Вестник „Сияние” 2 брой

2 брой на вестник “Сияние”
С - светлина, И - истина, Я - яснота, Н - нравственост, И - искреност, Е - единение.
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Дизайн: Таня Темелкова

1. Психика, природа и здраве
Рецептите
За да бъдеш елегантна
1. Поемай малко количество храна.
2. Консумирай голямо количество пресни
сокове.
3. Яж, колкото да не си гладна.
4. Спри да се храниш тогава, когато ти е
най- сладко.
5. Движи се с изправена глава и леко
подтичвай.
6. Веднъж, а може би и два пъти
медитирай.
7. Вечер, задължително прави упражнения за релаксация.
8. Не консумирай тлъсти и тестени храни.
9. Лягай си навреме, най- късно в 22 часа.
При високо кръвно налягане
Кромид лук
Лукът се обелва и се настъргва на ренде. Изтисква се с марля и сока се пие 3
пъти дневно, половин час преди ядене.
Първи ден- 3 по 5 капки. Всеки следващ ден се увеличава с една капка, докато
се стигне до 10. След това започваме да намаляваме с по 1 капка, докато стигнем до
5 и спираме.
Рецептата се прилага трикратно през 15 дни.

При екзема
Накиснете поразеното място със смес от:
Смрадлика- листа и клонки
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Корени от бял оман
Орехови листа
Корени от троскот
След като мястото засъхне след банята, намажете със следната смес:
Орехово масло, печатарско мастило, сок от узряла капина.
Упорита кашлица
100 грама борови връхчета врат 30 минути със 100 грам захар в 1 литър вода.
След това се прецежда и се прибавя
1 чаена лъжичка нишадър, две супени
лъжичка пепел от бяла върба.
Пие се 3-4 пъти по една кафяна чашка на ден.
Пърхот
6 лъжички пепел от лоза
2 лъжички хума
3 лъжички припечени стрити жълъди
Цялата смес де залива в 200 грама чист спирт.
Косата се маже всяка вечер, докато изчезне пърхота.
Косопад
150 грама корени от коприва
50 грама корени от сапунче
50 грама черупки от лешник
Варят се в 1 литър силен оцет, докато остане наполовина.
Отварата се втрива в косата вечер.

2. Кой, кога и защо?
Срещата ми с баба Ванга
- Моля, представете се пред читателите на вестник “Сияние!”
- Казвам се Станка Иванова, от град Стара Загора.
- Разкажете за нещо, което е променило вашето виждане в живота?
- Искам да контактувам с хора, които се интересуват от парапсихология,
извънземни и най-вече от баба Ванга. Това са природни явления. За мене са
физика, химия и география.
- Кажете, как сте стигнали до тези истини? Чрез някой, който ви се явил, чрез
духовните учители, или по някакъв канал получавате
информация?
- Противно на учените, искам да кажа, че тия неща
съществуват, тъй като енергията, или силата, която ме
владее, е от много отдавна, може би от малка. През 1968
година, пътувахме с един човек от Колю Ганчево, по пътя
Казанлък- Стара Загора. Минавахме магистралата. Той видя
и ми показа летящо, светещо тяло, което кръжеше на метър
от нас. От тогава се случиха много неща с мен. Да дойдат и
отрекат учените, и да ми пояснят, как видях седем медеца
назад, убийството на майка ми- убиецът и с маска на смърт.
Той ми каза: -Здравей! И аз - Здравей, но не те познавам. Не ме познаваш ли?- и се усмихна. -Откъде да те познавам?
Никога не съм те виждала.
Пред очите ми беше череп, без месо, като рентгенова снимка.
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След това през 1961-62 година- случаят с баба Ванга на Рупите. Когато влязох
при нея, не виждах лицето и, а само едно светло кълбо и се чу нещо като късо
съединение, като електрически ток. Видях я само до шията. От кълбото се
излъчваха спираловидни вълни, които се блъснаха в стената със сила. Чувах в
главата си. Баба Ванга направи едно непривично движение. Жената, която я
придружаваше, дори не разбра. Баба Ванга влезе в стаята и се загледа пет минути.
Аз седнах и нещо започна да ме пипа по лявата половина на главата. Това бяха три
пръста и една топла длан, но подобно само топлина. Трите пръста продължиха да
ме пипат и изведнъж, аз ослепях. Не знам колко време беше минало. Когато
прогледнах видях, че съм на Рупите. Но не си спомних, какво исках да питам баба
Ванга. Започнах да се наблюдавам. Задавах си въпроса: “Коя съм? Как се казвам?
Откъде съм?” Това, сякаш беше на касета, която спря до тук. Чувствах все още
топлината върху себе си и чух:
- Влизате в подсъзнателно ниво.
Когато се опомних, баба Ванга ми задаваше някакъв въпрос. Тогава дойде
топлината отгоре. Гледам баба Ванга, стои спокойно. В същият момент се появи
жена. Исках да говоря, но никой не даваше. Когато исках да видя жената, никой на
даваше да я видя. Баба Ванга ми казва, че е Света Петка.
След това видях тяло, без глава. Челюстта правеше механично движение.
Чувах, зъбите ми започнаха да тракат. Значи, някой искаше да ми каже, че съм
робот и правя механични движения. Че могат да вършат всичко с нас. Че искат да
усъвършенстват човека, за да има повече сиво вещество, да разсъждава и
разговаря. Мъчат се да разговарят с нас.
След като жената се махна, започнах отначало.
Рубриката се води от МАГИ
Може да задавате въпроси и на Маги.
Тук може да намери място този читател, който ще сподели с нас за
явления, свързани с парапсихологията, необятното и незримото.

3. Страница за теб - нашето бъдеще
Топлите думи на Стефчо
Жената седеше на пейката, до блока. С едната си ръка подпираше сърцето, а с
другата държеше пазарска чанта. Уморените и очи се оглеждаха наоколо, като че ли
търсеха някого.
По пътечката, пред нея се зададе десет, дванадесет
годишно момче, което си играеше с малки топчици на пингпонг. За миг, в потъмнелия и поглед просветна надежда.
- Момченце, повика го тя с приглушен глас.
Моля те,
направи ми една услуга? Купи ми от супера две бурканчета
кисело мляко, един хляб и една опаковка бисквити!
Момченцето взе чантата и парите, които му даде, и
изтича към магазина. След малко се върна. Искаше да и каже
нещо, но се затрудни. Мълчаливо остави в ръката и пълната
чанта, и върна рестото.
- Наричай ме, баба Дафинка- каза жената. Живея самичка
в този блок. Имам дъщеря и внучка, но те нямат време за мен.
Дъщерята работи, а внучката е в единайсети клас.
Лицето на жената съвсем помръкна. Тя си пое дъх и продължи:
- Имам болно сърце. Прилоша ми и не можах да си пазаря. Добре, че беше ти.
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Детето я гледаше със съчувствие.
- А ти как се казваш? Къде живееш? Лицето ти, като че ли ми е познатопродължи тя.
- Казвам се Стефчо. Живея в съседния блок при леля. В шести клас съм. Играя
си с децата там- и той посочи с ръка към въртележката, където се виждаха двама
малчугани.
- А майка имаш ли?
- Имам. Ама тя е при мъжа си, а аз при леля. И тя живее самичка.
- И добре ли живееш?
Детето помълча за миг и отговори:
- Аз и помагам, всичко и върша, а тя… Тя ме храни.
Жената не сваляше очи от детето. Косата му чиста и лъскава, а то, толкова
мило. Ръката му неволно се протегна. Искаше да я погали.
Тя се опита да стане, но сърцето и биеше силно. Беше отмаляла и наново
седна на пейката.
- Бабо Дафинке, дай да ти нося чантата, ще те изпратя до вкъщи. На кой етаж
живееш?
- На петия- каза едва чуто и хвана го за ръка. Дамата се запътиха към входа на
блока.
- Още ли ти е лошо, бабо?- попита детето, когато влязоха в къщи.
- Сега вече ми е по- добре- отговори бодро тя. Благодаря ти. Ето, вземи тия
пари от рестото и се почерпи!
Стефчо, който не беше свикнал да му дават пари се смути, почувствува се
неудобно.
- Друг път, бабо Дафинке. Утре пак ще дойда да те видя. Ти си почини и не се
притеснявай за нищо! Довиждане!- каза той, отвори вратата и полетя като вихър
надолу по стълбите.
“Какво добро дете, какво добро дете,” си повтаряше и лицето и се разведри.
Спомни си, как вчера нейната внучка, която уж дойде да я види, най- нахално и
отмъкна петдесетачка с горчивите думи:
- Ти вече си стара. Изживяла си живота си. Пари не ти трябват!
Лицето и отново помръкна. Бяха издълбали дълбока рана в душата и. С
просълзени очи взе едно кълбо прежда от кошничката и тихичко си каза: “Сега,
вместо пуловер на внучката, ще оплета пуловер на Стефчо.” Взе шишовете и
започна да заплита бялата, пухкава прежда.
А слънцето весело подскачаше в стаята и очите и неволно засияха.
Милка Андреева
? Гатанки ?
Трийсетина сестрички,
все от тънки чертички.
Станеш ли с тях другар,
туй ще ти е ценен дар.
С тяхна помощ най- добре,
ум и разум се бере.
***
Ето пред мен Еленка,
а и до нея Пенка.
Шават с ръце и от тук
ви шепнат, че това ще са б….
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Съвпадение на имената, които се срещат в България и по света
БУДА
МУСАЛА
БУТАН
МАГУРА
ШИПКА
ТУНДЖА

бог
боздуган на бог Баларама
кралство, южно от Хималаите
град в Бангладеш
проход в Тибет
река в Индия

хребет на планината Витоша
връх в България
село в България
название на пещера в България
проход в България
река, която разделя Странджа от
Сакар

4. Туй що е българско, се е наше
Народност и самобитност
Много самобитност лъха от българските костюми. Дълбоко чувство за хармония
крият народните носии.
Женските винаги имат риза, горна дреха /сукман, сая, вълненик/, престилка,
колан.
Момите красят главите си с венци от кора, маниста, монети, докато омъжените
слагат бели забрадки или цветни шамии. На краката предпочитат пантофи.

Мъжкият костюм се състои от риза с елек, или връхна дреха с ръкави /джубе
антария/, пояс и потури, или тесни беневреци. В студено време обличат кожух, елек,
намятат ямурлук. Дрехите са украсени с шевици, плетива, пъстри тъкани, а жените
носят и метални накити.
На главата нахлупват калпаци. На краката навиват навуща до колене и слагат
цървули /опинци/.
Ще ви запознаем с Петър Георгиев
Той е млад човек, но още от малък е закърмен с народния фолклор. Роден е в
село Писачево, община Горна Оряховица.
Всичко започва от петата му година, когато ходи на уроци по гайда. По- късно
учи в Средното музикално училище “Панайот Пипков” град Плевен, но единственото
му желание било да изучава народно пеене.
Нуждаел се от допълнителни средства, но възможностите му били ограничени.
Когато един ден, желанието му се сбъднало. “Подготвих се сам. Разчитах на
дарбата си от Бога. Кандидатствах във Великотърновския университет и на
приемният изпит изкарах 5,50. Приеха ме със специалност музикална педагогика.
Завърших успешно. Взех бакалавърска степен, а по- късно магистърска. Четири
години бях преподавател по народно пеене в училище “Вичо Грънчаров” град Горна
Оряховица. През това време организирах група по изворен фолклор. Такава група
ръководих четири години в читалището на Долна Оряховица и през 2008 година се
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завърнах в родното си село Писачево. От тук - натам, ръководя групата за изворен
фолклор в селото.
Всеки труд се възнаграждава - разказва той. Щастлив съм, защото групата има
много регионални участия. Когато за първи път прескочихме границите на селото,
явихме се на фестивала за народни обичаи и автентична носия. Взехме два златни
медала - единият на групата, другият го дадоха на мен, като солист на фестивала.
От 1998 година, започнах да събирам автентични носии. Носят ми ги близки и
приятели. Вече са 30 на брой - цели костюми. Започнах да издирвам песни от
нашия край и ги разучаваме с жените от групата.
Написах и книжка, в която давам информация за моето село, училището,
читалището, църквата и пенсионерския клуб, на който съм уредник. Сега вече я
допълвам с песни, обичаи и типичните писачевски къщи. Направих албум “Тъкани,
накити и носии от Писачево. Голямата ми любов са носиите и песните”- завърши
той.
Засега нека се сбогуваме с Петър и да се надяваме, че пак ще се срещнем с
него.
Материалът изготви Мария Герасова

5. Литературен калейдоскоп
Майсторът дърворезбар
Реставратор- Емил Темелков
Крача бавно по старите, калдаръмени улички на стария град. Завивам покрай
Хисар капия и
слизам по каменните стълби, тук-таме поначупени. Стълбите свършват и
започва малка, тясна уличка. Тук някъде са се сгушили, поостарелите с времето си
къщи, където са ателиетата на старите майстори. Ето, една от тях. Влизам, в
неголемия двор, където клоните на дървото ме приветствуват с “Добре дошла!”
Изкачвам се по дървената стълба, която скърца
под нозете ми и търся майстора - дърворезбар. Гласът
ми отеква сред тишината и пред мен се появява млад
човек. Оставам изненадана и си мисля:”Значи, този
млад човек продължава традициите на своите деди!”
Той ме гледа с учуден поглед. Представям се и усмивка
цъфва на устните му.
- Емил Темелков - подава ръка той и ме кани да
вляза в ателието.
Влизам и поглеждам с възхита. Прекланям се пред сръчните ръце на младия
човек.
- И в какво се състои всъщност вашия майсторлък?- питам.
- Ами, реставрирам старинни вещи- и показва дървени крачета на стол, рамка и
още няколко други неща.
Пред мен се изпречва цялостно реставриран, античен стол.
- Те са три- и ми показва останалите. Били са четири, но другият го няма.
Имаше и диван, старинен разбира се.
Гледам и съзерцавам красотата.
- Виждате ли, това е на една българка, която иска да ги реставрирам и изнесе
извън България. Вместо да се гордеем с това уникално творение на изкуството,
останало от Възраждането, ние го изнасяме навън. Но нищо, все пак то говори за
великото творение на майстора, който го е сътворил. А той е българин, живял във
Възрожденски Пловдив .
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Още малко разговаряхме и се сбогувах. Обещах, че пак ще се срещнем с
майстора.
Мария Герасова
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Павлина Петрова
ЗАКЪСНЯЛА БЛАГОДАРНОСТ
Благодаря на родителите си,
че ми дадоха тяло,
в което душа да разпростра…
Благодаря на учителите си,
че в мен създадоха цяло
съзвездие от чудеса.
Благодаря на приятелите си
че усетиха моето свято
желание за свобода.
Благодаря на мечтите си,
че не допуснаха бялото
да ме покрие със самота.
ЗЛАТОТЪРСАЧИ
“Който търси, намира”
С любов, постоянство, познание,
промиваме пясъка на душата си,
през сито-разочарования,
възгледи, страсти…
И търсим злато…
Весел гръмотрън

Сефте му е
В едно първомайско село, трънски майстори- дюлгери, започнали да градят
голяма къща на един, от първите богаташи. Както си чукал, един от майсторите си
изпуснал теслата. Докато слезе и да я вземе, видял как едно момченце седем - осем
годишно грабнало теслата и се затичало нагоре по улицата. Майсторът видяло къде
влязло момчето и се запътил право у тях. Насреща му излязъл мъж на средна
възраст.
- Твоето момче ми открадна теслата! - разгневено казал майсторът. Веднага да
ми я върне, че не мога да работя!…
- Ще ти я платя в петорен размер, но тая тела не я вземай!- замолил се бащата.
Сефте е на момчето тая кражба. Ако го пресечеш, няма да му върви цял живот.
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Грешка
Двама нашенци отишли на пазар в окръжния град. Разгледали туй- онуй на
пазара, па се отбили в един ресторант, да хапнат и пийнат купешко винце.
Почерпили се порядъчно.
Гарата се намирала на другия край на града, та трябвало да ползват автобус.
Качили се. Покрай тях минал униформен младеж.
- Я бе, момче. Дай две билетчета!- казал усмихвайки се единият от пийналите.
-Вие байовци така сте се напили, че не различавате кондуктор от морски
офицер! - недоволен отвърнал офицерът.
- Ха, какво направихме бе, баджанак? Да слизаме веднага! Ние сме се качили
на параход.
Борис Казански

6. Историята и философиите
Епикур
Той е роден в селището Гаргет, близо до Атина през 311 г. пр.
н. е. Заедно с една Атинска колония, родителите му се преселват на
остров Самос, където баща му известно време е учител.
През 324 г. или 323 г. се завръща в Атина.
Образованието му започва при Памфил от Навистан последовател на Демокрит и се запознава с атомистичното учение.
Установява близки отношения с Ксенократ и Теофаст, чрез
които се запознава с идеите на Платон и Аристотел. След това е
преподавател в Колофон, Мититена и Ламисак в Мала Азия, където
спечелва привърженици на атомистичното учение.
В Атина остава до края на живота си. Основава философска
школа, известна като
“Градината на Епикур”. На входа и стоял надпис: “Гостенино, тук ще прекараш
добре времето си, тук е върховно благо - удоволствието”
Тя е организирана на демократичен принцип. В нея се допускат
представители на различни прослойки, а също и жени.
Епикур умира през 270 г. пр. н. е.

Цитати * Мисли * Афоризми
* При философски спор повече печели победеният, защото умножава
знанията си.
* От копривата извличай нишка, а от пелина лек.
* Навеждай се само, за да вдигаш.
* Проявявай повече ум, отколкото самолюбие.
* Всяка вечер се питай, каква добрина си направил.
* Винаги имай в библиотеката си нова книга, в избата пълно буре, в градината
свежо цвете.
* При всяко желание си поставяй следните въпроси: Какво ще стане, ако
пожеланото от мен се сбъдне и какво, ако не се сбъдне.
* Когато забогатееш, променяш и грижите си.
* Поука, вместо омраза, усмивка, вместо презрение.
Материалът издири Павел Павлов
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7. Духовни простори
Кападокия- огнище на църковна благотворителност
През 1 и 11 век, църквата и богословската наука изпъкват със своята водеща
роля. На преден план са Малоазиатските църкви.
Трети век отбелязва
предимството на Египет и Северна Африка. През първата половина на четвърти век
започва разцвета на богословската мисълводеща роля принадлежи на
Александрия. Вече през втората половина на същия век, когато първенството на
Египет бива оспорвано от Константинопол и Рим, малоазиатските църкви отново се
връщат към предишния си блясък и величие. Това се дължи безспорно на тримата
кападокийци - св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Григорий Нисийски,
назовани с право, ярко тризвездие на небосклона над Малоазиатската църква.
Св. Василий Велики е роден в град Касария област
Кападокия, в Мала Азия около 330 година. На север тя граничи с
Понт, на юг с Таврическата планина, която я дели от Киликия и
Сирия, на запад с Галатия, на изток с Евфрат и Армения. Била
напоявана от река Халис. Жителите и отрано приели
християнството.
Семейството на светителя било благородно, многочелядно
и благочестиво. Началното си образование получил от баща си
Василий Старши, виден ритор и адвокат, а ранното си
възпитание най- вече от баба си св. Макрина Старша /поч.340./
Тя се е родила в Понтийския град Неокесария и помнела
наставленията на своя учител, Неокесарийският чудотворец св. Григорий /213-270г/,
ученик на Ориген. Откърмила го с благоплодни, божествени светлини.
В 389 година близо до Кесария, св. Василий построил един “нов град,” според
думите на св. Григорий Богослов. Това било едно велико дело, каквото светът не
познавал до тогава и който го разкрива пред нас като родител на
благотворителността и грижите за бедните, страдащите и нуждаещите се.
Съвременниците му го възхваляват. Поради това, дори назовали този организиран
от него институт, по името на основателя си- Василиада.
Още когато бил презвитер и помощник на своя предшественик на
архиепископската катедрала Евсевий, Василий създал цяло селище от
благотворителни заведения, като безплатни трапезарии, болници, приюти, в които
намирали убежище и подслон бедни, бездомни, сираци, без оглед на етнически или
верски принадлежности. В този град на милосърдието, централно място имал
великолепен, новопостроен храм. Св. Василий бил противник на частната
благотворителност и на неразумното състрадание, готово да помага на всеки просяк
безразборно.
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Василиадата се появила в първите десетилетия след преустановяване на
гоненията на християните. Останал в историческия спомен като най-внушителната
проява на църковно- социална дейност, след примера на Йерусалимската църква от
времето на св. първомъченик и архидякон Стефан.
“А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа, и никой нищо от
имота си наричаше свое, а всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха
с голяма сила за възкресението на Господа Иисуса Христа и голяма благодат беше
върху тях.
Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото които притежаваха
земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продаденото, и слагаха го пред
нозете на апостолите, и се раздаваше на всекиго според нуждата.”/ Деяние на
светите апостоли 4:32-35/. Имало още страноприемници, лепрозории за приютяване
на прокажени, училища, жилища за свещениците, лекарите и служителите. Не
липсвали и работилници за недъгави. Нямало нужда и грижи, които да не влизали в
бдителната грижа на този велик мъж на делото.
Това хранилище на благочестието, било вместилище на съкровищата на
имащите в излишък, в което по увещанията на Василия се внасяли не само
излишъците на богатия, но и последните имущества. Тук те нито молци допускат до
себе си, нито крадци застрашават.
Материалът изготви Петър Граматиков
Следва

8. Наука за живия Бог
Висшата добродетел
Когато започнем да говорим за добродетел, не можем да не изречем името на
Исус Христос. В Неговото име се крие символика, която води към размисъл. Х - са
двата меча кръстосани - Добро и Зло, Р - Разум, И - Истина, С - Сила, Тос - тяло на
Славата. Това ще рече, че чрез вечната борба между Доброто и Злото, чрез Разума,
Силата и Истината, ние градим Тялото на Славата. А то е тялото на духовната ни
същност, което показва до каква степен е неговият духовен потенциал, т.е. Духовен
интелект. До каква степен се е усъвършенствувала, в изграждането на добродетел.
Тук не можем да отречем, че за изграждането е необходимо страдание, макар че не
ни е приятно да слушаме за него. Нима не казваме, че най- силна е изстраданата
любов.
Животът е вечната борба между Доброто и Злото. Между плюса и минуса.
Падения и възкачвания и така до безкрая.
Ако степенуваме от къде започва изграждането на висшата Добродетел, ще
изглежда така:
Висша Добродетел
Състрадание
Осъзнаване
Сила на Духа
Чувство на сетивата
Болка
Страдание
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Силата и добродетелта на Исус
идват от големите страдания, на които
е бил подложен.
Страданията,
изградили състрадание в него и
съчетано с голямата му любов към
хората, създали Човека-Бог, който
правил поредица от чудеса. Чудеса, да
помага на страдащите чрез мисълта,
която има голяма сила. Макар, че
чудеса не съществуват. Чудесата са за
неукия човек. Всичко е физика и химия
и една вечно движеща се силамисълта, която твори и руши. Тя
изгражда хиляди мисъл- форми, които
се материализират и се превръщат в физична величина. Ето защо, преди да
направим нещо, трябва много да мислим как да го направим, без да има
последствия за нас и другите около нас. Както се казва: “Думи и дела да се
покриват.”
Злото е показател, до каква степен е стигнал човек. Желанието е наше и ние
сами решаваме по кой път да тръгнем. А пътищата са два, няма срединен. Те са
към светлината и мрака. Да изберем еталона на добрия или лошия човек. Защото
добрият човек е слънчевият човек, който излъчва светлина, която се превръща в
сияние. А лошият човек е този, в който бушуват злите демонични сили и го
преследват навсякъде. Той е изпълнен с изключителна агресивност и предава
своята агресивност на другите, като им причинява зло и болка.
Един слънчев ден Исус се изкачил на една планина и пред голямото множество
започнал да проповядва:
1. Блажени бедните духом, защото е тяхно царството небесно.
2. Блажени плачещите, защото те ще се утешат.
Плачещи са тези, които се разкайват за грешките си и молят за прошка. Всички
те ще се утешат, защото ще получат прошка.
3. Блажени кротките , защото те ще наследят земята.
Кротки са онези, които не дразнят другите и сами не се сърдят. Те понасят
търпеливо оскърблението и прощават на ония, които ги оскърбяват.
4. Блажени гладните и жадните за правда, защото те ще се наситят.
Гладните и жадните за правда са онези, които се стараят да разберат
истините, които е проповядвал Исус.
5. Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.
Милостивите помагат на всички, които имат нужда.
6. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Чистите по сърце нито вършат лоши работи, нито пък мислят никому зло. Те
са всякога с чиста и спокойна съвeст.
7. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божии.
Миротворците не само не влизат в разпра с някого, но се стремят да помирят
другите, да няма помежду им вражда.
8. Блажени изгонените заради правда, защото е царството небесно.
Лошите хора могат да преследват всеки, който казва истината.
Ние трябва да се боим от тях.
9. Блажени сте вие, които ви похулят и изгонят, и кажат против вас лъжливо,
каквато и да е лоша дума заради Мен.
10. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небето: така
бяха гонени и пророците, които бяха преди нас.
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Съветите и мъдростите на Исус са един еталон, един бисер, който трябва да
съхраним дълбоко в сърцата си. И тогава ще бъдем ония слънчеви човеци,
излъчващи светлина, която ще се превърне в сияние.
Материала изготви Мария Герасова

9. Нашите съдби и проблеми
Новото училище
- Госпожице Томова, как виждате Новото училище?
- Нашето училище е съвсем ново и с един добър колектив. Надявам се, че ще
мога да прокарам в учението нови идеи. Трябва да се откъснем от старите методи.
Да бъдат по-различни, по-съвременни. Да въведем нови методи на преподаването,
в Новото, българско училище.
- Не се ли страхувате, че можете да
влезете в конфронтация със старата
система?
- Във всяка професия има риск. Така, че
едни конфликти са нещо неминуемо. Но
предполагам, че ще намерим компромисни
решения, за да може да се утвърди нещо
ново, нетрадиционно, нещо по- различно.
- Имате ли някакви идеи по отношение
на това- ново? Виждате ли го?
- Това
трябва да започне още от
взаимоотношението
между
учителя
и
учениците. И да се опитаме ние - учителите, да следваме тяхната възраст, а не да ги
караме, те да постигат нашата. И най- вече, по отношение на методите на
организация, за провеждане на урока. Добре ще е да бъде обмислено всичко,
съобразено с възрастовите граници и изисквания. Да бъде дозирано и добре
преценено.
- Представете си, че се сблъскате с деца, с неетични норми на поведение.
Примерно, срещнете дете, което краде във вашия клас. Как ще процедирате с него?
Дали трябва да го откъснете от другите деца и да започнете да го третирате, като му
казвате грубо: “Бягай, ти си такъв! Не трябва да контактуваш с децата!”
- Възрастта, с която работя е началната. Така, че такива прояви са възможни
да се срещнат. Но все пак е важен примерът на учителя. А също и да потърсим
съдействието на родителите, и съвсем тактично да намерим разрешение, без детето
да почувства като норма. Компромисен вариант винаги може да се намери и
преодолее. Изобщо, може да се разреши проблема.
- Мисля, че не е лесно да се разреши този проблем. Не смятате ли, че средата,
в която трябва да го поставите, може би ще му окаже влияние? Средата, сред
децата.
- Разбира се, тя е изключително важна и оказва влияние върху всеки един от
нас. Особено, на едно такова дете на 6, 7, 8 годишна възраст. Така, че като го
поставим сред своите връстници имайки примера предполагам, че това ще окаже
много силно влияние върху него. Разбира се, че ще се намери начин да му се
повлияе.
- Аз смятам, че за един преподавател е необходимо да преподава живата
етика- норми на поведение. Виждам, че етиката е над всичко, а също и отношенията
на учителя към детето, дете и родител. А изобщо смятате ли, че само училище, то
трябва да отглежда детето? Или родителят? Какво е вашето мнение?
12

Вестник „Сияние” 2 брой

- Всичко започва от семейната среда. Много хора са склонни да прехвърлят
вината или само на родителите, или само на училището. Според мен, трябва да се
търси едно разумно съотношение на мярка между възпитанието в семейството и
това, което му дава училището. Изобщо, да се допълват взаимно училище и
семейство. Без подкрепата на родителите, без тяхното съдействие, не може да се
разглежда единствено този въпрос. Винаги трябва да търсим помощта и
отзивчивостта от двете страни.
- А как виждате, още от първи клас да се изучават нормите на поведение и
живата етика, за изграждане на добродетели?
- Да, този проблем е доста труден. Поддържам идеята за изучаване на живата
етика. Но корените се крият някъде в семейството. Отношенията и традициите в
него. Това, оказва много силно формиращо влияние върху изграждане на личносттакато индивид, който ще се развива по- късно. Това, че семейството когато не е
здраво, колкото и да се мъчим ние- учителите, ще ни е трудно.
- Представете си, че се сблъскате с дете, което се отглежда в неморално
семейство и неговите възгледи са такива. Бихте ли намерили пътя към сърцето му и
как ще му помогнете?
- Това е задължение на всеки преподавател.
- И все пак, кажете! Как виждате Новото училище?
- С много светлина и сияещи от доброта деца, които виждат света такъв,
какъвто е. Деца, с висша добродетел.
Интервюира Цецилия Дженкинс

10. Религиозен кът
Религиите
Продължение от брой 1
Отличителните черти на ранната религия е постепенното пренасяне на
боговете от земята на небето и превръщането им от изключителни хора в напълно
свръхчовешки и небесни същества. Първоначалният бог, както видяхме е бил един
по- добър и по- могъщ магьосник- вожд, който правел неща, каквито могат да се
очакват от един магьосник- докарвал дъжд и причинявал увеличаване плодовете на
земята, на животните в полето и на рибите в морето. Но той не бил достатъчно
божествен, за да умре от собствена смърт, да бъде погребан и гробницата му да се
помни. Годишният кръговрат на живота и смъртта в природата, от която зависел
живота на човека, дълго време бил единствената мярка за година. Но още преди
възникването на цивилизацията, се почувствувала нужда от намиране на един поточен начин за изчисляване. В началото то се основавало на фазите на Луната. Те
са по-очевидни, отколкото годишното движение на Слънцето. Ето защо, в зората на
цивилизацията, Луната играела важна роля в икономическия живот и божествата от
земен произход често са приемали лунни атрибути. Тясната връзка на лунното
летоброене с наченките на цивилизацията се вижда от факта, че в Египет
приписвали изобретяването на писмото и календара на Тот, който в ранните стадии
бил отъждествяван с Луната. В един текст дори се казва, е той бил сътворил света.
Във Вавилония, богът та луната Син, бил наричан “повелител на мъдростта.” Покъсно в резултат на наблюдения направени от жреци, които имали достатъчно
свободно време, тропическата година била измерена с приблизителна точност.
Оттогава насам в изчисленията на жреците, Слънцето взело преднина пред Луната
и Земята, и върховни станали слънчевите богове, или по- старите богове били
обличани в слънчеви атрибути. Така в Египет, Ра- Хор станал главният бог, а Тот
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бил понижен до писар. Този процес завършил едва, когато цивилизацията се
утвърдила. Когато човек придобил известни сили над природата и когато
зависимостта на годишните времена от Слънцето, станала вече установен факт.
Въпреки непрекъснато увеличаващи от запас от знания, жречеството запазило
традиционните обреди от магически произход, като източник на власт и доход. По
такъв начин древните религии представляват несъвместима смесица от магия,
тотемизъм, култ към прадедите, преклонение пред природата и митове,
предназначението на които е да се осмислят чрез тях нещата, но които са
противоречиви- “утайки от различни епохи от развитието на мисълта.” Можем да
прибавим и от различни начини за производство и социални отношения, отделени
едно от друго, може би с хиляди години. В тези противоречиви концепции са
примесени последователни фази от развитието на магията и религията.
Магьосникът, е смъртен човек, предизвикващ дъжд и умножаващ храната на
племето, животното-тотем, което той олицетворява, за да предизвика
размножаване. Легендарният прародител, за който се смятало, че е научил
потомците си на магия и на полезни занаяти. Външните сили, които магията
претендира да управлява - земята дъжда, годишните времена, Луната, Слънцето ,
всички те дават крайният продукт- Бога.

Успоредно с този процес, се наблюдава задълбочаващо се противоречие
между идеологията на управляващата класа и вярата на трудещите се маси.
Египетските жреци започнали да почитат Ра, Хор, Амон, Пта, Апис, Озирис и
останалите богове, като аспекти или еманация на едно, единствено съществоизточник на целия живот, който те съвсем основателно за времето отъждествявали
със Слънцето. Но тежко на този, който подковавал престижа им между народа, като
публично разрушавал образи и отричал прерогативите на отделните богове!
Фараон Ехтанон /1375- 1358 г. пр. н. е / изпитал това на собствения си гръб,
когато направил опит да отстрани жреците и да премахне всички култове, освен
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простото преклонение пред силата и светлината на Слънцето. Неговата революция
загинала заедно с него.
Материалът представя Петър Богоев
Следва

11. Любопитно и забавно
Нещо интересно за шаха
През 1884 година, известният по това време шахматист
от полски произход Адолф Житогорски, посещава Виена и на
връщане за Лондон, решава да направи едно малко
пътешествие. Ще посети свой роднина- търговец, който
живее в Истанбул. Тъй като най- прекият път от Виена за
столицата на Османската империя- така наричана тогава /,
минава по Дунав, Житогорски избира маршрута Виена- РусеВарна- Истанбул. Когато се връща в Лондон, Житогорски
пише на свой приятел, че българите също играят шах, но
освен известния на всички ни шахмат, при тях се играят две
разновидности на шаха, наречени “Боляр- шах” и “Абагорен шах.”
Според мен, твърде скоро след посещението на Житогорски в България, тези
наши местни варианти на шахмата са изчезнали, асимилирани от модерния,
западен шахмат.
За наченката на “асимилация“, говорят и правилата, описани от Житогорски.
Едва ли по време на Средновековна България в “Боляр-шах” са съществували
съвременни правила за рокада и за двоен ход на пешката. За бързата асимилация
на нашия шах, според мен е допринесъл факта, че на простолюдието заето с
непрекъснат селскостопански труд и страдащото от турското робство по това време,
не му било до игри. Тези, които са играели шах, интелигенцията и търговците, още
по времето на своето следване в чужбина, са се запознавали с модерния, западен
шахмат и постепенно са изоставили, българския вече не модерен за тях шахмат.
Материалите в тази рубрика са предоставени от един голям приятел,
който радее за българското .С изключителна вещина и старание, той изучава
миналото, като бавно върви по следите на древните цивилизации.
Това е Руси Иванов от Стара Загора
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