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МОЯТ ЖИВОТ, МОЕ ВЕРУЮ
"Отвори душата си към хората ще намериш път към сърцата им"
Светлина да озари погледа ти и твоята мисъл се превърне в птичка, за да литне там, където е
истинското й гнездо!
Бог е в мен, край мен и около мен. Моят Бог е Свободата, Истината и Чистотата. Трите лъча
Светлина, които обединени дават Правда.
Сърцето ми е в твоите ръце и тупти с ритъма на цялата Вселена. Кой може да го спре? Всичко
е Вечност, един кръговрат, един Космос, едно начало без край. Върху това начало се замислям.
Кой, кога и защо? Няма покой сърцето ми. Превръщам се в огън и търся, търся, търся... В пламък,
който никога няма да угасне. Жадувам за онзи сияен връх, който се нарича Мъдрост. За онзи висш
Разум, който ни учи да бъдем Добри и Истинни.
Падам на колене пред теб и се моля:
"Бори се да възтържествува Истината, Свободата и Любовта, в името на Доброто!
Човекът е човек, когато е на път. А ние с вас вървим към бъдещето.
От автора
Вестник "Сияние" и издателство" Елена", обявяват поетичен конкурс
"Светлина от любов" - в чест на празника на влюбените.
Условията за конкурса, ще видите на страницата на издателството
http://www.elenbooks.com в "Новини".
През месец март в град Пловдив, групата в фейс бук на националното
движение "Туй що е българско, се е наше", организира национален фестивал "Кукери". Главни
организатори са Съюз "Духовно възраждане-България" с председател Мария Герасова и Студио за
интернет и фотоуслуги "Тайфун" Руслана Попсавова и Пламен Караджов - Ловеч. Руслана
Попсавова е дъщерята на нашия голям страндженски певец от миналото, Сава Попсавов.
1. Психика, природа и здраве
Защо да не се ядат зеленчуци?
Продължение от бр.6
Когато не се познават принципите свързани с приемането
на сурови сокове от зеленчуците и плодовете, напълно е
естествено да се зададе въпроса: "Защо да не се ядат
зеленчуците и плодовете, вместо да се извличат от тях
соковете, изхвърляйки целулозата?"
Отговорът е прост: за да се смели суровата храна е
необходимо повече часове, докато нейните хранителни вещества станат достояние на клетките и
тъканите на организма. Независимо от това, целулозата фактически не представлява хранителна
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ценност, тя действа като вътрешна метла през време на перисталтичното действие на червата.
Затова има толкова голямо количество сърдечни заболявания, диабет, рак емфиземи,
преждевременно остаряване и пр.
Природата е дала на човешкия организъм колосална
вродена търпимост. Когато ние ядем нещо, което е
несъвместимо с потребността на организма или му влияе лошо
на неговия вътрешен баланс, ние страдаме. В тези случаи,
нашият организъм ни предупреждава с болки и спазми водещи
постепенно до някой от безчислените недъзи, причиняващи
страдание на човечеството.
Наказанието от този род може да не се изяви изведнъж, а
благодарение на поразителната търпимост на нашия
организъм, то може да се прояви след много дни, месеци, а
дори и години. И едва тогава идва денят на възмездие на природата, за нарушаване на нейните
закони.
Сега са открити пътища за постигане на естествено здраве и преживяване на
блаженство, което се явява като резултат от ежедневното прилагане на това
откритие. Много хора не се замислят върху това и бавно вървят към токсично
отравяне и отпадане на организма. Докато малкото запознати с въпроса, заедно с
влагане на малко умствена и вътрешна устойчивост, биха могли да избегнат
преждевременно и болезнено разрушаване на организма.
Следва
2. Кой, кога и защо?
Те бяха трима
- Разбрах, че виждате съвсем ясно хората, които ние казваме, че не са от нашето измерение?
- Да. Седя си аз на стола пред дома онзи ден и гледам с очите си, които в действителност не
виждат нищо, защото ослепях. Един човек ме гледа и подава ръка към мен. Подавам моята и той я
слага върху ми. Една мека, много мека я чувствам. По едно време дойде и друг като него. Викам
му: "Какво ме гледаш? Искам да ми помогнеш да видя, защото нищо не виждам!" Погледна ме
такъв и обърна главата си настрани. След това го виждам, че стои пак над мен и му викам: "Стига
вече да седиш!" И той пак седи. Мина се малко и стиснах очите си. Поседях, поседях и виждам
двама седят от другата страна. Тоя, до мен изчезна. Стоят на пейката и всеки чете вестник. Гледат
вестника и гледат мене. Викам: "Помогнете ми бе, помогнете ми да оздравея! Не искам да съм
сляпа!"А те ме гледаха, гледаха и пак стискам очи. Мина малко време и изчезнаха.
- А как ги виждаш? Като хора ли?
- Виждам ги като хора.
Единият беше по-пълничък, другият по-слаб.
- А с какво бяха облечени?
- С обикновени дрехи.
- С обикновени дрехи като нас ли ги виждаш?
- Да, живи.
- Високи ли бяха, или не?
- Високи.
- Колко горе- долу?
- Високи, доста по-високи от нас.
- Видя ги значи с какви дрехи бяха облечени?
- Първият в нещо като роба, цялата на формички в бледо и тъмно. Тъмносиньо и
бледочервено.
Облеклото им вълнено ли беше? Материята не видя ли?
- Материята не, само формичките видях.
- Значи на квадратчета?
- Да. На квадратчета.
2

Вестник „Сияние” 7 брой

- Значи с такива дрехи бяха и тримата? А с какви коси бяха?
- Не, не можах да видя.
- Криеха ли се, или не можа да ги видиш?
- Единият се криеше зад липата, а другият нали ти казах, тръгна и дойде при мен. Сложи си
ръката върху мен, а аз моята връз неговата. Обърнах си главата наляво, след това надясно и те
изчезнаха.
- И дойдоха така без да ти кажат ли?
- Да, нищо.
- Само те наблюдаваха?
- Да, само ме наблюдаваха. Оная вечер пак така. Легнала съм си на леглото и единият дойде
при мен.
- Същият, който ти се яви?
- Да, същият.
- Значи, винаги едни и същи?
- Викам им:"Защо идвате пак? Нищо не ми помагате." Той пак се навежда над мен. Викам:
"Добре де, помогнете ми, де! Дайте ми едното оченце да погледна! Не мога да си сготвя. Лоша
работа." Той пак ме гледа. А другият стои до вратата, подпрял се на едната си ръка и ме гледа.
- Кажи как те гледа?
- Гледа ме в очите, ей така. Клати глава и ме гледа. В очите ме гледа и така мига. Думам си,
дали не вика, че ще ми помогне! И пак стискам очи. Стига вече, уморих се и се притесних много.
Когато погледнах, бяха изчезнали.
- Отворили са ти духовното зрение. Не можеш ли да разбереш. Вземат ти зрението, за да ти
дадат духовно зрение. Едното е за сметка на другото. Аз също не мога да виждам, когато дойдат
хора от друго измерение. Пълен мрак се спуска пред очите ми.
- А аз ги виждам. Идват вече три пъти при мен.
- Защо не ги попиташ. От къде идвате? Кои сте? За какво идвате? Споделете с мен!
- Ще ми отговорят ли?
- Ще ти отговорят.
- Питам ги, но те не ми отговарят.
- Ще ти отговорят, но не на глас. Ще ги чуеш тук, в сърцето си, чрез мисълта си. Те ще ти
втълпят свои мисли. Каквото помислиш, това е.
Интервюира Маги
3. Страница за теб - нашето бъдеще
Представяме ви част от детската книжка на писателката Дони Колева, която в момента
живее в Германия.
Огненият Дино
Имало едно време семейство динозаври – мама Дино, татко
Дино и малко момче Дино. Всички го наричаха Дони. Той беше
винаги весел и приятен, и искаше постоянно да си играе с
някого. Веднъж майка му каза:
- Защо не излезеш да се поразходиш малко, моето дете?
Все в къщи стоиш.
- Да, мамо, но къде да отида, не познавам никого. Страх
ме е сам.
- Живеем в гората, детето ми. Можеш да се поразходиш
малко. Можеш да откриеш нови и интересни неща.
- Какви неща, мамо? - любопитстваше малкият Дони.
- Мило дете, денят е прекрасен, слънцето е усмихнато,
можеш да се наслаждаваш на това. Не се страхувай, аз съм наблизо.
Това успокои малкото момче Дони и то реши да излезе. Не след дълго Дони срещна едно
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друго момче Дино. То беше по-голямо и някак си различно. Имаше едно голямо кълбовидно петно
на челото си и се казваше Лони.
- Ти искаш ли да си ми приятел? - поинтересува се Лони.
- Защо да ти бъда приятел, та аз не те познавам - любезно се усмихна Дони, като продължи
нататък.
- Какво всъщност правят приятелите?
Приказка за Бог ТОТ*
Живял на земята Бог. Наричали го ТОТ. Т значи тяло, О - обич и още едно
тяло. Формулата е Т+Т=О. Две тела свързани с обич. Могъщ и силен бил Бог
ТОТ. Владеел всички души на Вселената. Притежавал силата на доброто и
мъдростта. Имал любимо цвете и животно. Цветето се наричала РООЗ /роза/, а
животното РООГ /коза/. Славел се Бог ТОТ със своята доброта. Мир царял в
цялата Вселена. Но вселил се дяволът в любимата му коза. Развихрила се
демоничната сила. Огън излизал от ноздрите и. Рогата й се превърнали в
иглови, борови клонки. Развихрил се проклетникът. Хвърлил се връз Бог Тот и
избол очите му. Искри изскочили от тях и той започнал да вие от болка.
Уплашил се Бог ТОТ, защото разбрал, че демонът е по- силен. Не искал да се
бори с него. От тогава, демонът броди по земята и не дава мир на никой.
Вселил се в душите, господства над тях. Станал господар, вместо Бог ТОТ.
Безмилостен и жесток, порочен и алчен, владее всяка душа. Възкачил се на престола на Бога,
станал пълен господар.
Гергана Михова
*Забележка: Тот е божество в египетската митология
Храбрец
Мишка скърца на тавана,
мечка броди из балкана.
Лъв в пустинята реве,
кой света ще отърве?
Дръж мишока на тавана,
дръж ти мечката в балкана.
За да хвана тоя лъв,
аз излизам пръв.
4. Туй що е българско, се е наше
Споменът за баща ми, никога няма да увехне
Роден е в село Сърмашик, Бургаско (днес Бръшлян). Много популярен
става с изпълнението на редица странджански народни песни, но най-голяма
слава му донася песента „Ясен месец веч изгрява" - бунтовният марш на
Преображенското въстание. За първи път, песента на „Ясен месец“ е изпълнена
по Радио София през 1953 г. именно от него.
Баща му е учителят Жеко Попсавов, а песните научава от майка си Стефка
Градева, която знаела близо 500 народни мелодии. Учи в Бургаската мъжка
гимназия. За кратко е учител в родния край. През 1947 г. е приет в Музикалната академия в София,
със специалност оперно пеене. Въпреки, че пее в състава на Музикалния театър „Стефан
4

Вестник „Сияние” 7 брой

Македонски“ в София, в Бургаската опера, връзката му с народните песни не е прекъсната. Участва
в редица концерти на сформираната група „Тракийска песен“ при Съюза на тракийските културнопросветни дружества в България.
През 1948 г. Сава Попсавов започва да си сътрудничи с редакция „Народна музика“ при БНР,
където записва ярки странджански песни. Сред тях са патриотичната „Българи глава вдигнали“,
„Трендафилче, разговорче“ и др.
През 1957 г. Сава Попсавов се завръща в родния край и участва в проявите на бургаския
ансамбъл „Атанас Манчев“ при читалище „Пробуда“. Гостува в редица страни в Европа. Получава
златен медал в народния събор на Агликина поляна известен като „Прослава на хайдутството“.
Редовно пее в местните събори „Странджа пее“ и в тържествата на Петрова нива, свързани с
паметта на героите от Преображенската епопея. С богатата си музикална култура, той развива
многостранна дейност като методист в музикалната самодейност, като солист в Тракийския
фолклорен ансамбъл и групата „Странджанска песен“. Целият си личен архив с всички фолклорни
материали, дарява на Държавен архив в Бургас. За кратко време, в началото на 70-те години, Сава
Попсавов е учител по пеене в Икономическия техникум в Бургас, където неговите възпитаници
предимно момичета, прославят техникума си. На манифестациите изпълняват патриотични песни и
стари военни маршове, за победите на българската армия при Караагач и Чонгура!
Руслана Попсавова
Химна на Странджа планина "Ясен месец веч изгрява" в изпълнение на Сава Попсавов –
линк: http://vbox7.com/play:ebf8d030

На софрата
Пататник І
Продукти: картофи половин килограм, една две глави лук, сирене около 300 грама, джоджен,
две яйца, черен пипер, сол на вкус, масло и малко олио.
Обелените картофи се настъргват, към тях се прибавят другите продукти и сместа се обърква
добре, след което се изсипва в намазана с олио тава и се пече предварително загрята фурна около
30 минути.

Пататник ІІ
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Замесва се твърдо тесто с вода и 1 яйце. Тестото се разточва на три кори с големината на
тавичката, в която ще се пече ястието. На ситно ренде се настъргват картофи. Към тях се прибавя
натрошеното сирене, ситно нарязания лук, джоджена, щипка черен пипер и 3-4 супени лъжици
олио. Сместа се разбърква добре и се посолява.
Дъното на тавата се намазва с олио или масло и върху него се разстила първата кора. Върху
нея се слага част от плънката. Поставят се парченца от маслото и се слага втората кора. Над нея се
добавя останала част от плънката и се завива с третата кора. След като пататникът се опече се
покрива с кърпа, за да се задуши за около 10 -15 минути.
5. Литература и изкуство
Художничката Неви Петкова разказва
Родена съм на 26.10.1965 година. От дете мечтая да "рисувам картини". Съдбата преподреди
картите...и реши друго. Дълго и търпеливо чаках момента да осъществя детската си мечта. С
характерната за мен последователност и търпение, изучавах класиците и неокласиците, преди да се
реша да взема четките. Но вече ще са с мен до края...
Идеи черпя от допира с природата. Запален планинар съм. Там, в обятията на високата
планина си припомням колко сме слаби ние, хората. Колко сме нищожни в домогванията си и в
желанието да се правим на силни. Там виждам колко е преходно всичко и колко сме безсилни като
творци пред великия творец Природата.

Често ме провокира класическата и народна музика, и усещането останало в душата ми след
прочитането на хубава книга.
С удоволствие рисувам българския бит - българската шевица, българската традиция.
И цветята ми са любими. Обичам да ги рисувам в експресивни композиции. Пейзажи с
абстрактни и сюрреалистични интерпретации.
Казват, че в картините ми имат заложена много положителна енергия.
Участвала съм в много общи и самостоятелни изложби: Ловеч, Балчик, Несебър. Бургас,
Плевен, Севлиево и София.
Имам публикувани картини в много български и международни сайтове за живопис.
Мои картини има в много български домове в различни градове: София, Карлово, Исперих,
Балчик, Ловеч, Хасково, а извън страната в Лондон и Дъблин.
Прилагам няколко думи на Директора на NEST ART Виктор Поляков:
"Неви Петкова - една романтична натура, вдъхновяваща се от силата на природата,
класическата и народна музика, а и мъдрата книга... Търпеливо и целенасочено тя изгражда свой,
самобитен стил, да го наречем "Вивалди", изпълнен с ефирност, копринена светлина, поетичен
шепот, възвишеност и експресивност. В нейните живописни платна има една изтънчена
чувственост и чувствителност, обърната към високите стремежи на ЧОВЕКА, една екзотика на
Обяснимото - необяснимо, на Уловимото - неуловимо.
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Неви Петкова е самобитен творец, който не шуми с картините си, а предпочита зрителя да се
потопи неусетно в тази нейна емоционална рамка. По всичко личи, че това е вярната авторова
стратегия."
МЕЧТАНИЕ
Пак сама съм
в моя дом заглъхнал,
с голите безчувствени стени.
С мислите си тъжни, неспокойни,
с лудите несбъднати мечти.
И с онази топлина в сърцето,
дето не ми дава миг покой.
Дали ще го срещна под небето
как ще го позная, кой е той?
Оня, дето нежно ще погали,
с блага дума моето сърце.
На когото ще съм нужна цяла,
с ум и с разум,
а не само с двете ми ръце.
Поетесата Виолета Чучева
Какво е любовта
Тя е приказна царица, на която не можеш да се
нагледаш. Птичето ято, което лети към незнайни страни.
Вечният стремеж към красотата. Вярата в Доброто. Любовта
е едно докосване до най-тънката струя на душата. Една ласка,
която кара телата да потръпнат. Един ефирен танц на две
души, слели се във вечна прегръдка. Топлина, която сгрява
сърцето и го кара да лудее. Разгаря кръвта, за да разгори
телата. Разтваря световете и излъчва сияйна светлина. Тя е
прилив на енергия, която се откъсва от земята и кара да
литнеш в безкрайното пространство. Тя е вечен огън. Един сияен връх, към който се стремим. Една
невероятна стихия, след изнурителния ден. Златен обелиск, който излъчва неземна светлина. Тя е
тихият полъх на вятъра, огнената лава на вулкана, сияйната звезда-Вечерница и Млечният път, по
който вървят влюбените. Любовта е моментно усещане, което се превръща в безкрайно чакане.
Път, в две посоки, по който вървиш и няма спиране. Един айсберг от съмнения и щастливи мигове.
Огромен планински водопад, чийто води са кристално чисти. Любовта е усещане на босите нозе по
утринната росна ливада. Приятна тръпка от мисълта за нещо потайно, неизживяно. Коктейл от
вяра, разочарование, трепет и усмивка в очите.
Когато Любовта се слее с Доброто, всичко наоколо заблестява. На душата ти става леко,
сякаш живееш в друго пространство.
Това е тя - Любовта. Приемеш ли я в себе си - засияваш. Такава си е Тя. Истинска, недостъпна
за всеки. Но ако я пожелаеш, можеш да я имаш. Отиди, потърси я, викай я! Тя ще дойде при теб.
Ще те обгърне в ефирната си прегръдка и ще те понесе с крилото на вятъра. Той ще обвее морното
ти чело и ти ще прочувстваш неговата прохлада. Така ще се слеете завинаги и ще летите, летите,
летите...
Колко е нужно на душата? Дай й малко Любов и я остави да живее! А Тя ще ти се
отблагодари с усмивка.
Мария Герасова от книгата "Срещи с Доброто и Любовта."

7

Вестник „Сияние” 7 брой

6. Историята и философите
Конфуций
Конфуций (на китайски
Кун Фудзъ) е китайски
мислител и философ, от чието учение произлиза
конфуцианството, повлияло живота и мисленето на хората в
Китай, Япония, Корея и Виетнам. Той е една от найвлиятелните личности в китайската и световната история и
религия. Приживе е признат като „учител на 10 000
поколения“. Живял е почти в едно и също време с Лао Дзъ, и
е бил негов ученик.
Истинското име на Конфуций е Кун Циу, като Кун е
широко разпространено китайско фамилно име. Тъй като в
традиционната китайската култура се смята за неуважително обръщението към учителите само по
име, той е наричан Кун Фудзъ, („Кун Учителя“), което в съвременния китайски често се съкращава
до Кун Дзъ. През 16 век името Кун Фудзъ е транскрибирано на латински от мисионера Микеле
Руджери като Confuciu. Тази форма става основа на имената, използвани в повечето европейски
езици, включително и българската - Конфуций.
Съгласно китайската традиция, освен личното си име получено при раждането, Конфуций
има и официално име, което се дава на около двадесетгодишна възраст - Джун Ни. Посмъртно, той
получава официално и няколко други имена. През 1 век е наречен Боачънсюеннигун, („Сочения за
похвала господар Ни“), през 16 век - Джъшънсиеншъ, („Най-мъдрият почитан починал учител“), а
също и Джъшън, („Най-великият мъдрец“), Сиеншъ, („Пръв учител“) и Уаншъшъбяо („Пример за
учителите през вековете“).
Кун Дзъ или наричан още Конфуций, традиционно се приема, че е роден през 551 пр. н. е..
Това е през Периода на пролетта и есента от китайската история, в зората на движението на Стоте
философски школи. Конфуций е роден в град Цюфу, в древното китайско княжество Лу (в наши
дни - част от провинция Шандун), в семейството на дребен, обеднял благородник, наскоро избягал
от китайската държава Сун.
В Записки на великия историк, съставени четири века след смъртта на Конфуций се
споменава, че той е бил извънбрачен син. Когато се родил, баща му бил на седемдесет години, а
майка му - само на осемнайсет. Когато Конфуций бил на три, баща му починал, и майка му го
отгледала сама в дълбока бедност. По произход, той бил свързан с увеличаващата се обществена
прослойка Ши, която се намирала между стария нобилитет и обикновените хора в обществената
йерархия.
Казват, че като дете, Конфуций обичал да поставя ритуални вази на масата за
жертвоприношения. На деветнайсет годишна възраст, той се оженил за младо момиче на име Чи
Чуан, което родило първото му дете, сина му Кон Ли през следващата година. Конфуций работил
като пастир, чиновник и счетоводител. Когато бил на 23, майка му починала и той влязъл в
тригодишен официален траур.
Като младеж, работил като дребен администратор в Лу и се издигнал до поста министър на
правосъдието, когато навършил петдесет и три. След двугодишна служба на поста, Конфуций го
напуснал поради несъгласие с политиката на княза на Лу.
Според Мисли на Конфуций, Лу била просперираща държава именно заради мъдрото
управление на Конфуций, но това едва ли е вярно, тъй като той не е заемал високопоставена
позиция нито в Лу, нито някъде другаде. Според една легенда, в съседната държава Чи се
притеснили, че Лу става твърде силна и решили да саботират развитието на Лу като изпратили 100
великолепни коня и 80 красиви танцьорки на владетеля на Лу. Той пък се отдал на веселби и
удоволствия, които продължили три дни, през които владетелят изобщо не поглеждал държавните
и религиозни дела. В знак на неодобрение към поведението на господаря, Конфуций напуснал Лу.
Той започнал дълго пътуване (или няколко последователни пътувания) из малките царства в
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Северен и Централен Древен Китай, включително държавите Уей, Сун Чен и Кай. Навсякъде
проповядвал политическите си възгледи и никъде не ги видял приложени на практика.
Според Мислите, на шейсет и осем годишна възраст Конфуций се върнал у дома и прекарал
последните години от живота си в обучение на ученици и предаване на старите мъдрости чрез пет
книги, наречени Петте класики. В една от тях е записано последното послание на мъдреца към
царство Лу и неговите ученици: "Мислиш ли различно - развиваш, мислиш ли логично - поправяш,
грешиш ли - се научаваш, но само съчетани водят до прогреса"
Поразен от загубата на сина си и на любимия си ученик, Конфуций починал на 72 (или 73)
годишна възраст.
Учението на Конфуций се основава на патерналистката концепция за държавата, където
владетелят е pater familias "баща на семейството". Конфуций приема, че държавата е едно голямо
сплотено семейство. Членовете на държавата свързани един с друг така здраво и многостранно,
както и членовете на семейството, където всичко се гради на уважението, предаността, доверието и
отговорността на един към друг. На основата на традицията, той извежда и нормите на авторитета
като основа на нормативността в държавата. Конфуций определя пет вида отношения между
хората:
- между баща и син;
- между мъж и жена;
- между братя;
- между различни семейства;
- между владетеля и поданиците
Във всички тези отношения е налице подчинението на по-нископоставения към повисокопоставения.
В своята книга „Лун Ю“ Конфуций се представя като прост „проводник, който не е изобретил
нищо". Най-важното според Конфуций е учението и опознаването, което е причината той да бъде
възприеман от китайците като "Най-великият учител". Без да се стреми да изгради систематична
теория за живота и обществото или да установи формални ритуали, той иска неговите ученици да
мислят задълбочено, самостоятелно и непрестанно да изучават околния свят. Най-вече с помощта
на древните текстове и съпоставяйки съвременните етични проблеми с исторически събития или с
някогашни прояви на чувства, запазени в поезията на сборника „Шъ Дзин“.
Рени Спирова
7. Духовни простори
Теодосий Търновски
Теодосий Търновски е виден български духовник и отшелник. Идеолог на исихазма в
средновековна България и ученик на Григорий Синаит. За живота му разполагаме с едно просторно
житие, написано от неговия съидейник, цариградския патриарх Калист.
Преподобний Теодосий Търновски произхожда от болярски род, близък с царския двор.
Приел монашеско пострижение в Арчарски манастир "Свети Николай" край Видин. От там тръгнал
да търси духовно ръководство и обиколил много манастири, докато попаднал при знаменития
ръководител в съзерцателния живот, преподобни Григорий Синаит, който се подвизавал по онова
време на границата между България и Византия.
Под неговото опитно ръководство, Теодосий дотолкова преуспял в духовния живот, че
учителят "изсред всички ученици, само на него позволил да безмълствува в килията си."
Духовни успехи и подвизи
След смъртта на стареца Григорий, манастирското братство единодушно избрало Теодосий за
игумен. Tой отказал да приеме такава голяма отговорност и тръгнал да търси ново духовно
пристанище. Посетил Атон, Солун и Цариград, многo места из България и накрая заедно с ученика
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си Роман, основал свой манастир в Килифарската пустинна местност до Търново.
Скоро, около него се събрало голямо духовно братство, което преуспявало в монашеския
подвиг и съзерцание под неговото ръководство. В това братство влизали не само българи, но и
сърби, румънци, унгарци и гърци.
Сред неговите ученици най-изявени били преподобния Роман, ученият йеромонах Дионисий
и още по-ученият Евтимий, бъдещият велик предстоятел на Българската православна църква и
патриарх Търновски.
Поради разбойнически нападения, наложило се Теодосий, заедно с братството да се преселят
по-близо до столицата Търново. новото място било в пещера и стръмните скали, правели мястото
недостъпно от нападения. Тук, Теодосий прекарал цели 3 години. Но заболял тежко. В
продължение на 20 месеца боледувал и накрая отслабнал твърде много. Отказал се от длъжността
игумен, и поставил Роман. А Теодосий, заедно с Евтимий и още трима ученици се отправили за
Цариград при своя приятел и съученик от школата на преподобен Григорий Синаит, патриарх
Калист І. Там, скоро починал в патриаршеския манастир "Свети мъченик Мамант" на 27 ноември
1363 г.
Преди смъртта си, Теодосий направил завещание, в което съветвал своите ученици да пазят
неповредена благочестивата православна вяра. Преди смъртта си, изповядал догматическите
постановления на вселенските събори и се пречистил с пречистите Христови тайни. Тогава килията
му се изпълнила с благоухание. Лицето на умиращия чудесно просияло и той издъхнал в
блаженство. Последните думи, които произнесъл били: "Вижте, небесно войнство!".

Заслуги
Преподобни Теодосий Търновски създал със своята аскетичнта школа нова епоха в
Българската църква, която повдигнала духа на монашеството и на здравото православно
благочестие.
Бил ревностен преподавател на Евтимий Търновски.
Със своя богопросветен ум, той откривал разни заблуждения и ереси, изобличавал ги с
необоримото слово на истината и така спасявал народа от тяхната пагубна зараза. 3аставил цар
Иван Александър и тогавашния търновски патриарх Теодосий да свикат църковен събор през 1350
г. в Търново. На него били осъдени месалианската, богомилската и адамитската ереси.
През 1360 г. на друг събор, осъдили ересите на юдействащите, които много засилили своята
дейност. Те се уповавали на втората жена на царя - царицата Теодора, покръстена еврейка Сара, да
ги защити.
Според нови изследвания на архимандрит Павел Стефан, първият събор не е проведен срещу
богомили, каквито няма в Търново през ХІV век, а срещу хора, скъсали с църквата и морала по
време на бубонната чума. Истинската цел на втория събор е да нанесе удар на евреите, като ги
обвини в разпространение на чумата и освободи царя от изплащане на дълговете си към тях.
Свети Теодосий превеждал от гръцки на български език книги c творенията на светите отци.
Той бил надарен с големи духовни дарования, каквито притежавали само древните светци на
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Христовата църква. Ученикът Евтимий, видял Теодосий по време на съзерцателна молитва като
огнен стълб. На другия ден Теодосий предсказал, че Евтимий ще бъде Търновски патриарх, но при
него ще бъде разорена тяхната любима обител и цяла България ще потъне в турско робство.
След кончината на Свети Теодосий Търновски, Цариградският синод го канонизирал за
светец, а на патриарх Калист възложили да напише неговото житие.
Материалът издири Павел Павлов

8. Наука за живия Бог
Обноските
Добрите обноски се базират на четири принципа: умение да общуваме, стремеж към
равновесие и хармония, зачитане на другия и уважение към самия себе си. Куртоазията
категорично не е снобизъм, а средство да живеем по-добре. Тя ни подтиква да спазваме норми на
поведение, които са необходими и допринасят за спокойните отношения между хората.
Да отстъпваме в превозното средство мястото си на по възрастните от нас, да придържаме
вратата, когато някой влиза или излиза, да благодарим, да се извиняваме, да поздравяваме. Дали
винаги правим тези на пръв поглед дребни, но всъщност толкова важни неща? Те са необходими, за
да бъдат отношенията ни с околните по-хармонични.
При контакт с непознати, любезността помага много - разсейва напрежението и улеснява
общуването. Ето защо, при всички общества има правила на поведение. Впрочем, няма да бъде
пресилено ако кажем, че те са почти генетично обусловени. Дори животните имат ритуали за
ухажване, или сближаване. Разбира се, при нас хората системата е много по усъвършенствана.
Учтивото поведение не е нито навик, нито механичен рефлекс. Касае се за ритуали, чиято цел е да
се избегнат сблъсъците. Сякаш сме подписали договор за общуване - поздравяваме, представяме се
и т.н. Често го правим, без дори да се замисляме.
Вежливостта позволява да се отворим към другите. Тя е средство за общуване. Без нея не
можем да разговаряме нормално, тъй като тя е основополагащ принцип в този общовалиден кодекс
от правила.
Да поздравяваме: "Добър ден!", „Здравей/те !" - това
означава: видях те, разпознах те, признавам съществуването
ти. Да приемем, че не сме сами на земята, че другият
съществува - това е самата същност на учтивия поздрав. Да,
доброто възпитание изисква да зачитаме другия. Но не само
приятеля или съпруга/та, а и съседа, непознатия. Ние самите
нямаме интерес от това. Все пак не живеем сами, а в група, в
общество и трябва да оцеляваме. Без любезностите, трудно
можем да живеем заедно.
На масата добрите обноски, както и липсата на такива, не
могат да останат незабелязани. Те личат във всеки един
момент. И най - вече - по време на хранене. Да ядем със затворена уста и умерено, да си служим с
нож и вилица. Няма да изброяваме всички правила и забрани на масата. Именно, поведението ни по
време на хранене е едно от нещата, които ни различават от животните. Без етикета ние бихме
приличали много на тях. Ето и какво е желателно да знаем. Когато сме на масата с други хора, е
добре да разговаряме, но да дадем възможност и на другите да вземат думата, да ги изслушваме, да
обръщаме внимание на всеки един от сътрапезниците.
Ако ние сме домакините и имаме гости, също трябва да спазваме някои правила. Например,
най - важният гост сяда отдясно на домакинята, следващият по значение – от ляво. За да протече в
вечерята приятно, най- важен и разговорът. Тъй като хората се събират преди всичко да общуват,
да поддържат отношения и да се срещат с нови лица, а не толкова, за да се нахранят заедно.
Уважение и себеуважение.
В автобуса възрастните хора често стоят прави, а младите мъже разположени удобно на
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седалките, невъзмутимо ги гледат. На всичко отгоре, на околните се налага да търпят шума от
уокмените им, звъненето на мобилните им телефони, както и досадните им лични разговори.
Неприятно е всички пътници да слушат как някой младеж се кара с приятелката си и без да искат,
да научават подробности от интимните им отношения. А той дори не забелязва околните и найбезцеремонно се изяснява с нея. Няма начин да не ви се е случвало подобно нещо.
Но не толкова напрегнатият съвременен живот, колкото липсата на уважение от страна на
другите към нас ни причинява стрес. Уважение, което позволява на всеки да запази
неприкосновена личната си територия и да поддържа добро мнение за себе си. Жената, която носи
дрехи в крещящи цветове и натрапчиви бижута, може би изглежда малко вулгарно, но това не
вреди на никого. Затова пък силният парфюм, или шумният уокмен пречат на околните. Същото е
и с обидите зад волана и с натискането на клаксона. Те покачват напрежението и съответно риска
от катастрофа. Ако някой колега пуши поредната си цигара под носа ни или постоянно озвучава
стаята, в която работим с мелодиите на своя мобилен телефон, това наистина е страшно досадно.
Приемаме го като послание, което казва: „Нахлувам в твоята територия. И не ме е грижа, че на теб
ти е неприятно." Когато другите ни уважават, и ние самите имаме позитивно отношение към себе
си. Всички се нуждаем от положителния поглед на хората край нас, за да се чувстваме признати.
Нека кажем „не" на агресивността, „не" на грубостта! Уважението е сърцевината на любезността.
Добре дошли, но.
Всички сме чували: „Чувствайте се като у дома си", когато отиваме на гости и ние като
останалите го казваме, но дали наистина го мислим? Както е недопустимо да ходим на гости, без да
сме поканени, така и не можем да се ширим свободно в чуждия дом . Когато човек отваря вратата
на къщата си за някого, той губи контрола над личното си пространство, излага се на погледа и
критиките на другите. По време на вечеря, домакините често предлагат по една последна чашка на
гостите си. Този любезен жест не е случаен: това е деликатен намек, че е време гостите да си
отиват, за да могат домакините най-сетне да останат сами и да си отдъхнат. В същото време е добре
дошло и за гостите: те могат да се оттеглят, без да се боят, че ще обидят домакините, и така да
запазят репутацията си на дипломатични и добре възпитани хора. Защото и в този случай, ние
трябва да спазваме стриктни правила: „И въпрос не може да става да нахлуваме в чуждия дом
неканени. Нито пък да следваме домакинята в кухнята, да надничаме в банята (освен ако тя не е
общо помещение с тоалетната и наистина се налага да я посетим), да отваряме шкафчета, да ровим
в хладилника, да пускаме телевизора ...
Облеклото е важно.

За да уважаваме другия, трябва първо да уважаваме себе си. Защо?
Не е добра идея да ходите облечен/а небрежно, с дънки и широка тениска или пуловер, да
говорите сравнително малко, без грим за жените. В един момент ще си дадете сметка, че сякаш не
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ви уважават достатъчно, нищо че се справяте добре със служебните си задължения. Доброто
възпитание изисква не само да имаме прилично поведение. Да контролираме жестовете си и да
внимаваме какво говорим, а да поддържаме в приятен вид външността си, да спазваме добра лична
хигиена. Да приемем правилата за подходящо облекло на работното място, означава да се
интегрираме с групата. Ако не се съобразяваме с общоприетото, значи не зачитаме колегите и
началниците си .
Материалът издири Ивайло Пенев
9. Нашите съдби и проблеми
Читалище Георги Парцалев в гр. Левски
През 2011г. читалището, което носи името на незабравимия
актьор Георги Парцалев в град Левски, ще отбележи 110 години от
своето създаване. На 15.12.1901г.,група ентусиасти поставят началото
на читалищната дейност. От тогава и до ден днешен, се развива активна
творческа дейност. В него има женска певческа група и мъжка вокална
група, танцов състав, детски вокални групи "Лира" и "Усмивка",
самодеен театрален състав, детско-юношески състав за латино танци.
През 1954 г. е открита Обединената школа по изкуствата "Добри Христов". Школата има
класове по пиано, китара, акордеон и народно пеене.
Библиотеката към читалището разполага с голямо разнообразие от книги от различни
жанрове. С голяма любов и професионализъм, педагозите от Школата по изкуствата предават своя
опит на подрастващите.
Около рождената дата на актьора Георги Парцалев 16 юни, всяка
година се провежда празник, посветен на големия и обичан от всички
актьор. Цяла седмица в градът ни гостуват театрални състави от
различни краища на България.
Не мога да не спомена, че през 1982 година е открит музея на
неговото име, на човека, на актьора Георги Парцалев. Тук се съхраняват
старите му мебели от София, иконите, които е подарил на родния си
град и някои негови сценични костюми, с които е играл различни роли в театъра и киното.
През 1982 година и открита и Градската художествена галерия, където доста изтъкнати наши
художници правят своите изложби.
И накрая искам да пожелая на своите колеги все с такава любов и всеотдайност да продължат
да просвещават своите ученици, за да приемат от тях тази любов и всеотдайност.
Мариета Аспарухова гр. Левски
10. Религиозен кът
Духовни просветители на България
В края на ІVвек, българският народ изгубил своята свобода - политическа и духовна.
Турските завоеватели не пощадили християнските светини и културни паметници. Тежък удар
понесла и българската църковна организация, подчинена на Цариградската патриаршия.
Фенерското духовенство провеждало асимилаторска политика. На първо време, висшето българско
духовенство било заменено с гръцко, което служило в храмовете и проповядвало на неразбираем за
народа език. Османските управници дали на цариградския патриарх широки граждански и съдебни
права. Той станал висок, султански сановник и върховен началник на всички православни
християни в Османската империя. Граждански и съдебни функции притежавали и епархийските
владици, предимно гърци. Те налагали на българското население данъци и ги събирали
насилствено със съдействието на местната власт.
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Измъченият ни народ, копнеел за политическа и църковна свобода и всеотдайно се борил
срещу поробителя. През тази изключително тежка епоха, Църквата се оказала най-добрият
бранител на праотеческата вяра, пазителка на народния дух и възпитателка в родолюбие. БПЦ дала
много мъченици за вяра и род. Изумителни са подвизите на св. Георги Кратовски /1515/, св.
Николай Софийски /1555/, епископ Висарион Смоленски /1670/, св. Злата Мъгленска /1795/ и
много други.
Огромна роля за опазване на православната вяра и народностно съзнание на българския народ
през време на робството изиграли манастирите. Те пазели непокътнато християнското учение и
националната духовност. Ограмотявали народа чрез своите училища, подготвяли бъдещи
свещеници, насаждали благочестие, развивали книжовно-просветна дейност. Известни
книжовници от тази епоха са: Владислав Граматик /ХІв./, Димитър Кантакузин /XІв./, поп Пейо
/XVІв/, Матей Граматик /XVІв/, поп Тодор Врачански /XVІІІ/. Пътуващи монаси /таксидиоти/
обикаляли родната земя, откривали килийни училища, учели народа на българско четмо и писмо,
вършели възродителска работа. Те били предвестници на българското национално възраждане.
Между тях се откроява фигурата на Йосиф Брадати /XVІІІ/.
С това може да се гордее българският народ. Със своите духовни просветители.
Константин Златев
Следва
11. Любопитно и забавно
Дионис и тракийския поход към Индия
Малцина знаят, че освен бог на виното и плодородието,
Дионис е известен също и като велик завоевател. Със своите
вакханки и сатири, той стига чак до Индия, покорява местното
население и изгражда свещен град с име Ниса. Луций Ариан
разказва, че преди идването на Дионис в Индия, местното
население било номади непознаващи градове. Обличали се с
кожи, ядели кора от дървета и сурово месо. Тракийския бог им
дал огъня, научил ги да орат и сеят, да правят вино, да строят,
да коват оръжие, дал им също закони и религия, като разбира
се поставил себе си начело на новия пантеон. С други думи,
според Ариан, Дионис е основателят на древната индийска
цивилизация.
За далечното пътешествие на тракийския бог
свидетелстват Филострат,
Еврипид, Хигинис, Цицерон,
Сенека, Аполодор, Овидий, Нонус, Плиний, Страбон....Щом в
толкова много извори се говори за забележителните деяния на Дионис, то походът му наистина
трябва да се е състоял. За да може Херодот да нарече индийците най-големия народ, то някой е
снабдил бащата на историята с тази информация, той лично не е пътувал из Централна Азия. За
сметка на това, траките са били известни, че са извършвали мащабни миграции на хиляди
километри. Само те са могли да дадат на стария историк данни за населението на далечна Азия.
Преди Троянската война, гърците не са били в състояние да навлезат дори в Черно море, та камо ли
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по-далеч.
Трайно присъствие на палеобалкански народи в Индия предполага наличие на топоними и
хидроними, които имат паралели с тези, от земите на трако-пеласгите. Такива съществуват разбира
се. Става дума за ведическите Имеус, Саряю, Кубха, Меру, Бара, Раса. Най-интересното е, че те
показват връзката си не само с названия от древна Тракия, но и с трако-пеласгийските топоними от
Апенинския полуостров.
Индийската планина Имеус, носи същото название както и тракийската Хемус ( Стара
планина) и италийската Имеус. Иметос е пеласгийска планина, а най-древното название на
Македония е Ематия. Древния корен е ХИМ, отговарящ на арийските думи хима, значещи зима,
студ, сняг. В превод Хемус, Имеус означава заснежен, бял, покрит със сняг.
Споменатата в Риг Веда река Кубха, показва паралели с река Кубан ( чието древно име е
Хупанис), мизийската Хупанис и италийската Хипониум. Други сродни хидроними са
пеласгийските Кефенос и Копаис. Коренът ХУП, КУП е свързан с къпане, къпя се. Сродни са също
и словенския глагол купати се, полския купач и т.н. В древността, реката си е била естествено
място за къпане.
Ведическата Сараю ,отговаря на пеласгийската Ахерон ( Азерон) и италийските Аесарис,
Аусер. Всички те означават воден басейн и отговарят на думата езеро.
В река Бара, арийците са поили конете си. Нейното име е свързано с тракийската дума
пара,бара- значещо река и разбира се старобългарската, и словенска дума бара- рекичка.
Споменатата в древните писания на Индия река Раса, показва връзка с италийското Руселе и
тракийското Русион. Всички те означават течност, роса.
Свещенният за дионисовите поклонници връх Меру съдържа частицата МЕР, която има
значение велик, голям и се срещаща се в италийския топоним Мерела, и тракийските Маронея, и
Вис-марос. Тракийският теоним Пирмерул също показва връзка. Трябва да се добави, че частицата
мер ( велик) се среща в множество старобългарски имена като Владимер, Безмер, Ездимер,
Мерил...
Едва ли толкова паралели между хидроними и ороними могат да се нарекат случайност.
Освен това съществуват и други общи неща между древна Индия и Тракия. Луций Ариан
споменава, че Дионис дава религия на индийците, като поставя себе си начело на пантеона. В
арийската религия, Брама е създателят на света. Брама отговаря на Бромий- един от епитетите на
тракийския бог. Името на Дионис е свързано също с това на ведическия Диус Питар. Той е изестен
като бащата на боговете и е изобразяван като бик, както е изобразяван, и Дионис-Загрей. В
древните религии, бикът е символ на първичната сила и плодородието.
Трябва да се поясни, че първоначално Дионис е бил тракийски цар, който е обожествен след
смъртта си. След него, други тракийски благородници със същото име са разпространили култа му
по три континента. В “Същността на боговeте” Цицерон споменава, че на римляните са извести
четири божества с името Дионис... Един Дионис е покорил Индия, друг е ходил до Египет и е
наречен Озирис там, трети достига Иберия....
Да се върнем към древният индийски пантеон. Земела, богинята на земята е наречена от
индийците Мата Пртиви. Мата е старобългарската дума матъ- майка, а пртиви отговаря на нашата
дума пръст, земя. В пантеона на ирано-арийците Пртиви носи името Зам (земя). Има и други
богове, които са общи за траки и индийци. Тракийския Перкун е индийския Паржания, тракийския
Керсул е индийския Кршна, тракийския Балин/Балей e индийския Баларама.
Виждаме, че твърдението на Ариан почива на реална основа, а именно, че тракийски цар
(обожествен след смъртта си) е повлиял дълбоко населението на Стара Индия. В самите пурани
(древни индийски предания) намираме потвърждение за това. Там са споменати богоподобните
бригус - бойци колесничари, почитащи огъня и го дали на хората. Името на митичните бригус
напомня на тракийския етноним бриги, чиито най-древни земи са Юго-Западна България и
Македония. Според Хезихий, родното място на Дионис се намира в Южна Тракия. Т.е. Дионис (
този, който е покорил Индия) е роден в древна Бригия и е бил цар на бригите. Счита се, че култът
към бога на виното и плодородието е възникнал първо при бригите (фригите), и по-късно се е
разпространил и сред родствените им племена.
Разбира се с армия, съставена само от едно племе, би било невъзможно да се покори огромна
страна като Индия. Нейните жители може да са били примитивни, но и много на брой. Безспорно,
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тракийския владетел e повел със себе си и други палеобалкански племена. Добър кандидат са
гетите, наречени още скити, защото по херодотово време има гети в Тракия и гети ( големите,
великите гети) в Централна Азия. Те са споменатите в Риг Веда саки, за които Страбон обяснява,
че са източните скити, чиито роднини са обитавали нашата Добруджа. Други участници в
дионисовия поход трябва да са били киконите, защото Плиний Стари казва, че примитивното
индийско племе касири е посетено от тях. Киконите обитават Южна Тракия през второто
хилядолетие преди Христа, техните градове Висмарос и Маронея показват връзка със свещенния за
Дионис връх Меру.
Обединените от тракийския цар бриги, скити и кикони са успели сравнително лесно да
покорят индийските племена. Облечените в сияйни доспехи тракийски колесничари са били
страховита гледка за местното население. Да не говорим за въоръжените вакханки и облечените с
кози кожи сатири. Разбира се, първоначалния шок е бил заменен с облекчение, когато
нашествениците от Балканите са започнали да учат дравидите как да подобрят живота си.
Организираното земеделство и скотовъдството са били непознати на тъмнокожите обитатели на
Индия. Занаяти и търговия още не са съществували при тях. Малко по малко, траките са
превърнали местното население в благоденстващ народ, като са им дали оръдия на труда и знания
как да ги използват. Действително, най-старите типове на оръжията и инструментите намерени в
древна Индия имат прототипи в Тракия. Названията също показват връзка с нашия език.
Ведическото картака отговаря на нашето кортик, тапар отговаря на нашето топор (бойна брадва),
сулака отговаря на нашето сулица ( копие), чашка отговаря на нашето чашка, а коша на кош.
Дори най-старите названия за метали са смайващо близки. Ведическото кава е сродно с
нашето кова, ковач, чешкото ков-метал и словенското ковина – метал. Ведическото жаликa
/калаяса/ отговаря на нашата, чешка, сръбска, полска и словенска дума желязо. Железо, в
древноиндийското шавака отговаря на живак и нашия глагол шавам, защото живакът е течен и е в
движение, т.е. шава.
Важно сидетелство за тракийското присъствие в древна Индия са и паралелите между
писмеността на Мохенджо Даро и много по-старата писменост на Градешница, Караново, Винча,
Вълчи Дол и т.н. Става дума за около 20 знака, което изключва напълно възможноста за случайна
прилика. Ще бъде отбелязяно също, че свастиката, често използвана в Индия се среща много порано в Неолитната цивилизация на Варна. Нашата украсена със свастики керамика е повече от
хиляда години по-стара. Самата дума свастика е обяснима на български. СВАСТИ, ШАИШТА,
значи щастие на индо и ирано-арийски, а КА е умалителна частица, която се среща в санскрит и в
наши думи като девойка, стопанка, седянка и т.н. Първоначално свастиката е била символ на
благодатното въздействие на слънцето, което е и първото божество, почитано от човечеството.
В случай, че в многобройни исторически извори се говори за поход на тракийски бог
(обожествен цар) към Индия, значи става дума за реално събитие. Това е потвърдено от хидроними
и ороними, които свързват Тракия и Индия, а също и от паралелите между индийските и
тракийските божества. Щом и материалните култури на Индия и Тракия показват голяма прилика,
то е време историци и археолози да престанат да се оправдават, че няма данни, и да се захванат с
пренаписването на нашата история. Дали сме толкова много на света, редно е да получим найсетне признание за това. Името българин, трябва отново да стане символ на просветление, доброта
и духовна сила. В нашите вени тече кръвта на велики царе, на създатели и разпространители на
култура. Това никой не може да ни го отнеме. Осъзнаем ли кои сме, ще започнем и сами да ковем
съдбата си. Единствено така ще получим бъдещето, което заслужаваме. Дедите ни са наричани
богоравни, смайвали са много народи с качествата си, нека бъдем верни на предците си и да
покажем на света какво можем!
Българи, вие сте потомци на благородници, дръжте се като такива!
Материалът предоставен от Георги Иванов от AIC
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