
проф. Димитър ПАПАЗОВ

На 26 юли 1887 година в някогашната 
Руска империя излиза книгата „Между-
народный языкъ. Предисловiе и пол-
ный учебникъ. por Rusoj”, предста-
вяща неутралния международен език 
Есперанто. 

Този публикуван проект за междуна-
роден език обаче не е първия. Преди 
него, още от времето на Ян Коменски 
през 17 век, са създадени над 500 про-
екта за международен език, които да не 
облагодетелствуват нито една отделна 
страна, неуспели да се наложат в об-
щественото пространство. Единствено 
авторът на Есперанто съу-
мява да създаде език, гово-
рен в продължение на 125 
години от хора от цял свят, 
на който е създадена вече и 
богата култура.

Лудвиг Лазар За-
менхоф живял като 
дете в град Бяли-
сток в някогашна-
та Руска империя, 
днес в Полша, в 
многонационален 
квартал, в който се 
говорели над седем 
езика, пораждащи 
неразбирателство между деца-
та. Той замечтал още от малък 
да създаде език, на който всич-
ки хора, независимо от каква на-
ционалност са, да могат да се 
разбират, което според него ще 
доведе до ликвидиране и на во-
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Излиза 2 пъти в месеца

Каквото е храната за тяло-
то, това са мислите за душа-
та. Причината за всички ваши 
неприятности в живота ви и 
в домовете ви са вашите ми-
сли, тъй като всяка мисъл е 
център, който привлича дру-
ги мисли към нея. Ако възпри-
емем една добра мисъл, тя е 
във връзка с други добри мисли, 
а когато се свързваш с лоши 
мисли, то тогава всички лоши 
мисли те сполетяват.
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста.

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр. 2-3
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йните между отделните държави. Още в 
девети клас той прави първия си опит за 
създаването на такъв език, който унищо-
жава. Изпълнявайки желанието на баща 
си да се насочи към прагматична профе-
сия, Л. Л. Заменхоф става лекар, но не 
забравя мечтата си. Така международ-
ния език есперанто, в буквален превод 
„надяващ се”, се появява в обществото. 
За да не го ангажира с някое от обще-
ствените движения и партии, които с от-
мирането си могат да повлекат и езика 

след себе си, Л. Л. Замен-
хоф издига идеята за по-
литическия неутралитет на 
езика.

Много скоро, след по-
явата на първия учебник по 
есперанто, езикът намира 
много привърженици. Те са 
от всички сфери на живота, 
очаровани от лекотата за 
изучаването му. Независи-
мо че е обявен като неутра-
лен език, още с появяването 
си той започва да се ползва 
от всички обществени дви-
жения и става популярен. 

След Първата световна война в Обще-
ството на народите се поставя въпро-
са за приемането му като междунаро-
ден език, но поради острата реакция 
на привържениците на френския език, 
използван тогава като международен, 
въпросът отпада от дневния ред. След 

Втората световна война есперантското 
движение започва бурен разцвет не само 
на Запад, но след епохата на сталиниз-
ма и в бившите социалистически страни, 
които стават водещи в универсалното 
есперантско движение. 

ЕСПЕРАНТСКОТО 
ДВИЖЕНИЕ И 
ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ 
НА ИДЕИТЕ ЗА 
НОВА КУЛТУРА НА 
ЧОВЕЧЕСТВОТО

Лудвиг Лазаръс Заменхоф
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България е една от страните, в които 
международният език есперанто навлиза 
наскоро след появата му поради близост-
та на българския с руския език. Първият 
български есперантист Милослав Богда-
нов намира последователи и скоро в Со-
фия е създадено третото в света еспе-
рантско дружество след тези в Германия 
и Русия. През 1907 година се образува 
Българския есперантски съюз. През 20-те 
и 30-те години на 20 век се издават много 
вестници и списания на есперанто и чрез 
есперанто на български език.

От 1905 година до днес, като изключим 
годините на Първата и Втората световна 
война, в различни страни по света се про-
веждат ежегодно Световни есперантски 
конгреси. В България са проведени два 
универсални конгреса и съответно два 
конгреса на Световната младежка еспе-
рантска организация – през 1963 година 
в София и Враца и през 1978 година във 
Варна и Велико Търново. В резултат на 
оживлението след проведените универ-
сален и младежки есперантски конгре-
си у нас през 1978 година Българският 
есперантски съюз застана в 80-те години 
на 20-и век на едно от челните места в 
Световното есперантско движение и през 
1987 година, в юбилейната 100-годиш-
нина от създаването на международния 
език, му бе връчена купата „Файн” за най-
бурно развитие в света. Създаденият още 
в края на 50-те години Български еспе-
рантски театър с артисти като Николай 
Бинев, Искра Радева, Николай Узунов, 
Белка Белева, Венета Зюмбюлева и мно-
го други популярни по онова време наши 
артисти тогава ежегодно изнасяше пред-
ставления на есперанто в различни стра-
ни по света по време на международните 
конгреси, за което и досега си спомнят с 
възхищение есперантисти от цял свят. 

Неслучайно световните есперантски 
конгреси се наричат „универсални” – ор-
ганизирани от Световната есперантска 
организация, в тях участват освен привъ-
рженици само на езика също професио-
налисти, сторонници на най-различни об-
ществени виждания или хора с различни 
интереси – железничари, музиканти, на-
учни работници, журналисти, филатели-
сти, религиозни дейци, „Граждани на све-
та” и много други, обединени в свои про-
фесионални или по интереси есперантски 
организации. Те всички работят за идеята 
за използване на есперанто в помощ на 
съответната сфера.

Българските есперантисти, работещи 
за една на пръв поглед утопична идея за 
езиково равноправие, са наблюдавали с 
интерес появата на нови положителни те-
чения у нас, свързани с бъдещето на чо-
вечеството. Те установяват контакт с тех-
ни представители и започват да работят 
чрез есперанто за тяхната кауза, което 
правят още по-успешно, ако приемат тази 
кауза и станат част от нея. В това отноше-
ние учението на Петър Дънов, получило 
извънредно голяма публичност през 20-
те и 30-те години на 20 век, не прави из-
ключение. Много български есперантисти 
приемат неговите идеи, отговарящи до го-
ляма степен на тяхното мирозрение, и за-
почват чрез своите съидейници да ги раз-
пространяват по света. В голяма част от 

есперантските издания по онова време се 
появяват кратки анотации за учението, ко-
ито заемат все повече и повече място на 
страниците на есперантския печат в чуж-
бина. В списание „Libera laboristo”, год.4, 
бр.5, пише за обновяванетo на човечество-
то чрез окултни и трансцедентални идеи, 
в сп. „Vegetarano”, год.11, бр.2 – за новата 
култура, която се създава  в България, в 
сп. „Bulgara esperantisto” – че учението се 
базира на християнството, поради което 
се призовава за абонамент на книги по 
темата, в сп. „Heroldo de Esperanto”, извъ-
нредно популярно и до днес независимо 
международно издание, се прави паралел 
между учението на Петър Дънов и учение-
то „Ооmoto” в Япония, в сп. ”La nova tago”, 
орган на бахаистите, се констатира, че в 
странатa ни се заражда ново съзнание, за 
което есперантистите и привържениците 
му имат обща цел за обновяването на чо-
вечеството, в японското списание „Inter ni” 
са отпечатани мисли на Учителя, в списа-
ние „Еsperanto” на Световната есперант-
ска организация се отбелязва напредъка 
на учението, в списание „Espero teosofia” 
има положителна информация за него и 
т.н.   Интересът  и у нас, и в чужбина ста-
ва толкова голям, че започва да излиза на 
есперанто  библиотека „Nova kulturo”, по-
ставяща си за цел да издаде на есперанто 
някои от беседите на Учителя и запознае 
света с основните принципи на Всемир-
ното Бяло братство. Само през първата 
и годишнина се предвижда издаването 
на 9 книги, от които 8 с беседи на Петър 
Дънов. Вследствие на тези книги и инфор-
мации светът се запознава с учението за 
Бялото братство и в много страни се об-
разуват групи от негови привърженици. С 
него намират много общи неща бахаисти-
те и членовете на японската религиозна 
организация „Oomoto”. 

За разпространение на учението на 
Петър Дънов чрез есперанто работят ре-
дица български  есперантисти, имената 
на някои от които заслужава да се спо-
менат, тъй като са допринесли много чрез 
дейността си. Прегърнали първо идеите 
на есперанто, а след това и на Бялото 
братство, те с еднаква сила работят и в 
двете направления. Активната им дей-
ност започва в края на 20-те и продължа-
ва през 30-те години на 20 век. Сред тях 
на първо място трябва да споменем име-
то на Петър Пампоров.

Той е роден в Смолян през 1894 година. 
Учи в Цариградската духовна семинария, 
завършва Софийската духовна семина-
рия, записва и завършва философия и пе-
дагогика в Софийския университет. Учил е 
есперанто още в ученическите си години. 
Толстоист по убеждения, научавайки за 
учението на Петър Дънов, той го приема 
безрезервно и работи и за есперанто, и за 
Бялото братство. По лично предложение 
на Учителя той участва през 1929 годи-
на с доклад в 21-я Световен есперантски 
конгрес с 1200 участници, провел се в Бу-
дапеща. Пампоров се представя отлично 
като докладчик и е поканен за лекции от 
спиритистите в Словения. Междувремен-
но той усвоява метода на Андрео Че за 
изучаване на есперанто, извънредно по-
пулярен и до днес, и е канен като препо-
давател по езика в различни страни. Во-
дейки есперантски курсове, Петър Пам-
поров не забравя обаче и за учението на 
Бялото братство, за което агитира и наби-
ра привърженици където и да е по света 
– а той обикаля през 30-те години доста 
страни в Европа. През 1930 година препо-
дава есперанто в Южна Франция, където 
е имало курсисти от цяла Европа, притек-
ли и и се на помощ във връзка с големи-
те наводнения по онова време. След това 
посещава Англия – изнася лекции в Лон-
дон, Манчестер, Оксфорд и други градо-
ве; Латвия, в която провежда курсове по 
есперанто почти ежегодно до 40-те годи-
ни; Югославия, където изнася 48 лекции 
в цялата страна през 1934 година, както 
и Швеция през същата година; през 1936-
37 година изнася лекции и в Полша; чете 
лекции в Чехия и Италия  и в други страни 
на Европа. Навсякъде, където е бил през 
онези години и е изнасял лекции, има 
превъзходни отзиви за него в местната 
преса – и в Англия, и в Чехия, и в Лит-
ва, и във Франция, и в други европейски 
държави. Това легитимира учението на 
Бялото братство в съответните страни и 
увеличава привържениците му. До края на 
живота си, вече в България, Пампоров не 
забравя есперанто  и учението на Бялото 
братство. 

Голям принос за разпространението на 
учението на Петър Дънов има и проф. 
Стоян Джуджев. Той също е емблематич-
на фигура в българското есперантско дви-
жение. Музикален фолклорист, завършил 
Историко-филологическия факултет на 
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ЕСПЕРАНТСКОТО 
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ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ 
НА ИДЕИТЕ ЗА 
НОВА КУЛТУРА НА 
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Парижкия университет, защи-
тил докторат през 1931 годи-
на, отказал на Рабиндранат 
Тагор да отиде да работи в 

Индия, той си идва в България. Ставайки 
професор в Държавната музикална кон-
серватория в София с много трудове по 
българския национален фолклор, той и до 
днес е ненадминат в изследванията си. 
Носител е на международната Хердеро-
ва награда, на наградата на БАН, почетен 
доктор е на Музикалната академия. Учил 
в най-ранните си години есперанто, той 
става последовател и на идеите на Петър 
Дънов. Публикува материали в списание 
„Булгара есперантисто” и „Сциенца мон-
до”. Участвал е в много есперантски фо-
руми, вероятно е намирал начини да изра-
зи и философията си, свързана с Бялото 
братство. През 1943 година, когато между-
народният език есперанто е бил забранен 
от Хитлер, той рискува и намира начин да 
издава българо-унгарско есперантско спи-
сание. Явно, че освен есперантистите в 
Унгария и България може би помощ е има-
ло в онзи рисков момент и от  привържени-
ците на Бялото братство в България и Ун-
гария. Бил е главен редактор на списание 
„Сциенца мондо”, излизало в България в 
така наречения „социалистически период”  
благодарение на неговия личен авторитет 
и на авторитета му като председател на 
световна научна организация. По онова 
време за Бялото братство не се говори, а 
за Есперанто „под сурдинка”, тъй като е по-
литически неутрално движение, а тогава 
всичко беше държава, партия и политика. 
Това се отразяваше и в научната сфера, 
където за есперанто също не се говореше 
и не се приемаше като научен обект. Стре-
межът на есперантистите беше езикът да 
заеме поне филологически и исторически 
своето място в науката и научните учреж-
дения и организации. Чрез приемането за 
член на Съюза на научните работници на 
работещ в есперантската научна сфера 
с негова препоръка тогава е направена 
една от първите крачки в това отношение. 

Друго име, свързано с Есперанто и уче-
нието на Бялото братство, предимно с 
Латвия, е това на Петър Камбуров. Той 
прави резюмета на беседите на Петър 
Дънов, които разпраща до есперантисти в 
цяла Европа. По този начин чрез есперан-
то той създава канал за разпространени-
ето им в чужбина. Особено близко Камбу-
ров е свързан с Латвия. След курсовете на 
Петър Пампоров в Рига чрез изпратени от 
него адреси той започва да кореспонди-
ра на есперанто с негови курсистки, които 
Пампоров е привлякъл и към Бялото брат-
ство. В едно от писмата той получава сним-
ка от три момичета, които пишат, че искат 
да дойдат в България. Той показва сним-
ката на Учителя и му разказва за тяхното 
желание. Учителят за сетен път проявява 
своите феноменални особености. Той го 
предупреждава, че ако едното от момиче-
тата на снимката дойде в България, освен 
че няма да се осъществи това, заради ко-
ето ще дойде, ще има и проблеми и ще 
бъде загубено за Бялото братство. Петър 
Камбуров пише до момичето за мнението 
на Учителя, но то въпреки това решава да 
дойде в България. Живее повече от годи-
на у нас, без да може да изпълни наме-
ренията си. Въпросът опира дори дотам, 
че привържениците на Бялото братство от 
Казанлък събират пари, за да й купят би-
лет да се върне обратно в родината си. На 

следващата година в България идват дру-
гите две момичета, които Камбуров е по-
казал на снимката на Учителя и за които 
той е казал, че ще имат развитие за Брат-
ството. Момичетата престояват в Бълга-
рия известен период и се връщат обратно 
в Латвия. След завръщането си едната 
става ръководител на Бялото братство в 
Рига, а другата превежда и отпечатва на 
руски език книга за Ученика, с което до-
принася за разпространението на идеите 
на учението и в тази необятна страна. 

Заслужава да се спомене и името на Не-
вена Неделчева, известна като есперант-
ска писателка, печелила конкурси за еспе-
рантска поезия в Италия и в други страни. 
Учителят още от най-ранните и години я 
направлява и окуражава да пише. 

Друго име на изявен есперантист  е това 
на д-р Михаил Стоицев. От по-новото по-
коление, работещо за двете идеи, може 
да се спомене името на Цветана Ганчева. 
Има и много други есперантисти, прегър-
нали идеите и на есперанто, и на Бялото 
братство. Самият Петър Дънов високо е 
ценял езика и така наречената „вътрешна 
идея” на есперантизма, прокламирана от 
Лудвиг Лазар Заменхоф.

Както може да се види от беглия пре-
глед на връзките на есперантистите с 
привържениците на учението на Бялото 
братство, те са били достатъчно много и 
задълбочени. Дълг ще бъде на новото по-
коление историци на есперантското дви-
жение и Бялото братство да проучат по-
задълбочено тези връзки и попълнят лип-
сващите имена, както и опишат  огромната 
дейност, извършена от привържениците 
на Есперанто и Бялото братство през 20 
век. Това ще бъде една база и за продъ-
лжаване на по-нататъшната съвместна 

дейност.
125 годишнината от появата на между-

народния език есперанто в общественото 
пространство е един добър повод първо 
да си спомним за благородния замисъл 
на Лудвиг Лазар Заменхоф, от който се 
ражда международния език есперанто, и 
второ за връзките на привържениците на 
идеята за езиково равноправие с привъ-
ржениците на друга идея с благороден 
характер, свързана с учението на Бялото 
братство за нова човешка култура, на ко-
ето не е нужно да си непременно привъ-
рженик, за да го оцениш положително. Да 
се надяваме, че световната есперантска 
култура, еманация на различните нацио-
нални култури, градяща интеркултурата 
на бъдещия глобален свят, в която българ-
ската есперантска култура има съществен 
дял, и новата култура, за която работят 
повече от век привържениците на идеите 
на Бялото братство, ще бъдат в основата 
на общочовешката култура през следва-
щите хилядолетия. 

Извори
1.http//:www.bialobratstvo.info/

2. ”Libera laboristo”, год.4, бр.5
3. “Vegetarano”, год.11,бр.2

4. “Bulgara esperantisto”, год.9,бр.9
5. „Inter ni”, 1929, бр.4,5

6. Доц. д-р Маргарита Терзиева, уни-
верситет „Проф. д-р Асен Златаров”-

Бургас, „Петър Пампоров – живот и пе-
дагогическа дейност” 

7. Енциклопедия България, т.2, 
стр.300

8. „Обзорен план за историята на 
Бялото братство от Латвия, Рига” 

12.04.2011, 177
9. www.beinsadouno.com

През 2011 г., по 
време на британския 
есперантски конгрес, 
няколко млади 
ентусиасти решават 
да създадат 24-часово 
радио на есперанто.

Така се ражда проектът 
Музаико. Името е игра на 
думи – комбинация от “му-
зика” и “мозайка”.

Мотото на радиото 

“Mojoseco kaj muziko – 
Muzaiko” също се заиграва 
с езика. Съществителното 
“mojoseco” е производно от 
думата “mojosa”, която от 
своя страна е съкращение 
от  “modernjunstila” и озна-
чава “модерен младежки 
стил”. Първоначално ду-
мата се използва само в 
жаргона на младите еспе-
рантисти, но постепенно 
навлиза в обща употреба. 
Тоест Музаико означава мо-
дерно, младежко и стилно 
музикално радио. С една 
дума – яко!

Информирайте се и ин-

формирайте за Muzaiko!
На официалния сайт 

muzaiko.info се публикува 
програмата за деня, а в ка-
лендара можете да откри-
ете линкове към архивите 
на радиото по дни. Програ-
мата е тричасова, като се 
повтаря през цялото дено-
нощие, така че може да се 
следи от всички краища на 
света.

Програмата е подходя-
ща за напреднали, начина-
ещи и дори за абсолютно 
невладеещи есперанто, 
които искат да чуят как зву-
чи езикът.

Част от  екипa на якото радио Muzaiko. 
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Скъпи, Костя!
Обръщам се към теб, за да споделя един 

проблем, който, надявам се, ще бъде интересен 
за един човек на изкуството като теб. И то не 
на какво да е изкуство, а на най-сложното: на 
изкуството на карикатурата.

На Нова година аз не получих подарък от Дядо 
Мраз! От тогава до днес мъчително се питах защо 
ли старецът ме е подминал. Рекох си, сигурно 
защото всичките подаръци са отишли за някоя 
алтернативна Снежанка, различна от основната. 
Или пък понеже са го накарали да заплати 
голямо мито на границата и така са го принудили 
да се върне. Приятел ми подсказа и друго: 
старецът бил предоставил всичките си подаръци 
на „Червен кръст” с изричното указание да бъдат 
раздадени на някоя бедстваща детска градина. 
Да, ама вместо да изпълнят волята на дарителя, 
нашите дали всичко на Парламента. Той, според 
тях, също бил детска градина, понеже (цитираме 
председателя на Парламента) спи ли се в една 
детска градина по час-два дневно? - Спи се. И в 
парламента се спи. 

Ползва ли се в детската градина храна с 
намаление? Ползва се. И в Парламента се 
ползва. Дори намалението в Парламента е още 
по-голямо и в това отношение Парламентът е 
още по-голяма детска градина. И най-важното: 
в Парламента също се вършат само детинщини. 
Как тогава Парламентът да не е детска 
градина? И защо да се счита за злоупотреба, че 
подаръците са раздадени само и изключително 
на депутатченцатата? Та всеки депутат е 
всъщност едно дете, което мисли само за игри. 
Вижте само какви игри се играят при нас: я с 
руската газ, я с курса на долара… Играят си 
дечицата в Народното събрание, забавляват 
се…И как тогава то да не е детска градина? И 
как онези в него да не са деца, щом до един се 

бият в гърдите и твърдят, че са деца на народа? 
А някои дори уточняват пола, изтъквайки, че 
те по-точно са „синове на народа”… Какво, 
доказателства ли искате? Че какво по-голямо 
доказателство от общественото мнение!Ето, да 
вземем някои вестникарски заглавия, показващи 
красноречиво как в Парламента си играят досущ 
като в детска градина. Например: ”Предстоящият 
вот на недоверие в Парламента е поредната 
игра на нерви”. Или: „Вчера Сергей Станишев 
пак се заигра с Вяра Петрова”. И така нататък, 
и така нататък… Но да не мислите, че като сме 
детска градина, то ние сме някоя невъзпитана 
детска градина! Напротив, нашите депутати са 
послушни дечица, изпълняват каквото им се 
нареди, не са някакви вироглави. Ама не само 
сега, и преди си бяха такива: каквото им кажеше 
Тато, това правеха. Ама сега Тато го няма и те 
съвсем осиротяха, горките! Не детска градина е 
Парламентът, ами направо сиропиталище. Като 
сирачета са нашите депутати, като сирачета без 
Тато. Е що тогава тия от БЧК да не им струпат 
един чувал с играчки, а?

Тъй бил рекъл председателят на Народното 
събрание, тъй ми го преразказа и моят приятел 
и съвсем ме обърка. Но фактът си е факт: Нова 
година мина, а от Дядо Мраз ни подарък, ни вест, 
ни кост. То барем кост да имаше, че да я хвърля 
на кучето. А то – и кост няма. Щеше да си я гризка 
моят Шаро. Бая се надявах да получа подаръка 
си по пощата, но… 

Докато най-подир прозрях напълно, че всички 
подаръци са отишли за Парламента, а за мен не 
е останало нищо. Това е.

Дано поне към теб старецът да е бил по-
благосклонен!

Твой:
Станислав Марашки

ОТВЪД 
ВИСИНАТА-
БАРЧИНА 
ИЛИ ЖИВОТ В 
АВТЕНТИКАТА 
НА ДУМИТЕ      

Ще ми се „Оптимистична теория 
на нашия  народ” да има още дни. 
Дни за епическо възвръщане 
към изостреното ни  нравствено 
зрение – плод на вроден морал и 
достолепие

Жалбата ми по славното ни минало 
не е песимистична, защото негови-
ят дух е още жив

Да се потопиш в духа на Тодоркоруевите 
думи, е като да попаднеш в естеството на про-
явената душевна реалност. Т.е. във вечно пулси-
ращото невидимо вибрационно поле, което е и 
истинската словесна форма. Знаем от Библия-
та, че Словото, думите, са съществували пре-
ди създаването на Вселената и чрез тях Бог е 
създал всичко останало.

А впоследствие първите хора са усвоили думи-
те от природата, като са се научили да разбират 
звуците на вятъра, на водата, на животните и, из-
ползвайки гласа си, са ги съобщавали помежду 
си. Нашите предци са говорили на много древен 
първичен език, много близък до истинската косми-
ческа информация. От него има останки във “Веда 
Словена”, изгребани от праисторическите родоп-
ски песни, впоследствие предадени от поколение 
на поколение. Затова тези думи, които са научили 
прадедите ни от природата, са думите на Самия 
Създател. А древното родопско “експеранто” е 
имало задача да сведе познанието на небитието 
към земния свят и да предаде най-важните посла-
ния, водещи до желаните промени. Както и да до-
веде до натрупване на енергия към тези, които ги 
изричат и тези, които ги слушат. На малко хора им 
е било позволено да се гмурнат чрез осенение до 
дълбините на това най-интимно алхимично себе-
раждане, таящо се изцяло в себе си като в огне-
ната, вечна „тишина”. Тодор Коруев е един от тях, 
нищо, че не се смята за професионален писател 
или пък тъкмо заради това. Затова би било добре 
по-често да се взираме в неговите думи, напира-
щи дързостно и страстно от родопската му кръв. 
Кърджалийци го направиха на представянето на 
неговата уникална нова книга „Овньо льо вакал, 
каматан…”. И то тъкмо в навечерието на неговия 
70-годишен юбилей.

- На 24 ноември 2012 г. Тодор Коруев изкачи 
кота 70. Какво вижда оттам? И скоро жалбата 
му по славното родопско овчарство ще придо-
бие ли поне малко по-оптимистичен нюанс?      

 - Не знам дали тая кота 70 е висока, но е бар-
чината, до която вече се добрах. Нагоре „могла 
е паднала” като над Карлък и нищо се не види. 
Някъде там, във висинето, броят дните ми. Знам 
само, че „сетне е по-дльогу от сга”. А що се отнася 
до жалбата по славното родопско овчарство, тя не 
е песимистична. Макар че преминала вода воде-
ница не върти. Книгата ми разказва какво е било, 
а било ли е, все нещо от него може да вземем, ако 
не друго - поне духа.  

- Особен слух е нужен, за да се чуе гласът 
на родопските чанове и на ваклите стада, пре-

ОТГОВОР НА КОНСТАНТИН КОЦЕВ 
ДО СТАНИСЛАВ МАРАШКИ
Драги ми, Слави!
Изобщо не се тормози! Какво от това, че Дядо Мраз не ти бил дал подарък? Аз съм твой 

приятел и веднага съм готов да попълня този пропуск, като ти дам подарък
вместо Дядо Мраз. Моят подарък е една карикатура, която нарисувах специално за теб.
Ето я и моята карикатура подарък:
Желая ти щастлива и успешна година и горе главата!  Твой: Константин Коцев

ПОДАРЪКЪТ НА АРХ. КОЦЕВ
(История в две писма )

ПИСМО НА СТАНИСЛАВ МАРАШКИ 
ДО КОНСТАНТИН КОЦЕВ

- А това, деца, е най-скъпата държавна градина за малки политичета, които редовно 
папкат и слушкат своите партийни лидери!
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5 месени в едно. Тази специфична 
музика вероятно може да звучи в 
сърцето на един истински родоп-
чанин като теб. Но да се подкарат 

така добре, автентично и сърцато „стадата” на 
думите, както го правиш, се изисква много пове-
че от това. Какво е то?

- Три са неприятните неща: да легнеш и да не за-
спиш, да чакаш и да не дочакаш, да сториш нещо и 
да не ти го бендисат. Аз не мога да не бъда доволен 
– книгата  „Овньо льо вакал, каматан…” е харесвана 
и хвалена, даже попривиха пръчката с похвалите. 
Нарекоха я ”Библия на овчарството”. Не се смя-
там за писател, но за „жалбата по старото родопско 
овчарство” получих две чисто писателски отличия – 
наградата на СБП за народопсихология и национал-
ната литературна награда „Николай Хайтов” за беле-
тристика. Радвам се на успеха на книгата, но повече 
ме радва, че все още е жив интересът към „на-
родния живот”. Този израз е на моя приятел, поета 
Андрей Андреев от Раковица, Видинско, който няма 
хал хабер от родопските овчарски саги, но има тънък 
усет към душевността на българина, към лицето и 
опакото в нея. Е, книгата не е за всяка глава, мирише 
на вълна, на ярина, на мляко и сирене, пък и на овча 
тор и пърчовина  - миризми, дето не са за изтънче-
ни носове. Та като става дума за миризми, ето какво 
намерих оня ден у родоповеда Петър Маринов: В 
мандра на Калъч Борун дошъл държавен ревизор на 
проверка, било по военно време. Като влязъл в ман-
драта, се намръщил на миризмата вътре, извадил от 
джоба стъкло с парфюм или одеколон и напръскал 
мандрата.  Овчарите, като дошли, естествено усети-
ли миризмата. Тази миризма така ги възмутила, но ги 
и вбесила и за късо време като из вулкан изникнали 
ругатни, псувни и най-силни изрази по адрес и на ре-
визора, и на държавата, и на тази дяволска миризма. 
“Каква е тази воня? - казал един, а друг рекъл: “Ах, 
мене се възпира душата! Не мога да седя вотре!” И 
излязъл на въздух. Аз в книгата си не пръскам ливан-
то като ревизора, не парфюмирам авелзаманското 
време, запазвам някогашния мирис. И още в кни-
гата звучат народни песни и легенди, вътре цонкат 
чанове, думкат и отпарят тюмбелеци, свирят гайди 
и кавали, мляко „се реже” на рабош, въртят се че-
вермета, развяват се хайдушки и комитски байраци.  
Да я чете този, който иска да знае нещичко за онова 
време, за което Николай Хайтов казва: „Овчар беше 
сладка дума, а овчарлък – благородна работа. Но 
някога!” . 

- Май ти е било предопределено да подкараш 
„стадото” на думите в такава посока…

- Израснал съм сред приказки и песни – двама 
прадядовци и единият ми дядо са кехаи. У дома ви-
наги се е говорило за саи и мандри, за овце, агнета 
и шилета, за овни и еркичи (от дете знам, че чан се 
туря на еркич, а не на прашничево шиле), за бито 
сирене и саздърма, за чевермета, наслушал съм се 
на разговори за овчарски кучета, за вълци и мечки, за 
люти разбойници арнаути. Така че не съм писал по 
социална поръчка, нито по европейски проект. Кни-
гата няма системна подредба – веднъж пипам оттук, 
друг път – оттам. Сърцато подкарах това стадо от 
думи и така до края. Казват, че яденето и сърбежът 
са докато започнеш. Сам не знам как смесих в едно 
тесто митология и история, етнография и фолклор, 
народопсихология и мемоаристика, художествена 
литература и журналистика. Черешката на тортата 
връз тази разнородна смес, поне за мен, е родовата 
ни хроника на фона на славното време на родопски-
те тьожки кехаи.

    - На представянето на книгата ти Иван Гра-
нитски посъветва присъстващите ученици да не 
напускат страната си, колкото и трудно да е това. 
Но тук те могат да си останат духовни, вътрешни 
емигранти, което е по-страшно.  Американецът 
от Сливен, както наричат проф. Атанас Сла-
вов, пък вижда нещата по друг начин. Смята, че 
българското, националното, се спасява най-вече 
отвън.  Затова заплашената от оцеляване „шуга-
ва” овца напуска стадото, а после се връща, за 
да го възстанови. Ти как мислиш?

    - Шугавите овце станаха толкова много и както е 
тръгнало, като се върнат, май няма да намерят ста-
до. Ще заварят само чангал (овце, загубили агнетата 
си). Сигурно всяко българско рамо отвън е полезно 
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за националното спасение, но от батака трябва да 
се измъкнем ние вътре самите,  колкото и кал да 
влачим със себе си. Спасителните въжета, дето ни 
ги хвърлят нашенските емигранти, не са толкова яки, 
та да ни изтеглят от блатото. Иначе американецът от 
Сливен, философът белетрист Атанас Славов, в хи-
потезата си, която е само наполовина вярна, като че 
ли обяснява своята безпътица в лутанията си между 
Америка и родината. Но да не ровя костите му. Спа-
сението от „вътрешното емигрантство” е във 
връщането към корените, към изконните ценно-
сти. Ще ми се  „Оптимистична теория на нашия  на-
род” на Иван Хаджийски да има още дни. Дано.

 - Ние, българите, често не разпознаваме 
„вълците”, враговете в нас самите и няма нуж-
да някой друг да ни изяжда, правим го самите 
ние. Разбира се, има и „вълци”, идващи отвън. 
Но за какво е по-важно да бдим? Кои всъщност 
са „вълците” и не е ли самоизяждането ни по-
опасно?

 -  Не само че не умеем да разпознаваме „вълците”, 
но като че ли все те ни привличат с някакъв магнит, 
дори вървим подире им и час по час ги прегръщаме. 
В колко вълчи обятия вече бяхме, колко вълчи зъба 
останаха по снагата народна – чужди и нашенски. А 
колко вълци са в овчи кожи. Чет нямат. Но пак ми се 
ще да потърся отговора у моите герои –родопските 
кехаи и овчари. В речника на тия „стрикувци” няма 
думи като „вълци” и „мечки”, те наричат простичко 
горските зверове „дивото”. Евфемистично избягват 
нежелани срещи с него. Изстраданият опит ги е на-
учил да потискат страха, да не се боят от риска, да 
устояват на житейските бури. Тогаз не е чудно, че те 
са дръзки и самонадеяни, горди и непреломни, пред-
приемчиви и затуй много от тях са преуспяващи.  
Но не се изхвърлят, не превиват пръчката, знаят си 
мярката „и в драгото и в балното”. Те вярват повече 
на дадената дума, отколкото на писаното върху хар-
тия. Ако кръвта им възвира, това е най-често зара-
ди  накърнено честолюбие. Най се докачат на тема 
род, народност и православие.  Който ги настъпи 
там, изгорял е. Те са мъже отвсякъде, наясно са със 
себе си, със света и с Бога. Такива като моите „стри-
кувци” все още има у нас, но за жалост не се срещат 
измежду политиците, държавниците, бизнесмените 
и обслужващия персонал – социолози, политолози 
и журналисти.  Навъдиха се много „господа”, та 
няма кой да каже „дий” на магарето. Като да са 
им сменили кръвта. И нравът им е станал вълчи. 
Оттук иде самоизяждането, от което би имало някак-
ва полза, ако не патеше народецът.

 - Имаш ли надежда, че след „цивилизацион-
ния” бум вече настъпва времето да се върнем 
отново към своята природна същност, към 
съзнанието за пълно участие и хармония с жи-
вия живот, така както са го правили древните 
хора и  първите овчари?

   - Пак ще трябва да напомня за моите кехаи и 
овчари. Наричам ги мои, привикнах с тях. Те са под-
властни на „разточителното родопско време”, не 
ще да е иначе. Колибарството, овчарската самота 
и уединението развиват аналитичната способност 

на усамотения да осмисля 
обикалящия го свят, което 
би било безсмислено без 
изостреното му  нравстве-
но зрение – плод на вро-
ден морал и достолепие. 
Епическият живот сред при-
родата  калявал качества 
като храброст, упоритост, 
граничеща с умерен инатлък 
, откровеност. Сливането с 
природата и общуването с 
животните всъщност е не-
прекъснат стремеж за вза-
имно разбиране, ти тях, те 
тебе. Това, събрано заедно 
с осмислянето на изживя-
ното, ражда усет за красиви 
преживелици, предизвиква 
снизхождение към злобата 
на деня и осъзнаване  не-
избежността на съдбата. 
Личност, която е осъзнала 

и осмислила красотата на природата, тъй като е 
в непосредствена връзка с небето и земята, умее 
да се вслушва в гласа на вятъра, да се оглежда 
в месечината, да разговаря с овцете и кучетата, 
носи в себе си душевно равновесие. Не се впряга 
в авантюри, стъпва на здраво, знае накъде тръгва 
и къде ще стигне.  Уединеността, достигаща до са-
мотия, привикването с мълчанието и жаждата да 
общува с някого, повишават у овчаря цената на 
човека, затуй не ще ни учуди щедро раздаваното 
от него човеколюбие и гостолюбие. И още нещо 
– поривът към музиката и изкуството е жив в тях, 
почти нямало овчар, който да не свири на гайда 
или на кавал, а песента е постоянен спътник в 
радост и скръб. Този непрекъснат досег с народ-
ната поетика е оставил следа на дълбок лиризъм 
и наивна чистота у пастиря. Та накрая – нищо не 
може да върнем от славното родопско овчарство – 
дори броят на овцете, но може да се опитаме да 
бъдем наясно със себе си, със света и с Бога, 
като тия наши предци. Но, разбира се, това не е 
лесно в днешното глобализирано село. Въпреки 
това, обаче, си струва да се опита.

- Дали един ден, според теб, планината на 
Орфей ще чуе отново любовната песен на своя 
Отец и ще съумее ли да я превърне в единстве-
но спасяващата от разцепление и етническо 
напрежение двигателна сила? Ще я огласят ли 
отново чановете на любовта, така както чано-
вете на стадата са я приобщавали към природ-
ната хармония? 

 - Ще трябва да захвърля за миг гегата и си-
ляхлъка, да яхна овена, да се хвана за руното му 
и той да ме свали в най-долната земя, където днес 
е изпаднало изстрадалото ни отечество, жертва на 
шантавия преход и изкривената демокрация. Кол-
кото и Орфейчета да извадят в Татул археолози-
те, колкото и нови песни и легенди да се родят за 
певеца, няма да ни помогнат да усмирим етниче-
ски планината. Защото вместо ясни чанове в нея 
дрънчат тенекиено татралките на противопоставя-
нето и омразата. Отърване от разцеплението и 
етническото напрежение няма да има,  докато 
под небето на България има етнически партии. 
Такава е ДПС (а вече и с партията на Касил Дал 
стават две).  Нещастие е за българските мюсюлма-
ни, че са монополизирани и капсулирани от една 
партия, и то авторитарна. Движението държи елек-
тората си в страх: ”Готвят нов възродителен про-
цес!”.  Уплашеният лесно се манипулира. Мой съу-
ченик от Момчилград, турчин, ми рече: “Вие може 
да си избирате един или друг, ние сме в еднопар-
тиен режим, както при Тодор Живков. ДПС държи 
и ножа и хляба.” Елитът на ДПС е на ясла към 
“обръча от фирми”, има си и “външно финансира-
не”, знайно е откъде, и става все по-дебелокож и 
по-безчувствен към тежненията на избирателите 
им. Прав е отец Боян Саръев: “Разпъват Родопите 
на кръст и непрекъснато се поставят в услуга на 
чуждите интереси срещу жълти стотинки, а помощ 
отникъде не идва.”  

Интервюто взе: Лияна ФЕРОЛИ  

Т. Коруев и Гранитски
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Шестима миньори 
работели в дълбок 
тунел, където ко-

паели руда от земните не-
дра. Изведнъж пластовете 
над тях се срутили, изходът 
на тунела бил затрупан и 
шестимата се оказали в ка-
пан. Миньорите се смълчали 
и се спогледали. Необходим 
им бил само миг, за да пре-
ценят ситуацията. Благода-
рение на опита си разбрали, 
че основният проблем бил 
кислородът. Ако внимавали, 
въздухът щял да им стигне 
за около три часа, най-много 
три и половина. Много хора 
отвън щели да узнаят за 
станалото, но затрупването 
било сериозно и щяло да се 
наложи тунелът да се проко-
пае отново, за да могат спа-
сителните групи да стигнат 
до тях. Дали щели да успеят 
преди изчерпването на кис-
лорода? 

Опитните миньори реши-
ли, че единственото, което 
можели да направят, е да 
пестят колкото се може по-
вече кислорода. Договорили 
се да изразходват възможно 
най-малко физическа енер-
гия, загасили лампите и се 

- Орфей. Ще бъдат ли открити нови арте-
факти? Има ли канал за връзка Орфей сега  с 
нашия свят?

- Много се говори за Орфеевите мистерии, 
знаете и митовете за него. Далечна епоха е Ор-
феевата по вашето линейно време-измерение. 
Очертават се различни теоретични гледища от-
носно орфизма. Донякъде орфичиската система 
от възгледи е заличена съзнателно дори в исто-
рико-митологическите текстове. Има известно 
преиначаване на фактите относно личността му. 
Той дарява с обич и музика Вселената. Влияе на 
разумните сили в природата. Владее хармонии-
те до свръхконтрол на енергийния потенциал да 
свири, пее, рисува, гадае, мисли. Оракул. Посве-
тен е в тайното учение да бъде водач на духовно 
посветени личности. Първи изкусен брилянтен 
изпълнител от клас напреднали души на плане-
тата. Той е вашата втора величина в древността. 
В певческото изкуство – от първа величина. Той 
носи гените на велик посветен от древността и 
далеч надминава  представата ви  за гений.

Дали Орфей е живял по вашите земи? Вие го 
знаете. Той е тракиец. Търсил е път към отвъдно-
то, врата към други светове. Бил е водеща фигу-
ра и сред духовните учители в Тибет. Създал е 
тайни общества. Орфей е вселенски пратеник по 
вашите земи, високо еволюирала душа. Приел 
посвещението да води нови напреднали души в 
Пътя. Има вероятност и в този момент да се осъ-
ществи като реализация на земно духовно ниво. 
В момента общува телепатично, дава указания  
на водеща фигура във вашия свят. Има светли 
души, които са свързани невидимо с него.          

Търсите артефакти?!  Духовният потенциал е 
артефакт. Вие защо търсите на предметно ниво?!  
Той ръководи клас от души на земно ниво. По-
вечето са свързани с изкуството на древността. 
Трима души влизат във връзка с Орфей сега от 
вашия свят, дава им указания как да правят това 
чрез словесно-музикална мантра. Това са орфи-
чески тайни мантри. Да, Орфей е бил в земно 

тяло още 2 пъти на земята. Работи за реали-
зиране на нова генерация модерно изкуство на 
одарени свише лица, които да бъдат сензитивно 
провокирани и да творят гениално. Добър духо-
вен Учител.

- Кои орфически идеи намират приложение 
днес?

- Би трябвало да питаш кои идеи на духовното 
поле са орфически по своята същност. В тях на-
мира отглас душата на Орфей. Ето някои от тях:

- Да няма съдържание безсмислено. Идеята 
велика е от Светлината.

- Вечността е модел за високо изкуство. Веч-
ността е в течението, в движението.

- Безсмъртието стои в основата на изкуството.
- Денят е могъщ със светлината. Нощта, мракът 

са носещи тайната. Денят разгадава тайната.
- Можеш да летиш с крилете на Мъдростта, во-

ден от Истината.
- Моделът за съвършенство се намира във 

висшите светове.
- Бързай към себе си.
- Водачът трябва да умее да види невидимото.
- Да победи с ментален напредък може всеки 

умен, всеки мъдрец. Да победи със светлината 
може само високо еволюиралата душа.

- Вселената вътре в нас е храм за духа ни.
- Вътрешните проекции отключват външните 

притежания.

Из втора книга
 „Задочни репортажи от 
съзвездието Северен кръст”, 
Цветана КАЧЕРИЛСКА
- Да бъдеш голям поет е велико, върховно по-

свещение, да говориш и твориш, вдъхновен от 
светлината, да си светилник за околните.

- Тиранията е болест на душата.
- Водачът е повече от фигура. Водачът е посве-

тен с мисия да има видения за бъдното.
- Има ли връзка между тракийския бог Са-

базий и Орфей?
- Двамата са велики посветени души и принад-

лежат към друидите, владеещи тайната на солар-
ните ритми, имат общ генезис. Сабазий е типич-
но божество в тракийската религиозна система, 
носещ голям потенциал за обмен между земните 
хора и висшите посветени души. Сабазий радее 
за земно процъфтяваща раса, за висока култура 
на траките в съжителство с вътрешна посвете-
ност, организирана по законите на вселенската 
хармония. Дава началото на древни познания за 
космоса и медицината.

Орфей е добър прорицател, посветен от висок 
ранг, молещ за пряк достъп до  висшите свето-
ве, търсещ канал, портал във времето, както и 
връзка с отвъдното. Той дава мантри за отва-
ряне на порталите на времето. Без съмнение е 
видял своята съдба /разкъсан, както и Сабазий/, 
в това число и тази на траките. Орфей може да 
се нарече водач на високо организирани души. 
Молитвата на Орфей за бъдещето би могла да 
се мери по своята дълбочина с молитвата в Све-
тите писания, апостолите на Христовата вяра и 
тази на духовните водачи. Дадена е в мантри от 
слово и музика за постигане на високи честоти на 
съзнанието, за крилат полет на духа, осъществя-
ващ телепатична връзка с високите йерархии 
на Светлината. Неговата личност ще бъде раз-
гадана до 1-2 столетия. Сега душата на Орфей 
се намира в чистата духовност и дарява душите 
на високо еволюиралите творци с вдъхновения 
и прозрения да творят за светлината. Орфей е 
Апостол на Светлината в Духа. 

Живот без очаквания
Притчаотпуснали мълчаливо на зе-

мята.
Занемели пред опасност-

та и неподвижни в тъмни-
ната, шестимата мъже се 
затруднявали да изчислят 
изминаващото време. По ня-
каква случайност само един 
от тях имал часовник. Имен-
но към него били отправяни 
всички въпроси: Колко вре-
ме измина? Колко остава? А 
сега?

Времето минавало много 
бавно, всяка минута се про-
точвала колкото цял час, а 
отчаянието, с което посре-
щали отговорите на другаря 
си, засилвало още повече 
напрежението. Началникът 
им разбрал, че ако продъ-
лжавали по този начин, 
страхът щял да ги накара да 
дишат по-бързо, което мо-
жело да ги убие. Ето защо 
наредил човекът с часов-
ника да бъде единственият 
упъл номощен да контроли-
ра времето. Никой нямало 
да задава повече въпроси, а 
той щял да ги уведомява на 
всеки половин час.

Миньорът с часовника се 
подчинил на заповедта и за-
почнал да следи стрелките. 
Когато изминали първите 
трийсет минути, оповестил: 
„Мина половин час“. Сред 
другарите му се разнесъл 
шепот и въздухът още по-
вече се сгъстил от всеоб-
щия страх. Човекът си дал 
сметка, че колкото повече 
време минавало, толкова 
по-ужасно щяло да бъде да 
им съобщава, че приближа-
ва последният им миг. Без да 
се допита до никого, решил, 
че другите не заслужават 
да умрат в страдание. Така 
че следващия път, когато ги 
уведомил за изтичането на 
половин час, всъщност били 
изминали четирийсет и пет 
минути. Нямало как да за-
бележат разликата, така че 
никой не се усъмнил. По-
ощрен от успеха на измама-
та, човекът дал третото из-
вестие след почти цял час. 
„Мина още половин...“, казал 
той, при което петимата му 

другари помислили, че били 
затрупани едва от час и по-
ловина и колко бавно мина-
вало времето. Човекът с ча-
совника продължил в същия 
дух и на всеки час уведомя-
вал останалите, че са мина-
ли трийсет минути.

Спасителните групи отвън 
работели с всички сили. Зна-
ели в кой тунел се намират 
миньорите и че трудно биха 
успели да стигнат до тях за 
по-малко от четири часа. 
Освободили ги след четири 
часа и половина. Очаквали, 
че ще намерят и шестимата 
мъже мъртви.

Намерили живи петима от 
тях.

Само един бил умрял от 
задушаване... Човекът с ча-
совника.

Това е жесток пример 
за силата на очакванията, 
особено когато са приме-
сени с необходимостта да 
контролираме ставащото и 
да поддържаме установени 
вярвания. Ето какво могат да 
ни причинят нашите ограни-
чения.

Всеки път, когато се вживе-
ем в убеждението, че ще се 
случи нещо зловещо и непо-
правимо, сами не знаем (или 
знаем), че по този начин го 
предизвикваме, търсим, про-
вокираме или най-малкото 
- не пречим на ужасното и 
предвидено събитие дей-
ствително да ни сполети.

Между другото, този меха-
низъм функционира и в про-
тивоположната посока, при-
мер за което е историята за 
миньорите. Когато вярваме и 
се уповаваме на мисълта, че 
по някакъв начин ще успеем, 
възможностите ни се умно-
жават.

Разбира се, ако спасител-
ната бригада се бе забави-
ла дванайсет часа, никаква 
мисъл не би спасила ми-
ньорите. Не казвам, че само 
позитивното поведение е до-
статъчно, за да предотврати 
фатално събитие или да из-
бегне трагедия. Това, което 
твърдя, е, че всяко очакване, 
колкото и несъзнателно да е 
то, определя начина, по кой-
то се изправяме срещу труд-
ностите.

Хорхе БУКАЙ
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7 Хей, човек! Хей, човек! Хей, човек!
Със съдбата си встъпваш в нов век.

Отнеси като дар свой
съвест, чест и покой.
А безумството хвърли в порой.

Йорданка Василева САНДЕВА
гр. Симеоновград

Настъпи утрото, ден първи на нашата про-
лет. Пролетта, през която да познаем освен 
тялото и духа. Настъпи ден първи.

Какво се случва с нас и какво ще се случи!? 

Отрезняваме. Вече ви писах за това, че 
енергиите на земята не са еднакви навсякъ-
де, че България е силно енергийна зона, а 
нашият народ е казал, че камъкът си тежи на 
мястото. Така е! 

На запад е общество на индивидуалисти, 
звучи ми... като на инклузив туристи. Но тук 
е земята на кармите, на фамилните обреме-
нелости, на тежки съдби и велики личности. 
Докато на запад изграждат индивидуалисти, 
ние съграждаме личности. Докато там си 
създават затворени общности, ни създаваме 
духовни школи и учения. Писах ви вече, че 
дори и тези психолози, завършили в Америка 
- там, където промиват и най-здравата психи-
ка с техните блясъци (глитъри), тук се явяват 
вече първите проблясъци. И то на фона на 
сиянието, което ни завеща учителят Дънов. 
Така че психолозите, за които започнах да ви 
разказвам, първи започнаха да проявяват ин-
терес към окултното и да ходят на изток, да 
се интересуват от астрология и източна фи-
лософия и да търсят духовното. Колкото и да 
се мъчат да ни претопят, защото точно това 
имат за цел едни сили, искащи да заробят 
цялата земя със своите пари, които не прес-
тават да печатат, няма да се случи. Точно у 
нас няма да се случи и ще се събори цялата 
им схема. Искат на всеки българин да закачат 
психолог, завършил на запад, там, където не 
учат за личности, а за средностатистични по-
требности. Искат да ни изпразнят главите и 
да тръгнем като стадо крави, зяпайки в моло-
вете, и да ни „лекуват“(разбирай разболяват) 
с шопинг терапия и нашите деца да припадат 
по стадионите под монотонното бомбандира-
не на лейди Гага и други инфантили и свръх 
дебили. Това не е Бийтълс, Ролингстоунс, 
нито пък Дийп Пърпъл и не става въпрос за 
движението на хипитата, които се бореха за 
мир и свобода, става въпрос за налагане на 
хомосексуализма като модерен и разпрос-
транение и легализиране на наркотици и 
илюзии за обезличаване на личността. Писах 
вече на много места, че ние сме избрали да 
се родим в България и че ако искахме да се 
учим как да изграждаме индивидуалност, щя-
хме да се родим на Запад. Там за нас нямаше 
да има родова памет и щяхме да продаваме 
дори и мъртъвци в името на цар Долар. Не 
сме се родили и на Изток, където животът ни 
да мине на брега на една река, а денят - в 
съзерцаване на слънцето и от устата ни да 
излиза „ОМ“. Ние сме избрали да се родим в 
България. Тук се е случило велико тайнство. 
Тук отломка от оня велик български дух, за-
ченат от Авитохол, се сродява с земята, чии-
то представители са били славяните по тези 
места. А кум на цялата церемония са били 
траките, тия, дето могилите им пазят споме-
на за орфизма и великите царе, оживели във 
вечното с делата си. Така че, драги сънарод-
ници, запрятайте ръкавите си. 

Уважаеми мъже, уважавайте майките си, 
уважавайте и майките на своите деца, гриже-
те се за тях и ги пазете. Уважавайте и пазете 
и дъщерите си, защото те ще носят българ-
ските деца в утробата си и ще ги възпитават 
да бъдат българи.

Скъпи жени, пазете фамилните обремене-

Хора, събудете се!
Хей, братя, хора, събудете се!
Вий синове и дъщери сте на велик Баща!
Защо заспали сте в тези крайни времена?!
Та вие живеете във Велики времена!
Съдбовен е нашият 21 век!
Защо проспивате тез чудни исторически земни 
времена?!
Та те са преходът велик,
за нас, Земята и мъдрия ни баща!
Ний длъжни сме да влезем в унисон
с Отца, Земята и със себе си самите,
щом сме наследници на такива времена!
Спят децата! Ний не сме деца!
Нали бащи и майки сме на своите деца?!
Ще сме отговорни за тяхната съдба,
пред нашият Баща!
Цивилизация сме уж на 21 век,
А спим, позорно спим
без капка чувство за вина!
Обичам ви! Не искам да живея в самота!
Събудете вашата Душа!
Спящ е материалният човек!
Да събудим у нас Духовността!

Стефка Йорданова – Димитровград 
14.12.2012 г.

Г-н Панчев, 
Пожелавам на теб и семейството ти, както 
и на редакцията на вестника, здраве, вечен 
живот и приятно чувство при посрещане на 
Новата 2013 година!

С много, много уважение!

лости (кармите) на рода, в който сте отишли 
да служите, и не допускайте объркани и за-
блудени млади и ентусиазирани да ни пока-
жат достиженията на запада, а психолози да 
си правят експерименти на ваш гръб. Те са-
мите с времето ще израстнат и, борейки се в 
семейството си и възпитавайки своите деца, 
ще достигнат за истината за земята, на която 
са се родили. Тук са енергиите на България и 
всички ние служим на тях.

Има план да ни задължат да се обръщаме 
към западните психолози, да забранят врач-
ките и да обезстойностят вярата ни, като по-
стоянно се мъчат да подменят източно пра-
вославната ни вяра, и да хвърлят децата ни в 
ръцете на сектанти. Учат ни на толерантност 
към другите религии, но едно правителство 
не обяви, че България е православна стра-
на, защото част от програмата е да разделят 
страната на области и да ни затрият от карта-
та както икономически, така и да ни направят 
бездуховни. Всички ни да избият, тези дето 
ще се родят тука, пак ще се наричат българи 
и пак ще израстнат от калта до Бога. Всеки 
народ си страда от своите болести и сам си 
създава своите герои.

Събудете се, отворете очи и потърсете во-
дачите на българския народ. Те са тук измеж-
ду нас и ще ни поведат. Проблемът на даве-
щият е в ръцете на самия давещ се. И за нас 
важи същото - проблемите на България са 
единствено и само наше дело. Нека вземем в 
свои ръце съдбата си. Няма смисъл да вирим 
глава и да ги плашим колко сме велики - те го 
знаят и затова искат да ни затрият - а да се 
оправяме тихо и мълком и да си траем. Няма 
да дойде друг да подреди нашия двор и не 
трябва да го чакаме и викаме, всеки стъпил 
на тая земя си гледа своите интереси.

Така е и когато пуснете чужди хора да ви 
налагат западни тертипи и източни учения, да 
ви пълнят главата с глупости за забогатяване 
на гърба на другите чрез измами и манипула-
ции. Тук не е Америка и няма толкова будали 
като американците, там всичко може да им 
продадеш и пазарът им е необятен. Техният 
пазар е стихиен и на вълни продават някак-
ви ненужни никому лъскави боклуци, а после 
изчезват да не казвам като какво. Тук се дър-
жи на стойности като достойнство и доблест, 
чест и почитане на род и родина. Ние сме на-
род, а не шайка емигранти и авантюристи. 

Добро утро, българино! 

P.S. Поклон пред светлата памет на ве-
ликия Калоянчев! И не го съжалявайте, че 
не е стигнал популярността на холивудски 
актьор. В Холивуд нямаше да изиграе Бай 
Ганьо и Големанов и нямаше да се радва на 
такава народна любов на каквато само ние 
българите сме способни - силно да любим и 
мразим.

Поклон!

Валентин КОВАЧГАНЕВ 

Утро е!
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Честита Коледа!
Щастлива Новата 
2013-а година!
Уважаеми г-н Панчев,
Уважаема редакция,

Приемете нашите поздравления и пожелания за най-
светлия християнски празник Рождество Христово. 
Празник, който ни кара да направим своята годишна 
равносметка и осмисляне на живота и в същото вре-
ме ни зарежда с надеждата да станем по-добри, по-
толерантни, отзивчиви, състрадателни. Зарежда ни с 
вярата и надеждата за по-добро бъдеще.

Мили приятели, от сърце ви благодарим за вестника, 
който ни изпращате. Много са желаещите да го четат. 
Отначало темите бяха почти неразбираеми за повечето 
от нас. Постепенно дойде просветлението за нещата. 
Започнахме да коментираме написаното и да чакаме 
следващия брой.

Благодарим на всички ви за това.
Датата 21-и декември 2012-а е знаменателна. Събуж-

да едновременно страха и надеждата. Надеждата да 
продължим напред.

На Вас, г-н Панчев, на целия Ваш колектив поже-
лаваме Новата 2013-та година да ви зареди с още по-
голямо творческо вдъхновение, много топлина и обич в 
сърцата и така желаното от всички щастие.

А за да има всичко това смисъл пожелаваме ви креп-
ко здраве.

Весели Коледни и Новогодишни празници!

Декември  2012г.
Клуб по интереси „Родолюбие”, Варна

Жени Георгиева

Тази рецепта за здра-
вословен живот я знам от 
родителите си. Те пък – от 
своите – и т.н. чак до Адам 
и Ева. Напоследък чета, 
че физиците я изследват 
с най-модерни технологии 
(въз основа на т.нар. „Кир-
лианов ефект“). Затова ре-
цептата ми не е нито автор-
ска, нито подобрен вариант. 

ястие. 

Начин на приготвяне: 
Въоръжавате се с добри 

мисли към човека или хо-
рата, за които приготвяте 
този специалитет. Понякога 
е лесно – и те са от същата 
кръвна група. И имат или 
бързо влизат в добро на-
строение. Друг път е адски 

себе си други добри думи. 
Получава се лавинообразен 
ефект с непредвидими ку-
линарни експлозии. 

Добрата дума в нашите 
уста е „манна небесна“ за 
фините (невидимите) ни 
физични тела, а това значи 
– здраве. 

Добрата дума може да 
бъде взаимозаменяема - 

Скъпи приятели, 
Честито Рождество Христово! 
Бъдете живи и здрави! 
Нека Господ ви благослови за дълъг, 
плодотворен и красив живот тук, на Земята! 
Да ви даде само любов, смисъл, кураж и светлина! 
Да бъде! За вас и вашите близки вам хора и за цялата Земя! 

Квант и приятели

Рецепта за коледната  трапеза! 

ДОБРАТА ДУМА  КАТО  
ОСНОВНО ЯСТИЕ 

трудно. Срещу Вас са де-
цата, които не искат и да 
чуят; съпругът (та), който и 
да слуша, мисли за своите 
рецепти; студентите, които 
вечно закъсняват за лекции 
или не знаят отговора на 
въпроса. Мисията изглеж-
да невъзможна. Но за да се 
получи крайният резултат – 
да се излъчи светлината на 
добрата дума – трябва да я 
кажете. Хем на глас, хем с 
добро чувство. 

Защото: 

като основно ястие, пред-
ястие или десерт в кухнята 
на живота. Защото е най-
силната, пълноценна и за-
сищаща храна в човешкото 
общество. 

Добрата дума на родния 
език – за нас българския – 
е основно ястие на нашата 
духовна трапеза. Хубаво е 
да използвате „тенкю“, „спа-
сибо“, „евхаристо“ (благода-
ря съответно на английски, 
руски, гръцки) и т.н. Но ка-

зана на майчиния език 
тази дума кара фините 
Ви тела да танцуват от 
радост. На всеки друг 
език тя е десетки пъти 
по-слаба от родната. 

Добрата дума е ключ 
към необятната и прекрасна 
Вселена, а човекът е дошъл 
тук, на Земята, за да го на-
мери. 

Розалия 
АЛЕКСАНДРОВА 

Зад думите се крие смешка. 
Животът все пак е игра. 
Играем ли го по-човешки, 
от дума пръква светлина. 

А познат от древността ку-
линарен шедьовър за здра-
ве и благоденствие. Хем по-
знат, хем непознат. Затова я 
предлагам. 

Необходими продукти: 
добро настроение (ако 

не е, по-добре го потърсете 
по модела „Тримата братя и 
златната ябълка“) 

1 чаена лъжичка (или 
кафена – ако нямате под 
ръка) „обичам те“ – може да 
се забърква, без да се изре-
че на глас 

1 чаена лъжичка „благо-
даря“ (не може по-малко!  
- и непременно се казва на 
глас).

Подправки: разбирам 
те, бих искал(а) да помог-
на, с удоволствие и др. по-
добни, без да се пресолява 
с тях, за да „не потънете“ в 
пикантерия и да пропусне-
те сладостта на основното 

Тези, които са дешифри-
рали със сърцето си рецеп-
тата, да спрат дотук. А за 
кандидат-майсторите ето 
няколко любопитни факта. 

Добрата дума е магьос-
ница, която привлича към 


