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1. Психика, природа и здраве
Глад или лечебно хранене
Продължение от бр. 3
Преди това споменахме, че Щитовидната жлеза е чувственият орган у човека.
След функционалното и разстройство, следствие ежедневните стресове, организмът
като цяло изпада в дискомфорт. Тъй като всички жлези с вътрешна секреция са
взаимно свързани, настъпват и промени в Хипофизата. Тя е жлезата, която
контролира обмяната на веществата, служи като терморегулационен център и при
завишена функция, дава отражение върху кръвното налягане, което може да се
завиши.
В повечето случаи се занижават мастите в кръвта, защото част от тях се
концентрират към периферията и се наслагват като мастни депа. Това е причината
за напълняването и ако се променим хранителният режим, т.е. подадем храни, които
да възстановят загубата на мастите в кръвта, тогава тя ще се балансира, т.е. ще се
нормализира.
Тук, искам да разкрия една скобка. Чрез метода радиестезия, можем да
разберем веднага, какви вещества от обмяната липсват и чрез съответните храни,
да ги внесем в организма.

Следващата жлеза е Надбъбречната. Тъй като тя възпроизвежда адреналин,
който спомага при съкращаване /свиване/ на сърдечния мускул, при стресови
ситуации, които са наше ежедневие, става свръхпроизводство на адреналин
и
сърдечният мускул не може да издържи голямото натоварване. Тогава започва
бързо да се контрахира. Ето защо се получават бодежи, стягания, ускорена
сърдечна дейност. Това е състоянието на сърдечна невроза.
Една от причините, както казахме преди, това е вагуса и втората е
свръхпроизводство на адреналин.
Това, което трябва да направим е да успокоим нервната система чрез
релаксация, която е най-важна за нас. Да свалим кръвното налягане, а това става
чрез психогенен тренинг и още други методи на лечение.
И накрая искам да си позволя да ви кажа, че за да имаме резултат от едно
лечение, метода е “Помогни си сам”. Да премахнем стреса от себе си, защото
болести няма, има само страх. Изключвам травмите. Не съм против лекарствените
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средства. Но докато не бъде отстранена причината, където и да ходим, не можем
да бъдем излекувани. Има една максима, както казва една моя позната: “Прави
добро, за да бъдеш излекуван.” Вярвай и ще бъдеш излекуван!
И аз се присъединявам към нейното мнение.
Маги
Успокоителен чай
Билки: бъз, мащерка, дилянка, теменуга, иглика, анасон
Като се направи купче по равни количества от всяка билка
Приготвяне
160 гр. вода завира и се пускат 2 щипки от билките /хубаво е да се поставят в
марля /. Врат 1 минути. Изваждат се, след като чая изстине. Пие се з пъти по 50 гр.
половин час преди ядене. Прибавя се 1 кафяна лъжичка мед и 1 резенче лимон.
Част от водата извира, затова са 160 гр.
Рубриката се води от Мари Шуан. Можете да задавате въпроси относно темата,
или да изпращате свои материали.

2. Кой, кога и защо?
Видението предупреждава
Това се случи преди Великденските празници. Вечерта дълго не можех да
заспя. Мислех си за пирамида в нашия град Пловдив. Вървях по проводник, по който
тече енергия. Стигнах до триъгълника и започнах да го обикалям. Изведнъж, бях
осветен от ослепителна светлина, идваща от небето. Пак съм в триъгълника, в който
бях благословен от Иисус Христос.
На следващата вечер, тъкмо заспивах и се
събудих от необикновен шум, който не приличаше
на ония, които познавах. Отворих очи. Стаята
светеше като ден. Виждах нещо, което нито един
човек не беше виждал. Около мен се сипеха
милиони лъчи. Издигаха се с ярка светлина и
странен шум, който ме беше събудил. Скочих от
леглото. Тогава чух глас, който ми каза:
“Внимавай, да не те засегне енергията, излъчвана
от тоя енергиен проводник, защото е много силна!
Ти си избраник! Ти си определен!” Тогава попитах: „Какъв избраник съм? За какво
съм определен? Дори нямам нужното образование.”
Но отговор не получих.
Бях изплашен, треперех. От небето Светлината угасна. Наново си легнах.
Сутринта разказах на жена ми, но тя не ми повярва. Разбрах, че не трябва да
търсим вече този енергиен проводник, защото бях предупреден. Но и друго, че има
сила, която ме пази от нещо, но от какво, още не зная…
Събчо Каракашев

Рубриката се води от Маги. Може да задавате въпроси. Да изпращате
материали, свързани с необятното и необяснимото.
Чакаме ви!
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3. Страница за теб - нашето бъдеще
Настрадин Ходжа
Една вечер Настрадин Ходжа, като се прибирал от работа, се
отбил в кръчмата така, както си бил с обикновените дрехи.
Кръчмата била пълна с хора, но никой не му обърнал внимание.
Настрадин Ходжа постоял малко, пък се прибрал в къщи, пременил
се в най-хубавите си и скъпи дрехи и пак се върнал в кръчмата.
Този път всички започнали да го поздравяват и да го черпят.“
- Ей, кръчмарю, налей на Ходжата едно вино от мене! –
провикнал се някой.
Ходжата поел виното и го излял върху дрехите си. Друг
поръчал за Ходжата едно вино от него. Втората чаша Ходжата излял върху дрехите
си.“
- Защо правиш така бе, Ходжа! Защо изливаш виното върху дрехите, похаби
такива хубави дрехи! – запитали го хората.
- Ами вие нали тях черпите?- отговорил Настрадин Ходжа. – Ако беше за мене,
аз и одеве бях в кръчмата, ама никой нищо не поръча!
Поука
Нека да уважаваме хората не заради постовете и богатството им, а за тяхната
доброта и човечност!
Моят бащин дом
Моят бащин дом е България. В нея живее народ, който има богато, духовно
минало. Един народ с такова минало може само да се гордее. Ние сме част от него.
Пред нас е настоящето и бъдещето. Аз го виждам така. Огряно в светлина и само
усмихнати лица.
Сега живеем в настоящето. В него преобладават тъмни
окраски. Наоколо само лъжа, измама, убийства и трупане на много
пари. А къде е любовта! Измерваме я само с пари. Няма я любовта
и от нашия дом. Казваме, че животът ни е виновен. Нашият животът
е красив, но времената станаха трудни. В целият свят преобладава
хаоса.
Дали ще дойде това време, когато доброто ще слезе на земята и ще прави
чудеса. Хората ще станат по-добри. Добродетелта ще се измерва чрез
взаимопомощ и уважение. Нарича се Жива етика.
Тогава България ще стане приказна срана, огряна от хиляди слънца. По лицата
на хората ще греят усмивки. Ще бъдат щастливи, че живеят в нея.
Искам да бъде такъв, моят бащин дом.
Любов, любов, любов.....
Георги Иванов на18 г. от Пловдив

4. Туй що е българско, се е наше
Нашите приятели от Валенсия споделят
Асоциация „Прогрес”
Диверсалакант
В Аликанте на 12.10.2010 г. се състоя интернационална среща на културата.
Участниците
представиха сувенири и продукти, ръчна изработка книги.
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Организаторите на тази фиеста дадоха възможност на всяка една от тези страни
да покажат най-интересното от своята страна.
Между участващите бяха Колумбия, Боливия, Испания, Мексико, Аржентина,
Сенегал, Румъния, Перу, Еквадор, Чили, Бразилия и други. Присъства и България.
Тя беше представена от Асоциация „Прогрес”- Аликанте. На щанда на Асоциацията,
посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с българската роза парфюми, кремове, розово масло - сувенири, глинени съдове, дърворезба,
български покривки, карета и носии и да опитат българска баница и локум.

Представата за България се обогати и с много картички - изгледи от различни
краища на страната. Облечените с български народни носии момичета от
Българското Неделно Училище „Васил Левски” Аликанте, ще оставят незабравим
спомен за много от присъстващите, защото през целия ден не спряха желаещите да
се снимат с тях.
Вълнуващ беше момента, когато се появиха сърцатите танцьори от танцова
група „Веселие” към Асоциация „Прогрес”, с ръководител М. Райков. За да се
насладят на българските ритми, бяха дошли българи от Торевиеха, Алхои и Мадрид.
Сълзи и усмивка се появиха по лицата им. Аплодисментите бяха заслужени.. .
От 13 до 15 октомври в „Културен Център Хуан ХХIII”, представители на Южна
Корея, България, Перу, Мароко и Боливия приготвиха и поднесоха за дегустация на
присъстващите свои национални ястия.

На 14 и 15 октомври се проведе Първия Еко панаир на жените предприемачи от
Валенсия. Социалният център в стария град, който се намира на ул. „Meson де
Morella” №2, бе изпълнен с много културни прояви - гастрономични и занаятчийски
изделия от различни страни и континенти: Африка, Азия, Аржентина, България,
Колумбия, Еквадор, Индия, Парагвай, Русия. Всички се насладиха на гастрономията,
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музиката и танците на различните страни. Асоциация „Прогрес” град Валенсия,
представи България с пита, баница, локум, български вафли и бонбони. Фолклорна
група "Веселие" към Асоциацията, показа магията на традиционните български
танци. Бяха изпълнени „Бяла роза" и"Еленино хоро".
Асоциация „Прогрес” беше поканена от организаторите на събитието "Por ti
mujer" и ACULCO. То бе спонсорирано от Джонсън Контрол и със сътрудничество на
кметство Вален.

5. Литература и изкуство
Една протегната ръка
Молба, или упование, мъка, или надежда, са причината за нея. Дали търсиш
прощално докосване. Или искаш да побереш света в нея, за да подариш на другия.
Целият свят, събран в една протегната ръка. Какво ще ти струва? Колкото една
надежда, или… непоносима болка. А може би едновременно двете? Това може да
научи само другият… ако пожелае да я забележи. Ако поиска да я докосне… Ако
разбере какво е тя за теб…и се реши да ти подари малко слънчеви лъчи от своите
очи.
Колко ли ще ти струва да поемеш една протегната ръка? Протегната с
надежда, твоят път да се слее с другия. Дори само за един миг от вечността. Един,
единствен миг на щастие.
Ако си филантроп – почти нищо. Но когато разбереш, че си човек, към който
се стремят. Тогава? Озоваваш се на кръстопът. И дали ще осъзнаеш, че “вчера” е
само минало, там са спомените, които си имал смелостта да изживееш. Че „утре” не
съществува, то е само блян. Или удобно оправдание за нерешителността за една
първа среща. Може би ще видиш, че съществува “днес,” само този миг. Миг, около
Вселената, около нас, в който ти можеш да се докоснеш до едно чувство, преди да
поемеш отново към своята мечта. Но ако мечтата съществува само в ума ти, а в
реалността от теб ще търсят нещо различно от твоите желания, тогава? И след
дълги години в твоето сърце ще бликне споменът,
Съжалението по неизживяното, макар и за кратко време щастие. Щастието,
което заслужаваш!
Една ръка… една протегната ръка… за милост… от болка… Или с надежда за
ласка… Това само сърцето на другия може да разбере. Ако пожелае да я
забележи… Ако пожелае да я докосне… Или. Колко ще ти струва да поемеш една
протегната към теб ръка? Една ръка… протегната. От болка.
Вили Тодоров

Поетът Тодор Чонов
Завръщане
И ето ме– дисциплиниран
(под сянката на облак бял),
Излъскан, филологизиран
И– както– казват– поумнял.
В кортеж от симпатични лели
(с финес такъв и онакъв)
5
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аз мъкна сетните недели
към своя понеделник пръв.
Това е селото. Това е
Бръшлянът див, до пътя спрял.
Баща ми кладенец копае Дими каскетът извехтял.
И посред хиляди въпроси
висящи между “не” и “да” дъхът на пакости се носи
и на тръпчива свобода.
Но дните бяха…И не бяха.
Отминаха. Сега в захлас
стоя пред бащината стряха като че ли паднал съм от Марс.
Тодор Чонов
Разказваме ви за Дафина Карева
Една млада жена с голяма любов към изкуството. Родена в Пловдив и
завършила хореографска паралелка, след което я приемат в Академията за танцово
и изобразително изкуство.

“Имах голям късмет след завършване на Академията – захвана разказа си тя.
Започнах работа като учител в една Пловдивска гимназия, а сега съм хореограф в
ОДК “Васил Левски” - Асеновград. Уча децата да обичат народните танци и съм
щастлива, че възприемат танците от сърце.
Радвам се, че колегите ми също се занимават и преподават изкуство.
Знаете ли, още от малка, мама ме научи да обичам приложното изкуство.
Правехме мартенички, такива едни – красиви и участвахме с тях по изложби.
От нея се научих да правя кукли от дървени лъжици, а най-вече да плета на
една кука.”
Показа ми изработените на една кука неща. Гледах ги и се възхищавах. С
каква любов ги е изработила! В тях е вложила много вкус и умение.
“Знаете ли? - продължи тя. Голяма радост ми създава положителната оценка
на хората. Когато се усмихнат, знам, че им харесват.
За мен най-голямото щастие са децата, на които давам най-скъпото - любовта
към танца. А също и при изработване на моите прекрасни неща на една кука.”
Завърши тя.
Накрая я помолих да ми позволи да покажа и на вас някои от нейните
творения, като се надявам, че ще ви харесат. И да й пожелая, тази любов да
6
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предаде и на своите деца.
Мария Герасова
Павлин Петров сам за себе си
„Роден съм в град Русе на 20.01.1976година- започва разказа си той. Живях в
центъра на занаятчийската традиция - Габрово, в малкото, китно градче Трявна. Тук,
аз съзрях красотата и уюта в българската къща и природа. Тогава у мен се породи
желанието да ги пресъздам в своите творби. С художествени занаяти се занимавам
от няколко години. До сега съм рисувал най-вече картини на тема българския бит и
фолклор.” – разказва той.

Чрез неговите картини, ние влизаме в един друг свят. В света на светлината и
хармонията.
Текстилните му опаковки за вино, представляват един великолепен колорит от
елементи от нашия народен, съвременен бит.

„На 30.10.2008 г за първи път направих изложба „Глаголица”. В нея, аз се
представих в един нов, по- различен стил на работа и съвършено нова тематика. Тук
аз съчетах материали от кожа, текстил, дърво, метал, керамика. Идеята ми е, да се
върнем към нашите корени. Защото изкуството е начин, да се поддържа жива и
незабравима българската история.”- завършва той.
На 6.10.2010 г Павлин гостува на пловдивчани и откри изложбата „Глаголица” в
залата на Съюза на пловдивските художници. Тя ще престои до 15.10.2010 г.
В изложбата се виждат символи, използвани от древните българи. Монограми
на кан Аспарух и кан Кубрат. Славянската азбука на св. Константин и Кирил
Философ.
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„Решил съм да я представя в цялата страна, защото българина трябва да знае
своята история.”- това бяха неговите думи.
Аз, като присъстваща на тази изложба, мога да бъда горда, че България има
такова минало и съм частица от него.
Павлин Петров е и един от основателите на „Асоциация за развитие на
изкуствата и занаятите в България.”
Това е той - човекът, с голямото сърце, чийто творби ще оставят една следа и
пример за идните поколения.
Мария Герасова

6. Историята и философите
Платон
Точното време и място на раждане на Платон не е известно.
Според различни източници, той е роден между 429 и 423 година
пр. н. е., вероятно в Атина, или на близкия остров Егина.
Произхожда от видно атинско аристократично семейство. Според
спорни сведения, баща му Аристон е далечен потомък на митичния
атински цар Кодър и месенския Мелант. Майка на Платон е
Периктиона, чийто род претендира за връзка с атинския
законодател Солон. Тя е сестра на Хармид и племенница на
Критий, едни от Тридесетте тирани, управлявали в Атина след
нейното поражение в Пелопонеската война.
Освен Платон, Аристон и Периктиона имат още три деца— синове Адимант и
Главкон и дъщеря Потона, чийто син Спевсип наследява Платон, начело на
Академията. Според диалога „Държавата“, Платон е най-малкият от тримата братя,
но според техния съвременник Ксенофонт, Главкон е по-малък от Платон.
Изглежда Аристон умира, докато Платон е още дете, макар че е трудно да се
установи кога точно става това. Периктиона се жени повторно за своя вуйчо
Пириламп, приятел и политически съмишленик на Перикъл, и дългогодишен
посланик в Персийската империя. Пириламп има син от предишен брак Дем, който е
известен с красотата си. Периктиона му ражда още един син, Антифон.
Според Диоген Лаерций, рожденото име на философа е Аристокъл, но
треньорът му по борба му дава прозвището Платон („широк“), заради здравото му
телосложение. В наши дни някои изследователи оспорват тази хипотеза, тъй като
първите сведения за нея се появяват едва през епохата на Елинизма, а по времето
на самия философ, името Платон е често срещано в Атина.

8

Вестник „Сияние” 4 брой

Първите стъпки на Платон във философията се осъществяват под влиянието
на Хераклитовото учение. От последователя на Хераклит Кратил, той се запознава с
диалектиката.
Решаващ фактор за формирането му като философ, представлява учението на
Сократ. През 407 г. пр. н. е. Платон постъпва в кръжока на прочутия атински
диалектик и в продължение на осем години слуша неговите беседи.
След смъртта на Сократ, в продължение на дванадесет години, пътешества из
редица области на тогавашния цивилизован свят. Пребивава известно време в
Мегара, където по това време преподава Евклид (също бивш ученик на Сократ,
който не бива да се бърка с прочутия математик). Застоява се по-дълго време в
Египет. Следва пътуване в Южна Италия, където се запознава с питагорейското
учение и известно време взема дейно участие в политическия живот в Сиракуза,
където управлява тиранът Дионисий Стари. От това време е и познанството му с
Дион, тогава към двадесетгодишен, шурей на Дионисий, върху когото оказва силно и
трайно влияние. През 387 Платон е изгонен от Сиракуза и попада в робство, като
според някои източници, това става по заповед на Дионисий, а според други е
заловен от пирати. Откупен е от свои приятели и се завръща в Атина, където
основава Академията.
По-късно предприема още две пътешествия до Сицилия, завършили също
безуспешно. Остава до края на живота си в Атина, отдаден изцяло на работата си в
Академията. Умира около 347 г. пр. н. е. по време на сватбено празненство в Атина.

7. Духовни простори
Пребиваващият в изобилие на Хесед
Шимон-праведник, член на Великото Събрание от времето на Ездра,
утвърждавал, че мирът се основава на три стълба (Авот 1:2): Словото Божие (Тора),
служението или поклонението на Бога (авода) и добрите деяния на милосърдие
(Хесед).
То е главната отличителна черта на Израилевия Бог и
основан на концепцията на завета. Хесед с доста широки
понятия: това е и милосърдието, и непоколебимата любов, и
верността, и предаността на завета, и дълготърпението, и
даже благодатта.
Псалмопевецът провъзгласява: “Милостите (Твои),
Господи, вечно ще възпявам, от род в род ще разгласям с
уста, Твоята истина. Защото, казвам: навеки е основана
милостта на небесата
Ти, утвърди Твоята истина...» (Пс. 88:2-3). Преведено на
иврит, „Олам” значи “вечно”, също така би могло да означава и
“нашия мир”. Древните мъдреци са дошли до заключението, че нашия мир е
построен върху “Хесед”, върху добрите и милосърдни действия.
“Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Благ (цедек ) е
Господ към всички, и Неговите щедрости (доброта – хесед) са върху всичките Му
дела” (Пс. 144:8-9). Чедата на народа Божий, както и самия Всемогъщ Господ,
трябва да пребивават в духа на хесед, и следва да бъдат известни със своите
деяния на любов и доброта (милосърдие).
Самата дума Хесед, означава още и “излиза зад пределите на установените
граници”.
В юдаизма, Хесед определя това, което “излиза извън рамките на буквата на
закона”; това, което се подчинява на Бога със сърце, настроено за възприятие на
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Господните указания.
Хората по природа са склонни към егоцентризъм и нарцисизъм, но именно
деянията на Хесед ни пренасят отвъд определените от природата граници. Освен
това, добрите и милосърдни дела изпълняват Божествената заповед от Третата
Книга Моисеева; “обичай ближния си, като самия себе си” (Лев. 19:18б). Съгласно
тази мицва, думите на Иисус са равни на най-великата заповед, която намираме в
Тората (Мат. 22: 37. А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото
си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: 38. Тази е първа и най-голяма
заповед; 39. А втората, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; 40. На тия
две заповеди се крепи целият закон на пророците).
В същия контекст Тората ни дава следната заповед: “по правда съди ближния
си” (Книга Левит 9:15). Отнася ли се думата „правда” (праведност) към някакъв
абсолют, към стандартите на нравственото съвършенство, според които ние сме
длъжни да устройваме и оценяваме живота си?
Юдейската традиция пояснява, че подобна заповед подбужда човека “да върши
най-доброто за своите съвременници”. С други думи, “да съди по правда” означава
“да се стреми да вижда другия в най-добра светлина”. Подобен “съд” се извършва в
атмосфера на Хесед, или на доброта и милост.
Такъв възглед напълно съвпада с учението на рави Иешуа, Който говори: “Не
съдете и няма да бъдете съдени; не осъждайте и няма да бъдете осъдени;
прощавайте и простени ще бъдете” (Лука 6:37). С други думи, не изземвайте
функциите на съдия, и нека у вас пребивава не склонността към порицание, а тъкмо
обратното, “предразположеност към доброта и милост”. Понеже точно с каквато
мяра мерите/съдите, –осъждайки или проявявайки милост, с такава мяра ще бъдете
съдени самите вие!
Една жена била хваната в прелюбодеяние, след което я довели за осъждане
при Иисуса. Обвинителите, сами грешници, били готови да я предадат на смърт чрез
убиване с камъни. Само, че равинът от Назарет, на Свой ред им отправил нелек
въпрос: “А като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: който от вас
е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея” (Йоан. 8:7). Тълпата осъдители
мълчаливо се разотишла и ни един камък не бил хвърлен по жената, останала
самичка пред Господа.
Внимателно да изслушаме думите, които й рекъл Той по-нататък: “Като се
поизправи и не видя никого, освен жената, Иисус й рече: жено, де са твоите
обвинители? Никой ли те не осъди? Тя отговори: никой, Господи! Иисус й рече: и Аз
те не осъждам. Иди си и недей вече греши” (Йоан. 8: 10-11).
Тук в пълнота се проявява Неговата милост и доброта: “и Аз те не осъждам”,
след което я наставлява в истината: “Иди си и недей вече греши”. Както е написано в
Псалм 84:11: “Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат”.

Трябва да отбележим, че Иисус не е игнорирал нейния грях. Той показал
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истината и укрепил людете да разбират че – защото жената била достойна за
осъждане и наказание. В същото време, я предупредил: “Иди си и недей вече
греши!” Иисус не я осъдил; от съда, виновницата била спасена. Всъщност, Господ
призовал към покаяние и отказ от предишния й начин на живот. Той й показал
възможността, в отговор на проявата на Хесед (доброта) от милостивия Господ, да
изостави своя предишен път и да започне да ходи по пътя, водещ към живот. „Или
нехаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да
разумяваш, че Божията благост те води към покаяние?”(Римл. 2:4).
В живота на Иисус се съчетават истината и милосърдната доброта. В Него, по
удивителен начин се преплитат от една страна правда, или праведност – найвисоките стандарти на Тората, и от друга страна мирът, покоят (милостта на нашия
великодушен Отец). В личността на Месия, наблюдаваме въплъщение на този път,
който води към живот. От образът на Сина, ни се разкрива ликът на Отца,
пребиваващ в Хесед.
В бъдеще нека да творим добри дела на милост, ха’миллут хасадим, да сеем
името Му и помагаме да се променя към по-добро този свят, изтощен и извратен, но
предопределен, да провъзгласява славата на Отца.
Дуайт А. Приор
Превод: Петър Граматиков

8. Наука за живия Бог
Двата полюса на чувствата
Чувствата са особени преживявания, които придружават усещанията,
възприятията, представите, случките и събитията в живота на човека. Те биват
различни по сила от настроението, преминават през средните по сила чувства и
стигат до афекта и амона.
Човек възприема света като изпитва едно или друго чувство. Винаги изживява
удоволствие, или неудоволствие.
Разстоянието между тях не е голямо и често едното чувство се сменя с другото.
Радостта преминава в тъга, тъгата в радост.
Някои философи твърдят, че след удоволствието, не можем да изпитваме
друго удоволствие, или след страданието друго. Прекъсне ли удоволствието, ще
започне страданието и обратно. Прекъсне ли страданието, започва удоволствието.
За да изпитаме истинско удоволствие, трябва преди това да сме изживели
някакво страдание. Така например философът Кардано, живял по време на
Възраждането, в биографията си отбелязва, че съзнателно си е причинявал
страдание, за да може след това да изпита удоволствие.
Този въпросът е спорен. Може след удоволствието да изпитаме и друго
удоволствие, което е много по-силно от първото, а също така и след страданието, да
изживеем и ново страдание, по-силно от предишното.
Философите песимисти, като Волтер и Шопенхауер дават предимство на
страданието. Те твърдят, че естественото състояние на човека е страданието, а
удоволствието е от външни обстоятелства. Епикур е на обратното мнение, че
естественото състояние на човека е радостта, а страданието е резултат на външно
въздействие. Мъчно може да се определи каква доза истина има в тези твърдения,
но може да се каже, че страданието на земята е много повече от радостта.
Според Кандилак Лотие, у човека винаги има присъствие на чувства, било
приятни или неприятни, тъй като той е постоянно в допир с реалната
действителност. В такъв случай, не могат да съществуват мигове на безчувственост
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и безразличие. Въпросът е друг за силата на присъствието на чувствата. Те могат да
притежават голяма енергия, а в някой случаи почти не забележими.
Платон казва че има състояния на безразличие, когато човек не изпитва нито
радост нито тъга. За хора, които са видели и преживели, не могат да усетят бледите
нюанси на чувствата в себе си.
Удоволствието и неудоволствието, радостта и страданието, са двата
емоционални полюса на душата, които определят в голяма степен духовния свят на
човека.
Милка Андреева
Принципите на живота

* Грижете се за душата си!
* Натрупвайте знания и умения!
* Прогледнете с духовните се очи, за да придобиете нови знания!
* Обичайте цветята! Давайте им своята любов!
* Трябва да сте повече край тях! Да им отдавате внимание и грижи, защото те
ще ви отговорят със същото и ще ви заредят с чиста енергия!
* Трябва да разговаряте с тях! Този контакт ще ви направи да станете по-добри,
по-нежни!
* Преодолявайте емоциите, защото те предизвикват стрес в организма и се
излъчват отрови, които ви тровят!
* Бъдете човеци с главно “Ч,” защото между хора и човеци, стои човечността!

9. Нашите съдби и проблеми
Човечността
Явно живея в друга страна и се срещам с други хора! Периодично пътувам,
Ловеч – Русе - София - Атина и обратно.
Нямам роднини и познати в Дом за възрастни, а и не
бих си помислил да го предложа на някого.
Срещам човечността ежедневно и ми е чудно защо й
усещате липсата?
Възрастен човек ли? Няма такова нещо преди 108
годишна възраст. В много езици се изписват числата от 112г. със собствени имена, а цикълът в нас е по 9 г. /12 х 9=
108/. При нас, два цикъла по 9 е равно на 18 и е
пълнолетие. При другите, три цикъла по 7 е равно на 21и е
пълнолетие.
Преди години бяха нужни книги, сега има интернет и
пълна информация за възстановяване на здравните
проблеми. Няма болести, а има болен, който е изневерил
на себе си.
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Да, при катастрофи, бедствия, нападения и друго посегателство, е нужна
болница и доктор, но в останалите случаи не.
Претендираме за разумни същества, изговаряме въпроса пред личния лекар:
”Какво ми е?“ А зададохме ли си въпроса: “Защо си толкова краен?”
Детството ми премина между Психоболница, Старчески дом, Дом за юноши и
Туберкулозен диспансер. Вижданото ме подтикна да избера учител по математика.
Защо пък математика? Защото, ежедневно при нашите игри се споменаваше думата
“доза.”
Зададох въпрос в курса на учителката по математика, а тя ми отговори:“Всичко
подлежи на изчисления. А доброто и лошото са следствие от голямата, или малката
доза равност.
“Щом е така, значи това ще уча и работя” - реших аз. След като завърших, сам
си избрах работа в интерната, защото имах спомени от детството и можех да
провокирам възможностите си чрез часовете по математика. Заговори се обаче за
премахване на интернатите.
Но постоянно текат реклами за “Дом за възрастни” - ужасно! Всеки трябва да
умре, като се занимава и прилага знанията си. Пенсионирането не е край, а ново
начало на по-високо ниво.
Наблюдавам профилакториума за пенсионери, който се строи от Европейския
съюз, в съседното село. Място за творчески занимания, а не място за очакване на
смъртта. Няма да предложа на майка ми, дори и да е интересно мястото.
Предпочитам да пътува и да разказва на правнуците си за интересни места, и хора.
Човечността съществува и е до нас, за да й се възхищаваме. Така ви казвам аз.
Никола

В Мадрид ме наричат „Трохичка от България”
Емигранството не е лесно. Това би казала Елена Нинова от Долни Дъбник на
всеки, който си стяга багажа за чужбина - там да търси хляб и подслон. Не за да
провали нечии замисли, а защото вече знае, че кандидат-емигрантите, трябва да
бъдат предупредени за изпитанията. И да понаучат поне малко език, преди да
тръгнат. „Без език не може!”- повтаря тя, осъзнавайки грешката си да замине
неподготвена. Тръгнала набързо, когато останала без работа след приватизацията
на аптеката, в която работила. Била на прага на своите петдесет години.
Съседката Виолта - нейна приятелка, която вече била намерила препитание в
Испания, повлияла на избора й. Любопитен факт е, че от всяка втора къща, само от
тяхната махала в Долни Дъбник има поне по един човек, който от години работи в
родината на Сервантес. Може би и добрият авантюристичен дух, който живее у
Елена, е надделял в онзи момент за решаващата 2000 година. Тръгнала уж на
екскурзия с намерение да направи някаква промяна, да види как живеят по света, да
поработи там евентуално само година, но в Мадрид е вече седем и твърди, че там й
е мястото. А когато приятелките й я попитат ще се прибира ли, отвръща с
характерния си полушеговит тон: „Докато мога да ходя, там ще работя. Като спра да
ходя - ще ме докарат, няма да се връщам! Аз съм до самоход!
Елена Нинова е родена в бунтовен край. В малкото селце Левски (някога се
казвало Долно Левски), край Панагюрище. „Родът ни е голям, на всеки пет години се
събира. Имаме направено родословно дърво.
„Виждам на първата страница на книжката „мъже с шапки с пера” - разказва тя.
Но все не й остава време да проучи задълбочено историята на предците си. Затова
пък вече не само е написала, но е издала три книжки от своя дневник „Испански
дневник”. За да знаят децата й какво е преживяла там. Каква цена е платила за
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сумите, които изпраща всеки месец за операциите ин витро на дъщеря се, до
щастливия край на опитите.
„Макар да съм смятала, че някой друг от семейството ми трябваше да бъде на
мое място.... не се получи! Аз съм човекът!”- завърши тя.
Интервюира Петя Енева

10. Религиозен кът
Ранното христианство
Продължение от бр.3
От основните култове, които погълнало християнството, на първо място бил
митризмът. Култът към бога на светлината - Митра, идва от Персия. Сам той, син на
девица, роден на 25 декември в деня на зимното слънцестоене, победил дивия
глиган, символ на Злото. Митризмът бил религия за привилегированите, подобно на
днешните масони. Митристи били всички императори, генерали, сенатори. Те се
събирали в светилища, пиели вино, което било кръвта на Бога-слънце, и ядели хляб
– неговата плът. Това не е ли нещо много познато? Хляб и вино, Бог роден от
девица по Коледа. Истината е, че на всички вселенски събори умишлено са
нагаждали христологията, т.е. възгледите за личността и природата на Христос към
характеристиките на Митра. Не случайно е решено, че Христос е роден на 25
декември. Решението е взето на Втория Вселенски събор през 393 г. До тогава
никой не е знаел кога точно е роден Спасителят. Всъщност, Христос е роден през
пролетта. Някъде около еврейската Пасха. Но това е друг въпрос. Изобщо, целият
образ на Христос е моделиран съзнателно по подобие на Митра, за да може
митристите да разпознаят в него своя Бог. Дори самото слънце, което е Митра, е
символ на Христос.
Характерно за митризма е, че била религия само за мъже.
Недалеч от Монтана, в Балкана, се намира най-голямото разкрито светилище
на митристи.
Култът към богинята Изида - майка на бог Хор - съпруга на Озирис, бога на
смъртта, е внесен в Рим след превземането на Египет от Марк Антоний. В
пирамидите са открити фрески на 3000 години. Изида, държи в скута си Хор. Жените
- гражданки на Рим, всяка пролет правели процесии със каменни статуи на Изида,
облечени в бели мантии и развяващи палмови или лаврови клонки. Те пазели
девствеността си в чест на божеството. Така че цялата византийска иконография на
Богородица с младенеца е точно копие на древните фрески на Изида и Хор, в
долината на царете. Ами женската девственост, процесиите със статуи, нима това е
случайно!
Мандеите са другото течение на ранното християнство. Според него има един
месия и спасител, и това е Йоан Кръстител. Той подготвя евреите за идването на
Спасителя и бързо около него се оформя голям кръг от последователи. Римските
войски били подразнени и ги изселили от Юдея, северен Ирак и югоизточна Турция.
Така, миряните никога не видели идването на месията. Но запазили спомена за
Йоан. До днес, те почитат за свой Спасител именно него и отричат Христос. Те
наброяват малко над 40 000 души.
Материалът подбра Коста Иванов
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11. Любопитно и забавно
Какво не знаем за Египетските фараони?
По време на най-древните фараони в Египет, съществували
уникални познания за човека, Вселената и боговете. Познанията
били притежание на жреците, т. е. на посветените във видимия и
невидимия свят. За тях не било тайна, че човешкият род е в
постоянна и взаимозависима връзка с общовселенския живот.
Посветените знаели, че в основата на света и неговите явления,
има едно единствено начало - висша небесна сила, която
символично била изобразявана като птици - орел, сокол и др.
Нейният представител в слънчевата система е бог Амон Ра - богът
Слънце. Той поставя владетели - фараони, князе, царе, вождове и др. на племена и
народи на върха.
Самите пирамиди, с извисения си връх към небосвода,
олицетворяват йерархията, която реално съществува както във
Вселената така и на Земята.
Всъщност, това е най-древният човешки светоглед, тъй като
той почива изключително върху знанията.
И затова по време на строителството на пирамидите, е
процъфтял култа на Единното върховно божество.
За прабългарите и тяхното знаме
Те са едно от най-древните народи, имали почти идентичен светоглед с този
на Египет и неговата най-древна епоха. За разлика от тях, те са наричали бога
Слънце Танг Ра. Този най-древен човешки светоглед се е запазил и у трите клонове
на прабългарите. Той е заложен символично и в тяхното знаме - триножник, на
върха на който са поставени орел с разперени крила и конска опашка.
Те изразяват:
Орел с разперени крила - символ на висшата небесна сила,
създател на общовселенския живот и хармонията във Вселената.
Триножник - символ на изкуството да даваш, без да искаш
благодарност. То е запазено и до ден днешен у нас - прословутото
българско гостоприемство.
Конска опашка - символ на народите, към които принадлежим,
т.е. конните народи.
Материалите изготви Петър Петров
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