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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

Полезно по Пътя 
Просветлението 
– няма нищо
по-просто
от това 

Бейлон СаРВанГ
 
Попитали един просветлен по какво ще 

разберем, че сме постигнали просветле-
ние. Той отговорил, че щом задаваме този 
въпрос, значи не сме го постигнали. На по-
добен въпрос конкретен отговор няма, има 
безброй много отговори.

Някой да е чул или чел разказа на прос-
ветлен за това, как е постигнал собстве-
ното си просветление? За това научава-
ме от разказите на тълкувателите, където 
слепци разказват на други слепци какво е 
видял зрящия. Тези мъгляви обяснения са 
създали вярването, че просветлението е 
трудно достижимо.

Скептиците едва ли ще стигнат до края 
на тази статия, защото написаното тук ще 
извади от равновесие тяхното културно-
интелектуално его. При някои от тях обаче 
ще надделее любопитството и ще се за-
мислят, но когато стигнат до границата на 
рационалното, страхът да я прекрачат ще 
ги накара да отхвърлят всичко. Има една 
малка част, които ще продължат, и това са 
онези, които движат еволюцията. Задавате 
ли си въпроса, как ще продължите, когато 
постигнете просветлението? Това не е ня-
каква крайна точка, след която потъвате в 
нирвана или в безсъзнателното. Просвет-
лението, такова каквото го знае човекът, е 
само първата стъпка към опознаване на 
Творението.

Следващият пример ще покаже реалната 
ситуация на нещата. Представете си една из-
следователска група, която има задачата да 
опознае джунглата. След време групата загуб-
ва връзката с Центъра и се налага да оцелее 
в тази непозната среда. Неизвестностите са 
много, но така е предвидено в плана. Създа-
ват организация по оцеляването. Условията са 
прекалено трудни и с времето те забравят кои 
са и откъде са тръгнали. След няколко поколе-
ния спомените напълно са изтрити. Комитетът 
на организацията по оцеляване е взел нещата 
в свои ръце. Усилията на всеки са насочени към 
това, как да запази кожата си. Така е била съз-
дадена личността. Огледайте се и ще видите 
резултатите от този експеримент.

Появяват се обаче хора, чиито спомени не 
са напълно заличени. Те ходят сред другите и 
разказват за началото на този експеримент, но 
техните разкази се превръщат в легенди. Исто-
рията ви е позната, нали?

Познанието е интуитивно, но за да бъде чуто, 
човек ще трябва да навлезе в дълбоките нива 
на своето подсъзнание. Там е Източникът, от 
който са черпели вдъхновение всички велики 
умове. Понякога техните учения дотолкова са 
изпреварили времето, че наличният речников 
фонд не е дал възможност да изразят револю-
ционната си находка. Тяхното знание е трябва-
ло да чака бавното еволюционно израстване 

ПРАВИТЕЛСТВО  
НА  НАЦИОНАЛНОТО  
ЕДИНСТВО

Димитър КОСТАДИНОВ – ико-
номист, бивш ст.преподавател 
в Учителски институт, гр. Смо-
лян, филиал на Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски”

Началото на статията започвам с 
теоретично философски разсъжде-
ния. Защото без тях не е възможно 
да се направят основните практи-
чески изводи за посоката на разви-
тието на страната ни.

Науката отдавна е доказала, че 
енергията е в основата на създава-
нето и развитието на цялата Вселе-
на и всички нейни обекти на макро 
и микро ниво, в т.ч. и човекът. Тя е 
носител на информация и има свой 
източник - създател, който се нарича 
Висш разум или БОГ.

Вечното съществуване на енер-
гията се дължи на нейното двупо-
люсно поле: /+/ПЛЮС и  /-/МИНУС. 
Този характер на енергията, познат 
на хората, е довел до откриването в 
дефинирането на един от основните 
философски закони на диалектиката: 
Законът за единство и борба на про-
тивоположностите. Според него обек-
тивното съществуване и развитие на 
всички материали, обекти и процеси 
в Природата е невъзможно без проти-
воположност-двуполюсност, като две 
страни в тях, защото са създадени 
от енергията. Тези две страни посто-
янно се намират в процес на борба и 
единство. Борбата е стремежът към 
запазването на всяка от страните, 
докато единството е стремежът за 
баланса между тях. Без този баланс 
изчезват двете страни на противо-
речието и загива неговия носител-
обектът.

Двигателят за развитието на чо-
вечеството и цивилизацията му е 
неговото основно противоречие. То 
определя формата на общественото 
устройство и създаването на идео-
логия за посоката на бъдещото му 
развитие. За да има такъв всеобхва-
тен характер основното противоре-
чие на обществото, то трябва да се 
определя от нещо, без което е не-
възможно неговото съществуване, 
както и на самия човек. 
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на масовото съзнание, за да се появи някой, 
който наново ще го преоткрие. 

Екзюпери е казал: „Езикът е извор на недо-
разумения”. Колко точно е изразена пропастта, 
която разделя новото от старото, защото всяка 
епоха има свой език.

Нека да започнем.
Просветлението, това е връщане към 

спомена. Просветлението е революционен 
скок в разбирането, как е изградено Творе-
нието. Просветлението е преоткриване на 
космическите закони. То ще издигне търсе-
щия до творец на реалности.

И все пак, как?
Трудността идва от пътя, който е осеян със 

стари вярвания, утвърдени норми на поведе-
ние и представите, как трябва да изглежда 
„преуспелият” човек. Това отново ни връща 
към примера с джунглата. Тогава как да вър-
нем спомена? Не гонете някаква цел, защото 
забравата е затъмнила спомена. Вълнуващо-
то приключение ще ви води по пътя.

Признаците на просветлението

Започвате да навлизате в един нов свят и 
ако успеете да надмогнете страховете, пред 
вас ще се разкрие непозната реалност с ог-
ромен потенциал. Нейното очарование ще ви 
преизпълни с неизказана радост, която от по-
зиция на човешките представи няма причина 
да съществува. Поставя се началото на раз-
ширяване на вашата сетивност.

Ще започнете да усещате странни арома-
ти. Например внезапно помещението ще се 
изпълни с аромат на рози. Вие сте учудени. 
Ще се огледате, но няма да откриете някакъв 
първоизточник. Няма цветя, няма шишенце 
с ароматно масло. Странният аромат може 
да присъства само на едно място от цялото 
пространство, докато в другия ъгъл на стаята 
го няма. По-късно той изчезва и вие се чудите 
дали не сте си въобразили. Допуснете, че това 
не е халюцинация и когато отново се появи, 
притихнете, за да получите отговора за причи-
ната на това явление.

Ако сте упорити в търсенето, ще разгърнете 
мащаба на ароматите. Ще започнете да усе-
щате, че всеки човек излъчва различно ухание, 
независимо от дезодорантите, които използва. 
Например миризмата около раково болните е 
тежка, сладникава, подобно на силен афро-
дизиак. Различните емоции също притежават 
своя собствен аромат. С времето ще разбере-
те, че всяко индивидуално съзнание излъчва 
свое ухание.

Ще ви припомним изразът: „Гледа, но не 
вижда”. Така че вашето виждане, погледът ви 
към реалността се променя. Образи, които 
преди сте виждали като тъмни, плътни, тежки, 
ограничени, хаотични и апатични или пък нео-
сезаеми, мимолетни и неуловими, сега стават 
ясни, конкретни и чисти. Друг ефект на тази 
промяна са цветовете. Те също стават ясни и 
чисти. Например зеленото си е пак зелено, но с 
такава наситеност и нюанси, които никога пре-
ди това не сте виждали. Не можете да откъс-
нете погледа от новата цветност. При вида на 
тези нови възприятия във вас започва да блика 
невероятна радост и наслада. Иска ви се да 
останете вечно в това състояние. Достигате до 
разбирането, че палитрата на природата ви е 
показала истинската си реалност, а не това, 
което сте виждали досега.

С периферното си зрение забелязвате 
странно движение в стаята. Не позволявайте 
на страха да ви обземе. Спрете и притихнете. 
Поискайте да ви се покаже истинската приро-
да на това явление и то ще се повтори и потре-
ти. Изследвайте го. Ще започнат да се появя-
ват все по-ясни образи. Ще разберете, колко е 
ограничен стария начин на гледане.

Ще започнете да виждате цветове около жи-
вите обекти. В началото ще видите сребристо 
сияние около короната на дърветата. Ако по-

1. Кои са просветлените хора? Някои от тях са 
мъже, а някои – жени. Можете да ги видите в мана-
стир или в крайградска къща, в гората или в малко 
провинциално градче. Вярно, че не са много, но все 
пак са повече, отколкото си мислят хората. И това 
е така, защото просветлението е нещо сложно. Пе-
чалната истина е, че повечето хора не искат да се 
затормозват, за да се измъкнат от блатото на неве-
жеството и страстите.

2. Отначало няма да забележите просветления 
човек в тълпата, защото той е тих и скромен. Но ко-
гато започне ситуацията да се натяга, тогава той се 
откроява. Когато всички останали изпитват ярост, 
той ще е пълен с любов. Когато другите са смутени 
от някаква криза, той ще е все така спокоен, как-
то и преди. В налудничавата борба, в която всеки 
иска да получи колкото се може повече, той ще стои 
сдържан и спокоен в ъгъла. Той върви плавно по 
ръба на острието, той е устойчив сред паниката. Не 
иска да подчертава различието си, но той просто 
е освободен от желания и това го прави напълно 
самодостатъчен. Неговото спокойно присъствие 
докосва всеки. Неговите нежни, обосновани думи 
обединяват враждуващите и сближават тези, кои-
то вече са обединени. Скърбящите, изплашените и 
разтревожените се чувстват много по-добре, след 
като са поговорили с него. Дивите животни чувстват 
душевната му доброта и не се страхуват от него. 
Дори мястото, където живее – село, гора, хълм или 
долина – сякаш е по-красиво само защото той е 
там.

3. Той не винаги изказва своето мнение или от-
стоява гледната си точка, в действителност из-
глежда така сякаш няма никакво мнение и затова 
хората често го приемат за глупак. Когато той не се 
тревожи за това, не отмъщава и не злоупотребява 
или не се присмива, хората си мислят, че нещо не е 
наред с него. Но на него му е все едно какво мислят 
хората за него. Сякаш е ням, защото той просто 
предпочита да пази мълчание. Действа така, сякаш 
е сляп, но в действителност вижда всичко, което 
става около него. Хората си мислят, че е слаб, но в 
действителност е много силен. Въпреки лъжливия 
си външен вид той е остър като бръснач.

4. Лицето му винаги сияе и е спокойно, защото 
никога не се безпокои за това, какво се е случи-
ло вчера и какво ще се случи утре. Осанката му и 
движенията му са изящни и достойни, защото има 
естествена осъзнатост за всичко, което прави. При-
ятно е да се слуша гласа му, учтив е, точен и гово-
ри по същество. Прекрасен е по начин, който няма 
нищо общо с външността и красноречието, а с него-
вата вътрешна благост.

5. Може да има дом, но ако той днес изгори, утре 
ще отиде на друго място и ще се чувства също тол-
кова удобно. Навсякъде се чувства като у дома си. 
Тези, които се опитват да намалят броя на собст-
вените си вещи, винаги им се струва, че те са 
прекалено много. Не е важно колко му се дава на 
просветления – винаги на него му се струва, че е 
напълно достатъчно. Разбира се, той също се стре-
ми да удовлетвори жизнените си потребности, но те 
са много малки. Неговият живот е изчистен и прост, 
той е удовлетворен от това, което среща по пътя си. 
Най-добрата храна за него е Радостта, най-доброто 
питие – Истината, най-добрият дом – Осъзнаване-
то.

6. Обикновените хора са шумни като звън на ру-
чей, а простветлените – тихи, като океански дълби-
ни. Просветленият обича тишината и слави тиши-
ната. Но това не означава, че никога не си отваря 
устата. Той е радостен да говори за Дхарма, ако 
има някой заинтересован да го слуша, макар че той 
никога не проповядва и не се намесва в спорове и 
дискусии. Освен това, доколкото той говори само 
това, което действително знае, всичко, за което го-
вори е автентично, така че тъй наречените „експер-
ти“ просто не го разбират.

7. Умът на просветленият не е нито хаотичен, 
нито спящ. Когато има нужда да мисли – мисли, ко-
гато няма – си позволява да притихне. За него това 
са инструменти, а не проблеми. Той и досега има 

спомени, емоции и идеи, но е равнодушен към тях. 
За него те са просто магична илюзия. Той ги наблю-
дава по реда на възникването им – как идват и как 
си отиват. Неговият ум е като чисто небе – преми-
нават облаци, но то си остава просторно, чисто и 
неизменно.

8. Макар и да е чист във всяко отношение, прос-
ветленият не мисли за себе си дали е по-добър или 
по-лош от някой друг. Той приема другите такива ка-
квито са, без осъждане или сравнение. Той не е „за“ 
или „против“ каквото и да било. Не гледа на нещата 
от гледната точка на добро и зло, чисто и мръсно, 
успех и неуспех. Той разбира дуалността на света 
и е излязъл от нейните граници. Той е продължил 
по-нататък към самсара и нирвана. Излизайки от 
границите на всичко, той се е освободил от всич-
ко. Няма желания, няма страхове, няма концепции, 
няма безпокойства.

9. Не много отдавна и просветленият е бил не-
щастен както всички останали. Как е стигнал до 
тук? В действителност всичко е много просто. Той 
престанал да търси причините извън себе си и за-
почнал да търси навътре. Когато погледнал навъ-
тре, видял, че това, с което се самоопределя и се 
вкопчва – тяло, емоции, концепции, проблеми - не 
е той. И затова просто пуснал всичко да отмине. 
Без да се лута повече в нереалното, видял реал-
ността, Неродената, Неустановената, Неръкотвор-
ната, Необусловената. Сега той пребивава в тази 
пустота, в тази неограничена свобода и е щастлив 
през цялото време. Затова е трудно да се опреде-
ли просветленият човек. Другите се опитват да го 
класифицират като свят, архат, а понякога и глупак. 
Но той се смее, когато чува тези етикети и нарича 
себе си „никой“. Как можете да оцените този, който 
е излязъл от всякакви граници?

10. Тъй като той е изпълнил своята задача и 
няма какво да прави повече, голяма част от време-
то си прекарва седейки спокойно и наблюдавайки 
собствените си действия. Обикновените хора смя-
тат това за много скучно. „Дайте ми вълнение, раз-
нообразие“ – казват те. Но когато дойде вълнение 
или разнообразие от това, което не харесват – бо-
лест, неуспех, отказ или смърт – тогава изпадат в 
отчаяние. Ето тогава просветленият излиза тихо на-
пред, за да помага и изцелява. И тъй като той има 
предостатъчно време, може да се отдаде изцяло на 
другите хора. Той се докосва до всичко със своята 
любов.

11. Той е щастлив да чака така до самия край, 
а когато смъртта най-после дойде, я приема без 
страх и върви по пътя си без съжаление. Какво ста-
ва с просветления след смъртта? Учените спорят 
за това столетия наред. Но вие не можете да ви-
дите къде е отишъл просветления както не можете 
да видите следи след летящите в небето птици. В 
смъртта, както и в живота, вървящите без пътеки не 
оставят следи.

http://info-svoboda.ru/kultura-iskusstvo-
istoriya/53389-kto-takie-prosvetlennye-lyudi-

duhovnoe-razvitie-cheloveka..html 
Превод от руски Таня Т.

Полезно по Пътя 
  Кои са тези 
„просветлени хора“? 
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дълго наблюдавате едно дърво, ще разберете, че 
то ви говори. Навлезли сте в общуване с друг вид 
съзнание. Отново ви изпълва онази безпричинна, 
екзалтираща радост.

Ще научите, че при хората цветовата гама се 
променя от емоцията, която изживяват в момен-
та. Ще разберете, че морално-етичната природа 
на човека също е изразена цветово.

Ако рано сутрин, преди изгрев, насочите раз-
фокусирания си поглед към короните на дърве-
тата, може да видите нещо като ситен дъждец. 
Поглеждате към земята, но тя е суха. Това са 
заредени частици с космически произход, които 
непрекъснато облъчват планетата. Ако изследва-
те тяхната природа, ще откриете, че потокът не е 
еднороден. Той е съставен от частици с различна 
енергия. Може да ги разпознаете по различните 
цветови оттенъци или ще ги видите с различни 
размери.

Нощното небе, гледано с обикновеното трииз-
мерно зрение, изглежда плоско, нали? Така са 
изобразени и различните съзвездия. Един ден 
може да откриете, че тази картина има обем. Ще 
видите подредбата на звездите и в дълбочина. 
Геометрията на съзвездията ще стане простран-
ствена. Насочете вниманието си към някоя лю-
бима звезда. И отново преживяването на онази 
неистова радост ще ви покаже, че сте навлезли в 
една по-различна реалност. Общувате със съзна-
нието на звездата.

Спектърът на чуваемост също се променя. 
Ще започнете да долавяте звуци, произходът на 
които е неизвестен за вас. Може да чуете глас в 
стаята, в която сте сам. И ако ви обземе страха, 
всичко внезапно изчезва. Успокойте се и притих-
нете. Поискайте този феномен да се повтори и 
тогава го изследвайте. Може да се окаже, че сте 
присъствали на разговор, воден от ваши прияте-
ли някъде далеч от вас. Ако разберете, че е така, 
проверете го.

Ако имате пристрастие към музиката, в главата 
ви ще започнат да звучат странни мелодии. Ня-
кои може да са познати, а други не. Сигурно сте 
чели за музика на сферите. Ще ви дадем пример 
с планетите от слънчевата система. Всяка е с 
различна големина и обикаля около слънцето с 
различна скорост. Приемете, че всяка от тях из-
лъчва собствен тон, вибрира на своята собствена 
честота. При движението си те влизат в различни 
ъглови взаимоотношения. Техните тонове се на-
слагват и това поражда нов тон, който е сумата 
или разликата между двата. И това непрекъснато 
се променя. Представете си хармонията от зву-
ци, породена от този неспирен планетарен танц, 
където слънцето поддържа основния тон. Който 
е чул тази космическа симфония, трудно би се 
задоволил с каквато и да е земна музика. Най-яс-
но бихте могли да я чуете в ранна утрин, преди 
изгрева, сред природата. Доказателството, че сте 
навлезли в нова реалност и сте в общуване с друг 
вид съзнание е отново онази безпричинна радост, 
която ви изпълва.

Както светлината, така и звуците са част от че-
стотния спектър на Творението и за да ги разбе-
рете, ще трябва да разширите границите на сети-
вността си.

Ще разкажем и за сетивността на тялото. Зна-
ем, че голяма част от онези, които се занимават 
с лечение при полагане на ръцете, познават тези 
ефекти. Понякога имате чувството, че дланите ви 
горят, но ако външен човек ги пипне, ще каже, че 
са хладни. Може да се усети изтръпване. Когато 
положите ръце върху тялото на болен, може да 
се появи усещането за потапяне в гореща, люти-
ва супа.

Може да се усети парене в ходилата. Също 
така можете да получите странни, тъпи болки на 
различни места в главата. Някои чувстват, че в тя-
лото се отварят тунели, през които свободно вее 

вятър. Изследвайте тези феномени, защото отно-
во става въпрос за работа с енергия.

Тези енергии носят информация, която науката 
все още не може да обясни, но това не значи, че 
фактите трябва да бъдат отричани. Не означава, 
че хора с подобни преживявания трябва да бъдат 
отпращани към психиатричните кабинети.

Друг признак са странни преживявания по вре-
ме на сън. В древните традиции се използват 
практики, чрез които се постига съзнателно пъ-
туване в сънуването. Ако практикувате упорито, 
една вечер вие просто заспивате пред собствени-
те си очи. В това състояние на „будност” вие може 
да наблюдавате вашите сънища като страничен 
наблюдател. Ако продължите, ще се появи трети, 
който наблюдава сънуването на първите двама и 
той ще е много по-информиран.

Посредством дясното полукълбо, което е ира-
ционално, вие осъзнато навлизате в дълбоките 
нива на подсъзнанието. Има още много примери, 
но ще спрем до тук.

Откъде да започнем?

Тялото и съзнанието имат неограничен потен-
циал.

Говорихме, че състоянието на просветлен е 
нещо, което сме забравили. Можете да започнете 
с една проста техника. Утвърдете пред себе си, 
че сте просветлен. Представете си, че това е вещ, 
която сте забутали някъде из къщата и за дълго 
сте забравили за нея. Изразете ясно намерение, 
че докато не я откриете, няма да спрете с тър-
сенето и нека това намерение да ви следва ден 
и нощ. Може да се появят колебания – “дали не 
съм го дал някъде, на някого, или изобщо имало 
ли го е”. Отстранете колебанията, защото енер-
гията следва мисълта. Чрез познати форми, като 
къща и вещ, по-лесно може да се премине в аб-
страктното.

Ако попитате някой шампион в спортна дисци-
плина как е постигнал своя връх, отговорът е: с 
постоянство в тренировките. Трябваше да изми-
нат 25 години, за да бъде подобрен рекордът на 
дълъг скок, който постави Боб Биймън. Тогава го 
смятаха за мистификация, защото неговото по-
стижение беше с около 1 метър повече от пре-
дишните рекорди. Същото важи и за просветле-
нието, което изглежда като извъннормално със-
тояние, защото много рядко се среща. Ще дойде 
време, когато ако не сте просветлен, ще бъде 
като лош атестат.

Чували сте, че всеки сам избира реалността, в 
която да живее. Важно е да се осъзнае, че съзна-
нието може да променя формата съгласно реал-
ността, която избира за свое опитно поле. Съзна-
нието работи чрез ума, а неговият инструмент е 
мозъка. Там ще трябва да се търсят възможните 
пътища към просветлението. В мозъка се нами-
рат инструментите, съзнанието е операторът, а 
умът действа като подизпълнител. Вие сте този, 
който работи и със съзнанието, и с формата. Вие 
управлявате процеса, но запомнете: просветле-
нието не може да бъде използвано за лични об-
лаги!

От къде да започнем?
Освен ляво полукълбо на мозъка (рационал-

ния ум) ние разполагаме и с дясно полукълбо, 
благодарение на което са сътворени шедьоври 
в изкуството. Както често казваше Алберт Айн-
щайн: „Въображението е по-важно от знанието“.

По пътя към просветлението навлизате във все 
по-дълбоки и по-дълбоки нива на подсъзнанието. 
Пътят към тях минава през ирационалната (дяс-
ната) част на мозъка. Ако погледнем назад в ми-
налото, ще видим, че всички древни (и съвремен-
ни) учения залагат на това. Знаем, че използваме 
много малка част от капацитета на мозъка. Ос-
таналата е скрита в дясното полукълбо, или по-

точно в баланса между двете. Светът, в който 
живеем, е линейно-логичен, т.е. дали сме пре-
димство на рационалното в нашия живот.

Да вземем за пример будизма. Тибетската 
традиция се стреми да развие въображението 
и така да активира ирационалния ум. В Зен бу-
дизма абсурдните зен коани са създадени, за 
да объркат и спрат логиката.

Феноменът просветление се постига, ко-
гато се възстанови балансът. Тогава започва 
активирането на нови енергийни центрове в 
тялото, които ще събудят към промени цялата 
ендокринната система.

Физическият носител ще започне да проме-
ня своята структура, биологията ще промени 
своя начин на работа и всичко това ще тръгне 
от баланса на двете мозъчни полукълба.

Най-ефективната техника за постигане на 
този баланс се оказва сънуването. В миналото 
малцина са били обучавани в нея. Тя е при-
съствала във всички езотерични традиции, но 
за съжаление не навсякъде е използвана пра-
вилно. Може би такива са били времената.

Защо се оказва най-работна?
Когато спим, нашият логичен ум е с приглу-

шена дейност. Следва най-трудната задача: 
как да останем будни. Спомнете си за спорти-
ста. Ще изисква време, в което да се приучите 
на това. Наложително е до главата си винаги 
да държите една тетрадка и молив. Записва-
нето на сънищата е особено важно.

По-нататък ще откриете на колко много 
планове присъствате едновременно. В колко 
различни реалности пребивавате. Но първата 
работа е да почистите вашия дом. В началото 
в сънищата ще изплува емоционалният „бок-
лук”, с който сте се задръстили. Емоциите са 
подтиснати, нереализирани чувства. Често съ-
нувате кошмари, които ви подсказват накъде 
да насочите усилията си. Тази задача не е при-
ятна, но заради целите, които преследвате, си 
струва да се захванете.

За да имате постоянен достъп до сънуване-
то, трябва да се научите съзнателно да навли-
зате, отново и отново, в източника на вашето 
сънуване. Но защо да разчитате единствено 
на нощните сънища? Следващата задача е да 
се гмурнете директно и мигновено във вашия 
източник и да грабнете наградата от вашия 
преживяващ (сънуващ) ум! Сънуването се 
случва по всяко време, защото възприемате 
живота във всеки един момент.

Идва моментът, когато по всяко време на 
денонощието ще можете да навлизате в из-
точника на вашето сънуване. Вашето съзна-
ние вече далеч е надхвърлило личността. Вие 
пребивавате в една нова реалност, където 
бъдеще и минало се сливат в обединено сега. 
Ще виждате различни версии на бъдещето и 
ще можете да избирате коя от тях да активи-
рате, доколкото ви позволява планът, на който 
живеете.

В това пътуване ще ви бъдат дадени по-
мощни инструменти, които ще ви помагат да 
не се загубите във вашите измислени версии 
за реалността. Тези версии ние наричаме 
обертонове на измеренията.

Непрекъснато търсете доказателства. Ако 
не откривате такива, значи, че просто сте фан-
тазирали. Вече откривате разлика между въ-
ображение и фантазиране. „Въображението 
е по-важно от знанието”. Когато възстановите 
спомена, вие ще пребивавате като индивиду-
алност в необятността на огромен океан от 
съзнание. Там ще срещнете и други индивиду-
алности, за които достъпът до това съзнание 
също е разрешен. В този океан от съзнание 
радостта от споделяне е най-висша благодат. 
Там авторски права не съществуват, защото 
всичко е ЕДНО. Колкото повече си позволите 
да се разширите, толкова този достъп ще е по-
голям.

Трябва само да промените фокуса.
Приятно пътуване!
Бог обича силните, но помага на смелите.

Полезно по Пътя 
Просветлението – няма 
нищо по-просто от това 
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ВИЗЕ - 
древна 
тракийска 
столица
Град Визе е сгушен в югоизточните склоно-

ве на Странджа планина, Република Турция. 
По сведения на археолозите древното му име 
е Бузас или Бизия, което селище е сочено през 
V в.пр.Хр. за столица на Одриското тракийско 
царство. Археологическите разкопки, проведе-
ни през 2001г., разкриват малка част от руини-
те на дворец, построен от Реметалк ІІ. От този 
период са и източнотракийските могили с над 
40 гробници. През 45г.н.е. градът е в ръцете на 
римляните. Построяват се църкви, крепостни 
стени с наблюдателни кули, амфитеатър. Би-
зия е в състава на Източната Римска империя 
с развито християнство до IVв. Градът е попу-
лярен и с имената Висон, Виза и Визия. През 
Османското владичество градът е част от Ру-
мелийския вилает.

Днешният град Визе е в топли взаимоотно-
шения с българския град Средец по линия на 
Програма за трансгранично сътрудничество 
България-Турция - 2007-2013г. - природно, кул-

турно и историческо богатство. Обединява ги 
планината Странджа и археологическите про-
учвания, които продължават. Археолозите се 
надяват да продължат да изследват и разкри-
ват руините на древния амфитеатър във Визе, 
който според тях е най-големия в Източна 
Тракия и по-голяма част от него се намира на 
няколко километра под града. При разкопките 
е открита статуя без глава, която се намира в 
музея в Одрин, заедно с други артефакти. Ин-
терес за посетителите на града представля-
ват калето и няколко църкви, реконструирани 

и превърнати в джамии. Църквата, наричана 
„Малката Света София“, е построена върху 
храм на Аполон, умалено копие е на „Света 
София“ в Истанбул и в момента е джамия, но-
сеща името на Гази Сюлейман паша.

Кметът на гр.Визе с типичното му гостопри-
емство запознава българските туристи с пред-
стоящите археологически и културни планове 
на града и се надява Визе да става все по-
популярна туристическа дестинация.

Мариана ПРаМаТаРОВа

По особено оригина-
лен комичен начин изра-
зи Станислав Марашки 
любовните терзания на 
лиричния герой в своя 
текст към песента „Пъте-
шественица”, прозвучала 
на тридесет и четвъртото 
издание на фестивала за 
сатирична и хумористич-
на песен „Златният кос”. 
В нея поетът сатирик оп-
исва съмненията на мъж, 
обречен да чака цял жи-
вот своята жена, облада-
на от пътешественическа 
страст, сравнявайки себе 
си с Пенелопа, а нея – с 
Одисей. Предвидена като 
дует между Вяра Табакова 

и Веселин Мезеклиев, но 
изпълнена само от мъж-
ката част на дуета поради 

непредвидено отсъствие 
на Табакова, песента проз-
вуча в топлата вечер на 

първи април 2013 годи-
на в препълнената зала 
на Сатиричния театър 
„Алеко Константинов” в 
столицата. Автор на му-
зиката беше композито-
рът Михаил Шишков от 
БНТ, известен и от друга 
своя композиция по текст 
на Марашки /песента 
„Напразни жертви”/. От-
съствието на Табакова 
беше компенсирано от 
оригинално режисьорско 
решение, по силата на 
което Мезеклиев се пре-
въплъти едновременно 
и в мъжка, и в женска 
роля, сменяйки последо-
вателно маска на Одисей 
с маска на Пенелопа.

СТАНИСЛАВ МАРАШКИ  ОЖАЛИ МЪЖКА 
ПЕНЕЛОПА НА „ЗЛАТНИЯТ КОС” 

Запазеното място за 
Стоянка Мутафова и Нико-
ла Анастасов не беше зае-
то от ветераните на Сати-
рата поради внезапен ан-
гажимент на звездите, но 
затова пък и тази година 
беше продължена тради-
цията в скечовете на спек-
такъла да участват студен-
ти по актьорско майстор-
ство от НАТФИЗ „Кръстю 
Сарафов” и действащи ар-
тисти от Сатиричния теа-
тър „Алеко Константинов”. 
Традиционно и тази годи-
на главен сценарист на 
спектакъла беше главният 
редактор на редакция „Ху-
мор, сатира и забава” към 
програма „Христо Ботев” 
на Българското национал-
но радио Борис Арнаудов.

Клуб „Морски 
таралежи”
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Васил Михайлов е роден на 06.04.1938 г. в гр. 
Стара Загора. Като типичен  представител на 
зодиакалния си знак /Овен/, той е доста прям, сър-
дечен, всеотдаен и широко скроен. Тази година 
навършва 75 години, от които 45 отдава на ак-
тьорската професия. Изявява се активно в теа-
търа, киното и телевизията, превъплъщава се в 
повече от 200 роли. Повечето от тях са на силни 
персонажи с непреклонен характер, оставили дъл-
бока следа в историята, в литературата, като 
Хан Кубрат, хан Крум, Стефан Стамболов, Петко 
Каравелов, Сюлейман ага и др. Както и в ролята, 
която му носи най-голяма популярност, тази на 
Капитан Петко Войвода в едноименния сериал. За 
нея той печели наградата за най-добра мъжка роля на Фестивала на българския игрален филм във Варна през 
1982 г.

За него не е необичайно да играе в пет пиеси в три театъра, както сподели наскоро в медиите. С хумор 
отбелязва, че това е възможно, защото все още в него текат „мъжките сокове”, още различава мъжкото от 
женското, подържа формата си с фитнес и плуване. По случай своята достолепна годишнина той предприема 
театрално турне в няколко наши града. Обича и родопския край, защото три години е живял и работил в него. 
При една такава среща преди няколко години той сподели свои мисли по отношение на ключовата му роля Ка-
питан Петко Войвода.
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на стр.  8

- Г-н Ми-
хайлов, кое 
ви даде 
толкова ви-
талност и 

енергия да пресъздадете  
вълнуващия и колоритен 
образ на Войводата?

- Най-вече това, че баща 
ми бе от Одрин и ме въз-
пита да не разделям хора-
та на етническа основа, на 
българи, турци, арменци, 
гърци… Затова и аз, като 
негов син, винаги съм бил 
за единението. Човек може 
да има приятели от много 
народности, както да има и 
врагове измежду най-близ-
ките си.

- Казвате ли си и в жи-
вота, както в тази роля: 
„аз казах!”?

- Това е голяма отговор-
ност и особено в днешното 
време. Тъй като моята зо-
дия е „Овен” /това личи и 
от характерите, които пре-
създавам/, обичам много 
и акуратността. Така че, 
когато имам право да каз-
вам „Аз казах!”, трябва да 
съм си извоювал това пра-
во. Макар че доста често 
много хора, които нямат 
това право, доста често го 
упражняват. Затова, кога-
то някой си позволява да 
изрича тези думи, трябва 
много да внимава.

- Днешното време, 
днешните събития мо-
гат ли да венчаят някои 
наши личности за вое-
водство?

- Веднъж ме попитаха 
какъв щеше да стане ка-
питан Петко, ако беше жив 
днес, на което отговорих, 
че ако не можеше да бъде 
войвода, щеше да бъде 
Христо Стоичков. Христо 
си е баш войвода. Изобщо 
личност, която с цялото си 
сърце, с целия си талант, 
с всичките си възможнос-

ти служи на хората. Това 
е истинската мяра на вре-
мето, а не по това колко е 
откраднал някой или колко 
пъти е казвал: „Аз казах!”, 
без да е имал право.

- Други войводи позна-
вате ли?

- Ако всеки беше поне 
малко войвода в работата 
си, със сигурност щяхме 
да вървим напред. Макар 
че това не означава, че 

войводите ще станат мно-
го, само в Сливен е имало 
сто. Много ме заболя, кога-
то преди време един човек 
ми каза: „Войводо, войво-
до, хайдути много, войводи 
няма”. Дори и да нямаме 
много войводи, поне мал-
ко ни трябват, но такива, от 
които да не се срамуваме. 
А сега имаме няколко та-
кива, заради които нацио-
нално се обиждам. Няма 

да казвам имената им, те 
се знаят. И ако това е но-
вият избор, който правят 
българите напоследък, 
аз не съм никакъв вой-
вода. Защото наистина хо-
рата, които сега издигаме 
начело на нацията, трябва 
да бъдат войводи. А войво-
да значи 47 песни приживе 
за него да изпее народът. 
И такъв човек, който не 
може да се обърне и да си 

плюе на сурата. Дори и да 
няма за него толкова пес-
ни, поне авторитет да си 
създаде с много любов и 
себеотрицание.

- нужно ли е усещането 
на артиста, че присъства 
и в политическия живот, 
а не само на сцената?

Човекът на изкуството цял живот се занимава с 
истината и затова не може да бъде аполитичен
Войводи са само тези, които служат на 
хората. Само те ще останат в историята, 
за хайдутите няма място в нея
Ако всеки в своята работа беше поне малко войвода, 
сега щяхме да сме доста по-напред

Основни прояви: Редовни заседания на Общото събра-
ние на ООБ и Общобългарския парламент - Долна и Горна 
камара и Трети Общобългарски интердисциплинарен кон-
грес „Античните и ранносредновековни българи и българ-
ските земи - история, култура, стопанско и цивилизационно 
развитие.“ -Първа сесия.
Участници: Председатели и членове на ръководствата на 
организациите членове на ООБ, научни и културни дейци, 
членове на неправителствени организации, общини и биз-
нес организации.
Съдържание и хронология:
7 май Пристигане и настаняване на участниците в дека-
дата.
8 май
9.30 - 13.00 ч. - Откриване на Декадата и заседанието на 
ОС на ООБ и ОБП.
Дневен ред:
1. Общобългарски научен светоглед и устойчиво разви-
тие на Общността 
и човечеството.
2. Разни.
14.00 - 17.00 ч. - Трети Общобългарски интердисциплина-
рен конгрес - кръгла маса, на тема: “Светоглед, наука, ре-
лигия, философия, календар, език, писменост, азбука кул-
турно-историческо наследство, устойчиво развитие. Ноос-
фера и ноосферизъм“, по случай сто години от рождението 
на световноизвестния учен проф. Вернадски.
9 май
9.30 - 13.00 ч. - Ден на Европа, победата и българската ан-
тичност. Заседание на Трети Общобългарски интердисци-
плинарен конгрес - I секция: „Българската и раннокласиче-

ска античност - история, култура, държавност (56 в. пр.н.е. 
- I в. пр.н.е.)”.
14.00 - 17.00 ч. - Кръгла маса: „Светоглед, наука, религия, 
философия, календар, език, писменост, азбука културно-
историческо наследство, устойчиво развитие, Ноосфера и 
ноосферизъм“.
10 май
9.30 - 12.30 ч. - Заседание на Втора секция на Трети Об-
щобългарски интердисциплинарен конгрес „Къснобългар-
ска античност и държавност - (I в. - IV в.)”.
13.30 - 16.30 ч. - 1. Състояние, проблеми, задачи и перспек-
тиви на развитие на българите и българските организации 
в Руската федерация - Волжка България, Кавказ, Москва, 
Санкт Петербург и други. Сътрудничество - културно, ико-
номическо, търговско, с организациите в Дунавска Бълга-
рия и българите по света.

11 май - гр. Перник
11.00 - 13.00 ч. - Заключително заседание на УС и ИС на 

ООБ с дневен ред:
1. Ден на Св.Св. Кирил и Методий - покровители на Евро-
па, творци на 
българската писменост и азбучно писмо.
1. Комплексна целева програма за устойчиво развитие.
14.00 - 18.00 ч.  Разглеждане  на  културно-исторически
забележителности в гр. Перник.
12-14 май
Посещения на исторически обекти и културни паметници в 
Р. България от участниците в Декадата от Волжка България 
по специализирана програма.
Пресконференция на Организационния комитет по подго-
товката и провеждането на Декада „Българиада - 2013“.
Забележка: По време на Декадата ще се състоят срещи 
с централни ведомства, ВУЗ, бизнес и други институции  
и организации.

Организатори: ООБ, МАБИК и ОБУ „Г. С. Раковски“
  Управителен съвет на ООБ 

Организационен комитет

Проявите на „Българиада – 2013 „ ще се проведат в гр. 
София, бул. „Христо Ботев” 71, ет. 2 (сградата на Фе-
дерацията на Независимите синдикати от строител-
ството) на 8, 9 и 10 май 2013 г. от 9.30 ч. до 17.00 ч.

Вход свободен
Може да вземете участие с доклад до 15-20 минути. На-
правете заявка на тел.: 02/822 16 11 или 0884 791920

ОРГанИЗаЦИЯ на ОБЕДИнЕнИТЕ 
БЪЛГаРИ (ООБ)

(Р България, 1309 София, бул. „Ал. Стамбо-
лийски” 175, ет.III тен. 02/822 16 11, тел./
факс 02/822 16 18)

ПРОГРАМА
на проявите по време на 

Декада „Българиада - 2013“
(7-16 май 2013 г.)
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И така, по начини, които започваме да раз-
бираме, ние откриваме, че сме свързани не 
само с всичко, което някога е било, но и с не-
щата, които все още не са се случили. И оно-
ва, което преживяваме сега, е резултатът от 
събитията, които са се случили (поне частич-
но) в реалията на Вселената, която дори не 
можем да видим. 

Божествената 
матрица

Участието на тези взаимоотношения е огро-
мно. В свят, където едно интелигентно Поле 
енергия свързва всичко - от глобалния мир 
до личното изцеление, това, което може да е 
звучало като фантазия и чудеса в миналото, 
внезапно става възможно в нашия живот. Като 
имаме предвид тези връзки, трябва да започ-
нем да мислим за начина, по който сме свър-
зани с живота, с нашите семейства и дори с 
нашите случайни познати, от една нова гледна 
точка. Добри или лоши, правилни или погреш-
ни, всичко - от най-светлите и красиви прежи-
вявания в живота до най-ужасните случаи на 
човешко страдание - вече не може да бъде 
отписвано като ,,случайно” . Ясно е, че за да 
разберем всичко, което ни радва, е необходи-
мо да разберем колко дълбоко сме свързани с 
всичко в нашата реалност.

В ТЪРСЕнЕ на МаТРИЦаТа

Спомням си първия път, когато казах нови-
ните за нашата свързаност на моя приятел от 
местните американци от каньона. При нашата 
неочаквана среща в един магазин аз разпале-
но съобщих информацията, която бях прочел 
във вестниците. Прочетох за откритото „ново” 
Поле енергия - обединяващо Поле, различно 
от другите енергии, за чието съществуване се 
знае. - Именно това Поле от енергия свързва 
всичко. То ни свързва със света, един с друг и 
даже с вселените отвъд Земята - точно както 
си говорихме преди с теб.

По типичен за него начин моят приятел по-
мълча за момент, зачитайки моето вълнение. 
След няколко секунди си пое въздух и отгово-
ри с прямота, на която вече многократно бях 
свидетел. 

- Значи си открил, че всичко е свързано. 
Именно това твърдят моите хора през цялото 
време. Добре е, че и вашите учени вече са го 
открили. 

Ако това интелигентно Поле от енергия на-
истина играе подобна роля в начина, по който 
работи Вселената, тогава защо досега не сме 
го знаели? Тъкмо навлизаме в XX век - вре-
ме, което се смята за най-забележителното в 
историята ни. В рамките на едно поколение 
научихме за силата на атома, как да съхраня-
ваме библиотека с размерите на блок върху 
компютърен чип и как да разчитаме и манипу-
лираме ДНК. Как при толкова научни чудеса 
сме пропуснали единственото и най-важно от-
критие от всички - събитието, чието разбиране 
ни дава достъп до самата Сила на Сътворе-
нието? Отговорът на този въпрос може да ви 
изненада. 

В нашето недалечно минало е имало време, 
когато учените са се опитвали да решат загад-
ката - дали сме свързани с интелигентно Поле 
от енергия, като докажат дали такова Поле съ-

ществува или не. Идеята да се направи такова 
проучване била добра - повече от 100 години 
по-късно все още се възстановяваме от начи-
на, по който бил изтълкуван прочутият експе-
римент. В резултат на това през по-голямата 
част от XX век, ако учените посмеели да спо-
менат за това Поле от интелигентна енергия в 
иначе „празното пространство” , се натъквали 
само на насмешки. С малко изключения идея-
та не била приемана или допускана при сери-
озни научни дискусии. Но невинаги. 

Макар че нашето чувство за това - какво 
свързва Вселената - си останало загадка, в от-
делни страни се правели опити да се признае 
неговото съществуване. В Сутрите на Буда на-
пример реалията на велия бог Индра е описа-
на като мястото, откъдето произлиза Мрежата, 
която свързва цялата Вселена. В историята на 
индианците хопи за Сътворението се казва, 
че текущият цикъл на нашия свят е започнал 
отдавна, когато Великата Прамайка - Паяк се 
появила в Празнотата на този свят. Първото 
нещо, което направила, било да изплете ог-
ромната мрежа, която свързва всички неща, и 
чрез нея създала пространството, където ней-
ните деца да живеят. 

Древните гърци вярвали в съществуването 
на Универсално поле от енергия, което свърз-
ва всичко, и го наричали етер. В гръцката ми-
тология за него мислели като за същината на 
самото пространство и го описвали като „въз-
духа, дишан от боговете”. И Питагор и Ари-
стотел го посочвали като мистериозния Пети 
елемент на Творението след четирите познати 
елемента Огън, Въздух, Вода и Земя. В по-
късните времена алхимиците продължили да 
използват думите на гърците, за да опишат на-
шия свят - терминологията се използвала до 
раждането на съвременната наука. 

В противоречие на съвременните възгледи 
на повечето учени днес някои от най-великите 
умове в историята не само вярвали, че етерът 
съществува. Според тях етерът е необходим, 
за да могат законите на физиката да функцио-
нират. През 1600 г. Исак Нютон, „бащата“ на 
съвременната наука, използвал думата етер, 
за да опише една невидима субстанция, която 
прониква цялата Вселена, за която той вяр-
вал, че е свързана с гравитацията така, както 
сетивата - с тялото.

Той гледал на нея като на жив дух, макар че 
признавал, че все още няма уреди, които да 
потвърдят нейното съществуване. Едва през 
XIX век човекът, който предложил Теорията за 
електромагнетизма - Джеймс Максуел, офи-
циално предложил научно описание на етера, 
който свързва всички неща.                (Следва)

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?

Мост между 
времето, 

пространството, 
чудесата и 

вярата

Продължение от бр. 8 ДИШАНЕТО 
Петър ДЪнОВ

И тъй, ще дишате и ще пеете.  Ако не пее-
те, не можете да дишате правилно. Който пее, 
има възможност да подобри дишането си. Ако 
не диша правилно, човек заминава преждевре-
менно за онзи свят. И на онзи свят не го приемат 
за ученик, ако не диша правилно. Като отиде 
на онзи свят, веднага ще го спрат пред райска-
та врата и ще го накарат да прочете “Добрата 
молитва” с вдишване, задържане и издишване 
на въздуха. Ако не може да я прочете плавно, с 
дълбоко дишане, няма да го пуснат в рая. Онзи 
свят е добре организиран. Там всички хора са 
красиви, с отлични линии на лицето и на тяло-
то. Там няма болести, няма страдания, няма и 
противоречия.

Като знаете това, дишайте правилно. Дишай-
те съзнателно и с любов. Като станете от сън, 
преди да започнете каквато и да е работа, на-
правете няколко дълбоки вдишки. Дишането 
помага за оформяване на човешкия характер. 
Правилното дишане усилва светлината на ума 
и топлината на сърцето. Правилното дишане 
прави лицето красиво. Ако човек не диша пра-
вилно, кожата на лицето и на ръцете му пре-
ждевременно се набръчква. Набръчкването се 
дължи на разстройство на черния дроб и на не-
правилно дишане. Щом започне да диша пра-
вилно, бръчките от лицето и от ръцете на човека 
постепенно изчезват. Някои избягват дълбокото 
дишане, защото се измъчвали. Какво от това? 
В човека има нещо инертно, което не обича да 
се измъчва. Нека се мъчи, няма защо да го жа-
лите. Като се мъчи инертното, човек се възпи-
тава. Същото се отнася и до малките деца. Ако 
не дишат правилно, те не могат да мислят и да 
чувствуват правилно.

“Божествен и човешки свят” 
изд. Хелиопол 1995 г. стр. 269-276

 
***
Ако човек диша 1-2 години наред правилно, 

дълбоко, той ще развие в себе си известни дар-
би и способности. Той ще стане по-търпелив, 
по-разсъдлив, ще развие въображението си, ще 
придобие по-голямо спокойствие.

“Малки и големи придобивки”, ООК, изд. 
Соф. 1936 г., стр. 262

***
Един метод за дишането е следният: След 

като приемете в дробовете си чистия въздух и го 
задържите 15-20-30 секунди, трябва да кажете в 
себе си положителните думи: “Господи, заради 
голямото благо, което си ми дал, аз съм готов 
да изпълня Твоята Воля.” Тези трептения, които 
излизат чрез въздуха, отиват в пространството и 
се хроникират. И това, което си приел от възду-
ха, образува се една реакция. И тогава приета-
та сила от въздуха се нагажда в организъма. И 
съществата от другия свят, като ви слушат, и те 
ще възприемат тази формула, която за тях е 
едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те 
ще приемат благото от въздуха. Не само един 
път трябва да казваш тези думи, но колкото 
пъти дишаш през деня, все трябва да си слу-
жиш с някоя формула. Няколко формули трябва 
да употребява човек при дишането.

6-та неделна беседа от Учителя, държа-
на на 27-ми октомври 1935 г.

 
***
Упражнение за дишане: Ръцете нагоре над 

главата - вдишване. Задържане ръцете с до-
прени пръсти - задържане на дъха. Спускане на 
ръцете отстрани - издишване. Пет пъти.

Лявата ръка настрани. Дясната - допира 
пръстите на лявата, постоянно се движи към ра-
мото и после встрани. Сега пръстите на лявата 
ръка допират пръстите на дясната, лявата ръка 
се движи към рамото настрани. Това се прави 
три пъти.
“Най-лесното”, МОК, Соф. 1998 г., стр. 198
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Това са техните жизнено необ-
ходими доходи, чийто източник е 
или Трудът, или Капиталът /сред-

ствата за производство/. Именно тези две ка-
тегории са двете страни на основното проти-
воречие в обществото.

Противоборството между тях е защитата на 
икономическите интереси на притежателите 
на Капитала и на Труда. Това е политическо 
действие, водещо до формирането на полити-
чески партии, които създават своя идеология. 
Според характера на идеологиите им, днес 
партиите се делят на десни и леви. Това де-
ление е външната, видима форма на проя-
ва на двете страни в основното противоре-
чие на обществото.

Цялата история в развитието на човечест-
вото е резултат на това, коя

от страните на основното противоречие е 
имала превес и е нарушавала баланса меж-
ду тях.

Днес за развитите страни с пазарна ико-
номика е характерно господстването на Ка-
питала, макар и скрито зад принципите на 
демокрацията за защита правата и свобода-
та на човека. Резултатът от това е огромно 
нарастване на богатствата на притежате-
лите на Капитала, от другата страна - по-
стоянен ръст на бедността, безработицата 
и престъпността. Заедно с това значителна 
маса от хората са превърнати в потребите-
ли-консуматори чрез получаването на лесни 
кредити, които стават допълнителен източ-
ник за нарастването на печалбите на Капи-
тала. В общочовешки план отрицателните 
резултати от това са постоянните войни, ико-
номическа и духовна криза на обществото, 
водещи към гибел на човечеството. Защото 
партиите изразителки на интересите на Ка-
питала са превърнали парите в най-висша 
ценност – Бог.

При социализма се направи опит за смя-
на на господстващата страна и основното 
противоречие на обществото, като частната 
собственост върху Капитала, бе заменена с 
държавна. Монополното право на държавата 
върху Капитала доведе до неговото присво-
яване от бюрократичната върхушка на упра-
влението. Така по своята същност социали-
змът се превърна в бюрократичен държавен 
капитализъм, а бюрократичният елит - в чер-
вена буржоазия.

Тя формира страната на Капитала в ос-
новното противоречие на преходния период 
у нас. Той е връщане към стария модел на 
обществено устройство и развитие, характе-
рен с господството на Капитала.

Красноречив пример за тази посока на развитие 
е и Китай, който под ръководната родя на Ко-
мунистическата партия копира американския 
модел на пазарна икономика за 30 години се 
превърна във втората държава по броя на 
милиардерите в света.

За по-добра яснота на състоянието на 
основното противоречие у нас и в света ще 
използваме една рисунка от архива на ан-
глийските квакери. Те в края на 19 век поста-
вят началото на организираното милосър-
дие. Рисунката е свързана с една известна 
на всички забавна игра - теглене на въже 
от две групи. Но целта на квакерите е да 
покажат колко опасна е тя при различните 
конфликти /противопоставяне/ между хората 
в техните социални общности. Най-опасно 
за обществото е крайното изостряне на ос-
новното противоречие, което може да дове-
де до скъсването на въжето и политането в 
пропастта, гибелта на всички. Резултатът ще 
бъде същия дори ако победим, което може 
да стане, като отстъпим назад в пропастта и 
повлечем всички в нея.

Целият преход у нас е изразходване на 
енергията на обществото за дърпането на 
въжето почти до скъсването му ту на ляво, 
ту на дясно. Самото въже е национално-
то богатство в държавността. Резултатът от 

дърпането на въжето е очеваден, все по-на-
долу и по-надолу в жизненото равнище на 
народа и все по-назад в международните кла-
сации за страната ни. Това положение доведе 
до сегашните национални протести и остав-
ката на правителството на ГЕРБ. Защото на-
стъпи пределът на търпимост на народа към 
капиталовите структури наши и чужди, които 
застрашиха живота на мнозинството от хората 
и оцеляването им. А то е резултат от външния 
натиск в лакейското поведение на нашите по-
литически сили, които в годините на прехода 
отгледаха най-уродливата форма на Капитала 
– частните монополи. Те са предимно чужди 
в основни сфери на икономиката ни: банково 
дело, енергетика, съобщения, горива и др. 
Така протестите на народа станаха непосред-
ствен израз на основното противоречие между 
представителната и пряката демокрация.

Основният въпрос у нас сега е: Какво да 
се прави? С него по всички медии и площади 
се занимават учени, представители на худо-
жествено творческата интелигенция, на орга-
низатори на протестите, политици и лидери на 
движения и партии. Всички те дават различни 
сходни рецепти за лечение на болното ни об-
щество. Но лекарството, което предлагат, се 
отнася за лечението на следствието, а не на 
ПРИЧИНАТА на заболяването.

Този начин на лечение на обществото у нас 
и в света е доказателство за продължаването 
на старото мислене, даващо предимство на една 
от страните на  основното противоречие, но не и 
на БАЛАНС между тях.

Английските квакери подсказват вярната 
рецепта с друга тяхна рисунка. Тя изобразя-

ва пътя, по който се стига до сдружаването, 
кооперирането между хората. На рисунката 
се виждат етапите на поведение на двете 
магарета, докато накрая стигат до просто-
то решение, че това може да стане само 
когато заедно двете отидат да се хранят на 
едната купа, а после на другата. Рисунката 
е показателна за пътя на постигане на Ба-
ланса – единството между икономическите 
интереси в обществото като две страни на 
основното противоречие: Труда и Капитала.

Ако на мястото на магаретата си предста-
вим нашите политически партии от ляво и 
дясно, можем да определим на кой етап на 
поведението, показано на рисунката, са те. 
За съжаление те са на етапа на най-остро 
противопоставяне, липса на всякакъв диа-
лог между тях. Няма желание да седнат и 
мислят заедно за правилното решение на 
проблемите у нас.

Сега е настъпило времето за ОСЪЗНАВА-
НЕТО - за промяна в мисленето, което тряб-
ва да роди нови идеи за развитието на об-
ществото. Те трябва да създадат стабилен 
баланс-единство между двете страни на 
основното противоречие – Капитала и Тру-
да. Всеки опит това да се постигне само от 
десни или леви правителства е невъзможно, 
тъй както е невъзможно дълго време да се 
носят две големи дини под една мишница.

Следователно верният път за решаване-
то на проблемите в страната е създаването 
на Правителство на националното единство, 
състоящо се от експерти - специалисти в оп-
ределени области на обществения живот. 
Това правителство ще работи по Програма 
за националните приоритети, за стабилност-
та и развитието на страната. Тази програ-
ма е наложително да се изработи и приеме 
в Народното събрание от широка коалиция 
на парламентарно представените партии от 
ляво и дясно при пълно съгласие между тях. 
Ако това се направи, ние ще станем водещи 
в новото мислене на човечеството и новия 
път на развитието на истинската демокрация 
и цивилизация.

Резултатът за нас ще бъде изпълнението 
на завета на Васил Левски – нашето мило 
Отечество да се превърне в „ЧИСТА И СВЯ-
ТА РЕПУБЛИКА”.

от стр.  1 ПРАВИТЕЛСТВО НА  
НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО
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От стр.  5

Лунен календар за май 2013 - І част от Димитър СТОЯнОВ

ПРОЛЕТНО 
ОЧАКВАНЕ
Любка Динева-Тодорова

Тихо се нижат ден подир ден.
Зимата дълга, денят е студен.
Забързани хората гушат глави,
стъпките бързи, навън все вали.

Очите копнеят да видят небе,
огряно от слънце и смях на дете,
което играе безгрижно навън
и пръска наоколо глъчка и шум.

Копнее душата за ласка и плам
във дните самотни да имаш другар,
с когото неволите да споделиш,
защото е тежък животът – сам виж!

Мечтае за пролет и твойта душа,
макар да не си вече с буйна коса.
Улегнал човек си със път извървян,
но пролетен лъч и във теб е запял!

Макар в трета възраст, ти имаш мечти.
Животът красив е и в твойте очи.
И пролет очаква самотно сърце,
додето съдбата живота не спре!

ПРЕМИЕРА
На 22 май 2013 г. от 
18.00 часа в Народно 
читалище „Славянска 
беседа”, находящо се 
в гр. София, ул. „Г.С. 
Раковски”, ще бъде 
представена най-нова-
та книга на Издателска 
къща Новата цивилиза-
ция – „С обич и дръз-
новение”, автор профе-
сор Христо Карагьозов. 
Книгата ще бъде пред-

ставена от акад. Атанас Панчев – директор на Из-
дателска къща „Новата цивилизация”, и от Тодор 
Ялъмов – зам.председател на НГИК „Петър Дим-
ков”. 

ВХОД СВОбОДЕН

- Поначало човекът на 
изкуството не може да бъде 
аполитична личност, тъй 
като той цял живот се за-
нимава с истината и с това, 
каква трябва да бъде тя. 
Знам, че не ми е работата 
да се занимавам с полити-
ка конкретно, на всичкото 
отгоре и не съм толкова бо-
гат. Гладен и беден човек 
не бива да се занимава с 
политика, а ние така пра-
вим. За жалост, обаче, при 
нас интелигенцията се от-
дръпна малко от политика-
та и това даде път на полу-
интелигенти да се правят на 
водачи. Жалко е, че в също-
то време други интелигенти 
не оценяват това, така как-
то една журналистка /не 
държа да й запомня името/, 
писа, че покрай служебните 
си задължения съм правил 
и срещи със зрителите ми. 
Смятам, че нямам служеб-
ни задължения, а само чо-
вешки и професионални. 

Никъде не съм участвал 
професионално.

- а смятате ли, че иде-
ята за националпатриоти-
зма би могла да галвани-
зира нацията ни?

- Разглеждана ретроград-
но в стария смисъл на ду-
мата, няма да може. Защо-
то младите хора не ги инте-
ресува къде какво е било, 
къде е била границата ни, 
кои земи са били наши и 
т.н. Те искат свободно да 
ходят в Одрин, Гюмюрджи-
на, да се виждат с прия-

тели. Младите хора не се 
интересуват от това, на кое 
точно място на картата се е 
намирала България и къде 
е сега. Но за голямо съжа-
ление пак големите, вели-
ките сили все са обърквали 
историята. А пък ние все се 
оказваме поредната жертва 
на манипулации и програ-
миране отвън. Пак големи-
те сили са против единна, 
обединена Европа, защото 
за тях това е страшно. А 
Балканите могат да бъдат 
рая на Европа, но никой не 

ни го позволява. И ние, като 
едни глупаци, почваме да 
се ръчкаме помежду си – ти 
си турчин, ти си македонец, 
аз съм тракиец, аз съм ми-
зиец и т.н. Така и децата си 
съсипваме. Чуват от нас 
само да се говори за пари, 
за убийства, кражби, за гър-
ци, турци, цигани… Това е 
ужасно.

- Какво бихте казали на 
тези, които като вашите 
герои, милеят за Отечест-
вото си?

- В малката ни, но корава 

България ни е нужно един-
ство. Колкото сме по-малко, 
толкова трябва да бъдем 
по-заедно. И да не позво-
ляваме вече да ни връщат 
един век назад в мислене-
то, както се опитват да пра-
вят с нас. И повече съпро-
тива срещу всичко, което 
ни разделя, така, както е 
правил моят баща и Капи-
тан Петко.

Интервюто взе: 
Лияна ФЕРОЛИ

Човекът на изкуството цял живот се занимава с 
истината и затова не може да бъде аполитичен
Войводи са само тези, които служат на 
хората. Само те ще останат в историята, 
за хайдутите няма място в нея
Ако всеки в своята работа беше поне малко войвода, 
сега щяхме да сме доста по-напред


