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8 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 
 

 

"Светлина от любов" 
 

Това беше мотото на конкурса, посветен на деня на влюбените,"Свети Валентин". 
Издателство "Елена" и вестник "Сияние", бяха неговите инициатори. 

19.02.2011 г. беше денят, в който участници и жури се събраха в седалището на 
издателство "Елена" в град София, ж. к. Дружба, бл. 282, вх. Г 

Авторите, които взеха участия в  него бяха: Борислава Грозева, Данка Колева, 
Елена Генова, Зорница Йончева, Искра Илиева, Весела Йосифова, Дейзи Паттон, 
Йорданка Гецова, Леа-Естер Иванова, Лъчезар Селяшки, Славка Стоянова и др.  

След дълги дебати жури в състав: 
Емилия Казанджиева  
Румяна Русева 
Жана Цинзова 
Реши, че няма да бъдат присъдени първа и трета награда, а само три втори, на 

Весела Йосифова, Дейзи Паттон и Йорданка Гецова. 
Творбите на наградените автори ще бъдат включени в страницата на 

издателството. Ще се публикува една неиздавана тяхна стихосбирка, като им се 
предоставят по 5 екземпляра. 

На добър път приятели, до следващият конкурс, който ще бъде свързан с пролетта!  
Наградените стихове поместваме във вестник "Сияние" в рубриката "Литература и 

изкуство". 

 
 
 
1. Психика, природа и здраве  
 

Съвети от книгата на Норман Успер 
Продължение от бр. 7 

 
Сок от моркови, цвекло и кокосов орех 
Тази смес освен, че се явява като мощен строител на 

организма, служи също като изключително ефективно 
очистващо средство на бъбреците и жлъчния мехур. При 
правилно приготвяне, тя съдържа в голямо количество алкални 
елементи като: калий, натрий, калций, магнезий, много желязо, 
фосфор, сяра, силиций и хлор, в необходимите съотношения. 

 
Смес от моркови, цвекло и краставици 

Камъните и пясъка в бъбреците и жлъчката, са резултат от затрудненото 
състояние на организма да елиминира, да отстрани натрупания калций, вследствие 
употребяване  на концентрирано нишесте и захар. 

Жлъчният мехур е свързан с черния дроб, а кръвният поток с каналите на жлъчката 
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и черния дроб. Употребяваната от нас храна се разпада в храносмилателния тракт, а 
съдържащите се в него елементи се пренасят чрез кръвта в черния дроб за обработка. 
Никакви концентрирани нишестета от зърнени храни и брашна не могат да бъдат 
използувани за възстановяване на клетките и тъканите особено, ако те са минали през 
топлинна обработка. Тогава са лишени от жизнена сила и без такава трябва да минат 
през черния дроб. Сред тях присъствува калция. Такива молекули на нишестето са 
неразтворими във вода.  

Живият органичен калций е необходим за организма, който единствено е 
разтворим във вода. Това са само суровите, пресни плодове и зеленчуци, и техните 
сокове. Такъв, преминал през черния дроб, го успокоява напълно.  

Калций, който се съдържа във всички концентрирани 
нишестени храни и захарта, подложени на топлинна обработка, 
става неорганичен и неразтворим във вода. Такъв неорганичен е 
чужд за организма елемент, поради което при всяка възможност се 
отвежда чрез потока на кръвта и лимфата. Първото удобно място 
за отстраняване на неорганичният калций е жлъчния канал, 
пренасящ го в жлъчния мехур. Следващото удобно място, са така 
наречените мъртви краища на кръвоносните съдове, обикновено в 
областта на корема, което предизвиква подпухналост  при ануса 
(задният проход), образуващи хемороиди. Атомите на 
неорганичният калций случайно преминали през тези части, обикновено идват и до 
бъбреците. При постоянно употребяване на хляб, нишестени и тестени продукти, се 
увеличава количеството на отложения калций, и се образуват пясък и камъни в тези 
органи. 

Тази рубрика се води от Мари Шуан. Ако имате въпроси, относно темата, 
обръщайте се към нея. 

 
2. Кой, кога и защо?  
 

Чудото на Кръстова гора 
Видях цялото небесно царство. В ширина около четири метра и 

дъга колкото Балкана. От кръста надолу слизаха Св. Богородица и 
Иисус Христос. Над главата им малък, къдрав облак. На него беше 
кацнала голяма птица, с разперени крила. В страни от тях, високо над 
главите им, ангели с разперени крила, дълбоко нарязани. От страната 
на Св. Богородица малко по-назад, жена с лента през челото и още 
други като нея. От страната на Иисус Христос само мъже. Всички бяха 
боси, засмени, в златни дрехи, които се вееха като златна паяжина. 
Това продължи около 15 минути и от кръста слезе обло, светло кълбо, 
като пълна месечина. Никой друг не го видя. 

Севдалина 
 
Отново пише Севдалина 
Видях го. Дойде при мен. Беше висок, строен, красив, с очила. Свали ги и лицето 

му се озари с усмивка.  
Пиши, казва и го дай на Мария, за да го помести във вестник "Сияние"! 
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Пропуснат миг 
О,... смъртен миг поспри, 
дай ми мощ момента да опиша, 
не ми отнемай таз възможност, 
за теб да пиша на смъртния си одър. 
 
И гасне бавно огънят в очите, 
и трепета в сърцето ми отмира, 
ума диктува, ръцете ми не слушат, 
и виждам се на две разделен. 
 
До тук животът, по-натам смъртта, 
в средата аз облечен в бяло 
и чувам врява на врабчи гласове, 
и виждам Божий пратеник за мен. 
 
Но...ти, смърт, красива си била, 
за зла те мислих в житейските дела. 
О... вий останали след мен, 
не от смърт, от грях и злоба се боете. 
 
Век, преди Христа живях, 
а с него тук пребъдвам, 
смъртта е миг на преход 
към любов и светлина Христова. 
 
В любов живея и с любов ви моля, 
живейте с добро на воля. 
От зло и грях се вий пазете, 
ако не искате да паднете 
на дявола в нозете! 
Незелит 
 

3. Страница за теб - нашето бъдеще 
 

Приказка  за  хайдушкото  изворче 
 
Тази сутрин, изворчето се събуди с някакво особено предчувствие, че този ден 

няма да бъде като вчерашния, или като всички останали дни. А те бяха така еднакви – 
по цяла нощ трепереше от студ, а денем не успяваше да се стопли. 

Всички знаят, че отронените сълзи са горещи, но паднат ли веднъж – те така 
изстиват, както мъката изстудява човешкото сърце, че дори и слънцето не може да ги 
стопли. Водите на изворчето бяха винаги студени, защото ги събираше от очите на 
хайдушките майки. Затова го и наричаха Хайдушко изворче. 

Годините минаваха. Гордата орлица с малкото орле все така стоеше на каменния 
стълб до изворчето, посрещаше и изпращаше всеки пътник, не пропускаше никой от 
минаващите и пазеше своето орле, като зеницата на окото си. То беше още малко и 
трябваше да расте без дъждът да го намокри, или вятърът да прекърши неукрепналите 
още криле. Но тя нито веднъж не погледна по-ниско от своя пиедестал, там, където 
ромоляха бистрите води. Дори престана да ги чува сред шумните разговори на 
минаващите и воя на транзисторните приемници. 

Младите често си правеха снимки и орлицата си беше избрала вече гордата поза 
на непоколебима и непоклатима от ветровете, а орлето така си и остана – учудено, 
погледнало към нея. То не разбираше много неща, но и не искаше да я пита. Знаеше 
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какво ще му отговори: „ Ти си още малък! Остави това на мен! Като пораснеш ще 
разбереш.” Не можа да порасне като майка си, защото искаше да чуе какво си говорят 
хората, да надникне в техните очи, да долови онзи блясък, който се загубваше и 
изгаряше невидим сред вековните буки, върху мекия килим от мъх и лишеи, папрат и 
букова шума. Затова, така си и остана дребничко орле. 

Само то забеляза, че хората все по-рядко се навеждаха да пият от водата на 
изворчето. Повечето се застояваха на сянка под плачещата върба, свела клони съвсем 
близко до водата на изворчето, като че ли искаше да го запази от някого. Правеха 
снимки на своите момичета, а след това си измиваха ръцете и си отиваха. Само техният 
смях някак неистово се блъскаше в зелените листа. 

И орлето почувства нещо особено в тази утрин. Във върбовите клони едва чуто 
шумолеше нощният вятър, който беше избистрил водите на изворчето и сега си 
отиваше да спи. А слънчевите лъчи се гонеха с едва видимите мехурчета на 
извиращата вода и изведнъж спряха в две тъмни стъкла, до тях още две... Изворчето и 
то притихна. Въздушните мехурчета спряха на повърхността и дори не се разпукаха. 

Момчето остави в страни транзисторния приемник и фотоапарата, приближи се, и 
клекна до изворчето. 

- Виж колко лоши са станали хората! Какво ли не са хвърляли тука. И защо ли?  А 
знаеш ли, колко бистра беше водата? 

- Като сълзите на хайдушките майки - не издържа изворчето и избълбука. – А 
твоето момиче е добро! 

Едва сега момчето откъсна поглед от водата. Малко в страни, с леки, почти 
грациозни движения момичето вадеше разни отпадъци, без дори да я размъти . 

Момчето подскочи към фотоапарата: 
- А сега да направим снимка на нашата пепеляшка. Жалко, че нямам златна 

обувчица... 
- А нима имате осанка на принц?- продължи момичето. 
 После то се изправи и сложи отново слънчевите си очила. 
- След малко ще можете да пиете бистра изворна вода, принце, само че ... аз пък 

нямам рокля на принцеса - продължи тя. 
- Тия пък, седнали за златни обувки и рокли да си говорят – изхриптя орлицата и се 

наежи, като че ли нея ще заснемат. 
Изворчето не я чу и си забълбука весело. Орлето се опита да разпери криле, а 

върбата внимателно отдръпна клоните си за да не му пречат. 
Атанас Пиперов 

Из „Старите тетрадки”. 
 

Символът на розата 
 

 
 
Известно е, че не само всяко цвете има свое значение, но различните му цветове 

изразяват различни нюанси, а понякога и идеи. Така, че един букет от различни цветя, 
може да предаде цяло едно послание на чувствата. 

Розата, с  нейните цветове, пази свои послания.   
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Червени рози 
Те са малко спорен символ.  Някъде пише, че понякога те оповестяват война. По-

популярни са станали, като израз на романтична любов и страст. 
Розови рози 
Показват любов от пръв поглед – обсебваща и бурна. 
Коралови рози 
Страстният им цвят е знак за сладострастие. Специалистите от Викторианската 

епоха съветват да се внимава с това цвете, та да не оскърбите дамата, на която го 
подарявате. 

Светло розови рози 
Знак за радост и щастие. 
Бели рози 
Символ на истината и невинността. Те казват: 'Липсваш ми!' и 'Прекрасна си!' 
Тъмно розови рози 
Казват 'Благодаря ти.' 
Жълти рози 
Символ на приятелство и свобода – не ги изпращайте, ако имате романтични и 

дългосрочни планове. 
Изсъхнали рози 
Свърши се. 

Материалът представи Петър Атанасов 
 

4. Туй що е българско, се е наше 
 

Започваме поредица за живота и творчеството на големите народни певци от 
нашето минало. 

Рубриката се води от Красимир Яранов 
 

Мита Стойчева 
 

На 23.03.1909 година, в село Мекиш се ражда един талант - 
народната певица Мита Стойчева. 

Детство си прекарва в малка, селска къща, при бедни и 
трудолюбиви родители. Много работа, но и много песни се пеят в 
този дом. 

Още съвсем малка, тя се заслушва в песните, които пеят 
майка й и кака й по нивите и седянките. Голямата й обич към 
песните започва от училище, когато нейният учител по пеене е 
Александър Петков. Както песните, така и мелодиите заучава 
първа и пее без грешка със съпровод на цигулка от учителя си. 
Първите песни, които пее на училищните тържества са: "Свири 
нощната фъртуна", "Я ме жени, мамо", "Кавал свири на поляна".  

По препоръка на Александър Петков "Земни", училищното 
настоятелство в селото предлага на родителите на малката Мита, да продължи 
образованието си в музикално училище. Но те нямат възможност за това и както всяко 
селско момиче бива омъжена още на 16 години. 

Желанието й да пее пред голяма публика се сбъдва през 1939 година, на 
селскостопанския събор в гр. Велико Търново. Участват певци от различни краища на 
България. Състезанието продължава три дни. Журито отсъжда първо място за Мита 
Стойчева. Два бели бакъра, с писана кобилица и една сребърна гривна - това е 
наградата й. Оттам започва творческият път на певицата. 

През 1940 година фирмата за грамофонни плочи "Микрофон" в София, я канят да 
направи записи  на 30 песни. А през следващите две години, 1941 и 1942, Мита 
Стойчева записва още 60, за същата фирма. Събира стари песни от селото, които учи 
по слух и успява да обогати репертоара си с повече от 400 нови песни. По-късно ги 
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издава в Института по музика, където обработват текста и мелодиите. Тя е и автор на 
мелодии и текстове на десетки народни песни, но малцина знаят това. 

За пръв път през 1946 година, в програмата на Радио "София" прозвучава песента 
"Стоян месечко думаше". 

Истинският  талантът на Мита Стойчева разцъфтява тогава, когато тя намира 
своята публика и истинските си ценители. Сред хилядите концерти изнесени в цялата 
страна, тя израства като една от най-популярните и любими певици. 

През 1948 година, Профсъюзите я канят да участва в група, която изпращат на 
конкурс в Чехословакия. Сред многото участници, групата печели втора награда. 

През 1949 година, Мита Стойчева постъпва на работа в Радио "София" като щатна 
изпълнителка. Още с първите изпълнения на народните си песни, приковава внимание 
на хилядите слушатели. Отличава се с ясния си и силен глас, с богатството и 
разнообразието на текстовете. 

 

 
 
След време съкращават щата към радиото и през 1954 година сформират група от 

народни изпълнители "Наша песен," с ръководител Мита Стойчева. Изнасят концерти в 
различни краища на страната. През 1956 година правят 30-дневна обиколка в ГДР, 
където концертите са на голяма висота. Тук те спечелват лавров венец и други дипломи, 
които се запазват в "Концертна дирекция". Следват турнета в Албания и Югославия. 

През 1959 година, отделът за народна музика в Радио "София" организира 
честване-юбилей за 50-годишнината, на певицата. Тя получава много подаръци, 
поздравления и награди. Наградена е и с орден "Кирил и Методий" ІІ степен. 

Всичко това я задължава да открива нови и нови висоти и хоризонти пред своя 
талант. Със своите чудесни седенкарски песни, с нежните лирични и пропити с жив 
народен хумор закачливи песни тя доставя истинска наслада и отмора на своите 
почитатели и слушатели. 

За 60-годишния й юбилей, е удостоена със званието "Заслужил артист", а 
Българската телевизия заснема филм за творческия й живот. 

Мита Стойчева си отива от този свят на 20 август 1976 година. 
 
Песен на Мита Стойчева може да чуете на следния адрес: 
http://vbox7.com/play:41f3ced0  
 

Пъстра трапеза на гости на моя град 
Водещ Пеньо Иванов - Ивитал 
http://www.facebook.com/photos.php?id=1662853457#!/album.php?aid=58684&id=1662

853457  
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5. Литература и изкуство 
 

Резултати от конкурса 
 
МЪЖКА КРАЧКА 
Още малко остана, Любов. 
И си вече до мен. 
Само две-три крачки мои, или една от теб 
(мъжка крачка - от ония, големите) 
и с оная дързост хлапашка 
във очите ти ще се спрем. 
Ще запалим камината 
с двете сухи дървета 
и на огъня във езиците 
ще се сгреем притихнали. 
Няма вече да мислим, 
че горчив пелин са годините, 
че вървим все по стръмното 
(а пък то ни води надолу). 
Ще са все ожулени коленете ни 
(с незараснали стари рани), 
ще плющят на живота камшиците, 
но ще бъдем две стиснати длани. 
Още малко, Любов... 
И си вече до мен. 
Само две-три крачки мои... 
Или една от теб. 
Мъжка крачка... 
От ония – големите. 
Весела Йосифова 
 
  
ПРАЗНИК Е 
Денят започна със тържествен звън,  
на биещите ни сърца-камбани,  
разпръскващ със зората вън,   
горещите искри на любовта ни.  
 
Разпалват те огньове по земята,  
стоплят миговете зимни на деня,  
и изписват думата във небесата,  
която влюбените, шепнат си сега.. 
 
Празник е и хор от чудновати птици,  
накацали по покриви и жици,  
пее, на любовта красивата балада,  
за Валентин и неговата вечна клада! 
Дейзи Паттон 
 
Завръщане 
Дали е остаряла любовта? –   
Завита в избелялата ми рокля,  
в косите й – скрежасали цветя...  
Сипи й чаша вино – да се стопли!  
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Неканена се връща в твоя рай,  
ранена птица в пазвата си носи.  
Ако си спомняш как, я приласкай.  
Не я измъчвай с никакви въпроси.  
 
Не я обсипвай с падащи звезди –  
ненужна е и клетва закъсняла.  
Раздай я, както правеше преди –  
без капка жал, за да я имаш цяла! 
Йорданка Гецова 
 
От едно писмо 

 
Питаш ме дали ще те обичам вечно, но аз не зная отговора! 
За мен любовта няма минало, нито бъдеще! 
Любовта не зависи от времето, зависи от хората! 
Не зная дали ще те обичам вечно, но зная, че те обичам сега! 
Не гледам стари снимки, защото емоцията избледнява с времето. Важно е, че 

те виждам сутрин, когато се събуждам – наслаждавам се на кожата ти, на първите 
бръчици около очите и устните, на радостта ти, на усмивката ти! 

Обичам да слушам гласа ти чист и неподправен, различен всеки ден. Обичам 
нежните думи, отчаянието и надеждите ти, защото те правят любовта ни 
пълнокръвна и жива ..... 

Такъв те обичам, защото си ИСТИНСКИ! 
Не чета и старите писма с хилядите „Обичам те”, обещанията, които отдавна 

сме забравили ... Не се взирам и в бъдещето. 
ДА, обичам да мечтая, да си представям картини от необозримото време, но, 

за да стигнем в бъдещето, трябва да преживеем безброй мигове от настоящето! 
Затова не ти казвам, че те обичам вечно – не искам мислите ми да са толкова 
далече и да пропускам щастието от този миг, сега, тук, докато съм сгушена в теб, 
докато усещам милувките ти, ритъма на сърцето ти ... докато те чувствам като част 
от теб самия ... Обичам те сега, защото само сега има значение. 

С обич 
Анонимен автор 
 

                    
 
Алфонс Мария Му̀ха (Alfons Maria Mucha, Alphonse) (24 юли 1860 — 14 юли 
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1939) е виден чешки живописец, плакатист, декоратор, приложник, един от най-
видните представители на ар нуво. 

 
България и нейните красоти 
http://termo.bg/publication/128-otkriy-tvoyata-balgariya   
  
             

6. Историята и философите 
Рене Декарт 

 
Рене Декарт (на френски: René Descartes, на латински: 

Renatus Cartesius), известен още като Картезий, е френски 
философ, математик и физик. Спечелил световна слава най-
вече със своите новаторски философски идеи, Декарт е 
известен и като създателя на декартовата координатна система, 
която повлиява върху развитието на съвременната аналитична 
геометрия и математически анализ. 

Декарт, понякога наричан основоположник на съвременната 
философия и баща на съвременната математика, се нарежда 
сред най-влиятелните мислители в новата европейска история. 

Той вдъхновява както своите съвременници, така и следващите поколения философи, 
поставяйки началото на рационализма, водещото философско течение в Европа през 17 
и 18 век. 

 Декарт е роден през 1596 в Ла Е, Централна Франция, в семейството на Жоашен 
Декарт - юрист с дребна благородническа титла, притежаващ земи в Шателро в 
хугенотската област Поату. Майката на Рене Декарт умира през 1597 и след като баща 
му се жени повторно в Рен, той е отгледан в Ла Е от баба си по майчина линия. През 
1606 е изпратен в йезуитския колеж в Ла Флеш, основан две години по-рано от крал 
Анри IV. През 1616 той завършва право в университета в Поатие, по това време 
хугенотски център, противопоставящ се на крал Луи XIII. 

Бащата на Рене Декарт се надява той да продължи кариерата му в съдебната 
система, но за това е необходимо да навърши 27 години. През 1618 Декарт заминава за 
Бреда, Нидерландия, за да изучава математика и военно строителство в армията на 
принц Морис Насауски. Там той се запознава с физика Исак Бейкман, на когото 
посвещава един кратък трактат за музиката - Musicae Compendium. 

През 1619 Декарт заминава за Германия и през следващите години пътува из 
Европа и прекарва дълго време в Париж. Поради засилването на Контрареформацията 
във Франция той заминава отново за Холандия малко след падането на последната 
хугенотска крепост Ла Рошел през 1628. Декарт остава в Холандия до 1649, като често 
сменя местожителството си. През този период той пише основната част от своите 
произведения. 

През втората половина на 40-те години Рене Декарт пътува няколко пъти до 
Франция. През 1649 заминава за Швеция по покана на кралица Кристина и умира там от 
пневмония в началото на 1650. Тъй като е католик, той е погребан в гробище за 
некръстени деца. По-късно останките му са преместени в Париж, а по време на 
Френската революция - в Пантеона. 

 
Философия 
Философията на Декарт е дуалистична. Дуализмът на субстанцията позволява по 

този начин на Декарт да създаде материалистичната физика (учение за протяжната 
субстанция) и идеалистическата психология (учение за мислещата субстанция). Бог се 
явява своеобразно свързващо звено между тях, като внася движението в природата и 
обезпечава всички нейни закони. Именно той се оказва един от създателите на 
класическата механика за първи път отъждествява природата с протяжността. Чрез него 
е създадена представата за природата като за гигантска механическа система, 
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приведена в движение от първия двигател (Бог). 
Метафизика 
Субстанцията е централно понятие в рационалистическата метафизика на Декарт. 

Той я определя като вещ, която не се нуждае за своето съществуване от нищо друго 
освен от самата себе си, следователно субстанция се явява само Бог. Той различава 
два рода субстанции: духовна и материална. Духовната е неделима, а материята- 
делима до безкрайност. Основен атрибут на духовната субстанция е мисленето, а на 
материалната - протяжността. Освен атрибути, Декарт различава и модуси на 
субстанциите. Модуси на мисленето са въображение, чувства и желания. Модуси на 
протяжността са фигура, положение и движение. 

Гносеологичен метод 
Следвайки идеите на предшествениците си Томас Хобс и Френсис Бейкън, Декарт 

прави опит да създаде такъв познавателен модел, безупречен във всяко отношение, 
който да даде основа за бъдещо развитие - "сигурни и прости правила, такива че всички, 
които строго се придържат към тях, никога няма да нарекат лъжата - истина и без 
безрезултатни усилия ще стигнат до истинното познание за това, което е познаваемо". 

Според Декарт сетивата и изобщо емпиричното познание, изградено върху тях, 
заблуждават. Емпиричното познание и точните науки, изградени на неговата база, са 
колкото полезни, толкова и вредни. Материалната действителност съществува, но тя е 
недостъпна за опита. Затова и цялата тежест на познанието пада върху ума, интелекта, 
който единствен е способен да разграничи истинното от неистинното. Знаменитото 
"Cogito ergo sum" (буквално "Мисля, значи съм", превеждано като "Мисля, следователно 
съществувам") изразява най-точно гносеологичния подход на Декарт като философ. 

Потенцията за самото знание според Декарт е вложена у човека от самия Бог и 
присъства като "вродени принципи и идеи", т.е. знанията, които са единни и всеобщи. 
Класическите мисловни процеси Декарт дефинира като "интуиция" и "дедукция". Под 
интуиция се разбират усилията на ума, в крайна сметка водещи към познанието на 
единното и на Бога. Интуицията е знание умствено и непосредствено. Дедукцията е 
логически извод, по необходимост произтича от предпоставките. Тя е знание 
опосредствено. Тя е елементарна - следвайки обратния път, тя ни дава познание за 
феномените, присъстващи в сетивния свят. 

Гносеологичният идеал на Декарт е интуитивното познание на всички вродени 
истини - всеобщите и необходимите. Индукцията и дедукцията той разглежда като 
средство за интуитивно познание. В пълния си обем интуицията у Декарт се оказва 
непосредствено обхващане на многообразието на абсолютните истини в системно 
единство. Той предявява изискване към интуицията, а именно истините да се схващат 
"ясно и отчетливо", едновременно, а не последователно. Рене Декарт, обаче, не вярва 
дали сами по себе си "яснотата и отчетливостта" могат да гарантират абсолютната 
истинност на нашите всеобщи и необходими знания. Затова се позовава на Бога като 
творец на човешкия разум, чието могъщество е безгранично. 

Разума, ума и интелекта Декарт тълкува като проявление на Божия разум, като 
генетично заложен познавателен модел, от който произхождат "допълнителните" 
разбирания и понятия. Декартовата интуиция се състои именно в обхващането на 
всички външни явления, мисловни парадигми в едно единно цяло - само тогава те могат 
да бъдат до известна степен умопостигнати. 

 
Правилата на Декарт 
1) Никога да не приемам за вярно нищо, за което не знам с очевидност, че то е 

такова, т.е. да избягвам старателно прибързаността и предубедеността и да включвам в 
съжденията си само онова, което би се представило на ума ми така ясно и отчетливо, че 
да нямам никакъв повод да го поставям под съмнение. 

2) Да разделям всяка една от проучваните трудности на толкова части, на колкото 
е възможно и необходимо, за да я разреша по-добре. 

3) Да спазвам винаги ред в мислите си, като започвам от най-простите и най-
лесните за познаване предмети, за да се изкача малко по малко, като по стъпала, до 
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познанието на най-сложните, и като приемам, че има ред дори и между ония, които 
естествено не се предхождат един друг. 

4) Да правя навсякъде толкова пълни изброявания и такива общи прегледи, че да 
бъда уверен, че нищо не съм пропуснал. 

  
Онтология 
Доказателството за съществуването на Бога 
Като логическо следствие от разсъжденията на Декарт следва идеята за Бога. 

Самият той се наема да я обоснове и утвърди в своето творчество. Доказателствата по 
подразбиране са рационални. Тъй като познанието се крепи върху ясни и точни идеи, а 
Бог по презумпция е техен източник, Декарт разсъждава: 

* Идеята за извор на познанието като такова е доказателство за собственото си 
съществуване, т. е. самата човешка психика и стремежът към познание са 
доказателство за Божието съществуване. 

* На второ място е явлението – обект – като нещо, сетивно възприемаемо, но 
разбираемо единствено с усилието на мисълта или разума – само те могат да вникнат в 
неговата същност и да го обяснят. 

В този смисъл обектът съществува само доколкото е познаваем от божествената 
природа, заложена у човека. Така Декарт, макар и да има преки последователи в 
„картезианската” философска школа, се явява пряк предшественик на агностицизма на 
Кант. 

Той обаче излиза от основното християнско понятие за Бога. В Бога Отец вижда 
потенцията на нещата, в Логоса – тяхната конкретизация, а в Духа – тяхната 
реализация. Именно затова, вярвайки в триединния Бог през целия си живот, Декарт се 
спира основно върху аспектите на Светия Дух. При все това философът разглежда 
материята и нейните закономерности като нещо, което е противоположно на духа в 
рамките на сетивното познание. Материалните обекти са познаваеми, доколкото са 
видими за сетивата, но затова и това „познание” е илюзорно, тъй като сетивата са 
несъвършени. Само разумът, който е божествен, може да ги възприеме в пълнотата им 
и да ги обясни. Но материята, както и човешкият дух са крайни величини. Единственото, 
което може да ги обедини, е безкрайният по определение Бог. 

Като равносметка може да се отбележи, че всъщност познавателното 
доказателство за Бога, подобно на това на Блез Паскал, е много повече разсъждение, 
отколкото опит за категорично доказване на дадения факт. 

 
Етика 
Етичните възгледи на Декарт могат да се проследят в неговите съчинения и писма. 

Като отделя в тази област теологията от рационалната философия, при обосноваването 
на нравствените истини Декарт се позовава на "естествената светлина" на разума. 

В "Разсъждение за метода" («Discours de la méthode») у Декарт преобладава 
тенденция на търсене на здравата житейска мъдрост, при което явно оказва влияние 
стоицизмът. В писмата до принцеса Елизавета обаче той се опитва да изясни основните 
идеи на собствения си морал. Тези идеи са: 

* идеята за "съвършеното същество като истински обект на любовта"; 
* идеята за "противоположността на духа и материята", която ни предписва да 

избягваме всичко телесно; 
* идеята за "безкрайността на Вселената", която ни предписва "издигане над всичко 

земно и смирение пред Божествената мъдрост"; 
* накрая идеята "да сме солидарни с другите същества и с целия свят, за 

зависимостта ни от тях и за необходимостта да се жертваме за общото благо". 
В писма до Шаню по молба на кралица Кристина, Декарт подробно отговаря на 

въпросите:* Какво е любовта? 
* Оправдава ли се любовта към Бога единствено от естествената светлина на 

разума? 
* Коя крайност е по-лоша - безпорядъчната любов или безпорядъчната омраза? 
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Като различава интелектуалната любов от страстната, първата той вижда "в 
доброволното духовно единение на съществото с обекта като част от едно цяло с него". 
Тази любов е в антагонизъм със страстта и желанието. Висшата форма на тази любов е 
любовта към Бога като безкрайно голямо цяло, от което ние сме само нищожна част. 
Оттук следва, че нашата душа може да обича Бога по силата на собствената си природа 
- това й дава висши радости и унищожава всякакви желания в нея. Любовта, колкото и е 
безпорядъчна, все пак е по-добра от омразата. Омразата е признак за слабост и 
страхливост. Смисълът на морала е да ни учи да обичаме това, което е достойно за 
любовта. Декарт напада тези, които заглушават своята съвест с вино и тютюн. 

Материалът издири Йордан Иванов 
7. Духовни простори 

 
Духът на България 

 
Войводата на смъртната дружина 

Петър Горов е роден през 1872 г. в с. Заберново, 
Малкотърновско. Дядото, Нико Петров е изгорен жив от турците, а 
баща му – Горо Ников, като участник в Съзаклятнически комитет по 
време на Априлското въстание, едва се спасява от бесилото. 
Семейството на Горо Ников наброява единадесет деца, като най-
малкото е Петър. 

Петър остава сирак на осем години. Майка му го изпраща на 
училище в Созопол, но поради липса на средства, завършва едва 
второ отделение. Петър става овчар. После захваща занаят – 

зидарство и тръгва с калфи, и чираци да строи къщи в турско, и в свободна България. 
Като дюлгерин в с. Аланкайряк ( дн. Ясна Поляна) се среща с дейци и ръководители на 
революционната организация. Ясна поляна, по това време  играе важна роля в 
национално-освободителното движение, като граничен пункт. Оттам се изпраща оръжие 
на четите и смъртните дружини. От там тръгват куриерите и четите за поробена Тракия. 
Обладан от революционния полъх, Петър Горов захвърля занаята и поема по потайните 
пътеки на Странджа. Тръгва по, нелегални срещи, кървави сражения, и затворнически 
килии. 

С полагането на революционната клетва през пролетта на 1902 г., Петър Горов се 
завръща в Заберново. Влиза в контакт с Георги Кондолов и Михаил Герджиков, с 
Димитър Общински и Христо Караманджуков, с Лазо Лазов и Яни Попов, с Пано Ангелов 
и Никола Равашола, с Пею Шиваров и Петър Ангелов. В Заберново го избират за 
войвода на “смъртна дружина”. 

След конгреса на “Петрова нива”, Заберново попада в участъка на войводата Дико 
Джелебов, който възлага на Петър Горов изработването на знаме за четата. Заедно с 
Юрдан Георгиев, секретар на четата, ушиват знамето, на което изписват със златен 
варак четиристишието на Ботевото стихотворение “Хаджи Димитър”: “Тоз, който падне в 
бой за свобода...”, над него – “Свобода или смърт”, а под него – “1903 г., с. Заберново”. 
В десния горен ъгъл, изобразяват изправен на задни крака лъв. 

На 2 август, Петър Горов повежда своята “смъртна дружина” към местността 
“Божеме”, Заберновско землище. Идват и “смъртните дружини” от Калово и Стоилово. 
На 4 август пристига и войводата Дико Джелебов, с четата си. Пред строените на 
голямата поляна четници, Дико Джелебов произнася пламенни слова и съобщава 
дългоочакваната вест: “... на пети срещу шести август – срещу празника на 
Преображение Господне, въстанието в Одринско ще започне!...” 

Заберновският поп Васил Праматаров, благославя знамето. Дико Джелебов го 
поема, целува лъвчето и подава знамето на четника Георги Стефанов. Четниците един 
по един минават под знамето и го целуват. 

Вечерта на 5 срещу 6 август 1903 г. четата на Дико Джелебов води бой с турски 
аскер в Стоилово. За тази битка, Петър Горов разказва: 

“Аз, с моята смъртна дружина попаднах в четвърто отделение, командвано от Жеко 
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Праматаров. То имаше предназначение да води непосредствен бой със самия аскер. 
Бивакът беше осветен от фенери, окачени на високи прътове. Без да подозират какво 
става около тях, турските войски играеха на “Зебек” под звуците на тамбура. Към 11 (23) 
часа се чуха залпове, откъм съседното село Конак. Веселбата при аскера спря. В този 
момент гръмна бомбата на войводата! Нейният страхотен гръм сякаш разтърси 
основите на Османската империя!... Подвойводата ни Жеко веднага изкомандва: “Огън, 
бий!” Дружен залп екна и предизвика сред турския аскер невъобразима паника... 
Започнаха да се чуват отчаяни гласове: “Аллах! Аллах!”... След половин часова стрелба, 
ние преустановихме огъня... Охраната на мизилямина направи опита да окаже помощ на 
бивака, но не успя - нашите куршуми осуетиха намерението й...” 

Сутринта на 6 август (Преображение Господне), на помощ на аскера пристига 
многобройна войскова част. Въстаниците решават да се оттеглят. Оттеглянето става 
организирано, без да се даде нито една жертва. До обяд, те вече са на височината 
“Острата чука”, откъдето наблюдават как турците изнасят от окопите убитите и 
ранените, как палят хранителните си запаси, и се източват към Малко Търново. 

След два дни, четата предприема второ нападение – на голямата турска казарма в 
село Калово, като в ранни зори открива стрелба по нея. Турците изпаднали в паника, се 
разбягват. Въстаниците изнасят муниции и други вещи от казармата, напръскват ги с 
газ, и ги подпалват, а около огъня комитите се хващат на хоро – буйно, радостно, 
комитско. 

“Това хоро не се забравя цял живот!” – спомня си Петър Горов. 
Територията на Дико Джелебовия въстанически участък е свободен. Свободна е и 

цяла Странджа. Народът се радва и слави свободата. Опиянението обаче е кратко. 
Свободата е само един дълъг ден. 

Скътал под антерията си знамето, Петър Горов се установява в с. Паничарево, 
където е семейството му. След амнистията през 1904 г. се завръща в с. Заберново. Там 
укрива на сигурно място скъпата светиня. В стълб за подпора на къщата, издълбава 
специално леговище, в което поставя пушката и знамето, затваря отвора с дъска, като я 
замазва с пръст. Това скривалище е известно само на него и на големия му син Тодор. 

Укритото знаме на четата на Дико Джелебов, устоява на всички превратности на 
съдбата. През 1928 г. Петър Горов го изважда и носи на “Петрова нива”, където за първи 
път се организира тържество за честване 25-годишнината от Преображенското 
въстание. Там знамето е обект на извънредно внимание и преклонение като най-скъпа 
реликва. По-късно, то е предадено във Военноисторическия музей в София, където се 
съхранява и до днес. Това е единственото знаме от Преображенското въстание, 
запазено до наши дни. 

През 1907 г. Стамат Икономов заедно с Лазо Лазов, Димитър Ташев, Яни Попов и 
Лечо Апостолов отново сформират чета и преминават в поробена Тракия. Петър Горов 
посреща вестта за четата с голямо въодушевление. 

Отива на явката в местността “Лещата”, като води там още двама заберновци. С 
верен куриер, Горов препраща четата за Калово, откъдето друг куриер я поема за с. 
Конак. Четата обикаля селата, среща се с местните хора, окуражава ги, повдига духа им 
и подхранва нови надежди. Но предателското око не спи и тук. Чорбаджи Петко от с. 
Конак, влиза в дирите на четата и донася на юзбашията в местната казарма. Започват 
арестите. От с. Заберново са арестувани Петър Горов и другите двама участници в 
срещата. Двамата арестувани не издържат и признават. Петър Горов се държи 
стоически и отрича всичко. Тази позиция на отричане, той отстоява и пред съда в 
Одрин. Осъждат го на три години затвор. Там Петър Горов прекарва само 5 месеца. 
През август 1908 г., съгласно Хуриета, той е амнистиран и освободен. 

През 1923 г. като сдружен земеделец участва в Септемврийското въстание. На 9 
септември 1944  въпреки преклонната си възраст, отново е на страната на трудовия 
народ. 

В автобиографичните спомени на Петър Горов, събрани и грижливо подредени, и 
обобщени в ръкописен (непубликуван) том от сина му Горо Горов. Той е озаглавен “Под 
развятото комитетско знаме - кратки бележки от моя живот”. Старият комита, макар и 
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самоук, с учудваща образност и увлекателност запознава читателя със събитията от 
Руско-Турската освободителна война. С историята на рода Горовци, теглото и 
издевателствата над предците му от турските власти, теглото на колибарските 
разселвания, и преселения. Незаличими остават спомените за срещата му с хората на 
Страти войвода, която описва в раздела “Аз видях хайдутите”, за дейността си като 
“смъртник”, за “Мързевската” и “Граматиковската” афери, илюстрирани с народни песни. 
Като незабравими остават впечатленията му от конгреса на “Петрова нива”. 

Преображенецът Петър Горов доживява дълбока старост и умира на 83 годишна 
възраст на 4.02.1956 г. Погребан е в родното му село – Заберново. 

Авторът е от Страндженският край. 
 

8. Наука за живия Бог 
Никога не разплаквай жена! 

 
Този текст е откъс от еврейската книга Талмуд. 
В нея се описва разговорът на Бога с Човека, съветите и препоръките, които Той 

дава. 
Ето как завършва техният разговор: 
 
Внимавай много, когато разплакваш Една Жена! Защото Бог брои сълзите й... 
 
Помни, че Жената не случайно е създадена от Реброто на Мъжа! 
 
Тя не е направена от краката на Мъжа, защото не бива да е потъпквана от Него! 
 
Тя не е създадена и от Главата на Мъжа, защото не бива да е по-горе от Него! 
 
Тя е сътворена от гърдите на Мъжа, за да бъде равна с Него! 
 
Онова място, малко под ръката му, за да бъде защитена от Него! 
 
Точно на нивото на Сърцето му, за да бъде ОБИЧАНА от Него!... 
 
Малко е нужно, за добрите взаимоотношения 
 

 
 

1. Дайте на своя партньор това, което той или тя искат, преди да са го поискали. 
Бъдете рицари, бъдете дами, бъдете добри! 

2. Балансирайте своите взаимоотношения! Давайте толкова, колкото получавате, 
говорете толкова, колкото слушате, давайте удоволствие толкова, колкото се 
забавлявате. 

3. Дайте на своя партньор пространство. 
4. Общувайте за всичко без да отлагате. Не чакайте! Колкото повече задържате 
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нещо в себе си, толкова повече то ви наврежда. 
5. Общувайте, но не когато сте емоционално възбудени… запазете разума за 

разговорите и страстта за спалнята. Не смесвайте тези двете! 
6. НИКОГА не гледайте на партньора си като на даденост! Това е апокалипсиса на 

всички взаимоотношения. Винаги отделяйте малко време за да благодарите на 
Вселената, Бог, вашата свекърва и добрата съдба, че ви е изпратила вашия любим. 

7. Взаимоотношенията се развиват. Не се опитвайте да избегнете промяната, тя е 
неизбежна. Според Таоизма, ние започваме взаимоотношенията с Ян, мъжкият принцип, 
но ако искаме взаимоотношенията да продължат да се развиват, ние трябва да 
преминем към Ин, женският принцип. Ян е частта, когато се влюбим, правим секс по три 
пъти на ден и се държим сладко и детински. Това е страхотна забава, но може да ни 
изгори, ако не го охладим и преминем към Ин принципа. Ин символизира женската 
енергия на семейството, сигурността и обвързаността. 

8. Опитвайте се да се сприятелявате с приятелите на вашия приятел и да 
свързвате вашия приятел с приятелите си. Суфите казват – покажи ми кои са твоите 
приятели и аз ще ти кажа кой си ти. И най-важното, уверете се, че имате общи приятели 
като двойка. 

9. Не наказвайте! Прощавайте, дори ако вашия приятел ви вбесява и не измива 
чиниите, не си чифтосва чорапите или не проверява джобовете преди да изпере 
червилото ви. Когато наказвате най-близките си, вие наказвате себе си. Това е 
саморазрушително. 

10. Винаги вкарвайте елемента на изненадата. Спонтанността, приключението, 
прекъсването на рутината и правенето на нещо заедно, което никога преди не сте 
правили (къмпинг, пътуване до екзотична държава, планинско катерене) ще създаде 
история, която принадлежи само на вас двамата. 

Съветите са от Гал Сасон 
 

 
9. Нашите съдби и проблеми 

 
Село Писарево 

 
За Петър Георгиев сме писали няколко пъти. Той е човек, който набира голям опит 

в областта на фолклора. Ръководител на състав за изворен фолклор, певец,  
съхранител на национални народни носии, а и човекът, който написва книжка за своето 
родно село - Писарево. Ще си позволя, да представя една част от неговата книга. 

 
 
Първите данни за създаване на селото, са още от римско време около 170-та 

година по времето на Траян. По това време, името му било “Язъжикьой” (слепите 
уруци), тъй като от заселилите се тук турци, единият от тях бил сляп. На мястото, където 
се образувало селото, имало Римска крепост на местността “лозица”. По това време е 
било едно от най-старите села. По време на освобождението, крепостта била съборена 
и върху основите й бил построен женски манастир. В селото е дошъл един българин на 
име Цоньо Цонкин - войвода. Той е участвал с четата си в битката при с. Марен. След 
известно време се завръща пак в селото, наречено Язъжикьой (слепите уруци) и 
запалва манастира. Селото се е местило три пъти. Първо на местността “Лозица”, след 
това по поречието на левия бряг на река Янтра при воденицата и последно настоящото 
село Писарево, на което името произлиза от българин, който бил писар и водел 
сметките на бея в местността “Геран”. По това време, хората са се занимавали със 
земеделие и животновъдство. Не е имало нито училище нито храм. 
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Основният поминък е бил: земеделие, градинарство и животновъдство. За периода 

1900 – 1957 г. голяма част от младите мъже са работели  в други държави. Основно в 
Румъния, Австрия и Унгария. 

През 1867 г. по инициатива на българите придошли от балкана – Димитър 
Атанасов, Пеньо Петров, Иван Ганев, се поставя началото на училището в селото. 
Учениците се събирали в къщите на инициаторите и там се учели на четмо и писмо, като 
са нямали нито скамейки, нито столове. С такива се сдобиват през учебната 1868 – 1869 
г. Пръв учител  е бил хаджи Цоньо. След него е Никола, известен с прозвището “Куцият 
даскал”. През 1870 г. населението в селото нараства (700 – 800 души) и всички 
задружно се залавят да си построят Килия (училище). В периода 1874 – 1878 г. са се 
изредили много учители от околните села. 

Като видели, че килията е вече неудобна за училище и по настояване на 
инспекцията през 1890 г. е построено начално училище, което се съборило от 
земетресение през 1912 г. и отново е построено през 1915 г. Поради нарасналия брой 
население през 1930 г. е построено друго училище - прогимназия и през 1930 – 1931 г. 
са започнали първите занятия в нея.  

След 9 септември 1944 г. в село Писарево вече е имало две училища. Едното от 
първи до четвърти клас, а другото от пети до седми клас. 

На 07.12.1986 г. отново земетресение лишава учители и ученици от собствена 
сграда, което ги принуждава в продължение на осем години за училище да се ползва 
административната сграда на бившото ТКЗС. 

И така на 12.09.1992 г. започва строежа на друго – ново училище, което бе 
завършено на 08.12.1994 г. 

Около 1900-та година  в селото се заговаря и за читалище. Негови основатели 
стават действащите учители по това време в селото. Първоначално то се помещава в 
училището, а през 1905 г. вече има и собствена сграда. От самото създаване на 
читалището се сформира и театрална трупа, жънала големи успехи през годините. Една 
от най-успешните постановки е пиесата “Нонкината любов” (1959г.). В нея вземат 
участие Пенка Панева, Станка Димитрова, Стефан Богданов, Панайот Иванов и други. 
През 1986 г. земетресение прави сградата необитаема и трупата прекъсва своята 
дейност. Последната пиеса е “Болница на края на града”. В нея участие вземат: Любен 
Маринов, Марин Петков, Стефан Панайотов, Радка Славчева, Валентин Петров, 
Димитрана Янкова 

През 1956 г. учителката Бонка Панева събира жените на селото и сформира женска 
певческа група. Тя е и първата ръководителка, а първата песен която групата разучава е 
“Завило сей вито хоро”. Мария Ганчева ушива носиите, с които жените излизат на сцена. 

През 2007 г., със съдействието и организационните действия на кмета на селото – 
г-н Стефан Панайотов, се прави основен ремонт на читалищната сграда. На 13 
октомври 2007 г., тя е тържествено открита от тогавашния министър на културата – 
проф. Стефан Данаилов.  

Мария Герасова 
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 10. Религиозен кът 

Свещено предание 
В точният смисъл на думата, предание идва от апостолско време. Затова ІІ до ІV 

век се нарича "Апостолско предание". Древната църква строго пазела от непосветените 
обещаните "тайнства". При извършването на кръщението и Евхаристията, не 
присъствували външни хора и техният ред не се записвал, а се предавал устно. Това, 
което се запазвало в тайна, съдържало съществената страна на вярата.  

През епохата на свободното тържество на Църквата в ІV век, почти цялото 
Предание бивало писмено отразено и до днес се съдържа в паметниците на Църквата, 
което представлява допълнение към Свещеното Писание. Намираме го в: 

1. най-древният църковен паметник - "Правила на светите апостоли." 
2. символите на вярата, на древните поместени църкви. 
3. древните литургии. 
4. най-древните актове относно християнските мъченици, преди да влязат в 

употреба сред вярващите. Били разглеждани и одобрявани от епископите и се четели на 
обществени събрания на християните. Също под надзора на предстоятелите на 
църквата. В тях виждаме изповядване на Пресветата Троица, Божество на Господа 
Иисуса Христа. Примери на почитание и молитва към светиите, и вяра в съзнателния 
живот на починалите в Христа и други верски истини. 

5. древните църковни истории, особено на Евсевий Памфил, където са събрани 
много предания. Обредите и догмите , като канони на свещените книги на Стария и 
Новия завети. 

6. творенията на древните отци и църквата. 
 
Скинията на откровението 
    ( на Свидетелството) 

 
След изхода на израилтяните от Египет на планината Синай, освен десетте Божий 

заповеди, Моисей получил от Бога и указания за устрояване на скинията.  
Сама по себе си, тя представлява голяма шатра, която служила на Израилевите 

синове за богослужебни цели при техния път към обетованата земя. Скинията стои в 
двор от 100 по 50 лакти (ок.44 по 22) . Дворът е ограден с 60 дървени стълба, с медни 
подложки и сребърни кукички, на които се опъват платна от най-фин лен, наричан 
препреден висон. Източната страна на входа, се закрива от завеса, от синя, пурпурна и 
червена вълна с препреден висон. По средата в източния край е жертвеникът от 
акациево дърво. На всеки от ъглите си има по един рог. Вътре в него е огнището и 
медна решетка на половината на височината. Между жертвеника и скинията има меден 
умивалник върху една подложка, в който се измиват свещениците, за да не нарушат 
култовата чистота. 

Самата скиния е от две отделения с размери: дължина 30 лакти, ширина и 
височина по 10 лакти.  

Конструкцията и е от дълги дъски от дървото ситим, обковани с злато, които са 
закрепени с колчета и въжета. 

Следва 
Материалът изготви Петър Граматиков  

 
 
 



Вестник „Сияние” 8 брой 

18 

11.  Любопитно и забавно 
 
 
Дните на седмицата 

 
Понеделник. Мъжки ден, работен. Който се роди на този ден, с труд ще си изкарва 

хляба и трудът ще е неговият съдбовен знак. Препоръчва се в понеделник да се носят 
бели дрехи. 

 
Вторник. Женски ден, труден ден. Нищо не се започва във вторник. Хубаво е на 

този ден да се носят алени дрехи. 
 
Сряда. Мъжки ден, хубав за всякакви дела. Родените на този ден са уравновесени, 

мъдри и бавни. Ако носите дрехи в синьо или лилаво в сряда, ще е на сполука. 
 
Четвъртък. Отново мъжки ден. Родените на този ден им върви в любовта и 

изкуствата. Добре е да се носят зеленикави дрехи. 
 
Петък. Женски ден, но хубав за бизнес дела. Родените в петък са предопределени 

да се занимават с бизнес, а и там най ще им спори. 
 
Събота. Пак е женски ден. Родените в събота се смятат за „деца на сатаната", те 

са дяволски сръчни и талантливи, инициативни, справят се с всичко. Притежават 
пророчески дарби. Препоръчва се в този ден да се носят сиво-черни дрехи за късмет. 

 
Неделя. Слънчев ден. Родените на този ден се смятат определени за щастие и 

богатство. Съдбата щедро им помага, особено ако носят оранжеви и златно-жълти 
дрехи. 

 
Черните петъци               

 
Петък преди Тодоровден, в който Адам бил изгонен от Рая. 
Петък преди Благовещение, в който Каин убил Авел. 
Разпети петък, в който Христос бил прикован на кръста. 
Петък преди Свети Дух, в който агаряните пленили Александрия. 
Петък преди Рождество на Йоан Кръстител, превземането на Ерусалим. 



Вестник „Сияние” 8 брой 

19 

Петък преди Петковден, Бог дал на Египет жаби и направил водата в реките на 
кръв. 

Петък преди Успение Богородично - в тази нощ Гедеон победил. 
Петък пред Секновение, Ирод убил Йоан Предтеча. 
Петък пред Кръстовден - превземането на град Содом. 
Петък след Кръстовден - Мойсей разделил Червено море и превел израилтяните. 
Петък пред Андреевден - в този ден се явил Ангел Божии на Мойсей. 
 
2011: година на Заека и време за късмет 

 
На власт идва най-големият късметлия. Планетата е уморена от човешки битки, 

хората са уморени от страха и злобата. 
Годината на Заека слага край на черната серия и носи чистота, покой, 

справедливост, любов, доверие и нов - приятен вкус от живота. 
Според китайския лунен календар 2011 година ще премине под знака на Заека. 

След годината на Тигъра бунтар, идва ред на най-късметлийското животно от 
зодиакалното „стадо" на Буда. 

2011 година е четвъртата от третия 12-годишен цикъл от 60-годишния период, 
започнал през 1984 година, съгласно източния лунен календар. Началото на китайската 
Нова година не съвпада с традиционния календар и никога не започва в един и същ ден. 

Годината, според лунния календар, този път започва на 3 февруари 2011 година, а 
последният ден от заешкото царуване е на 22 януари 2012 година. 

Символът на 2011 година е Заекът. Космическият елемент на годината е Метал, а 
цветът - бял. 

Тоест „управител" на 2011 година е Белият Метален Заек. 
Тази комбинация е управлявала човешките съдбини преди 60 години. 
Под знака на Заека са всички, родени през следните години: 
1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, но трябва да се помни, че те не 

съвпадат със западния календар. 
Затова ви предлагаме точното начало и край, според новолунието. 
 
29.01.1903 - 15.02.1904 (елемент вода) 
14.02.1915 - 02.02.1916 (дърво) 
02.02.1927 - 22.01.1928 (огън) 
19.02.1939 - 07.02.1940 (земя) 
06.02.1951 - 26.01.1952 (метал) 
25.01.1963 - 12.02.1964 (вода) 
11.02.1975 - 30.01.1976 (дърво) 
29.01.1987 - 16.02.1988 (огън) 
16.02.1999 - 04.02.2000 (земя) 
03.02.2011 - 22.01.2012 (метал)  
 

Материалите са извлечени от интернет от Георги Иванов 
 


