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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.  7-8

Интервю на Мариана ПРАМАТАРОВА

Силвия Георгиева Маркова е родена 
на 14 март 1982 в град Бургас. Завърши-
ла е Приложна лингвистика и Междуна-
родни отношения в университета „Жан 
Мулен”, Лион, Франция. Сега работи като 
администратор във Финанси и човеш-
ки ресурси по проект с Лекари без гра-
ници в Папуа Нова Гвинея. Мениджър е 
на проект в сферата на транспорта във 
Франция - Лион, Тур, Валансиен, Екс ен 
Прованс.

Скоро се завърнахте от хуманитарна 
мисия в Папуа Нова Гвинея по линия на 
„Лекари зад граница“. Разкажете малко 
повече за организацията и как попад-
нахте в редиците й.

Здравейте! Ще ви разкажа как попад-
нах в хуманитарната организация Лека-
ри без граници и как осъществих моята 
мечта да замина на хуманитарна мисия. 
Първо бих желала обаче да ви разка-
жа какво представлява организация-
та, в която работих, и какви са нейните 

цели. Лекари без граници е независима 
медицинска хуманитарна организация, 
създадена преди повече от 40 години, 
която осигурява спешна помощ на хора, 
засегнати от въоръжени конфликти, 
епидемии, природни бедствия и липса 
на здравно обслужване. Организация-
та предлага медицинско обслужване на 
хора въз основа на техните нужди и неза-
висимо от тяхната раса, религия, пол или 
политическа принадлежност. Дейностите 
на организацията се ръководят от меди-
цинската етика и принципите на неутрал-
ност и безпристрастност. Тя си запазва 
правото да говори, за да привлече вни-
манието към пренебрегвани кризи, за да 
оспори недостатъци или злоупотреби на 
системата, отрази геноциди и злоупотре-
би, както и да се застъпи за подобряване 
на медицинското лечение в засегнатите 
райони. Работим в 70 страни в Африка, 
Азия, Близкия Изток и Южния Пасифик. 
Няма да мога да опиша различните про-
екти, както и цялата дейност на органи-
зацията, защото за това са изписани до-
ста книги и всеки проект е тясно свързан 
с политическата обстановка в страната и 

проблемите на населението й. 
Организацията отхвърля идеята, че 

бедните страни заслужават трето каче-
ство медицинска помощ и се стреми да 
осигури висококачествени грижи за па-
циентите. През 1999 г., когато организа-
цията бе удостоена с Нобелова награда 
за мир, обяви, че парите ще отидат за 
борбата срещу пренебрегваните заболя-
вания. За тези, които са по-любопитни, 
бих казала само, че се работи в изключи-
телно изолирани и бедни райони с лип-
сващо здравеопазване - затова сме и без 
граници. 

Бих искала също така да ви разкажа 
как аз самата попаднах в тази организа-
ция и какви бяха личните ми мотиви да 
се ориентирам в хуманитарната сфера. 
Завършила съм успешно приложна линг-
вистика и международни отношения в 
университет Жан Мулен в Лион. Cлед 
като приключих университетското си об-
разования, работих няколко години във 
Франция в различни фирми в сферата 
на частния бизнес. Идеята да дам своя 
принос в сферата на хуманитарната и 
социалната сфера се роди много отдав-
на, още когато бях ученичка. И реших, 
че искам да работя в тази насока. Отне 
ми десет години, за да узрея достатъчно 
и да осъществя това, което цялото ми 
същество желаеше. В живота има време 
за всяко нещо и нещата се случват не ви-
наги, когато ние поискаме, а когато сме 
готови. Имах нужда да виждам къде оти-
ва енергията и трудът ми и да вярвам в 
каузата и това, което правя. Желаех да 
се чувствам полезна и знанията и умени-
ята ми да се използват за блага цел. 

НА 17000 
МИЛИ  
ОТ ДОМА
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Излезе от печат най-новата книга 
на д-р Иван Венев. 
За контакти: тел. 02/870 11 35; 02/992 50 01.

Цена 12 лева

Здравейте приятели!

Искам да ви запозная с един мощен и инова-
тивен инструмент за ПРЯКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
на нас, европейските граждани, върху реше-
нията на Европейския Парламент - нарича се 
Гражданска инициатива. Какво представлява 
тя? Комитет от седем човека, жители на седем 
различни държави от ЕС, предлага за обсъж-
дане даден въпрос, засягащ всички граждани 
на Европа. След като инициативата бъде реги-
стрирана от Европейската комисия, се пуска в 
ход - т.е. започва събирането на подписите от 
всички държави-членки. Ако седем от тях съ-
берат минимален брой гласове (например за 
България този брой е 13 500 гласа) и един ми-
лион подписа общо в рамките на една година, 
Гражданската инициатива отива за обсъждане 
директно в Парламента, където наши предста-

вители и защитници са точно тези седем чове-
ка, инициатори на подписката.

Първата Гражданска инициатива е STOP 
VIVISECTION. Участвайте активно в нея - под-
пишете, за да спрем безмислената жестокост, 
на която са подложени милиони животни вся-
ка година в услуга на ФАРМАЦЕВТИЧНАТА 
ИНДУСТРИЯ. Няма никакви причини да се 
използват животни за опити, защото не сме 
еднакви с тях - лекарство, което на животните 
не вреди, може да е вредно за нас и обратно, 
лекарство, което е от голяма полза за нас, да е 
вредящо на някои опитни животни. Затова ние 
обединени можем да сложим край завинаги на 
този ХОЛОКОСТ. 

ВАЖНО! Ако тази първа Гражданска иници-
атива има успех, след нея ще последват и дру-
ги, защото ние сме законодателите.

Подпишете инициативата във http://www.
facebook.com/l/mAQFXSH2IAQFxtQ7Kla8
QmJSPbD2IsG9VLQyvJa4WokLYGg/www.
stopvivisection.eu/bg 

Участвайте активно, нека покажем на цяла 
Европа, че сме достойни и цивилизовани 
граждани - нашите предци никога не са изде-
вателствали върху животни и ние също не сме 
съгласни с ужасите, които други извършват в 
наше име.

ВНИМАНИЕ при подписването!
В софтуера редът на БАЩИНО и ФАМИЛНО 

име е обърнат. При допусната грешка от по-
пълващия гласът му става невалиден. 

STOP VIVISECTION 
http://www.facebook.com/l/BAQEoorhhAQEc17
4VTU6aePPjt2kDkm5I6nxZ3WavvigZUg/www.
stopvivisection.eu

Минко 
ПЕТКОВ

Граждани, 
българи, за 

да осигурим демократич-
ното развитие на Бълга-
рия са необходими прио-
ритетно да бъдат приети 
двата основополагащи 
закона, гарантиращи де-
мокрацията, които могат 
да бъдат приети без про-
такане, без Велико народ-
но събрание, без рефе-
рендуми, веднага в след-
ващото Народно събра-
ние. Те не противоречат, 
а напротив, утвърждават 
Конституцията, а именно:

Глава първа – Основни 
начала; чл.1:

(2) Цялата държавна 
власт произтича от на-
рода. Тя се осъществя-
ва от него НЕПОСРЕД-
СТВЕНО  и чрез органи-
те, предвидени в тази 
Конституция.

(3) Никоя част от на-
рода, политическа пар-
тия или друга организа-
ция, държавна институ-
ция или отделна личност 
не може да си присвоява 
осъществяването на на-
родния суверенитет.

Ето какво повелява Кон-
ституцията, но не е въ-
ведено чрез закон. Тук е 
мястото и сега е времето 
това да бъде установено 
чрез закона за непосред-
ствено /пряко/ участие и с 
право на вето на суверена 
– народа /гражданското 
общество/, - въвеждане в 
сила на закона за пряко 
участие чрез електронно 
гласуване на всеки граж-
данин и на гражданското 
общество като цяло.

Как ще се получи на 
практика: Всички сме гле-
дали предаването „Рефе-
рендум”, в което накрая 

се обявяват резултатите 
от гражданския вот на 
електронното табло – по-
високият процент опреде-
ля гражданския вот.

Само така със закон не 
само във върховния орган 
Народно събрание, но и 
във всички ведомства на 
държавните институции 
ще се установи върховни-
ят на Конституцията, га-
рантиращ управлението 
– не чрез контрол, а чрез 
пряко участие и право на 
вето на гражданите да уп-
равляват.

По предварителната 
програма за работа на 
всяко ведомство, граж-
даните ще се запознават 
и пряко ще участват чрез 
електронен вот – на хар-
тиен носител, и ще при-
лагат основното си кон-
ституционно право – да 
управляват. Центровете 
за електронен вот ще бъ-
дат разположени в цялата 
страна и всеки гражданин 
по интересуващ го въпрос 
ще депозира своя глас в 
районния център и чрез 
него в съответното дър-
жавно ведомство.

Чрез закона ще се оп-
редели и лимит /брой/ 
на гласоподаватели най-
малко имащи право на 
вот. Чрез по-високия про-
цент пък ще се установя-
ва правото на вето.

Вторият основополагащ 
закон е Избирателният 
закон: как да избираме, 
предлагаме и отзовава-
ме народните представи-
тели. Чрез първия закон 
– по-важния, ние устано-
вяваме основното консти-
туционно право – прякото 
участие на суверена във 
властта. По този начин 

установяваме истинско, 
е не подменено косвено /
чрез партии/ управление 
на суверена. Чрез два-
та закона се въдворява 
принципът „Който плаща, 
той поръчва музиката”. 
Досега народът плаща-
ше, а други /партиите/ по-
ръчваха музиката за себе 
си и затова се получи не 
демокрация, а партокра-
ция и пълно установяване 
на модела мафия-държа-
ва. Чрез тези два закона 
се установява демокра-
цията, каквато досега не 
е съществувала.

Във втория закон ще 
се въведе мажоритарен 
вот – 100%. Всеки де-
путат, ако не изпълнява 
програмата на партията 
си, ще бъде отзоваван 
след доказани нарушения 
и злоупотреби с доверие 
и власт. Впрочем според 
двата основни закона на-
родните представители 
ще имат само функция на 
изпълнители /чиновници/ 
на гражданското упра-
вление. Те могат за бъ-
дат редуцирани например 
до 100 броя. Основна ще 
бъде работата им в отдел-
ните комисии на Народно-
то събрание, в които ще 
се стараят да предлагат 
на суверена качествени 
закони за гласуване.

В избирателния закон 
може да се приемат и 
други градивни предло-
жения. Съдии, прокурори, 
районни, градски и висши 
полицаи всички чрез вто-
рия закон трябва да се из-
бират от гражданите, ако 
искаме в България да се 
установи истински демо-
кратичен ред.

Всички последващи за-
кони – срещу монополите, 

образователни, закони за 
правораздаването и пр. 
ще се установяват и ще 
работят за демократичен 
правов ред само след 
като приемем първите 
два закона.

Граждани, всичко дру-
го освен горепосоченото 

Гражданската инициатива STOP VIVISECTION

е бла-бла и ще ни води 
само до продължаване на 
агонията на обществото 
ни и до най-лошото.

Крайно време е да се 
вземем в ръце и да си 
построим къщичката на 
здрава основа върху ска-
ла, за да я има България! 
За чиста и свята републи-
ка, каквато искаше Лев-
ски!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Петър ДЪНОВ
 
Казвам: При възпитани-

ето може да правите му-
зикални опити. Правете 
различни опити да поощ-
рявате клетките си, защото 
те в музиката се кредити-
рат. Всяка нехармонична 
мисъл се възприема и вся-
ка хармонична мисъл се 
приема от клетките. Затуй 
винаги музикално тряб-
ва да се говори на тяло-
то. Растене без музика не 
може да има и здраве не 
може да има. Мозъкът не е 
хармонично направен без 
музика. Сърцето не бие 
правилно. Казвам: В ново-
то възпитание първо тряб-
ва да се тури музиката, за 

да бъде мозъкът в нормал-
но състояние, за да бъде 
сърцето в нормално състо-
яние и за да бъде тялото в 
нормално състояние.

***
Аз бих желал, всички 

мои ученици да знаят да 
пеят и да свирят. Ако не 
могат да свирят, поне да 
знаят да пеят. Онези, които 
не знаят да пеят, ще бъдат 
само слушатели, оглаше-
ни, но ученици без музика 
не могат да бъдат. Всеки 
от вас трябва да знае да 
пее! Запитват: Няма ли из-
ключение от това, защото 
има братя и сестри, ду-
ховно издигнати, които не 
знаят да пеят и да свирят? 

- Все им липсва нещо, все 
им липсва едно благород-
но чувство. И тъй, ние ще 
употребим музиката, като 
средство за възпитание.

*** 
Искате да станете музи-

кални, да разбирате музи-
ката, проектирайте ума си 
към двете страни на този 
ръб, над краищата на веж-
дите. Като продължавате 
около година тези опити, 
ще обикнете музиката, и ще 
се зароди във вас желание 
да пеете. Някои мислят, че 
музиката е отвън. Не, тя 
е вътре. Господ казва: “Аз 
съм посадил семенцата, ти 
ще ги поливаш и музиката 
ще дойде”.

За възпитанието

кри с лъжи Юдея, Звездата на Бранника - Рим, 
а Звездата на Отшелника - Византия. А наро-
дите се не бяха още родили на Земята, но те 
живееха в чертозите на Господнята Премъд-
рост.

И вси народи получиха от Вечния по един 
звезден дух. Само над България тъмнееше 
мрачина - и звезден ангел не развя криле над 
нея.

И ронеше сълзи ангелът, що пазеше Бълга-
рия, че всички си имаха другар, а той нямаше. 
И с плач поиска от Бога звезден дух - другар да 
му даде. Та се смили над него Творецът, ала 
нямаше вече звезда и звезден дух.

И духна тогава Бог в простора - и осени с бо-
жествено мановение Млечния път да властва 
над България...

И превратна бе участта на Египет, умря-
ха двата народа-близнаци на Междуречието, 
изгоря Елада, погина Юдея, разсипа се Рим, 
само Византия и България останаха...

Но този, що се вслушва в пророчески веща-
ния, знае твърдо, че неповолни бранни дни ще 
разсипят и Византия навсегда, а България като 
Огнена птица ще се възражда из собствената 
си пепел, та докрай на вековете ще пребъде...

...Защото гаснат звездите една по една, ала 
Божият пояс ще свети вечно - и Млечният път 
ще бъде светъл саван над мъртвата вселена...”

Из “За съдбата на народите” - 956 година
 

(Публикувано в том 2-2000 на сп. “Българ-
ски писмена – Les lettres bulgares”) 

Притча 
за дъщерята
 
 
Младо семейство решило да прекара ден в уса-

мотение и да не отваря вратата никому.
Рано сутринта потропали родителите на мъжа. 

Не им отворили. По-късно потропали родителите на 
жената. Първоначално не отворили и на тях, но же-
ната не издържала и се разплакала. Мъжът пък не 
устоял на сълзите й и отворили вратата.

През годините на семейството се родили няколко 
момчета и накрая една дъщеря. По случай раждане-
то на момиченцето бащата устроил голям празник. 
Попитали го:

- Но защо ти не постъпи така при раждането на 
нито един от синовете си?

- Че как няма да празнувам?! - отвърнал той. - 
Роди се тази, която ще ми отвори вратата!

“...А в четвъртия ден Господ създаде звез-
дите - да красят твърдта небесна - и да бъдат 
знамение за векове и народи. Седем едри 
звезди сътвори Предвечният - и седем области 
на небето им повери.

И вложи Творецът седем духа в седемтях 
светила небесни, та седем ангела се родиха. 
И повери на всеки ангел по един от седемте 
народа - да го ръководи.

И ангелите, на които бе поверено да водят 
народите, се сдружиха с ангелите, що бяха па-
зители на тези народи, та всеки народ имаше 
по два ангела - един да го води, а друг да го 
пази.

Слънцето разпери криле над Египет, Месе-
чината - над Междуречието, Вечерницата се 
спря над Елада, Звездата на Посланника по-

Предсказания 
за България от 
Петър Осоговеца, 
богомилски жрец
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Трета част

Борислав ИВАНОВ

(Продължение от брой 6)

Индоиранските народи по традиция се считат 
за потомци на Героя-Слънце. В индийския епос 
слънцето Суря се отъждествява с божествения 
герой Мартанда, познат още под името Вивас-
ват (жива светлина?), прародител на хората, 
ведически аналог на иранския първочовек Гая 
Маретан (Гайомарс, Каюмарс, Гайомарт). Спо-
ред мен името Гая Маретан освен в обичайния 
си авестийски превод „жив смъртен” би могло да 
се тълкува и като „жива светлина”, защото „мар” 
е универсална дума за „светлина” (вж. кн. „Сле-
ди от светлина”). Изключение не правят траките 
със своя Тракийски конник Херос (Тракийски Ге-
рой, Сурегетес), както и волжките българи със 
своя зооморфен герой Мардукан-Гарван (Сабан, 
Субаш). Черноморските скити смятат за свой 
предтеча соларния герой Колаксай (Коледа), а 
родоначалник на средноазиатските владетели е 
Героят-Слънце Сиявуш от рода на легендарните 
Кеянидски царе от град Балх, столица на сред-
ноазиатска Балхара (Бактрия). Персийските цар-
ски династии също започват от Кеянидите. Балх 
е градът, в който пророкът Зороастър полага на-
чалото на нравствената Зороастрийска вяра. Ке-
янидските царе са първите покровители на тази 
религия, издигнала Човешкия дух до неподозира-
ни висоти. Като се има предвид, че самата „Аве-
ста” посочва Сияваршан (Сиявуш) за владетел 
на райската страна Кангха, често отъждествява-
на с арийската прародина Арияна Вежа, с осно-
вание може да се приеме Сиявуш за родоначал-
ник на арийците-зороастрийци. Понятието „арий-
ски” (авест. airya, староперс. ariya) в нравствен 
смисъл означава чист, светъл, възвишен, искрен, 
като отрицание на мръсен, мрачен, долен, подъл. 
Въпреки изключителната си популярност няма 
сведения за официален култ към Сиявуш в зоро-
астрийска Персия. Там той остава само любим 
литературен герой (подобно на Крали Марко), 
защото ортодоксалният персийски маздеизъм не 
допуска обожествяване на човешки същества. 
В осетинския „Епос на нартите” бог създава ге-
роя Сауас и го закалява в огън и вода. Така той 
става първия Ас – предтеча на скитите аси (ала-
ни). Скит е името на скитския родоначалник, по-
знат от херодотовата „История” (кн. ІV, 10) от 5 в. 
пр.н.е. Писателят от 10 век Ибн Фадлан нарича 
българите от Волжка България „ас-сакалиби”, т.е. 
ази-скити, което название указва възможно съот-
ветствие на скитските легендарни герои Сауас и 
Скит с известните български първопредци Зиези 
(според Анонимния римски хронограф от 354 г.) и 
Азак (Иджик; според „Джагфар тарихи” от 17 век; 
за историографската еквивалентност на имената 
Скит и Азак вж. кн. „Поклонници на светлината”). 
Принадлежността на българите към азите-ски-
ти се потвърждава и от арменската география 
„Ашхарацуйц” от 7 век, която разполага областта 
Велика Азия върху територии, съвпадащи със зе-
мите на известната Кубратова Велика България, 
простираща се в Скития, от Азовско море до река 
Дон и на юг до Кавказ.

Всеизвестно е значимото влияние на поначал-
но безкнижовния Зороастризъм върху формира-
нето на по-късните универсални книжовни рели-
гии. Хилядолетното господство на нравствената 
Зороастрийска вяра в Евразия (почти до 8 век) 
залага  индоиранския авестийски език в основите 
на големите европейски езикови групи – роман-
ска, германска, славянска. Нищо чудно тогава, 
че „люлката на царете” Балх - градът на пророка 
Зороастър и столица на  древна Балхара (Бак-
трия) в Средна Азия, се оказва епицентър на 
разпространение на териториалната държавност 
при скитите, мидийците, персите, партите, куша-
ните, атиловите хуни, ефталитите, кавказките, 
северно-черноморските, балканските и волжки-
те българи, и навярно при още много други на-
роди във всички посоки на света. Нравственият 
заряд на вярата и информационният потенциал 
на азбучно-мотивирания език са основни държа-

вотворни фактори при изграждане на некнижов-
ните териториални държави на азите-българи 
(вж. стат. „Велика земя държава” от кн. „Следи 
от светлина”). Така както градът-държава Рим се 
превръща в център на световна книжовна импе-
рия, а по-късно в център на книжовната Христи-
янска религия, така векове преди това град Балх 
и Балхара (Бактрия) е център на некнижовната 
териториална държавност и на некнижовната Зо-
роастрийска религия.

В предишни книги предложих възможно раз-
читане на името България с помощта на „Гово-
рещата азбука” като БъЛъ ГРъ – велика земя – 
държава. Но обичайно „държава” е синоним на 
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„царство”. Така че за нашите деди думите Бълга-
рия, държава и царство са били равнозначни по-
нятия. Още повече, че думата „бал” (”мал”) има 
универсално историческо приложение в смисъл 
на „владетел”, „цар”.  Следователно би могло да 
се допусне, че известните от историята „царски 
скити” винаги са били българите, макар и под 
различни имена, например по Северното Черно-
морие басили (от „василевс” – цар на гръцки), 
в Предкавказието малкари (от „малк” – цар на 
арамейски), в Кавказ балкари (от балхара – цар 
на индийски; вж. Ал-Бируни „Хронография”), в 
Украйна черкаси или черни българи (от ЧъРъ – 
първи, цар), в Предкавказието също хоногури (от 

Фрагмент от теракотена ваза 
(3–2 в.пр.н.е.) от гр. Амисос (дн. гр. 
Самсун в Турция на анадолското 
крабрежие на Черно море)
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„хан” – цар на хунски) и сарагури 
(от „сар” – цар в Месопотамия).

Най-авторитетни средновеков-
ни писатели приписват на Алек-
сандър Велики (336 – 323 г. пр.н.е.) 

основаването на град Болгар на река Волга. В 
епическото произведение „Искендер-наме”, све-
товно известният азърбейджански поет Низами 
Гянджеви (1141 – 1203 г.) пише: „Цялата тази земя 
се нарича Болгар (Волжка България). Шаховете 
на тази земя са потомци на войните на Румска-
та държава. Искендер (Александър) създал град 
Болгар, който преживял небивал разцвет.” А в 
първата космография на персийски език „Сътво-
рени чудеса”, персийският автор от 12 век Над-
жиб Хамадани дава следните сведения за волж-
ките българи: „В град Болгар е техният падишах, 
който се явява един от потомците на Александър 
Велики, наричан още Зул-Карнайн (Двурогият)”. 
Легендарната съпричастност на Александър Ве-
лики с гр. Болгар, столица на Волжка България 
на река Волга, очевидно се дължи на реалната 
историческа съпричастност на великия завоева-
тел с град Балх, столица на срезноазиатска Бал-
хара (Бактрия). След унищожаването на Балх от 
тюрките през 6 век, съвсем логично, свещеният 
за мюсулманите град Болгар замества Балх в 
преданията за Александър Велики, защото напъ-
лно основателно са считали българите за произ-
хождащи от Балхара (Бактрия) със столица град 
Балх - люлката на царете, градът на Кеянидите, 
на Зороастър, на Сиявуш, на принцеса Роксана 
- съпругата на Александър Велики и майка на не-
говия официален наследник Александър IV.

Увенчан от историята с непреходна слава, 
„царят на царете” Александър е почитан и дори 
обожествяван през Античността и през Средно-
вековието като соларен герой в различни религии 
по света, в епоха, когато на мода е обожествява-
нето на човешки същества - царе и жреци про-
роци, например Буда, Залмоксис, Исус, Мани, 
египетски фараони, римски императори. На фиг. 
5, фрагмент от теракотена ваза (3–2 в.пр.н.е.) от 
гр. Амисос (дн. гр. Самсун в Турция на анадол-
ското крабрежие на Черно море) представя Алек-
сандър в образа на Хелиос Космократор или на 
слънчев бог. Навярно поради дълбоко вкорене-
ния сред населението езически култ към слънце-
то, изображения на Александър присъстват в 
средновековни християнски храмове. Сцената на 
възнесението на Александър върху колесница, 
теглена от два грифона, се среща както в руски 
православни храмове, така и в катедралата Сан 
Марко във Венеция. Летописецът Теофилакт Си-
моката (580 – 640 г.) в своята „История” (кн. 6, гл. 
5, 2) свидетелства за известен християнски храм 
на „мъченика Александър” в гр. Анхиало (дн. По-
морие), опожарен от аварите през 593 г. (Теофан 
Изповедник (760 – 818 г.) в „Летопис” нарича опо-
жарения храм в Анхиало „светия Александър”).

В сърцевината на зороастрийската божествена 
космология стои разбирането за Мъдростта като 
първичен градивен елемент на вселената, от кой-
то произтичат всички явления и процеси в приро-
дата. Мъдростта е вечна, неделима, неизменна, 
изначална субстанция на вселената. Мъдростта 
предшества появата на божествата, предше-
ства дори самия Творец, самосъздалия се Цар 
Мъдрост - Ахура Мазда. „В началото Ахура Мазда 
сътвори мисъл, и небесните царства се изпълни-
ха със светлина.....” (Ясна XXXI.7). В сътворява-
щата мисъл на Ахура Мазда зороастрийците виж-
дат висшата божествена воля за устройството на 
вселената, основополагащата истина за света 
- божествената истина. Сътворение чрез боже-
ствена мисъл е в състояние да извърши само 
първосъздателят Ахура Мазда – Небесният Цар 
Мъдрост, защото именно той е властелинът на 
изначалната Мъдрост. Така че вселената и всич-
ко, което се случва в нея, включително и животът 
на хората, се явява продукт на висшия промисъл 
на Божествената Мъдрост Ахура Мазда, който е 
върхът на идеята за съществуването.

Според най-ранната авестийска теология на 
”Гатите” (най-старата част от „Авеста”), за да пре-
дизвика духовното израстване на своето висше 
творение - човека, светлият и всеблаг бог Ахура 
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Мазда с дълбок философски замисъл създава 
взаимно отричащи се духове на доброто и на 
злото, влияещи върху човешките души. Това са 
Спента Майниу – „Най-светлата Мисъл” и Ангра 
Майниу – „Най-черната мисъл”. По-късната зо-
роастрийска традиция слива Ахура Мазда със 
Спента Майниу в ролята на непримирим против-
ник на силите на злото, възглавявани от Ангра 
Майниу. Зороастризмът проповяда асиметричен 
дуализъм, защото от самото начало предрича, 
че чрез нравствено израстване на Човешкия дух, 
Ахура Мазда ще успее да прогони Черния дух. 
Така борбата между доброто и злото в душите 
на хората се превръща в движеща сила за умно-
жаването на Човешкия дух на Земята. Ако човек 
избере пътя на лъжата, злото обзема душата му, 
Светлият дух угасва, а Черният дух се вихри в 

буквата на Мазда – мъдростта. „Говорещата аз-
бука” разчита буквите I Y I – „този-е баща-творец 
този-е”, напомнящо много на библейското опре-
деление за Всевишния  бог - „Този, който е”. Все 
пак, най-важната интерпретация на знака е, че 
той представлява идеографско изображение на 
зороастрийски огнен олтар - върховния символ 
на огнепоклонничеството. Фиг. 6-1 и фиг. 6-2 по-
казват зороастрийски олтари от епохата на Ахе-
менидите и от по-късната епоха на Сасанидите. 
Предполагам, че двете странични вертикални 
черти от знака IYI, така наречените „хасти”, сим-
волизират задължителните ленти от двете стра-
ни на огнения олтар, а дори допускам те да са 
идеографски еквивалент на двамата царствени 
пазители на огъня, също постоянен елемент от 
култовата иконография на зороастрийския огнен 
олтар. И ако знакът Y несъмнено символизира 
огнения олтар и самия творец Ахура Мазда, то 
съпоставяйки култовата схема от фиг. 6-1 и фиг. 
6-2 с надписа от Бяла (от фиг. 3), в пазителите на 
огъня биха могли да се разпознаят Кшатра Ваиря 
и Аша Вахища, съответно изгряващото слънце и 
дневното слънце от фиг. 2. Подкрепа на подобни 
разсъждения откривам в сасанидски монети (вж. 
фиг. 7 – златна монета на шах Шапур II (309 – 379 
г.), върху които пазителите са обозначени със зна-
ци, наподобяващи много двата крайни знака от 
надписа от Бяла на фиг. 3.

Върху розетата от Плиска емблемата IYI на 
Ахура Мазда (вж. фиг. 4-2) сочи лъча със знаците 
на Аша Вахища от другата страна (вж. фиг. 4-1), 
покровител на огъня в Зороастризма.  Разчитане-
то на тези знаци от позициите на „Говорещата аз-
бука” би могло да изглежда - КъБъ ЗъЗъ – „купа 
огън” или „хубав съюз”, защото КъБъ - жена, ху-
бав, купа; и ЗъЗъ – огньове, звезди, със, съюз, 
множествено число. (вж. кн. „Говореща азбука на 
прабългарите”). От така направения прочит след-
ват три значения на Аша Вахища: 1. „Огнен ку-
пел” – защото е покровител на огъня - символ на 
вярата, която е божествен дар от Всевишния. 2. 
„Най-доброто благо” – защото купата в древност-
та служи за универсален символ на блага (по ана-
логия същия смисъл имат - ботуш, чорап, обувка, 
колчан, торба, рог и пр.). А купата с огъня есте-
ствено ще се възприема като най-висше благо, 
тъй като огънят е най-красивото тяло на бога за 
зороастрийците. 3. „Най-добрият порядък” – за-
щото „хубавият съюз” винаги е резултат на хар-
монично организирани отношения и несъмнено 
представлява значимо обществено благо. Тези 
три значения на надписа формират основното 
прозвище на Аша Вахища - „Най-добрата истина” 
- защото „Истината е най-доброто благо” за зоро-
астрийците. Така че от едната страна на розетата 
стои огненият олтар на Ахура Мазда, а от другата 
страна на същия лъч гори огънят на Аша Вахища. 
С което розетата придобива напълно завършен 
вид като герб на господстващите зороастрийски 
религиозни фундаменти в Дунавска България 
през 8-9 век. Разбира се, „дръжката” на розетата 
от фиг. 4-1 сочи лъча със знаците на Кшатра Ва-
иря – Желаната власт, култов аналог на младото 
слънце и на Сиявуш – Скитския Христос, сияйния 
бог-конник на българите.

(Следва) 

зловещ танц на разруха и смърт. Такъв човек сее 
унищожение около себе си до собствената си ги-
бел. С изгонването на лъжата от „света на истина-
та” ще бъде изгонен и Черния дух Ангра Майниу, а 
Човешкият Дух завинаги ще възтържествува над 
дивашките нагони – завист, алчност, омраза, из-
чадия на Ангра Майниу. Едва тогава на хората ще 
бъде разрешено да вкусят плодовете от дърво-
то на живота. Вечно блаженство ще настъпи в 
безсмъртните човешки души и човешкото обще-
ство ще се превърне в мечтания земен рай. Жи-
вотът на духовните хора ще бъде безкраен низ от 
радостни събития, без болести, без смърт, без из-
мама и без насилие. Увеличавайки непрестанно 
технологическите си умения, хората ще предпри-
емат заселване на галактиките във вселената. 
Такава е земната мисия на Човека – да достигне 
духовно и технологическо съвършенство, което 
ще му позволи да разпространи във вселената 
висшето божествено творение – Човешкия Дух, 
еманация на Божествения Дух.

Най-сакралният български знак IYI според мен 
е тясно свързан със зороастрийската религиозна 
практика и внушава култови стойности, които го 
превръщат в емблема на Ахура Мазда. Седемте 
краища на чертите изразяват свещеното число 7, 
отговарящо на седемте Амеша Спенти – Безсмъ-
ртни святости, седемте същности на Ахура Маз-
да. IYI в някои начертания наподобява буквата М, 

Зороастрийски олтари от епохата на Ахеменидите 
и от по-късната епоха на Сасанидите

Златна монета на шах Шапур II 
(309 – 379 г.)
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Продължение от бр. 6

Дали чудесата, които виждаш 
в квантовия свят ни показват 

нашите най-големи възможности 
или ограничеността на нашата 

наука? Възможно ли е спонтанното 
изцеление от болести, незабавната 

връзка с всеки и всичко и пътуването 
във времето да са нашето истинско 

наследство във Вселената?

Божествената 
матрица Мост между 

времето, 
пространството, 

чудесата и 
вярата

Грег БРЕЙДЪН

Често се разхождах на това място и се пото-
пявах в странната красота на откритата пустош 
и чувствах миналото. В този късен октомврий-
ски следобед и аз, и Пазителят на мъдростта 
бяхме дошли в тази пустош в един и същи ден 
поради една и съща причина. Докато си разме-
няхме вярванията си за тайните, които все още 
се пазеха тук, моят нов приятел сподели една 
история. 

ПРЕДИ МНОГО ВРЕМЕ...
„Преди много време нашият свят бил много 

различен от света, „който виждаме днес“, започ-
на Пазителят на мъдростта, имало по- малко 
хора и сме живели по-близо до земята. Хората 
знаели езика на дъжда, зърното и Великия Съз-
дател. Те дори знаели как да говорят на звезди-
те и на звездните хора. Те знаели, че животът е 
свещен и че е резултат от женитбата на Майката 
Земя и Бащата „Небе. По онова време същест-
вувал баланс и хората били щастливи.“ 

Докато чувах как умиротвореният глас на 
човека отеква в каменните скали около нас, 
почувствах как в мен се натрупва нещо много 
древно. Внезапно в гласа му прозвуча нотка на 
тъга: 

„След това се случило нещо”, каза той. „Ни-

кой не знае точно защо, но хората започнали да 
забравят кои са и да се чувстват отделени - от 
земята, един от друг и даже от този, който ги е 
създал. Те били изгубени и се скитали из живота 
без връзка и посока. В своята отделеност те вяр-
вали, че трябва да се борят, за да оцелеят в този 
свят, срещу същите сили, които им били дали 
живота, който те се били научили да живеят в 
хармония и доверие. Скоро цялата им енергия 
започнала да се използва за защита от света 
край тях вместо за установяване на мир между 
света и себе си.” 

Историята на този човек ми беше близка. 
Докато слушах онова, което ми разказва, имах 
чувството, че ми описва човека днес! С малки 
изключения - от изолираните култури и отдале-
чени ъгълчета, в които традициите са все още 
запазени, нашата цивилизация съсредоточава 
повече внимание върху света край себе си, от-
колкото върху света вътре в себе си. 

Всяка година харчим стотици милиони дола-
ри, за да се защитаваме от болести и се опитва-
ме да контролираме природата. Докато правим 
това, може би оставаме по-далеч от своя баланс 
с природния свят, отколкото когато и да било 
преди. Пазителят на мъдростта привлече моето 
внимание - сега въпросът беше - къде ще отида 
с неговата история. 

- Макар че те забравили кои са, някъде вътре 
в тях останал дарът на техните предци - продъл-
жи той. - Оставал спомен, който живеел с тях. В 
своите сънища нощем те знаели, че притежават 
силата да лекуват своите тела, да предизвикват 
дъжд, когато им трябвал, и да разговарят със 
своите предци. Те знаели, че отново могат да 

намерят своето място в природата. Докато се 
опитвали да си спомнят кои са, те започнали да 
изграждат нещата извън своите тела, които да 
им напомнят кои са отвътре. С течение на вре-
мето изградили даже машини, които да ги леку-
ват, химикали, които да помагат за растежа на 
реколтата им, и опънали кабели, за да общуват 
на дълги разстояния. Колкото повече се отдале-
чавали от своята Вътрешна Сила, толкова по-
вече се задръствал външният им живот с неща, 
чрез които според тях щели да станат щастливи. 

Докато го слушах, правех безпогрешен па-
ралел между хората, за които ми говореше, и 
нашата днешна цивилизация. Нашата цивили-
зация все повече се прониква c усещането, че 
е безсилна да ни помогне или да сътвори един 
по-добър свят. Толкова често се чувстваме без-
помощни, докато гледаме как хората, които оби-
чаме, се отделят от нас и попадат в лапите на 
болката и пристрастяванията. Мислим, че сме 
безсилни да се освободим от страданието, от 
ужасните болести, които никое живо същество 
не трябва да изпитва. Можем само да се надя-
ваме на мир, който да освободи онези, за които 
ни е грижа, от ужаса на чуждите бойни полета. 
И заедно ние се чувстваме незначителни пред 
нарастващата ядрена заплаха, докато светът се 
привежда в съответствие с религиозните вярва-
ния, кръвните родства и границите.   

(Следва)

При Атлан-
тите брат-

ството е ЛУКАВСТВО, при 
Арийците – РАЗУМ, ПРИ 
БЪДЕЩИТЕ АЛИЛЕЯНИ 
- Култивирана  ЛЮБОВ. В 
ранните епохи контрола над 
човечеството е провеждан 
от един групов дух, съста-
вен от всички творчески йе-
рархии. 

Развитието на БРАТ-
СКОТО съзнание-
то по хоризонтала-
индивидуално,семейно /
ДОБРОДЕТЕЛТА ЗАПОЧВА 
ОТ ДОМА /, фамилно / само 
мъжкото родословие- се-
менен атом /, родово /със 
съответните генетично за-
ложени родови качества, 
като е предвиден и вари-
анта- „ИЗРОД” – ИЗВЪН 
РОДЪТ/ и колективно / с 
възможност за създаване  
един целесъобразен, разу-
мен и мъдър жив организъм 
от човешки същества, 
РАСТЕНИЯ, ЖИВОТНИ 
И СРЕДА,РЪКОВОДЕНИ 
ОТ КОСМИЧЕСКАТА 
МЪДРОСТ

Йехова идва да раздели 
човечеството на раси и на-
ции, обуславени от работата 

с ВРЕМЕТО И ПРОСТРАН-
СТВОТО, ЗА КОЙТО СА 
ПРОГРАМИРАНИ СЪОТ-
ВЕТНИ ИНДИВИДИ, РАСИ 
И НАЦИИ. Тогава кръвос-
мешението се е считало за 
смъртен грях. 

Христос е дошъл да ги 
обедини в БРАТСТВО, ЗА-
ЩОТО Е единственото 
същество, което може да го 
НАПРАВИ. „Бог не ще оста-
ви езичниците да погинат, за 
които невежеството е благо-
словия,  а мъдростта – без-
умие.” „Ние бихме оказали 
на СЕБЕ СИ И НА  ЕЗИЧ-
НИЦИТЕ ПО- ГОЛЯМА УС-
ЛУГГА КАТО ГИ ОСТАВИМ 
САМИ НА СЕБЕ СИ И СЕ 
ПОГРИЖИМ ЗА ПО -  БЛИЗ-
КИТЕ ДО НАС ХРИСТИЯ-
НИ” - според Розенкройце-
рите. Единственото важно 
нещо е  РЕШЕНИЕТО ДА Е 
ВЯРНО.

При РОДИНООТСТЪ-
ПНИЧЕСТВО /което не тряб-
ва да се допуска, защото 
няма случайности в нашия 
свят, но за съжаление сега 
е много модерно за младото 
поколение поради инономи-
чески, политически и конюк-
турни  причини / се явява 

неизпълнение на ПРЕДЛО-
ЖЕНОТО ОТ КВАНТОВО-
ТО ПОЛЕ  и ОДОБРЕНО 
ОТ  Собствената душевна 
СВОБОДНА воля РЕШЕ-
НИЕ избора на оптимал-
ното място и семейство за 
учене на своите кармични и 
еволюционни уроци ТУК И 
СЕГА  НА ЗЕМЯТА В РОД-
НОТО МЯСТО, КЪДЕТО СА 
НИ ОСИГУРЕНИ ВСИЧКИ 
МАТЕРИАЛНИ, душевни и 
духовни УСЛОВИЯ  ЗА РА-
БОТА КАТО „ИНСТРУМЕНТ 
НА БОГА”.

ИСТИНСКОТО ЕЗОТЕ-
РИЧНО ХРИСТИЯНСТВО  
ОЩЕ НЕ Е учено публично 
и това не ще стане докато 
човечеството не премине 
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ФАЗА НА СВОЕТО РАЗВИ-
ТИЕ И НЕ СЕ ПОДГОТВИ 
ДУХОВНО ДА ГО ПОЛУЧИ.

Законите за ПРЕРАЖДА-
НЕТО И СЛЕДСТВИЕТО са 
били тайно учени през по-
следните 2000 години под 
непосредственото ръковод-
ство на самия Христос, НО  
са НЕПОЗНАТИ И НЕПРИ-
ЕТИ В ЗАПАДНИЯ СВЯТ И 
В БЯЛАТА РАСА.

Напредъка на науката, 

КВАНТОВАТА ФИЗИКА И 
ДУХОВНИТЕ ПРАКТИКИ 
НА СЛЪНЦЕЕДИТЕ ПОД-
СКАЗВАТ ,ЧЕ Е ВЪЗМОЖ-
НО ЧРЕЗ БЕЗКОРИСТНО 
СЛУЖЕНЕ В ПРОСТРАН-
СТВОТО НА ЛЮБОВТА ДА 
СЕ ОСВОБОДИМ ОТ 

 „ ОКОВИТЕ НА МАТЕРИ-
ЯТА ” , което според мен е 
ИНДИВИДУАЛНИЯ КВАН-
ТОВ ПРЕХОД на Личността 
в съвременната уникална за  
човечеството епоха .

Божествената любов 
ДАВА, а човешката –ВЗЕ-
МА. Понеже Любовта не 
може да се прояви на зе-
мята, както казва Учите-
лят Бениса Дуно, затова 
се проявяват религиите. В 
Божествения свят религии 
НЯМА. Четири са проявите 

на любовта в човека: като 
стремеж в сърцето, като 
чувсво в душата, като сила 
в ума и като принципи в 
Духа. Във всички плодове е 
скрита Божията любов. Във 
хлябът, въздухът, светлина-
та, храната – това е Божи-
ята любов. Любовта е плод 
на духа. Любов без Мъдрост 
не може. И мъдрост без Лю-
бов не може. Любовта е до-
косване на Бога до човешка-
та душа.

Какво се иска от съвре-
менния човек? Да зачита 
Бога в своята душа И ДА СЕ 
ОСВОБОДИ, СЛЕДВАЙКИ 
ПЪТЯ НА ПРЕДОПРЕДЕ-
ЛЕНАТА МУ ЕВОЛЮЦИЯ.

София, 03.01.2013 г.

Инж. Божидар ДАСКАЛОВ

Понятието „БРАТСТВО”  ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ

СЪОБЩЕНИЕ
На 06.04.2013 г. (събота) от 13.00 часа в клуб „Катарзис” 
– гр. София, ул. „Гюешево” № 64, ще се проведе 
представяне на новата книга на Издателска къща 
„Новата цивилизация” – „СОБСТВЕНИКЪТ”, с автор 
Ефим Кушнер. На срещата ще присъства и инж. Божидар 
Даскалов, който ще запознае присъстващите с нови 
духовни практики. Ще бъде прожектиран и филма „В 
началото бе светлина”.
Поканват се всички, които се интересуват от темата, да 
присъстват.

Вход свободен
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И така взех решението да посветя шест ме-
сеца от времето си на хуманитарна идея, в 
която да служа на другите и уменията и зна-
нията ми да отидат за кауза, която отговаря 
на моите вътрешни принципи и стойностна 
система. Отидох на организирано събрание в 
Лекари без граници на улица Сент Сабин, до 
Бастилията в Париж. И така на събранието, 
което се състои всеки трети четвъртък на ме-
сеца, от 2 следобед, бяхме около двадесети-
на човека. Спомням си, че бяхме от различни 
профили - лекари, акушерки, гинеколози, ме-
дицински сестри, фармацевти, финансисти, 
счетоводители, логистици, архитекти, елек-
тротехници, механици, мениджъри човешки 
ресурси и други. Прожектираха ни филм око-
ло 20-на минути на организацията Лекари без 
граници. Филмът показваше дейността на ор-
ганизацията в различни райони на света. 

Още със самото си влизане в залата и в 
офисите се почувствах вкъщи и знаех, че съм 
на правилното място. Изискванията за кан-
дидатстване за работа бяха минимум две го-
дини професионален опит по специалността, 
свободно владеене на английски и френски 
език, готовност да се живее в необичайна 
среда, далеч от роднини, близки и приятели, 
висока толерантност и мотивация. Кандидат-
ствах по стандартния път, както се кандидат-
ства във всяка друга фирма с автобиография 
и мотивационно писмо, след което бях пока-
нена на интервю, което продължи около два 
часа, и кандидатурата ми беше валидирана. 
Присъствах на две подготвителни обучения в 
Париж, преди да ми бъде възложена мисия.

Когато отидох на това събрание, не съм си 
и представяла, че шест месеца по-късно ще 
съм в Папуа Нова Гвинея. Всъщност дори не 
знаех къде се намира тази страна, наречена 
Папуа Нова Гвинея, на картата. Още по мал-
ко знаех за историята на остров Буганвил и за 
място, наречено Буин. Предстоеше ми дълго 
пътуване във всяко едно отношение. 

Какво е усещането да пропътуваш 17 000 
мили до Папуа Нова Гвинея?

Пристигането ми до това толкова далечно 
място си беше цяло приключение. Отне ми 
една седмица точно, за да пристигна до край-
ната си дестинация до екипа и проекта. Пре-
карах повече от 24 часа във въздуха и смених 
шест самолета, прелетях половината земно 
кълбо, взех лодка, за да прекося на отсрещ-
ния бряг на пасажа на буkа и след това още 
седем часа с джип през джунглата, докато 
стигна до крайната ми дестинация Буйн. Сега 
разбирам на какво му се казва да пътуваш 
девет дена път с камили в днешно време. 
Самолет от София до Париж, нощен полет 
от Париж до Сидни през Сингапур, от Сидни 
друг самолет за Брисбън, от Брисбън полет 
за столицата на острова Порт Морсби, водещ 
се за един от най опасните градове на света. 
От Порт Морсби полет за Рабул Бука, тоест 
остров Буганвил, от полуостров Бука бана-
нова лодка и оттам на отсрещния бряг както 
по план ме чакаше колата на Лекари без Гра-
ници с Андрю, местния ни шофьор. От там 
прекосихме целия остров, минавайки покрай 
Арава, добре развит бизнес и туристически 
център преди кризата на острова. От Арава 
взехме бреговия път, който освен че е изклю-
чително красив е и по-безопасният от двата 
пътя, и така пристигнах в Буйн, малко селце 
в джунглата.

Кацането в столицата беше истински шок 
за мен. По данни на световната статистика 
столицата Порт Морсби е на второ място 
по опасност за живеене сред градовете. Ус-
ловията ни там бяха много строги, нямаме 
право да излизаме сами, нямаме право да 
се движим пеша и да стъпваме на улицата. 

Придвижването става единствено с коли и 
местен шофьор, който ни транспортира от 
точка А до точка Б, но местата, на които ни е 
позволено да ходим, са доста ограничени - не 
повече от две или три. Всяко излизане става 
с разрешение на координатор по сигурност-
та ни, винаги имаме в себе си радиостанция, 
телефон, плик със сума пари за сигурност, 
която е задължителна да носим в себе си не-
престанно. Седалището ни беше на улицата 
на посолствата. Имахме задължителна охра-
на 24 часа в денонощието и висока ограда с 
бодлива тел за повече сигурност. На една от 
снимките виждаме охраната, която ме при-
дружава.

Не се ли страхувахте да работите сред 
хора, за които знаем, че през 1975 година 
със закон е отменено чевекоядството? 

Човекоядството се е практикувало между 
племената като знак на сила и е било по-
скоро ритуал. Все пак във вътрешността на 
Папуа Нова Гвинея, на основния остров, все 
още има племена, за чиито живот няма дан-
ни. По-скоро е останал митът за тази прак-
тика. Бих казала, че хората са станали по-
съвременни оттогава. Децата в по-развитите 
градове имат училища, а в столицата има 
университет и фирми на международно ниво.

Разбрахме, че без задължителните 8 вак-
сини има опасност за здравето Ви. Кои са 
разпространените болести там и как Ви се 
отрази климатът там?

Ваксините са задължителни за острова, 
тъй като има опасност от доста тропически 
болести. Основните ваксини бяха за хепатит 
А и Б, бяс, тетанус, японски енцифалит и дру-
ги. Когато пристигнах, беше сухият период и 
бе доста горещо и влажно. По-късно дойде 
и дъждовният сезон, валеше средно по 5–6 
часа на ден силен дъжд. Времето беше хлад-
но за географското ни разположение - око-
ло 25 градуса. Повечето пъти вали по обяд, 
както и следобед и през нощта, а сутрин е 
слънчево. Понякога заради дъждовете актив-

ността ни беше по-слаба. Повечето хора на 
острова вървят по час-час и половина до ра-
бота или до селото, така че в болницата има-
ше по-малко пациенти поради тази причина. 
Земетресения бяха често срещано явление, 
тъй като в тази част повечето от островите са 
вулканични. Усещаха се през нощта поне три 
и четири земетресения.

В какво точно се състоеше вашата рабо-
та там и с какви проблеми се сблъскахте, 
попадайки на това място?

Най-голямото ми предизвикателство на 
мисията бяха 32-та човека национален пер-
сонал, които работеха за Лекари без гра-
ници в болницата в Буйн. Имахме няколко 
медицински работници, акушерки, социални 
работници, логистик, който отговаряше за 
поддръжката на болницата и ел. захранване-
то, охрана, офис асистентка, специалист по 
канализацията и пречистване на водата, шо-
фьори и други. Отговарях за наемането и на-
бирането на необходимия местен персонал и 
за финансовата част на проекта. Интересно-
то е, че освен оказване на медицинска помощ 
Лекари без граници осигурява и заетост на 
местното население, като в повечето ни про-
екти винаги се стремим да обучим местния 
персонал до степен те сами да могат да пое-
мат изпълнението на проекта в един момент. 
Идеята е да са максимално квалифицирани и 
самостоятелни. Част от работата включваше 
и пътувания до помощните медицински пун-
ктове и центрове във вътрешността на остро-
ва с цел да обуча местните болнични ме-
ниджъри и да се осигури максимално добра  
връзка между болницата и тях, доставянето 
на необходимите лекарства и осигуряването 
на надежден трансфер на пациенти. Доста 
трудно беше да се намери компетентен и об-
учен медицински персонал на остров, който 
е страдал от 10 години въоръжен конфликт и 
всички училища са били затворени. Повечето 
от болничния персонал бяха на възраст над 
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60 години. Стремихме се да докараме млади 
специалисти.

Това което се случи в болница в Буйн за 
шестте ми месеца престой, беше невероятно. 
Видяхме броя на пациентите ни да се увели-
чава, не загубихме нито една майка, родиха 
се много здрави бебета, а други бяха изле-
кувани. Хората не се страхуваха да дойдат в 
болницата и да потърсят помощ – нещо което 
в Буйн се случваше рядко, хората отиваха в 

да я споделя с публиката, тъй като считам, 
че хората са все повече и повече жадни за 
знания в днешно време.

Споделихте, че пишете и книга 
по темата, която е на своя финал. 
Разкажете нещо в аванс от нея на 
бъдещите ви читатели.

Започнах да пиша пътепис с из-
вадки от личния ми дневник по вре-
ме на пътуването. Пътеписът ми 
описва подробно живота в джун-
глата и това, с което се сблъскват 
хората в 21 век на едно толкова от-
далечено място. Ще отразя и някои 
по-ключови и интересни ситуации, 
свързани с работата ни там, и мо-
менти от живота на екипа. Това ще 
е първата ми книга. Предполагам, 
че читателите й ще са хора с лю-
бопитен дух, които обичат да пъту-
ват и да се срещат с нови култури и 
цивилизации. Ще привлече и хора, 

които се занимават със социални дейности 
и хуманитарни проекти и търсят начин да се 
чувстват полезни, правейки нещо за обще-
ството ни.

Над какви проекти работите в момента 
и предстои ли ви нова мисия, в кой край на 
света?

В момента основните дейности на орга-
низацията са в Централна Африка, Сирия, 
Йемен и Пакистан. Знаете какво се случва 
в тези райони на света и колко напрегната е 
политическата обстановка там. Предложиха 
ми мисия в Централноафриканска републи-
ка за девет месеца, но за момента желая да 
остана в родния Бургас и да прекарам повече 
време с близките и семейството си. Желая да 
продължа да работя и да се развивам в соци-
алната и хуманитарна сфера. Ще се радвам 
да се създадат организации на местно ниво 
за подпомагане на населението в нужда чрез 
обучение, достъп до знания, интеграция, со-
циална помощ и други.
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болницата, за да починат, а не за да бъдат из-
лекувани. Мисля, че тези проекти имат огром-
но бъдеще, защото след години съвместна 
работа и обучение тези райони ще са способ-
ни да се грижат сами за своето здравеопазва-
не. Идеята е винаги да мислим в дългосрочен 
план.

Опишете как изглежда този за мнозина 
екзотичен остров? Флора, фауна, населе-
ние, обичаи, традиции през очите на една 
европейка и българка.

Остров Буганвил е част от Соломоновите 
острови. Намира се край бреговете на Ти-
хия океан. Островът е с изключително бога-
та растителност. Има доста какаови и коко-
сови плантации. Никога няма да забравя как 
един от работните ни дни отивахме в едно 
малко селце в джунглата с цел да проведем 
обучителна кампания пред младите за без-
опасен полов живот и семейно планиране. 
По пътя срещнахме дете на около 8 години, 
което носеше чувал с какаови ядки. Явно в 
тази затънтена част на джунглата не се беше 
сблъсквало с европейци или бели. Изплаши 
се, захвърли торбата на пътя и тръгна да 
бяга. Събрахме какаото в торбата и го оста-
вихме на пътя. На връщане видяхме, че де-
тето се беше върнало и си го беше прибрало.

Голяма част от населението в тази част на 
света се изхранва от растениевъдство и гра-
динарство. Почвата е богата, има изобилие 
от плодове - банани, манго, папая, ананаси, 
кокос и други екзотични плодове. Буганвил е 
едно забравено от боговете място. Местни-
те хора има с какво да се гордеят. Девствени 
плажове, тюркоазено син океан, разнообра-
зие от папагали, екзотични птички и морска 
фауна. Островът прилича доста на острова 
от романа „Робинзон Крузо” на Даниел Дефо.

Разказахте ми, че подготвяте първата 
си фотоизложба с фотоси от Папуа Нова 
Гвинея - какво ще представите?

Смятам да представя няколко фотографии 
от личната ми колекция по време на мисията 
ми на остров Бугънвилъ. Изложбата ще от-
разява основно бита и културата на абориге-
ните в тази част на света, природата и част от 
дейността на организацията. Ще се радвам 


