години, са
почти изцяло присвоени.
А средствата по инфраструктурните проекти са
вложени в некачествени
труд и материали.

Решението

в никакъв случай не
е да искаме и да получаваме още средства. А да
обърнем поглед навътре
и назад към нашата същност и нашето минало. Да
осъзнаем какво значи и
с какво ни задължава да
бъдем потомци на велик
народ. Тогава ще разберем защо да не оставяме
нито едно парче продородна земя необработено. Защо да възвър-
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нем обема на добива на
розово масло. Защо да
произвеждаме истинско
българско кисело мляко, български плодове
и зеленчуци, вместо да
внасяме. Защо да пазим
и правим достъпна природата си. Защо да направим културата, историята
и пътищата си разбираеми за българските и чуждите туристи. И още много други “защо”, които ще
разберем едва след като
започнем да чувстваме
жизнената енергия от
възстановяване на родовата си памет.

Процес
на загуба
на родовата
памет

Гениалният
писател
Алеко Константинов в
разказа си “Пази Боже
сляпо да прогледа” само
в няколко реда е описал отлично българската
действителност в един
такъв период на загуба на
родовата памет и упадък
на ценностите. Майката
праща детето да проси
дребни пари, но нито то,
нито тя знаят защо.
Писателят едва ли е
бил запознат с т.нар. архетипни мотиви от съвременната аналитична психология и културология,
но в развитието на неговия герой Христо Белокровский ясно се откроява пътят на архетипния
мотив на инициацията.
Това са и етапите в
процеса на загуба на
родовата памет: Първи
етап – откъсване от дома.
Втори – преминаване в
нова обществена група.
Трети – придобиване на
нов тип знания. Четвърти
– придобиване на нова
идентичност.
Разбира се, преминаването през тези етапи е
задължително в процеса
на съзряване и изграждане на всеки, който може
да се определи като личност. Но има един скрит
пети етап, който можем
да наречем “завръщане”.
Много малка част от хората достигат и преминават през този етап. Такива
хора наричаме предани
синове или патриоти,
или светци, или с други
названия, които да характеризират именно това,
че след като са доказали
себе си като личности и
професионалисти, те се
завръщат и посвещават
живота си изключително
в полза на своето семейство, род, държава или
свят.
Нашите национални
герои Ботев и Левски, а
и много други, са имен-

но такива. Те са имали
отлични възможности за
реализация, казано на
съвременен език. Реализация в социален, културен, политически и всякакъв друг аспект. Но са
предпочели не само да
се върнат към своя роден
край и родови корени, но
и да посветят живота си
за решаване на съпровождащите ги съществени проблеми. Поради
общоизвестни причини
на тях им се е наложило
да пожертват живота си в
изпълнение на своя национален дълг. Но, съдейки
по думите и делата им, те
са щели да продължат да
помагат на своята родина

дори и да бяха доживели
освобождението, за което се бореха.
През целия си живот
те са пазили жива в себе
си своята родова памет.
Тя е държала духа им
буден, мотивирала ги е
неуморно да учат, работят и живеят, като дават
всичко от себе си, така че
да бъдат сред най-добрите ученици, работници
и въобще във всичко, с
което се заемат. Всичко
това в името на своя род,
в името на своите близки
и роднини. С мисълта, че
когато се завърнат в родния си край и в родния си
дом, да няма от какво да
се срамуват, а да оправдаят надеждите на тези,
които дълго и с надежда
са ги чакали да ги посрещнат. С мисълта, че не
те самите да се гордеят с

успехите и постиженията
на своя род, а родът им
да се гордее с техните успехи.
Във времето, в което
живеем, има множество
световно известни българи. Има и много българи успешни в различни
области, без да са световноизвестни.
Много
от тях са запазили или
възстановили своята родова памет. Те подпомагат своите родни места и
хората, които живеят там,
по различни начини. Често се завръщат, подържат
връзка с местни хора и
използват
контактите,
позициите и влиянието
си, за да подобрят състо-


янието и живота на хората, с които са свързани.
На практика те се превръщат в истински спасители за своя род и роден
край. За съжаление почти
е невъзможно да чуем за
тях поради спецификата
на съвременните медии.
В същото време много по-голям брой българи живеят и работят
извън България. Лично
познавам много такива в
най-развитите и богати
държави, които дори и не
изпращат пари на своите
мизерстващи в България
родители, получаващи
по около 100 лева пенсия
месечно. Защо и по каква причина децата им са

предпочели такъв живот,
в който не могат да отделят 20 или 50 евро – непредставляващи почти
нищо в държавата, в която живеят, но в България
- една цяла пенсия? Възможно е наистина самите те да мизерстват и да
не могат да отделят тези
пари. Но в такъв случай
няма причина да продъл
жават да водят мизерен
живот зад граница, вместо да дойдат и да изкарват повече пари в собствената си страна.
А какво и как да направим ние, за да възвърнем
родовата си памет и да
подобрим собствения си
и на околните живот?

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.

Изкуство, култура
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Мариана
ПРАМАТАРОВА
Всяка година на Великден
християнският
свят е вперил поглед във
Ватикана.
Независимо
дали си сред тълпата на
площад „Свети Петър”,
или пред телевизионния
екран, гледката е внушителна и церемонията е
винаги вълнуваща. Традицията повелява на този
ден папата да се появи на
прозореца и да отправи
своята празнична благословия.
Базиликата „Свети Петър” със сигурност е найпосещаваното място в
Рим. Не само защото тук
е гробът на светеца, но и
заради реликвите, съкровищата и творбите на
гениалните италиански
майстори. Най-големият
храм на западното християнство – базиликата
„Свети Петър”, в Рим е изграден в стил барок и се
отличава с пищност, динамичност и причудливи
форми с единствената
цел да покаже на света
могъществото на папската институция. Лоренцо Бернини издига двете
оформени в кръг колонади пред катедралата
(1657 – 1663г.) и работи
по вътрешния интериор
с мрамор и злато. В центъра на базиликата поставя уникален балдахин,
който създава впечатление за преодоляване на
земното притегляне. По
това време Бернини е водещ скулптор в Европа и
монументалните му произведения могат да се видят в дворци, катедрали,
параклиси, олтари и градската среда. Друго негово
известно произведение в

ПИЕТА
– СИМВОЛЪТ НА
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО

Ватиканският музей

Сътворението на Адам

Таванът на Сикстинската капела

Рим е „Фонтанът на четирите реки”, който поразява с динамичността на
човешките фигури.
До входа на базиликата е поставена скулптурата „Пиета”. Неин автор
е Микеланджело – ярък
представител на европейската живопис от 17
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Изкуство, култура

Страшният съд

век, оказал влияние на
поколения художници с
творческата си гениалност. Неговото изкуство
е оценявано твърде противоречиво – от крайно
отрицание до екзалтирано възхищение. За своите
религиозни сюжети великият майстор използва
обикновени хора, като
показва тяхната индивидуалност чрез кожата им,
надиплените материи на

дрехите им, мимиките
им, дори бръчките по лицата и ръцете им. Почти
физическото присъствие
на сюжета се подчертава
от светлината. Хората и
предметите в картините
му са пресъздадени чрез
драматична палитра от
светлосенки и контрасти.
„Пиета” е мраморният
шедьовър на Микеланджело - апотеоз на скръбта на Божията майка, ко-

ято държи в скута си тялото на
мъртвия Христос.
Куполът на базиликата също
е проектиран от Микеланджело. Отгоре се открива гледка
към града. В съкровищницата
на „Свети Петър” се съхранява
важна реликва – златен кръст
със скъпоценни камъни, в който
са вградени парчета от кръста
Господен, донесени от царица
Елена – майката на император
Константин.
Микеланджело рисува стенописите, тавана и пространството зад олтара в „Сикстинската
капела”. Сцените са библейски, а сред най-въздействащите са „Сътворението на Адам” и
„Страшният съд”. Тази стилистика е образец на монументалната живопис за поколения след
него.
В музеите на Ватикана се намират произведения на изкуството от античността до наши дни.
Тук се съхраняват шедьоври на
Рафаело, Леонардо, Тициан, Веронезе и мн.други. Апартаменти на папи, галерии със забележителности,
гаражи
с
поз латени
каляски
и
брониран
папамобил,
както и градини с прекрасни гледки допълват
величието
на Ватикана.

Базиликата
Свети Петър
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

Големият
проблем

- Помниш ли, тате, споменах ти при твоето предишно идване, че се готвя да ида във
вашия свят, когато порасна?
- Помня, разбира се. Ти казваше, че ще
дойдеш в нашия свят и ще откриеш своето
момиче вселена, за да го направиш щастливо. Че ще си направите имение, ще възпитавате деца. Всичко помня. И какво, още ли не
си се отказал от тази идея?
- Не съм се отказал. Често мисля за бъдещето, за моето момиче и имението. В найголеми подробности си представям как ще
живеем с нея! Как вие с мама ще ни дойдете
на гости и ще видите как мечтите ни се превръщат в реалност.
- И в какво е проблемът? Страх те е да не
би да не намериш момичето?
- О, не е в това. Момичето аз ще го търся
и ще си го намеря. Ела, искам да ти покажа
още една малка полянка. И ти сам ще разбереш всичко, ще усетиш проблема.
Отидохме със сина ми на неголяма поляна, съвсем близо до поляната на Анастасия.
Като спряхме по средата ù, Володя ми предложи да седна, а сам той, като сложи ръце
пред устата си като фуния, силно и продължително извика: “А-а-а”. Първо в една посока извика, после в друга и трета. Буквално
след две-три минути в короните на дърветата около поляната започна движение: от
клон на клон стремително заскачаха катерички! Множество катерички се събраха на
един кедър. Някои просто спираха на някое
клонче и почваха да гледат към нас, а други
- явно най-палавите - продължаваха да скачат от клон на клон. След още няколко минути от храстите изскочиха три вълка, седнаха на края на поляната и почнаха също да
гледат към нас. На три метра от вълците скоро легна и един самур. Появиха се две кози
- те не легнаха, а стояха на края на поляната, вперили очи в нас. Скоро дойде и един
елен. Последен, шумно през храсталака се
измъкна и огромен мечок. Той също веднага
седна на края на поляната, все още задъхан,
и от езика му се точеше слюнка - сигурно е

бил далече от тука и е трябвало дълго
да тича.
Володя през цялото време стоеше
зад гърба ми, сложил ръце на раменете ми. После се отдалечи няколко
крачки, откъсна няколко тревички и
като се върна, каза:
- Отвори уста, татко, сега ще ти дам
тези билки. За да видят, че те храня
лично и да не се вълнуват от присъствието на чужд човек.
Лапнах донесените билки и почнах да ги дъвча. Володя приседна до
мене, прислони глава на гърдите ми
и каза:
- Погали ме по косите, тате, за да се
успокоят съвсем.
Аз с радост замилвах сина си по
русите коси. После той се разположи
до мене и почна да разказва:
- Аз разбрах, тате: Бог е създал целия свят като люлка за своя син - човека. Растенията, въздуха, водата, облаците
- всичко е създадено за него. И животните
с голяма радост са готови да служат на човека. Но ние сме забравили и сега трябва
да разберем - какви точно служби могат да
изпълняват различните животни, какво е
призванието и предназначението им. И сега
повечето хора знаят, че кучето трябва да
пази къщата или да открива загубени неща,
или пък да следи за порядъка в стопанството. Котката мишки лови, ако почнат да крадат от запасите. Конят вози. Но и на всички
останали животни също е дадено някакво
предназначение. Трябва да го разберем. Започнах да търся, да определям предназначението на всички тези животни. Те стоят
сега и чакат командата ми. Вече трета година почна, откакто се занимавам с тях и определям предназначението им. Ето например
мечката. Тя има големи и силни лапи. Може
яма за изба да изкопае, запасите в ямата да
съхрани и после да ги отрие. Мед от хралупа
да извади.
- Та аз ги знам тия работи, Володя - Анастасия ми е разправяла как хората са ползвали някога мечките за работна сила.
- И на мене мама ми е говорила за това.
Но виж сега на какво още съм научил мечката.
Володя стана и протегна дясна ръка по
посока на мечката. Тя цялата се напрегна,
дори сякаш престана да диша, а когато Володя шляпна с ръка по крака си, огромният
мечок направи няколко отривисти скока и
легна в краката на сина ми. Володя клекна
до огромната глава на звяра, потупа го, почеса го зад ухото. Мечката ръмжеше от удоволствие. Володя стана и веднага до него
скочи и мечката, наблюдавайки внимателно
сина ми.
Володя отиде до края на поляната, намери суха клечка и на около десетина метра
от мене я заби в земята. После пак се върна
в края на поляната, приближи едно малко,
около един метър кедърче, докосна го и
плесна два пъти с ръце.

Мечката мигновено затича към кедъра и
почна да го души. След това станах свидетел
на нещо невероятно. Заедно със сина ми,
който пак седна при мен на тревата, видяхме следната картина:
Мечката известно време души малкото
кедърче. После ту се отдалечаваше от него,
сякаш иска да премери нещо, ту притичваше към мястото, където стърчеше забитата
от Володя суха клечка. И точно там, където
беше клечката, тя почна да рие с предните
си лапи земята.
Работейки с мощните си ноктести лапи,
тя след няколко минути изкопа яма, около
осемдесет сантиметра в диаметър и половин метър дълбока. Огледа работата си,
дори главя завря в ямата - вероятно я душеше.
После мечокът изтича към кедъра, който
му бе показал Володя, и почна да рие земята около него. Когато стана нещо като траншея, мечката седна до кедъра на задни лапи,
предните вмъкна в изкопа и измъкна кедъра заедно с голяма буца земя. После стана и
тръгна на задни лапи към изкопаната преди това дупка, държейки с предните буцата.
Приближи се, внимателно клекна и пусна
буцата с кедърчето в нея. Но тя се оказа подълбока от нужното с около 15 сантиметра.
Мечката се отдръпна, огледа работата си.
Отново измъкна кедъра, остави го, добави
в ямката земя и отново сложи кедъра. Сега
всичко беше наред.
Мечката се отдалечи, оглеждайки отново
работата си. Явно бе доволна, защото приближавайки до посадения кедър и почна да
затрупва празното между буцата, от която
растеше той, и краищата на ямата. Мечката
загребваше пръст, набутваше я там и тупаше отгоре с лапа, трамбовайки почвата около току-що посаденото от нея дръвче.
Да се наблюдава това беше доста интересно, но и преди ми се бе случвало да гледам как катеричките носеха сушени гъби и
орехи на Анастасия или как играеха с нея
вълците, как я защитаваха от дивите кучета. Пък и много хора вече са виждали какви
ли не номера с най-различни животни по
цирковете. Моето куче Кедра вкъщи също с
удоволствие изпълнява много команди.
Това, което ставаше на полянката в тайгата, също външно приличаше на цирково
представление, само че не на арена, оградена с висока мрежа, а в естествени условия.
И участници бяха не обитаващите тесните
клетки циркови животни, а свободните обитатели на тайгата, или диви - както ние ги
наричаме. За нас те са диви, но за сина ми
са просто другари и помощници. Също като
нашите домашни животни.
Но една тайнствена и невероятна разлика, все пак, имаше.
Предаността на домашните животни
може да се обясни с това, че човекът ги храни, пои ги, дава им убежище. Хората, които
ходят на цирк с участие на животни, също
могат да видят как след всеки сполучливо
изпълнен номер на лъва или тигъра дресьорът ги поощрява - вади от висящата на
кръста си торбичка или от джоба си лаком
ства и ги дава на животните. Цирковите животни, прекарващи много години от живота
си в клетки, сами не могат да се снабдяват
с храна - те са изцяло зависими от човека.
Но тук, в тайгата, животните са напълно свободни, те сами си намират храна и убежище.
И въпреки това идват. Не просто идват, а
тичат с всичка сила, когато биват повикани
от човека, и изпълняват командите му! Изпълняват ги с голямо желание и дори с подобие на страст. Защо? И какво получават
в замяна? Володя не даде никаква храна на
мечока. Въпреки това радостта на мечката
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беше много по-бурна от тази на животните
в цирка, които получават желаното парче.
След като бе посадила по нареждане на
Володя онова дръвче, мечката, пристъпвайки от лапа на лапа, внимателно го гледаше,
също като че ли искаше да повтори току-що
извършената работа или да изпълни някакво ново поръчение. Странно: един огромен
мечок от тайгата много иска да направи още
нещо за човека - при това още дете.
Но Володя не му даде нова задача. Той го
повика при себе си, хвана с две ръце козината на муцуната му, лекичко я потупа, после погали мечата муцуна и каза: “Юнак си ми
ти, а не като козичките”. Мечката ръмжеше
от удоволствие! Тонът на това ръмжене бе
такъв, сякаш страшният звяр се намира на
върха на блаженството.
Анастасия казваше: “От човека може да
излиза невиждана благодатна енергия. На
всичко живо на земята тя е необходима както въздуха, слънцето и водата. Дори слънчевата светлина е само отражение от великата, излизаща от хората енергия”.
Нашата наука е открила много видове
енергии и даже се е научила самостоятелно
да произвежда електроенергия, да разцепва атома и да прави бомби. Но как и доколко
е напреднала нашата наука към по-значимото и главното - изучаването на енергията,
излъчваща се от човека? Има ли изобщо научно направление, изучаващо тази енергия
и тайнствените ù възможности? Възможностите на човека изобщо и неговото предназначение в нашия свят и във Вселената?
Може би някой по всевъзможни начини
се мъчи да възпрепятства на човека да познае сам себе си. Именно да възпрепятства.
Не, не може, ни най-малко не е възможно
човек да е предназначен да престоява с години в казиното или в бара на чашка водка.
Да седи с години зад касовия апарат в магазина или като мениджър в офиса. Дори и
топ-моделът, и президентът, и естрадният
певец нямат нищо общо с главното предназначение на човека.
А нали тъкмо съвременните професии,
печеленето на пари по всички възможни начини „нещо” ги изтъква като главно в живота на човека. За тях именно се говори наймного в повечето филми и телевизионни
предавания. Няма разсъждения единствено
за същността на битието. Превръщат човека
в глупак.
Случайно ли избухват войни ту тук, ту
там? И земята става все по-мръсна и помръсна. И объркани, не виждайки смисъл в
живота, хората почват да пият и да употребяват наркотици.
Някой трябва да спре тази вакханалия,
ставаща със земята? Науката? Тя обаче мълчи. Религията? Коя религия? Къде ù са плодовете? Може би всеки сам трябва да осмисли
всичко отначало. Сам. Да го осмисли! Но за
да осмисли нещо, първо трябва да може да
мисли. А къде? Кога? Нали животът ни е пълна суета? Даже и най-малките опити да се
помисли за смисъла на човешкия живот моментално се пресичат. Да се продават списания с разголени похотливи тела – моля. Да
се бистрят сексуалните извращения – моля.
Да се показват и разказват зверствата на извратени маниаци - моля! Да се пише и разсъждава в ефира за проститутките - моля. И
при всичко това, все по-рядко и по-рядко се
засяга темата за смисъла на човешкия живот и за неговото предназначение. Тя става
все по-забранена.
Прекъснах размислите си и погледнах
към сина си. Той си седеше на тревата до
мене и внимателно ме наблюдаваше. Сигурно иска да ми покаже още нещо, помислих
си аз. Затова го попитах:
- А ти защо на мечката говори за козите,
Володя?
- Никак не мога да определя какво е пред-

Четиво с продължение
назначението им, тате.
- Та какво има толкова да се определя?
Предназначението на козите е ясно за всички - да дават мляко на човека.
- Да, мляко. Но сигурно могат да бъдат научени на още нещо.
- Че на какво повече? И защо?
- Аз съм ги наблюдавал. Козите могат да
белят кората на дърветата и пъновете. И
клонките на храстите могат да изгризат. Ако
ги пусне човек в имението, могат да навредят на растенията. За да не се случи такова
нещо, аз ги уча да подстригват живия плет
на именията.
- Да го подстригват?
- Да, татко, да го подстригват. Нали хората
за красота подстригват храстите – ту на равна стена ги правят, ту фигури от тях оформят.
Дядо ми е казвал, че това при вас се нарича
“ландшафтен дизайн”. Но козичките никак
не могат да съобразят какво искам от тях.
- А ти как ги учиш?
- Ей сега ще ти покажа.
Володя взе една оплетена от копривени влакна триметрова връв, единия ù край
върза за малко дърво и опъна връвта през
храстите. После с жест повика две козички, погали всяка, докосна с ръка храстите и
дори сам отхапа малко клонче. Нещо каза
на козичките и те почнаха темпераментно
да изгризват клонките на храстите. Щом се
приближеха до очертаната от връвта граница, Володя няколко пъти я дърпаше и издаваше недоволни звуци.
Козите се спираха за малко с протегнати
муцунки, въпросително гледаха сина ми, но
после пак се заемаха да изгризват клоните
на храстите, без да обръщат внимание на
връвта.
- Ето, виждаш ли, татко, не става. Не разбират, че трябва равно да подстригват храстчетата - по връвта.
- Да, виждам. Та това ли ти бил проблемът?
- Не, това не е главният проблем, тате.
Главното е друго.
- Какво?
- Ти нали обърна внимание, татко, с каква
радост притичаха разните животни на моя
зов?
- Да.
- Не една година се занимавам с тях, те са
свикнали да общуват с мене - и само с мене.
Те жадуват общуване, искат ласки. И когато
отида в твоя свят, те ще тъгуват. За това, че
няма да дойде при тях човек и няма да ги
извика повече никога при себе си, за нищо
повече няма да ги помоли. Аз разбрах: общуването с човека и служенето на човека
вече е станало смисъл на живота им.
- Нима не биха могли да общуват с Анастасия?
- Мама си има свой кръг, свои животни,
с които дружи. При това тя е много заета
и няма да ù стига времето и за всичките. А
тези - Володя посочи към все още седящите по края на поляната
животни - аз сам съм ги
подбирал и единствено
аз съм се занимавал с
тях няколко години. Ето,
вече три месеца минаха,
откак помолих дядо да е
постоянно тук, когато се
занимавам с тях. Дядо,
въпреки че постоянно
мърмори, все пак винаги
присъства тука в тия случаи; но наскоро ми каза,
че не може да ме замени.
- Защо?
- Аз нямам такъв интерес към дресирането
като тебе - ми каза дядо.
И почна още да мърмори,
че не трябвало толкова

11
много да се занимавам с тях поотделно. И да
ги милвам не бивало толкова. И че тия животни ме били считали не само за свой водач, но и за дете още, понеже по-възрастните от тях са ме виждали малък и са ми били
бавачки. Въобще, някаква грешка съм допуснал и сега трябвало да я поправя. Само
че да я оправя самичък вече няма да мога.
Аз гледах животните, все още стоящи на
поляната и очевидно, чакащи от Володя някакви указания или занимания с тях. Представих си как ще тъгуват. Също както тъгува
моето куче Кедра, когато напускам своята
вила за няколко дни или седмици. И колибка топла си има, и не я връзвам - свободна
е да се разхожда и в полето, и в гората, и в
селото. И съседът я храни всеки ден. Каша ù
вари, кокали ù дава. Но ми казва: “Тъгува тя
без вас, Владимир Николаевич. Често седи
пред портичката и гледа към пътя, по който
се връщате; дори скимти понякога”.
Когато си идвам, Кедра лудо дотичва,
търка се в краката ми, а често от прелив на
чувства подскача и се опитва по лицето да
ме близне и цапа дрехите ми с лапи. И никак
не мога да я науча да проявява по-сдържано своите емоции.
Но тези седящи на поляната животни…
През цялото време те ни гледаха безмълвно
и външно сдържано, докато ние със сина ми
се разговаряхме. Какво искат те? Нали никой
не ги кара насила да стоят така и да чакат някаква команда от човека?
Господи… Ярко просветна и сви сърцето
ми мисълта: та нали не само тези животни,
седящи на тази поляна в тайгата, но и всички
живини на земята имат своето предназначение и чакат контакт с най-висшето същество
на планетата - човека!? Те са създадени, за
да помогнат на човека да изпълни своята
най-висша мисия. Бог е създал тях, както и
всичко живо на земята, за да помогнат на
човека да осъществи своята велика мисия.
А човекът...
Гледах аз седящите по тази поляна животни и почнах да разбирам: у сина ми наистина е възникнал сериозен проблем - той
няма да може просто ей тъй да зареже тези
приятели, а не може и да се прости с мечтата за онова момиче, с което ще устройва
своето имение.
- Да, Володя, това наистина е проблем. И
той изглежда нерешим. Няма изход - казах
аз на сина си.
- Има един изход, тате, но той не зависи
от мене.
- А от кого зависи?
- Само ти можеш да разрешиш този проблем, тате.
- Аз? И как точно? Тука аз нищо не мога да
сторя, синчето ми.
Владимир МЕГРЕ
„Новата цивилизация”
Превод М. ДОНЧЕВА
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ЛЕДА
Продължава
от стр .1

Ръцете на Леда не
спираха нито за минута - ту подхващаха нова
плетка за пуловер, ту
режеха конци за предстоящия гоблен, или
пък вдяваха машинната игла, за да измайсторят от попадналото
пъстро парче плат декоративни калъфки за
възглавници. А след
това следваше и иглата за бримки.
Без отдих и почивка, с блага усмивка и
благ характер, Леда
не обичаше да се кара
и да влиза в спорове.
Преглъщаше
обиди
с мълчание, сякаш ги
заключваше с ключ
вътре в себе си, и никога не ги изпускаше
навън. Тя внимаваше
да не нарани другите
и думата “извинявай”
не слизаше от устата й.
А за какво всъщност да се
извинява, когато грешка
нямаше?!
Но животът жестоко я
посече. Претърпя четири
катастрофи, първата от
които най-тежка и я откъсна от света и любовта. Ала Леда безропотно
прие всичко. Разбира се,
само външно. Иначе на
какво се дължаха безкрайните й нощи будуване. В тези будни сънища
тя е виждала своя годеник лекар, комуто върна
годежния пръстен веднага след първата катастрофа. За да не го кара да
я съжалява, да й съчувствува. Да не го ангажира.
Той пък от своя страна по-късно я запозна

със съпругата си и за да
я запамети в сърцето си,
кръсти на нейно име първата си дъщеря. Леда.
Тя изтърпя безкрайна
мъка, за да се вдигне на
крака, докато отхвърли
патериците, операциите,
ала търпеливо изслушваше приятелките си,
които, макар и с по-малко грижи и болки от нея,
сипеха ли, сипеха върху
нея безкрайните си изповеди. Така се пречистваха
от своите тежести, за да
им олекне. Те имаха Леда
за олтар, пред който могат да правят само святи
неща, ала вместо святост,
изсипваха грижи и тревоги. Забравяха, че Леда не
е безстрастен слушател,

а прибавя към своите
страдания и техните. Така
можеше да се прекатури “каручката” от новия
товар от грижи. Защото
сърцето на Леда беше
крехко и обичливо, страдаше повече за другите,
отколкото за себе си.
Леда. Моята леля.
Добрата фея от детството
ми. Тя всяка свободна минута ми четеше приказки от Ран Босилек, Ангел
Каралийчев, стихчета от
чичо Стоян, гатанки от
Дядо Благо, пееше ми
песни за сладкопойната
чучулига, а като отраснах продължи със стиховете на Смирненски и
Вапцаров.
Ала аз най-много

е
Владимир Мегр
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обикнах и запазих дълбоко в сърцето си една
приказка, чийто автор за
мен остана неизвестен.
Но и досега живея с тази
приказка: “Момиченцето
и играчката”.
...Малко
момиченце
получава подарък плюшена играчка, поставена
върху дъсчица с колелца.
То си поставило връвчица
на играчката и всеки ден
водило на разходка своята радост на колелца.
Макар че времето и
детските ръчици изхабили тази чудновата
играчка и от нея останала само дъсчицата,
детенцето
продължавало да излиза на
разходка дори само с
нея. Защото безкрайно
ценяло този подарък
и му се отплащало със
своята си, детска вярност. Пословична за
едно дете.
След години хората
от същия квартал забелязали млада и красива жена да вози мъж
в инвалидна количка.
Той бил инвалид от
войната, а съпругата
му всеки ден го извеждала на разходка
и с обич и преданост
го гледала в очите. А
някои, които помнели
детската играчка на
колелца, изричали на
глас: “Когато си верен
към обичта си от детството, верността те обгръща
и в живота...”
Аз винаги си мислех,
че авторът, който и да е
той, е имал за прототип
Леда, макар че тя никога
не се омъжи и бе инвалид
без количка.
Една нощ в най-ранното ми детство се събудих
през нощта от думите на
Леда. В навечерието на
рождения ми ден тя ми
правеше играчка - едно
малко зайче и се беше
разтревожила, че е свършил плата точно за ушичките му и че няма как да
ми обясни защо на зайчето трябват дълги ушета. За да слушат отдалече
стъпките на страшния

Вълчо.
Милата Леда, и тя като
онова малко момиченце
искаше да остане вярна
на своята доброта и привързаност към нежните
и беззащитни животни.
Затова с малките си и неспирни ръце все майстореше и майстореше...
Няма я вече Леда. Не
свети нощната лампа над
леглото й почти през цялата нощ, както беше някога.
Тъмно е кътчето й, но
аз пак я виждам в сънищата си как пише ли пише
писма до далечни приятелки, за да ги утешава,
или реди гальовни изречения в своя дневник със
ситните си като мъниста
буквички, или подрежда пасианси, за да види
чрез тях как се подрежда,
и въобще подрежда ли
се, едно разбито щастие
като нейното...
Няма я моята всеотдайна Леда, но аз ставам,
отварям гардероба и започвам трескаво да разглеждам плетки и бродерии, пуловери и жилетки
и безброй детски терлички, палтенце, че и мъжки
пуловери. Нямаше мъж и
деца леля ми, но плетеше
за децата на своите приятелки, плетеше, за да остави памет, защото живееше със спомените си.
Някога Ан Филип съпругата на големия
френски актьор Жерар
Филип, писа в своята книга “Докато въздъхнеш” по
повод на неговата смърт
следното: “Вещите са
жестоки, защото остават
след своя притежател. Те
имат по-дълъг живот от
него...” До болка обичаща своя съпруг, нежната
Ан Филип не се радва на
вещите, защото те надживяват своя създател.
Наистина, колко болка
има в това признание, но
аз си мисля иначе: добре,
че ги има вещите, за да
усещаме липсващия чрез
тях.
И ето докосвам топлата лилава блузка, слагам
модните ръкавици без
пръсти и събирам в голям плик детските терлички и палтенца. Някога
ще разкажа на внуците си
защо са топли тези малки
терлички и защо ушите
на зайчето, сторено от
плат, са дълги. Надявам се
Леда чрез своята обич да
плени и техните сърца.
А сега отивам да запаля малка свещичка за
теб, Леда. Нека тя остане
като твоя неугасима нощна лампа на небето, там, в
отвъдното, и никога да не
престава да свети.
Леда, светулчице нощна, къде си?
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ЛИЛАВА

Дъбът на Вазов

Дори след края всичко продължава.
Човекът в мен напразно ме разпитва.
Аз знам, че същността ми е лилава
и в нея тъжен бог реди молитва.

Осанката му е красива
дори след толкова години.
Днес клоните му шепнат живо
за патоса под сянка минал.

А как ме изкушава бързината!
Минутата, в която ще заслужа
да бъда светлина.
И в светлината
тъгата ще е смешна и ненужна.

Отново пролет е чудесна
и слънце гали с топлината,
а птиците даряват песни,
за миг притворили крилата.

Гергана СТОЯНОВА, Пазарджик

Пробуждане

Лидия БОЙКОВА, Благоевград
Забравила ли бях, че аз съм птица?
Бях уловена в паяжината
на вечни всекидневни грижи
и моите копринени крила
коварно бяха насмолени с тях,
завързани за мачтата на кораба – дома.
Но вътре в мен грижливо пазех
меха скъпоценен с ветровете,
за да го отвържа при удобен случай.
Да отпътувам надалече
от тази лепнеща досада,
от мрежите на монотонния живот,
заплитащи пред мен преграда.
Политайки, ще съм отново птица,
свободна в своето небе.
И пак ще моля ярката зеница
на слънцето над мен да се простре.

Двойствена съдба
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Но скъсам ли невидимата мрежа
ще зная и ще мога. Не случайно
магията на дните е в стремежа
и всичко съвършено е нетрайно.

ПРОЗОРЕЦ

Гергана СТОЯНОВА, Пазарджик

Ценка ИЛИЕВА, Варна

Сезоните един след друг
отмерват времена и нрави
и всеки своите заслуги
бележи в студ или жарава.
Но Вазовата обич свята
е сок от българския корен,
която пръска светлината
и път ни сочи без умора.

В прашна рамка - зеница на бивол –
спи високото кръгло стъкло...
...и на дните свободната воля
е пленена в това колело...
Виж! Дори и таванът е кръгъл –
достолепен и призрачен храм.
Няма даже и намек за ъгъл
и закръглен се чувстваш, и сам...
Вън вибрират набръчкани клони
с нервен дъх, с посинели ръце.
Кой лети през прозореца? Никой.
Няма птици. Светът е яйце.

Лидия БОЙКОВА, Благоевград

НЕБОСВОДЪТ

Костадин ВАКЛЕВ
Всяка монета има две различни страни.
Костадин ВАКЛЕВ, Литературен клуб
И луната с едната страна свети,
Небосводът е прегърнал земята
- Пазарджик
а с другата спи.
като своя любима жена.
Човекът също се разделя на две –
В тъмни вечери й свети с луната,
НА БАЛКАНА, на върхаря,
в едната половина е светъл,
не се сърди, доволна е от това.
гората взе да плаче а в другата – с тъмно лице.
с резачки е дошъл царя,
Подвластен донякъде на тъмните сили,
Да й блестят хиляди звездици,
безжално я сече.
той се бори в себе си да ги спре,
да се ронят като златен прах,
преди огъня в душата му да са угасили.
и се чудят земните човеци От мъка провисна клони,
Защото знае какво всъщност искат те –
да прегръщаш, това не е грях.
плаче старата гора,
от другата страна на светлината.
облак сълзи взе да рони,
Те искат главата си надолу да сведе,
Доста често рони и сълзи
вятърът бясно заигра.
да я посипе с пепел от мостове изгорени.
обсипва я с дъжд и със сняг,
Искат да върви така, както през пустиня.
кат задуха с мощни си гърди Няма кой да я спаси
Да има само тръни за венец,
с това той е винаги богат.
от теб - страшни ужаси главата да кърви, да спре сърцето,
всеки ден стволове влачат,
завинаги да бъде без живец.
Тъй охлажда буйното й тяло,
Искат да превърнат в спомен
да покаже, че обича нея,
резачката напред пълзи,
мечтите и човешките му пориви.
от векове все така е било
от ужас сърнички плачат,
Да обърнат времето назад
повтаря се тази епопея.
ронят за нея сълзи.
като в пясъчен часовник.
Но човекът пак ще устои,
душата си на крепост
Канелия КОЛЕВА,
сам ще преобърне.
Пловдив
Моята половина си ти,
Ще потопи сърцето си
това, което не съм аз –
в море от явна светлина,
*****
допълваш ме идеално
за да пречисти сетивата си.
Душите ни
направи ме пак цяла!
Така ще се освободи
са може би близнаци –
от сянката на тъмната страна –
намерили загубените
през протока на Времето
Канелия КОЛЕВА, Пловдив
свои половинки.
и звездната врата, отворена
за всяка земно страдаща душа.
Японските вишни –

Японските вишни

най-невинното розово,
родени да са вечни цветове,
най-изящно красиви.
Японските вишни –
най-нежният облак –
девичите сънища
са приказки истински.
Японските вишни –
целунати завинаги
от най-източното слънце,
орисани на вечна младост.

Природа, здраве
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ИЗКУСТВОТО НА МЕДИЦИНАТА
д-р Атанас ГЪЛЪБОВ
Лекарите нямат ясна
представа за същността
на понятието “здраве”
и не се обучават как да
помагат на хората да бъдат здрави. Изкуството в
медицината е не само да
лекуваш вече проявили
се болести, но на първо
място да предпазваш от
тях, затова основно място в холистичния подход
заема профилактиката
и здравната просвета.
Не трябва да се забравя,
че най-важни фактори
за здрава имунна система са правилният начин
на хранене, хигиената
и закаляването на организма! Според д-р Томас
Кройс, австрийски лекар,
практикуващ интегрална
(холистична) медицина
и хомеопат: “Всяка терапия трябва да се вглежда
в основите... в режима на
хранене и начина на живот на пациента, в условията, които са благопри
ятствали (развитието на)
болестта.”
Опитите на д-р Хироши Мотояма и на други
учени показват недвусмислено, че болестта
първо се изявява в това,
което наричаме енергийно тяло и може да се регистрира със съответните уреди. По този начин
може да се определи началото на едно хронично заболяване седмици
или месеци дори, преди
то да се е проявило клинически, и съответно да
се вземат необходимите
профилактични мерки.
Но това откритие не се
прилага в практиката, защото ще лиши медицинската индустрия от нейния източник на печалба
- болния.
Бих искал да обърна
внимание и на един важен фактор, допринасящ
за развитието на болести
- замърсяването на околната среда в резултат на
икономическата и военната дейност на човека.
След катастрофата с Чернобилската атомна електроцентрала например в
различни части на света
се увеличиха много раковите заболявания, тези
на щитовидната жлеза и
много други.
Според съвсем скорошно проучване, направено от Националната
кампания за чист въздух,
съвместен проект на Гру

пата със специална задача “Чист въздух”, Националния тръст за околната
среда и Групата за научни
изследвания в интерес на
обществото в САЩ, летният смог в американските градове от източните
щати отключва около 6,2
млн. астматични пристъпа всяко лято и е причина за хоспитализирането
на около 53 000 души и
приемането на 159 000
души в отделенията за
спешна помощ. Само в
щата Тексас през летния
период има 4600 хоспитализации, 1700 приема
в спешни отделения и
около 660 000 астматични пристъпа. За Ню Йорк
данните съответно са 4100, 1200 и 510 000.

ми. Това изисква допълнително натоварване с
пестициди и търсене и
прилагане на нови препарати, което още повече увеличава риска от
замърсяване на селскостопанската продукция,
цялата околна среда и
съответно попадането им
в човешкия организъм.
Ето какво пише проф.
д-р Ставри Стоянов за изключително токсичния и
с дълготраен период на
живот хербицид ДДТ, чи
ето разлагане в природата протича много бавно:
“Успешното решаване на
екологичните проблеми
се заключва в избора на
радикални мерки за намаляване и отстраняване
на негативното действие

системно въздействие
върху хора и животни...
...По оценка на здравните органи заболяванията на населението в
страни, свързани с продължаващо замърсяване
на околната среда през
последните 15 години,
имат ясна тенденция към
увеличаване... Съвременните пестициди предизвикват безпокойство не
само поради острата си
токсичност, но и поради
проявената от тях кумулативна
способност
в околната среда - растения, почва, вода, животни и човек. Особено
внимание се обръща
върху т.нар. дълготрайна токсичност, т.е. върху
действието на приетите

народната комисия по
опазване на околната
среда и за развитие от
изтичането на отрови от
фабриката за пестициди
в Бопал - Индия, при производствена авария са
загинали повече от 2000
души и над 200 000 са останали слепи и сакати. В
Южен Виетнам в рамките
на екологичната война се
употребиха силно токсични хербициди, в резултат
на което бяха засегнати
1,5 млн. души, като 250
000 от тях загинаха.
Намаляването и отстраняването на замърсяването на въздуха, водата
и почвата представляват
първостепенна задача на
всяка програма за промоция на здравето”, заявява

Всекидневно
човек
приема с водата и храната си пестициди, както
и химически съединения
от изкуствените торове.
Това са чужди и вредни
за организма вещества,
с които той трябва да се
справя, да обезврежда и
да изхвърля от себе си, за
да е здрав. Пестицидите
променят биологичната
стойност на хранителните продукти, намаляват
количеството на витамин
С в тях. Безогледното им
прилагане не намалява, а
създава нови проблеми
във връзка с охрана на
реколтата. Развива се устойчивост към препаратите и се появяват нови
видове вредни организ-

на полихимизацията на
биосферата... От 1945 до
1980 г. в целия свят са
използвани около 5 млн.
тона ДДТ, което създава
голям фон за съдържание на ДДТ в околната
среда. Сега в околната
среда циркулират над 2
млн. тона ДДТ и ДДЕ, които са отложени на дъното
на водоемите и почвата.
ДДТ и ДДЕ се намират
в риби и други бионати, във фуражи и някои
хранителни продукти от
растителен и животински произход, вследствие
на което се съдържат и в
майчиното мляко... някои
от органичните съединения на фосфора притежават невротоксичност при

малки количества акумулирани вредни вещества в течение на години и
техните мутагенни, тератогенни и генотоксични
действия... Попадайки в
биосферата, пестицидите
се включват в кръговрата
на веществата в природата, в това число и на биоценозата...”
Пестицидите водят до
увреждане на първичния
и вторичния имунен отговор и оказват алергизиращо действие. Голямо
значение имат особено
трудноразграждащите се
биологично съединения,
защото могат да се натрупват в хранителните
вериги.
По данни на между-

проф. Ч. Мерджанов. А
д-р Михаел Тревен казва:
“Природата е червената
нишка, която преминава
през всички дисциплини на медицината... Би
трябвало всеки лекар да
получи
квалификация
по екологична медицина... Нашият най-голям
проблем днес е почти
унищожената природа...
ние трябва да събудим
съзнанието на пациентите и на хората изобщо за
проблемите на околната
среда и да ги убедим, че
всеки носи своя дял от
отговорност... Работата
не е само до здравето на
отделния индивид, а до
здравето на всички бъдещи поколения”.

Природа, здраве
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За възстановяване на несъществуващите вече 30 години мощни
помпени станции, които чрез изпомпването на вода от р. Дунав
напояваха по гъста мрежа напоителни канали обработваемите
земеделски площи по Дунавската низина в Северна България
От предавания на
БНТ и на БНР е известно,
че ЕС отпуска на отделни общини средства за
техни програми по изграждането на инфраструктурни, стопански
и др. обекти. Възстановяването на бившите
помпени станции и тяхната мрежа напоителни
канали с пълно право
би кандидатствало за
финансиране по линия
на ЕС. Едва ли може да
се спори по значението на напояването на
земеделските
площи
през лятното засушаване, за количеството
и качеството на добиваната от тях реколта!
Ето защо е необходимо
община, която желае да
възстанови бившата си
напоителна система, да
подготви своя програма
(вж. по-долу примерна
програма напоителна
система в Община...).
А. ПОМПЕНАТА СТАНЦИЯ
1. Установяване вида
и броя на необходимите агрегати за дейността й.
2. Работна ръка и средства за монтажа им.
3. Строителни работи
по ремонта на старата площадка за станцията.
4. Начин и средства за
охрана на помпената
станция след полив
ния сезон.
5. Необходима по брой
и вид работна ръка
по т.т. 1, 2, 3, 4.
6. О р и е н т и р о в ъ ч н а
стойност на работите
по т.т. 1, 2, 3, 4 и общо.

водните потоци през
поливния сезон.
4. Вид и брой работна
ръка по т.т. 1 и 3.
5. Ориентировъчна стойност на работите по т.т.
1 и 3, и общо.
Примерната програма
предвижда възстановяването на съществуващата площадка за станцията
и на старите канали, тъй
като смята, че проектирането на нова стоманенобетонова конструкция и
фундирането й под вода,
както и трудоемката ра
бота на землемерите по
нова мрежа канали, би
не само оскъпила, но и
забавила пускането на
системата в действие.
Авторът случайно се
изправи пред горната
задача и нейните особености, но е уверен, че
общинските специалисти по места ще подготвят
подробни
програми,
които след обсъждане
(допълване, коригиране)
в Министерство на земеделието и храните ще
издържат с успех одобрение в МС на НР България
и в ЕС.

Б. МРЕЖАТА
НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ
1. Проверка годността
на бившата мрежа
канали и на необходимостта от ремон
тирането й, включително за поддръжката й (неквалифицирана работна ръка).
2. Съгласуване с евентуално действаща на
същата
територия
арх. Слави
местна напоителна
ДОНЧЕВ
система.
3. Необходима работна
ръка за контролира- София,
не и направляване на 22.03.2010 г.

Рецептите на Петър Дънов
за камъни в бъбреците
Най-лесният и ефикасен начин за
изкарване на камъните от бъбреците: в половин кофичка кисело мляко
се слагат 20 стръкчета ситно нарязан
магданоз. Изяжда се вечер 30 мин.
преди храна. Процедурата се повтаря, докато камъкът излезе.

мяват и настъпва облекчение. След
една година лечението се повтаря.
***
Най-бързият начин за изчистване
на камъните е като в 3 л вряла вода се
слагат 3 суп. лъжици ленено брашно.
Ври 10 мин. и след изстиване се добавят 2 лимона и 3 лъжици мед. Пие
се 20 мин. преди ядене 3 пъти дневно
по 1 винена чаша в продължение на
3 месеца, като камъните излизат без
да усетите.

***
Изкопава се корен от дрян, тънък
като свещ и дълъг един метър. Накълц
ва се на ситно и се слага в 2 л вода.
Вари се 30 минути. След това се оставя
да изстине и се прецежда. Пие се по 1
кафена чашка 3 пъти на ден. Рецептата
***
е толкова ефикасна, че изкарването на
В 1 л вода се слагат 3 суп. лъжица
песъчинките не се усеща.
ечемик и една овес. Сместа се вари,
докато остане половината. Пие се 3
***
пъти дневно преди ядене в продълБилката борш се смила на брашно жение на 3 месеца.
и 3 сутрини на гладно се взема една
равна чаена лъжица с малко мед или
***
кисело мляко за по-лесно преглъщаСредно голяма диня се срязва на
не. Два дни се почива и 3 дни се взема две половини. Посипва се обилно със
лекарството. След месец проверява- захар. Слага се във фурната и се пече
те дали са изхвърлени камъните. Ако до свиване на кората. Полученият
са останали песъчинки, продължава- сок се прецежда през марля и се пие
те лечението.
3-4 пъти дневно преди ядене. Ако с
първата опечена диня не изхвърлите
***
камъка и пясъка, то процедурата се
В три чаши непреварено мляко се повтаря.
сипва една чашка стрити семена от
лен. Слага се да ври докато остане
***
само 1 чаша. Прецежда се и в продълЗа почистване на пясък се използжение на 5 дни се пие по 1 чаша. Въз- ва малка диня (1.5 кг) и се отрязва отможно е да почувствате болка, което горе и се налива 100 г зехтин. С лъжиозначава, че се разтварят камъните ца се разбърква добре и след това се
и пясъкът. След това болките отшу- изяжда наведнъж. Лежи се в леглото
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Няма я вече
традицията

Инж. Тодор БОЙКОВ
Благоевград
Дървото е безценен
дар на природата. През
лятото търсим прохладата му, а зиме ни сгрява;
без него е невъзможно
изграждането на жилища,
обзавеждането им; то ни
храни, облича, краси улиците...
Да прекъснеш устрема му към небето, като го
отрежеш, е лесна работа,
по-трудно е другото, да го
запазиш и отгледаш, защото за това се иска наистина малко труд и много
търпение и време.
Преди години, веднъж
в края на лятото, пътувах
с възрастен човек. Хубав
разговор стана помежду ни. Жалко, че слезе на
първата спирка след гр.
Симитли – в село Градево.
Радваше очите ни буйната
зеленина в поречието на
Градевска река и околните хълмове. Обменихме
мисли за едно, за друго,
споменахме и за гората, за
дърветата. Не помня точно името на събеседника,
но не това е най-важното.
Попита ме дали мога да се

досетя кой е засадил в редове или отделни купчини стройните тополи по
Градевската река, почти
до Маревска махала. Не
можах да отговоря, а той
продължи:
- Те сега са по-нарядко, но преди време били
много повече. Съществувала стара традиция
по тия места, роди ли се
мъжка челяд, бащата ще
засади 20 млади дръвчета
покрай синорите. След 20
години те ставали високи,
годни за строителен материал, та като се върнел синът от казармата, да няма
трудности, щом реши да
направи жилище за младото семейство.
Хубава традиция, полезна, но вече забравена.
Вярно, сега сградите се
правят от бетон и желязо,
но и без дървен материал
не може, и само това ли?
Някои казват, че ако човек
не е засадил поне едно
дърво, той не е живял.
Както преди години,
така и в момента за Благоевград гостите казват,
че имал прекрасна зеленина. Може би разположението му край река, а и

озеленените възвишения
над него допълват една
такава представа. Но да
отидем в новите квартали, по улиците и между
блоковото пространство.
Красиви
многоетажни
сгради и почти никаква
тревна и дървесна растителност. Само тук-таме
плахи опити да се засади и запази нещо. Много
са виновниците за това
– строители, инвеститори, стопани, а и самите
новодомци. Съпоставям
разговора си със стария
градевец, с това, което
се върши в Областния
център, например в някои нови квартали. Дори
малкото запазени градинки с дървета не остават
задълго непокътнати. За
жалост все се случва така,
че попадат в обсега на
някой строеж или градски площи без особено
полезно предназначение.
Сякаш растенията пречат
на тези, които проектират, и по всякакъв начин
се опитват да ги премахнат, като се оправдават
с това, че вече били стари и може да са опасни.
На много места клоните

на дърветата са орязани
така, че направо е тъжно
да ги гледаш, като инвалиди след войната - тази,
която някои предприемчиви, но безчувствени
хора водят срещу тях - негласно, но методично. За
съжаление нерядко може
да се види как безогледно
се повалят и изкореняват
прекрасни дървета - брези, тополи, липи, борчета,
за да се отвори място за
строеж, просто защото са
попаднали в близост до
строителен терен.
Има страни, в които по
време на строителство се
запазва съществуващата
растителност, дърветата
се ограждат, за да не се
счупи дори клонче. Запазват се в естественото
им състояние и скалните
късове, така както са си
били в природата. Спрямо
всичко това се пригажда
вертикалното планиране
и озеленяването. Природната даденост определя
и насоката на проектирането на архитекти и
инженери. В примерите
у нас се наблюдава точно
обратното. Проектът често се изготвя и съгласува,
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без да е съобразен с природния ландшафт и не се
държи сметка за това от
отговорните инстанции.
Сякаш природата за тях е
последна и ненужна грижа. А колко малко трябва
понякога, за да се съчетае това, което е създала
природата, с човешката
дейност. Може би затова
в жилищните комплекси с красиви и модерни
сгради обичайно липсва
успокоителният
зелен
цвят на тревата и дървесната растителност. Но не
само заради това липсва
той. Често посадените по
тротоарите дървета се чупят незнайно защо, сякаш
дразнят някой, изпълнен
със злоба към всичко, което расте по земята. Естествено само усилията
на тези, които озеленяват,
няма да са достатъчни, за
да се опази засаденото.
Тук са необходими усилията на всички хора, на цялото ни общество, защото
всеки един от нас ще чув
ства ползата и радостта
да бъде съпричастен с
това, което така щедро ни
дава природата, за да живеем по- добре.
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Трите Европи и трите страни

Продължава от стр. 5
И аз с безпокойство отбелязвам признаците на закостенялост у нашата държава и
завиждам на страните от Източна Европа
с техния бурен политически живот – Полша, Румъния, Украйна. Ние действително
си имаме работа с две Европи: в страните
на едната от тях националните чувства са
изострени и неизразходваната енергия на
народите там намира своето външно проявление, а в страните от другата Европа тези
чувства са се притъпили – там цари апатия
и безразличие.
Така че, не Русия и Европа, а Русия и две
Европи, при което е налице и трета Европа –
това е самата Русия. Тя е твърде различна от
предните две, но в не по-малка степен това
също е Европа. Някой може да възрази: Русия противостои на Европейския съюз… Но
самото разширяване на ЕС го прави все понестабилен. Перлата сред неговите последни придобивки е Полша, останала вярна на
своите традиции и приемаща днес “liberum
veto” по отношение на цяла изумена Европа. Защо трябва да се чудим? Необходимо е
просто да се познава историята. Полша днес
пречи на сближението между ЕС и Русия.
Но коя точно Полша – “официалната” или
“реалната”? Известно е, например, че оставяйки настрана традиционно антируските
настроения в Полша, повече от половината
й население е против разполагането на американски бази на полска територия.
Но какво може да се направи, ако народът
мълчи, ако той е лишен от възможността да
изразява своето мнение, ако самата власт не
се интересува от това мнение, доволстваща
от “рейтингите” си, фалшифицирани заради собственото й удоволствие. Може да си
въобразим, подобно на Морас, че народът
мълчи за същото, за което и ти самият; може
пък да се отчаеш от народа си, подобно на
Чернишевски? Но Николай Гаврилович тук
не подозираше какво ще се случи само 16
години след смъртта му и че руският народ
ще стане съвсем друг.
Освен двете страни на Морас (“официалната” и “реалната”, бел. на прев.) то има и
трета, която бих я нарекъл – “потенциална”.
Ницше имаше предвид именно нея, когато
призоваваше: “Обичайте страната на вашите деца!” С.Морозов, на чиято книга “Заговорът против народите на Русия” аз често
се позовавам, твърди, че ние преживяваме
един преходен период, когато старата руска нация повече не съществува, новата все
още не съществува. Но образът на тази нова

нация и за автора на
тази книга си остава
доста смътен.
Още
по-смътно
изглежда образът на
Евро-Русия. Габриеле
Адинолфи,
редактор на италианското
списание
“Орион”,
твърде важното изследване на когото е
публикувано в испанския журнал “Тиера
и Пуебло”, брой 13 от
2006г. (от испански:
Земя и Народ, бел. на
прев.), изразява опасението, че “колкото
по-малко сме потопени в реалността, толкова по-малко ние я отразяваме, но толкова
по-широка става сферата на нашето въображение, определените контури на която ние
не можем да обрисуваме така точно, както
би ни се искало”. “Хипотезата за Евро-Сибир
се зида, по мое мнение, единствено върху
една зле обоснована надежда.
Нашите мисли витаят в областта на външната политика”. “Ние като че ли пренасяме
своите собствени пожелания в екзотически
страни, които по същността си не познаваме. Този въжделен Евро-Сибир – заключава
сеньор Адинолфи – може да се окаже само
един мираж в пустинята”.
Аз бих желал да добавя към горното едно
мое жизнено наблюдение. По време на дъжд
винаги изглежда, че на отсрещния тротоар е сухо, но когато човек премине улицата, той вижда, че там е същата тая киша.
Преди 20 години мосю Г.Фей възлагаше надежди на Германия и видяхме какво стана.
Сега той ги възлага на Русия. А утре?…
Ние не можем да мислим с такива категории като империя, държава и т.н. – те не
са за нас, след като не сме в състояние даже
да съберем пари за рейса Москва-Париж
или за наем на помещение. Разсъждавайки за империи, ние витаем в емпириите.***
Сеньор Адинолфи сравнява нашата ситуация с тази, в която са
се намирали ранните християни в Римската империя. Считам това сравнение
за единствено правилно, но Габриеле
прескача един твърде голям исторически етап, когато говори за християните,
които вече са имали
и канон, и организационни структури, а
при нас засега няма
нищо.
Християните не
са мечтали за империя, смятали са я за
свой враг. На тях им
е било нужно Царството Божие, за което е речено, че то не
е тук и не е там, а е
“вътре в нас”(според
друг един вариант
“посред нас”).
Любопитното е,
че Габриеле Адинол-

фи проповядва същото. Той твърди, например, че прословутият конфликт на цивилизациите се случва в самите нас и ние трябва
да въведем ред в собствения си вътрешен
свят, преди да се захванем да решаваме световни въпроси. От друга страна, той изразява съмнения дали наистина съществува
такова духовно съобщество, членовете на
които могат да говорят за себе си, използвайки местоимението “ние”?
Аз споделям неговото съмнение, защото
когато на мен ми се поднася в качеството на
“органичен синтез” странната и вредна мешавица от Чингиз Хан и християнски светини, то заявявам без заобикалки: моето “аз”
никога не ще бъде сред такива “ние”.
Съществуваме ли ние? Засега не. Но аз
съм убеден, че ще съществуваме.
Москва, 21 юли 2007 година
Преведе от руски: Антон РАЧЕВ
Бележки:
* Гийом Фей, френски философ. На Московската конференция под надслов „Бъдещето на Белия свят”, (20-21 юли 2007г.) той
изнася основния доклад на тема: “Евро-Русия: конкретните основи на една бъдеща
имперска конфедерация”.
** Николай Яковлевич Данилевски (18221885) – един от най-великите руски философи, пламенен българофил и радетел за
освобождението на българите от османското иго. Данилевски е основоположник на
теорията за културно-историческите типове. Според него на всеки културно-исторически тип съответствува определена геополитическа перспектива. В своите трудове
Николай Данилевски категорично отрича
съществуването на каквато и да е “общочовешка цивилизация”: “Световна монархия,
световна република, световно господство
на една държавна система, на един културно-исторически тип са еднакво вредни и
опасни за прогресивния ход на историята.”
*** Емпирия (от гръцки) – опитност, практика.
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Наука и религия –

единни в цялото

Валя СТОЯНОВА

И

ма ли връзка между наука и
религия, или те по-скоро се
изключват? Много са теориите
и мненията. Ричард Файнман,
търсейки отговор на този
въпрос, счита, че след като науката не
може да докаже, че Бог не съществува, той
съществува, и няма никакво противоречие
да се вярва едновременно и в науката, и в
Бога.
Науката е предизвикателство за интелекта на човека, изпитание за личностните му
качества за достигане на все по-трудни и
абстрактни знания.
Религията е “опиум за народите” (според
известната фразa), търсене на път за приближаване към Бога и упование в неговата
закрила. Две мощни сили, тласкащи човешкия дух нагоре и изкуствено разделяни от
управляващите, защото само обединени хората са силни. Но това разединение е поддържано и от глупостта на управляваните.
Всяка област обаче крие своите подводни
камъни по отношение на духовността, която не се припокрива изцяло нито с науката, нито с религията. Колкото са по-високи
постиженията на учения, толкова по-голяма
става опасността от нарастване на егото му.
Докато при религиозния може да има обезличаване, ритуалничене, лицемерие, поклонничество. Затова мисля, че задачата на
съвременния човек, стрeмящ се към шестата раса, е да отвори сърцето си за духовната наука, която израства като мощен стълб
върху основите на човешките достижения
във всички области - наука, религия, култура. Да изгради знанията си на базата на
сравнението и синтеза, да търси и проверява всичко със сърцето си, да открие истинската си същност, защото:
“Ти си такъв, каквото е твоето силно
вътрешно желание. Каквото е то, такава е
волята ти. Каквато е тя такива са и делата
ти”. (“Брихадараняка Упанишад” IV 4,5)
В древността наука и религия са били
едно цяло. Например маите на специални
церемонии чрез различни мантри достигали до необичайно ниво на съзнанието,
което им позволявало да възприемат реалността по различен начин. Но от друга
страна, съвсем точно като по научно предвиждане е разположена пирамидата им
Кулкан (Мексико) на 19,50 северна ширина
(най-активният земен полюс). Ритмичното
повтаряне на свещени думи и имената на
Бога предизвиква състояние на повишено
колективно съзнание. Те виждали в кометите вестители на промяната, които пристигат,
за да нарушат съществуващото равновесие.
С тяхна помощ еволюцията на колективното
съзнание можела да бъде тласната напред.
Всички условия, дори и най-неблагоприятните, са значими за опознаване на живота
и за развиване на съзнанието. Според тях
причиняващите страдания неочаквани ситуации подтикват човека да обмисли своите
отношения със света и да разбере универсалните вселенски закони.
Днес животът на много хора е доста превратен. Понякога човек се ражда в семейство на вярващи, но напредвайки по пътя
на науката, той започва да вярва на по-напредналите учени от него и ако те са атеисти,
и той става атеист. Много е трудно човек да
преодолее предразсъдъците и закостене-

лостите, особено когато нещата му се обясняват авторитетно, а той няма как да докаже вярата си в Бог. Има учени, които никога
няма да повярват, а има и такива (с двама от
тях животът ме сблъска напоследък), реализирали се на високи нива в науката, но чувстващи се като в безизходица или на прага на
нещо, което трябва да достигнат и разберат.
След стеклите се угнетяващи обстоятелства
в техния живот те се питат: “Какво трябва да
направя? Какво трябва да науча? Какво иска
Бог от мене?”
Може би те ще достигнат, ще повярват
във ведическото знание, в свещеното знание, дадено от Бог в Бхатават Гита, Шримлад
Бхаватам, Упанишадите и др. ведически книги. Ще разберат, че най-големият авторитет
е Бог Абсолют-Създател на Вселената.
Айнщайн казва: “Когато чета “Бхагавад
Гита”, единственият въпрос, който остава, е
как Бог сътворява вселенатa. Всичко друго
изглежда не толкова важно”.
В “Бхагавад Гита” се казва: „Това знание
е царят на знанието, тайната на тайните, то
е най-чистото и дава възможност човек непосредствено да възприеме истинската си
същност чрез духовно себепознание, затова то е съвършенството на религията. То е
вечно и постигането му носи чувството на
щастие”. (“Бхагавад Гита” 9.2)
Моят път в обединението на науката и
религията в единна духовна наука започна
с четене на книгата “Диагностика на крамата” на Лазарев. Той обосновава теорията, че
здравето и успехът на човека се определят
от неговите чувства, мисли и действия, изграждащи определенa енергийна структура
около физическото тяло на човека, наречена аура. Чрез медитации, анализи, молитви
и на основата на разговори и лечение на
пациенти той установява причинно-следствени връзки между сътвореното в минали прераждания, днешните осъзнавания и
действия и съдбата на индивида. След това
бях завладяна от книгите “7 духовни закона
на успеха” и “7 духовни закона за родители”
на Дийпак Чопра. Той е рожба на индийската
култура, понастоящем директор на института по душевна и телесна медицина в Калифорния. В книги, преведени на 25 езика, той
казва, че „успехът е пътуване, а не цел. Но
ние ще останем неудовлетворени от него,
ако не полагаме грижа за семената на Божественото в себе си. Едва когато започнем
да възприемаме живота като негова проява
(постоянно) ще разберем, че цялата вселена, всичко, което съществува, е резултат от
непроявеното, което се трансформира в
проявено. Упражняването на собствената
ни същност означава, че ни ръководи нашият собствен дух, той е нашият ориентир, а не
обектите на практиката ни. Когато се ориентираме по обектите, ние винаги търсим
одобрението на другите. Нашето мислене
и поведение неизменно се влияят от тяхната реакция. Това е основата на страха и ние
изпитваме силна необходимост от контрол
на нещата, необходимост от сила, власт. Когато сме ръководени от нашия дух, ние сме
Божията, истинска любов, сила и закрила.
Няма страх, няма принуда, няма борба за
одобрение. Ориентирането по обектите е
свързано с нашето его. То е нашата маска,
нашата роля, страх и нужда от одобрение.
Нашата истинска същност, нашият дух, душа
е напълно свободна от всичко това. Тя е неуязвима за критики, не се бои от никакви

предизвикателства и не се чувства по-долу
от никого. Но тя е също скромна и не изпитва превъзходство спрямо никого, защото
разпознава във всичко останало същия Бог,
същия Дух в друг образ. Ето защо Божията
сила е истинската сила”. Силата, основана на
ориентиране по обекти, е фалшива, ефимерна. Тя трае, докато сте президент или докато
свършитe парите. „Божията сила е постоянна, тя се основава на знанието на Бога. Когато вие се отдавате на Бог, той привлича към
вас хората, обстоятелствата, ситуациите, от
които се нуждаете. Приемайки споkойно
това деликатно съвместно съществуване на
противоположности, вие се приобщавате
към света на Божествената квантовата мощност, нематерията, която е източник на целия свят. Този свят на енергията е флуиден,
динамичен, гъвкав, променлив във вечно
движение. И същевременно непроменлив,
неподвижен, спокоен, вечен, тих”.
Вашето тяло е в динамично и постоянно
взаимодействие с тялото на вселената, вашият дух взаимодейства с духа на космоса.
Най-мощните дарове, които може човек да
дари, са нематериални: загриженост, внимание, привързаност, любов. Както казва Чопра: ”Всяко действие генерира енергетична
сила, която се връща при нас в подобен вид.
Кармата е както действието, така и следствието. Когато избираме действията, които
носят щастие и успех на другите, плодът на
нашата карма е щастие и успех”. “Кармата е
вечното утвърждаване на човешката свобода... Нашите мисли, нашите думи и дела са
нишките на мрежата, която хвърляме около
себе си”. (Свами Вивекананда)
атова ние трябва да подтикваме
нашите деца да правят съзнателен
избор. Ние мислим, че не е така, но
винаги имаме избор. Можем да се
поласкаем от похвалата или да се
обидим от обидата. Така реакциите ни стават както при кучето на Павлов. Но когато
не се обиждаме при опит да ни обидят - това
вече е съзнателен избор.
Всеки трябва да се наблюдава и да се
пита: “Какви са последствията от тоя избор?
Какво носи той на мене и близките ми? А на
човечеството?”
Един е правилният избор и той се усеща
чрез комфорта в сърцето или слънчевия
сплит. “Сърцето е интуитивно, холистично,
насочвайте вниманието си към него и го питайте”.
Пътят ни на осъзнаване минава през закона за дхармата ( целта на живота). Ние сме
приели физическа форма, за да изпълним
някаква цел и затова притежаваме уникални дарби. Разбирайки, че трябва да съчетаят своите уникални таланти със служене
на човечеството, децата ще се възползват
в пълна мяра от закона за дхармата, ще се
издигнат над егото. Достатъчно е вътрешният диалог да се промени от “Каква полза ще
имам?” в “Как да помогна?”
Айнщайн казва: “Искам да зная Божите
мисли, останалото са подробности”.
Може би всеки иска да знае Божите планове за себе си, но те трябва да се почувстват със сърцето. “Сърцето е магнит. От него
започва единният светъл път - пътят на синтеза. От него се издига и сребърната нишка, свързваща Учител и Ученик - същността
на вселенската еволюция”, както се казва в
Агни Йога. („Сърце”)
“Много хора говорят за сбъдване на жела-
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ния. Но не отчитат главното условие – превърнало желанието в реалност, когато всички обратни пътища са отрязани. Нагнетяването на енергия наподобява принципът на
помпата. За да се устреми енергията нагоре,
натискът надолу е задължителен. Обикновено го наричат нещастие или неуспех, но
всъщност той е физическото предверие на
подема. При различните хора натискът се
проявява различно, но всеки, достигал фазата на подем, неизбежно е преминал фазата
на вътрешно или външно угнетяване. Тъжна гледка са хората, изпаднали в депресия
поради неразбиране на споменатия закон.
Днес, когато се формира масовото съзнание,
има огромна потребност от кординиране на
хиляди несъгласувани, непросветени, непознаващи най-простите обективни закони
създания. Трудностите са врата към подема!
“Необходим е полет над бездната – като от
последния бряг към безпределността. Свещеното мъжество на себеотрицанието отваря сърцето. За да се приближите до Учителя
си, осмислете какво е пълна свобода. Ужасни са последствията от страха и търсенето
на изгоди. Чистия и необременен устрем
разкрива истинския път”.
“Малодушието, нетърпимостта, бягството
от отговорност отблъскват нашите учители.
Само екстремната ситуация нагнетява енергията. Тя трябва да се приема като начало, а
не като край”. Коя е енергията на сърцето?
Това е АУМ - енергията на 3-те свята. Учителите казват: “Трябва да насърчавате разговорите за духовното. Духовната беседа
предпазва от мръсотията и раздразнението,
а осъзнаването на духовните прояви ще запълни пропастта към невидимия свят. Около мястото на духовните беседи се натрупва
особена аура”.
“Избягвайте споровете за безспорното.
Неотдавна ме учуди спорът между последователите на Жана д’Арк, Сергий и Мойсей.
Всеки твърдеше, че неговият покровител не
се съгласува с другите. Тъжно е за знаещия
истината да слуша тези измислици за разединение. Представете си какво би станало,
ако знаещите истината се съберат и обединят мисли. Каква мощ ще се получи тук, без
оглед на смазващия атмосферата натиск.
Няма посланик на учението, около когото
да не е ставало прекрасно нагнетяване на
енергия. Пътят на духа по неповторим начин
развива съзнанието и пречиства живота.
Беседата за духа устремява Алфа енергията
нагоре по определен канал. Не губете време със стремеж към обичайното, когато има
толкова много извисяващи възможности”.
ъв училищата трябва да се въведат
часове за усъвършенстване на мислите, това спестява голяма енергия
на сърцето. Съзнателното и задълбочено придобиване на знания
придава устойчивост на устрема. “При наличието на мисли – бълхи и къртича слепота,
сърцето не може да изпълни своето предназначение”. Силно внушение може да бъде
постигнато чрез комбинация на погледа, мисълта и звука, засилено от дълбоко вдишване. Веднъж излъчена, мисълта продължава
да живее в пространството и да тъче сложни паяжини. Не предрешавайте възможностите, невъзможното днес ще стане възможно утре. Сърцето е способно винаги без напрежение да откликне е истинско съкровище. Бушува битката на светлината. Помнете:
„Преследването е най-големият успех. Само
обтегната струната звъни”. “Малцина умеят
да мислят пространствено. Това изисква да
съхраним личността, но да отхвърлим егоизма. Отъждествяващите личността с егоизма ще нарекат това нелепо. Те не могат да си
представят силна личност, предана на общото благо. Личността придава потенциал
на мисленето – егоизмът добавя нова порция отрова към заразената планетна аура.
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Хората трудно осъзнават, че веществото на
мисълта е неразрушимо и прониква през
всички пространствени слоеве. Голяма е
отговорността ни за всяка мисъл! Стрелата
може да застигне хищната птица, но кое ще
разложи отвратителната мисъл?” “Не забравяйте, дори преминаващата човешка сянка
остава незаличима следа. Какво да кажем
тогава за мислите и думите. Поразително лекомислени хората оставят навсякъде ужасни наслоения. Думите не могат да неутрализират изпреварващите ги мисли. Именно
те създават непроходими лабиринти, които
поглъщат предопределените явления. Това
напомня една стара гатанка: “Кое не може да
изгори? - Мисълта”. Но ако споменете за химическа реакция на мисълта, ще ви сметнат
за побъркани! Предупреждението, съветът,
заплахата няма да помогнат, докато пътникът не се удари в собствената си мисловна
преграда. Древен надпис върху плоча гласи:
“Пътнико не си преграждай пътя!”
„Времето на Кали Юга беше трудно, но
Сатйа Юга трябва отново да сближи насилствено разединените светове. Очаквайте
това време тържествено като завръщане
към определено духовно съвършенство.
Подчинете мисленето си на идеята за световно единство. Осъзнайте безкрайния труд
като благодатен, а безделието - космически
вредно. Главно условие за активизиране на
енергията е трудът. Така се свързвате с тънкип свят, където трудът също е задължителен”.
Днес говоренето за другите и осъждането на техните постъпки е станало ежедневна дейност за разтоварване на напрежението. От добронамерено до злонамерено то
се практикува почти от всички. Какво казва
Агни йога за това: “Пазете се от безмислено
осъждане . Аурата на осъждания може да
удари слабото, но жестоко сърце на осъждащия”.
Съзнанието му се замъглява и вредата е
много сериозна. А несправедливо осъжданият засилва магнетизма си чрез привличане
на нови аури. “Нима можем да вървим към
светлината, изпълнени със злина. Светлината ще открие и най-малкото зрънце от нея”.
„Няма знамение, способно да убеди развратеното съзнание да се вглежда не толкова в
ближните си, колкото в себе си. Нима окото, търсещо бръчица в окото на съседа, ще
съзре огньовете! Студеното сърце посреща
с учудване и съмнение постигнатото от другите, заравя в пепел всяка сърдечна искра.
Учудвате се как е възможно да се поглъщат
отрови без вреда, а не се замисляте откъде
е дошъл имунитетът. Сърдечният огън, а не
стомашните стени е негов източник”.
„Хората не могат да проумеят, че етиката
е практическата фармакопея, улесняваща
притеглянето на потенциалната енергия.
Най-простият начин на дезинфекция на живота и незаменимо прочистващо средство е
живият огън”. Огнището, горещите глашни,
кандилото, свещите пречистват пространството. Древните кладат огньове около болния. Огънят лекува и пази. Но ако попитате
лекаря за мястото на запалената свещ сред
дезинфекциращите средства, той вероятно
ще нарече въпроса ви безмислен.
„Може би концентрацията на психическата енергия ще положи началото на нов метод за осветление? Нима човечеството ще
се ограничи с един вид космическа енергия,
наречена електричество? Електричеството
може да се прояви по много канали. Нека
хората първо обърнат внимание на своя
микрокосмос, в което дремят всички световни енергии”.
“Необходимостта от широкообхватно
съзнание и разбиране е крайно необходима. Явленията рядко биват само добри или
само лоши. Границата между тях така криволичи, че често не подлежи на земна оценка.
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Тънкият свят се приближава много и въздейства непрекъснато. Трябва да надраснем условностите. Всекидневно обмисляйте задачите на новия свят. Жадувайте новия
свят като нещо, което стои вече на прага. Не
прехвърляйте грижите за него на другите,
защото всеки е призван задълбочено да ги
осмисли”.
„Подготовката за преминаване във всичките слоеве означава пречистване на съзнанието и развитие на сърдечния живот”.
Проявите на най-малкото раздразнение ни
дърпат надолу. Неразумно е да се заемем с
подготовка за преминаване в Тънкия свят
в навечерието на прехода. Желаещият да
изнесе концерт с нов инструмент би постъпил неразумно, ако започне да се готви
едва предишния ден. Мнозина цял живот
отхвърлят мисълта за този свят, а когато
времето им наближи, започват да мрънкат,
като небрежни ученици. Всички учения подчертават неизбежността на прехода. Казано
е: „Няма да умрем, а ще се изменим”.
овек труно ще изучи езика на
този свят, за да получи право на
вход с пълно съзнание, а това не
се постига за кратко време. Вместо радост някои ще започнат да
внушават ужас, нарушавайки закона на живота. Пламтящото сърце е незменим водач.
С такъв негаснещ светилник не е страшно
да пребродиш поднебесните простори и
да срещнеш водачите. Очаквайте не само
битки в традиционния смисъл на думата,
а преустройство на живота. Сега никой не
обръща внимание на многобройните думи
от различните езици, говорещи напълно определено за отвъдния свят. Например в английския: present (настояще и подарък), light
(светъл и лек), fast (пост и бърз), вдъхновение - някой е вдъхнал нещо или от нещо е
било вдъхнато. „То очевидно предполага
външен фактор, но хората изобщо не отчитат, че изразява явление от тънкия свят”.
“Любовта е двигател на разширеното
съзнание. Тя е границата на Новия свят, в
който няма омраза и нетърпимост. Всяко
нейно вместилище заслужава уважение и
признателност. Пътят на любовта означава
напрягане на космическата енергия. Тя ще
помогне на хората да се превърнат от сухи
листа в огнени лотоси, подобие на висшия
свят. Когато финото тяло излиза по време на
медитация между двете се простира свърз
ваща нишка. По същия начин трябва да бъде
почувствана и свързващата сребърна нишка - мост към Йерархията. Тя не е абстракция, а реалност, която по своята спирална
структура напомня смерча, събиращ небето
и земята. Когато любовта и предаността накарат сърдечната енергия да прелее, сияйната спирала излита в пространството и по
закона на привличането среща Учителя”.
“Духовните сътресения, психическите и
неврологични заболявания са следствия
от ежедневните мисловни извръщения на
човечеството. Духът се люшка неимоверно,
затова човек трябва да укрепва неуморно
връзките си с Йерархията. Надеждата за успех с телесни упражнения е напразна. Кармата не зависи от тялото, а от духа. Ударите на аурата увреждат преди всичко очите.
Роговицата на окото издава същността на
финото вещество. Спокойствието уравновесява напрежението. Обединението на
съзнанията съхранява енергията и раздвижва могъщи сили. “Никога досега правилното разбиране за сърцето не е изпъквало
като единствено спасение. Катастрофалното състояние на низшите планетарни сфери
нарушава неговата дейност и предизвиква
множество страдания. Хората трябва да осмислят значението на сърцето като фокус и
да го положат в основата на всички дела.
Продължава на стр. 23
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„Духовната наука обаче същевременно знае, че материалните вещества се намират в определено отношение с духа. Който действително
застъпва един духовен светоглед, е запознат, че именно при такива вещества не се касае просто за материя, а вътре, както в едно същество
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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

Кварцово семейство
I. Макрокристали

ОПУШЕН
КВАРЦ
КВАРЦ
ОПУШЕН,
р. дымчатый кварц;
а. smoky quartz; н.
rauchquarz.
Разновидност на кварца
(SiO2) с твърдост 7, оцветена
в сиво или от тъмно кафяво
до черно (морион) поради
наличието на Al в кристалната решетка и на примеси
от Li и Na. При нагряване
до температура 300-400°С
опушеният кварц става
безцветен, а до 750°С придобива жълт цвят и се нарича цитрин.
В природата опушен кварц се среща във
вид на друзи, единични кристали и много
често с големи размери. Образци от него
могат да се видят в новия музей за минералите в България - „Музей на уникалните
кристали Илия Делев”, където в първата
зала са поставени два големи кристала, които поглъщат негативната енергия на всеки
посетител.
Опушеният кварц е една от ценните
разновидности на кварца и се използва
за много видове изделия - както за малки
пластики, така и в бижутерията във вид на
просветляващи пластинки. Меко сияещ със

златисти оттенъци, този
камък изглежда много добре в пръстена на
ръката и като огърлица
върху женската кожа.
Още от древността
го почитали като камък,
помагащ за запазване
на здравето и за дълъг
живот. Според индийските легенди, пиенето на
вода от чаша, направена
от опушен кварц, помага за лекуване на много
болести, което се доказа
в наше време, след като
се разкри ролята на силиция в човешкия организъм.
Опушеният кварц е
един от най-силно въздействащите енергийно тъмни камъни. Източните народи го
наричат „Камъкът на Буда”. Смята се, че чрез
него от Космоса идва силата на планетата
Плутон. Според йогите, когато се използва при медитация, той отваря третото око
и провежда мисълта от тъмнината на подсъзнанието към областта на озарението и
свръхсъзнанието. В древността се е вярва-
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„Скъпоценният камък разлага светлината по особен начин. На тази
светлина всеки може да се лекува. Затова е добре човек да носи златни
пръстени със скъпоценни камъни.”
Петър Дънов
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“Върхът на египетската пирамида е бил кристал и в различни периоди
са можели да сменят горния камък. Тоест, кристалът на върха на пирамидата можел да бъде заменен с друг скъпоценен камък, тъй като всеки
камък има своя честота на вибрация и уникални качества.”
Браян Гратън, „Махатма I и II”

ло, че който носи опушен кварц като талисман, не страда от меланхолия и не изпада в
стрес и паника. Като амулет пази от негативно енергийно влияние. Неговото въздействие е свързано с първата чакра и се смята,
че стимулира цялата енергийна система на
човешкото биополе и

помага за пречистване
на целия организъм, като
ускорява изхвърлянето на
токсините.
Опушеният кварц неутрализира раздразнението, злобата и дори завистта. За да ни
въздейства, необходимо е да сложим в двете си ръце по
един кристал
от
опушен
кварц с насочени върхове навън от
тялото. Дори
к р и с т а лът
да е един, но
сложен в лявата ръка, той
ни помага да

се успокоим. След няколко минути напрежението намалява.
На ясновидците и екстрасенсите не се
препоръчва носене на този камък заради
способността му да свързва с другия свят.
Находища на опушен кварц има в целия
свят. Най-известните са в Бразилия, Швейцария, Индия и Русия (Урал). Среща се и във
вид на много големи кристали. В САЩ (щат
Мейн) е намерен кристал с размери: дължина 117,5 см, широчина 42,5 см и с маса 230 кг.
Огромни кристали се намират в Бразилия и
Урал, но засега за най-голям се смята откритият в Казахстан с дължина 7,5 м и широчина
16 м.
В България интерес
за колекции представляват находките на
опушен кварц в районите на Гайтаниново,
Ардино, Витоша, Плана.
Лидия Старикова
Из „Камъни за
нашите души”
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Какво е това –
Родово имение
Продължава от стр. 1
- Щастлив баща и родни стени трябва да посрещат появата на белия
свят на човека, а не чужда, обидена на всички,
зле платена акушерка.
Раждането е най-важния и съкровен миг в живота на човека. Както го
посрещнат на този свят,
така и животът му ще потече.
Вече успяха да ми доложат, че родилните домове в Русия се появили
сравнително отскоро, за
развратните жени без
мъж и покрив над главата. Едва по-късно, след
революцията, принудили
всички под смъртна заплаха да раждат в такива
родилни домове. Насила
ги тъпчели с лекарства,
използвали вредни за новородените методики за
раждане.
Разказаха ми, че първите родилни домове
били измислени в древния Рим. Робините раждали и скоро били изпращани отново на работа, а
с отглеждането на децата
се заемали други хора,
които ги възпитавали в
покорство и подчинение
на робовладелците.
Ако ми го бяха разказали обикновени селяни
сигурно щах да го въз
приема като злостна измислица. Но разговора се
водеше от дипломирани
лекари, с научни степени и звания. Научната им
подготовка бе железобетонна.
Когато се налага използват и възможностите
на съвремената медицина, не я отричат. Нужен е,
казват, преходен период.
Но ако човек боледува,
значи самият той нещо е
сгрешил, нещо прави по
неправилен начин, поел е
по път, който не е за него.
Затова и болестта идва,
та да има малко време
да се опомни и помисли,
да отстрани причините.
Сериозни аргументи ми
представят. Накараха ме
да се замисля по въпроса. И не само за това – по
друг начин видях и собствения си път, ситуацията
някак си се проясни.
Възпитанието и образованието в именията
коренно се различава от
съществуващото, така на-

речено, демократично.
Основното образование
се получава не в училище,
а в семейството, в рода, и
то на личен пример. И резултатите се оказват невероятни – ни с перо да
ги опишеш, ни с думи да
разкажеш.
Знанията, получавани
в училището на родовото
имение, казват, са съвсем
различни, истински. Дълго спорихме и обсъждахме и ето до какво стигнахме.
За какво е традиционното училище? Дава само
знания. САМО! А какви
знания дава? Като цяло
лъжливи. Започвайки от
руската история и език.
Всичко това е заложено в
учебниците и методиките
на преподаване, от които
нито един учител няма
правото да се отклонява.
За какво са тези множество знания и предмети едновременно? За
да се напълни главата
на учениците, като компютърна памет, възможно по-бързо с всякаква,
основно безполезна, информация. И когато човек
след време се натъкне на
истинските знания, той
вече няма място за тях в
препълнената си глава.
Не случайно се смята, че
е по-лесно да се започне
обучението на чисто, отколкото да се обучава наново. Спортните треньори особено добре знаят
това.
Защо е такава системата за обучение? Необразованите, безкултурни и
невъзпитани хора се управляват по-лесно. След
училище децата именно
такива излизат – натъпкани с лъжлива информация, вредни знания, с
развалено здраве ( 95%
от момчетата са практически негодни за военна
служба), лишени от всякаква духовност. Защото
с Духа никой не е работил през времето на обучение и никой нищичко
не знае. Това е забранено
не само за преподаване, а и за мислене. Дори
физкултурата се взема
несериозно – час два в
седмицата и толкоз. И
най-добрият учител няма
как да предаде нещо на
учениците си за толкова
кратко време.
А училището в родо-

вото имение възпитава
истински - 1 - физически,
2 - интелектуално и 3 - духовно развит Човек. Триединство: Дух, Интелект и
Тяло. Получава се хармоничен във всяко отношение човек, умен, физически развит, с широка душа
и здрав дух. Този Човек
не става за роб. Той може
да стане Творец. Творец
на един щастлив, хармоничен живот, Творец на
настоящето, миналото и
бъдещето на своя живот,
на своя род, на своята
малка и голяма родина,
на цялата планета.
Човек, който има своята малка и прекрасна
родина, ще отстоява с
достойнство и голямата
си родина. Не случайно
Сергий Радонежский е
казвал:
- Научете се да отстоявате бащинията си, тогава и отечеството ще
отстоите.
Влъхви от цял свят идват в именията за възпитание и образование, за
предаване на знанията,
които нито в един университет не се преподават. Обучават се деца и
възрастни. Даже старците не се притесняват да
седнат на „ученическата
скамейка”. Смеят се и
казват: ”нали във Ведическата Рус цял живот са
се учили хората”. Че защо
иначе на тази Земя си се
родил?
Твърдят, че преди хилядолетия на Урал е създаден Аркаим като Академия на влъхвите. Сега
създали своята Академия
РА, по подобие на Аркаим. Имат си и международно училище, и повече
от двадесет института, и
университет.
Обучават се в естес-

твена среда. Казват, че
иначе не може да се възпита дори физическото
здраве, да не говорим за
развитие на ума и духа.
Нали за да се развие в
съвършенство съзнанието и паметта, е необходимо физически човек да
бъде здрав. Ако тялото
още от сутринта е подготвено, мозъкът - захранен с кислород, а всичките фини тела - с естествени жизнени сили, едва
тогава човекът, и особено детето, е способен да
възприема „в движение”
и да запомня завинаги
истинските
познания.
Имено истинските, а не
лъжовните. Лъжовните
при всички положения
минават през едното ухо
и излитат от другото. Душата не възприема такъв
баласт. Във ведическото
ноосферно училище на
родовите имения дават
знанията от Първоизточниците.
За да се получат първите реални резултати по
разтваряне на свръхспособностите, е необходимо ежедневно, в продължение на не по-малко от
два месеца да се тренира
до пълно натоварване,
докато се отвори „второто дишане”, че и третото.
Как това би могло да се
случи на асфалта, сред
отровната атмосфера и
замърсена вода, с генно-манипулирана храна,
сред електромагнитния
смог и информационна
мъгла? Ами никак! Защото няма там живителната
сила, която изобилно е
разлята сред природата.
Прародителите ни за туй
прекрасно знаели и във
„Ведите” го зафиксирали.
Едва сега усетих смисъла на поговорката ”У
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дома и стените помагат”.
А тези стени, както се
оказва, сам Господ е създал. По принципите на
златното сечение. По законите на вълновия свят.
Когато в такава среда попаднеш, казват, че благодат изпитваш. Затова и на
децата не им се налага по
сто пъти да повтарят едно
и също нещо, и да зубрят
не трябва. С любов всички знания попиват мигновено и навеки.
Чувал бях и по-рано за
знаменития до революцията суфист и мъдрец, а в
живота търговец и предприемач, държавник и меценат - Христофор Семьонович Леденцов, който на
недосегаема висота успял
да издигне науката, инженерната мисъл и предприемачеството в Русия.
Успял да създаде напредничави производства и
отношения между индустриалците. Честната
дума на търговеца индустриалец била по-ценна
от печати и злато. Лично
създал цяла плеяда от
световно значими учени
и инженери: Циолковски,
Жуковски, Павлов, Лебедев, Ферсман, Зелинский,
Вернадский...
Всеки от тях станал родоначалник на своя школа в световната наука – за
авиация, космонавтика,
геология, медицина, физиология,
биохимия,
космохимия,
акустика,
социални и обществени
науки, фундаментални и
приложни науки. Например от школата на Николай Жуковски излизат Туполев, Илюшин, Сикорски
(създателя на авиостроенето в Америка) и др.
След това революцията успешно всичко погребала. Западът, каквото
успял, откраднал и засекретил, а Леденцов бил
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благополучно и изгодно
забравен.
Отдавна ми се искаше
лично да си изясня биографията и откритията на
този велик мъдрец, но все
време не стига, все ще се
намери какво да ми напъхат в ръцете и да ми отклонят вниманието. Дори
в моето обкръжение се
оказа, че никой нищо за
него не знае, макар да е
нужно дори в училищата
за него да пишат. И литература няма никаква по
въпроса. Само някакъв
си учител от дълбоката
провинция се занимавал
с въпроса, но и името му
не се знаело.
И забравили за Леденцов. В това число и в малката му родина, на Вологда.
Оказва се обаче, не
всички са го забравили. И Ведите – нашето
наследие - не всички са
забравили. Ето на, сега
ведическите училища на
родовите имения се обединили с ноосферното
училище и всичко заедно

възстановяват. И знанията истински, и учителите,
и най-добрите методи за
преподаване на информацията, за възпитание и
обучение.
На
изпровождане
от Академията дори
матрьошка ми подариха.
Учудиха ме: - Ама аз не
съм чужденец!
Всички
знаят,
че
матрьошката е главният руски сувенир от незапомнени времена. Но
нейния смисъл никой
вече не помни. Всеки си
разказва разни измислици. Още никой не е обяснил разумно защо има
толкова много матрьошки една в друга разположени.
Но ето на, оказва се,
че многото матрьошки,
една в друга разположени, имат дълбок смисъл.
Като всичко, което използвали предците ни. Ето
какво ми разказаха в Академията РА:
Най-малката матрьошка е физическото тяло
на човека, последвано

от фините тела: ефирно,
астрални (няколко), ментални (също няколко),
кармично, деваконично,
атмично... Наименования
различни в различните
първоизточници
има.
Едни са във Ведите, други
в Йога... Някъде използват чакри с различни
цветове и центрове.
Едва сега съвременната наука се доближава
до онези колосални познания, които владеели
предците ни и които са
заложени в обикновената матрьошка. Кирлиановата фотография на
човешката аура е едно от
доказателствата.
Но същността не е в
наименованията, в това,
че предците ни прекрасно знаели за съществуването на енергийните тела
и умеели да ги използват
в своя изключително интересен и многостранен
живот. И в медицината,
и в образованието, и в
пътешествията по други
светове. Добър урок ми
дадоха по този главен
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символ на Русия. Оказва
се много неща могат да
се разкажат за руската
матрьошка. И все интересни. И което бе най-приятно, самата матрьошка
бе изработена с любов и
украсена от децата в училище.
Колко искрени с мене
бяха и как приятно общуваха първите руски „помещици”! Каква благодатна
енергия струи от тях само!
С каква любов са готови
да споделят всичко, което
имат и до което са достигнали. Няма нищо общо
със служебните срещи с
народа, изсмукващи всичките ми сили. Като балсам
за душата ми подейства
тази среща.
Спомням си, че множества писма пристигаха
до президента по повод
на родовите имения. Веднъж даже ми се наложи
да кажа публично, че след
като множеството граждани пишат, значи този
проблем заслужава внимание. Това, разбира се,
беше обичайният вежлив

Наука и религия –

единни в цялото

Продължава от стр. 19
Това състояние изисква постоянно упражнение. Никога не употребявайте сърдечната енергия за мъст. Пазителите на кармата
знаят действието на закона. Сърцето умее
да се самоустремява към самосъзидание
- разрушението не е продиктувано от него.
Ненапразно наричат страха и раздразнението врати на мрака. Възпитаното сърце
изкоренява страха и разбира вредата от
раздразнение. То е в постоянна готовност
да поразява мрака и обуздава хаоса. Пренебрегналите сърцето вредят на себе си и
близките си”.
ърдечната енергия може да се
изпраща на далечни разстояния.
Важно е да се записват основните явления и усещания. Така ще
оборите нелепите твърдения за
случайности и съвпадения. Хората не прилагат съзнателно основните енергии и това
причинява вреда в личен и обществен план.
Хаотичното мислене пречупва енергийните
потоци . Всеки излиза от кожата си, когато му
духнат светилника под носа. Пресичането
на сърдечната енергия напомня угасяне на
светилник. При силно енергийно изтичане,
нарушаването на ритъма с дребни житейски раздразнения е недопустимо. Тържествеността най-добре ще ви помогне да предотвратите прекъсванията и трептенията в
нейния ток. Искате да извоювате спасение
– за това са необходими съгласувани действия. Никога не бихме могли да знаем кога
и в каква степен ще е необходима нашата
енергия. От 10 години Учителите ни подготвят за битката. Нарушаването на нишката
откъсва от Повелителя. Преодоляването на
дреболиите калява тържествеността. Понякога хората са готови да признаят силата на
мисълта, но това не променя собствения им
начин на мислене. Те мечтаят за великото, а
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не слагат в ред малкото. Преди да създадем
мисъл, местеща планини, трябва да дисциплинираме дребните мисли. Тяхната подреденост, а не външни методи като прана яма,
оздравява сърцето. Хаотичните мисли са
паразити, които увреждат финото вещество, често разнасят смъртна отрова, а тяхното безумие е основна пречка за сближаване
между тънкия и плътния свят. Трябва незабавно да се заемем с дисциплиниране на
своите мисли. Изисква се малко внимание и
упоритост”.
“Защо помощта идва, когато човек вече е
на ръба на пропастта? Причините са много:
карма, желание за самоусъвършенстване,
но също и необходимост от напрягане на
енергията, което е задължително условие
за сътрудничество с висшите сили. Колкото
е по-силно напрягането, толкова по-бързо се осъществява сътрудничеството. Възпитаването на сърдечната енергия трябва
да започне от дребните усещания и найобикновените действия. Именно в това се
състои голямата трудност, защото хората
обикновено казват: “Дайте ми да се преборя с великан, но ме освободете от ловенето
на бълхите”. Великаните обаче са рядкост, а
бълхите безброй. Опазете дома си от тъмните пълчища, чиято отрова е по-страшна от
великанската”.
Сърцето трябва да бъде възпитано и в семейството и в училището, но не под формата на експеримент. Твърдо и последователно трябва да развиваме паметта, вниманието, търпението, доброжелателството, а след
това да насочим детската наблюдателност
към усещанията на сърцето. С всеки поглед
и ръкостискане се излъчва психична енергия. Да я пазим. „Хората най-често си представят Армагедон като уличен бой, но той е
най-често в пощенската ни кутия, в усмивката на обиграната лъжа, в задържането на
светлината”.

отказ от моя страна, за да
се махнат тези молители. Всъщност те нищо не
молеха. Даже напротив,
предлагаха варианти, как
комплексно и бързо да
се решат всички проблеми. Всички! Бързо! Дори
и онези, които ние се
мъчим да решим с националните си програми за
образование, за жилищния проблем, за здравеопазването, за развитие на
селото. Сега виждам, че
тези проблеми могат да
бъдат решени само комплексно, всичките заедно, а
не всеки за себе си. Имено
така. Не отгоре и насила,
а от самите хора. Та това
е прекрасна национална
идея, равна на която не
е имало, няма и няма да
има! А ако я укрепим и с
идеята за ноосферното
образование? Получава
се една саморазвиваща
се, самоуправляваща се
система! Не такава, като
сегашната, а система за
хората, за Русия, за планетата.
следва

„Щом говоря за предпазване - казват
Учителите -значи трябва да се оглеждате на
всички страни”.
“Човечеството не желае да си представи
колко много опасности го заобикалят. Висшите сили и жителите на Тънкия свят многократно са спасявали хората, но те продължават да смятат, че щом са преживели деня,
значи нищо не ги е заплашвало”.
“Подобно мислене стъпква зародишите
на признателността, а без това чувство успехът е невъзможен. Вместо признателност
се появява първо претенцията, а после и заплахата. Колко жалки са заплахите, отправяни към висшите сили”.
“Хората проявяват учудващо доверие
към мъртвите апарати и забравят за живите си енергии. Лъчът на планетата може да
бъде изявен безгранично, ако се пречисти
атмосферата и участниците формират хармонично съчетание. Човекът е невероятно
мощна лаборатория. Свикнете с така наречената неочакваност”. “Вълните тъга, които ви заливат, се дължат на битката, а не на
друга причина”.
„Защо писмата на Учителите от преди 50
години не приличат на даваното днес? Тогава нямаше Армагедон, а той променя много
от житейските условия. Мирните средства
са неприложими по време на война. Сега
е необходима броня и най-важното устрем
към Повелителите. Трябва да се разбере, че
Армагедон е всеобща повинност и никой не
може да я избегне. Осъзнайте силата на вселенското добро и действайте в хармония с
него. Молете се за света, в който и вие ще
намерите капка благо.
Слепците искат вселената да си бъде както преди, но нима върху леда ще израснат
цветя?”
Стара китайска приказка разказва за
великан с глава над облаците и за джудже
присмехулник. Джуджето се присмяло на
великана, че не вижда земния свят. Великанът спокойно отвърнал: ”Ако искам, мога да
пълзя и по земята, но ти никога не ще погледнеш отвъд облаците!”
Бъдете Великани по дух! Има място за
всички, пожелали да работят за великото
Благо.

Природа, екология
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ЧЕРНА ЕЛША

Alnus glutinosa Gaertner
Черната елша е дърво до 30 метра и продълговатояйцевидна корона. Младите клонки са зеленикавокафяви до червенокафяви, голи
и лепкави. Листата са дълги 4-9 см и широки 3-7 см. Запазват тъмнозеления си цвят до късно през есента. Цъфти рано напролет преди
разлистването.
Ареалът на черната елша обхваща почти цяла Европа, Северна Африка, Мала Азия, Кавказ, Северен Иран, Туркестан и Западен Сибир.
Расте покрай реките, но избягва заблатени места. У нас се среща до
около 1000 метра н.в. Изисква свежи до влажни плодородни почви,
бедни на варовик. Тя е студоустойчива, средно светлолюбива. Расте
бързо, има повърхностна коренова система.
Източници:
1. Милев М., П.Александров, К.Петкова, Н.Илиев, Посевни материали
от широколистни видове, София, 2004 г.
2. Вакарелов И., М.Милема, Декоративна дендрология, Дионис, 2002
г.
3. Комджиева-Стефова М., Б.Бузов, Горски култури, Матком, 2002 г.
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