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СТР. 2

При бързите промени, които протичат днес, 
трябва твърдо и ясно да заявим себе си и сме-
ло да вървим напред и нагоре. Хората, които 
на този етап имат вътрешно желание на Зе-
мята да продължи разрастването на Светли-
ната, знанието, свободата и любовта, и чув-
стват това като своя мисия, можем да наречем 
„Служители на Светлината”. Те се чувстват 
по-различни от другите, мога да кажа от личен 
опит. Но не само те, необходимо е всеки да 
намери своя собствен уникален път и да пре-
одолява препятствията по него. Не трябва да 
имаме претенции, че всичко знаем, и да де-
монстрираме превъзходство над останалите, 
защото по този начин се доближаваме до не-
просветлението. Блокираме нашето свободно 
и любящо съзнание.

Помнете: не сме по-добри или по-висши от 
който и да е друг човек. Словосъчетанието 
„Служители на Светлината”, въпреки възмож-
ностите за погрешно разбиране, носи асоциа-
ции и събужда в нас спомени, които ни пома-
гат да си спомним.

Преди да се родят на Земята, тези души, 
които са Служители на Светлината, стигат до 
определен стадии на просветление. Напри-
мер в един епизод от живота си аз си спом-
них, че съм се обрекла да служа на Любовта, 
чрез нея да променя възприятията на хората, 
начина им на живот и техните разбирания. 
Твърдо поела мисията безусловно да помагам 
на човечеството, аз я почувствах със сърце-
то си, въпреки усещането си, че се подлагам 

на риска да се загубя и да поема тежестта и 
объркаността на земния живот. Когато виждаш 
и четеш знаците около теб, ти вярваш, ти зна-
еш, ти усещаш желанията на хората за промя-
на и това те вдъхновява да вървиш напред, да 
живееш пълноценно в настоящето и да про-
зреш Невидимото.

Запомнете, че вътрешните усещания са по-
важни от това, което показвате външно.

Служителите на Светлината желаят да по-
магат на хората като лечители или учители, и 
дори професията им да не е свързана пряко 
с оказване на помощ на хората, намерението 

им да дадат своя принос за висшето благо на 
човечеството е ясно изразено.

Тяхното виждане за живота е богата цветова 
гама и усещането им е взаимно свързано.

Тези хора са създатели на мост между види-
мото и невидимото, между ежедневния земен 
живот и тайнствения живот след смъртта, на 
добрите и зли духове. Те често са преследва-
ни и отхвърлени от обществото поради раз-
личията си с останалите хора. Въпреки това, 
трябва да не се загубваме, а да бъдем себе 
си, изпълнени с вяра, любов и устойчивост.

Носи детството си винаги в джоба 
- то е всичко, което имаш..

На тази планета предстои 
сливане на вашите Азове. 
Тези Азове, които ще се срещ-
нат, идват от цялата вселена. 
Има Азове, които ви ужасяват 
само когато помислите за тях, 
и Азове, които щом погледне-
те, ви докарват до инфарктно 
състояние. Това са Азове, ко-

ито сте вие.
Сега Земята преживява едно 

ново начало. Вие преживявате 
едно ново начало, защото сте 
част от Земята и не можете да 
се отделите от тази система. 
Земята се преобразява и ще 
поеме ролята на домино за ва-

Частите на АЗА
МНОГОИЗМЕРНОТО СЛИВАНЕ

СТР. 3

Образование 
и възпитание на 

ученици 
с нетърпимо 

поведение 
в училище

СТР. 5, 6, 8
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За да преодоляваме капаните по пътя 
си, трябва да престанем да търсим 
признание отвън – от родители, прия-

тели, деца или от обществото, а да си вършим 
уверено работата, мисията, за която сме при-
зовани. Тогава ще придобием истинската си 
сила, действително ще повярваме в себе си 
и ще действаме съгласно нашите естествени 
подтици и вътрешно знание.

1. Етап на невинност – (рай);
2. Етап на его – (грях);
3. Етап на „втора невиност” – просветление.
Така метафорично изразяваме детство, зря-

лост, старост.
Раждайки се, душите напускат съзнанието 

на единство, но те все още помнят това като 
блаженство и пълна безопасност. Започват да 
изследват индивидуално реалността по абсо-
лютно нов начин. Много възприемчиви в този 
момент, те чувстват, гледат света с широко от-
ворени очи, изпълнени с любопитство, невин-
ност, чистота. Наричаме етапа райски, тъй като 
паметта на новородените е свежа и е в безопас-
ност. БЛИЗО ДО ДОМА, ТЕ НЕ ПОДЛАГАТ НА 
СЪМНЕНИЕ ПРАВОТО СИ ДА БЪДАТ ТЕЗИ, 
КОИТО СА.

Пътешествието напред продължава и спо-
менът за дома бавно гасне, тъй като всяка душа 
се потапя в различни опитности. Етапът на дет-
ството отшумява и младата душа започва да се 
усеща като централна точка в своя свят.

Ден след ден душата започва да експеримен-
тира как би могла да повлияе на обкръжението 
въз основа на това осъзнаване на „аз” и „дру-
гите”. Постепенно в душата се засилва собстве-
ната власт да въздейства върху всичко, което 
преживява. ТОВА Е НАЧАЛОТО НА ЕТАПА НА 
ЕГОТО.

В началото егото представлява способността 
за използване на волята с цел повлияване на 
външния свят. Само по себе си егото не е лошо 
до момента, в който започва тенденция към из-
кривяване, експанзия и агресия. Когато душата 
открие, че може да влияе на обкръжението, тя 
се ВЛЮБВА В ЕГОТО. Така егото отравя мла-
дата душа с илюзията на властта. Съзнанието 
не трябва да допуска омагьосването на душата 
от възможностите на егото, а да излезе от илю-
зията за власт, да осъзнае себе си и да познае 
ЛЮБОВТА.

Обичайте се, не се осъждайте и не съдете!
Когато младата душа навлезе в зрелостта, 

настъпва промяна към „аз центрирано” наблю-
дение и преживяване на нещата. Илюзията на 
власт засилва разделението на душите. В ре-
зултат на това в душите възниква чувство за са-
мота и отчуждение. Властта им се струва един-
ственият начин за успокояване на ума, макар и 
временно. Този етап на развитие наричаме про-
светление.

От натрупания си опит досега мога да добавя 
още, че само Любовта може да изчисти ваша-
та душа от изкривяванията и разбиранията на 
обкръжаващата ви среда. Сегашната епоха е 
свързана с балансиране на Божественото и ин-
дивидуалното във вашата същност.

Когато съзнанието на земните души навлязло 
в етапа на егото и започнало да изследва състо-
янието „да бъдеш човек”, влиянието на ангелите 
и девите постепенно отишло на заден план. В 
самата природа на тези сили е заложено уваже-
ние към свободната воля на всички енергии, с 
които се срещат. Никога не налагат влиянието 
си, ако не бъдат поканени. Така егото бавно и 
уверено добивало пълна власт и земните души 
опознали всички „привилегии” и „придобивки”. 
Това повлияло на растителното и животинско 
царство. Етапът на съзнанието е основан на 
егото и е естествен етап от пътешествието на 
душата. На практика това включва цялостно из-
следване на един аспект от нейното същество 
- волята. ВАШАТА ВОЛЯ ПРЕДСТАВЛЯВА МО-
СТА МЕЖДУ ВЪТРЕШНИЯ И ВЪНШЕН СВЯТ. 
Тя фокусира душата в материалния свят. Же-
ланието за власт или желанието за единство. 
КОГАТО ИМАШ ВЪТРЕШНО ОСЪЗНАВАНЕ, 
ЕГОТО, ВОЛЯТА СТАВАТ ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 
СЪРЦЕТО.

Сега е моментът да спомена, че на сцената се 
появили душите на тези, които нарекохме Слу-
жители на Светлината.

ВОйНАТА

Във Вселената има много нива или измере-
ния на съществуване. Галактическите сфери, 
заселени със зрели души, родени много преди 
появата на земните души, се намирали в зенита 
на етапа на егото. И когато Земята била насе-
лена с различни видове жизнени форми, в т.ч. 
и човека, извънземните сфери с голям интерес 
наблюдавали развитието им.

Те разбрали, че тук, на Земята, се случва 
нещо много специално. Интересът на галакти-
ческото общество към Земята бил егоистичен 
до момента, в който те осъзнали, че Земята е 
равновесието, което е необходимо за възста-
новяване и утвърждаване на баланса и хармо-
нията между световете. Технологиите им били 
сложни и се опитвали да постигнат контрол над 
ума и манипулация при съзнанието. Използвали 
средства за промиване на мозъци с подсъзна-
телни хипнотични внушения. Въздействали на 
психично и астрално ниво и това влияние върху 
човешкото същество се проявявало на матери-
алното физическо ниво на тялото. Те стимули-
рали страха, болката, тъгата по дома, която вся-
ка млада душа носи в себе си. Галактическите 
воини се редували в опитите си чрез човешките 
същества да се сражават със старите галакти-
чески врагове. Войната се водила между стари-
те галактически воини, които искали да използ-
ват човешките същества, и тези галактически 
воини, които уважавали свободната воля и из-
бор на човека. Независимо от масираното вли-
яние на извънземните, БОЖЕСТВЕНАТА същ-
ност в съзнанието на всяка една индивидуална 
душа останала неразрушима. ДУШАТА не може 
да бъде разрушена, макар че задълго нейната 
свободна и божествена природа може да остане 
скрита. Така стигаме да извода, че ВЛАСТТА НЕ 
Е РЕАЛНА. Тя може само временно да постигне 
целта си чрез илюзията на страха и невежество-
то.

Само ЛЮБОВТА е тази, която може да сътво-
рява и да ни вдъхнови да се чувстваме свободни 
и пълноценни човеци с неограничени възможно-
сти.

Говорете с любов, сътворявайте с любов, 
прегръщайте с любов, обичайте с любов!

Бог е любов и закон. Всичко е любов.

С любов:
Ваня Николова, Варна

май 2010 г., Атина

от СТР. 1

ОСЪЗНАВАНЕТО

Осъзнаването за себе си възниква в един 
момент, когато по някакъв начин между група 
енергии се създава разделителен пояс. Това е 
огромно поле от енергийни потоци, които не-
прекъснато се смесват и разделят. Нека си пред-
ставим океана, пропит от едно общо съзнание. 
След време на определени места в него възник-
ват концентрации на съзнание. В тези места 
съзнанието е много по-концентрирано от това 
наоколо. В целия океан става непрекъсната ди-
ференциация, която води до появата на обосо-
бени форми, а тези форми са фокусирани точки 
от съзнание и се движат независимо от своето 
обкръжение. Така вие усещате или осъзнавате 
себе си. Питате се защо тези точки на съзнание 
възникват на едни места в океана, а не на дру-
ги. Не чувствате ли, че в този процес има нещо 
закономерно? Така е, когато посеете семена в 
земята: поникват различни видове, всяко семе 
в своето време и ритъм. Енергията на океана 
интуитивно търси възможно най-доброто израз-
яване за всички свои безкрайни потоци или сло-
еве на съзнание.

В процес на формиране на индивидуалните 
точки в океана участва сила, която се усеща 
отвън или поне така изглежда. Тази сила е Бо-
жественото вдъхновение, което може да разгле-
даме като мъжки аспект, а океанът представля-
ва женския аспект - чувствената страна. Мъжкия 
аспект определяме като лъчи от светлина, които 
проникват в океана и същевременно усилват 
процеса на диференциация и разделяне на ин-
дивидуалните струпвания на съзнание.

Взети заедно, лъчите и океанът образуват 
същност, наречена Архангел. Енергията е архе-
типна и се изразява чрез вас. След раждането 
като индивидуална единица, душата постепенно 
излиза от състоянието на океанично единство 
– дома, в който се е чувствала добре. Така тя 
осъзнава състоянието на отделности, самосто-
ятелност, а по-късно започва да тъгува, да усе-
ща копнежа за единство, да си спомня, че няма 
„МЕН” - „другите”. Плановете на реалността или 
измеренията възникват като вътрешни потреб-
ности и желания - така както всички творения се 
проявяват чрез видения и размисли.

Казаното дотук обяснява защо Служителите 
на светлина носят опитите си и същевременно 
трябва да носят отговорност за прехода на осъ-
знаване и промяна на всякакви нива.

Всичко в този момент на Земята се преплита 
с вътрешното развитие на земните души, което 
е паралелно на планетарното. Ето защо това из-
растване и развитие е важно и необходимо. Раз-

пространението на формите на живот на Земята 
е ставало благодарение на вътрешното движе-
ние на нивото на душите. Както винаги, духът 
предшества материята.

ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ

В този велик експеримент на живота с възник-
ване на човека е било ознаменувано началото 
на важен етап в развитието на съзнанието на 
душите. Ще ви запозная накратко с вътрешното 
развитие на душите, с етапите, през които пре-
минаваме - детство, зрелост, старост:

Носи детството си винаги в джоба 
- то е всичко, което имаш..
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шата Слънчева система. Тя ще може да 
слее множеството светове в един, да 
бъде достатъчно стабилна, за да позволи 
на всички тези светове да съществуват и 
да преведе изживяването. Това предстои 
на Земята. Така че, разбира се, на всички 
вас предстои същото.

Триизмерният свят е тръгнал към ката-
строфа на измеренията - не катастрофа 
на световете, а катастрофа на измерени-
ята.

Много измерения ще се 
сблъскат едно в друго.

Някои от тях може да изглеждат ужа-
сяващи и много страшни. Проверката, 
новото начало (а едно ново начало ви-
наги означава да минеш през една дру-
га действителност, да я завладееш и да 
я преобразиш) трябва да бъде премина-
та с тези енергии и същности, които из-
глеждат изключително принадлежащи на 
мрака, и трябва да разберете, че те ще се 
слеят с вас, защото те са вас. Те са част 
от вашия многоизмерен Аз, а вие сте 
стандартният носител и вие сте светлина. 
Мракът ще дойде при светлината. Опи-
тайте се да осъзнаете тези неща, когато 
се занимавате с тях. Ако се колебаете за 
нещо, не го правете. Бъдете осъзнати.

Ние определяме светлината като изди-
гане, разпространяване и споделяне на 
информация. Мракът контролира и крие 
информацията. Помислете за това и го 
почувствайте. Дошли сте тук, програми-
рани да носите светлина и да предизвика-
те мащабно преобразяване на планетата. 
Дошли сте, за да бъдете стандартния но-
сител на душата си, тази част от вашата 
душа, която ще ви води. Тази част от ду-
шата ви казва: „Аз определям ритъма тук 
и този ритъм е светлина и информация; 
край на живота в мрак.”

Замисляли ли сте се някога, че има ча-
сти от вас, които са в мрака и не знаят 
как да открият светлината освен чрез 
вас? Те също искат светлина. Те искат 
разрешения и отговори. Това, което може 
би чувствате, не са непременно намере-
нията на тъмната сила, а по-скоро емо-
ционалната нагласа на тъмната сила - 
страхът, който вибрира поради липса на 
информация. Частите от вас, които са не-
информирани, ще се обърнат към вас, за 
да се информират. Как да ги информира-
те? Вие давате светлина; вие споделяте 
светлината. Вие казвате: „Искам всички-
те ми други Аз да дойдат с мен на това 
пътуване, за да получат и те светлина.” 
Съвсем просто е.

Една битка между мрака и светлината 
изобщо не е във ваша полза. Това е част 
от разделянето, което непрекъснато ви 
смущава. Всъщност има просто стра-

когато се пробуждате и осъзнавате какво 
може да излезе от вас, започвате да мис-
лите, че вие сте собственият си враг.

Като членове на Семейството на свет-
лината, имате достъп до огромно коли-
чество разбиране, каквото другите нямат. 
Дошли сте тук с него, припомняме ви за 
него и сега се учите и го приемате. Част 
от вашата задача е да позволите на себе 
си да се слеете със своите Аз, които из-
глеждат ваши врагове и отделени от вас. 
Тези Аз са в най-различни форми на 
съществуване. Задачата ви е също така 
да носите в цялата си сборна душа че-
стотата на любовта, която е честотата 
на творчеството, и светлина, която е че-
стотата на информацията. Събрали сте 
се като една душа, за да трупате изживя-
вания и да обогатявате Първосъздателя. 
Когато се разделите, вие действате със 
свободна воля както решите, без крити-
ка, за да можете да съберете съответната 
информация и да стигнете до единство.

Противоречието добро-зло е нещо, ко-
ето може да ви зароби, ако не го преодо-
леете. Вие сте сбор от едно невероятно 
богатство от личности, които намират 
въплъщение в много различни системи 
на действителността. Като членове на 
Семейството на светлината, вие идвате 
в тази действителност, за да носите ин-
формация и го правите в много различни 
системи. Има ваши разновидности, които 
правят същото в обществата на гущери-
те, насекомите или птиците.

Вие сте сбор от личности.

Като членове на Семейството на 
светлината изживяването на вашите 
превъплъщения включва и форми, 
различни от човешката.

Обща характерна черта на членове-
те на Семейството на светлината е тях-
ното участие в много разновидности на 
сетивната или сложносъставната дей-
ствителност. Много от формите, в които 
сте избрали да се превъплътите, ще ви 
се сторят доста чужди и доста страшни 
и въпреки това именно така сте развили 
душата си. Вие не намирате въплъще-
ние само в един вид, вие сте пътници. 
Така както сега сте маскирани като хора, 
може да бъдете маскирани като гущери 
или като нещо друго. Правите това, за да 
можете да обедините себе си и да разбе-
рете същността на Първосъздателя, чрез 
най-различни видове, които на пръв по-
глед нямат нищо общо.

Контакт с плеядианците:
Барбара МАРчИНяК

Из „Вестителите на зората”, 1992 г.

МНОГОИЗМЕРНОТО СЛИВАНЕ

ни на душата, които приемат различ-
ни превъплъщения в противоречие 
със себе си. Вие сте в борба със себе 
си. Борбата на светлината с мрака и на 
доброто със злото е само между части от 
вас самите. Тези части са многоизмер-
ни продължения или въплъщения на 
същия сбор от енергии, от който вие 
като индивид сте част. Когато не раз-
бирате нещо, вие се страхувате от него. 
Като отделни форми на съзнанието, ко-
ито са част от играта на Първосъздате-
ля, вие сте в една система, съставена 
от двойнствености. Първосъздателят е 
съставил тази система от елементите 
на свободната воля, така че свободната 
воля може да доведе до хаос и след това 
до пренареждане на енергията и осъще-
ствяване на Създателя във всички неща.

При наличието на свободна воля всич-
ки неща са разрешени и се появяват 
противоречия. Тези противоречия раз-
делят Аза, точно както Първосъздателят 
е във всички неща и позволява всички 
неща. Нещата, които срещате и от кои-
то се страхувате, сте вие. Така че, кога-
то се съсредоточите върху историята за 
доброто и злото и искате да я разберете, 
трябва просто да осъзнаете, че играе-
те на топка с една друга страна от себе 
си, която ви позволява тази игра от своя 
гледна точка.

Така нареченото зло е от голямо зна-
чение. Вие го осъждате просто защото 
изглежда лошо. Като членове на Семей-
ството на светлината, когато съществу-
вате на други места, вие преминавате в 
различни страни от себе си и изпълнява-
те ролите до съвършенство. Когато сте 
дошли тук, сте влезли в плътността на 
тази планета и сте заработили с двойна-
та спирала, която съществува едва-едва, 
така че сте забравили много неща. Сега, 

частите на АЗА
от СТР. 1
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4 МИНЕРАЛОТЕРАПИЯ. 

Името идва от гръц-
ки език - lepidos 
(люспа) и lith os 

(камък). Това е една от 4-те 
най-разпространени слюди. 
Химичен състав: K (Li,Al)3 

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

Н

ЛУНЕН КАЛЕНДАР Димитър СТОЯНОВ,
Биодинамичен фермер

(SiAl)4 O10 (F,OH)2, и съдър-
жа примеси от желязо (Fe), 
манган (Mn), магнезий (Mg), 
рубидий (Rb), цезий (Cs). 
Най-често е оцветен в ро-
зово или светловиолетово. 
Структура: слоеста. Има 
перлен блясък. Твърдост: 
2,5-3,5. Най-често се среща 
във вид на люспести и сло-

ести агрегати.
В промишлеността 

лепидолитът е важен 
източник за получаване 
на Li, Rb и Cs и неговото 
въздействие е свързано 
с наличието на тези еле-
менти в състава му.

Това е камъкът на въ-
трешното спокойствие: 
като амулет пази от нега-
тивно външно въздейст-
вие, като талисман

помага за 
преодоляване на 
душевни травми.

Литотерапевтите препо-
ръчват поставяне на парче-

р. лепидолит; 
а. lepidolite; 
н. lepidolith; 
ф. lepidolite, 

mica lithinifure; 
и. lepidolita

та от него върху болезнени 
точки при невралгия и иши-
ас. Използват го при лече-
ние на нервни разстройства 
и депресия чрез поставяне 
или носене на гердани и 

висулки върху четвъртата 
чакра. При проблеми на ви-
сшата нервна система се 
поставя върху третото око.

Находища има в Брази-
лия, Африка (Зимбабве), 

Русия (Урал), Чехия, САЩ 
(Мен).

Лидия СТАРИКОВА
Из „Камъни 

за нашите души”
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ІІ. Активни мерки и предложения
Ние, членовете на клуба за поезия и музика 

„Вяра, надежда и любов” към Съюза на писате-
лите от интернет при читалище „Райко Алекси-
ев”, не стояхме като пасивни съзерцатели. През 
2008 и 2009 г. изпратихме до МОМН, до Съюза 
на българските журналисти, до ЮНЕСКО – 
ООН, до Народното събрание (отдел „Образо-

вание”) конкретни предложения 
за методическото усъвършенст-
ване на педагогическото май-
сторство, за нормализиране на 
образованието и възпитанието в 
нашите училища, за превъзпита-
ние на семействата и обществата 
във всички страни на планетата 
под непосредственото върховно 
ръководство на ЮНЕСКО. МОМН 
внедри някои от нашите предло-
жения. Предложихме ЮНЕСКО 
да възприеме света като едно 
голямо интегрално училище и да 
стане Световно министерство на 

възпитанието на нациите и да им помага да из-
лязат от кризата на бездуховността.

Бездуховността е световен проблем.

Светът е в дълбока духовна криза.

Ние предложихме ЮНЕСКО да разпореди 
на просветните институции на всички държави 
да издадат учебници, в които да се разработят 
примерни уроци по теми за нравствените общо-
човешки ценности, съобразени с възрастовите 
особености, за деца от началния, средния курс 
и за възрастни от 18 до 60-годишна възраст. 
Уроци за гордостта, милосърдието, труда, обич-
та, любовта, честността, скромността, взаимо-
помощта. Тези учебници ще са от полза както за 
учителите, така и за родителите. Такива пример-
ни разработени пособия има издадени в Русия, 
Англия, Корея, Китай, но в нито една от посоче-
ните държави не са ги заложили в програмите 
за обучение и възпитание. Чакат разпореждане.

Ние предлагаме МОМН да не чака разпореж-
дане от ООН, а още сега да сформира комисия 
от специалисти и през следващата учебна годи-
на да започне по план обучението на учениците 
по такива учебници.

МОМН да разпореди на директорите на учеб-
ните заведения да използват на първо време 
извънкласните занимания. Преподадените ча-
сове от учителите да се зачитат за редовни.

Крайно време е МОМН да раздвижи научните 
работници – абсолвенти, дипломанти, филосо-
фи, педагози, социолози - и да ги командирова в 
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І. Криза в образованието

Научно е доказано, че образо-
ванието и възпитанието трябва 
да се осъществяват в диалекти-

ческа взаимовръзка. В нашата образователна и 
възпитателна система взаимовръзката е нару-
шена.

Изтъкнати наши просветни работници считат, 
че наред с икономическата криза в световен 
мащаб съществува и духовна криза.

Престъпността в училищата вече десетиле-
тие се цитира по телевизия, радио, преса. Заре-
гистрирани са убийства между младежи, извър-
шени по най-садистичен начин. Много гражда-
ни и ученици са наблюдавали кървавия побой 
между двама ученици в двора на варненско 
училище, но никой не се е намесил. Единият от 
двамата сбили се, беше убит. Апатията, безраз-
личието в обществото е най-голямо зло.

На 5 май 2009 г. по телевизията бе съобщено 
как ученици и ученички биели своята учителка 
Мария Чулева. На 18 септември 2009 г. в интер-
ната на с. Лик ученици пребили своя възпита-
тел и го оставили със счупени ребра и разбита 
челюст. След побоя възпитателят оцелява, но 
остава инвалид за цял живот. По време на пе-
чатането на настоящето, 8 юни 2011, в Плевен 
една ученичка намушкала друга с нож в корема.

Можем да цитираме още много случаи. Дис-
циплината на учениците в много масови учили-

да се даде тотална свобода на децата да вър-
шат всичко, което пожелаят, - да няма система, 
възпитание, правилници. Представител на ан-
типедагогиката в САЩ е Чарлз Брайтън, а в Гер-
мания е г-н Браунмюл... Коментарът е излишен.

Здравата педагогическа мисъл в световен ма-
щаб няма да изчезне, защото

Образование и 
възпитание на ученици 
с нетърпимо поведение 
в училище
ща е толкова лоша, че и квалифицирани с на-
учна степен преподаватели не могат да си пре-
подават учебния материал. Частните уроци се 
умножиха със завишено заплащане.

Трябва да се признае и друг негативен факт: 
качеството на преподаване е на много ниско 
ниво. Голяма част от учениците притежават 
електронна техника, имат достъп до интернет 
и посредствени преподаватели не могат да им 
заангажират вниманието. Затова преди време 
Силвия Николова, доцент в Софийския универ-
ситет, каза, че след 1989 г. квалификацията на 
учителските кадри е занижена. Методически-
те им похвати са на ниско ниво. Повечето от 
учителите, според професор Биолчев (в. Труд, 
април 2008г.), са без авторитет. Духовността на 
България не може да се гради от учители, които 
са неквалифицирани и без авторитет.

Младежта е огледален образ на обществения 
морал. Семейството се разпада, единствено 
при исляма е здраво. Поведението на родители-
те не възпитава, те сами признават, че не могат 
да управляват децата си.

Ври в престъпление светът,
царува навсякъде грехът.
Терористи и крадци върлуват,
разум и съвест не съществуват.
   Парите за хората са рай,
   грабежи за охолство са желан край.
   Лъже и убива дори детето,
   въздухът е затровен до небето!

В света се роди пагубната идея „Антипеда-
гогиката” – антивъзпитанието. Тя проповядва 

подражанието е възпитателен фактор

и биологически е свързано с живота на 
индивидите – животински и човешки. Дивата 
надпревара за грабежи на материални ценнос-
ти, насилията за притежанието им, терорът, вой-
ните са крещящи примери за подражание сред 
децата на обществото. Партийните пристрастия 
замъгляват честността, истината между хората.

Преди време Министерство на образовани-
ето, младежта и науката (МОМН), водено от 
партийни и чужди пристрастия и омраза, попита 
учениците дали искат да не изучават руски език, 
след което руският език бе премахнат от учебни-
те програми на училищата. Това дори фашисти-
те преди 9.09.1944 г. не посмяха да сторят.

МОМН постави пред зрелостниците въпрос, 
дали да се провеждат матури или не, и в ре-
зултат „мъдрите” зрелостници поставиха пред 
МОМН искане за удължаване на ваканциите, 
поискаха да дават оценки на учителите за тях-
ната професионална годност (за да могат по 
време на учебните часове да се подиграват с 
учителите в горните класове, да ги заплашват, 
да ги бият дори.) Нито образование, нито въз-
питание...! Учителите не смеят да се оплакват, 
а и пред кого? Нали ще ги сметнат за лоши пе-
дагози?

Заплащането на частните уроци стана въз-
можно само за по-богатите семейства.

Интервюират се ученици с лошо поведение, 
случайни минувачи по улиците, а не стотиците 
заслужили учители на пенсионна възраст.

Но нека да добавя, че в България все още 
има ЕЛИТНИ училища, които спазват стриктно 
училищните правилници и изкарват добри ка-
дри. С тези кадри страната ни се гордее, но те 
са израсли в среда на строг ред и дисциплина. СТР. 6
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окръжни училища. Там те лице в лице с учени-
ците да прилагат педагогически похвати за въз-
действие и така да творят науката за превъз-
питание на младежи с нетърпимо поведение. 
Епохата изисква такива похвати от научните 
работници. В посочени от МОМН окръжни или 
градски училища научните работници да експе-
риментират.

ІІІ. Личен опит
Като директор на 37 основно у-ще в София 

(1970–1971г.) завърших едногодишна школа 
за научно управление на училищата и учеб-
ния процес. Тази школа ме научи да използ-
вам психологията в учебния процес, да търся и 
прилагам ефективни методи за преподаване и 
превъзпитание. В школата и после в училищата 
бяхме убедени, че без проучване и без експе-
риментиране не може да има превъзпитание 
на такива ученици. Труд, смелост, наука, пряк 
контакт с хулиганите – това води към успех.

Опитът ми като директор на МПУ – медико-
педагогическо училище около Лакатник, бли-
зо до спирка „Оплетня”. Ученическият състав 
беше от младежи с нетърпими антиобществени 
прояви. В това училище пристигаха ученици от 
всички ТВУ на страната, водени от милиционе-
ри и то с белезници на ръцете. Те действително 
бяха „калта” на обществото. По малка и голя-
ма нужда през нощта ходеха в спалните поме-
щения. По-късно разкрих, че вечер изпращали 
чистачките по махалите и правели секс с тях 
– години наред, по списък. Милиция нямаше, 
защото им отнемали оръжието. Тези над 120 
ученика имаха тайно ръководство с тартор, чи-
ято заповед се изпълнявала безпрекословно го-
дини наред. Сред тях имаше и трима-четирима 
садисти. Учителите и възпитателите се страху-
ваха от тях. Дневниците бяха изпълнени само с 
отлични оценки, макар че учениците не знаеха 
да четат. Те твърдяха, че не е имало директор, 
който да не е бил бит – това се опитаха и сто-
риха с мен, но само така открих кой е тарторът, 
научих и неговите приближени. Аз вече знаех 
кои нелегално командват училището и „учеб-
ния процес”. Новоназначеният от София физ-
културник - боксьор, висок около 2 метра - още 
първите часове на игрището беше на земята в 
безсъзнание.

Въпреки изброените факти, най-големите си 
педагогически успехи получих в това училище. 
Благодарение на експериментирането с пси-
хическите дадености на учениците (тайно, без 
да знаят) аз работех с научен работник, пси-
холог-експериментатор, по учебника на проф. 
Генчо Пирьов „Експериментална психология” и 
по „Психологично проучване на ученика”, изд. 
1970 г. В тях се даваха указания как учителите 
да изследват и развиват мисленето, паметта, 
вниманието, как да се помага на учениците да 
се съсредоточават при подготовката на уроци-
те си. Книгата на Томова, Р. Пенушлиева, проф. 
Пирьов със заглавие „Психологическа рехаби-
литация” при „нарушение на поведението в дет-
ската възраст” трябва да е наръчник на всеки 
учител.

Заслужава внимание и книгата на Гърбаче-
ва „Психология на девиантното поведение при 
младежите”. Педагогическата психология (коя-
то днес с лека ръка се подценява) и други книги 
препоръчват методи за повишаване на авто-
ритета на учителите, както и повишаването 
на качеството на учебната дейност. Учебникът 
на Ив. Венев „Психология на умствено изоста-
налия ученик” също представлява интерес, за-
щото няма училище без изоставащи ученици и 
трябва да се работи индивидуално с тях.

но комисии от специалисти ги оставяха 
за обучение в същите училища. Класни-
те ръководители в часове преди и след 
обяд провеждаха експериментални про-
би, лични контакти по програма от екс-
перименталните психологии на Пирьов 
и др. и постигаха резултат – с тях под-
готвяха уроците си и децата до края на 
годината овладяваха необходимите зна-
ния и умения за следващия клас.

Невъзпитаните и хулигански настро-
ените младежи приобщавахме в неле-
гални, неутвърдени от Министерството 
длъжности – като коменданти, полицаи, 
тайни възпитатели на по-слаби физиче-
ски ученици. Те изловиха всички, които 
чупеха с камъни училищните прозор-
ци и докато съседни директори по 2 

пъти през годината остъкляваха прозорците на 
2-3-етажни сгради, в моите училища нямаше 
счупен прозорец, разбити кабинети, изчезнали 
електронни учебни уреди.

Оформях спестовни книжки на всеки хулиган 
и в тях внасяхме парите, спечелени от прибира-
не на реколтата на селски стопанства. Това ме 
спаси от побой в МПУ – Лакатнишко.

Всеки член на даден училищен колектив – 
преподавател или възпитател, работеше тайно 
или явно, лице в лице с изоставащите, с нетър-
пимите със своето поведение ученици и накрая 
в МПУ се постигнаха невероятни успехи (само 
устно могат да се изразят).

Иска се много четене, проучване на литера-
тура, лични контакти с изоставащи или хулиган-
ско действащи младежи, смелост, такт, постоян-
ство, личен пример и всеотдайност в професия-
та. Учителят не е занаятчия, той трябва да бъде 
научен работник, експериментатор в педагоги-
ката – защото всяко дете има свой образ, който 
трябва да се открие. Да се открие неговата пси-
хическа даденост и да се развива.

ІV. Индиговите деца
Преди 30 години, март 1979 г., в Китай на-

шумя голяма сензация: 12-годишният Тан чете 
текст с ушите, с краката си. През 1984 г. китай-
ското правителство официално проучи и откри 
хиляди деца с паранормални умения. Амери-
канското списание „Omne” чрез своите репор-
тери проучваше лично такива деца. В Русия, 
Япония, Канада, САЩ, Мексико също откриха 
природно надарени деца, които виждат през 
стените, вадят таблетки през стените на запеча-
тани с восък стъкленици и пак ги връщат. Виж-
дат вътрешностите на хората и откриват зале-
жи, нефтени находища, владеят телекинезата, 
левитират и пр.

Властите на Китай и Мексико, както и в Русия 
са проучили и регистрирали десетки хиляди по-
добни деца. Китайското правителство е изгра-
дило два образователни центъра за развиване 
и обучение на дарованията им, но поради липса 
на подготвени кадри и програми центровете не 
могат да се утроят. В шоуто на Слави и аз на-
блюдавах подобни феномени.

В последните десет години аз осъзнах, че 
в моето бивше МПУ също съм имал индигови 

Д-р Лозанов в книгата си „Сугестология” 
предложи методи за бързо и трайно запаме-
тяване. Разработи и „Сугестопедията” в 37 ОУ 
и 171 ОУ – така се постигнаха големи успехи 
(преди 40 г.) с ученици, които имаха занемарени 
мисловни и паметови качества. В МПУ имаше 
трима-четирима ученика със садистични проя-
ви. Д-р Лозанов се отзова на личната ми молба 
и изпрати двама сугестолози (мъж и жена), кои-
то само с 2 сеанса успяха да отвратят двама 
от садистите да гледат кръв и мъчения преди 
да заспят... За съжаление на д-р Лозанов се 
гледаше от комунистическите идеолози като на 
МИСТИК от МНЗ и оттам прекратиха опитите на 
сугестолозите, а аз като директор получих „пре-
дупреждение” и „мъмрене”. Ако не беше между-
народната известност на д-р Лозанов и закри-
лата на ООН, неговото училище за даровити 
деца щеше да бъде затворено и закрито. Него-
вите научни методи му помогнаха и в книгата 
си „Сугестология” той пише, че е извършил над 
300 операции без упойка. Бившият мой ученик 
Иван Петров от с. Камен, Великотърновско като 
компютърен специалист се записа в школата на 
д-р Лозанов и за три месеца овладя английски 
език. Сугестологията на д-р Лозанов, неговите 
научно-практични успехи бяха сензация за све-
товната научна общественост. По-напреднича-
вите педагози се стараеха да подражават на д-р 
Лозанов.

Научният енциклопедист Кубрат Томов в 
своите трудове, между които и „Конституцията”, 
дава практическа програма за превъзпитанието 
на общественост и младежи. Орлин Загоров в 
книгата си „Духовната криза”, академик Атанас 
Панчев, Константин Златев и др. подчертават, 
че без наука не може да се възпитава, не може 
да се строи ново общество, нова култура, нов 
човек през 21 век.

Аз се осмелявам да допълня, че без научно-
то управление и методическото ръководство на 
МОМН не може да се осъществи преустрой-
ството на нашата образователна система и 
формиране на ново съзнание в нашето обще-
ство. Педагогическите колективи на 37 ОУ „Рай-
на Княгиня” (1979–1981) - София, 171 ОУ „Алек-
сандър Войков” към г. Нови Искър (1977–1979), 
МПУ (1971–1971) - Лакатнишко, на които бях 
директор, работеха със слаби физически и ум-
ствено изостанали деца. На пръв поглед тези 
ученици биха били окачествени като олигофре-
ни, на които мястото им е в помощни училища, на СТР. 8

Образование 
и възпитание 
на ученици
с нетърпимо 
поведение 
в училище

от СТР. 5
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Силвио ГЕЗЕЛ
1916 г.

След въвеждането 
на Свободните 
пари популяр-

ността на нашето движе-
ние изведнъж намаля и 
чувам почти ежедневно 
за разпадането на потре-
бителските кооперативни 
дружества. Това е една 
от непредвидените и из-
ненадващи последици от 
Свободните пари. В дей-
ствителност обаче няма 
нищо изненадващо. Кли-
ентът купува с готови пари 
блага в големи количества 
в оригинална опаковка и 
пълни килера. Търговците 
не са приканвани да дават 
на кредит. Те не поддъ-
ржат книги, нито се нуж-
даят от големи складове, 
тъй като благата се доста-
вят направо от гарата.

Комбинираният ефект 
от всички тези обстоятел-
ства, разбира се, е не-
обикновеното опростява-
не на търговията. Преди 
само умните бизнесмени 
се стараеха да избягнат 
опасностите от купуване и 
продаване на кредит, пре-
ди само най-способните, 
интелигентните, пестели-
вите, подредените и ак-
тивните лица подхождаха 
за търговия; сега всеки 
със средна интелигент-
ност може да успее в 
търговията. Няма складо-
ве, няма везни, няма греш-
ки, няма водене на книги, 
няма оценки за бъдещо 
търсене. В същото време 
има плащане на ръка, го-
тови пари при доставката 
на блага - няма менител-
ни полици, няма чекове, 
няма шарлатанство! Не се 
искат даже фактури. Тук 
има каса или чувал, а там 
са парите. Нещата са уре-
дени и забравени и търго-
вецът е свободен да се 
грижи за нови сделки.

Работа от такъв вид 
може да се върши при 
всякаква субординация. И 
чрез закона за конкурен-
цията възнаграждението 
за нея трябва да падне до 
равнището на надницата 
на подчинените.

Наистина, каква е пол-
зата от кооперативните 
дружества? Тяхната цел 
- намаляването на разхо-
дите за търговия - е осъ-
ществена от паричната 
реформа. Към кого да се 
присъедини нашето дру-

КАК ЩЕ БЪДАТ ПРЕЦЕНЕНИ 
СВОБОДНИТЕ ПАРИ

Реформа
„СВОБОДНИ ПАРИ”

жество оттук нататък? То 
е съставено от елита на 
потребителите, а именно 
онези, които са способни 
да плащат на ръка и да 
купуват количества, до-
статъчно значителни, за 
да пестят времето си, ид-
вайки в нашия магазин. 
Но поради променени-
те условия в търговията 

чина да се гордеем с на-
шите постижения? Унижа-
ващото размишление е, 
че въпреки че сме успели 
в разоряването на множе-
ство малки независими 
дюкянджии, ние никога не  
изхвърлихме и един спе-
кулант от складовете или 
производството. Не успях-
ме точно там, в Стоковата 
борса, където би трябва-
ло да покажем силата си!

Кой може да ува-
жава „обществено 
вдъхновеното дру-

жество”, което показва си-
лата си, удряйки само сла-
бия? Повече предпочитам 
Свободните пари, които 
наистина, също прогониха 
малките дюкянджии, но в 
същото време се проти-
вопоставиха решително 
на паричните магнати на 
Стоковата борса.

Нито може да се потвъ-
рди, че кооперативното 
движение е свободно от 
тежките пороци на руш-
ветчийството и корупци-
ята. Когато управлението 
на публичните фондове 
или на фондовете на дру-
жеството не може да бъде 

да на дружеството. Ако 
дружеството се занимава 
само с блага с еднакви 
качества, например като 
парите, един ефективен 
контрол на служителите е 
възможен. Но има ли ня-
каква друга стока, освен 
парите, чиито качества, 
както и количествата не 
трябва да се разглеждат?

Затова това, което тряб-
ва да очакваме от общото 
прилагане на коопера-
тивната система, е кому-
низмът, премахването на 
частната собственост и 
широко разпространена 
корупция. Ето защо при-
ветствам достигането на 
целта на кооперативното 
движение - а именно, на-
маляването на търговски-
те разходи - просто чрез 
смяна на търговската 
практика вследствие на 
Свободните пари. Сега 
благата преминават на-
веднъж от собственик 
към собственик; благата 
и собствеността са не-
разделими. Намесата на 
посредник, определянето 
на цените и качествата от 
агенти в полза на трети 

страни не само води към 
корупция, то от само себе 
си е корумпиране на пред-
ставата за стока, корум-
пиране на определянето 
на цените от търсенето и 
предлагането.

Не е ли странно, че 
естествената цел 
на кооперативно-

то движение, на асоциа-
цията на всички друже-
ства трябва да бъде осъ-
ществена чрез разпадане-
то на всички дружества? 
Защото най-ефикасното 
кооперативно дружество 
винаги е отворен пазар, 
където собственик търгу-
ва със собственик, където 
качествата на благата са 
оценявани лично от засег-
натия, където купувачът 
не е обвързан с някакъв 
браншов магазин, село, 
град, където знакът на 
обществото (парите) са 
налични из цялата сфера, 
където

недоверието 
изчезва, а 
корупцията е 
изключена

и където общественият 
контрол е излишен, за-
щото няма частно лице 
със специални интере-
си да действа като агент 
за сключване на сделка 
в полза на отсъстващия 
принципал. Разбира се, 
предвижда се, че отворе-
ният пазар няма да при-
бавя към благата разходи, 
по-големи отколкото пра-
ви управлението на коо-
перативното дружество! 
Но това условие тряб-
ва да бъде изпълнено с 
въвеждането на Свободни 
пари. Търговията трябва 
да се ускори, осигури и 
поевтини чрез Свободни-
те пари до такава степен, 
че търговската печалба 
вече да не бъде различна 
от общата надница. Което 
означава, че кооператив-
ното дружество трябва да 
стане излишно.

Превод от английски:
Георги Е. АНДРЕЕВ

Кооператорът

ло да се решат само чрез 
универсален комунизъм, 
чрез премахване на вся-
какъв вид собственост 
във всяка страна. Напри-
мер каква цена Съюзът на 
германските кооператив-
ни дружества би трябвало 
да се съгласи да плаща 
на Съюза на германските 
производители на чехли? 
Само полицията може да 
отговори на въпроса.

А имаме ли реална при-

ефикасно контролирано, 
със сигурност с течение 
на времето се появява 
крадец. Не може да се 
очаква членовете на дру-
жеството да проверяват 
всяка фактура и да срав-
няват всички блага, доста-
вени чрез образци. Нито 
е възможно да се предот-
вратят частните спогодби, 
чрез които кооператив-
ните служители могат да 
бъдат подкупени във вре-

такъв подбор вече не е 
възможен, защото всеки 
потребител вече притежа-
ва тези качества, всички 
плащат на ръка и всички 
купуват големи количе-
ства. Би било невъзможно 
да се образува асоциация 
на негрите в Африка или 
на пиячите на бира в Мюн-
хен. Поради същата при-
чина паричната реформа 
направи потребителските 
кооперативни дружества 
невъзможни.

Изчезването на 
дружествата не 
е голяма загуба.

Като разсадник на об-
ществения дух те се про-
валиха, защото по необ-
ходимост бяха в опози-
ция на останалата част 
от хората. По-рано или 
по-късно те би трябвало 
да влязат в конфликт с 
тяхното съответствие, а 
именно, с дружеството на 
производителите, и това 
би трябвало да създаде 
проблеми, които в теория-
та и практиката би трябва-



К
В

А
Н

ТО
В

 
П

Р
ЕХ

О
Д

 
8 8
ОТ СТР. 6

деца, но развиващи се в отрицателно направ-
ление. Някогашният ученик Стефан виждаше 
в кой джоб са парите ми. Други отключваха 
десетки различно сковани брави – вземаха 
ключовете на прислужниците на училището от 
пазвите им или от джобовете на подпрестил-
ките им.

За индиговите деца академик Панчев в кни-
гата си „Божествения проект” говори, че те са 
мощен потенциал на нашето обозримо бъде-
ще, т.е. че са бъдещето на живота.

Петър Аспарухов Вангелов направи специ-
ална разработка за индиговите феномени, от-
печатана в Интернет със заглавие „Тайните на 
индиговите хора” на адрес: http/big.bg/article 
php?storyd=38297. В статиите си той споме-
нава изказването на създателката на тяхното 
име Нанси Ан Тале, която смята, че тези фе-
номени са ново явление, появило се в начало-
то на 70-те години на ХХ век в Англия. Цити-
раните Джен Тоубер, докторът по богословие 
Лори Джой Пинка и Лий Каръл признават, че 
никога досега светът не е виждал нещо тако-
ва и вероятно то се струва твърде странно на 
мнозина.

Но истината е, казва Петър Вангелов, че ин-
диговите деца не са ново явление, през всяко 
столетие се раждат подобни деца, и цитира 
много факти, личности – композитори, поети 
и мислители - дали на човечеството принос за 
прогрес и красота.

Вангелов привежда и негативни факти: ня-
кои индигови деца, родени сред гъстата мате-
рия на обществото, в което се извършват на-
силия и убийства заради материални облаги, 
подражават на алчните. Много от природните 
феномени стават дръзки, с престъпни дея-
ния, неуловими професионални, изтънчени 
крадци и убийци. Третата категория – по-па-
сивните - стават противници на обществения 
ред с дребни хулигански проявления. Поради 
такива обществени язви, във всеки окръг са 
открити ТВУ (трудово възпитателни училища). 

МОМН – неотложни мерки

В своята създадена образователна парадиг-
ма за възхода на България през XXI век МОМН 
трябва да допълни или наново да изгради (доц. 
Нако Стефанов, Кубрат Томов) дългосрочна 
стратегия за изграждането на Българско об-
щество на знанието, на новото съзнание, 
което да е отражение не само на високите тех-
нологии, но и на духовното възпитание. Цел-
та е България да стане водеща страна в Евро-
пейската общност. МОМН обаче трябва да по-
бърза, защото вече закъснява.

МОМН спешно трябва да разработи програ-
ма за откриване на специални училища за из-
дирване, обучение и развитие на дарованието 
на индигови деца, защото те ще бъдат главните 
радетели за формиране на НОВО СЪЗНАНИЕ 
и НОВА КУЛТУРА през XXI век. Индигови деца 
има и в България – нека внедри методиката на 
Китай, Русия и Мексико за откриването и раз-
витието им. В САЩ вече използват индиговите 
хора за армията, за откриване на престъпници. 
Ние, в Европа, можем да бъдем първи в тази 
хуманна цел.

На учителски конференции или чрез свои 
подготвени инспектори МОМН да разпространи 
методи за усъвършенстване на урочната рабо-
та като:

- Проблемността в урочната работа;
- Моделирането на занемарени умствени и 

други психически качества, нарушено възпита-
ние, въображение и др.;

- Да се използва интегралният подход, който 
да включва комплексни стъпки, социометрични 
методи за изследване на възрастовите особе-
ности, девиантно отклонение на поведението 
на определени ученици и други прогресивни 
методически похвати;

- Какво представлява сугестията и сугесто-
педичните методи в преподаването, във възпи-
танието и корекция при нарушение на поведе-
нието на ученици в детската и гимназиалната 
възраст. Как да се използва учебникът на То-
мова, Пенушлиева, проф. Генчо Пирьов под 
заглавие „Психологическа рехабилитация в по-
ведението на ученици в детската и юношеската 
възраст”.

Време е ние, членовете на просветни-
те институции, да станем активни будители 
интелектуалци и чрез научни подходи да пре-
сечем пътя на престъпността в училищата и 
обществото. За българската действителност е 
нужно научно възпитание, осъществено чрез 
училищата, читалищата, поетичните клубове, 
радиото, пресата, телевизията. Извисените 
духовно младежи трябва да бъдат красотата 
на ежедневието ни и да умножават проспери-
тета на българската нация. Нека помним обаче, 
че негативните явления в нашата страна ще из-
чезнат само чрез системна борба и труд и чрез 
интегрално научно въздействие.

Аспарух ВАНГЕЛОВ

Справка:
МПУ – 1970–1971г. – Лакатнишки район, бли-

зо до спирка „Оплетна”;
171 Осн. у-ще – 1977–1979г. в с. Ал. Войков, 

квартал на г. Нови Искър;
37 Осн. у-ще „Райна Княгиня – бул. Баба Па-

рашкева – 1979–1981г.

ПОТАПяйКИ СЕ В СОБСТВЕНАТА СИ ЛЮБОВ, 
ЩЕ ВИДИМ И НАШАТА СВЕТЛИНА
Да пътуваме към себе си, е съвет, който обичат да дават не само духовните учители. 
Защо обаче сме непрекъснато толкова далече от нашата същност, решихме да 
изследваме по страниците на „Усури” този месец. Първо начертахме трасето, което 
води от Карнобат към Априлци – по него Яна трансформира себе си, превръща се 
в същество от светлина. Една друга Яна обаче приема за личното си израстване 
пътешествие на хиляди километри оттук... Между Гоа и Ладак тя се сблъсква с мечти, 
болки и стремления, достатъчни за цял живот. Харилал пък е извървял пътеката от 
Керала до Прага. Идва в Европа като човек, който умее да лекува хората, но се оказва, 
че преди да се запознае с Марие, не е познавал точно себе си...
Тази карта обаче е външността, повърхността на процес, който протича дълбоко във 
всеки един от нас. Нея можем да закачим върху стена и така да закрием някоя от 
неравностите й. Неравностите, дупките в нас няма как да маскираме. Единственият 
ни шанс е да ги заобградим с онази типично човешка невеществена сила. Потапяйки 
се в собствената си любов, ще видим и нашата светлина. Тогава пътешествието вече 
може да започне!

Приятно пътуване в нашия септемврийски брой!

Теми и събеседници:
ТЕНИСЛАВ СРЕЩА 
МОЛЕКУЛАТА
Квантово интервю, 
завършващо с чисто 
осъзнаване
ДА СЛЕДВАШ яНА
Йога дневници, които водят 

първо към сърцето
ЯНАХА: КАРМА В 
ДЕйСТВИЕ
Експириънс от пясъка в Гоа 
до цветовете на Ладак

четете още:
ТАЙ ЧИ СЪВЪРШЕНСТВО

И тялото има своя 
философия на движението
ЦВЕТОВЕТЕ НА ТАЙЛАНД
Ритуали и занаяти, които 
рисуват хармония
ДЗЕН В чАША чАй
Да почувстваме живота със 
силата на ароматите


