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В природата са установени около 80 минерала, които
имат прост химичен състав,
в който участват следните
елементи: метали - Cu, Au,

Ag, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Rа, Os,
Ir, Pt, Pb, Sn, Hg; полуметали
- As, Sb, Bi; и неметали - C,
S, Te, Se. Тези минерали се
срещат в твърдо състояние и
само един от тях – живакът, е
в течно. Типът на химичната

връзка е предимно метален,
което обуславя тяхната ковкост, топло
и електропроводимост и ниска твърдост.
Кристализират
главно в кубична,
хексагонална и тригонална
сингония.

Металите са
кристали,

терията не се използват в
природния им вид, а заради ниската им твърдост и
способността да се коват
ги използват за самостоятелни изделия и за обков,
в който се поставят камъни, като цената на скъпоценните и декоративни
камъни определя от какъв
метал ще е обковът.
Общият брой на благородните метали е осем:
злато, сребро, платина,
паладий, иридий, осмий,
родий и рутений.

но за разлика от другите
минерали и скали, в бижу-

Предстои преход смяна в измеренията

В каталога на РП
нашият номер е

618

Пред „пещерата”
на оплождащите
духа ни идеи

работите върху една
планета, която върви
към завършеност, и
ние сме тук, за да ви
помогнем с тази задача. Тази завършеност,
или
трансформация, е подготвяна
от
много хора
в продължение на цяла
вечност. Сега
е важно време. Това, което се
случва в момента на
Земята, ще засегне цялата вселена.

СТР. 7

Пред Женския път, водещ
към сливане на Дух и Материя
Съществуването във Вселената е една безбрежност, която непрекъснато нараства и се
разширява по правила, които не са непроменими. Затова реалността винаги далеч е надхвърляла нашите представи и прогнози за нея. Точно тази нейна характеристика е най-типична за
квантовата реалност.

СТР. 2-3

Каталожен
Уважаеми читатели!

Най-много се замисляме за нашите човешки
несъвършенства покрай
отбелязването на някои
годишнини от живота и
смъртта на наши и чужди
бележити личности. Както
скоро стана и по случай
паметната дата 19 февруари. Когато обаче се сравняваме с хора като Васил
Левски, рядко можем да
назовем наши качества,
които поне малко да се
доближават до неговите.

СТР. 4

ПОСЛАНИЦИ
ВЪВ ВРЕМЕТО
Ние сме тук.
Ние сме Плеядианците, сбор от
енергии от
П л е я д и т е.
Ние имаме
дълга история. Нашите предци са
дошли от една
вселена, постигнала завършеност, истинска вселена. Вие просто

Истинският
герой е
Божествения
Дух
А човекът е
това, което не
може да бъде
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Небесните
тела и
здравето
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ЗАДОЧНИ
РЕПОРТАЖИ ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО
СЕВЕРЕН КРЪСТ
Зихара Зетрон –
звездно метеорен
индивид, отговаря на
въпросите
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миналото

Пред „пещерата”
на оплождащите
духа ни идеи
Пред Женския път,
водещ към сливане
на Дух и Материя
Скална рисунка на
българската богиня
на плодородието Умай
(Жънай), Перперикон.
Сн. timmyd.blog.bg

От стр. 1
Защото в точките на решения застава единствено Мислителя, Големия ум, който подобно на компютър свързва нишките в кристалната мрежа, което пък рефлектира в също кристалната субстанция
съзнание, чиито клетки се изпълват с новата информация, предадена от Центъра. И във всеки
един момент ние сме осведомени за нея. Важното
е, обаче, да я извадим наяве и да я предоставим
на самите себе си. А онова, което виждаме в нея,
ще се определя от онова, което вярваме че е
възможно. Но за това, че все още сме в задънената в двата края улица на възприятията изобщо
не е виновен Първосъздателят, Първоизточникът

Детайл от украсата на кана № 2
от Над Сент Миклошкото златно
съкровище, открито през 1799 г. край
град Над Сен Миклош (Голям Свети
Никола) в Банат, сега Румъния. Това
изображение проф. Иван Добрев предполага, че е на Богиня Умай
на „новините”. И вместо да се научим на неговата
игрова осведоменост, ние все още се движим по
повърхностните информационни нива.
Да вземем, например, темата Левски. Непрекъснато се ровят фактите около него – къде е гробът
му, кой го е предал, дали да се канонизира и т.н.
Както става дори и с Исус Христос. Все още хората се питат дали не е умрял на кръста, дали е доживял дълбоки старини някъде в Тибет или Индия.
Тези догадки стават и поводи за конфронтации, за
страх в църковните среди. В същото време духовните му послания, като свобода от кръвно родство,
например, остават на заден план. Така е и с Левски. Енергията ни, свързана с неговите годишнини
от раждането и гебелта му, е впрягана във външни,

показни и нищо недопринасящи празненства. А
тържествената празничност можеше да се живее всеки ден, ако можехме да се потапяме в светостта на Левски, която е заложена в паметта на
нашите клетки.
Както казва Дънов, духът на Васил Левски се
спуска от една много висша духовна йерархия
само еднократно в един много важен период от
нашата история, когато е трябвало да се изгради
чрез него базиса за материализиране на идеята за
вътрешната свобода. А това е можел да направи
само неговият високо посветен дух, който, както
казва Ваклуш Толев, съчетавал дързостта на хан
Аспарух, прозрението на княз Борис, мъдростта на
цар Симеон, далновидността на цар Калоян, копнежа на цар Иван Асен II, жертвоготовността на патриарх Евтимий и бродничеството на Отец Паисий.
Така както чрез родения Христос се даде
възможност светът да изпълни предназначението си да стигне до духовни прозрения, така и чрез
Левски се повтори слизането на Небесния Адам,
за да стане той земен и да осъществи
еволюцията чрез голготските пътища
и да възкръсне в Единосъщие.
Но за да се стигне до този връх, се
минава през всички сътворителски
стъпала-принципи, оставени ни от
Хермес. А именно - през магнетизма
на ума, през съотношението, вибрациите, полярността, ритъма, причината и
следствието и през възпроизводството. Този последният, седми принцип,
навсякъде се осъществява с подпринципите воля и утробна любов.
В днешните междинни времена ние
би трябвало да се намираме точно в
това вътреутробно съзряване в дълбините на нашето съзнание. Но вместо
това, ние стоим пред входа на неговата „пещера” и се боим да влезем поради страха от тъмнината - този, който
най-много задръства каналите ни за божествената
светлина. А само чрез този преход можем да отидем към целостта на интуицията и оттам към
вечността на Духа. Затова пещерите винаги са
били места за посвещение, в които смирените святи хора са поднасяли даровете на мъдростта.
Една от тези пещери е Пещерата-утроба край
Кърджали. Тя се свързва и с вярата на траките в
нейните възраждащи функции. Те смятали, че за
да се роди новата година, царят трябва символично да умре и да се прероди. Владетелят-първожрец
се качвал високо в планината, принасял в жертва
едро черно животно – козел, кон или бик, което символизирало неговата смърт. След това встъпвал
в символичен брак с Богинята-Майка, влизал в
сношение с нея в нейната утроба в пещерата и се
възраждал заедно с околния свят. А с т.нар. „свещеногледане” в сюблимните минути на свещения
брак между Великата Майка-Земя(Скала) и БогаСлънце свещенодействащите помагали за активиране и контролиране на природните процеси.
Утробата е символ на износването на семето
(зародиша на Светлината) и на изтръгването му

Пещерата-утроба
от царството на мрака. Символ е на едно голямо
търсене и осъзнаване на царуващия в нас Бог.
Затова и живата вода, според митологията, се намирала в най-дълбокия мрак. Утробата е един
подстъп към Вечния Дух, достъпът до който е от
най-малкия отвор, но широко достъпен за всички.
Като идея, тя е медиатор, свързващ земното с небесното. Един преход, тунел към Светлината. Така
както го описва изпадналият в кома, след като дойде в съзнание: един вид скок от тъмата в сияйната
битийност, която е най-вече вътре в човека.
Утробата, като символ, е един мост между преходното и вечното, едно междинно състояние между земната и вечната градина. Тя е едно транспониращо средство и един благослов към физическия
свят, към физическото тяло, което създава необходимите трептения, импулси за духовно преображение. Тя е образът на земно обусловената духовна
любов. Без този, оставен ни от нашите прадеди
символ-напомняне, нямаше да сме съвсем наясно,
че не може да се премине от тъмата направо в
светлината без свързващото звено на преходното състояние. Защото тъкмо то учи на смирение, наблюдение, съзерцание. На отърсване от
страха, съмнението, осъждането, което най-много
ни е нужно сега, когато преминаваме през граничното състояние между тъмнина и светлина.
Като символ, олицетворяващ Майката и
матрицата на възпроизводството, утробата
въплъщава свещената сила на енергията. Но заедно с това олицетворява и посвещението, просветлението, великото мълчание и тайната изповед.
Неслучайно светците са се оттегляли в пещери, за
да просветлят своята душевност и да се освободят от земното притегляне. Неслучайно в пещери
са родени и много мъдреци, като Дионис, Хермес,
Мойсей и др. А древната книга „Сифра Ди-зениута”
казва, че когато майката е оплождана, тя се просветлява. Ваклуш Толев пък твърди, че Майката
съхранява равновесието, дори тя го е създала от
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Материя и Дух. Духът, казва той, е Мъжът; материята е Жената и когато се уравновесят, се създава
хармонията. Затова неслучайно и нейният символ е този на прабългарската богиня Умай, който
се намира на една скала на върха на Перперикон. Това е свещеното място на прабългарската
богиня Жънай, която след раждането на своя син
– Слънцето, става Умай. Нейното изображение
е вторият по значение релеф на българското
пластично изкуство след Мадарския конник.
Изписва се подобно на буквата “Ж” и представлява
жена с три лъча на главата и крила. На скалата на
Перперикон се явява като стилизиран символ на
утробата, но в нея се срещат небесния със зем-

Скалният фалос
ния триъгълник (символ на оплождане и равновесие). По-късно от тяхното пресичане се ражда и
Давидовата звезда.
Умай е съпругата на Тенгри и е покровителка
на плодородието и детеродството. Името й в превод означава плацента. Тя е богиня на домашния
праг, олицетворяваща женското, земното начало
и закриляща новородените. Покровителка е на
децата до тригодишна възраст. След тази възраст
момчето се лишавало от покровителството й, ставало мъж. В плодородни години се казвало „от
гръдта на майка Умай тече мляко”. Умай е качествено развитие на персийския доброжелателен
дух Хумай.
На изток са запазени изображения на богинята,
които дават основание да се приеме, че характерни за нея са чашата с мляко, нимбът около
главата, тризъбецът.
Във фолклора на днешните народи на Сибир
тя е изобразявана като красива жена със златни
крила, спускаща се от небето. В дохристиянската
култура, освен закрилница на децата, е приемана и като покровителка на знатни хора. Богинята
Умай е персонаж и от вярванията на народите на
Алтай, според които тя е съпруга на Алтай.
В българската историография има още едно
предположение за неин образ - а именно на един
от съдовете на съкровището от Наги Сент-Миклош
проф. Иван Добрев вижда тази прабългарска богиня и то като покровителка на хан Омуртаг.
Всичко раждащо се идва от майчина утроба.
Умай (Умайя) обяснява този процес като наймистично олицетворяване с Чашата, Граала, който, по думите на Ваклуш Толев, няма земно съответствие, защото всъщност е небесна категория,
скрита в недрата на природата, където става
истинското оплождане, както много добре са
знаели траките. Тази Чаша е хранителка на истинското сърдечно познание, чрез което се предава
истинската култура и истинското образование.

А то не се учи. В него се вярва и то идва само.
И животът ще се промени само когато се оставим Майката да говори чрез нас и нашите сърца.
Само когато не се опитваме да подчиним нейната създаваща и трансформираща сила. Така както са правили нашите далечни предци, които са
живели в съгласие с нейните закони. Хубавото е
това, че сега потокът на тази Святост навлиза
чрез дишането отново в нас и ни настройва
на честотата на Божественото единство, за да
постигнем целта на живота си – откровението и
прозрението за нашите огромни възможности.
Затова Умай все повече ще ни очарова със заложения в нея древен смисъл, защото тя носи
тишината на зародиша,
на майчината утроба, на
корените под земята, които ни нашепват за нейния голям потенциал,
който скоро ще се прояви, защото идва времето на Женския път,
когато Духът най-сетне
ще се слее с материята.
И към това сливане ни водят древните ритуали на
траките. А също и датата
19.ІІ., когато маите през
2013 г. ще направят своята заключителна церемония по отварянето на
Портика в чест на новия
цикъл, за да могат хората да общуват с всички
живи същества във Вселената. А това, неслучайно, е и денят, когато става
най-цялостното
символично „оплождане” чрез
светлина в Пещератаутроба. И не на последно място, когато нашият
Васил Левски избира да
се пренесе през Портика
към вечността, (знаем от
„Тибетската книга за живота и смъртта”, че всеки
сам избира този миг). В
пещерата се е съхранявал и един от 13-те кристални черепи, по думите
на свръхсензитива Йорданка Николова, които ще
бъдат събрани на едно място за заключителната церемония по отварянето на Портика. Между
другото, маите ще я направят точно на 19.ІІ.2013
г., за да може Земята да се издигне в новото измерение.
И всичкото това говори, че датата 19.ІІ. и нашият Апостол, не са случайни явления. Потвърждават го неговите дати на раждане и смърт
(1837-1873), които дават първи сбор 19 и втори
единица. Числото 1 е Великия Разум, символ на
единение с Бога; означава също и Божи пратеник
с мисия. Числото 9 е фундаменталният принцип,
Основата, Живият Бог. Също и посвещение, неуморно служение в името на другите. В девятката е и астралната светлина, силите, ангелите,
които оплождат земята. Последните цифри от
раждането и смъртта на Левски (1837-1873) са
огледални и дават сбор десятка, т.е. завършено
дело. Той и духом, и телом приложи Учението на
Христос.
Това богосъчетаване сега се осъществява в
пълна сила навсякъде. Но тази Божествена сватба между Дух и Материя най-ярко се усеща пред
скалната тишина на Природния Утробен олтар,
който точно на 19.ІІ. бива осветен от Аромата на
Виделината. Дори и да не се наблюдава с физическите ни очи, ние го виждаме с вътрешните си
сетива. Дори и да не сме на самото място, мястото е в нас. Но за предпочитане е да сме там, както
и прави една група кърджалийци всяка година на
този ден.
Усещането е незабравимо. То е нещо като Разливане на мироносен Елей, като Освещаване с
Благост, Опрощение, Смирение, Вдъхновение.
Нещо като отваряне Портите на Разбирането
за Великото Оплождане. И за Оживяването във
Вечността.
Лили Петрова

КОЛОНКА НА РЕДАКТОРА

Истинският
герой е
Божествения Дух
Точно в навечерието на 19.ІІ в Кърджали гостува Риния, която води в страната ни над 30 школи,
наречени „Училището на Духа”. Нейните думи по
отношение на измъчващата ни съизмеримост с
великите личности прозвучаха и утешително, но
и доста смразяващо. Утешително, заради това,
че ние не можем нищо да направим сами, че
всичко се движи от Божествения свят. И всичко,
което имаме, е Божествения живот, който трябва
да осъзнаем, че е навсякъде и във всичко. Всичко, от което имаме нужда, ни е дадено, и когато
го разберем, то започва да живее и да работи в
нас. А когато развием духовно зрение, ще започнем и да виждаме във всички проявления само
Божествения свят. Така че именно Божествения
свят е истинският герой - Този, който чрез Духа на
Живото Слово ни изразява такива, каквито сме,
а не по начина какво говорим, пишем, четем. И в
зависимост от това, доколко Той преминава през
нас безпрепятствено в съответните условия, се
проявява и различно в нашето състояние, което
пък се изразява чрез нашето поведение. Затова,
за да живее в нас този Жив Живот, тази Божествена Мъдрост, която е дадена на всички по един
начин, трябва грижливо, отговорно и съзнателно да отглеждаме нашето поведение. А именно,
като си свършим работата, която е свързана с
нас и с нашето обкръжение. Защото името на
духовната работа винаги е било Съвестно свършената ни работа.
Но, заедно с утехата, която донесоха, думите
на Риния ни подсетиха, че ние не само не помагаме на Живота да тече в нас, но му и пречим,
като симулираме, че работим, или само се упражняваме в духовност. Излиза, че всичките теории, философии са били само загубено време,
че те само са изразявали какво не сме свършили и какво сме „подквасвали” с „маята” на Духа,
без това да ни е работата. „Маята” на Духа се
надига, когато нещата се остават без мая. Затова хлябовете за причастие са безквасни. За да
може Бог да ни „подкваси”.
Ние обаче продължаваме да „квасим” и да
позволяваме да ни „подквасват” с това, че сме
болни, че трябва да се оставим да ни „лекуват”
не по-здравите от нас с разни молитви, медитации, практики, поучения и лекарства. Докато молитвата и лекарството е самият Живот. И когато
го очистим от излишната сложност, от многото
обяснения, които го обезличават, и от облечените в голи факти истини, ние започваме да го разбираме, като не му пречим да се изявява чрез
нас и чрез нашето състояние и поведение. Но
тъкмо защото това е много просто и лесно, ни
изглежда и най-трудно приложимо, поради това,
че смисълът е в самия смисъл на живота и в нашето осъзнато отношение към него. В момента,
в който разберем, че всичко идва по поръчка на
Божествения свят, ние веднага ще се почувстваме добре, тъй като ще знаем, че то е възможно
най-доброто и закономерното, без да се налага
да го описваме, категоризираме, интерпретираме, защото така се отдалечаваме твърде много
от него. И обратното, в момента, в който разберем, че не се чувстваме добре, трябва да стане
ясно, че то идва от това, което си мислим, че правим; а нещата, които искаме, но не правим, не ни
вършат работа.
Левски пък, макар и да е бил като всеки един
от нас, е живял в съгласие с живеещия в него Дух
и то по начина, по който е бил устроен и предназначен за свършването на определен вид работа.
Той е дошъл, свършил я е успешно, а заедно с
това ни е завещал и ние какво да правим, а не
как да го празнуваме. Това се отнася и до всички
други велики личности. Да ги честваме, означава
да живеем в поведението им. А ако не не успеем,
то ще бъдем като болшинството хора, чието присъствие и съществуване се е изразявало само с
това, което не са свършили.
Именно и затова френският мислител Андре
Молро е стигнал до заключението, че „човекът
е това, което не може да бъде”.
Лияна Фероли
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Минералите са природни продукти - химични елементи и съединения, които се
характеризират с постоянен химичен състав, структура и физични свойства,
образуват се при определени физико-химични условия в резултат на разнообразни
геоложки процеси, протичали в земната кора през различни етапи от развитието
на планетата. Минералите са съставните части на скалите и рудите, но
образуват и собствени находища.

От стр. 1

„

„В тибетските
свитъци е записано,
че всичко, което ни
обкръжава, живата
и неживата природа
- всичко е лечебно
за човека. За всяко
заболяване природата
задължително дава
средство за лечение.”
Виктор
Востоков,
„Тайните на
тибетската
медицина”

„

По-голямата част от
познатите до днес 4442
минерала са неорганични,
но има и органични
минерали - напр. кехлибар.

МЕТАЛОТЕРАПИЯ

Златото, среброто и платината се срещат и като
самородни, а останалите съпътстват платината,
но в значително по-малки количества и се извличат едновременно с нея. Наричат ги благородни,
защото те не се разтварят от киселините и основите, не се свързват с кислорода на въздуха и в
течение на хилядолетия не се променят.
Златото, среброто и платината (открита в началото на XVIII век) се срещат в свободно състояние, имат способността да се коват и притежават дискретен цвят и затова са използвани от
древността за направа на разнообразни изделия
за бита, за култови предмети и бижута. Среброто
и медта наравно със златото са едни от първите
метали, използвани за направа на амулети и талисмани с вградени в тях камъни и за изработка
на предмети. Днес в бижутерията се използват
главно сребро; злато в сплав с мед, сребро и
платина; и от 60 г. на XIX век - платина с добавка
от паладий (бяло злато), най-често за вграждане
на диаманти.

В миналото,
въпреки липсата на сегашните знания за причинителите на болести, като лекуващи метали
използвали злато, сребро, мед, живак, желязо, калай, цинк и олово. Металотерапията, като
един от методите на лекуване и възстановяване
на общия енергиен баланс на организма, е известен от древността. Още Аристотел казва в своите трактати, че поставяне на пластини от мед
върху удареното място предотвратява появяване на синина, премахва подуването и помага за
бързо зарастване на гнойните раните.
Древните алхимици, които дълги години правили безрезултатни изследвания за получаване
на злато, смятали, че има седем метала, които
притежават огромна астрална мощ и изцеляваща сила и са свързани със съответните планети: злато - със Слънце, сребро - с Луна, мед - с
Венера, живак - с Меркурий, желязо - с Марс, калай - с Юпитер и олово - със Сатурн.
През XVI век прочутият лекар Парацелс писал, че металите пазят човешкото здраве и

Земята, както и другите
небесни тела, са изградени от
минерали.
поддържат човешкия живот.
Древните лекари разделяли болестите на две
групи - положителен тип (възпалителни процеси) и отрицателен тип (хронични и образуващи
злокачествени тумори) и смятали, че златото и
среброто могат да лекуват болести от отрицателен тип, а медта - от положителен.

Съвременните изследвания
показват, че при контакт на метали с кожата протича ток. При поставяне на злато,
мед, цинк и олово токът се предвижва от
метала към кожата, а при поставяне на
сребро и калай - от кожата към метала.
В източната медицина широко използват поставянето на пластини от метал
върху биологично активни точки за
срок от 3 до 5 денонощия. Установено
е, че при възпалителен процес металната пластина прилепва към кожата, а ако организмът не
се нуждае от този метал, пластината не се задържа. Лекуването чрез поставяне на пластини от
метал няма противопоказания. Но при металотерапията, за да се лекува заболяването, тряб-

ва да се знае точната първопричина и диагноза, защото погрешното поставяне на пластини
може да провокира болестта. Затова металите
най-напред се поставят за малко и след време
се пристъпва към лекуване в продължение на
няколко дни. При хронични заболявания металните пластини се поставят периодично.
Възможностите на металите да се борят с болестите са познати отдавна, но доказателството
за лечебните им свойства става в резултат на
съвременните изследвания. Вече се знае, че желязото и медта като химически елементи влизат
в състава на клетките на кръвта и тъканите, както и в състава на ферментите, които участват в
обмяната на веществата и играят огромна роля
в живота на биологическата клетка като цяло.
Според източната медицина, която използва металотерапията вече над 5000 години, болестите
са свързани с нарушения на енергийния баланс
в организма и затова този метод се смята за един
от начините, които водят към възстановяване и
оздравяване. В китайската медицина отдавна
използват при иглотерапия златни и сребърни
игли наравно с кристалите.
Народната медицина е натрупала богат исторически опит, който все повече се доказва
със съвременните проучвания.
Вече се знае, че желязото помага при лекуване на туберкулоза,
кръвотечение от носа, при схващания на крайниците, а цинкът
- при възпалителни процеси. В
наше време е доказано, че лекуващите свойства на мравчената
киселина са свързани с наличието
на цинк в нея. Живак се използва
и до днес не само за извличане на
злато, но и за лекуване на сифилис.
Като знаем какви елементи и микроелементи са необходими при лекуване на съответните болести, можем
да разберем защо в миналото астролози и литотерапевти препоръчвали определени метали и
камъни за хора, родени в различни зодиакални
знаци.
Из „Камъкът за моята душа”
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П

ланетите са живи разумни същества, с които
човек е непосредствено
свързан, но не знае това, нито
пък има познание за съществата, населяващи тези планети.
Всички планети са трансформатори на Божествената енергия в различните организми.
Всички планети са населени с
разумни същества. Юпитерианците са с достойнство, със
съзнание за себе си, горди, но
милостиви. Сатурняните са
философи, задълбочени, подозрителни, все критикуват, все
се съмняват, те са най-старите
жители на Слънчевата система,

Небесните тела
и здравето

обаче Уран и Нептун са излезли
преди Сатурн - техните жители
са по-стари от тези на Сатурн.
Дихателната система, стомашната и нервната са създадени при различни условия и
времена под влиянието на планетите. Същото е и с частите на
тялото. Например ръцете се намират под влияние на Близнаци
и Меркурий. Краката - под влияние на Риби и Юпитер. Дробовете - под влияние на Рак, главата
- под влияние на Овен.
Съвременните хора трябва да изучават динамиката на
човешкото тяло във връзка
с планетните влияния върху
него. Така човек ще разбере, че
известни клетки от тялото му
се намират под влиянието на
Слънцето, други - под влиянието на Сириус, трети - под влиянието на Юпитер и т.н. Изобщо,
с колкото по-възвишени същества и планети е свързан човек,
толкова по-възвишена и обработена е материята на неговото
тяло. Колкото по-обработена е
материята на човешкото тяло,
толкова и животът му е по-възвишен. Степента на човешкото
развитие се определя от материята на неговия организъм.
Животът на човека се изразява
чрез материята. Колкото повече
се развива съзнанието на човека, толкова повече той се свързва със звездите и планетите.

Когато използва
влиянието на
всички слънца
в Космоса,
човек достига
съвършенство.
В мозъка на човека има само
едно слънце, около което се
движат всички планети. Каквото виждаме на небето, същото
го има и в мозъка. Това, което
наричаме движение на сили, на
силови центрове в мозъка, не е
нищо друго освен влиянието на
външните планети върху мозъка.
Почти всички планети имат
точки в главния мозък на човека.
Юпитер е на средата на темето на главата, Сатурн е отстрани в горната част на гла-

вата, Венера - в горната част
в средата на челото и тила.
Марс е от двете страни на главата, над ушите. Юпитер дава
дължина на главата, активност.
Сатурн дава разширение на човешкия ум, на съзнанието, Луната дава разширение на челото.
Разширение дава и Марс. Всичките планети влияят на мозъка.
Земята и всички звезди - също.
Силите на Слънцето организират сърцето и белите дробове.
Силите на Сатурн организират черния дроб и костите.
Силите на Марс - жлъчката и
половата система.
Силите на Юпитер - стомаха
и слънчевия възел.
Силите на Венера - бъбреците.
Силите на Меркурий и Луната
- мозъка и нервите. Луната влияе и на женските полови органи.
Далакът е проводник на слънчевата енергия и се намира под
влияние на Слънцето. Юпитер
управлява тимусната жлеза.
Меркурий - тироидната жлеза.
Сатурн и Уран - хипофизата.
Нептун - пинеалната.
Слънцето влияе главно върху слънчевия възел и симпатичната нервна система. За да
контролира силите на своя организъм, човек трябва да свърже
симпатичната нервна система
с мозъчната, както и костната с
мускулната. Когато не може да
даде правилен израз на духовните сили в себе си, човек ще
огрубее.
Задачата на човека се заключава в хармонизиране силите
на организма и в създаване на
правилни отношения с всички
звезди.
Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията
на Слънцето и на Луната. Ако
не може да се свърже направо
с тях, нека се ползва от ония
растения и минерали, които са
свързани с енергиите на Слънцето и на Луната и ги трансформира правилно.

Под влиянието
на Слънцето се
събужда космическото съзнание в
човека.

Слънцето е, което събужда
мисълта на човека. Слънцето
е живо, колективно същество,
което има космическо съзнание.
В него е мисълта. Когато това
космическо, божествено съзнание в човека се събуди, Слънцето започва да мисли за него,
тогава човек е здрав и дълго
живее.
Хилядолистникът е във
връзка с физическото слънце,
а Слънцето е, от което получаваме съживителна енергия и
цялото наше естество. Духът
Божи дава енергия на Слънцето, то пък я внася в главния мозък, в ларинкса, в сърцето, в душата. Хилядолистникът черпи
някои от цветовете си от Сириус
и Орион.
Хилядолистникът представлява небесната красота с всички планети и всички цветове, съдържа хиляди центрове само в
главния мозък и тези центрове
разпределят хилядите цветове,
които дават един невероятен
блясък, най-красивия блясък.
Слънцето е израз на хилядолистника, който се управлява от
Духа на Бога.
Планетите имат отношение
към известни елементи, специално метали. Луната има отношение към среброто, Слънцето
- към златото, Марс - към желязото. Ако човек страда от недоимък на един от тия елементи
в кръвта си, той заболява. За
да се подобри състоянието му,
този елемент трябва да се внесе в кръвта му. Изобщо всяко
разстройство във физическото
тяло на човека, било в симпатичната или нервната му система, показва липса на някой
елемент в кръвта му. Щом се набави нужното количество от дадения елемент, състоянието на
организма се подобрява. Липсата на някой елемент в кръвта

се набавя не само чрез храната,
но и чрез мислите и чувствата
му. Има случаи, когато организмът чувства нужда от известни
мисли и чувства. Те непременно трябва да влизат в ума и в
сърцето на човека. Като знаете
това, вие трябва да прилагате
астрологията и чрез самовъзпитание, за съграждане на нервната система. После чрез своите мисли и чувства ще внасяте
в кръвта си всички елементи, от
които се чувствува недоимък.
Това е наука, която трябва да се
изучава не само теоретически,
но и практически. Тези знания
не се придобиват изведнъж, но
постепенно.
Черешата е под влиянието на
Венера. Ябълката - също. Растенията и плодовете съдържат
такъв род енергия в зависимост
от планетите, с които са свързани. Планетите пък са свързани

със звездите от зодиака. Искате
ли да въздействате по някакъв
начин върху характера си, трябва да употребите такава храна,
която ви дава съответните енергии. В бъдеще човек ще употребява храна според планетите,
които действат в този ден. В понеделник ще ядете храна, която
е под влиянието на месечината;
във вторник - която е под влиянието на Марс и т.н.
Като знаете влиянието на
планетите върху човека, специално на Слънцето, трябва да
имате правилно отношение към
него. Ако човек е в хармония със

„

Според окултната
наука материята, от
която човек е направен, не е взета само
от Земята. Тази
материя, от която
човек е направен първоначално - космическият човек - неговата материя е взета
от цялата Вселена,
от всички слънца и
планети по една малка част и сглобено
сегашното тяло.
На основание на
това каква част от
планетата сме взели,
тази материя е свързана с нас и тя има
влияние върху нас.
Петър Дънов

„

Слънцето, ще бъде в хармония
и с Луната, и със Земята. Доброто влияние на Слънцето върху
човека подобрява състоянието
на артериалната кръв. Връзката между влиянието на Слънцето върху артериалната кръв
се крие в хармонията между
мислите и чувствата на човека. Слънцето повдига човешките мисли и чувства, с което и
кръвта на човека се пречиства.
И обратно - хармоничните мисли, чувства и постъпки на човека хармонират с енергиите
на Слънцето, Луната и Земята,
вследствие на което човек се
радва на живота и се ползува от
неговите блага.
Всяко подпушване на чувствата внася известна аномалия във функциите на сърцето,
вследствие на което пулсът му
се изменя. За да се възстанови
нормалната дейност на сърцето, човек трябва да влезе в хармония с природата, да свърже
своето сърце с общия пулс на
космическото сърце. Всяка планетна система има също така
свое сърце, което е свързано с
общото космическо сърце; Сърцето на нашата Слънчева система е Слънцето. Ритмичното
движение на кръвта в човешкото сърце се определя от ритмичните вълни на Слънцето. За
10 дни направете следния опит:
всеки ден по три пъти (сутрин,
на обед и вечер) се вглъбете в
себе си и кажете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да
се слее с пулса на Слънцето и
правилно да праща енергията
си по целия свят.”
Когато болният иска да се излекува от болестта си, да гледа
Луната, когато се празни, и да
се свързва с нея. Пълни ли се
Луната, той трябва да затваря
кепенците на прозорците си, да
не прониква светлината и в неговата стая. Става ли въпрос за
слънчевата светлина, там и болният, и здравият трябва да се
излагат на нейното благотворно влияние... Ако някое дете се
разболее в периода на празнене на Луната, то непременно ще
оздравее. Ако се разболее през
времето, когато Слънцето отива
към южното полушарие - от 22
септември нататък, то непременно ще оздравее.
Петър Дънов
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Окованият слон
- Не мога – казах му. - Не мога!
- Сигурен ли си? - попита ме той.
- Да, толкова бих искал да седна с нея и да й кажа
какво чувствам… Но знам, че не мога.
Дебелият седна като Буда в едно от ужасните сини
кресла в кабинета си. Усмихна се, погледна ме в очите и снижавайки глас, както винаги, когато искаше
да го слушат внимателно, ми каза:
- Нека ти разкажа…
И без да чака отговор, започна да разказва.
Когато бях малък, бях влюбен в цирка и най-много от всичко обичах животните. Особено слона, който беше любимото ми животно и на другите деца,
както разбрах по-късно. На всяко представление той
демонстрираше невероятното си тегло, ръста и силата си… Но след номера и дори малко преди да излезе
на арената, стоеше завързан за едно колче, забито в
земята, със закачена на крака му верига.
А колът беше само парченце дърво, забито едва
няколко сантиметра в земята. И въпреки дебелата и
здрава верига ми беше съвсем ясно, че едно толкова
силно животно, способно да изтръгне цяло дърво от
корен, би могло лесно да се освободи от кола и да
избяга.
Тук явно има някаква загадка. Какво го спира тогава? Защо не бяга?

Когато бях на шест-седем години още вярвах, че
възрастните са много умни. И попитах един учител,
един отец и един мой чичо за загадката на слона. Някои от тях ми обясни, че слонът не бягал, защото бил
дресиран.
Тогава зададох съвсем ясно въпроса: „Щом е дресиран, защо го оковават?”
Не си спомням да съм получил някакъв смислен
отговор. С времето забравих за слона и за колчето и
си спомнях за него само когато срещнах други хора,
които си бяха задавали този въпрос.
Преди години разбрах, че за щастие се е намерило
достатъчно умен човек, който е открил отговора:
Слонът от цирка не бяга, защото е бил вързан за
такъв кол още много, много малък.
Затворих очи и си представих беззащитното новородено слонче, вързано за кола. Сигурен съм, че
тогава малкото слонче се е дърпало, блъскало и напъвало, мъчейки се да се освободи. Но въпреки всички усилия, не е успяло, защото онзи кол е бил твърде
здрав за него.
Представих си как е заспивало изтощено и как на
другия ден отново се е мъчело, на следващия и на
по-следващия също… Докато един ден, един ужасен
за него ден, животното просто е повярвало в своето
безсилие и се е примирило с участта си.

ФЕВРУАРИ
Големите дати са вече възпети.
Големите думи мълчат.
Търкалят се белите тръне в полето.
И в полето се връща вълкът.
Девет млади години,
почти неживяни.
„Мамо, твоята млада сина
не дочака дружина...”

на една от тях и почувства топлината.
Тя, малката бяла снежинка!
Момиченцето я гледаше с най-хубавата усмивка, с която може да се усмихва едно щастливо
дете и тя също се усмихна. Усмихна се на детето
и после се... стопи.
Това беше нейната последна усмивка – нейният усмихнат край. А кой знае дали тоя край не е
начало на нова метаморфоза, в която ще има още
повече нежност и красота.
Колко хубаво би било да бъде така!
Харалан НЕДЕВ

Първият брой на вестника излиза на 24.10.2005 г.

Една чернова неразчетена
ще остави Поетът.
И небето ще люшне въжето
като от вертолет.

Иванко Маринов

Както никой не помни своето рождение, така
и тя не го помнеше. За свое начало беше приела
началото на своя летеж. А и кой знае дали мислеше за това. Сега тя само чувстваше, че й беше
леко. Движението я опиваше със своята фантазия, със своята плавност и тя се чувстваше много
щастлива. Радваше се и на своите дружки, които
също като нея бяха нежни творения, и също като
нея не спираха своя бавен, приказен валс...
Беше студено, но тя не чувстваше ледения
студ, от който беше
побеляла,
защото
беше завладяна от красотата на чудния танц.
Дружките й не се различаваха от нея. Те си
приличаха по всичко, дори и по това, че
имаха еднакви имена.
И заедно, те представляваха една феерия,
нещо неизразимо хубаво, което като че ли
нямаше начало и нямаше край... Но постепенно
първоначалният вихрен валс се превърна в меланхолично люлеене и тя почувства, че движението я беше изморило и силите й я бяха напуснали. И... тя вече не летеше. Тя просто падаше,
макар и бавно, но... падаше... Беше я малко страх,
защото предусещаше своя край. И й стана мъчно,
че из своя път не беше сетила топлинка, не беше
я познала и не знаеше какво е тя... В същия тоя
момент, в който можеше и да заплаче, едно усмихнато момиченце беше обърнало нагоре дланите на своите чисти и топли ръчички. Тя кацна

Хорхе Букай

НЕЙНАТА
ПОСЛЕДНА
УСМИВКА

138 години от гибелта
на Васил Левски

Как се обръща дюнята! –
интернет, Спайдърмен...
Февруари, не спирай децата
да идват при мен.

Огромния силен слон, който виждаме в цирка, не
бяга, защото си мисли, горкият, че не може.
Споменът за поражението, преживяно малко след
раждането му, го е белязал завинаги.
Но най-лошото е, че той никога не дръзва да постави под съмнение този спомен.
Никога, никога не дръзва да изпробва отново силата си…
- Така е, Демиан. Всички ние сме донякъде като
слона в цирка: крачим по света, привързани към стотици колове, които ни отнемат свободата.
Живеем с мисълта, че „не можем” да направим
куп неща просто защото някога, преди много време,
като малки, сме опитали и не сме успели.
Така ставаме като слона и си набиваме е главата:
„Не мога, не мога и никога няма да мога.”
Растем с тази мисъл, която сами сме си внушили,
и затова никога повече не се опитваме да се освободим от кола.
Понякога, като усетим оковите и веригите да
задрънчават, поглеждаме под око колчето и си мислим: „Не мога и никога няма да мога”.
Хорхе направи дълга пауза. После се приближи,
седна на пода пред мен и продължи:
- Това става и с теб, Деми. Живееш, обвързан със
спомена за един Демиан, който не е успял и който
вече не съществува.
Единственият начин да разбереш дали можеш да
постигнеш нещо, е да опиташ пак, влагайки цялата
си душа…
Цялата си душа!
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контактьорство

ПОСЛАНИЦИ ВЪВ ВРЕМЕТО
От стр. 1

Завършеността означава да разберете кои сте, за
да можете да продължите с експеримента. Нашите
предци са дошли от една вселена, която се е самозавършила и е разбрала по универсален начин, че
е Първосъздателят, Първопричината или пътуването на Първосъздателя във времето. Те са дошли от
една вселена, която е открила своята същност - съзидателността. Откривайки тази същност, ние сме
разбрали, че сме създатели.
Нашите предци са имали избора да се върнат
при Първосъздателя, което е просто движение, и да
съществуват в тази вибрация или да продължат нататък, както винаги става, когато се постигне завършеност на дадена форма. Те са избрали да дойдат
в тази вселена като посланици, защото са осъзнали,
че един ден и вие ще бъдете готови да постигнете
завършеност. Дошли са на Плеядите, защото тази
звездна система ще може един ден да ви помогне в
най-трудното време, в кризисния момент, когато ще
бъдете готови отново да се свържете с Първосъздателя.
Нашите предци са били сред

Изначалните автори на Земята,
организатори, които са посяли семената на световете и цивилизациите със съзидателност и любов.
Поради своите способности те са обичали да организират световете, както диригентите обичат да дирижират. Нашите предци са и ваши предци и ние обичаме ви наричаме нашето древно семейство, каквото
вие наистина сте. Нашите предци са дали своето ДНК
на Изначалните автори и това ДНК е станало част от
ДНК-то на човешкия вид.
Ние, Плеядианците, идваме от вашето бъдеще. В
някаква разновидност на вашето „сега“ съществува
едно място на смут, тирания и упадък, и ние сме виждали възможни бъдещи развития на Земята, включващи тази тирания и упадък. Времето се възприема
по много погрешен начин в триизмерната действителност: вие вярвате, че времето се измерва в минути
или степени. Времето е много по-обширно, отколкото
си представяте. Всъщност времето закодира и си играе с информацията, позволявайки ви по този начин
да се движите едновременно в различни действителности като го разтягате, изопачавате, извивате и
изкривявате в различни посоки. Можете да получите
елипсовидна крива на времето и да изживявате множество действителности, като просто се движите по
извивката на елипсата, откривайки, че както времето
не е „твърдо“, така и вашата действителност не е.
Тъй като всички действителности не са твърди и
бъдещето не е предопределено (то представлява
просто известен брой вероятности), ние виждаме в
този момент възможност да внесем една по-положи-

- Ще бъде ли победена
старостта?
- Сега се правят опити за отсрочване на старостта. Дали
старостта ще отстъпи?! На
съвременния човек му липсват
знания за това. До няколко
века ще бъде победена. Това,
което сега наричате старост,
ще се превърне в опитност, а
не в деградирала материя. На
духа не му е потребна деградирала материя.
- Кога ще се отвори
третото око на земните хора?
- Повече способности ще
владеят хората от VІ раса; за
V раса те са изключения. Като
овладеят телепатията, ще станат ясновидци. След век ще
стане масово това явление.
Но не ще е еднакво за всички
хора. На мнозина и сега е отво-

Барбара Марчиняк е известна в много
страни контактьорка от Северна Каролина. Тя влиза в контакт с Плеядианците през май 1988 г., в Атина, Гърция,
в края на едно триседмично пътуване
в древния Египет и Гърция. След завръщането си Барбара започва да провежда групови сеанси и семинари в САЩ и
в момента води групи из святи места,
даряващи сила като Перу, Мексико, Египет, Гърция, Бали и Австралия. Тя смята, че тези места представляват сами
по себе си връзка с енергийни вихрушки,
носещи познание за по-висшето съзнание и по-висшата идея, която Земята в
момента се опитва да осъществи.

телна вероятност за Земята. Ние искаме да възстановим светлината на тази планета и да върнем Земята към първоначалния замисъл - а именно да стане
един великолепен

междугалактически център за обмен
на информация.
Така че ние се върнахме в един отрязък от времето
на мястото, което наричаме ядро или зародиш, за да
предизвикаме промяната. Тази промяна ще засегне
не само Земята, тя ще засегне вашето бъдеще, нашето настояще и цялата вселена.
Това е голяма новина! Вие сте дошли на Земята на
място и във време, когато

предстои еволюция.
Ще бъде направен огромен скок, в който вие ще
участвате и не сте сами, тъй като сега на Земята идват много енергии, за да участват в това голямо начинание. Тази планета е заобиколена от кораби-майки,
които действат като проводници на енергия. На Земята идват светлинни лъчи от стари и древни звездни
системи, които работят с вас от цяла вечност. Тези
информационни лъчи са изстреляни към планетата.
Тъй като тази информация се излъчва към вас, вашето тяло трябва да я приеме, да стане проводник за
нея, да я приюти и да я отрази към други хора. Много
от вас ще изградят телепатична връзка с тези кораби-майки, която ще е като собствена радиостанция, с
която можеш да се включиш щом поискаш в цял поток от информация.
Това е еволюцията на свръхсъзнанието, еволюцията на най-висшата същност на вашето същество.
Няма защо да се притеснявате от това, че ще станете

това същество, тъй като вие вече сте това същество и
трябва само да си спомните. След като воалите около
Земята бяха вдигнати по времето на Хармоничната
конвергенция, тази енергия от космоса постоянно ви
залива и с нарастването на способността ви да я приемате тя се увеличава непрекъснато и постъпателно.
Сега се развивате на такива високи обороти, че всяка
година от това десетилетие се равнява на десет или
повече години от предишния век. Почувствайте колко
много ще постигнете до 1999 г. и почувствайте кои ще
бъдете. Сякаш ще сте изживели сто години в рамките
на едно десетилетие.
Ще бъдете залети от спомени, залети от много
други неща. Много от вас ще пътуват с корабите до
различни части от Слънчевата система. С навлизането ви в Ерата на светлината пред вас ще се отворят светове, за съществуването на които не сте и
подозирали. Вече сте преминали през останалите
епохи: Бронзовата ера, Желязната ера, Индустриалната ера, Информационната ера и т.н. Тези епохи са
свързани с посяването, засаждането, отглеждането и
създаването на потенциалните възможности, предлагани от живота в третото измерение.

Предстои ви преход, смяна
в измеренията,
която ще намали плътността на третото измерение и вие ще преминете в по-висши измерения, където тялото не е в такова твърдо състояние. Дошли
сте тук, защото искате да овладеете еволюционния
процес и да сте в състояние да живеете с него. Това
ще бъде много вълнуващо, защото означава, че ще
можете да функционирате в много действителности.
Барбара Марчиняк
„Вестителите на зората”

ЗАДОЧНИ РЕПОРТАЖИ ОТ
СЪЗВЕЗДИЕТО СЕВЕРЕН КРЪСТ
Зихара Зетрон – звездно метеорен индивид, отговаря на въпросите

рено третото око.
- Вредно ли така популярното изкуствено
отваряне на чакрите?
- Да се въздейства мощно
на енергийните канали е голямо напрежение. На това напрежение не би издържал всеки. На чакрите не бива да се
въздейства насилствено. Не
насилвайте енергиите. Ако не
владее енергията, човекът как
ще я държи под контрол? Какво ще прави с тази енергия?! В
какво ще я вложи, вие знаете
ли? Когато чакрите се отварят естествено, тези въпроси

отпадат. Тогава индивидът е
готов за енергийна работа и
обмен.
- А как да познаем кога
чакрите ни вече са отворени?
- При отварянето се премахва напрежението, защото се премахва блокираната
енергия. Усещате как владеете вече тялото си, владеете мисълта, чувствата. Вие
търпеливо и добронамерено
работите с енергията на космическо ниво – отдавате и
приемате. Ставате естествен
трансформатор на енергиите,
които пропускате да текат през

вас. На физическо ниво се усещате по-спокоен, по-търпелив,
по-сигурен.
- Извънземни правят
ли опити със земните
жители?
- Да, правят се опити за проучване на генетичния материал и органна трансплантация,
но със съгласието на земляните. За да се избавят от стреса
информацията се заличава
частично или напълно от паметта им. Добронамерени са
тези опити. Същества на високо духовно ниво ги провеждат. На хората се помага, не се
вреди, но е по-добре да нямат

спомени.
- Спазва ли се принципа за ненамеса в земните работи от извънземните, когато са на
нашата планета?
- По висшеволие може да
има намеса, ако хората на Земята излязат извън границите
на разумното – за поддържане
на вселенската хармония, за
равновесие на Цялото. Намеса безцелна, произволна не
може да има. При желание,
по молба на някои хора също
може да има помощ, но се
спазват строги правила. Има
допустима и недопустима намеса. Допустима е добронамерената и гарантираща хармонията намеса.
(Следва)
Цветана Качерилска
e-mail- anarilska@mail.bg
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Пред
Катедралата
в центъра на
Малага

Изложбата в
Катедралата

Мариана Праматарова

МАЛАГА

ПИКАСО И ФЛАМЕНКО
Пристигаме на летището в
Малага и оттам се отправяме
към Торемолинос, където е
хотелът ни. Андалусия и Коста
дел сол (брегът на слънцето)
ни очароват въпреки обилния
дъжд през декември.
Разстоянието от Торемолинос до Малага е тридесет
минути – удобно, бързо и евтино. Забележителностите в
Малага са няколко – Алкаса- Пабло Пикасо
ба, Катедралата, крепостта род. 25.10.1881,
Гибралтар, къщата на Пикасо, Малага, Испания;
Музеят на художника, Музеят поч. 08.04.1973 в
на изкуството, римския теа- Мужен, Франция
тър, музеят в базиликата „Св.
Мария Виктория”, ботаническата градина, дори пазар за цветя и посещение на
арабска баня (хамам) се предлагат на туристите
Отправяме се към катедралата – внушителна и
пищна е. Попадаме на изложба – макети и фигури,
представящи историята, културата, поминъка, занаятите, облеклото и традиците през вековете в Андалусия. Експонирана е в един от централните входове
на катедралата за коледните и новогодишни празници,
финансирана е от общината и е безплатна за жителите и гостите на Малага.
Пред входа на къщата на Пабло Пикасо ежедневно
има тълпи от туристи и се чака дълго. Художникът с
най-дългото име (има 16 имена на почти всички роднини и светци) е роден в Малага на 25 октомври 1881 година. Родната му къща е просторна и представителна,
тъй като баща му е бил от благородническо потекло.
Преподавал е рисуване. Младият Пикасо е наследил
таланта на художник от баща си. Семейството им е
живяло в Ла Коруня, Барселона и Мадрид. Учил е в
Кралската академия за изящни изкуства в Мадрид,
възхищавал се е на творбите на великите майстори на
четката в музея „Прадо”. Истинската школа за художниците обаче е Париж и Пикасо живее известно време
там. Редуват се така наречените „син период” и „розов
период” в картините му. Названията им са получени от
използваните цветове в творбите. Картините от „розовия период” на Пикасо са в розови и червени тонове,
изобразяват веселие, безгрижие, акробати и циркови
артисти.
Работил е и с кожа, дърво и други природни материали. Илюстрирал е книги и списания, правил е афиши
и детски играчки – всичко това може да се види в обособена зала в къщата му в Малага.
Пабло Пикасо е многообразен художник и в стилистично отношение. Сред картините му могат да
се видят образци на каноните от Античността и кла-

скетар” и невероятната обемна фигура на „Жена
акробат” от розовия му период. Родоначалник е
„Дора Маар с
на ново течение в изобразителното изкуство –
котка“, 1941 г.,
кубизъм, в което се дава приоритет на формата
на Пикасо - една
пред цвета.
от най-скъпите
Изпълнени с впечатления, напускаме къщата
картини в света
на художника и се потапяме в атмосферата на
(продадена на
търг през 2006
Малага. Разглеждаме още няколко туристически
г. за 95 200 000
обекта и отпочиваме в ресторант на централдолара)
ния площад с чудесна испанска кухня – паеля и
морски дарове, поляти обилно с местно червено
вино.
Прибираме се в Торемолинос, за да се приготвим
за много специална вечер – на фламенкото в найизвестната таверна „Пепе Лопес”. Присъстваме на
най-забележителното фламенко шоу в Коста дел сол.
Обстановката пресъздава цигански квартал в Андалусия в края на XVIII век, когато се е зародил този жанр.
Сцената е малка, но кокетна, посетителите са много,
сервират ни питиета по време на спектакъла. Пеенето
на куплети се редува с фалсета на китара и ескобила
– потропването с обувки на танцьорите. Костюмите на
изпълнителите на фламенко са пъстри и се сменят за
всеки танц – андалуски и цигански, африкански и латиноамерикански ритми се редуват и преплитат. Танците
пресъздават страст, фиеста, меланхолия, тъга... Артисицизма („Майка и дете”), портрети в традиционния стите се раздават до последно на сцената. Певците
испански стил на старите майстори („Олга Коклова”), дават всичко от себе си. Публиката е доволна и ги апминималистични във фигурално и цветово отношение лодира дълго. Шоуто е запомнящо се и неповторимо.
картини („Глава на мъж със зиг-заг в розово и зелено”),
Фламенко се танцува и от испанския балет, а найсюрреалистични композиции („Композиция”, „Седна- голямата звезда, изпълнител на този испански фоллата Жаклин”), атрактивни творби като „Инсект”, „Му- клорен музикален жанр, е Кармен Мота.

