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Излиза 2 пъти в месеца

В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 

НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Абонирайте се за вестник
КВАНТОВ ПРЕХОД
във всички пощенски клонове и 
станции на Български пощи 
до 15-о число на всеки месец.

Търсете нашия двуседмичник 
за езотерика, философия, 
история, икономика и 
екологичен начин на живот. 
Абонатите на вестника имат 
право на безплатна публикация, 
реклама и съобщение за 
наболели обществени 
теми. Каталожен номер 618. 
Благодарим ви и ви очакваме!

За контакт: 02/962 16 85 
или 02/962 16 86 

Е-mail:  kvantov_prehod@dir. bg

Каталожен №618
В ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА БОЖИЯТА ВОЛЯ Е СИЛАТА 
НА ЧОВЕШКАТА ДУША

Ако децата получават признание, 
те се научават да следват цели-
те си.
Ако обграждате децата с разби-
ране, те се научават да бъдат 
щедри.
Ако децата живеят сред чест-
ност и почтеност, те научават 
какво е истина и справедливост.
Ако децата живеят в сигурност, 
те се научават да вярват в себе си 
и в хората.
Ако децата опознаят приятел-
ството, те научават, че светът 
е хубаво място за живеене.
Ако децата живеят в спокой-
ствие, те постигат хармонията 
на Духа.

Дороти Л.Нолт

Историята на този 
район започва със 
заселването на 

праисторически хора още 
от Старокаменната епоха 
преди около 70 хиляди го-

За природните 
чудеса, които 
Деветашкото 
плато пази

дини. 
Тук са открити множе-

ство тракийски ценности, 
доказателство за богата-
та култура, разцъфтявала 
през годините. 

В съвременния свят 
тук са живели множество 
знатни личности, дали 
своя принос за величието 
на страната ни. 

В Деветашкото плато 
се намират едни от най-
големите пещерни ком-
плекси в България. 

Най-известна е Деве-
ташката пещера, в която 
са открити доказателства 
за най-ранното човешко 
съществуване. В продъ-
лжение на 7 епохи в не-
драта й са живели пред-
ците ни,  доказателство за 
живота, който са водели 
са множеството намере-
ните посуда, накити, оръ-
дия на труда, украшения и 

други.
Друг природен феномен 

на Деветашкото плато е 
“Маарата”. Представля-
ва неповторима и вели-
чествена водна феерия, 
съчетаваща в себе си 
неповторими природни 
уникати. Започва с изво-
ра на Пройновска река в 
Крушунската пещера, пре-
минава в най-голямата в 
страната травертинова 
каскада, образуват се уни-
кални водопади и се отти-
ча в невероятно красивата 
долина, където са изгра-
дени няколко екопътеки, 
по които туристите могат 
да се насладят на непо-
вторимо красиви гледки.

Има едно място на 
този свят, където 
пролетните мъгли 
обгръщат зелените 
върхове, а в долините 
под тях - забравени 
царе почиват във 
вечните си покои. 
Място, където 
слънцето осветява 
чезнещите руини на 
погубени цивилизации, 
а дивите гори още 
шепнат за стъпките на 
могъщи воини крачили 
из тях.
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- В новата си книга говорите, професоре, 
с голяма любов към животните, с голямо 
разбиране за тях, те променят ли се като 
нас?
- Естествено е да има промяна навсякъде. 

Ето, като подводен риболовец мога да кажа, че 
рибите вече си промениха коренно маниера на 
поведение, което означава, че те също се учат, 
често по-добре и от хората. Изглежда имат свой 
начин за натрупване на мъдрост и на инфор-
мация. Явно в техния свят  „науката и образо-
ванието” се ценят повече, отколкото в нашето 
човешко съдружие. Ние някак си повече ценим 
глупостта, без да се издаваме, защото е по-
лесна за употреба.

- Изглежда, броят на ловците, търсещи 
спасение от новата болест на цивилизаци-
ята – алиенацията, отчуждението, все по-
вече ще се увеличава…
- Броят на ловците никога не е бил малък, за-

щото ловът за тях е като мъжки клуб, в който 
намират спокойствието-илюзия  за откъсване от 

света. Хубаво е, че повечето от тях са хора, оби-
чащи природата и радващи се да общуват със 
своите себеподобни. 

- Дивото ли днес се подава повече на опи-
томяване или питомното подивява? 
- Най-често опитите за опитомяването на ди-

От една страна идвам, а от друга - се прибирам в Кърджали

Това, което не ни 
понася, е свободата.
Нейната липса
избива в агресивност,
в подивяване

Боян Биолчев e професор по славянски литератури и автор на двайсетина книги със социално-психологична и политико-сатирична проза, 
както и на над 200 научни публикации.Автор е и на сценарии за игрално и документално кино. С книгата си „Амазонката на Варое” става 
носител на наградата „ВИК 2006” за български роман на годината. Отличен е и с Голямата награда за литература на Софийския универ-
ситет за 2008г., в който е изкарал два мандата като ректор.  Известен е и като привърженик на спорта - ски, подводен риболов, футбол, 
на лова. По покана на НЧ „Обединение 1913” представи в Кърджали най-новата си книга „Ловен сезон”, в която, както и в другите му творби, 
има много случки  от неговата биография. И тук има смесване на пластовете тъжно-весело, трагично-комично, оживяването на детай-
лите с малко думи, но заредени с много закачки и шеги и с голяма доза самоирония. Срещата на кърджалийци с Боян Биолчев бе част от 
програмата, посветена на 100-гидишнината на читалище „Обединение 1913”, затова бе награден с неговия знак и с Грамота за принос в 
развитието на културата в град Кърджали. Приемам това отличие с благодарност и вълнение, каза той, оценявам го високо, защото за 
мен е свидетелство за сърдечност и човещина. В Кърджали не се чувствам като гост, каза той, а като в един от многото ми домове.Така 
че, от една страна идвам, а от друга - се прибирам в него.

След последно пред-
ставената пред кърджа-
лийска публика книга на 
Боян Биолчев „Антарктида 
– окото на Космоса” и след 
чудесните  отражения на 
осъществените  и мечта-
ните пътешествия и при-
ключения на Духа в нея, 
сега търсенията на нашия 
гост продължават отново 
в тази посока, само че в 
ловните територии на на-
шите гори, които не са по-
малко духовно необятни, 
отколкото тези на Белия 
континент или от зелени-
те хълмове на Африка, да 
речем. Този път в 17 слад-
кодумно и духовито разка-
зани ловни случки авторът 
изследва докъде може да 
стигне съперничеството, 
както и  сътрудничеството 
между човека и природата, 
между човека и животното. 
Но след прочита на „Ловен 
сезон” се  вижда, че – до-
ста далече. Може би, защо-
то писателят първо ловува 
сред словесните полета 
и после, където и да било 
другаде. 

   И  в тази негова книга 

отново прозира онази осо-
бена наднормалност, коя-
то, според автора, е еколо-
гически чистото  съзнание 
на човешката „лудост”, 
единствено можещо да 
внесе някакъв ред в така 
очарователния хаос на жи-
вота ни, да ни води към не-
познатото, към съвършен-
ството, което е една тъга, 
едно примирение с нашата 
мимолетност. 

Новата книга на Боян 
Биолчев прави една ли-
тературна дисекция на 
философията на лова, 
но по възможно най-
ненатрапливия и неана-
лизиращ начин. А с един 
неизчерпаем поетизъм на 
личната емоция и с без-
крайно тънкото чувство 
за ирония и самоирония. 
Дотолкова, че това самот-
но и мистично занятие се 
превръща в едно томи-
телно и изкусително по-
знание за живота, в което 
любознанието е така чисто 
и невинно, че може да се 
сравни само с това на де-
цата.Търси  проявленията 
и вълненията, свързани с 

това старо, колкото човеш-
ката цивилизация атави-
стично чувство, битуващо 
при всички хищници, към 
които спада и човекът до 
голяма степен. Наднича 
в този много дълбок и с 
нищо незаменим фено-
мен, предлагащ ни до-
ста нестандартна  форма 
на социално общуване, 
към който са прибягвали 
мъжете като към бягство 
от т.н. цивилизация.  А 
след него и към другото 
бягство – към насладата 
от следловното пиене в 
кръчмата, където се раз-
играва другата, ако не и 
по-удовлетворяващата 
част на ловуването - раз-
казването на украсените 
истории и приключения. И 
в тази тясна преплетеност 
на привидности и реално-
сти, според писателя, про-
зира желанието да се на-
правят несъвършенствата 
на света по-поносими.

Ловът! Какво е това 
странно и неизяснено все 
още нещо, тази стара, кол-
кото и човечеството, ата-
вистична необходимост 

Ловът като томително и 
изкусително познание за живота

- Имате и много свои любими персонажи, 
сред който най-ярко се откроява образът 
на вашия приятел и съловджия – худож-
никът Греди Асса…
- Виждал съм всякакви хора, но такъв като 

него не. Той винаги държи тесте листчета и пер-
манентно нещо изтича от ръката му, все рисува, 
ту прекалено абстрактно, ту с някаква закачливо 
подкупваща яснота.Но е удивително бездарен 
ловец. Какво може да значи това, че всички имат 
пушки 12-ти калибър, а той 16-ти, но винаги без 
патрони. Да стоиш на пусия с хвърлена настра-
на пушка и когато го питат какво ще направи, ако 
пред него мине глиган, той да отговаря – ами ще 
го нарисувам. Това е той.
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от неговия адреналин. Тази 
гъделичкаща тръпка на пре-
междията, изпитанията, на 
надпреварата по самотност /
тази на планината и на чове-
ка/, срещата-партньорство, 
но и съперничество между 
природата, животното и чо-
века! Това ръждиво желание 
в гърдите, опиянението от 
дивото чувство за притежа-
ние?...      

Тази особена инициация, 
посвещение и тази жажда за 
болезнено самоидентифи-
циране. Това горещо търсе-
не със сърцето, тези извечни 
размисли за самотата като 
най-верен спътник в лова. 
Особено в днешния  корав 
свят на неизбежности, в кой-
то сърцето е самотен ловец, 
и в който не би трябвало да 
има място за съжаления, 
а по-скоро желание да се 
свършва по-скоро този ма-
скарад за взелите се на се-
риозно еднодневки.

Книгата „Ловен сезон” ни 
насочва към тези и много 
други въпроси, вълнували 
винаги хората, без да дава 
окончателни отговори, защо-
то точно някъде между тях се 
крие истината. Защото само 
освободената ни от въпроси-
те и отговорите човешка ха-
рактерология, според писа-
теля, е истинска, естествена, 

природна. Само тя следва 
мъдрата закономерна При-
чинност, ръководеща живота 
ни. 

Има една приказка, че лов-
ците, ако не са видели меч-
ката в гората, това не значи, 
че и мечката не ги е видяла. 
А този дебнещ ги хищниче-
ски поглед ги държи нащрек, 
изостря ума им и в дългото 
време на пусията-размисъл 
откриват истинското място 
на човека сред природата 
и сред обществото. Някъде 
там – в баланса между диво-
то и питомното, между при-
родното и цивилизационно-
то. Но не и в твърдите рамки 
на несвободата, на крайната 
поляризация, далеч от ка-
паните на технологиите, на 
улегналия, стресиран и не-
сигурен съвременен живот. 
Така, чакайки изненадата, 
която рядко ги спохожда, 
имат достатъчно време да 
се окажат в същността на не-
щата, в естествената просто-
та, така ценена още от древ-
ността, която пренарежда 
нравствената йерархия на 
“дивото” и “питомното”. За-
щото Питомното, Познание-
то, расте само като присад 
върху Дивото, в което е зало-
жена изначалната жизнена 
сила. В този смисъл ловът 
може да бъде, както в „Ло-

вен сезон”, едно включване 
в съвършено балансираната 
природна система, без да се 
подхожда с егоизъм, с огром-
но разхищение и с огромни 
апетити за ненасищане, а 
само в рамките на радостта 
от общуването с Майката-
Природа, която може да е в 
услуга на последното творе-
ние – човека, но когато меж-
ду тях има хармония, равно-
весие и  взаимно обогатява-
не.Едва тогава Природата ни 
учи на правилно живеене и 
развитие. А разбирайки ней-
ното изначално съвършен-
ство и доближавайки се до 
него, подражавайки й, става-
ме с нея едно цяло. И в тази 
цялост разбираме, че когато 
усещаме горчивия вкус на 
нашите плодове и действия, 
това е белег, че все още до-
растваме до нея и още не 
сме завършили своя процес 
на развитие. Че узряването е 
свързано с много изпитания, 
грешки, недостатъци, поро-
ци, но също така и с много 
уроци, най-мъдрият от които 
е този, че всичко случващо 
се е закономерно. И негово-
то неприемане или осъжда-
не означава да подложим на 
съмнение неговия Създател. 

Страниците подготви
Лияна ФеРоЛИ

вото завършват с подивяване на 
питомното.На това е осъден всеки 
опит на човека да бъде равнопо-
ставен с Твореца.

- откъде идва това човешко високомерие?
- Такива сме си, ние сме раковата тъкан, ме-

тастазата на Природата. По същия начин, както 
ракът унищожава човека, без да се съобразява, 
че ще умре заедно с него, така постъпваме и 
ние, унищожаваме собствената си среда, носе-
ни от свирепия егоцентризъм на личния живот, 
от ненаситната жажда да постигнеш всичко, до-
като си жив.

- Но поне, когато човек осъзнае болестта 
си, проявява нагон към смъртта. Дори я 
издига в култ, вярвайки в по-хубавия отвъ-
ден свят. Докато животното рядко се стре-
ми към нея…
- То изобщо не се стреми, защото не знае, 

че има смърт и когато потъне в нея, не знае, че 
е там. То живее в една вечност и затова е по-
щастливо от човека, който е единственото съще-
ство, което знае, че ще умре и затова е тъжно.

- Може ли да се каже, че при зачестилите 
вече нещастни случаи в лова има някакъв 
инстинктивен нагон към смъртта?...
- Не смятам, че в това има някакъв мисти-

цизъм, по-скоро е нещо друго. За съжаление, 
ще прозвучи жестоко, но това е хигиенизиране-
самоочистване на средата. 99 % от тези самооб-
рекли се на гибел хора са тези, които не спазват 
и елементарните ловни правила. Най-често на-
рушават правилото ненапускане на пусията, до-
като не дойдат да те сменят. Втората причина 
е гоненето на ранен дивеч, по този начин сам 
се превръщаш в цел. И на трето място, това се 
случва при хората, които нямат здрави нерви, 
наричаме ги стрелящи по шумолящата шума, 
така улучват, вместо дивеча, някой човек. 

- Дали пък последната пусия за човека, 
както е в чудесния ви разказ „Гонка без из-
ход”, не е най-добрият изход от умората в 
живота?
- В този частен случай, както е в разказа – да, 

но като цяло не трябва да се дават рецепти, 
всичко е строго индивидуално. При мен няма 
дефиниции, а само споделяне на съкровено на-
блюдение. И когато в разказите ми нещо наподо-
бява дефиниция, то е, защото така се е случило, 
но аз не я налагам на никой. Видял съм нещо и 
съм бил достатъчно откровен да го споделя.

- Много халосни патрони изстрелваме днес 
и най-вече заредени с много озлобление. 
Къде гнезди това чувство?
- Ами това е нещо характерно за нас. В общи 

линии българинът през почти цялата си нова 
история е живял в някаква форма на страх. И се 
оказва, че това, което не му понася, е свободата. 
Липсата на свобода се замества от свръхенерги-
ята на агресивността. Във време, като днешно-
то, изпълзява точно този тънък цивилизационен 
пласт.

- Най-точният „изстрел” на Боян Биолчев в 
полето на творчеството и на живота?
- Въпреки че съм доста самокритичен, пак 

мога да кажа - всеки писателски „изстрел” в кни-
гите ми е точен. Не си издавам неточните изстре-
ли. А в живота изстрели няма. В него има радост 
от живота, съчувствие, китка човешки емоции, 
много от съпътстващата ги болка, от опитите да  
съхраним крехката любов…

- Накъде е насочен сега поредният ви 
творчески „изстрел”?
- В момента пиша една повест за тракийско-

то преселението през 1913 г. от Южна Странджа 
към нашия бряг.

Интервюто взе: Лияна ФеРоЛИ

Майка Матаджи 
на 91 години

Чрез нея неизчерпаемата енергия на 
любовта, състраданието и търпението 
продължава да събужда цъфтежа 
на човешките души и да ги води към 
Пролетта на епохите

„Откритието на Шри Матаджи носи 
истинска 

надежда за човечеството”
Клаус Нобел

Неслучайно създателката на Сахаджа-Йо-
га Шри Матаджи Нирмала Деви, потомка на 
индийската кралска династия на Шаливаха-
ните, е родена на 21.03.1923 г. в 12 часа на 
обяд в Чиндвара – централна Индия, щата 
Махаращра, в християнско семейство с ви-
соки духовни и морални ценности.Родите-
лите й дават името Нирмала, от санскрит 
означава Чиста,Неопетнена.Общият сбор 
на рождените и цифри дава тройка, но и 
поотделно събрани също дават свещеното 
число на Троицата – най-творческото число. 
Защото е била предопределена да сътвори 
и даде на човечеството нещо особено зна-
чимо, каквото се оказва създадената от нея 
система за духовно усъвършенстване Са-
хаджа-Йога.Неслучайно е родена в крат-
кия миг на съвършеното равновесие на 
Пролетното равноденствие. Именно при 
такива условия е бил създаден и светът, и 
всичко значимо в еволюционните процеси.

Бащата на бъдещата духовна учителка на 
народите Прасад Рао Салве е велика ево-
люирала душа, по нейните думи, особено 
я насърчава, помага й да изпълни своето 
предназначение. Още, когато била малка, 
й казва, че нейната житейската мисия е да 
издигне съзнанието на хората като с „асан-
сьор”  до по-висше ниво. Да ги преведе през 
първия етаж на физическото съществуване, 
после през втория на емоциите и през тре-
тия на ума. И то не на индивидуално, а на 
колективно ниво. За да стигнат заедно чрез 
открит от нея метод до четвъртото ниво на 
съзнанието чрез масово даване на Себере-
ализация. Прасад Салве бил известен със 
своята честност и справедливост, уважа-
вал всички религии и касти, защото всички 
човешки същества са създания на Бог. Бил 
известен учен, владеел 14 езика и превеж-
да Корана на езика Марати, знаел Бхагавад 
Гита наизуст. Бил и талантлив адвокат, при-
ближен колега на Махатма Ганди и член на 
първия индийски парламент, на неговото уч-
редителното събрание, помага при написва-
нето на първата конституция на Индия. Кор-
нелия Джадхав, майката на Шри Матаджи, 
била любяща, състрадателна, подкрепяща 
майка и съпруга, владеела отлично санскрит, 
урду и хинди, завършва с отличие математи-
ка във Фергюсън Колеж. И двамата, заедно 
с Махатма Ганди, изиграват активна роля, 
работят в борбата за независимост и за ос-
вобождението на Индия.

На стр. 7
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Проф. Даниеле Донде, известен като 
Фалшификатор №1 в света, идва в 
България с ново амплоа. За първи 

път у нас той ще представи необикновената 
си идея за развитието на модерното изкуство. 
Специалистът, познат от изложбите на най-до-
брите фалшификати на световните майстори 
в живописта, е започнал нов експеримент. Той 
пресъздава великите художествени произве-
дения, но не на платно, а на.... старинни струн-
ни музикални инструменти, всеки от които сам 
по себе си е скъп шедьовър.  

Роден и израснал в града на най-добрите 
лютиери  - Кремона, Даниеле Донде обръща 
поглед към сътворените там най-ценни струн-
ни инструменти в света. За своите „музикални” 
скулптури художникът е използвал автентични 
виоли, цигулки и виолончела изработени от 
школата „Антонио Страдивари”. 

Художникът за първи път именно в София 
ще представи експозиция от 50 изрисувани 
стари струнни инструменти. Неговата най-

нова колекция се нарича Страдивари рок: 
„Скулптури, изваяни от музика”. Страната ни 
и българската столица са избрани за преми-
ерата на този нов жанр в изкуството, заради 
паметта на един наш изтъкнат сънародник – 
Койчо Белчев. Белчев бе наследник на про-
тотипа на някогашната империя “Никотиана” 
от романа “Тютюн”. В неговата богата биогра-
фия фигурираха познанства и бизнес връзки с 
едни от най-известните личности на планетата 
за последните 50 г. Преди да почине преди 3 
г. Белчев бе съдружник на проф. Донде в съз-
даването и експонирането на световните фал-
шификати на най-големите художници. 

Симбиозата между двамата ражда стотици 
изложби на оригинални фалшификати, които 
намират място в домовете на звезди като Со-
фия Лорен, Шер, Мадона, Франк Синатра, Ар-
нолд Шварценегер, Хулио Иглесиас, принцеса 
Даяна, принцът на Монако – Албер, кралят на 
Саудитска Арабия, папа Йоан Павел II и др. 
световни величия.

Донде извървява дългия път от Стардива-
ри до Анди Уорхол и създава първите в света 
виолини – скулптури. Върху старинните музи-
кални инструменти посетителите на изложба-
та ще видят фрагменти от картини на Ван Гог, 
Густав Климт, Моне, Моделиани, Дега, Пикасо, 
Шагал, Ботичели, ликовете на Анди Уорхол, 
Майкъл Джексън и други популярни лица. Из-
кусно изрисувани и украсени със злато, скъ-
поценни камъни, кристали от Мурано и Сва-
ровски, старинните музикални инструменти са 
превърнати в луксозни произведения на изоб-
разителното и приложното изкуство. 

Фалшификатор №1 
в света превръща 
Страдивари във Ван Гог
Проф. Даниеле Донде представя за първи път в 
България уникална колекция на непознато изкуство

Даниеле Донде е роден 
и израства в заможно се-
мейство на колекционери 
на картини в италианския 
град Кремона. Романтик и 
бохем, след смъртта на 
родителите си той бързо 
успява да стигне до фа-
лит и е принуден да прода-
де богатата колекция от 
картини, която наследява. 
За негова изненада те до 
една се оказват фалши-
фикати, продадени на ро-
дителите му като ориги-
нали. Тогава Донде прави 
най-великото си откритие 
– да продава фалшифика-
ти като фалшификати. 
Започва да рисува копия на 
старите платна, пазарът 
поема всичко и скоро ху-
дожникът открива школа 
за кописти в Лугано. През 
1984 г. патентова серти-
фикат за фалшификати, 
с което практически ги 
легализира като произве-
дения на изкуството. Така 
слага край на лъжливите 
фалшификати и създава 
ново направление в све-

товното изкуство, позна-
то под името „Фалшиво 
изкуство” /Faux art/  или 
„Изкуството на репродук-
цията” . Художникът го 
нарича „авторско фалши-
фициране”, разпростра-
нява идеите и начинът си 
на мислене, те бързо са 
възприети на всякъде по 
света и се превръщат в 
глобално движение. Иде-
ята му е да бъде произве-
ден втори оригинал, но на 
достъпна цена.

През 1990 г. Донде  ста-
ва професор и доктор на 
модерното и съвремен-
но изкуство в нюйоркския 
университет. През 1999 
г. в Женева получава Крис-
тален глобус, който се 
присъжда само на най-за-
служили личности. 

През 1990 г. животът 
среща Даниеле Донде с 
Койчо Белчев – българин, 
финансист, съсобственик 
на мощната финансово-
брокерска къща „Хейдън 
Стоун”  на Уол Стрийт, 
единственият жив по-

томък на легендарната 
българска тютюнева 
компания „Марко Белчев и 
синове”. През 1992 г. два-
мата стават съдружници 
и оттогава заедно обика-
лят големите световни 
центрове и дават възмож-
ност на повече любители 
на живописта да наредят 
в колекциите си шедьоври 
на достъпни цени. Техни 
оригинални фалшификати 
са намерили място в до-
мовете на София Лорен, 
принцеса Даяна, Хулио Иг-
лесиас, папа Йоан Павел 
II, Франк Синатра, Арнолд 
Шварценегер, Мадона и др. 
световни величия. 

Койчо Белчев живя в 
Швейцария. Постоянно-
то му влечението към 
България  става причина 
от 2002 г. насам в поре-
дица от изложби автор-
ските фалшификати да 
се появят и у нас, със спе-
циалното разрешение на 
Министерството на кул-
турата.

Този напълно нов жанр топ фалшификато-
рът нарича „Попарт италиана”. 

Известно е, че проф. Донде е неустоимо 
привлечен от харизматичните жени на наше-
то време. В изложбата „Скулптури, изваяни от 
музика” ценителите на изящното ще могат да 
се срещнат с потретите върху платно на леген-
дите Мерилин Монро, Одри Хепбърн, София 
Лорен, Бриджит Бардо и Грейс Кели – блестя-
щи, обсипани с брокат и инкрустирани с крис-
тали. Експозицията ще включва още картини.

Страницата подготви Мариана ПРАМАТАРоВА
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дърветата.
Сърцето на Перник тупти,
Миньорският град цъфти.
А вечер, под светлините на 
фенерите,
разхождат се децата,
децата на миньорите.

АНАТЕМА

И рече Господ-Бог:
Човеци несговорни, 
крадливи, непокорни,
прогонвам ви от РАЯ!
За вас ще сътворя,
там, накрай света,
моята вселена
нов дом за векове.
Наричам го Земя!
Пазете и щадете
тоз дар, така безценен.
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Лунен календар за април 2014 - І част от Димитър СТояНоВ

ПШЕНИЦА ОТ KHORASAN
Древната пшеница на фараоните открита в египетските пирамиди

Реколта 2013 г.
Пшеницата е произведена в екоселището от родови имения Васил Левски до село Сла-
вейково, община Елхово, област Ямбол. Не е третирана с химически препарати и торове. 
Земята, върху която е сята, беше целина - не е обработвана последните 25 години и не е 
натровена с пестициди и други химикали. Намира се в самите граници на еко селището от 
родови имения.
 
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПШЕНИЦИТЕ
Един от предците на съвременната пшеница е камутът (Пшеница от Khorasan). Той идва 
от Египет. („Камут” всъщност е древна египетска дума за „пшеница”.) Зърната му са по-
добни на тези на пшеницата, но са по-големи. Отличава се с около 40% по-високо съдържа-
ние на протеини от пшеницата, по-богат е на витамини и минерали, лесносмилаем и с 
приятно сладък маслен вкус. За разлика от други зърнени храни той е с ниска степен на 
окисляване и запазва голяма част от високата си хранителна стойност дори и след смилане 
и обработка. Богат е на магнезий, калий, цинк, желязо, фосфор, селен, манагн, витамин В1 
и В6, както и на витамин Е. 
Камутът е дива пшеница, изключително лесна за отглеждане и непретенциозна по отно-
шение на почвата, като може да вирее много добре дори върху бедни каменисти и ниско 
плодородни почви. Добивите от нея почти не се влияят от наторяването, което кара произ-
водителите да не използват изкуствени торове. 

Тел. 0877 309 954; 0888 693359

ЕКОСЕЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА

„И аз съм дъщеря на своя 
народ,
смела, дръзка, неспокойна,
брънка от верига от българския 
род.
С кръвта от дедите, която 
предавам
на моите деца, аз им 
завещавам:
„Пазете България!”

ДАР ОТ ЛЮБОВ 
 
Днес за моя празник, мили,
ти ли изпрати звездите
хоро за мен да играят,
вятърът люляк да вее,
славеят песен да пее..

Рой пеперуди да пърхат,
нежно край мен да кръжат.
Ти ли изпрати росата
да ми изкъпе косата, 
слънчев лъч да ме погали,
любов във мен да запали.
Птиците с криле да ме люлеят,
цветята венци за мене да вият,
Кичеста сянка за мен си, 
любими,
чинар, разперил над мене криле.
Плаха кошута съм аз,
обичам те, ми казвай на глас.
Моят празник е днес!

ШЕПОТ НА ЛЮБОВ 

Цигулка в нощта запява,
луната свенливо наднича,
на рамото на облак покачена.
Очи притварям в мрака и 
бленувам,
звезди-вестоносци ти пращам.

Цигулка в нощта припява,
нежни спомени навява.
Душата ми, покрита с пепел 
студена,
събужда с дъх горещ,
а от пепелта наднича
въглен жив недогорял.
Огънят в сърцето не угасва.
Като радика вятърът ме 
разпилява,
пред твоя дом заставам,
плахо на прага ти стоя,
мили спомени шептя.
Отвори ми, ако си буден,
цигулка в нощта запява,
нежни спомени навява.
Облак тъгата ми измива,
звезди-вестоносци потропват
на прозореца на твоята душа.
Отвори ми, ако си буден!

ПЛЕННИЦА НА САМОТАТА

След глътка топлина
и лъч светлина
загръщам се отново
с моята Самота.
Прозореца на душата си 
затварям,
изчезва всяко чувство.
Само въздухът леден,
смразяващо студен остава с 
мен.
Пропива ме човешка суета,
монотонност, фалш, пустота.
По пътя трънлив глава с пясък 
пустинен горещ
поръсвам и вървя.
И дишам въздуха смразяващо 
студен.

СТРАНИцА 
НА 
ЧИТАТЕЛИТЕ

Очите ми сълзица не отронват,
Покрити с платинена ръжда,
съзират само бяла пелена
и ти си там, Самота.
Притискам те до утробата си,
живот да ти даря.
Безсилие смразява ми кръвта
и диря рими да изпея горестта.
И аз съм като птичето, което,
в изсъхналите клони на дървото
с трън, забит дълбоко в сърцето,
пеейки умира в Самота.

РАЗДЯЛА

Последният миг със очи
ще закова на прага,
там да остане след теб.
Последна среща,
кратка раздяла.
Без сбогом, без стон,
във звездната нощ поемаш 
навън.
Звездите пияни се люшкат в 
небето,
замерят се със златни стрели.
Залиташ по паважа и ти,
с чувства ранени, рани 
безкръвни,
поемаш пътища незнайни.
С пламтящи устни луната
целува земята,
невинно заспала в тъмата.
Само аз тази нощ не спя.
На терасата права стоя.
Шампанско от чаша отпивам 
сама
и въздуха целувам,
който последен те е докосвал.
Длани разпервам и шептя:
         „Къде си сега?”
Въздишка преглъщам, отронвам 
сълза.
Крясък на сова ме стряска в 
нощта
и звън
от чаша със шампанско,
разбита със гняв.

МАМО, КОЯ СИ?

Захвърлена птичка
протяга ръчичка
и тръгва в редичка,
в „Майчин дом” вече
ще растне самичка.
     Мамо, коя си?
     Мамо, къде си?
     Майчице мила, 
     ела ме вземи!
На лицето си шапка-
невидимка сложи.
Край оградата на „Майчин дом”
тихо мини.
      Там, опряна на мократа 
врата,
      обляна от сълзите на много 
деца,
      с ръчички, разперени като 
крилца,
      своята рожба ще зърнеш 
сама.
Устни червени – мак разцъфтял 
–
плахо потрепват,
тихо шептят.
       Майчице моя, коя си? Ела!
       Ела, прегърни ме!
       Зъбче ми расте.
       Много боли.
Мамо, погали ме с твоите ръце!
Мамо, притисни ме до твоето 
сърце!
Имаш ли сърце, мамичко, кажи?
Как да те позная? Ела ме утеши!

ПЕРНИК ГОРИ

Пристигам  с пътнишкия влак
и слизам с хората на гарата.
Пред очите ми Перник гори
и димят ли, димят си табаните.
Живее огненият град
и вървят ли, вървят си 
миньорите.
На челата им лампи блестят
и потъват в земната гръд.
А вечер в огъня на табаните,
като нестинарки играят сенките.
Възкръсват и на Кракра 
воините,
за да погледат в нощта града,
за който пролели са си кръвта.
     Ела и погледни сега!
Хълмът край Кракра оживя.
Върху огъня роди се гора.
Разцъфнаха нежни цветя
и шумят ли, шумят си 

Със нежни думи Майка
вие го зовете.
С цветя уханни, дивни
вечно го красете.
Творете, работете
по майката Земя,
А тя ще ви храни,
обича и облича,
дордето ваште длани
галят я с труда си,
къпят я с потта си.
     Човеци, помнете!
Бога не гневете!

Пенка Ж. Чанева – Спасова
Детска учителка. Родена в село Соколово, 
окр. Бургас.
 От 1960 г. работи и живее със 
семейството си в Перник.
 Автор е на стихосбирките: „Обрулена 
душа” и „Към Нирвана”.
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Станислав МАРАШКИ

Марта Никова живееше 
на първия етаж и тази й 
позиция беше стратеги-
ческа. Това бе обяснимо: 
блокът й, разположен в 
центъра на  спокойното 
градче Карамфиловград, 
беше на 5 етажа и ако 
някой се запътеше към 
по-горeн етаж, неизбежно 
минаваше през първия. 
А там беше невъзмож-
но да убегне на зоркия 
поглед на Никова, коя-
то бдеше денонощно. 
Твърдят, че за събиране 
на пресни клюки ползва-
ла също специални раз-
узнавателни средства. 
Служела си, например, 
с т. нар.”бръмбари”, кои-
то неизвестно как винаги 
успявала да вгради лов-
ко в мобилните телефо-
ни на съкооператорите 
си, а вече била на път да 
инсталира и  специални 
програми в два супер-
мощни компютъра, чрез 
които да  прихване целия 
електронен обмен на ин-
формация в града и да 
го ползва за нуждите на 
клюкаренето.  Говореше 
се, че слухтейки зад вра-
тата, тя не изпитвала нуж-
да да я отваря или просто 
открехва, за да провери 
кой минава. „Аз позна-
вам всеки по стъпките” – 
твърдеше тя. Силно раз-
вито беше и обонянието 
й. Обичаше да се хвали, 
че ако помирише кърпич-
ка или дреха на даден 
човек, след това може да 
го открие със завързани 
очи, само по миризмата. 
Следователно, ако реше-
ше, спокойно можеше да 
допълва  доходите си на 
пенсионирана учителка 
по математика, като се 
главеше за полицейско 
куче. Някои дори вече й  
препоръчваха да открие 
специализиран сайт  и да 
продава информацията, 
а не просто да я подаря-
ва  на сладка раздумка 
с комшийки. Предвид на 
тези й  качества домсъ-
ветът единодушно я беше 
избрал за домоуправи-
тел. Оттогава  тя вече 
имаше благовиден пред-
лог за любопитството си:  
домоуправител е това, за 
всичко трябва да следи, 
всичко да знае…

- Защо ти е притрябва-
ло да си навираш гагата 
тук и там? - случваше се 
да й се  сопне някой по-
кибритлия съкооператор.

- Аз съм домоуправител 

СТРАНИцА 
НА 
ЧИТАТЕЛИТЕ

и трябва да знам всичко - 
отговаряше сърдито Мар-
та.

И оня сконфузено 
млъкваше.

И тъй, през пролетта на 
1996 година един безра-
ботен млад инженер-хи-
мик, наскоро съкратен от 
Завода за сода в Девня и 
завърнал се безславно в 
родния градец, реши да 
извърши един по-особен, 
нехимичен експеримент.

Казано накратко, ин-
женерът реши да забога-
тее, като Марта Никова 
му предскаже числата от 
тотото. „Нали говорят, че 
Марта знае всичко? - беше 
си помислил инженерът. 
– Няма начин да не знае 
и числата от следващия 
тираж” . В решителния 
ден той изглади дънки-
те си, макар че дънки не 
се гладят, сложи си нова 
риза и така пременен за-
стана пред вратата с над-
пис „Домоуправител”. Но 
какво бе учудването му, 
когато, още не позвънил, 
чу гласа на Никова:

- Забунов, влез!
Инж. Валентин Забунов 

огледа смутено вратата 
отгоре додолу и като не 
откри нито шпионка, нито 
някаква пролука, съвсем 
се обърка. Как ли г-жа 
Никова е узнала кой я 
търси?

- Влизай, влизай! - до-
летя отново гласът. - Не 
се чуди откъде знам кой 
си! Не са ли ти казвали, 
че аз познавам всеки по 
стъпките?

Това съобщение довър-
ши окончателно младия 
инженер. Внезапно кра-
ката му се подкосиха, той 
се олюля и а-ха да рухне 
върху мозаечния под, ко-
гато вратата бързо се от-
вори и инженерчето се за-
кова на място, възпряно 
от желязната ръкохватка 
на Никова.

- Знаех си аз, че  ще 
ти прилошее! - изсумтя 
недоволно тя, повличай-
ки мършавото инженер-
ско тяло през антрето. 
Но инженерът изобщо не 
чу тези думи. Затворил 
очи, той беше изпаднал в 
кома.

Когато най-сетне попо-
вдигна клепачи, Забунов 
съзря надвесена над себе 
си чорлавата глава на 
Марта, която измъкваше 
ловко от бедрото му игла-
та на една спринцовка.

- Ккккакво ми инжекти-
раш? - заекна от уплаха 
посетителят.

- Туй, което и фелд-
шерът в подобни случаи! 
- отговори сухо Марта. 
- Хайде, готов си! – и тя 
го плясна безцеремонно 
по задника в знак на при-
ятелство.

Инженерът с мъка се 
изправи и започна бояз-
ливо да се оглежда на-
около. Беше се озовал на 
едно канапе в работния 
кабинет на Никова. Той 
беше повече от склад на 
най-модерни подслушва-
телни устройства. Някои 
от тях бяха  конструирани 
така, че да използват мре-
жата на мобилните опера-
тори и с тях можеше да се 
подслушват помещени-
ята, в които са поставе-
ни. Те бяха оборудвани с 
чувствителни микрофо-
ни,  които можеха ясно 
да уловят всички звуци в 
радиус от пет метра. Ако 
Никова  решеше да акти-
вира   гласовия контрол 
на подслушвателя на по-
добно устройство, той 
можеше да се превърне 
в миниалармена систе-
ма. Можеше да го остави 
в желаното помещение и 
когато звукът около него 
надвишеше 45 децибела, 
устройството можеше да 
набере номера на Нико-
ва. В израз на странна и 
романтична привърза-
ност към примитивни-
те техники от миналото 
Марта Никова беше под-
редила тук и картотека с 
множество папки, всяка 
от които съдържаше в ре-
зюме житието и битието 
на селските жители.

- Аз … такова … - замъ-
нка нещастният инженер.

Никова, естествено, 
бе съвсем наясно с тото-
мечтите на младия химик, 

но все още не се издава-
ше.

- Трябват ми пари, нали 
разбираш… - продължа-
ваше да се поти гостът.

- А-ха. Ами да ти дам то-
гава! - Марта посегна към 
джоба си. – Колко лева ти  
трябват ? Един, два…? 

 - Ама не, аз искам да 
спечеля от тотото! – изре-
че на един дъх Забунов. – 
Дойдох да ми кажеш чис-
лата.

Марта Никова стана 
полека, отиде при мал-
кото остъклено барче в 
библио теката и се обърна 
към госта си:

- Нещо ободряващо?
- Да! - каза пламен-

но химикът, усетил из-
веднъж, че гърлото му е 
пресъхнало.

Марта напълни красиво 
чашите, отпиха по глътка 
и тя отсече кратко:

- Да бъде!
Сърцето на химика 

щеше да изхвърчи през 
гърдите.

- Такааа … - не бърза-
ше  да изпълни обещани-
ето си Никова, а Забунов 
следеше всеки неин жест, 
очакваше с трепет всяка 
нейна дума! - Тук си имам 
едно специално чекмед-
же, в което си държа чис-
лата от тотото. За всеки 
тираж съм скътала отдел-
но пликче.

И Марта Никова издъ-
рпа едно чекмедже, на 
което пишеше „Тото-2”. 
Очите на Забунов жадно 
заопипваха чекмеджето.

- Как ги искаш - пет 
плюс едно допълнително 
или направо шест?

- Шест! Шест! – завика 
неистово Забунов, према-
лял от щастливо предчув-
ствие.

Тогава Марта измъ-
кна до край чекмеджето 
и го постави под носа на 
замаяния инженер. Куп 
снежнобели пликчета  ми-
гом блеснаха на слънцето 
с ослепително бяла свет-
лина.

- Ето! - и Никова посочи 
едно пликче.

Времето в стаята за миг 
спря.

В следващите секунди 
събитията се развиха с 
главозамайваща бързи-
на. Инженерът скочи, 
посегна инстинктивно с 
ръка към пликчето и из-
чезна  с него надолу по 
стълбите. „Довиждане!”, 
„До скоро виждане!”, „До 
идното свиждане!” и про-
чие културни и завъртяни 
фразички тук нямаше.

Настъпи нощ. След 
това настъпи утро. Отно-
во настана  нощ и ново 
утро озари с лъчите си 
градчето. После пак нощ 
и пак утро, и така нататък 
до неделята, когато тряб-
ваше да се обявят числа-
та от тотото. Инженерът 
отново изглади дънките, 
макар че дънки не се гла-
дят. И пак сложи новата 
си риза. Но числата от то-
тото не съвпаднаха.

Какво се беше случи-
ло? Нима Марта Никова 
бе сбъркала? Не, невъ-
зможно.

Забунов веднага изтича 
при своята благодетелка.

- Честито! - усмихна 
се широко тя, подавайки 
ръката си още от прага.

- Какво ти „честито”! Ни 
едно число не отгатна.

- Тоест как? - смая се 
Никова.

- Така! Твоите пликчета 
са лъжовни.

Никова едва забеле-
жимо трепна, осенена от 
смътно предчувствие.

- Я да видя пликчето! - 
каза решително тя.

Личеше, че се съмнява 
в нещо.

Забунов го подаде 
вяло.

- Ха, ами че то е съвсем 
ясно! – весело рече Мар-
та. - Така е, като не чакаш 
сама да ти подам каквото 
трябва. В бързината си 
улучил пликчето, в което 
са числата от празничния 
новогодишен тираж за 
трихилядната година. Ос-
вен това…

Онемял, Забунов 
стърчеше като статуя на-
сред стаята и думите на 
Марта Никова  изобщо не 
стигаха до него.

ЧИСЛАТА 
ОТ ТОТОТО
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Като дете Шри Матаджи, заедно с родите-
лите си, живее за известно време в ашра-
ма на Махатма Ганди, който е впечатлен 
от ранната й дълбока мъдрост, наричал я 
с много любов „Непали”. После пак я кани 
да участва като младежки лидер в движени-
ето за независимост на Индия. През 1942 г. е 
арестувана, вкарана в затвора и измъчвана, 
но семейство Салве продължават смело и 
активно мирната борба до деня на независи-
мостта на страната им на 15.09.1947 година.

След като учи медицина и психология, Шри 
Матаджи встъпва в брак с младия дипломат 
Чандрика Прасад Шривастава, виден ди-
пломатт в ООН, имат две дъщери и  четири 
внуци.През годините Шри Матаджи смело се 
изправя срещу предразсъдъците, подкрепя 
нуждаещите, обработва своя земя, насърча-
ва културата чрез развиване на национал-
ни, социални и морални ценности в младите 
хора, изгражда множество домове за социал-
но слаби, участва в благотворителни дейно-
сти.

Още в ранните си години Шри Матаджи за-
почва да търси метод, с който да помогне на 
хората да се извисят до най-високия си духо-
вен потенциал. На 05 май 1970 година, след 
като остава цяла нощ в медитативно състо-
яние на плажа в Наргол, при изгрев слънце 
наблюдава издигането на своята Кундалини 
/Първичната Майчина енергия, спяща в са-
кралната кост/. Вижда как Божествените ви-
брации се издигат през отворената й още от 
детството фонтанела, обагрени в прекрасен 
розовочервен цвят. Цялото й същество се 
изпълва с огромен мир и голяма радост, чув-
ства, че е време да започва нейната колек-
тивна работа с хората, да отваря последния 
им енергиен център. Започва първо с една 
жена, която много бързо достига четвъртото 
измерение на съзнание. После води трийсе-
тина души на брега, като половината от тях 
успяват да получат Себереализацията си. 
Така Шри Матаджи, Майката, става първи-
ят духовен Учител/Гуру/ в историята, да-
ващ масова Себереализация на световно 
ниво, както е било предречено, че ще се 
случи от някои светци и пророци в мина-
лото. Днес, благодарение на нея, милиони 
хора по целия свят са преживели своята ду-
ховна Себереализация. Особено е щастлива, 
че така изпълнява желанието на Всемогъ-
щия Бог да отдава тези свещени вибрации. 
Съвсем закономерно това се случва през 
пролетта, съвпада с времето на цъфтежа 
на и събуждането на природата. Усеща, че  
хората-търсачи на истината, също са при-
звани да дадат своите плодове. Тези на 
Духа. Сигурна е, че е дошло времето потен-
циалът на цялото човечество да се разгърне 
напълно, всички хора да получат духовното 
си самосъзнание. Намира този исторически 
процес на активиране на човешката фина 
енергия чрез масовата Себереализация и 
вътрешна трансформация за съвсем законо-
мерен и необходим за днешното време.

  Превръща Сахаджа-Йога в наука, в спон-
танна медиативна система за медитация, за 
връзка със Себето /Атма/, нещо, което вина-
ги е било цел на всички духовни традиции. 
От средата на 1970 година Шри Матаджи по-
свещава своя живот на нейното разпростра-
нение, пътува непрестанно по целия свят, 
дава на хората от всички религии Себе-
реализация, въвежда ги в света на себе-
познанието, на колективното съзнание, 
на мира и хармонията, на балансирания 
единен живот на народите.

Засега Сахаджа Йога се развива в над 100 
страни от Европа, Северна и Южна Амери-

ка, Австралия, Азия и Африка. Но тя ще се 
разраства все повече, защото е водена от 
прекия опит на положителните промени, ко-
ито настъпват в практикуващите я хора, ко-
ито стават здрави, подмладени, щастливи, 
себеосъществени. Създадени са множество 
неправителствени организации, в които уни-
калният метод за събуждане на Кундалини 
се използва в различни сфери на човешката 
дейност – в здравеопазването, образовани-
ето, в изкуството, в социалната сфера /от-
крити са много домове за бедни, отхвърле-
ни и бездомни хора/. През 2007 г. е учреде-
на Световната фондация „Сахаджа Йога”. В 
България се разпространява и практикува от 
1990 г., а през 1996 г., по време на Междуна-
родната конференция „Холистична медицина 
и йога”, организирана със съдействието на 
Националния център по фитотерапия и на-
родна медицина при Министерство на здра-
веопазването, участват със свои доклади за 
благоприятните ефекти при лечението чрез 
Сахаджа Йога, много светила на световната 
наука и специалисти, имащи отношение към 
нетрадиционното лечение. В периода 1990-
1996 г. Шри Матаджи  посещава страната ни 
шест пъти.А сдружение „Асоциация Сахад-
жа Йога – България” организира безплатни 
курсове по медитация. Предлага адаптирани 
тематични курсове за различни институции 
и организации, свързани с управлението на 
стреса, възпитанието на децата, преодоля-
ването на зависимостта от тютюн, алкохол, 
наркотици и др.

Методът на Сахаджа Йога е представян в 
училища, охранителни фирми, общински ад-
министрации, в Софийския затвор, както и в 
предавания на регионални телевизии и ра-
диа. Сдружението участва ежегодно в специ-
ализирани изложения – „Алея на здравето” в 
НДК, София; Пролетния Пловдивски панаир; 
фолклорни фестивали и др. Изнася музикал-
ни програми, представящи класическа ин-
дийска музика, поезия и танци.

Шри Матаджи Нирмала Деви е световно 
призната от множество организации и инсти-
туции за нейната безкористна, всеотдайна и 
неспирна дейност за благото на човечество-
то и внушителните резултати на духовното й 

учение. Организацията Сахаджа Йога в Ню 
Йорк е поканена от ООН за четири поредни 
години /1989-1994/ да представя начините 
за постигане на световен мир. “Откритието 
на Шри Матаджи носи истинска надежда за 
човечеството”, казва  Клаус Нобел, Предсе-
дател на Организацията Обединена Плане-
та, внук на Алфред Нобел - основателят на 
Нобеловата награда за мир. През 1993 г. тя 
е обявена за Почетен член на Президиума 
на Петровската академия на науките и из-
куството, в историята на която само 12 души, 
между които и Алберт Айнщайн, са били удо-
стоявани с тази висока чест. През същата го-
дина тя официално открива Международната 
конференция “Медицина и себепознание” в 
Санкт Петербург.А през 1994 г. кметът на сто-
лицата на Бразилия я приветства лично на 
летището, като й връчва символичния ключ 
на града, започва да спонсорира и нейни 
програми.Правителството на Индия й предо-
ставя пoредица от едночасови телевизионни 
предавания в праймтайм-емисиите за цялата 
страна.В Китай /Пекин/ е поканена да говори 
пред Международната конференция на же-
ните. През 1995 г. е удостоена от Румънския 
екологичен университет с титлата доктор 
хонорис кауза по когнитивни и парапси-
хологични науки. Кметовете на много гра-
дове в САЩ й засвидетелстват специална 
почит и признание. Включена е в официал-
ните протоколи на Конгреса на Съединените 
щати. През 1986 г. е обявена за “Личност на 
годината” от правителството на Италия. По-
лучава и Медал за Мир на Обединените на-
ции за 1989 година. Удостоена е през 1998г. 
с наградата за Единство от Обединена Меж-
дународна фондация за международно раз-
бирателство. Става почетен лектор на много 
световни форуми. Основава няколко непра-
вителствени организации за решаване на 
най-неотложните проблеми в света през по-
следните 25 години. Свързани са с лечение-
то и изследванията по методите на Сахаджа 
Йога. Медицинският център в Бомбай, Индия, 
помага на пациенти от цял свят да получат 
шанс и лечение чрез нейния метод и е по-
стигнал забележителни резултати при ле-
чението на някои смятани за нелечими бо-
лести, като рак, епилепсия, множествена 
склероза и др.

Навсякъде по света Шри Матаджи се 
възприема като Майката, която дарява ду-
ховното познание за развитие, неможещо 
да се заплати, така както не се плащам на 
Слънцето да свети и на грижещата се за де-
цата си майка, така както Майката-Земя да-
рява красотата и ресурсите си. По нейна воля  
курсовете и програмите по Сахаджа Йога в 
цял свят са безплатни и достъпни за всички. 

На 21 март Майка Матаджи става на 91 го-
дини, но неизчерпаемата й енергия на любов-
та, състраданието и търпението продължава 
да събужда цъфтежа на човешките души и да 
ги води към Пролетта на Епохите.

Майка Матаджи на 91 години
От стр. 3

Шри Матаджи в Генуа
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ИК «НОВАТА цИВИЛИЗАцИЯ» • НОВИ КНИГИ

Книгите могат да бъдат закупени от верига книжарници  “Хеликон”,  
“Ориндж”,  “Сиела”,  “Нанси”, “Букспойнт”, “Книжарницата” и “Нова 
епоха”, както и от книжните борси “Болид“ и “Искър“. 

Гост на седмицата на 
франкофонията в Бургас 
беше френската писател-
ка и поетеса Силви Де-
зор. Инициативата е под 
мотото: "Предизвикател-
ството на четенето" и го-
стуването на френската 

С този призив Европейският парламент се 
обяви за промяна на политиката, свързана 
с превенция и защита на жените, жертви на 
насилие. През месец март тази година Евро-
пейската агенция за фундаментални права 
организира световна конференция на високо 
равнище под надслов: «Насилието над жени 
в Европейския съюз».На нея бяха оповестени 
резултатите от проведени изследвания.Спо-
ред Агенцията за основни човешки права на 
Европейския съюз 33% от жените имат опит 
от психическо и/или сексуално насилие още 
отпреди навършване на петнадесетгодишна 
въ? ·раст.Насилието върху жени се упражня-
ва у дома, на работа, в обществото и онлайн. 
 Повече от половината жени в Европейския 
съюз са били обекти на сексуално наси-
лие, като 32 % от жените споделят, че това 
са били техните шефове.67% от жените, 
пострадали от насилие не подават сигна-
ли и жалби за сериозни инциденти на до-
машно насилие от партньора си, а 74% от 
жертвите на насилие посочват, че повече-
то сериозни случаи никога не приключват! 
  Позицията на ООН е, че властите при-
лагат двоен стандарт в отношението си 
спрямо девойките и жените, което нана-
ся щети на общественото и икономическо-
то развитие.Жените са половината от хо-
рата, живеещи на земята и е важно да се 
поощрява равенството между половете. 
  Нужна е промяна - категорични са междуна-
родните организации. Призивът е свързан с 
човешкото достойнство и необходимостта да 
се търси специализирана помощ и поддръж-
ка на жените преди насилието да се случи. 
Новата политика на Европейския съюз е при 
индикатори за домашно насилие да се вземат 
спешни мерки, с които насилието да бъде пре-
дотвратено.

писателка съвпадна със 
Световния ден на поези-
ята. Срещата-дискусия е 
организирана от Добрина 
Маринова - Алианс Фран-
сез - Бургас с любезното 
съдействие на аташето 
по сътрудничество между 

СИЛВИ ДЕЗОР ПРЕДСТАВИ 
КНИГИТЕ СИ В БУРГАС

двете държави - Стефани 
дьо Мортие. 

Силви Дезор е автор 
на четири романа. Роде-
на е в Леон, Южна Фран-
ция. Писала е поезия, но 
предпочита да пише кри-
минални романи. Издала 

е книгите "Нежна нощ, ми-
нус!", "Ангели от Берлин" и 
"Моя любов Калашников". 
В момента пише трилогия. 
Нейните книги са четени 
предимно от младежи.  Да 
се пише за младите хора 
е особено важен сектор 
във Франция, каза писа-
телката.  Романите й са 
определяни като "поли-
цейски", "черни", "драма-
тични", "криминални", "со-
циални". Предпочита да 
пише за ужаси и драми. 
Не желае да пише рома-
ни, от които хората се от-
егчават. Романът "Ангели  
от Берлин" й носи награда 
и популярност. Въпреки 
че съвременният свят е на 
таблетите, компютрите и 
интернет, тя продължава 
да записва най-важните 
неща за бъдещите си кни-

ги в тефтерче.  Твърди, 
че в книгите си не дава 
послания, а предизвиква 
въпроси. Целта й е да пре-
дизвиква критично мисле-
не у младите хора. 

За първи път е в Бълга-
рия. За краткия си престой 
у нас е посетила Варна, 
Велико Търново и Бургас. 

На срещата присъства-
ха ученици от френската 
гимназия, поети, художни-
ци и разбира се, френско-
езична публика. 

«НЕ» на насилието 
над жени! 

Китайският философ ЛАо Дзъ 
развива даоистката религия, една от трите 
господстващи съвременни религии в Китай. 
Според него денят след пълнолуние,  когато 
енергията на тялото е по-активна и ни 
подсеща за приближаващото пролетното 
равноденствие, е най-доброто време за 
медитация и мълчаливо съзерцаване. ето 
съветите на древния мъдрец:
 
1. Да спазваш ритуала в движението и покоя – 
това е лекарство.
2. Податливост на тялото и доброта в сърцето  - 
това е лекарство.
3. Широта на поведението и доброта в сърцето  - 
това е лекарство.
 4. Да спазваш мярка във всичко  - това е 
лекарство.
5. Да откажеш изгодата, заради чувство за дълг  - 
това е лекарство.
6. Да не взимаш повече, отколкото ти се полага  - 
това е лекарство.
7. Да се стремиш към морална сила, отхвърляйки 
плътските съблазни  - това е лекарство.
8. Да  избавиш от желания сърцето си  - това е 
лекарство.
9. Въпреки неприязънта да проявяваш любов  - 
това е лекарство.
10. Да се стремиш към разумно използване на 
всичко  - това е лекарство.

 11. Да желаеш щастие за хората  - това е 
лекарство.
 12. Да спасяваш в беда и да помагаш в трудности  
- това е лекарство.
13. Да превъзпитаваш глупавите и наивните  - 
това е лекарство.
14. Да призоваваш за промяна склонните към 
смут  - това е лекарство.
 15. Да предпазваш и увещаваш младите и 
незрелите  - това е лекарство.
16. Да наставляваш и просвещаваш заблудените 
и грешните  - това е лекарство.
 17. Да помагаш на старите и немощните  - това е 
лекарство.
18. Да използваш силата си за да помагаш на 
хората  - това е лекарство.
19. Да съчувстваш на изоставените и да 
съжаляваш самотните  - това е лекарство.
 20. Да бъдеш милостив към бедните и да 
помагаш на просещите подаяние  - това е 
лекарство.
 21. Заемайки високо положение да служиш на 
плебеите  - това е лекарство.
22. Да бъдеш скромен и отстъпчив в словата си  - 
това е лекарство.
 23. Към по-младшите по ранг да се отнасяш с 
почит и уважение  - това е лекарство.
24. Да не изискваш връщане на стари дългове  - 
това е лекарство.

 (Следва)

Страницата подготви  Мариана ПРАМАТАРоВА 


