Вестник „Сияние” 5 брой

5 брой на вестник “Сияние”
С - светлина, И - истина, Я - яснота, Н - нравственост, И - искреност, Е - единение.
----------------------------------------Редакционна колегия:
Мария Герасова, Петър Граматиков, Иван Миленов, Емилия Казанджиева
Дизайн: Таня Темелкова
1. Психика, природа и здраве
Правилата на Усмивката

1. Бъди винаги усмихнат!
2. Когато се усмихнеш, слънцето грейва.
3. Усмивката прогонва демоните.
4. Пред усмивката и най- лошият човек се усмихва.
5. Усмивката те прави силен.
6. Когато се усмихнеш, сивото ежедневие просветлява.
7. Бъди винаги усмихнат, за да даваш любов и светлина!
8. Усмихни се и ще почувстваш щастлив!
9. С усмивка на лице и с песен на сърце, това да е твоята дилема!
10. Който се смее, зло не мисли.
11. Смей се, пей и се весели!
12. Усмихвай се, за да размиеш болката в гърдите си!
13. Когато те боли нещо, застани пред огледалото, усмихни се и си кажи: „За теб
болко, аз съм глух и ням!”
14. Когато те обидят, усмихни се и прости!
15. Нека усмивката да те напътства във всяко начинание!
Как да отслабнем?
Всичко в природата и човека се състои от Цвят, Звук, Мелодия и Песен, които
образуват цялостна хармония. Жизнената сила струи отвсякъде и разпръсква фонтан от
хиляди лъчи, които танцуват под звуците на великолепната мелодия на Вселената. Всяка
нота от нея, съответства на цветови фон. А за да създадем спектър, трябва да има
Светлина.
Има един много лесен начин, за да отслабнем. Трябва да ползваме цветовете, които
оказват голямо влияние чрез своята аура върху състоянието на човек.
1. Трябва да носим дрехи с червен, жълт златист, оранжев и бял цвят, а
да избягваме с зелен, син, зеленикаво –син, зеленикаво- жълт, тюркоазен, кафяв и черен
цвят!
2. Два пъти на ден да си представяме банята цялата в червен цвят. Да го правим по
едно и също време. Да дишаме дълбоко и правилно. След това да си представим, че под
земята ни блика рубиненочервена или алена светлина. Една минута пак дишаме дълбоко
и правилно, като си представяме, как тази енергия се стича от върха на главата ни, и
прониква във всяка клетки, и всеки орган на тялото ни.
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3. През зимата и лятото да носим слънчеви очила с оцветени стъкла в червено,
розово, оранжево, жълто или златисто. Влизането на цветовете от спектъра, проникват в
тяло чрез ретината на окото .
4. Всеки ден трябва да правим по половин час бани с червен цвят и терапия с Ян
музика.
5. Необходимо е да изпиваме по 2 чаши на ден червена вода, която е заредена от
Слънцето.
6. Да консумираме храни само от червения, жълтия, златистия, оранжевия и белия
спектър.
Чрез въздействието на съответните дрехи, слънчеви очила и минути, през които си
представяме цвета, са единственият и най- бърз начин за отслабване и смъкване на
излишните килограми. Опитайте и ще се уверите!
Материалът подбран от Ивайло Иванов

Болестите, показател за духовна хармония
В духовен аспект, болести не съществуват. Във физически, те са резултат от
натрупана Карма. Карма - значи деяния. Понякога могат да се явят
следствие на други фактори- време, пространство, атмосферно
налягане, надморска височина, социално-битови фактори и
предизвикателства от страна на другите. За да се избегнат,
необходимо е човек да ги неутрализира със силата на мисълта, чрез
Доброто и Любовта. Те са светлината, която обгръща мрака, т.е.
злото.
Болестите, от които страда съвременното човечество, са три
вида: физически- такива, които засягат тялото, сърдечни- които засягат чувствата и
умствени, или психически.
Каквато и да е болка, тя предизвиква страдание, което се отразява на психиката.
Всяко неразположение, скръб, мъка, влияят на целия организъм. Тъй като болестите са
видими и невидими, физически и психически, ние трябва да се научим да се справяме с
тях. Няма човек на земята, който да не страда от нещо, или от някого. Следователно,
болестите са следствие от нещо. Необходимо е, да се лекуват чрез отстраняване на
причината, било то битова или обществена. Ако не бъде отстранена, човек цял живот ще
боледува, колкото и да се лекува, независимо при лекар, или лечител. Ето защо, трябва
да се научим да се справяме с несгодите и емоциите, иначе нищо не може да ни
излекува. Необходимо е да неутрализираме злото в себе си по пътя на Доброто, Етиката и
Любовта. Както се казва: „Любовта е най- пряката пътека към всяко сърце. Доброто може
да разтопи злото и отчаянието.”
Кой в крайна сметка боледува психически? Който непрекъснато недоволства. Влиза в
противоречие със себе си и околните. Не може да владее чувствата и емоциите си. Не
знае какво иска. Такива хора се наричат глезени. Те не желаят никой да им противоречи,
а ако някой се осмели - тежко му. Този човек е конфликтен и всезнаещ.
От тук следва, че болестите са следствие от делата на хората.
Рубриката се води от Мари Шуан. Ако имате въпроси относно настоящата тема, можете да се
обръщате към нея. Отговори ще получите в следващия брой!

2. Кой, кога и защо?
Стиховете на Петя Дубарова звучат от Космоса
Бях в командировка в град Бойчиновци - квартал „Огоста”. Вечерта ме обзе голяма
тъга. Тих женски глас ме помоли да взема химикала и да пиша. Когато спрях и запитах с
кого разговарям, отговорът беше- Петя Дубарова. Спомних си, че бях чела нейни стихове.
Петя продължи със същия глас, че получила сигнали, които излъчвали тъга и решила да
2

Вестник „Сияние” 5 брой

ме разтуши. Благодарих й за хубавите стихове. На другата вечер пред мен се появи бяла
роза, която се превърна в бледорозова. Попитах я: „Какво е това? От къде е?” Наново чух
гласа на Петя, която ми каза, че е подарък за мен. Прочела в мислите ми, че ще
публикувам стиховете й във вестника. Благодарих й. Розата изчезна, сякаш се стопи.
Мария Герасова

Ето и стиховете й:
Звезден миг
Душата ми гори.
Душата ми изпепелена.
От огъня на дива страст.
Когато срещна твоя поглед.
Букет от рози и бодли.
Вплети в косата посребрена.
Горчилката от дневен мрак.
Душата ми размива.
Коя си ти?
Ти идваш от далечен път.
От дивната Галактика.
Звездите твои са сестри,
а слънцето възпламени ги.
Моторът пагубно бръмчи.
Забавя ритъма на мойта страст.
Ах, колко ме боли,
когато идваш в тъмен мрак.
Когато си на кръстопът.
Пали ти своя опел.
Душата ти ще изгори,
от неговата смрад.
Когато ти е тъжно,
вземи ти снимката ми бледа.
Иди в кухнята, седни
и там ще чуеш моя шепот.
Коварно е, ах, как боли,
отколешната болка.
Че твоето чело гори,
под пръстите ми меки.
Аз пак съм сянка в мрака черен,
превръщам се в плам.
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И пак жадувам да срещна
твоя поглед син
и да се слеем в тишината.
Горещо е и пак боли,
сърцето ми от болка скрита.
Боли, боли и пак боли,
пирончето набоде го и после огън.
Когато си до мен
аз знам, че мога,
да пъхна пръстчето си в жарта
и в огън то ще се превърне.
Изпепелена съм.
От болка стена,
Че малко бях на таз земя.
И в сянка се превърнах.
Ще кацна тихичко при теб,
сестра ако пожелаеш ще ти стана.
Едничка си и аз една,
така и двете ще се слеем.
Бъди ми истинска сестра
И аз със тебе ще се слея.
Като пролетна зора.
Аз над тебе ще изгрея.
Със духовен, вечен плам - Петя Дубарова
3. Страница за теб - нашето бъдеще
Кой е Делфийският оракул?
В Делфи, разположен в подножието на планината
Парнас, се намирал прочут храм на Аполон, където жрицата
Пития, давала прорицания от името на бога.
Защо древните почитали много божества?
В древността, хората зачитали много божества. Всяко
нещо, което имало чудодейна сила, те наричали божество.
Прекланяли се пред скалата, която криела тайни. Пред
камъните, които имали силата да лекуват.
Още Орфей, древният вожд и жрец на траките, използвал родопския кристал, който
лекувал. Музиката и песните му карали всяко живо същество да се заслуша и прекланя.
Ето защо, траките се прекланяли пред кристала и го смятали за божество, което има
невероятна сила.
Божества били и цветята, които имали целебно действие. Както лотоса, който бил
свещено цвете, защото то карало към размисъл древните траки и го смятали за божество
на мъдростта. Дори и жените му носели рокли с формата на лотос.
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Египтяните, почитали котката за свещено животно. А защо е било така? Защото, тя
взема токсините от организма на човека и изчиства тялото му. Лекува инфарктно и
инсултно болни. Ето защо, тя се е смятала за божество.
Или всяко нещо, което криело тайна и имало някакво въздействие, което древните
не можели да си обяснят, те го наричали божество и му се прекланяли. Правели му
жертвоприношения.
На преден план, съществува култа към почитане на божествата.
Речник на божествата
Тезей - обожествен гръцки герой, син на Еней, прочут с победата
си над Минотавъра. Счита се за основател на атинската държава.
Херакъл - /лат. Херкулес/ - гръцки герой, приет в числото на
боговете. Син на Зевс. Извършил 12 подвига и се прочул. Родният му
град е Тива.
Хера - /римската Юнона/ - съпруга на Зевс. Царица на боговете.
Покровителка на брака и семейството.
4. Туй що е българско, се е наше
Мариета Аспарухова
Когато попиташ за нея, всички казват:”Познаваме я. Как да
не я познаваме. Та тя е душата на читалището ни.” Някой
възрастни подмятат.: “От малка я познаваме. Беше ей, такова
мъниче, пък като запееше, ставаше ни благо на душата. Отгоре
на всичко с няколко дечурлига като нея, обикаляха къщята, за да
помагат на– по– възрастните. От тимуровската команда сме–
хвалеха се те.
И ето сега, самата Мариета разказва.
“За първи път запях на около 4– 5 години. Спомням си,
първите ми песни бяха “Теменуго, Теменужке” и “Радо мари..”
Обичах да пея пред бабите в махалата. Дядо ми по бащина линия
свиреше на окарина, а другият ми дядо на овчарска свирка.
Във втори клас ме записаха в школата, за да се науча да
свиря на акордеон. Учех и пеене. Пет години бях в нея.
Първата ми бавна песен беше “Мащеха Радка решеше.” Научих я от дядо– бащата на
майка ми.
Средното си образование завърших в НУФИ “Филип Кутев” град Котел. След
завършването ме приеха в Академията за музикално и танцово изкуство град Пловдив, със
специалност– народно пеене. Бях в класа на голямата наша певица, а сега професор– Анка
Кушлева.
Всичко мина и отмина, а аз отново съм си у дома, в град Левски. Преподавам на най–
малките, от 4 до 9 години това, което знам и съм научила– чистият, изворният фолклор.
Горда съм, че работя в едно читалище, което носи името на нашият голям и незабравим
актьор – Георги Парцалев, в школата по изкуствата “Добри Христов.” Уча децата на чисто
и стилно изпълнение на северняшката народна песен, от Централна Северна България.
Живецът е песента, музиката и танца. Те трябва да бъдат запазени, защото това е
нашата история, нашият корен, нашето българско изкуство. Казват, че изкуството е
вечно. То няма край, а едно непрекъснато начало”– завърши тя.
А сега ще се разделим с Мариета и ще и пожелаем това, което е започнала, да
продължи занапред.
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Мария Герасова
Николай Гурбанов
Роден е на 6.09. 1993 г. в град Варна. Още младеж, но вече
изявен певец. Интервюирах го индиректно.
- Николай, на колко години започна да изучаваш музика?
– Още на 8 започнах да свиря на акордеон, при известният
акордеонист Георги Събев.
– В рода ти има ли музиканти?
– Да. Баба ми е народна певица, а дядо ми лека му пръст, е
свирил на акордеон.
– Как протече по– нататък творческият ти път?
– От 2004-2010 година, свиря при Красимир Димитров. Един
голям акордеонист и най-вече човек, който ме научи
на музикална култура. Сега съм в Националната гимназия по
хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски”– профил
музика, специалност народно пеене.
– Имаш ли любим преподавател?
– Разбира се, госпожа Радостина Манева.
– Разбрах, че известният на всички добруджански и тракийски певец Добрин Коев,
значи много за теб. Защо?
– Защото той дава много от себе си, за да ме усъвършенства като народен певец.
– А имаш ли певец, чийто песни обичаш?
– Обичам песните на големия тракийски певец, който вече не сред живите– Красимир
Станев.
– И накрая, искаш ли нещо да кажеш?
– Да, разбира се. Искам да благодаря на моите родители. На подкрепата на
учителите ми и най– вече на Добрин Коев и Кичка Христова.
– Благодаря ти и на теб, Николай. Пожелавам ти лек път, в твоите творчески изяви!
През месец март 2010 година Николай Гурбанов спечели “Златната лира” на конкурса
“Орфеево изворче” в град Стара Загора. А на 25.09.2010 година, специалната награда
на журито на конкурса “С песните на Стоян Радев,” в град Търговище.
А сега, ще се разделим с него и да се надяваме, че ще го срещнем на музикалната
сцена.
Мария Герасова
Коледна трапеза
В Австрия, на коледната трапеза се сервира задушен
шаран със сос от бира, хляб с джинжифил и понички с крем, и
карамелено-кайсиев сос. В Англия, сервират греяно вино,
тарталети със сладко от сушени плодове и коледен пудинг,
украсен с клонче имел, символ на трънения венец на Христос.
В Германия, на Коледа се консумират огромен брой
сладкиши - бисквити с джинджифил и подправки, торти във
формата на елха, или коледна звезда, сладки с марципан и
щолен - великолепен коледен кейк. В Холандия, традиционно
се поднасят маслени топченца, които представляват малки топчета от тесто със стафиди,
изпържени с масло и поръсени със захар.
В Дания се яде гъска, шунка и маринована херинга, а за десерт се поднася оризов
пудинг. В Испания по традиция хапват печена и пълнена с лимони риба, а за десерт
„турон", сладкиш, който наподобява нуга, направен от бадеми и мед.Италианците на
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Коледа обичат да си угаждат с „котенчино" пресен свински колбас, поднесен с леща, а за
десерт - коледния козунак „Панетоне" със сушени плодове, или захаросани кори.
Във Франция се сервират морски дарове, печена гъска, и коледно руло Пънче класически коледен десерт. В Полша на празнината трапеза се сервират дванадесет
ястия, като задължителни са шаранът - символ на семейното благополучие и кекс с
маково семе, стафиди, бадеми и мед.В Чехия също се приготвя шаран, дори по четири
начина: пържен, печен със сушени сини сливи, желиран и на супа. Десертът е „колачес",
сладки рулца с пълнеж от мак, сушени плодове и извара. В Словакия трапезата на
Рождество започва с вафли, намазани с мед и греяно вино.
В Норвегия на този ден се приготвя риба треска, ароматни бисквитки и специален
пунш. В Мексико на децата им подаряват картонени животинки, напълнени с бонбони. На
места се правят „букуелос" - анасонови бисквитки, които се сервират със сироп в глинени
чинийки. След като се изядат бисквитките, чинийките се чупят за щастие.
В Армения се приготвя сладък ориз със сушени плодове и ядки, задължително се
поднася риба (по традиция пъстърва) и се пекат малки козуначета, като в едно от тях се
слага монета за късмет. На когото му се падне, той ще е късметлията през следващата
година. Пие се сладко вино от нар или се вари полусухо вино с подправки и захар. В
Естония традиционните ястия за празника са задушено кисело зеле с кървавица, салата от
тиква и пипаркоок - бисквитки с глазура.
от Пловдив 24.бг
5. Литература и изкуство
Щастие

Има мигове...
Мигове, в които бавно чезнеш
Премалял от необятност и любов,
Мигове, в които искаш още
Да задържаш зреенето
На налял се плод.
Има мигове
Които се разчупват,
Бликват несънуван, неживян
Сън със елементи на действителност,
Несънуван сън и неживян.
Има мигове
Които те понасят,
Те са най-високата вълна,
Впий ръце във белия й гребен –
Ти си малка пролетна звезда.
Има мигове...
Хората ги наричат щастие.
Елен де Гори
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Фарът
Пяло морето приказносиньо
Песен, родена от чайка,
Песен, че имат надеждите име,
Песен, че има край мракът.
Морският вятър пригласял,
ту стенел, ту отривисто звучал,
шепнел той тихо на кораби бели,
ревял с ураганен див глас.
Сбрали звездите златокоси главици,
Тихичко тайно решили
Кичур от своите нежни къдрици
Всяка от тях да отреже.
Сбрали в едно чудните къдрици
Както ръкойки се сбират,
Снопът високо над морето издигнали
И така се родил Фарът.
Елен де Гори
Признание
Стига съм гонил смаяни ветри.
Стига съм близал горещи рани.
Стига съм скитал пет за четири
по тия градски мегдани.
Стига съм киснал по разни клубове
със сервитьори надменни.
Стига съм карал булки хубави
да полудяват по мене.
Стига със тия глобални проблеми,
стига с мъглявото утре.
Стига с проклетите GSM-и,
скенери и компютри.
Стига със тия колосани ризи,
фракове и вратовръзки,
стига със тия досадни капризи
на префантосани гъски.
Искам да ида в моето село,
да вляза в бащини двори.
Искам чаровната Златка Вангелова
да ми запей-заговори.
Искам край оня извор да мина
в някоя заран красива –
да грабна тая пуста Калина,
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дето вода налива.
Искам накрая два мига само:
да коленича сиротно
и да помоля прошка от мама,
че й зачерних жив.
Поетът Тодор Чонов
ВЕСЕЛ ГРЪМОТРЪН
Мисия

- Здравей, бай Начо, какво има?
- Идвам с мисия, докторе, при теб. Важна мисия.
- Ами каква е тая дамаджанка? И в найлоновата торба нещо носиш? Какво си решил
бай Начо? Да нямате болен в къщи?
- А, докторе, всички сме тип- топ. Булката нагъва сланинка, пие маврудова винка и...
ха, да са живи и здрави предните зъби... А аз идвам при теб с мисия.
- Заповядай де, заповядай! Разполагай се! Ха, да чуем сега?
- Тиганче имаш ли? Да спържем крехтинката, докторе...Че туй докторе, на три пъти
ме спасяваш вече. Цериш ми болките и сега съм като чук здрав. Работата не ми се
опъва... Затуй съм ти много признателен... Ха, наздраве, докторе!
- Знаеш, не употребявам алкохол!
- А, докторе, не обиждай маврудовата ми винка! То не е алкохол, ама елексир, дето
само боговете пият и на другите не дават... Аз идвам с мисия при теб...
- Добре, де, чух! И?
- С жената те наблюдаваме от известно време. Вехнеш и съхнеш, нехел си нещо.
Плашим се за тебе, знаеш. Ще се поболее докторчето ни, ще се махне и отиде, та се не
виде, пък няма кой да нилекува. Трябва да те подхраним, знаеш... И дума няма, моята
мисия е такава, да изцерим нашия медик, ако трябва. Ще го храним, ще го поим, само и
само да ни е жив и здрав, да ни цери, когато трябва... На, какви хапчета даде на старата
и сега, ела да я видиш - яде рибици и пуешки плещи, та се засинява и няма повече
оплаквания от мозъка и бъбреците... Затуй, докторе, и сакаме да те спасим с нашите,
домашни церове, дето в града ги нема... Ха, наздраве!
Лекарят остава един миг замислен. Излиза, поглежда се в огледалото в антрето и
за първи път се вижда с очите на бай Начо.
Наистина е блед. Наистина е слаб. Какво око има тоя народ, нищо не изпуска, на,
забелязал е, че докторчето им нещо не е в ред.
И като се връща в компанията на развеселилия се бай Начо, той грабва чашата.
- Та казваш, като тоя ваш цер, червеното вино, няма никъде, така ли? Ха, наздраве!
- Наздраве, докторе. Я, как ти пламнаха бузите, видя ли се в огледалотo? Така ми
харесваш. И не само на мене и на народа ще се харесаш. Здрав и силен човек - спорен
живот. Ако трябва, пак в името на твоето здраве, ще ти намериме една нашенска мома.
Чуй, моята щерка е учителка в града, само да отвориш уста и... Твоя е. Ще ти народи
цяла чета момчета и за още ще пита... Думай сега, докторе!
Мария Герасова
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6. Историята и философите
История на философията

„Атинската школа” (1510-1511) на Рафаел
Историята на философиите се дели на четири големи периода - антична,
средновековна, модерна и съвременна.
Философията през вековете има силно влияние върху образователните институции и
практики. През античността много философи откриват свои образователни школи. Найизвестни са Академията на Платон и Ликейонът на Аристотел. В началото на 19 век
работата на Шелинг, Шлайермахер, Хумболт и Фихте, става теоретическата основа на
класическия немски университет. Концепцията на прогресивното образование, най- вече
чрез философията на Джон Дюи, има значително влияние върху образователните
политики на 20 век, в Съединените щати. По- късно, основни принципи на прогресивното
образование, са доразвити във философията с деца.
Към края на 20 век, паралелно в Западна Европа и в Съединените щати, започват да
възникват практики на философско консултиране, както и организации, които обединяват
и сертифицират философски консултанти.
По опосредствен начин на приложение на философията е, чрез използване на
нейните резултати в други научни и академични дисциплини. Примерно за това са
значението на логиката в математиката, лингвистиката, психологията и компютърната
наука, или определящата роля на философията на науката, по отношение на научната
методология.
АНТИЧНА ФИЛОСОФИЯ
Тя обхваща периода от 6 в. пр. н. е. до края на 4 в. Има следните периоди:
До сократическият е набор от различни натурфилософии. Тук са първите опити да се
мисли за всеобщността и първоначалата на съществуващото.
Класическият, в който основна фигура е Сократ, Платон и Аристотел, се отнася до
времето на разцвета и западането на атинската демокрация.
След последвалия елинистически период, се оформят отделните философски школи
и доктрини през Античността. Някои от тях са стоицизъм, скептицизъм и
неоплатонизъм.
Късният неоплатонизъм и ранните християнски философии като Августин и Боеций,
ознаменуват прехода от античната, към средновековната философия.
СРЕДНОВЕКОВНА ФИЛОСОФИЯ
Тук се включва философията в периода между падането на Западната Римска
империя и Ренесанса. Тя е дълбоко свързана с религията. Благодарение на ислямски
преводи и коментари, по- късната християнска, средновековна схоластика преоткрива
класическата гръцка философия.
ФИЛОСОФИЯ НА НОВОТО ВРЕМЕ
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Първият период на модерната философия започва през 17 век и обхваща времето
между Рене Декарт и Кант. Той се покрива с Просвещението. Един от основните дебати
тук е между рационализъм и емпиризъм. Силно влияние оказва възраждането на науките
и вай- вече развитието на физиката. Важни имена през тази епоха са Декарт, Монтен,
Бейкън, Лок, Бъркли, Хюм, Спиноза и Лайбниц.
Краят на 18-ти и началото на 19-ти век, е период на Класическата немска философия
в лицето на Кант, Фихте, Шелинг и Хегел. Значими течения през този век са
младохегелианството,
марксизмът,
позитивизмът,
прагматизмът
и
ранният
екзистенциализъм, към който често се причисляват Киркегор и Ницще.
СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ
През 20 век теченията и доктрините във философията са разнообразни. Силно се
развиват аналитичната философия и феноменологията.
Приложна философия
Резултатите от философските постижения на дадено общество оказват силно
влияние на неговото развитие. Видимо е в областта на етиката и политическата
философия. Изследванията и ученията на Конфуций, Авероес, Макиавели, Лок, Русо,
Маркс и Мил, са няколко примера, които са били определящи за държавното управление и
политическите процеси в съответните епохи и общества.
Материалът издири и представи на кратко, Йордан Иванов
7. Духовни простори
ДУХОВНИТЕ БУДИТЕЛИ
НАЙДЕН ГЕРОВ
(1823-1900)
Роден е в Копривщица. Началното си образование придобива в
България, включително и в гръцкото училище в Пловдив, където учи
от 1834 до 1837 година. Завършва в Копривщица и две години се
занимава при Неофит Рилски, след което е изпратен в Одеса. Там
учи от 1839 до 1842 гадина и завършва гимназия с отличие, а
административни и стопански науки в Ришельовския лицей /1842-1845
/. В този град живеят и благодетелите на българското образование,
Васил Априлов/ 1789-1941 /, Палаузови и Тошкови. Тук, той се среща с
връстниците си – поетът Добри Чинтулов /1823-1886 /, високо
интелигентните учители и книжовници Димитър Мутев /1818-1864/ и
Елена Мутева /1825-1854/, която е смятана за първата българска
поетеса. Среща се и с Ботьо Петков- бащата на Христо Ботев /18471876 /.
В Одеса, Найден Геров пише стихове, създава първата българска поема „Стоян и
Рада”, която е отпечатана там през 1845 г. Автор е на басни, а пътеписните му бележки,
които дълго време остават неизвестни на българският читател, ги публикува чак през
1914 г. Те са едни от най- значимите ранни постижения на жанра в литературата.
Получава с почести дипломата си за висше образование. Придобива и руско
гражданство. Той се завръща в България и започва като учител в Копривщица. През 1846
година изгражда първото българско, класно училище. Тук, той става известна личност, за
която е и песента:
Прочул се Найден граматик,
че знае Найден да чете,
да чете, още да пише,
повече от владиката,
от владиката, пловдивския.
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През 1850 Найден Геров идва в Пловдив и заварва един град, едва ли не изцяло
погърчен. Българският език и образование са гонени и прогонени. Гръкоманията по това
време е прочута и той трябва да се бори и устоява преди всичко. Клевети и подлости били
пуснати срещу него, за да го прогонят от тук. В тази жестока борба, той намира
подкрепата на неколцина придошли от Средногорието, главно от Копривщица първенци.
В Пловдив става главен учител в Епархийското класно училище, където преподава
български език, църковна и обща история, математика, физика, естествена история и
търговия. За повечето предмети, пише учебници. След време той разказва с умиление:
„Достигнал съм до голям чин и почести. Радвам се на добро име и слава Богу , нищо
не ми липсва, но никога няма да забравя 20 юли 1851 лето. Една неделя преди тоя ден,
гърците имаха изпит в своето главно училище, дето бях поканен да присъствувам и аз. И
сега, а тогава още повече, учението в гръцкото училище се състоеше само в изучаване на
стария гръцки език, когото накрая пак не научаваха... На този изпит,
присъствуваше цветът на пловдивските гърци с владиката. На всички се четеше на лицето
една гордост, една превзетост: само гръцкият език е приспособим за учение, напусто се
мъчите с вашия дебел български език, вижте каква дълбока наука се крие в нашия език!
След изпита, аз поканих владиката с всички присъствуващи първенци гърци, да дойдат на
моя изпит, на български изпит в българското училище. На 20-ий юли св. Пророк Илия
Гръмовник, след божествената служба, нашето училище беше препълнено с народ, когото
гръцкия владика в едно с гръцките първенци дойдоха на изпита. Разнообразието на
преподаваните предмети, разбраните отговори на учениците, решението на много
математически и физически задачи, точното показване на географските места, слисаха
присъствуващите гърци... Гръцкият владика се навъси и подкачи да пита гръцките
учители, защо тези предмети не се учат в тяхното училище. След изпита, гърците си
отидоха като попарени, те се изпокараха и промениха учителя си, а моите ученици и
нашите българи тържествуваха. Тоя ден е най- радостният в живота ми.” Успехът на
учениците е признат и от униатския епископ Андрея Катова. „Господа, казал той,
откровено си признавам, че отговорите на много от зададените от мен въпроси, аз съм
научил в Европа, във висшите учебни заведения” Това е звезден миг в историята на
родното образование: в училището, наречено по настояване на Найден Геров Кирил и
Методий, по бляскав начин се демонстрира духовното израстване на българите. Пловдив
се превръща в притегателен център на просвещението.
Следва
8. Наука за живия Бог
ТОВА Е НАШАТА СЪВРЕМЕННА ЕТИКА
Християнски надписи (на църкви, тениски, коли и т.н.)
Мисли на известни проповедници и от неизвестни автори.
Тук се сервира храна за душата.
Животът е труден? Моли се по-здраво!
Ако Бог е вторият ти пилот, време е да си смените местата!
Под един и същ мениджмънт, повече от 2000 години.
Животът предлага много избори. Вечността - само два. Какво избираш?
Трудно е да се спънеш, когато си коленичил.
Никога не качвай дявола на стоп. Той винаги иска да шофира!
Християни, пазете вярата! Но не от другите...
Нахрани вярата си и съмненията ти ще умрат от глад!
Някои хора си носят ореолите прекалено стегнати.
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Ако не можеш да създадеш Вселената за шест дни, може би не е добра идея да
даваш съвети на Бога.
Тъгата гледа назад, притеснението гледа около себе си, вярата гледа нагоре.
Да простиш, означава да освободиш затворника и после да осъзнаеш, че затворникът
- това си ти.
Странно нещо са хората - някои мислят, че Бог е мъртъв, а Елвис е жив...
За онези, които искат да изгонят Бог отвсякъде: Страхотна новина! Той няма да бъде
и в ада!
Работете за Господа! Заплатата не е кой знае какво, но пенсията е направо райска!
Планирайте отдалеч - когато Ной строеше ковчега, нямаше прогноза за дъжд.
Пътят на човека води до безнадежден край; пътят на Бога води до безкрайна
надежда.
Ако Бог беше достатъчно малък, за да Го разбираме, нямаше да е достатъчно голям,
за да Му се покланяме.
Бог никога не е обещавал приятен полет. Само успешно приземяване.
ТОЙ знае какво направи миналото лято...
Трябва ти спасител? Моят може да ходи по водата!
Празният гроб доказва християнството. Празната църква го отрича.
Десетте заповеди никога не са били "Десетте предложения".
Ако живееш все едно, че Бог не съществува, моли се да си прав!
На Иисус не му трябват адвокати, а свидетели.
Евангелието е Блага вест само, ако тази вест пристигне навреме. (К. Хенри)
Говорим за Второто Пришествие, а половината свят още не е чул за Първото. (О.
Смит)
Можеш да даваш и без да обичаш, но не може да обичаш, без да даваш. (А.
Кармайкъл)
Някои неща се виждат само ако повярваш в тях. (Ралф Ходжсън)
Църква, която се омъжва за духа на този век, в следващия век ще е вдовица. (Д.
Инге)
Мъдростта има две части: 1) да имаш да казваш много неща и 2) да не ги кажеш.
Всичко, което съм видял, ме учи да се доверя на Създателя за всичко, което не съм
видял". (Ралф Уолдо Емерсън)
Вярата е да виждаш невидимото, а не несъществуващото. (А. Тоузър)
Има само два вида човеци - праведници, които се имат за грешници и грешници,
които се имат за праведници. (Блез Паскал)
Свободата е преходът от робство към служение.
Един ден всичко, което ще имате ще бъде това, което сте дали на Бога. (К. П.
Йоханан)
Вярата е лична, но никога частна. (Хенк Ейландър)
Истинският християнин е най-доброто доказателство за истинността на
християнството.
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Дяволът няма нищо против да изповядваш християнството, стига само да не го
практикуваш.
Вярата е способността да се осланяме на обещанието, докато дойде отговорът.
(Стивън Л. Милър)
Проповядвай евангелието по всяко време. Ако е необходимо, използвай и думи! (Св.
Франциск Асизки)
Надеждата - това е вяра, която протяга ръка в тъмното.
Няма нужда да виждаш пътя, ако следваш Онзи, Който е Пътят!

Славата на християнството е да покоряваш чрез прошка. (Уилям Блейк)
Следва
Подбор и превод от английски Пламен Сивов
9. Нашите съдби и проблеми
Ще ви запознаем с "Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лице в
неравностойно,
социално
положение
„Хефес”град
Пазарджик

Едно сдружение с идеална цел, което си е поставило големи цели.
Разговаряме с неговата директорка Пенка Кацарска.
– Госпожо Кацарска, огкога е създадена вашата Фондация?
- Тя е създадена през 2003 година - започва тя. Обявена е от ЕС за година на хора с
увреждания. Програмите са дългосрочни за 3 години и краткосрочни за 6 месеца.
- Доколкото разбрах, нямате реализация на продукцията?
- Така е. Изработваме предимно коледни и новогодишни картички и материали?
- Вие, както знам, работите без външни финанси, на доброволни начала.
- Да. Нашата цел е да подкрепим хората в неравностойно положение и да дадем
възможност за тяхната реализация. Да им се даде психологическа и социална подкрепа.
Някои помещения са в окайващо състояние. Тяхното възстановяване и поддържане
ни струва твърде скъпо.
14
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- Но все пак, вие продължавате .
- Трудно, но с помощта на посетители на ателието и нашите симпатизанти, ние
успяваме да създадем минимални условия за ежедневната работа: - електрозахранване,
собствен воден стълб, частично здравен център със собствени материали и стари мебели,
оборудване, вземане на карти, ръчно изработени изделия, и сувенири.
Ателие “Хефес” е основният проект на Фондацията.
Всеки ден, в него работят две групи от 15 човека. Ръчно се изработват уникални
картини, сувенири и продукти от естествени материали - дърво.
- Имате и Риболовен клуб. Така ли?
- Да. Той е създаден през 2007 г. с подкрепата на риболовен Национален клуб и
фирма „Гларус.” Клубът организира годишни състезания през месец май. Участниците са
деца и възрастни от институции, и организации от областта, и страната.
- Благодаря ви. А сега, как смятате да посрещнете Новата година?
- Да се надяваме, че ще интригуваме вниманието на читателите на вестника и
техните приятели. Може би ще си купят от картичките, които са специално направени за
празника и ще ни зарадват за Новата година. По този начин, ще ни помогнат на нашето
благородно дело - завършва тя.
- Довиждане, госпожо Кацарска. Пожелавам ви успехи в това голямо начинание.
Защото вие работите в една сфера, където хората имат нужда от много внимание и
топлина. Може би пак ще се видим, за да споделите вашите болки и радости. Весело
прекарване на Коледните празници и Новата година.
Мария Герасова
10. Религиозен кът
За почитането на светиите, просияли на Запад
Християнството на Запад било проповядвано в първите векове на много места, от
самите апостоли. В продължение на векове, твърдо се отстоявало православието на Запад
и там се устремявали източните изповедници да търсят подкрепа във времена на ерес (св.
Атанасий, св. Максим/. Тук, просияли множество мъченици и подвижници, послужили за
основа на Църквата. Но отдалечаването и отпадането на западното християнство от Едната
Вселенска Църква, затъмнили истината. Когато се установи, че даден подвижник или
светител е бил почитан за светец до отпадането на Запада, то такъв се и почита за светия
от Православната Църква.

На много светци не е определен особен ден за тяхна памет, макар някои от тях да се
упоменават в определени служби. Житията на мъчениците, подвижниците и другите
светии са известни единствено на Бога. Всички те се прославят в Неделята на Вси Светии,
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Вестник „Сияние” 5 брой

както се говори и в Синаксара на този ден. Светиите, неизвестни досега на Изток, но
почитани в пределите на Запада, принадлежат по своя земен живот на различни векове и
са се прославили по различни пътища.
Те са мъчениците от първите векове на ранно християнска църква, подвижниците и
светителите. Последните два лика отчасти се сливат, понеже много от подвижниците в
последствие стават светители-епископи. Относно първите, т.е. мъчениците, няма никакъв
спор, понеже те по своите страдания за Христа придобиват правото на почитание от
Църквата. Такива са напр., св. Потин еп. Лионски и останалите лионски мъченици.
В Марсилия са мъченик Виктор, пострадал с покръстените от него стражи
Александър, Фелициан и Лонгин. Над тяхната гробница преп. Касиан Римлянин създал
манастир, в който се подвизавал и починал. В православния месецослов намираме
няколко мъченици с името Виктор, но от описанието на техните страдания разбираме, че
това са различни светци.
От древност много почитан е и св. мъченик Албан близо до Лондон, където и досега
почиват мощите му. В някои църковни извори се споменава за легиона на св. Маврикий,
пострадал за Христа в планините на Швейцария, подобно на дружината на св. Андрей
Стратилат на Изток. Този Маврикий е съименен на друг Маврикий, който пострадал със
сина си Фотик, но по мястото и вида на страданията им явно са различни светии.
Осветил със своята кръв Тулуза и епископ Сотурнин, който бил влачен за Христа по
градските улици в средата на IIIвек.
Всички тия мъченици, чиято кръв е била семето на Христа, които Църквата почти
ежедневно възпява в различните мъченически тропари и стихири, представляват
багреницата, с която се е украсила Църквата Христова.
Продължители на мъчениците в утвърждаване на вярата и благочестието на Запад,
както и на Изток, били светителите и преподобните. Първото монашество на Запад е тясно
свързано с Изтока. Сведения за него и неговите основатели са се запазили в трудовете на
техните ученици или други близки по време писатели.
Един от основните разсадници на Запад бил Леринския манастир. Житието на
основателя му св. Хонорий е съхранено в неговия панегирик от ученика му Иларий
епископ на Арл. От него е известно, че св. Хонорий пътешествувал из Египет и Палестина
със своя брат, като след завръщането си от там създал свой манастир в Лерина. По време
на земния си живот извършил много чудеса. С манастира били духовно свързани св.
Павлин Нолански, по чието указание тук пристигнал св. Евчерий, оставил немалко
трудове, в т. ч. “Житие на св. Маврикий и светите мъченици от Тивейския легион”. В
манастира живял известно време преп. Касиан, основал по-късно своя обител в
Марсилия. Св. Касиан се почита в цялата Православна Църква, макар да отбелязваме
паметта му веднъж на четири години. В католическата църква като поместно-читим
светец, паметта му ежегодно се отбелязва в Марсилия, където в храма на
свещеномъченик Виктор почиват останките от неговите мощи, съхранени след
унищожаването им през време на Френската революция. В същия манастир се подвизавал
и св. Викентий Лерински, църковен учител, който на Изток е по-почитан, отколкото на
Запад, оставил ни своя труд за Свещеното Предание. Чрез Леринския манастир с Изтока
били свързани Англия и Ирландия, понеже той се явявал духовна опора за просветителя
на Англия преп. Августин и неговите сподвижници. Там живял за кратко и просветителят
на Ирландия св. Патрикий.
Манастирът, основан от св. Коломб в Ирландия, се намирал в общение и редовни
двустранни връзки с манастирите на Изток през XI век, а, по някои податки, и след
разрива на Рим с Константинопол. Останките от този манастир съществуват и до днес, с
мощите на преподобния му основател. Последователи на св. Коломб били преподобните
Колумбан, Фридолин и Гал. От Ирландия отишли в Швейцария през VI век и допринесли
много в Галия, и Северна Италия за утвърждаването на християнството, и защитата на
православието от еретиците. Приживе, те извършвали чудеса и предсказвали бъдещето.
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Подробните им жития се пазят в тамошните манастири и паметта им се почита в местата,
свързани с тях.
Сред френските преподобни, изпъкват имената на света Геновева и св. Клодоалд,
наричан Клуд.
Преподобна Геновева, родена през 423 г. и представила се в Господа в 512 година,
от детските си години се отличавала с набожност, и целия си живот прекарала в молитви,
и крайно въздържание. В детството на същата призванието й било провидяно от св.
Герман Оксерски, и той я благословил да се посвети на Бога. Духовно, тя била свързана с
преп. Симеон Стълпник, който знаел за нея. Много чудеса извършила тя през живота си,
като най-славното било, когато със своите молитви спасила Париж от Атила. Споменът за
това чудо не само е запазен в църковното предание, но е отбелязан и с колона на
мястото, до което достигнал Атила. Тя е считана за покровителка на Париж и Франция, и
унищожаването на мощите й по време на революцията не накърнява, и не прекратява
почитанието й като такава.
Преподбни Клодоалд бил от кралско семейство, загинало във време на
междуособици. Израснал и разбрал нищетата на земната слава, той не пожелал да
предяви правата си над трона, а приел монашество и най-строг подвижнически подвиг.
Известно време прекарал в пълно уединение, после основал манастир, в храма на който и
до днес се пазят мощите му. Представил се о Господе в средата на VIв.
Света Клотилда била баба на преп. Клодоалд и кралица на Франция, която
възпитавала своя внук. За Франция тя има същата значимост както за Римската империя
св. Елена, за Русия – св. Олга и за Чехия – св. Людмила. Благодарение на нея, съпругът й
Кловис Първи се покръстил, а после окончателно се утвърдил в Православието. Чрез своя
живот, наставления и молитви, тя проповядвала и утвърждавала християнството във
Франция. След смъртта на съпруга си, водила живот на въздържание и грижи за
бедстващите, и нуждаещите се. Предупредена свише за своята кончина (30 дена преди
това), тя се представила в мир на 3 юни 533 година. Мощите й се пазели и с тях се
извършвали литийни шествия до Френската революция, когато били изгорени.
В утвърждаване на християнството във Франция, проповядвано там още в дните на
светите апостоли, много се потрудили светителите от следващите векове, които се
борили с проникващите ереси. Особено се прославил св. Мартин епископ Турски (на град
Тур). Житието му намираме и в руските четиминеи, макар и поместено на 12 октомври, а
не на 11 ноември, когато той починал и когато се чества неговата памет. Учител му бил
всечитимият св. Иларий от Поатие. Св. Мартин, чиято памет е широко почитана, работил
за просвещаването не само на Галия-Франция, но и на Ирландия, тъй като св. Патрикий,
нейният просветител, бил негов близък родственик и се намирал под духовното му
влияние.
Св. Патрикий се отличавал със строг живот и подобно на св. Мартин, светителските
му трудове са съчетани с монашески подвизи. Приживе се прославил с множество чудеса,
способствали за покръстването на ирландците. Като светец, се чества от деня на неговата
смърт (491 или 492 г.) при ред знамения, свидетелстващи за неговата светост.
Също в Ирландия, пътували за борба с пелагианизма други два стълба на Църквата в
Галия – светителите Герман Оксерски и Луп Троенски. И двамата се прославили с
неустрашимостта в проповядването и закрилата на своето паство от варварите, както, и с
много чудеса приживе, и след смъртта им.
Св. Герман Оксерски починал през 439 г. и мощите му за векове се съхранявали
нетленни, докато не били унищожени от калвинистите. Св. Луп, за когото е упоменато в
“Илиотропон”-а на св. Йоан, Архиепископ Черниговски (впоследствие митрополит
Тоболски), приел монашество в леринския манастир под ръководството на св. Хонорат,
достойния приемник на преп. Хонорий, основателят на тази св. обител. По-късно св.
Хонорат станал епископ на Арл, където църквата била устроена от първия епископ Трофим, ученик на св. ап. Павел. Св. Луп бил избран за епископ на град Троайе, но
продължавал да води строг подвижнически начин на живот. Спасявайки своя град от
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Атила и извършвайки няколко чудеса, той загинал в 479 г. Мощите му се запазили до
Френската революция, когато били изгорени, но все пак до наши дни са достигнали
няколко частици от тях.
Следва
Превод: Петър Граматиков
11. Любопитно и забавно
Дионис даде знак на български археолози
Тракийският бог Дионис, даде знак на българските археолози за
това, къде е разположено едно от неговите древни светилища. През
2009 година, учените откриха на връх Острец до Велинград железен
жезъл с дръжка, която завършва със стилизирани змийски глави.
Подобен предмет, за първи път се открива по нашите земи. Това е
сигурен белег, че светилището на върха е било посветено на Дионис,
смята археологът от Националния археологически институт Диана
Гергова.
Легендарният храм на Дионис е една от най-интригуващите
теми в съвременната археология. Херодот сравнява прорицалището
на Дионис, с прочутото светилище на Аполон в Делфи. На мястото,
жрица е давала предсказания точно както в Делфи. За да чуят
думите на пророчицата в Свещената гора на Дионис, Александър
Велики и бащата на Август – Октавиан, ходили там. И двамата
получили знамение за победа. Когато виното се разляло върху олтара на светилището и
димът се издигнал високо чак до небето, Октавиан разбрал, че синът му ще бъде
господар на целия свят.
Диана Гергова уточнява, че не може да се каже дали храмът на връх Острец е точно
това легендарно място. Защото земята на бесите е осеяна от светилища. Но, че там е бил
почитан култът към Дионис, според нея няма съмнение. Показва го жезълът със змийски
глави, който съвпада с описанията на един от ритуалите, свързан с празника на Дионис.
Змията се приема за безспорен символ на родения от Зевс и Персефона Дионис, наричан
още Сабазий. Той бил почитан както с тайни нощни, така и с дневни церемонии, когато
увенчаните с копър и тополови клонки негови поклонници, размахвали във въздуха
огромни, “червени” змии.
Бесите, които са поддържали светилището, всъщност са жреческият клон на
тракийското племе сатри. Тяхната територия е в Западните Родопи и по долината на река
Места. Сатрите, или бесите запазили най-дълго сред траките своята свобода. Езиковедите
не случайно правят паралели между тях и индийската секта кшатри. Западните Родопи
подсказват далечни духовни връзки с далечна Индия, до която според легендата,
пътешествал и самият Дионис. По земите на бесите, специалистите откриват големи
концентрации на богато украсената тракийска култова керамика. Подобна керамика има в
Тракия още от бронзовата епоха, но бесите продължават традицията и най-дълго – дори в
годините на Римската империя. В земите на бесите и на Дионис тракийските светилища са
съществували повече от 1500 години.
Дори след падането под римска власт, бесите запазили своята религия и начин на
живот. Най-късните находки от светилището, са чак от началото на 5 век от новата ера.
Точно по това време на съседното възвишение се появяват и първите християнски
храмове, което говори за приемственост между религиите.
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Засега на Острец, археолозите са разкрили, правоъгълна каменна сграда с вход от
североизток. Намерен е дори и ключът от вратата.
Вероятно, това е била сградата на самия храм, в
последния етап от съществуването на светилището.
Извън сградата са намерени два ритуални участъка,
като в единия от тях, ограден с каменен кръг, е бил
положен и жезълът със змийски глави. По бронзовите
накити и керамиката може да се съди, че ритуалният
предмет е от 2-ри век от новата ера – от времето на
Римската империя.
Целият район на Велинград е осеян със
светилища, обяснява Диана Гергова. Сред тях се
откриват и множество могили, превърнали се в
хероони (светилища на обожествен след смъртта си
тракийски владетел). Наскоро при обхождането на
терена, археолозите попаднали на могила, свързана с
правоъгълен двор, която точно повтаряла мита за смъртта на Орфей.
Според легендата, неговата глава е била погребана в могила, която по-късно се е
превърнала в хероон.
Материалът подбра Петър Атанасов
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