
Отзив от Донка 
Драмска,
сътрудничка към 
НГИК „Петър 
Димков”,
за новоизлязлата 
книга на 
проф. Христо 
Карагьозов

Уважаеми г-жи и г-да,

Още със започването 
на книгата и прочитай-
ки съвсем малка част от 
нея, аз усетих, че тя е 
силно енергетизирана и 
особено в годината на на-
шия юбилей – 10 години 
от създаването на Наци-
оналния граждански ини-
циативен комитет „Петър 
Димков”, тя ще е много 
полезна. Това породи в 
мен желание да я чета 
внимателно и да си водя 
бележки. Впоследствие 
тези бележки ми послу-
жиха за предлагания сега 
от мен отзив - отзив за 
това, как тя ми е въздей-
ствала, какви откровения 
е породила у мен, с какво 
ме е обогатила,  поучи-
ла и може би довела до 

някакво духовно 
израстване.

С делата Дим-
кови отдавна се 
занимавам и за 
тяхното значе-
ние съм писала 
на други места. 
Сега пред мен 
застана един нов 
образ на проф. 
Христо Карагьо-
зов, председа-
теля на Нацио-
налния комитет 
„Петър Димков”.

Аз ще започна 
от глава втора 
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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. 4-5

на първа част на кни-
гата, наречена „Духов-
ност”. Тази глава е под-
несена на читателя като 
една перфектна лекция 
по темата. Твърде задъ-
лбочено и аналитично. 
И точно тук абсолютно 
всеки, но взискателен и 
интересуващ се читател, 
може да почерпи знания, 
да определи духовно-
то си ниво и евентуално 
да го повдигне. Защото 
философът, в лицето на 

автора, не е само хра-
нилница на твърде голе-
мите знания, получени от 
философите-предци, но 
е дал и своя принос към 
нашето съвремие. Той 
е наблюдавал, съпоста-
вял, задълбочено ана-
лизирал и обобщавал 
нещата, правил е своите 
заключения за усилена-
та многопосочна еволю-
ция на индивидите, по-
ставени в днешните ни 
социални отношения. И 
тези заключения са тол-
кова дълбоки и даващи 
отговор на причините, 
породили съвременни-
те ни отношения, че аз 
си дадох сметка за едно 
нещо - за редкия шанс 
да имаме университетски 
преподавател в толкова 
близкото ни обкръжение.

Много послания се по-
дават от книгата на г-н 
Карагьозов. Той не ни ги 
дава наготово, не ни ги 
натрапва. Те са неговите 
размисли и заключения 

за живота, за пътя на чо-
века, постъпките му в ре-
шителни моменти, вярата 
му или „Надеждата-зора”, 
както той се изразява 
в периодите на болка и 
борба за оцеляване. По-
слания, които читателят 
си извлича в зависимост 
от собственото духовно 
ниво и чувствителност.

Бидейки съвременник, 
извънредно ценно е да 
разбереш, как ти и как 
другият  човек сте дей-
ствали в едни и същи си-
туации, да се поучиш или 
зарадваш от единомис-
лието си с един достоен 
човек.

В други места на кни-
гата се натъкваме на не-
намерени от нас отгово-
ри на собствени въпроси 
и възкликваме: „Еврика!”. 
Ето например въпросът 
за справедливостта и 
несправедливостта и аз 
непременно ще ви про-
чета този момент: „Спра-

„С обич и дръзновение” БЪЛГАРСКИЯТ 
ПРИНОС ЗА 
ХРИСТИЯНИЗАЦИЯТА 
НА КИЕВСКА РУС
И ПОСТАВЯНЕТО 
НА ОСНОВИТЕ НА 
ДУХОВНОСТТА
В БЪДЕЩАТА РУСКА 
ДЪРЖАВА

Проф. Димитър 
ПАПАЗОВ

Преди няколко годи-
ни Руската православна 
църква чества тържестве-
но юбилейната годишнина 
от приемането на хрис-
тиянството в Русия. Този 
юбилей бе причина да се 
възродят отново спорове-
те между привържениците 
на „варяжката теория” и 
„прабългарската теория” в 
Русия, свързани не само 
с християнизацията и, тъй 
като има доста неизяснени 
въпроси и около произхо-
да и появата на славяните 
в Европа. Предстоящият 
юбилей през тази година 
– 1025 години от приема-
нето на християнството в 
Русия – е още един повод 
да се обърнем към мина-
лото на нашите два пра-
вославни народа. Един от 
споровете в руската наука 
е свързан и с генеологията 
на княгиня Олга, а оттам и 
с генеалогичния корен на 
владетелите на бъдещата 
Руска империя, поставили 
основите на духовността и. 
Тъй като в периода на про-
мените в Русия се наложи 
като че ли „варяжката тео-
рия”, бяха забравени или 
съзнателно отминавани 
редица изследвания още 
от началото на миналия 
век, свързани с произхода 
и. Базирайки се на тях и на 
други данни за българска-
та и руска история опре-
делено можем да изнесем 
факти в полза на „прабъл-
гарската теория”, която в 
последно време намира 
все повече привърженици 
и в официалната руска ис-

на стр. 2-3
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ториография.
Приемането на християнството в Киевска 

Рус е по времето на княз Владимир. То има оба-
че голяма предистория, продължила няколко 
десетилетия, за която българската и руската 
наука не могат категорично да се произнесат. 
От една страна това е заради недостатъчни-
те сведения за този период, от друга – пора-
ди противоречията, които могат да се намерят 
в тях, а от трета защото източниците за това 
важно за Русия събитие основно са византий-
ски, което предполага неточна и пристрастна 
информация. Тази предистория е свързана 
преди всичко с името на княгиня Олга. В хи-
потезите на изследователите на периода има 
различия за произхода й, за християнизацията 
й и за дейността й. Част от тях са на мнение, 
че тя е от варяжки произход и е приела късно 
християнството от Византия. Голяма част от 
руските изследователи обаче считат, че тя е от 
български произход и е приела християнство-
то още преди пристигането си в Киевска Рус. 
Доказателства за това са сведенията на мно-
го руски летописци. Изхождайки от наличните 
сведения, от родствените славянски връзки с 
България, които са могли да бъдат стимул за 
присъединяване към славянското християн-
ско семейство, а също и от някои действия на 
нейните престолонаследници, може да се на-
прави извод за нейния български и славянски 
произход. Според родословието „Начало на 
руските князе” княз Игор се жени за българка-
та Олга. И тук вече е неяснотата – чия дъщеря 
е Олга? 

На базата на някои писмени източници се 
счита, че Олга Киевска е внучка на княз Бо-
рис І, дъщеря на малката му дъщеря Анна, 
сестрата на цар Симеон І. Според сборник от 
ХV век „Нов Владимирски летописец”, вариант 
на „Начална руска летопис”, Олга е дъщеря 
на цар Симеон І. Съществува и друга много 
интересна версия на основата на други руски 
източници, според които Олга е дъщеря на 
Владимир Расате, която, изхождайки от ней-
ните и на наследниците й действия, може би е 
най-правдива. Владимир Расате е първород-
ният син на цар Борис І, приел християнството 
и покръстил българския народ. Той, заедно с 
всички български боляри и семействата им, 

приема християнската вяра. Приема христи-
янската вяра и княгиня Олга, искрено отдала 
се на християнската религия и ползвайки се с 
доверието на дядо си Борис І и чичо си Симеон 
І. Княз Борис І, приел християнството, предава 
трона на големия си син Владимир Расате и 
отива в манастир. Наскоро след това Влади-
мир Расате, под влиянието на недоволните от 
приемането на християнството боляри, го от-
хвърля и връща езичеството. Княз Борис І, за 
когото приемането на християнската религия е 
не само приобщаване на България към новата 
цивилизация, на която той смята, че принад-
лежи бъдещето, но и форма на обединение на 
двата етноса – прабългарския и славянския в 
един народ, тъй като отделните религии вече 
век и половина били спирачка за тяхното вза-
имопроникване, разбирайки за това, хвърля 
расото, взема меча, събира около себе си ве-
рни боляри и сваля от престола сина си Вла-
димир Расате. За да няма повече претенции 
към престола, той го ослепява в онези жестоки 
времена, а за назидание на другите избива 50 
български боляри заедно със семействата им. 
Олга, като благочестива християнка, а и като 
родна внучка, оставя жива и при заемането на 
престола от чичо й тя е изпратена в манастир. 

Наскоро след тези събития в двореца в 
Плиска идва делегация от Киевска Рус да иска 
жена от царска кръв начело с Олег – предво-
дител на варяжската армия и с най-голяма 
власт в Киевска Рус. Съществува твърдение, 
и по всяка вероятност то не е далеч от исти-
ната, имайки предвид, че Византия била ци-
вилизационнен център на света и всички се 
стремили да се сродят с нейните владетели, 
че първо е направено запитване за сватов-
ство в Константинопол, но нямало положите-
лен отговор. Друг вариант да намерят жена на 
Игор от престижен царски двор била, разбира 
се, България, една от трите най-силни тогава 
държави в Европа, първо - опонент на Визан-
тия,  което било и отмъщение към нея, и второ 
- славянски духовен център в онези времена. 
Това било добре дошло и за българската дър-
жава - от една страна щяла да се освободи от 
още един потомък на проезическия, въпреки и 
излязъл от строя, владетел, а от друга страна 
– с помощта на по-близко роднинство с Киев-

ска Рус да осигури северната си граница сре-
щу все по-нарастващата сила на младата ру-
ска държава, а защо и да не очаква помощ от 
славянските братя срещу Византия, която Си-
меон І вече определено искал да завземе, за 
което по-късно и без помощта на Киевска Рус 
за малко не му стига времето. Така княз Олег 
след въздържането на Византия за сватовство 
се връща в Киевска Рус с жена от България за 
княз Игор. Заемайки „царския престол” скоро 
тя се опитва да покръсти княз Игор и част от 
обкръжението си, но по всяка вероятност все 
още нямало условия за това. Успява да даде 
християнско име само на сина си Светослав – 
т.е. човек, който слави светлата вяра. Той не 
става християнин, но изхождайки от действия-
та му, изглежда добре е запомнил българския 
си царски произход и отнетия от дядо му Вла-
димир Расате със сила трон, което по-късно 
води до неговите претенции към престола на 
България, които не успява да реализира, въ-
преки че бил близо до целта. Според „Летопис 
по Лаврентиевския списък” Светослав криел 
от майка си, че предпочита да живее в Пере-
яславец /по всяка вероятност дн. Силистра/ 
пред Киев. По всяка вероятност това го е и на-
карало да тръгне към България, към която го 
влекат спомените на майка му Олга за дядо 
му и за местата, където е живяла. От неговите 
действия се възползва византийският импе-
ратор Йоан Цимисхи, който го отблъсква по-
късно от България и обявява тези територии 
за византийски. Българската държава, която 
тогава имала голяма територия, все още съ-
ществувала в западната си част начело със 
Самуил. Светослав, съхранил спомените за 
дядо си, българския престол на когото искал 
да възстанови, но не успял, нарекъл сина си 
на него – Владимир.

Княз Владимир І под влиянието на баба си 
Олга, тъй като баща му през цялото време бил 
далече от дома, постепенно става ревностен 
християнин и сядайки на престола успява да 
покръсти Киевска Рус. Във времена на нови 
религии със стари езически традиции, въпреки 
че приел християнството, той също ги запазва, 
имайки повече от една жена. Една от жените 
му, като при дядо му Игор, отново е българка, 
православната християнка Анна, с благороден 
произход. Нарича големия си син, роден от 
нея, Борис - по името на прадядо си княз Бо-
рис І. По-късно той и по-малкия му брат Глеб 
- и двамата християни - са убити от техните 
братя езичници, родени от другите му жени, 
искащи да възвърнат езичеството в Киевска 
Рус. Така те стават първите свети мъченици, 
умрели за православната вяра.  

Олга Киевска остава в руската история като 
поставила основите на стабилна руска дър-
жава, велика и мъдра владетелка, обедини-
ла източните славянски племена в един общ 
държавен организъм. Тя била първата разпро-
странителка на християнската вяра в държа-
вата. Била проводница на древнобългарската 
култура, която започнала да си съперничи с 
византийската в Източна Европа, но в също-
то време, изхождайки от конюнктурата, в оп-
ределен момент не се поколебала да сключи 
договор с Византия срещу България, въпреки 
че не го осъществила. Приема християнството 
в името на общоруските интереси официално 
втори път, лично посещавайки Константино-
пол в средата на Х в. След завръщането си 
през 960 г. строи катедралния храм „Света Со-
фия” в Киев.

Другата българска княгиня – Анна – също 
православна християнка, направила, каквото 
могла в този период на утвърждаване на хрис-

БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС ЗА ХРИСТИЯНИЗАЦИЯТА 
НА КИЕВСКА РУС И ПОСТАВЯНЕТО НА ОСНОВИТЕ 
НА ДУХОВНОСТТА В БЪДЕЩАТА РУСКА ДЪРЖАВА
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тиянската религия сред източни-
те славяни. В писмените източ-
ници тя е „гъркиня”, защото ви-
зантийският двор я дал за жена 
на новопокръстения княз Влади-

мир І Велики срещу обещанието му да приеме 
християнската вяра. Дъщеря на българския 
цар Борис ІІ, заложник в Константинопол за 
спазването на мира между българи и ромеи 
след смъртта на българския цар Петър, тя по-
паднала като княгиня във византийския двор, 
тъй като в същото време била племенница на 
византийския император, който бил пък втори 
братовчед на баща й по майчина линия. Сто-
лицата на българската държава вече била зав-
ладяна от византийския император Йоан Ци-
мисхи, баща й бил убит при опит да избяга при 
Самуил – продължителя на българската дър-
жава на Запад. За да стимулира приемането 
на християнството, Византия обещала да даде 
за жена на Владимир княгиня от византийския 
двор. Докато Владимир се реши да направи 
тази важна за държавата си крачка, във Визан-
тия пък се оформило мнение въз основа на пе-
чалния опит с други нехристиянски държави да 
не се дават толкова лесно княгините за жени 
на чужди владетели. Затова и решението на 
въпроса се забавило. За да бъде по-убедите-
лен в намеренията си, княз Владимир обсадил 
и превзел Херсон. Това принудило византий-
ския император да стигне до някакво решение 
и изпратил за жена на Владимир българската 
княгиня Анна, която след войните с България 
повече не му трябвала. Тя по море пристигна-
ла в Херсон. Тук в гръцкия катедрален храм 
Владимир приема християнската вяра заедно 
с дружината си. Приема, според установената 
практика, името на византийския император 
Василий, и после се жени за княгинята. Връ-
щайки се в Киев, той заварил там изпратената 
от цар Самуил многолюдна група български 
духовници от различни санове, започвайки от 
митрополит и свършвайки с църковни певци, 
донесли със себе си църковни съдове и богата 
религиозна богослужебна книжнина. 

Интересно е да се проследи как тези бъл-
гарски духовници попадат в Киев в точното 
време и на точното място, след като Киевска 
Рус приема християнството не от България, а 
от Византия. По данни на руски публикации от 
началото на ХХ в. – 1913 г. – на основата на 
изследвания е установено, че княз Владимир 
по онова време бил съюзник не толкова на 
Византия, колкото на българския цар Самуил, 
още повече че положението на византийския 
император заради междуособиците във Ви-
зантия тогава било критично. Княз Владимир 
дал шестхиляден военен отряд в помощ на 
Василий, за да се справи с другия претендент 
за престола. По същото време той установил 
контакт и започнал преговори и с българския 
цар Самуил, установил се в северозападните 
територии на България. Срещата между Вла-
димир и Самуил по всяка вероятност се е със-
тояла в периода 986 – 988 г. Самуил през 986 г. 
разбил при „Траянови врата” Василий и в този 
период провеждал наказателна експедиция в 
североизточните си владения срещу българ-
ските села и градове, изменили на клетвата 
си и преминали на страната на Византия. По 
същото време княз Владимир, решил да при-
еме християнството, което било само въпрос 
на време и договорки с Византия, вероятно е 
искал да проучи от една страна как се прие-
ма то от братята – славяни, а от друга страна 
да осигури по-безболезненото му налагане на 
славянски език. Вследствие на това Българ-
ската патриаршия в Охрид трябвало да изпра-
ти в Киев книги и икони, богословски проповед-
ници и свещеници – учители, които трябвало 
да учат децата да пишат и четат на славянски. 
Затова Владимир заварил групата български 
духовници в Киев.    

Заедно с ръководството на българската ми-
сия князът решава да създаде Киевската ар-
хиепископия, която ще ръководи църковните 
просветителски дейности. Разрушават се па-

метниците на езичеството, започват да строят 
църкви и манастири – съвсем наскоро са по-
строени повече от 400 църкви. Владимир на-
режда да се създадат школи, където българ-
ските свещеници започват да учат децата на 
знатните семейства да четат и пишат и да ги 
подготвят за свещеници и монаси. По цялата 
страна българските свещеници под охраната и 
със съдействието на войските, тъй като новата 
вяра не се приемала навсякъде безпрекослов-
но, покръствали градове и села. Много от тях 
служели като свещеници в новите църкви. Дру-
га част от мисионерите пък ставали монаси. В 
цялата тази дейност активно участвала и бъл-
гарската княгиня Анна, която повикала от Кон-
стантинопол архитекти, майстори и строители, 
които построили първата в руската история ка-
менна сграда – Катедралния храм „Пресвета 
Богородица”. Владимир заедно с българската 
група духовници решил да изпрати проповед-
ници и в съседните държави, на първо място 
във Волжска България. Очевидно, въпреки 
развитата славянизация на България, българ-
ският елемент все още се чувствал, а също 
така и все още се съхранявал прабългарският 
език, защото тогава там бил изпратен Марко 
Македонянин, владеещ родния си прабългар-
ски език, който бил почти като волжския бъл-
гарски. 

Киевска Рус приела християнството от Ви-
зантия, която по онова време била световен 
православен център, а освен това и огромна 
империя. България като държава тогава била 
в тежко състояние – Византия все повече се 
доближавала до вековната си мечта да я уни-
щожи. Тя успяла да се съхрани само на една 
малка част от предишната си територия наче-
ло с цар Самуил. За да приеме населението 
на Киевска Рус по-малко болезнено новата 
вяра е било необходимо да я разясняват. Това 
на древногръцки език, който никой не разби-
рал, било невъзможно и би довело до големи 
кръвопролития. По всяка вероятност княз Вла-
димир І Велики разбирал това и договорил с 
българския цар Самуил групата духовници с 
богослужебна книжнина, които на разбира-
ем славянски език от същата родствена гру-
па трябвало да разясняват на хората новата 
вяра.  Така „славянското родство” още веднъж 
си казало думата в полза на двата народа. Не 
много време след тези събития българският 
цар Самуил, виждайки своите пленени над 
10 000 войници, ослепени, водени от един ед-
ноок, изпратени му от византийския импера-
тор, получава удар и умира.  

Няколко години по-късно – в 1018 г. – бъл-

гарската държава, завладяна от Византия, 
прекратява съществуването си за два века. 
Българският народ попаднал под византий-
ско робство. Българските свещеници и про-
поведници намират добър прием в братската 
славянска страна при „братушките”, където от 
една страна се спасяват, а от друга – помагат 
с опита си по-бързо да се приеме новата хрис-
тиянска религия. Българския народ го очакват 
два века византийско робство, изпълнени с 
въстания срещу поробителите. Тежкият живот 
във византийската държава не само не отда-
лечава един от друг двата етноса – прабългар-
ския и славянския – а още повече ги кара да 
се чувстват като един народ, който временно е 
под чужда власт. Народ с българско славянско 
самосъзнание, който знае, че има и други сла-
вянски братя „братушки” на изток, също приели 
православното християнство. Тези славянски 
братя все повече разширявали и укрепвали 
своето славянско държавно образование, как-
то и своята православна духовност, стигайки 
до претенциите на някогашната голяма, била 
съсед на Византия, а сега поробена България, 
да го направят нов център на православието, 
а по-късно и „Трети Рим”. 

Български духовници след този важен исто-
рически период на приемане на християнство-
то в Киевска Рус и по-късно, като Киприан, Гри-
горий Цамблак и др. подпомагат, при не по-ма-
ловажни събития за Русия, наред с последва-
лите владетели от генеалогичното родословно 
дърво на българската княгиня Олга, руската 
православна църква и руската държавност. 
Само няколко века след това християнството в 
Русия набира такава скорост, че тя излиза още 
при съществуването на Византия, всепризнат 
световен лидер за времето си, продължител 
на Римската империя, с претенциите за „Трети 
Рим”. Тези претенции с оформянето на Руска-
та империя по-късно се засилват все повече 
и повече, за да се стигне днес до реалността 
дори без претенции от страна на Русия тя да е 
всепризнат „Трети Рим” в областта на правос-
лавието и един от духовните лидери в света. 
За да може това да се осъществи обаче скро-
мен принос в Средновековието, когато духо-
вността се е измервала предимно с религията, 
има и българската държава, която в един те-
жък за нея исторически период, само няколко 
години по-късно попаднала за 200 години под 
византийско робство, отделя сили, средства и 
човешки ресурси за подпомагане християниза-
цията и полагането основите на духовността в 
бъдещата руска държава.
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От стр. 1

ведливостта и неспра-
ведливостта са качества 
на хора, които живеят в 
общество, а не в само-
та.” Те са в една посто-
янна, вътрешно присъща 
връзка, произхождаща от 
природата на нещата.

Макар, мисля си аз, все 
пак трябва ли да се до-
пуска несправедливост! 
Може би лесно я допу-
скаме спрямо хора, които 
подценяваме – е, какво 
толкова ще се занимава-
ме с тях, след като голе-
мите светила имат значе-
ние?! И ето, тези свети-
ла имат също мнение по 
въпроса и не може то да 
не е меродавно. И кер-
ванът продължава да си 
върви. А ти оставаш извън 
това движение, защото 
не само си убеден, а зна-
еш, че керванът върви с 
една язвичка в себе си, с 
едно червейче, което ще 
става все по-голямо и по-
голямо и ще го поболее. 
Но... да отбележим! Кер-
ванът ще се справи, ако е 
силен, ще преболедува и 
ще се възстанови. Важен 
е ходът напред! И важен е 
водачът, който знае да се 
бори и да запази и цялото, 
и движението.

Ето как от разказа в кни-
гата – от нравствеността, 
от приоритетите за едно 
неспиращо движение, при 
една убеденост и отго-
ворност блясва ПОСЛА-
НИЕТО! Борбата вътре в 
ЦЯЛОТО е задължител-
на! - заради еволюцията 
и за да се запази и ходът 
и цялото, но последно-

„С обич и дръзновение” 

В хубавия майски ден (22-и) на настоящата 
2013 година се проведе мило тържество в най-
достолепното столично читалище „Славянска 
беседа“ - премиера на книгата „С обич и дръз-
новение“ на проф. д-р Хр. Карагьозов, пред-
седател на Националния комитет „Петър 
Димков“.

Във фокуса на вниманието бяха две съби-
тия: 10-годишният юбилей на Националния 
комитет „П.Димков“ и представянето на 
дългоочакваната от мнозина книга на Хр. 
Карагьозов. Това отчетливо подчерта дирек-
торът на Издателска къща „Новата цивилиза-
ция“ акад. Атанас Панчев, който беше водещ 
на вечерта.

Сценарият приятно наруши познатите 
клишета на подобни вечери - не се започна 
с отзиви и изказвания за книгата, а с въл-
нуваща литературно-музикална програма. 

Изненадата дойде най-напред от 144-о СОУ 
„Народни будители” с директор г-жа Величка 
Николова, една прекрасна педагожка и ро-
долюбка, която заедно със своя колектив в 
студ и пек помага неотлъчно на Комитета 
„Петър Димков“ през последните осем годи-
ни в многобройните негови изяви. Две хубави 
момиченца в прелестни народни носии, за-
вършили 1-и клас и спечелили златни меда-
ли на Националния детски конкурс „Орфеево 
изворче“ в Стара Загора, възторгнаха пуб-
ликата с чудесните си детски гласчета и на-
родни песни (индивидуално и като дует). 
Тяхната учителка от същото училище, из-
вестната народна певица Евелина Станчева, 
взриви препълнената зала с великолепния 
си глас и песни. 

Следващото прекрасно изпълнение бе дело 
на известния детски вокален дует „РУКАТКА“, 

лауреат на национални конкурси.
Акад. Атанас Панчев даде тон на изказва-

нията със съдържателния си отзив за книга-
та, публикуван в нея (стр.5-7). Поради забо-
ляване на проф. д-р на философските науки 
Димитър Станков, неговият отзив (стр.8-10) 
бе прочетен много изразително, с брилянтен 
тембър и дикция от актрисата-преподавател-
ка Гинка Йорданова.

Последва една хубава изява на бъдещата 
звезда на българския театър и кино, студент-
ката от НАТФИЗ Неда Спасова, която прочете 
откъс от глава „ЛИЧНО...” на втора част.

Пръв се изказа Тодор Ялъмов - предсе-
дател на Националния клуб „Приятели на 
Рьорих“ и зам.-председател на Националния 
комитет „П. Димков“. Той високо оцени съдър-
жанието и структурата на книгата „С обич и 
дръзновение“, отбелязвайки, че в заключи-

10 години от създаването на Националния комитет „Петър Димков“ 

Светлина по пътя на 
НГИК „Петър Димков“

насърчи - всичко това е 
било смирението, тази 
велика, скрита, действе-
на сила, която държи и 
цялото, и хода напред.

Ето и други открове-
ния-послания. Защо Ка-
рагьозов прави разказа 
за живота си?! – За да 
се похвали с родителите 
си или с таланта си на 
певец, или с организа-
торските си способности, 
или с познанствата си с 
велики личности, като 
Мая Плисецкая, или, 
или...  Тогава не нрав-
ствен, а точно обратно-
то би ни изглеждал един 
такъв човек. Не, напро-
тив! Във всеки един мо-
мент, било то отношени-
ето му към неговите съу-
ченици, краткия разговор 
на майка му с взводния 
му командир Тинев или 
срещите му с великите 
творци на съвремието 
– отвсякъде като заря 
се взривяват послания. 

то – в неговото усъвъ-
ршенстване. Борбата! 
Какво ще съдържа тя – 
осъзнаването, от една 
страна, прошката - от 
другата страна, и най-
вече и от двете страни  

-„вдъхнатата ни от Бога 
любов, за да ни е вечен 
закон”. Това за мен беше 
направо разтърсващо,  
истинска светкавица 
явно за моя, слава Богу, 
подготвен, но все още 

не достатъчно съвършен 
дух.

И всичко, на което съм 
била свидетелка, това 
ниско, до което е слизал 
Карагьозов при всеки чо-
век, за да го задържи и 
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телната й глава е разкрита бо-
гатата и многостранна дейност 
на Комитета от създаването му 
на 3-и януари 2004 г. до средата 
на 2012 г., подплатена с интере-

сен снимков материал и документи. Ялъмов 
препоръча на автора, при второто издание на 
книгата да пише повече за философския ръст 
и узряване на Карагьозов.

Секретарката на НГИК Боряна Баракова 
в изказването си подчерта заслугите на 
Карагьозов за формирането на граждански 
инициативни комитети, клубове и групи „Петър 
Димков“ и голямата полза от двете книги с 
идеи и проекти (Сборникът „Петър Димков - 
Родолюбецът, Лечителят, Мислителят“, чийто 
съставител, отговорен редактор и съавтор е 
проф. Карагьозов, и сегашната му книга „С 
обич и дръзновение”). Б. Баракова призо-
ва присъстващите да се включат активно в 
мероприятията на НГИК „Петър Димков“ на 
Еньовден, който ще бъде празнуван за 8-и 
пореден път на 23 юни на х.“Момина скала“ 
- Витоша.

Ани Янкова, член на НГИК, високо оцени ор-
ганизационната култура и умение на предсе-
дателя проф. Карагьозов и неговия принос за 
популяризирането на Димковите идеи и дела 
в страната. Тя отбеляза, че книгата му „С обич 

и дръзновение“ се чете с вълнение и голям ин-
терес, като предвиди, че тя ще бъде изключи-
телно полезна за дейността на гражданските 
комитети и клубове в страната - стари и нови.

Топжурналистката Магдалена Асенова, 
взела най-дългото интервю от Лечителя за 
Златния фонд на БНР, се изказа положи-
телно за председателската дейност на г-н 
Карагьозов и отбеляза, че неговата дълбоко 
съдържателна книга - истински летопис на бо-
гатата 10-годишна история на Националния 
комитет „П.Димков“, внася сериозен принос в 
новата българска документалистика.

Диана Василева от НГИК в краткото си, 
но много смислено изказване акцентира на 
приноса на Хр. Карагьозов в разработване-
то на националните програми, посветени на 
Димковите юбилеи, в организацията на рабо-
тата при тяхната реализация, в междулично-
стните отношения и т.н.

Донка Драмска от НГИК „П.Димков” в изказ-
ването си, изслушано с изключително внима-
ние от присъстващите, акцентира на няколко 
проблемни въпроса, които имат ключово зна-
чение за работата - днешна и утрешна - и за 
междуличностните отношения на хората от 
НГИК и неговите подразделения в страната. 
Актуалният въпрос за справедливостта и не-
справедливостта тя разгледа в тясна причин-

Не може да се говори за 
всички тези послания. 
Читателите сами ще си ги 
извлекат! Но! Не можем 
да отминем внушението, 
което Мая Плисецкая ни 
оставя чрез автора на 
книгата от срещата му с 
нея – максимализма й в 
творчеството, духовно-
то сътворяване на обра-
зите й. Тоест, вдъхваща 
живот - и то какъв! - на 
претворявания от нея об-
раз и при това втъкава-
ща в него новото духовно 
ниво.  Както и превода на 
музиката на езика на дви-
жението!

И другото, много важ-
ното, което Мая Плисец-
кая подчертава – изчерп-
ването и на най-големия 
режисьор, ако той не 
вижда таланта и на дру-
гите режисьори, и на дру-
гите в професията и не 
се съобразява с тях. Или 
ако не си дава сметка, 
че всеки ден, всеки час 
даже, е различен. И тук 
също позитивният при-
мер с Мравински, дири-
гентът на Ленинградска-
та филхармония в дните 

Националния комитет. 
Наричам ги откровения-
послания, защото ако по-
сланието не дойде при 
нас като откровение, по-
сланието изобщо няма да 
го има. Отново подчер-
тавам, всеки ще съзре и 
приеме посланията спо-
ред духовното си ниво. 

Книгата ще допринесе 
много за издигане само-
чувствието на членовете 
и сътрудниците на на-
шия Комитет и за  из-
веждане  на дейността 
му чисто по Димковски. 
Но Карагьозов, бидей-
ки честен последовател 
на идеите и посланията 
на Петър Димков и пре-
творяването им в наше-

на връзка с проблема за еволюцията, борбата 
и компромиса, за отговорността на твореца 
в работата му и непрекъснатото му усъвър-
шенстване в днешните бързопроменящи се 
условия.

Особено въздействащо прозвучаха прочув-
ствените благодарствени думи на дъщерята 
на Лечителя, художничката Лили Димкова, от-
правени към Христо Карагьозов - за неговата 
всеотдайност и любов към личността, идеите 
и делата на Петър Димков, за неговата после-
дователност, чувство на отговорност и умение 
да ръководи НГИК в работата му по разпрос-
транението и популяризирането на Димковите 
идеи, в т.ч. и за изграждането на граждански-
те инициативни комитети и клубове „Приятели 
на П. Димков“. Колкото до книгата на Христо 
„С обич и вдъхновение“, Лили я окачестви 
като „прекрасна“ и много полезна в работата 
ни занапред.

Накрая акад. Атанас Панчев благодари на 
участниците в премиерната вечер, на изка-
залите се и на автора на книгата, поканвайки 
всички във фоайето на скромния коктейл, ор-
ганизиран главно от представителите на НГИК 
„Петър Димков“ Росица и Георги Каракашеви.

Донка ДрАмскА,
акад. Атанас ПАнчеВ

то съвремие, може би - в 
едно направление, един 
ден някой ще казва „и по 
Карагьозовски”! Защото 
Петър Димков пишеше 
трудовете си и прокарва-
ше пътя, но не му оста-
на време да напише за 
своя живот. Карагьозов 
напипа начина за въздей-
ствие върху съвременни-
ците си в най-трудния за 
държавата ни момент – 
на тежка финансова и ду-
ховна криза. Написа раз-
каза на живота си и все-
ки читател може да види 
как един такъв живот, се 
явява благодатна почва 
за делата Димкови. А по-
пуляризирането и  раз-
пространяването на тези 
дела се превръща в есте-
ствена мисия на автора. 

Благодаря Ви за вни-
манието!

22.05.2013 

на блокада.
Какво правеше Кара-

гьозов при работата си 
в Националния комитет 
„П.Димков”? Той позволя-
ваше на всеки да вземе 
участие в ръководството, 
дори позволяваше и друг 

да поеме председател-
ството. Някои се съгла-
сяваха да опитат. Честно 
казано, учудвах се, че се 
съгласяват. Защото Ко-
митетът, макар и граден 
от всички, си имаше само 
един човек с пълна отго-

ворност за идеята,  дей-
ствията и развитието й в 
перспектива.

Тази книга е пълно по-
критие на живота на един 
човек с извънредно го-
лям брой откровения-по-
слания за работата на 
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6 7Дали 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

Грег 
БРейдън

1905 г. - Физика на от-
носителността: Възгле-
дът на Алберт Айнщайн 
за Вселената разклаща 
основите на физиката на 
Нютон. Той предполага, 
че времето е относител-
но, а не абсолютно. Клю-
чов аспект на относител-
ността е това, че време-
то и пространството не 
могат да бъдат отделени 
едно от друго и същест-
вуват заедно като четвър-
то измерение. 

1970 г. - Теория на стру-
ните: Физиците откри-
ват, че теориите, които 
описват Вселената като 
множество фини вибри-
ращи струни от енергия, 
може да се използва, за 
да обясни наблюденията 
и на квантовия, и на все-
кидневния свят. Теорията 
е приета от общността 
на физиците през 1984 
г. като евентуален мост, 
който да обедини всички 
други теории. 

20?? - Новата и подо-
брена Обединена теория 
на физиката: някой ден в 
бъдещето физиците ще 
открият начин да обяснят 
холографската природа 
на онова, което наблю-
даваме като Квантова 
Вселена, както и на това, 
което виждаме в нашия 
всекидневен свят. Те ще 
формулират уравнени-
ята, които да обединят 
техните обяснения в една 
теория.

КАКВО ИМА В 
МеЖдИннОТО 
ПРОСТРАнСТВО?

Във филма „Контакт” 
главният герой Др. Аро-
уей (в ролята Джоди Фос-
тър) задава на баща си 
въпрос: „Сами ли сме във 
Вселената! ” Отговорът 
на баща й се превръща в 
критерий за онова, което 
е истина в нейния живот. 
Когато тя се оказва в уяз-
вимо положение, напри-
мер започване на връзка 
или доверявайки се на 

своя опит в отдалечената 
Вселена, където е транс-
портирана, думите на 
баща й се превръщат във 
водещ принцип за нейни-
те вярвания. Неговият от-
говор е, че ако приемем, 
че сме сами във Вселена-
та, това ще е ужасна за-
губа на пространство. 

Ако вярваме, че прос-
транството между две 
неща е празно, това също 
е огромна загуба. Учени-
те твърдят, че над 90% 
от Космоса „липсват“ и 
на нас ни изглеждат като 
празно пространство. 
Това означава, че в ця-
лата Вселена, каквато 
я знаем, има едва 10%. 
Наистина ли вярвате, че 
тези 10% от Творението, 
които заемаме, са всич-
ко, което съществува? 
Какво има в простран-
ството, което мислим за 
празно? 

Ако наистина е праз-
но, значи трябва да се 
отговори на един голям 
въпрос: Как вълните от 
енергия предават всичко 
- от разговорите по кле-
тъчните телефони до от-
разената светлина, която 
ви помага да видите ду-
мите на тази страница? 
Също като при хвърля-
нето на камък във водата 
- образуват се вълнички 
които пренасят вибра-
циите на живота от една 
точка до друга. Когато ус-
пеем да разкрием загад-
ката - от какво се състои 
празното пространство, 
ще сме направили огро-
мна крачки напред към 
разбирането на себе си и 
на своята връзка със све-
та край нас. Този въпрос 
е стар колкото човечест-
вото. И отговорът му ве-
роятно е бил с нас също 
толкова дълго. 

Нашето усещане за 
това, че сме свързани с 
Вселената, с нашия свят 
и един с друг, е било по-
стоянно - от историята 
на аборигените, грави-
рана по стените на ска-

Мост между 
времето, 

пространството, 
чудесата и 

вярата

Продължение от бр. 10 в нашето разбиране на 
това кои сме и как наис-
тина работи системата. 

През 20 век съвремен-
ната наука може да е от-
крила какво има в празно-
то пространство: Поле от 
енергия, което е различ-
но от всяка друга форма 
на енергия - както Паяжи-
ната на Индра и етерът 
на Нютон подсказват, и 
енергията е навсякъде и 
сякаш е съществувала от 
самото начало на време-
то. В лекция през 1928 г. 
Алберт Айнщайн заявява 
„Според Общата теория 
на относителността прос-
транството е немислимо 
без етер, защото в подоб-
но пространство не само 
няма да има разпростра-
нение на светлината, но 
няма възможност и за 
съществуването на стан-
дартите на пространство-
то. Макс Планк заяви, 
че съществуването на 
Полето предполага, че 
интелигентността е отго-
ворна за нашия физиче-
ски свят. Ние трябва на 
приемем зад тази Сила 
[която виждаме като ма-
терия] съществуването 
на съзнателен и интели-
гентен Разум, заключил 
той. Този разум е матри-
цата на цялата материя 
[квадратните скоби и на-
клоненият шрифт са на 
автора]. 

ОПАШКАТА 
нА ЛъВА 
нА АйнЩАйн

Когато говорим за кос-
мическата празнина меж-
ду далечни звезди и га-
лактики или за микропро-
странството между „лен-
тите” от енергия, които 
формират атом, виждаме 
пространството между 
нещата като празно. Ко-
гато казваме, че нещо е 
„празно” обикновено има-
ме предвид, че там не 
съществува нищо - абсо-
лютно нищо. 

За нетренираното око 
онова, което наричаме 
„пространство” опреде-
лено изглежда незаето. 
Но доколко празно може 
да бъде? Какво би озна-
чавало да живеем в свят, 
където пространството 
между нещата наисти-
на е лишено от всичко? 
Знаем, че да намерим 
такова място в Космоса 
е може би невъзможно, 
защото природата мрази 
вакуума. Но ако си пред-
ставим, че по някакъв 
магически начин все пак 
бъдем транспортирани 
до там, как би изглеждал 
животът? 

Да започнем с това, че 
ще е много тъмно място. 
Можем да включим фе-
нерчето, но светлината 
му не може да се прид-

лите в Австралия (за 
които сега се смята, че 
са на 20 000 години), до 
храмовете на Древния 
Египет и скалното изку-
ство на американския 
Югозапад. Докато днес 
това вярване изглежда 
по-силно от когато и да 
било преди, въпросът - 
какво е онова, което ни 
свързва - продължава да 
бъде предмет на споро-
ве и дебати. За да бъдем 
свързани, трябва да има 
нещо, което осъществява 
връзката. От поети и фи-
лософи до учени и онези, 
които търсят своите отго-
вори отвъд общоприети-
те идеи, човечеството е 
имало чувството, че има 
„нещо“ в онова, което на-
ричаме „празнота”.

 Физикът Конрад Фина-
гъл (1858-1936) постави 
въпроса за значимостта 
на самото пространство, 
като попита: „Помислете 
какво ще стане, ако отне-
мем пространството меж-
ду материята. Всичко във 
Вселената ще се свие 
до размерите на пра-
шинка... Пространство-
то е онова, което пречи 
на нещата да стават на 
едно и също място. Ан-
тропологът Луис Лийки е 
казал: „Без разбиране за 
това кои сме, не можем 
истински да напреднем.“ 
Според мен, има много 
истина в това изявление. 
Начинът, по който сме 
виждали себе си в ми-
налото, работеше доста-
тъчно добре, за да ни от-
веде до мястото, на което 
сме днес. Сега е време 
да отворим вратата и да 
се погледнем по нов на-
чин, който ни дава още 
по-големи възможности. 
Може би нашето неже-
лание да приемем факта 
какво означава за прос-
транството да бъде заето 
от интелигентна Сила и 
какво означава за нас, да 
бъдем част от това прос-
транство, е било най-го-
лемият „препъни камък“ 

вижи доникъде, тъй като 
нейните частици не би 
имало през какво да пре-
минат. Ще е, като да хвър-
лим камък в пресушено 
езеро и да очакваме по 
повърхността му да се 
появят вълнички. Хвър-
леният камък би ударил 
дъното, независимо дали 
водата е там или не, но 
не би имало вълнички, 
тъй като те се излъчват 
от удара, а не биха има-
ли среда, през която да 
се придвижат. 

По същата причина на-
шият хипотетичен свят ще 
бъде и тих. Звукът също 
трябва да се придвижва 
през същия вид среда, за 
да се разпространи. Поч-
ти всеки вид енергия, за 
която знаем днес - от дви-
жението на вятъра до то-
плината на Слънцето, не 
би могла да съществува, 
защото електрическите, 
магнитните и лъчисти-
те даже гравитационни-
те полета не биха имали 
същото значение в един 
свят, където в простран-
ството няма нищо.

 За щастие няма нужда 
да гадаем какво би пред-
ставлявал подобен свят, 
тъй като пространство-
то, което ни заобикаля, 
е всичко друго, но не и 
празно. Независимо как 
го наричаме или по какъв 
начин науката и религия-
та го дефинират, ясно 
е, че съществува Поле, 
или Присъствие, което е 
„огромната Мрежа” която 
свързва всичко в Творе-
нието и нас - с по-висша-
та Сила на един по-велик 
свят. 

В началото на 20 век 
Айнщайн спомена за 
Мистериозната Сила, за 
която бил сигурен, че съ-
ществува в онова, което 
виждаме като Вселена 
около нас. „Природата ни 
показва само опашката 
на „лъва“, казва той, като 
намеква, че съществува 
много повече от онова, 
което можем да видим. 
„Аз не се съмнявам, че 
лъвът принадлежи към 
нея [опашката], въпреки 
че той не може да ни се 
разкрие веднага поради 
своя огромен размер. 

По-късно Айнщайн каз-
ва, че независимо от това 
кои сме и каква е наша-
та роля във Вселената, 
всички сме „продукт“ на 
по-голяма сила: човешки-
те същества, растенията 
или космическият прах 
- всички ние танцуваме 
според мистериозния мо-
тив, напяван в разстояни-
ето от един невидим гай-
дар” . 

(следва)
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сал рАкеЛИ и Основателите
 
Ще разгледаме подробно процеса на въз-

несение от биологична гледна точка. Въпре-
ки че в крайна сметка никое външно съби-
тие не може и няма да определи изхода на 
вашето възнесение, порталите на 2012 г., 
2017 г. и 2030 г. ще окажат огромно положи-
телно въздействие върху напредъка ви. Би 
могло да се каже, с риск да прозвучи твърде 
опростенчески, че 2012 г. ще бъде свърза-
на с фундаментална психологическа промя-
на в съзнанието, 2017 г. ще бъде най-вече 
промяна на клетъчно ниво, а 2030 г. ще по-
стави ударението върху социалния преход. 
Всички тези катализиращи или активиращи 
събития ще тласнат напред процеса на въз-
несение с висока скорост.

Много от вас разбираемо имат съмнения 
във връзка с твърденията, че ще можете 
да възкресите физическите си тела, да ги 
избавите от болестите и да преустановите 
процеса на стареене. Още по-скептични сте 
относно способността да направите така, че 
тялото ви да изглежда и да се чувства по-
младо. Но дори учените от по-традиционни-
те кръгове признават, че тези неща са въз-
можни. Онова, за което не си дават сметка, 
е, че никакво набъркване в генетиката или 
използване на противодействащи на оста-
ряването лекарства няма да промени осо-
бено нещата, ако душата не желае наистина 
да бъде част от Новата Земя.

Вашите тела вече се променят. Първото, 
което ще забележите, е, че вече съществува 
пряка връзка между това, как се чувствате 
емоционално, и физическото състояние на 
здравето ви. Това може и да изглежда оче-
видно за някои, но обикновено има известно 
забавяне между начина, по който се чувст-
вате, и как това се отразява на здравослов-
ното състояние на тялото ви. Това забавяне 
ще намалее драстично с преминаването ви 
през тези портали.

Така например, ако ви осени позитивна, 
повдигаща духа мисъл, обикновено тялото 
незабавно се чувства по-добре, но за да се 
разсеят болестта или дисбалансът, които 
може би носите в клетките си, чрез позитив-
ните си мисли, обикновено е нужно много 
повече време. Ако в съзнанието ви е скла-
дирана голяма негативност, ще бъдат необ-
ходими много повече положителни мисли, 
за да повлияят осезаемо върху физическото 
ви здраве.

Като преминавате през тези ускоряващи 
преживявания, подсъзнанието ви ще се ос-
вобождава бързо от стари програми и мо-
дели. Вече няма да бъдат необходими ме-
сеци или дори години за справяне с дадена 
болест или за материализиране на ново 
състояние на физическо здраве. И тези чу-
десни новини за повечето от вас напомнят 
също, че старата поговорка „Не можеш да 
си позволиш лукса да мислиш негативно“ 
отсега нататък ще бъде по-вярна от всяко-
га.

На въпроса „Какво ще стане всъщност, 
когато минем през порталите?“, този канал 
често отговаря: „Нивото на вашето съзна-
ние ще бъде увеличено стотици, ако не и 
хиляди пъти“. Би могло да се каже, че това 
е естествен извод от гореизложената дис-
кусия. Мислите и чувствата ви ще се ма-

териализират не само по-бързо от всякога, 
но и с много по-голям размах и сила на въз-
действието.

 

Подмладяване и безгранична енергия
 
В периода 2012 - 2030 г. успоредно с пре-

чистването на вашата съпротива срещу про-
мените, ще започнете да се чувствате леки 
и с ясна мисъл през повечето време. Енер-
гията ви ще нараства, а нуждата от храна 
и сън ще намалява. Вече няма 
да се разболявате и тялото 
ви ще престане да остарява. 
Възможно е първоначално пе-
риодите, през които се чувст-
вате спокойни, центрирани и 
„плуващи по посока на течени-
ето“, да се редуват с моменти, 
когато ви се струва, че сте се 
върнали към стария си невро-
тичен човешки аз. С времето 
тези моменти ще стават все 
по-редки и по-краткотрайни.

От основно значение ще 
бъде да се обградите с въз-
насящи се души и единоми-
шленици. Създаването на 
резонансно поле в непосред-
ственото ви обкръжение ще ви 
помага в голяма степен да дос-
тигнете оптималното си ниво 

на съпротива.
С преминаването ви към по-

високи вибрационни състояния 
ще се стигне до осезаеми про-
мени в клетъчния ви строеж. 
Най-накрая мутиращите модели 
на ДНК ще бъдат разпознати от 
обученото научно око. В няка-
къв момент преди 2030 г. при 
някои души ще започне да се 
проявява „свръхчовешка ДНК“, 
както ще я нарекат вашите уче-
ни. Биологични тестове ще раз-
крият, че възнасящите се души 
придобиват все повече и пове-
че „безсмъртни“ и все по-малко 
„смъртни“ черти.

Причиняващите остаряване 
гени във възнасящите се души 
ще бъдат заменени с гените 
на вечната младост. Макар да 
е възможно да съществуват 
лекарства, предназначени да 
постигнат същото при всички 
души, подобни химически ка-
тализатори няма да бъдат на-

деждни, защото душите рядко са достатъч-
но освободени психически от негативизма, 
за да спрат да „канят“ отново в тялото си 
свободните радикали и други увреждащи 
клетките механизми. Вашите религиозни 
текстове наричат този феномен „да нали-
ваш младо вино в стари мехове“.

Не съществуват кратки пътища към про-
светлението. Ето защо никога няма да има-
те „хапче за мигновено просветление“. Дори 
да разработите такъв препарат, вибриращи-
те на такова високо ниво, че да бъдат при-

влечени към препа-
рата, в крайна сметка 
няма да се нуждаят 
от него. Други, които 
успеят да си го на-
бавят, ще преживеят 
временно „сатори“ 
(бързо просветление 
в будизма – б. пр.), но 
неизбежно ще се връ-
щат към дуалността 
поради неразрешени-
те си проблеми.

 

Из Глава 3 
Вътрешните 

промени на 
книгата „Земята 

се пробужда. 
Пророчества 2012 - 

2030 г.“

БИОЛОГИЧНИ ПРОмЕНИ ПРИ 
ВЪЗНАСЯЩИТЕ СЕ ДУШИ
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Лунен календар за юни 2013 - ІІ част от димитър СТОянОВ

ЕНьОВДЕН – 
най-целебният 
и силен ден на 
годината

Уважаеми съмишленици на здраво-
словния живот,

Националният граждански инициати-
вен комитет /НГИК/ „Петър Димков” ор-
ганизира за осми път отбелязване на 
ЕНЬОВДЕН, най-дългия светъл ден на 
годината. Това е денят, за който Шекспир 
пише „Сън с лятна нощ”, а именно „Нощ 
срещу Еньовден”.

Празникът започва с туристически по-
ход на 23 юни, неделя, за да могат по-
вече софиянци да се качат на Витоша. 
Сборен пункт за похода - 8,30 ч., Княже-
во, до чешмата с минералната вода, по 
пътеката за Бялата вода, Златни мосто-
ве – поляната пред хижа Момина скала. 

Там ни чака прекрасна арка-венец с 
билки, мълчана вода, пита и свирещи и 
пеещи младежи. Ще се присъединим към 
48-часов музикален маратон от балкан-
ските страни „Дръм анд бейс”.  

Еньовден е най-силният ден на годи-
ната, следва веднага след лятното слън-
цестоене и всички народи го отбелязват 
с древни ритуали. Какво трябва да знаем 
днес ние за този уникален по сила ден? 
Народът не случайно е казал „Ден годи-
на храни”, защото тогава космическите 
енергии са най-силни, билките най-леко-
вити, водата най-благоприятна за физи-
ческото и духовното ни здраве. 

Тази година на Еньовден се пада пъл-
нолуние, Луната ще е в най-близката си 
точка до Земята и ще изглежда необи-
чайно голяма и красива. Тази космическа 
красота ще ни подсеща да изпращаме 
потоци от положителни мисли и емоции 
към Природата и Майка България. 

Еньовден съвпада и с Петдесетница 
по църковният календар и подобно на 
Апостолите, проговорили различни ези-
ци, така и ние да направим всеобща мо-
литва с  гостите от чужбина чрез езика 
на Любовта, Мира, Единението и Хармо-
нията, за взаимопомощ между всички. 

софия, 10.06.2013 г.
Христо кАрАгьОЗОВ 

(Председател на нгИк)

ЗА КОНТАКТИ:
Христо Карагьозов 0893 815 242
Боряна Баракова  0882 255 789 

Тодор Ялъмов 0895 719 755
 todor099@abv.bg


