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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 други 
мисли към нея.  Ако възприе-
мем една добра мисъл, тя е във 
връзка с други добри мисли, а 
когато се свързваш с лоши ми-
сли, то тогава всички лоши ми-
сли те сполетяват. 
Лошите мисли и чувства 
правят кръвта нечиста. 

Учителя

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

на стр.  3

През погледа на съвремието заслуги-
те на Църквата за съхраняване на 
българската идентичност в минало-

то са един исторически анахронизъм, една 
фалшива почит и външна ритуал-
ност, присъстваща в политическите 
речи на висши държавни мъже, по 
повод чествания и годишнини. При-
знанието на историческата роля на 
църквата, без съмнение е ключово 
за разбирането на нейното бъдеще 
и настояще. Обаче връзката между 
минало и сегашно трябва да укреп-
ва и съхранява живата вяра, пазена 
и разпространявана от Църквата, 
когато времената се менят и обще-
ствата поемат по различни пъти-
ща на развитие. В такива условия 
от Църквата се очаква да остане 
неизменна пазителка на изконни-
те ценности. Нейното присъствие 
във всяко едно историческо време 

трябва да бъде и е преди всичко тайнствено-
духовно. Дали обаче в нашето православно 
съзнание, или поне на голяма част от него 
представата за църквата е такава? Живе-
ем ли наистина църковен живот? Усеща ли 
се православния дух? По-скоро, не. Всички 
ние или поне повечето от нас се назовава-
ме православни християни, но по силата на 
принадлежността ни към православието. 

Същността на това понятие е по-скоро со-
циологическа категория, отколкото духовна 
вярност и последование. Такова едно разби-
ране и визия за православието и църквата 
ги лишава от полагащата им се почит сред 
обществото днес - с всичките негативни по-
следствия, произтичащи от това.

Българската 
църква и 
обществото 
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Проф. Димитър ПАПАЗОВ

В преддверието на новия 21 век, от кой-
то даже вече измина първото десетилетие, 
бяха направени много прогнози за бъдеще-
то на човечеството и отделните страни. Го-
вореше се много как ще се развият САЩ, 
Русия, Китай, Индия, Бразилия, Люксембург, 
Белгия, Холандия и други малки и големи 
страни. За България за съжаление никой не 
се сети и никой не я спомена в прогнози-
те си. Наскоро в най-новата книга на виден 
американски футуролог по случай края на 
първото десетилетие на века отново се по-
явиха прогнози за развитието на света, в 
това число и на Балканите. Странно, но  и 
този път на фона на Сърбия, Косово, Чер-
на гора и други страни пак не бяхме даже 
споменати. Добре че нашите управници, ув-
лечени да ни управляват, нямат време да 
четат много книги, защото сигурно щяха да 
се обидят, че новият „Голям брат” не ни е 
споменал. Дойде преди 10 години новият 
век, след топовните гърмежи за възвестява-
нето му се изниза и първото десетилетие от 
него, а нас не ни споменават нито в единия, 
нито в другия случай. Може би това не би 
било толкова тревожно, ако онези там да-
лечни футуролози се грижеха за бъдещето 
на света, а ние за собствената си държава. 
За съжаление у нас обаче никой не мисли 
за бъдещето. Ние не мислим за утрешно-
то бъдеще, какво остава за по-далечното, 
защото утрешното бъдеще е функция на 
днешния ден, а по-далечното – на утреш-
ното, явявайки се по веригата функция и на 
настоящето. Ако настоящето ни беше в ред, 
нямаше защо да се тревожим за бъдеще-
то. Без да сме черногледи обаче трябва да 
си признаем, че в него все още има неща 
в различните сфери на живота, които ни 
смущават. Смущението не е само в това, че 
сме според Евростат най-бедни, най-слаби 
в демографско отношение и в края на реди-
цата по Брутен вътрешен продукт и по други 
показатели, а в това, че всички тези слаби 
показатели са следствие от други причи-
ни, свързани с управлението на страната. 
Ако в навечерието на 21 век все още има-
ше редица обстоятелства, поради които в 
резултат на бурните „Деветдесетте години” 
на 20 век нямаше кой да мисли за бъдеще-
то, защото „мислителите” мислеха преди 
всичко за себе си и за „успешната привати-
зация”, то вече през следващите години не 
би трябвало да има извинение за това, че 
никой не мисли не само  за по-далечното, 
но и за близкото бъдеще. Следователно 
трябва да се търсят причините за това. Не 
е нужно човек да е специалист – анализа-
тор, за да си отговори кои са те. На първо 
място причината е в партиите, които, както 
казва народът, „не искат да пуснат кокала”. 
Не случайно за 20 години се нароиха над 
400 партии – значи там има кой да мисли 
за бъдещето им, гледайки какво правят ня-
кои техни „роднини”. На второ място сред 
причините се нарежда константната група 
управляващи в тези партии, от които голя-
мата част, макар и попрехвърлили години, 
още държат кормилото или дърпат конците. 
Ако се погледнат програмите на партиите – 
от добри по-добри. Тъй като нищо по-добро 
не могат вече да измислят, започнаха да си 
ги преписват и да се обвиняват една друга 
в преписвачество. Всичко е, разбира се, до-
като вземат властта – после се появяват не-
преодолими  обстоятелства и Европейският 

НОВА БЪЛГАРИЯ – 
В НОВИЯ 21 ВЕК

съюз застава със строгите си правила на 
пътя към осъществяването на хубавите им 
програми.

В първата редица на тези партии са се 
подредили няколко партии, които изнесоха 
целия преход, поеха цялата приватизация 
и ако не можаха да купят всичко родно, го 
продадоха с комисионни на чужденци. Зад 
тях стоят строени мнозинството малки пар-
тии, които чакат да падне някоя троха от 
държавната трапеза на големите братя и 
да ги поканят в коалиция. В третата реди-
ца са граждански сдружения и „независими 
инстанции”, част от които са се вредили да 
обслужват партиите и треперят да не отпад-
нат от политическата игра. Зад тези три ре-
дици е той, обикновеният електорат, в име-
то на който работят тези 400 партии и над 
3000 сдружения.  Електоратът е възпитан 
през изминалите 45 години преди прехода 
да слуша една партия, която все му дава-
ше по нещо, но сега от толкова много пар-
тии вече нищо не остава за него – хранят го 
само  с риторика пред избори. За да не се 
счита за безгласна буква, дадоха му право 
да се сдружава и да предлага независими 
кандидати за изборите, но досега незави-
сим кандидат, неподкрепен от партия, не 
се е класирал някъде, защото пак партиите 
контролират нещата.

През тази и следващите години се задават 
нови избори, но отсега се вижда, че промени 
няма да има, ако нещата така продължават. 
Отпред пак се кипрят партиите, в чиито ли-
сти почти няма млади хора. За инициативни 
комитети рядко се чува или ако ги има, то 
те са пак партийни създания, само че вече 
„независими”. Всички тези партии, ако не се 
сдружат в името на преписващите си една 
друга красиви програми, няма да направят 
нищо за онези, за които ги подготвят. Какво 
пречи тези партии да се обединят, вместо 
да се хулят една друга, в името на обикно-
вения електорат, като си избистрят почти 

еднаквите програми и направят обща про-
грама за Нова България на 21 век, в която 
всеки да каже с какво може да допринесе за 
осъществяването и? Тогава, ако наистина 
мислят за народа, сигурно ще се сетят, че 
само нови млади хора до 35 години, родени 
и израснали през прехода, учили и работи-
ли у нас и в чужбина, неопетнени от него, 
трябва да поемат властта и държавната ад-
министрация като експерти, за да могат да 
мислят как после ще се отчитат пред онези, 
които са ги поставили на този пост. 

Двата варианта са теоретично  много 
добри, за да станат истина. Предпоставки 
за осъществяването им има, най-малко от 
исторически аспект, макар и в далечната 
история. В основата трябва да стои едине-
нието. Единението, което направи от траки, 
славяни и прабългари един народ, което до-
веде до християнизацията на българската 
държава, дала своя принос за цивилизаци-
онното и развитие. Единение, което управ-
ляващи и народ не трябва да забравяме, 
защото бъдещето на българската нация за-
виси от него.

Изхождайки от инерцията в българското 
общество обаче това няма да бъде лесно 
скоро да се осъществи. За да може то да 
стане реалност, трябва да се работи актив-
но и от гражданското общество, и от меди-
ите. Определено може да се каже, че и в 
България, а и в чужбина, където прокудих-
ме нашата младеж, има достатъчно компе-
тентни българи, които мислят за единение и 
могат да покажат различни пътища за раз-
витието ни, от които да изберем най-краткия 
път. Необходимо е само, изхождайки от при-
мерите и в нашето минало, и от нашето на-
стояще, които за съжаление все още не са 
много, да им дадем възможност да се про-
явят в името на нашето бъдеще.
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от стр.  1

Като пример, може да се 
посочи трудно осезаемото 
практическо присъствие 
на църквата в обществото. 
Още по-малко осмисляне-
то и възприемането нейна-
та сакраментална природа 
и тайнствено-духовния ха-
рактер на самото право-
славие. Това има своето 
обяснение, което може да 
бъде потърсено като за на-
чало - в комунистическото 
минало на църквата, про-
тивоположните ценностни 
идеологии на църквата и 
философията на новото 
време, както и липсата на 
историческа памет на са-
мата църква, проявяваща 
се в изразена антиисто-
ричност.

Образът на Църквата и 
нейната обществена зна-
чимост през комунистиче-
ския период са напълно 
обезличени. Създава се 
обществен вакуум, който 
се запълва с друг морал, 
различен от църковния. 
Църквата функционира 
като организация без вся-
каква изява и намеса в 
обществения живот. Ней-
ните служители са силно 
маргинализирани, а тра-
диционната нравственост 
силно подменена. „След 
половинвековния атеизъм 
църквата се оказва осака-
тена”1, но и в условията на 
демокрация не е по силите 
на църквата да изпълнява 
своята мисия сред обще-
ството, което не я „възпри-
ема като обществен ин-
струмент, чиито духовни 
и социални ценности то 
може да осъзнае и при-
еме.”2 .

Може да се посочи и 
друго. Динамичността на 
обществото е в сблъсък 
с традиционната консер-
вативност на църквата. 
Новите обществени усло-
вия налагат нови обще-
ствени предизвикателства 
и потребности, на които 
църквата не може или не 
иска да даде отговор. В 
някои случаи с крайни-
те си становища по да-
ден въпрос, тя отприщва 
обществено недоволство, 
но дотам. Днес църквата 
е по-скоро обреден дом, 
„една външна ритуалност, 
отколкото осъзната по-
требност”3. Обществото не 
я търси, тя него също. То 
живее забързания си жи-
вот, притиснато от време-
то, докато църквата потъва 
в своето безвремие. „Тя 
живеее в свят, който има 
различен от традиционни-
те манталитет и устрой-
ство.”4. Светът днес е ин-
дивидуалистичен, матери-
алистичен и безмилостно 
практичен. На фона на 
това изкристализират лич-

ни интереси, господство 
на силните на деня, же-
ланието за власт. А това 
от своя страна поражда 
безразличие към другия, 
към по-слабия, липса на 
състрадание. Разбира се, 
изхождайки и прилагайки 
подобна философия в чо-
вешките и обществените 
отношения, обществото е 
подложено на болезнени 
трансформации. Тази фи-
лософия на новото време 
е в основата на икономиче-
ската и духовната криза. За 
да претърпи своя катарзис 
съвременното общество 
трябва да заложи нови со-
циални модели. Защо не, 
църквата като една обще-
ствена организация, анга-
жирайки се с обществото 
да предложи този модел? 
Разбира се, той трябва да 
се основава на свободата 
и равнопоставеността, на 
мира и толерантността. 
Този църковен модел тряб-
ва да бъде инспириран от 
философията на христи-
янското учение и неговата 
отправна точка за ценност-
та на човека и човешкия 
живот, за уважението към 
личността и личното до-
стойнство. Защото там, 
където има уважение и 
взаимна толерантност, не 
биха могли да си пропра-
вят път национализмът, 
расизмът, бедността и не-
справедливостта - бичове-
те на нашето съвремие.

За да бъде достатъчно 
адекватна в настоящето 
и да предложи социални 
модели, Църквата трябва 
първо да преодолее соб-
ствените си проблеми. 
Най-вече свързани с тота-
литарното й минало, които 
са налице и днес. Един от 
тях е свързан с нейната 
двойствена историческа 
памет, един проблем под-
робно описан в статия на 
историка Момчил Методи-
ев. Тази двойственост се 
проявява в антиисторич-
носттта на Българската 
православна църква и вис-
шето духовенство и еднов-
ременно предпоставката, 
която тази антиисторич-
ност създава, а именно 
опасенията, че Църквата 
и висшият клир могат да 
бъдат инструмент в ръцете 
на държавата. Антиисто-
ричността е остър про-
блем, защото ако Църква-
та загърбва и потулва сво-

ето минало е обречена на 
забрава в настоящето и 
бъдещето. Това прикрива-
не особено на комунисти-
ческото минало на БПЦ 
създава условия за спеку-
лации и разпространявани 
слухове сред обществото. 
То следователно губи до-
верието си в институцията 
църква, а самата тя дис-
кредитира своя публичен 
образ. Но антиисторизмът 
на БПЦ говори и за осквер-
няване и потъване в за-
брава имената на онези 
духовни лица, които остро 
са се противопоставяли на 
атеистичния режим. Отда-
ването на заслужената им 
почит би била една оправ-
дателна причина и донякъ-
де изчистване на публич-
ния образ на БПЦ.6 Още 
повече това би променило 
донякъде представата на 
обществото, че църквата 
не само е сътрудник и ин-
струмент на властта, а и 
е жертва на репресивния 
комунистически режим. 
Драстичната промяна на 
обществените нагласи в 
резултат на активната ан-
тицърковна пропаганда на 
властта през тоталитариз-
ма, а и след него е пока-
зателна колко бързо може 
да бъде изтрита историче-
ската памет за ролята на 
християнството в съхраня-
ване на българската нация 
и най-вече осмислянето на 
тази роля в един съвреме-
нен конктекст. Тази тенден-
ция се усилва и от факта, 
че самата православна 
църква обръща гръб на 
своето минало, опитвай-
ки се да създаде предста-
вата, че комунистически 
период не е съществувал. 
Тези нейни опити да го 
изличи още повече я обе-
зличават в очите на обще-
ството и представата за 
църквата като казионна 
организация става все по-
утвърждаваща се. Анти-
сторичността всъщност 
представлява и прекъсва-
не на връзките с миналото 
и загуба на историческа-
та приемственост, коя-
то трябва да съществува 
между старото поколение 
митрополити и настоящето 
поколение висши духов-
ници.Преодоляването на 
антиисторизма от гледна 
точка на приемствеността 
ще освободи малка част 
от товара, който църквата 

носи. Реабилитирането на 
свещеници, пострадали от 
режима ще създаде онова 
чувство на общност и при-
емственост между пред-
ставителите на висшия и 
нисшия клир. Обществе-
ното покаяние на агентите-
митрополити ще направи 
първата крачка към прео-
доляване на кризата вътре 
в самата църква. Така 
църквата поне малко ще 
излезе от положението си 
на обществена изолация.

Инструментализиране-
то на Църквата има свои-
те дълбоки корени. Още 
със създаването си БПЦ 
е поставена в услуга на 
държавата и в защита на 
националните интереси. 
Ако в този ранен пери-
од този факт определено 
носи обществена полза, 
то в комунистическия пе-
риод и след него поражда 
тревога. Защото през то-
талитаризма това е пред-
поставка за използването 
на църквата и поставянето 
й в пълно подчинение на 
държавата, което от своя 
страна носи само обще-
ствени негативи. Днес в 
условията на демокрация 
този въпрос стои с особе-
на актуалност, свързан не 
само с църковната автоно-
мия, но и с най-различни 
визии и очаквания на раз-
лични обществени групи. 
Това създава предпостав-
ки за още по-голяма тре-
вожност и дори опасност. 
Инструментализирането 
и национализирането на 
църквата като процес про-
тичащ и до днес подрива 
универсалното разбиране 
на християнство и неговия 
наднационален характер. 
Служенето на национални 
каузи, освен че отдалечава 
църквата от нейната изкон-
на духовна мисия, но и я 
обрича на по-голяма „про-
винциалност и изолация”7

Обществените очак-
вания относно църквата 
днес са различни и не се 
свеждат до обединява-
нето около единна наци-
онална кауза. За някои 
съвременници църквата е 
духовна пазителка на на-
ционалната идентичност, 
за други място за една 
външна ритулност, а за 
трети просто една твърде 
консервативна организа-
ция, функционираща в 
рамките на държавата. Но 

най-тревожното е схва-
щането на църквата като 
корпоративна организа-
ция, не рядко обслужваща 
различни бизнес интереси, 
което естествено поругава 
авторитета й сред обще-
ството и вместо в служба 
на бога и народа, тя служи 
на „мамона”. Разбира се, 
въпросът има и друга стра-
на. Доколко в този смисъл 
Църквата е независима в 
своя вътрешно-църковен 
живот и решенията, които 
взима.

Обществените очаква-
ния към Църквата днес са 
големи. Това именно нато-
варва Църквата с още по-
голяма отговорност. За да 
изпълни тази своя отговор-
ност най-важното е първо 
Църквата да „проговори” и 
да заяви открито своята по-
зиция, най-вече във връзка 
с тоталитарното й минало. 
Второ, покаянието пред об-
ществото, мотивирано от 
самия тайнствено-духовен 
характер на църквата. За-
щото най-силното оръжие 
на църквата е вярата и ду-
ховността. А има ли място 
тази вяра в съвременното 
общество? Отговорът на 
въпроса може да се търси, 
колкото и парадоксално да 
изглежда в условията на 
глобализация и технически 
прогрес. Колкото граници-
те между хората се зали-
чават и дистанциите не са 
от значение, толкова те се 
отдалечават и отчуждават 
едни от други. Близостта 
е само виртуална, но не 
и реална. Това създава 
празнини, които трябват да 
бъдат запълнени. Именно 
тук е ролята на вярата и 
духовността. В новите ус-
ловия на живот общество-
то ни се нуждае от нея по-
вече от всякога, стига тя да 
бъде поднесена правилно, 
оделотворена от личния 
морал и личния пример 
на духовенството. С други 
думи, църквата като ду-
ховна институция може да 
диктува обществения мо-
рал и да посочва нравстве-
ните ценности, разбира се 
ако защити с дела своя 
собствен морал и гаранти-
ра бъдещето на християн-
ската вяра като служба в 
името на обществото, за-
щото казано е „Вярата без 
дела е мъртва.”8

 
1 Благоев, Г. Забра-

веното съзвучие между 
Църквата и държава. В: 
Възраждане, С. 2002, с.31.

2 Пак там, с. 27.
3 Пак там, с. 27.
4.Методиев, М. За 

Църквата и нейната 
двойствена историче-
ска памет. 2012. - http://
www.kultura.bg/bg/article/
view/19339.

7 Пак там.
8 Евангелие от Лука 
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Едгар Кейсии е един от най-

известните и най-влиятелни медиуми 
и духовни лечители в света. Притежа-
вал е забележителната вродена дар-

ба, докато е в хипнотичен транс, да поставя ме-
дицински диагнози на хора, които дори никога не 
е срещал.След всяка своя диагноза Кейси пред-
лагал курс на лечение, който се оказвал успешен  
за 99 % от представените му случаи, въпреки че 
нямал ни най-малко понятие от предписанията на 
съвременната медицина. Нещо повече, той никога 
не се е радвал на предимствата на официалното 
образование.Имал влечение само към фотогра-
фията. Но пък през целия си живот бил скромен, 
религиозен и благочестив мъж, който четял Библи-
ята всеки ден.

Роден във ферма близо до Хопкинсвил, 
Кънетъки, на 18 март 1877 година, той прекарал 
по-голяма част от живота си доста изолирано във 
Вирджиния Бийч, щата Вирджиния.Но когато се 
прочул със своите лечителски постижения, бил за-
трупан с молби за помощ от множество болни и 
страдалци от цяла Америка. И въпреки че провеж-
дането на два сеанса за ден доста го изтощавало, 
не връщал никого, а лечението, което провеж-
дал, никога не зависело от това колко може да 
плати пациентът.    

Някои от най-необичайните му случаи, под-
крепени с пълна документация, представляват 
истинско чудо, изпипано до последния медицин-
ски детайл. А описът на диагнозите и рецептите 
бил толкова аналитично и прецизно формулиран, 
че изготвянето му би подложило на изпитание и 
най-ерудираният лекар. Нищо че бил написан от 
човек, който не стигнал по далече от началното 
училище. Дори непредубедените лекари намира-
ли дарбите на Кейси за озадачаващи. Той имал 
енциклопедични по обхват познания за човешката 
анатомия, за болестите и лекарствата, които не 
само предписвал, но и посочвал как да бъдат из-
готвени. Често съставял и списъци за хранене на 
своите пациенти, при това прецизно балансирани. 

Мистериозният лечител бил убеден, че сома-
тичното заболяване често се заражда в ума 
като последица от емоционално напрежение, 
негодуване, гняв, страх… Затова за него не 
било необичайно да посъветва някой посетител 
да се пречести физически и душевно и да съхрани 
душевното в отношенията си към съзидателните 
сили, както и да търси у всеки човек обещаващо-
то, полезното. И вместо грешките на другите, да 
вижда техните добродетели, а така и да увеличи 
своите. Защото на каквото си постелеш, на това 
ще легнеш.

Забележителните му методи били отразени 
подробно в научна студия, съставена през 1910 
година от младия лекар Уесли Кетчъм.Според 
неговото наблюдение, подсъзнанието на Кейси 
успявало да общува директно с всички остана-
ли подсъзнателни умове и така да  има достъп 
до цялото човешко познание, както и да го 
прави достояние на нуждаещите се от него. 
Нестандартният лечител възприемал лечението 
като процес на обединяване, на баланс между 
физическата, душевната и духовната  реалност. А 
като виждал причините за нарушаването на тези 
връзки, предлагал и начините това да се попра-
ви. За достигането на тази цялост той предлагал 
холистично лечение, включващо поредица от ба-
лансирани, хармонични и внимателно подбрани 
методи.

В действителност, няма нелечими болести, каз-
вал Кейси, защото всяко заболяване е резултат 
от нарушаване на някакъв духовен закон. Затова 
нито едно лечение не може да бъде пълно без ак-
тивното упражняване на психичната сила. Неслу-
чайно научните изследвания върху лекуваните от 
Кейси хора установили, че те подобрявали здра-
вето си в резултат от психичната терапия.

В предсказанията си Кейси препоръчвал сила-
та на внушението, познатата от векове практика 
на полагане на ръцете по тялото на болния, както 
и музиката като неразделна част от всеки  добре 
съставен холистичен метод на лечение, защото 
с нейна помощ болният по-лесно се свързвал с 
неговия Свръхсъзнателен разум. Съветвал бол-
ните да се вслушват в предзнаменованията и на 
сънищата си, защото ги предупреждавали за вся-
ко важно събитие в живота им. Препоръчвал и да 
използват молитвите като предпазна преграда 
около болните си близки, но само ако са помолили 
за това, за да няма противоречащи си лечителски 
цели. Но най-вече било необходимо оздравя-
ващият импулс да възникне отвътре, от самия 
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човек, а не от външен източник. Защото успехът 
на лечението най-вече зависел от вътрешния енер-
гиен източник в човека, идващ от обитаващия в него 
Дух. И само съживяването, стимулирането на тази 
сила можела да доведе до победа над болестта и 
над слабостта. Насочи се навътре, казвал често Кей-
си, защото тялото ти е храмът, там Той е обещал да 
те посрещне. Следователно ти можеш да общуваш 
с Него. Не отвън! Външното трябва да отговори на 
вътрешното.

Медиумът-парапсихик често съветвал пациентите 
си и да не проявяват така вредното нетърпение, а 
да прилагат лечението с „постоянство и упорство”. 
Защото без търпение израстването на душата е 
възпрепятствано, а заедно с това и истинското лече-
ние. Няма нелечима болест, казвал той, ако нашата 
воля успее да се слее с нашите вътрешни модели на 
душевна и духовна цялост.  

В предсказанията си Кейси твърдял, че истин-
ската основа на всяко физическо лечение е осте-
опатията /оздравителна система, базирана на тео-
рията, че много болести са свързани със смущения 
на костно-мускулната система/. Според него, имен-
но чрез остеопатията се стигало до схващането,че 
нормалното функциониране на тялото произтича от 
някаква сила и схема, зараждаща се вътре в самото 
тяло. Затова вниманието не трябва да е съсредото-
чено само върху гръбнака и неговото приспособява-
не, а да  се има предвид и състоянието на кръвоо-
бращението.

През 1902 година Кейси излекувал пет годишната 
дъщеря на училищния суперинтендант в Хопкинс-
вил, като открил, че причината за нейното забавено 
развитие е в гръбнака. Дори видял в състояние на 
транс, че причината за това е удар в основата на 
гръбначния стълб. В резултат на удара, гръбначните 

прешлени на Ейми били изкривени и оказали натиск 
върху нервите. Кейси определил точно кои от тях 
трябва да се прегрупират от остеопат и след  три ко-
рекции състоянието на момичето силно се подобри-
ло. А след няколко месеца от забавеното й развитие 
нямало и следа, дори се записала в училище заедно 
с децата на нейната възраст. 

След този случай Кейси бил нает от д-р Уесли Х.. 
Кечъм на работа като медиум-диагностик и това му 
призвание изпълнило остатъка от живота му.  

Спящият пророк, както наричали Кейси, дори 
помогнал да спасят крака на един пациент на д-р 
Кечъм, заможен предприемач, като предложил едно 
доста смело за времето си решение – да се направи 
отвор в капачката на счупеното му коляно, костите 
да се заковат по местата им с железни гвоздеи и по-
сле кракът да се обездвижи, докато зарасне. Така 
пострадалият изкарал с тях още 30 години до сама-
та си смърт.

Тъй като методите на Едгар Кейси били изклю-
чително нестандартни и необичайни, често будели 
в традиционните медици недоверие, съзирали в 
тях измама, затова непрекъснато го тествали, дори 
водели срещу него процес. Като вярвали, че ще се 
провали, му предоставили да разреши един случай 
на жена с вътрешни кръвоизливи и болки в корема, 
която се нуждаела от спешна операция. Но и без нея 
Кейси разрешил проблема й за три седмици, защото 
„видял”, че се дължи на изтъняване на стомашната 
стена.Излекувал я с режим от дълги ежедневни раз-
ходки и приемане на суров лимон, поръсен със сол. 
С това съмненията на лекарите не можали изоб-
що да повлияят на процесията от пациенти, които 
продължавали да търсят помощта на неординерния 
лечител. 

Особено любопитни изглеждали лечителските 

Лечебните методи на Едгар Кейси

И не може да бъде успешно без активирането на 
психичните сили, без израстването на душата

Истинското лечение  
е привеждане в 
хармония с Духа
(Свръхсъзнателния 
разум) в нас
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методи на Кейси, свързани с маса-
жи и топли компреси. Той смятал 
артрита като една комбинирана 
реакция на тялото и ума, вслед-
ствие претърпени много злини и 

обиди. Но, освен с психично лечение, го лекувал 
и с поставяне на бинт от мек вълнен плат, намо-
крен в затоплено рициново масло, върху жлъчка-
та, пикочния мехур, черния дроб или бъбреците, в 
зависимост от диагнозата. Лумбагото пък изисква-
ло налагането на топли компреси с английска сол 
около ханша и върху гърба. Понякога прибавял 
към това лечение и компреси от Глико-Тимолин 
за засилване на кожната стимулация, за отстра-
няване на тежестта и напрежението в бъбреците. 
Често препоръчвал също и разтривки, фрикции и 
вземането на сауна с добавяне на балсам, евка-
липт, бор и Атомидин.

При лекуването на артрит Кейси включвал ня-
колко основни компонента: подобряването на 
кръвообращението чрез бани, компреси и маса-
жи; назначаване на диета; остеопатична манипу-
лация на третия шиен прешлен, деветия гръбна-
чен прешлен и четвъртия лумбален прешлен. 
Изрично препоръчвал и йогисткото поетапно 
дишане. 

Особено интересен е възгледът на Кейси за 
функцията на маслата. И до днес медицината при-
знава тяхното успокояващо въздействие, но Кейси 
ги предписвал и за подхранване на отслабналата 
тъкан. Използвал различни съставки и съотно-
шения, включващи най-често зехтин, фастъчено 
масло, ланолин, кедрово, лаврово масло, тин-
ктури от тамян, смирна, камфоров и терпентинов 
спирт.Обикновено препоръчвал масажиране с тях 
на гърба, крайниците, гърдите и корема.

Макар че преобладаващото мнение  за причи-
ната на мигрената по негово време била нервното 
напрежение, Кейси я разглеждал като симптом 
на цялостно, дълбоко функционално нарушава-
не, причинено от задръстване в колона /дебелото 
черво/. Тази токсичност предизвиквала напреже-
ние в центровете на симпатиковата нервна систе-
ма и в церебрално-гръбначната система, а така 
и жестоко главоболие и почти ирационално по-
ведение. За излизане от това състояние той пре-
поръчвал промивки на дебелото черво със сол и 
сода /две равни чаени лъжички сол и една равна 
чаена лъжичка сода, разтворени в 4,5 л. вода с 
телесна температура/. Понякога препоръчвал да 
се  прибавят и по 2 супени лъжици Глико-Тимолин 
на всеки 1,5 л. вода. Но преди това било добре да 
се направи и рентгенова снимка, за да се устано-
вят степените на поражения. Много важно, според 
него, било да не се пренебрегват сигналите-пред-
упреждения на главоболието, като индикация за 
проблеми в общата отделителна система, обикно-
вено в храносмилателната.

Великият американски парапсихик смятал, че 
голямо значение и въздействие върху нашето 
здраве имат и нашите чувства. Често напомнял, 
че всеки, който мрази някой, не може да няма 
проблеми със стомаха и черния си дроб.  А 
всеки, който е ревнив и се гневи, не може да 
няма разстроено храносмилане и разстроена 
сърдечна система. Затова в тези случаи тряб-
ва да си промени отношението към хората око-
ло себе си. И да позволи на силите на живота да 
станат конструктивни, да спре деструктивния им 
ход. За да се събуди Божествената сила в нас, ко-
ято извършва всяко едно лечение. Най-вече чрез 
правилна душевна нагласа, изключваща негатив-
ни чувства, като омраза, злоба, ревност, страх… 
Чрез насочване вниманието именно навътре към 
тази наша вътрешна сила, наричана от Кейси 
„Духът на Силите”. Докато с търсенето на помощ 
отвън, извън Аза, не може трайно да се изгра-
ди здрав организъм. 

Този негов извод бил потвърден и от заключе-
нията на американската Асоциация за изследва-
ния и просвета, която наблюдавала лечебните ме-
тоди на Едгар Кейси. В тях се казвало, че хората, 
лекувани от него, се радвали на значително подо-
брено здраве, благодарение на психическото, на 
духовното лечение. 

А сега, когато има бум на психическите заболя-
вания, работата на Едгар Кейси се радва на едно 
възродено внимание. И много лекари, търсейки 
верните пътища към разгадаване мистерията на 
много болести, я изучават с по-голям интерес, от-
колкото в миналото. 

Лияна ФЕРОЛИ 
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ГЛИГАН
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007
Пътят ви през 2013 година ще бъде лесен. Но 

в някои случаи това ще бъде тежка година за 
Свинята. Въпреки нещастията, препятствията, 
пречките, неуспеха, загубата и като цяло лошия 
късмет, вие ще се справяте с лекота. Важно е да 
направите усилие да преодолеете негативната 
енергия. През 2013 година ще имате напредък в 
доходите или ще придобиете имущество. Здра-
вето, любовният живот и финансовото състо-
яние ще бъдат добри за вас през годината на 
Змията. Свинята ще има шансове да получи до-
ста добро количество успех през този период.

КУЧЕ
1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006
През 2013 година тези, които са родени в го-

дината на Кучето, ще бъдат в постоянно про-
меняща се среда. До края на пролетта те ще 
водят активен диалог. Но което е удивително, 
контактите ще се увенчаят със забележително 
сближаване. Нереалното усещане за настъ-
пващата хармония известно време ще държи в 
напрежение, генерирайки невероятна енергия. 
Жизнените сили през този период ще бъдат из-
разходвани в деловата сфера, а не за личност-
но противопоставяне. В този смисъл годината 
на Змията може да надмине и най-смелите 
очаквания.

ПЕТЕЛ
1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005
При Петела през 2013 година може да се 

очаква растеж в кариерата. Ще бъдете щастли-
ви да видите развитието и добрите резултати 
в работата ви. През тази година ви очакват по-
зитивна енергия, упорита работа, мотивация, 
постижения и по-малко проблеми. Ще получите 
пълната подкрепа на семейството си и близки 
приятели. Ще бъдете социално активни. Съдба-
та ще бъде на ваша страна. Въпреки това са 
възможни притеснения, свързани със здравето 
ви. Петелът трябва да се възползва от своята 
изключителна вътрешна сила и късмет през 
2013 година.

МАЙМУНА
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004
Родените в годината на Маймуната основно 

през 2013 година ще бъдат заети с личния си 
просперитет. Сили и възможности за осъще-
ствяване на тази цел ще има предостатъчно. 
Маймуната ще се фокусира върху подобрения 
в дома си, върху воденето на семейния бизнес, 
върху всичко, което ще я направи по-богата и 
значителна в очите на околните. Представи-
телите на този зодиакален знак от китайския 
хороскоп в годината на Змията решително ще 
се откажат от романтичните илюзии в полза на 
суровия прагматизъм. Да видят целта и да иг-
норират препятствията ще бъде главният девиз 
на Маймуната през 2013 година.

ОВЦА
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003
2013 година ще бъде благоприятна за вас във 

всички области на живота. Лесно ще постигате 
всичко, което искате в тази щастлива за вас го-
дина. Периодът е благоприятен за постигане на 
увеличение на доходи, имущество и успехи в ка-
риерата. Родените под китайския знак Овца ще 
се стремят да работят усилено, за да постигнат 
целите си през тази година. Много от пробле-
мите ви ще се решават автоматично. Съдбата 
ще бъде на ваша страна и ще преживеете една 
страхотна година.

КОН
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002
За родените в годината на Коня 2013 ще за-

почне с високи очаквания. Те могат да се оправ-
даят в средата на годината, тъй като по това вре-
ме астрологичните влияния ще бъдат насочени 
към формиране на решителност и буквално ще 
подтикват този зодиакален знак към заветната 
цел. Конят ще бъде пълен с енергия и буквално 
ще бъде в състояние да премести планини. Ако 
по някакви причини проектите през този период 
се окажат неудачни, Конят ще се връща към тях 
отново и отново. Разположението на звездите в 
годината на Черната змия по най-благоприятен 
начин ще способства именно тази вътрешна ра-
бота.

ЗМИЯ
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
През 2013 година родените в годината на Зми-

ята бавно и без особено желание ще се проме-
нят. Те внимателно ще се вглеждат в околните и 
ще изберат някого, когото да следват и въз осно-
ва на неговите действия ще моделират своята 
собствена линия на поведение. Планетарните 
аспекти обещават активен социален живот. 
Змията трябва да се концентрира и да действа 
открито и активно. Ако представителите на този 
зодиакален знак осъзнаят необходимостта от 
излизането от сянката, ги очаква успех. Подкре-
па в успешното придвижване напред ще окаже 
присъщата на Змията дисциплинираност. Като 
резултат – годината може да донесе богати при-
добивки.

ДРАКОН
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 

2012
Родените под покровителството на Драко-

на ще преживеят годината на Черната змия с 
изгода, ако ясно се насочат към кардинални 
промени в своя ежедневен живот. Дори тези 
Дракони, които са напълно доволни от себе 
си, ще почувстват необходимост от промяна. 
Планетарните аспекти обещават иновативна 
среда, неочаквани открития. Същевременно 
някои стари ценности на Дракона могат да 
загубят своята привлекателност. Вместо тях 
ще дойде прагматизмът и много по-голяма в 
сравнение с преди целеустременост и анга-
жираност.

ЗАЕК
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
Родените в годината на Заека през 2013 

година ще се окажат в състояние на непре-
станни промени. Впрочем, промените, които 
ще бъдат осъществени, не е задължително 
да бъдат отрицателни, за лошо. Но ако нещо 
е добро, то ще бъде добро в най-висша сте-
пен. А ако е лошо, ще ви идва да се застре-
ляте. Склонност към преувеличение ще ви 
донесе силният Юпитер. Същевременно той 
ще снабди Заека със сполука. В един момент 
представителите на този знак ще почувстват 
пълна свобода, каквато не са изпитвали от 
деня на своето раждане. Това ще бъде кул-
минацията на 2013 година.

ТИГЪР
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 

2010
През 2013 година за родените в годината 

на Тигъра се появява възможност от парче-
тата на своя живот да съберат много привле-
кателна картина. Вярно, първо ще трябва да 
се справят с много дребни и на пръв поглед 
незначителни неща. Това ще бъде досадно, 
но в края на краищата Тигърът ще осъзнае, че 
не всичко е така просто, че именно от малки-
те неща ще бъде построена стълбата за до-
стигане на големите и важни цели. През 2013 
година Тигърът ще направи толкова, че пося-
тото да му стигне за дълго. Тигърът трябва да 
се гледа в устата. Всичко, което той ще каже, 
ще се приема като откровение.

БИВОЛ
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 

2009
В годината на Змията за тези, които са 

родени в годината на Бивола, започва нов 
цикъл. Представителите на този знак ще 
бъдат по-проницателни по въпросите на вза-
имоотношенията. И това твърдение се отна-
ся не само до въпросите на секса, любовта 
и семейството, но също така и до деловата 
и социалната сфера. Ще се промени всичко, 
което така много безпокоеше Бивола през по-
следните две години. Всичко ще се случва 
мирно и тихо, но целенасочено и без паузи. 
Биволът ще може да помага на близките си. 
Ще съумее да управлява ситуацията увере-
но, но деликатно.

ПЛЪХ
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 

2008
През 2013 година ще се редуват борбата, 

усилията и успокоението при вас. Вие сте 
Плъх и сте достатъчно умни, за да се справи-
те с проблемите си. Има вероятност да почув-
ствате раздразнение, което ще се дължи на 
пречките по пътя ви. Въпреки това ще получи-
те подкрепата на най-близките си приятели. 
Няма да се чувствате самотни, в действител-
ност постоянно ще получавате помощ и под-
крепа от семейството си. 2013 година ще ви 
предложи енергия, свежи сили и положител-
ни вибрации, за да премахнат напрежението 
и проблемите от миналата година.

Какво да очакваме в 
годината на Змията

Според китайския календар, годината на Черната водна змия ще дойде на 10 февруари 2013 г. и 
ще продължи до началото на 2014 г. 

На хората през тази година ще се наложи внимателно да обмислят и претеглят всичко, преди да 
вземат каквото и да било решение, защото змията символизира мъдростта и обича хората, които 
разсъждават.

Водната змия обещава на всички знаци от зодиака успех в интелектуалната дейност, справедли-
во вземане на решения и мъдри действия. Змията се счита за опасно влечуго, внушаващо страх. Тя 
се придвижва бързо, рязко се хвърля върху плячката си, а отровата на някои от тях е смъртоносна. 
Но те не са чак толкова страшни, колкото на нас ни се струва. В края на краищата, ако не я закачате, 
няма да ви ухапе, а от отровата на някои отровни змии правят лекарства.

В България се е наложило неприятно мнение за змиите, докато в страните от Изтока те се счи-
тат не само за мъдри, но и за красиви и често ги сравняват с жените. Според китайския календар, 
годината на Водната змия или годината на Черната змия ще дойде на 10.02.2013 г. и ще продължи 
до 31.01.2014 г. Основните символи на годината на Черната водна змия са колебливостта и неста-
билността. На хората през тази година ще се наложи внимателно да обмислят и претеглят всичко, 
преди да вземат каквото и да било решение. Защото змията символизира мъдростта и обича хора-
та, които разсъждават.
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Продължение от 
бр. 2

Споменахме по-горе, че 
сирийските и арменските 
покръстители на булгари-
те са останали в Предкав-
казието десетилетие-две, 
и допуснахме те да са им 
превели на „хунски език” 
след Евангелието и някои 
известни по това време 
апокрифи.  От известните 
през епохата за нас пред-
ставляват интерес “Виде-
ние на апостол Павел”, 
разпространен сред ар-
менските павликяни (кои-
то се смятали негови по-
следователи) и “Апокриф” 
с името на пророк Исай, 
който, както се смята, е 
бил известен на ранните 
християни (следовател-
но и сред сирийците).  В 
случая е важно, че “Виде-
ние Исаево” е бил люби-
мо четиво на българските 
богомили.  Според изве-
стен изследвач, тексто-
логичният и сравнителен 
анализи сочат, че латин-
ското Visio Isaiae е пре-
вод от старобългарското 
Видение Исаево, а не от 
гръцки.  Известно е освен 
това, че в „Кирило-Мето-
диевата традиция по на-
шите родни земи  съще-
ствуват не само следи, 
но и свидетелства от по-
ложително въздействие 
на апокрифната книжни-
на”.  Оказва се възмож-
но в настоящия случай 
“Видение Исаево” да е 
старобългарска творба 
на основата на донесен 
от булгарите апокриф, 
както и други подобни, за 
които се предполага, „че 
са създадени (или най-
малко основно редакти-
рани) в славянска среда”.  

Гореизложеното би 
имало стойност във 
връзка с мненията на 
различни изследвачи от-
носно възможни влия-
ния в работата на Данте 
Алигери (1256-1321 г.) 
по известната Божестве-
на комедия.  Едни от 
тях предполагат, че тя е 
била внушена от апокри-
фа “Видение на апостол 
Павел”.  Други, също 
без да оспорват нейната 
оригиналност, са озада-
чени от „външното сю-
жетно сходство” между 
детайли при описанието 
на ада и рая”.  Още през 

ХІХ век е било установе-
но, че пътешествието в 
отвъдния свят е било от-
давна разработвана в из-
точната литература тема, 
свързвана обикновено 
със зороастрийската тра-
диция (според някои и със 
северния шаманизъм).  
Като по-известни произ-
ведения в тази връзка се 
посочват: “Арда-Вираз 
наме” от VІ-VІІ век, по-
емата на персиеца Синай 
от ХІ-ХІІ век и, като най-
ранен пример, текстът 
от надписа върху камък 
(Сар-Мешхед, Иран)  на 
живелия през ІІІ век саса-
нидски жрец Картир.  И в 
трите случая се говори за 
пътешествие на благоче-
стиви и праведни избра-
ници в отвъдния свят.  Там 
те виждат тържеството на 
праведните в рая и мъки-
те на грешните в ада. 

Като една от възможно-
стите да се установи евен-
туален посредник в горния 
случай, бихме предполо-
жили, че вероятен превод 
на апокрифа “Видение 
Исаево” от сирийските 
или арменските покръ-
стители също на „хунски 
език” за булгарите в Пред-

кавказието, е достигнал 
до последните в Дунавска 
България.  Преведен тук 
на старобългарски, той 
впоследствие е бил пре-
несен от тях, или вече от 
богомили в Италия към 
Х-ХІ век, и там преведен 
вече на латински език.  Не 
е изключено предполага-
емият „хунски” превод на 
“Видение Исаево” да е по-
паднал в Италия и пряко, 
с късно заселилите се там 
панонски или приазовски 
булгари още през VІІ век, 
и разказът да е бил изве-
стен на заобикалялото ги 
тогава местно население 
няколко века по-рано. 

В прародината си булга-
рите знаят различни орна-
менти – плетеници – част 
от т.  нар тамги, един от 
които – символ на дълго-
летие (вечност, безкрай-
ност), е бил известен и на 
старобългарите, заедно 
със берингския символ 
“дълголетие”.  

Без неговите текстилни 
варианти и без магиче-
ското значение на тяхното 
втъкаване, българските 
котленски, чипровски и 
пиротски килими са не-
мислими.  Оригиналът и 

Булгари и богомили 
в Италия и епохата, 

предшествала 
Ренесанса

вариантите на символа 
са известни в цяла Евро-
па.  Под влияние на спо-
менатия дуалистичен све-
тоглед той придобива у 
булгарите още в Централ-
на Азия и вариант от две 
отделни, сплетени в едно 
звена, срещан и в средно-
вековното българско изку-
ство.  

С пълно основание бих-
ме нарекли този символ 
„богомилски”.  Любопитно 
е дали такъв символ ще 
се открие в италианско-
то ренесансово изкуство, 
тъй като засега такъв 
срещаме само в българ-
ското, монголското и в 
японското изкуства две-
те костенурки. 

След проучването на 
значителен материал 
установяваме, че имен-
но въз основа на този 
символ в средновековно-
то европейско изкуство 
се появява декоративен 
стил – плетеница, бога-
то засвидетелстван и в 
дърворезбата на вратите 
шедьоври от Хрельовата 
кула в Рилския манастир, 
и от манастири в старите 
югозападни предели на 
България (Слепчански, 

Трескавец и др.), прите-
жаващи прекрасни пара-
лели в подобни резбовани 
врати и скулптирани ка-
менни стели – „хачкари”, 
отново в Армения. 

В Италия символът е 
познат на художници, ар-
хитекти, лютиери, резба-
ри по дърво и кост, фа-
леристи, оръжейници, 
тъкачи.  Българска изку-
ствоведка ( Братанова) 
установи, че оригиналът 
му е единственият ор-
наментален мотив, из-
ползван от Леонардо да 
Винчи.  Оригиналът кра-
си и огърлицата на висок 
ватикански орден.  Веро-
ятно чрез художници или 
висши духовници булгари 
(като кардинал Булгаро)
символът е проникнал и в 
скрипториите на Ватика-
на, тъй като украсата на 
заглавни листове и раз-
лични миниатюри в мно-
жество католически еван-
гелия и псалтири от VІІ век 
насам съдържа оригинала 
и вариантите му. 

Към традиционните за 
булгарите в Централна 
Азия символи и емблеми 
отнасяме и особен вид 
трилистник, свързван там 
отрано с култа към праде-
дите и украсяващ по пра-
вило неговите маски, му-
зикалните струнни лъкови 
инструменти, знамето с 
конска опашка (каквото и 
старобългарите имали).  
В Европа трилистникът 
се среща в България най-
рано края на VІІ век, по 
коланните накрайници в 
находката на с.  Акалан, 
почти във формата на из-
вестната по-късно в евро-
пейската хералдика ли-
лия – Fleur de lis, при това 
върху едва ли не истински 
гербов щит.  Тук следва 
да припомним голямото 
значение на колана и не-
говата украса и емблеми 
за булгарите: белег за 
посвещение – инициация 
на младите и за ранга и 
длъжността на възрастни-
те. 

(Следва)

Псалтир от VІІ век с плетеницата
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8 На 28.11.2012 г. в ч-ще „Сла-
вянска беседа» ИК „Нова 
цивилизация» под редак-

торството на акад. Панчев пред-
стави пред 

писатели и поети две нови 
книги за обсъждане и оцен-
ка. Първата книга бе от Рей-
монда Резников „Катари и 
тамплиери», преведена от 
френски на български език от 
Ева Тодорова, а втората „Бур-
гурски апокрифи» от Герил 
Сивер.

Госпожа Ева Тодорова за-
позна присъстващите със 
съдържанието на книгата и 
нейното историческо значе-
ние за Ренесанса на Западна 
Европа, а г-н Вълчо Камбуров 
- председател на Клуба за 
поезия и музика „Св. София, Вяра, Надежда и 
Любов», говори за нейната значимост за българ-
ските граждани.

Поради обстойното и обширното изказване 
на автора на втората книга Герил Сивер, вре-
мето за обсъждане от страна на публиката бе 
съкратено. Заслужава да се каже онова, което 
авторът пропусна. В книгата са изложени, което 
е похвално, десетки лингвистични и историче-
ски примери, които с помощта на екзегетиката, 
той изумително обясни. Приложенията в книгата 
могат да бъдат методически указания за продъ-
лжаващи изследвания на историческите факти. 
С „приложенията» Сивер се явява като оригина-
лен писател - историк, на когото всеки читател 
би му се доверил. Аргументирано разобличава 

писанията на минали и сегашни фалши-
фикации, както за древната Бур-гурска ци-
вилизация, така и в настоящата демокра-
тична действителност. Например:

... „България не е била под турско роб-
ство!». Един от нашите 
бивши държавни ръко-
водители бе заявил, че е 
имало само турско присъ-
ствие. ... „Нямало е Април-
ско въстание, нямало е 
Баташко клане, нямало е 
Арменски геноцид, холо-
кост!!!». На стр.13, 14, 15 
историкът Сивер цитира 

няколко наши „научни писатели-
ренегати» като:

Пламен Цветков, който в на-
учния си труд „България и Бал-
каните от древността да наши 
дни» (1988 г.) е писал: „Българите 
са злобни, жестоки, гнусни, канибали, подли...». 
На 797 страница той клевети и петни нашето От-
ечество и народ, докато на времето френският 
президент Франсоа Митеран пред цял свят е за-
явил: „Българският народ е един от създателите 
на съвременната цивилизация на нашата пла-
нета». Американският професор Норман Дей-
вис в книгата си „История на Европа» е написал 
„Корените на Европейската култура трябва да 
се търсят в България».

Сивер цитира и други историци загубили 
българския си образ като Ясен Кавада, който 
в книгата си „Грешки в българската история» 
(1999г.) пише: „Създател на България е Вавилон-
ският владетел Наву -Худоносар Дуло и еврей-
ската царица Тамара (920 г. до Хр.)».

Татяна Ваксберг, която за да противопостави 
българите - християни на мюсюлмани скалъпи 
филма-фалшификат „Технология на злото»... 
Писателят Мехмед Кючюк е разобличил филма, 
цитирайки думите на Митхад паша - губернатор 

на Дунавския вилает, който пред Евро-
пейската общественост е заявил:

„...Сред българите има един милион 
мюсюлмани, които не са дошли от Ана-
дола, а са потомци на българи обърна-
ти в Исляма по време на завоеванието 
и следващите години...».

Фалшифицирането на Българска-
та история и унижаването на народа 
продължава и сега - пише Сивер в сво-
ята книга.

Накрая на книгата си авторът възму-
тен пита: „Не настана ли време за при-
лагане на драстичен закон спрямо 
хулителите, посегателите и унищожи-
телите на българското духовно и исто-

рическо наследство, подобен на действащия в 
Западния демократичен свят за озаптяване на 
съвременните антисемити?»

Книгата е ценна, защото разкрива много ис-
тини за българската история и за настояща-
та действителност. Тя аргументирано слави 
българското родолюбие и остро критикува ро-
доотстъпниците. Тя се явява и като будител на 
обществената съвест за любов към Родината и 
зорко опазване на историческите завети.

КРАТКА РЕЦЕНЗИЯ 
НА ДВЕ НОВИ КНИГИ

Целта на всяка книга – проза или поезия, 
е да даде не само научно или естетиче-
ско познание, но и да буди обществената 

съвест за опазване красотата на живота или да 
бичува престъпността в обществото и вътрешни-
те врагове в човека като например – лицемерие-
то, алчността, завистта, подлостта и др.

Писателката Мариана Ралчева Праматаро-
ва за мен е богато надарена творческа личност. 
Автор е на книги с разнообразна тематика: исто-
рико-познавателна, педагогическа, издала е сти-
хосбирки, печата статии… Тя е призната поетеса, 
композирала е детски песни, печелила е награди 
от литературно-музикал-
ни конкурси.

Всеки културен човек, 
който желае да разшири 
познанията си за света, а 
няма финансови възмож-
ности, може да се снабди 
с книгата от Праматаро-
ва „Градове, храмове, 
колоси”, издадена от ИК 
„Новата цивилизация” 
ЕООД – под редактор-
ството на акад. Атанас 
Панчев. Авторката на 
книгата дава интересни 
знания за историческите 
забележителности на Европа, Близкия и Сре-
ден Изток, за древни светилища, намиращи се 
в земите на траките, Египет, Картаген и в Евро-
пейските столици. Всеки, който чете книгата, се 
възхищава на логиката в стила и богатството на 
изразните форми.

След спечелените награди от Международния 
конкурс за поезия „Белоцветните вишни” (2010 г.), 
Националния конкурс за популярна песен „Бур-
гас и морето” (2008, 2009 г.), Националния кон-
курс за поезия „Любовта е пиянство – пиянство 
от любов” (2011 г.), участието й в Националната 
научна конференция „България в световната ци-
вилизация – дух и култура” (2012 г.), Праматарова 
през тази 2012 г. издаде и новата си стихосбир-
ка със заглавие „Митологично… и не съвсем” 
чрез същата редакция.

Преобладаващите стихотворения в стихос-

бирката са изградени по изискванията на бе-
лите стихове. Тази поетична методика, според 
изказването на световно известната Маргарита 
Алигер, разкрепостява поетите от оковите на ри-
мите, броя на стъпките, ударени или неударени-
те срички или накратко казано – от законите на 

силаботоническото стихосложение.
В стихотворенията „Февруари”, „Метаморфо-

за”, „Есенно”, „Тасос” и др. поетесата използва 
тропите като форми с преносно значение. Ме-
тафорите по значение са първи сред тропите:

„… Обвита в кристалния шепот
на зимата, се чувствам
по-силна от всякога” 
   Стих. „Метаморфоза”

„… Ледената усмивка
на устните ми
потвърди безлюбието”
                                            Стих. „Възмездие”

„… Под снежната корона на дърветата…”

„… Пулсиращото сърце на февруарската луна
изпрати сребърни амурчета
в прегръдката на зимата”
                                              Стих. „Февруари”

В цитираните стихове се вижда, че авторката е 
използвала и метонимията. Тези тропи подсил-
ват поетичността на зимната обстановка.

Трябва да добавя още, че ключовите думи в 
куплетите, наречени лайтмотиви са ясно под-
чертани, за да изпъкват основните идеи.

Според моя съкратен литературен анализ, 
стихотворението „Като спомен” заслужава по-

висока оценка, защото освен стоежа на поетич-
ното съдържание, така и формата – се доближа-
ва до силаботоническото стихосложение на 
мерената реч:

„… Ти ще се завръщаш като вик  -  9 – 3   - 
стъпки

отронен лист, внезапен спомен.  - 9 – 3
Ще те посреща моя лик  - 8 – 3
всичко заличил с букет огромен”  - 10 - 3

Сричките са почти спазени, ударенията и 
стъпките по брой са отмерени. Римите са кръсто-
сани и успешно поставени. Женските и мъжки 
рими допринасят за музикалността на куплети-
те. Да, мерената реч не трябва да се подценява, 
защото повечето от нашите възрожденски песни 

са написани по за-
коните на силабо-
тоническото сти-
хосложение. Така 
поезията отразява, 
възпява живота 
и историческите 
събития.

Докато има кра-
сота в Природа-
та, докато човек 
създава човека, 
докато има Любов 
и Обич между хо-
рата – дотогава ще 
има поезия и пес-
ни…

Сигурен съм, че 
писателката Мари-

ана Праматарова ще се утвърди като звезда в 
българската литература и ще стане поет-класик 
в мерената реч.

Двете рецензии подготви 
Аспарух ВАНГЕЛОВ

Докато има Любов - ще 
има поезия


