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TLmedia е наследник на ТаунусФилм - България, клон на една от
най-големите фирми за видеопроизводство в Германия - TaunusFilm
Wiesbaden, започнала дейността си преди повече от 40 години като
спомагателно звено в структурата на ZDF.
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Проект ЕНТУСИАСТ
СПИСАНИЕТО

Скъпи читатели,

Ежедневието - от другата страна!

Мисия: Списание ЕНТУСИАСТ си поставя
интересната и вдъхновяваща задача на
своите страници да поднася материали,
чието съдържание обхваща есенциалното,
градивното, любопитнотo, което може да
се открие и поднесе, в сферата на седемте Лъча на човешкото развитие, а именно:
администрация, религия, философия, изкуство, наука, преданост, делотворство.
За своя политика списание ЕНТУСИАСТ
определя търсенето на:
–позитивния поглед върху разглежданите
проблематики;
–вникване и извеждане на характерното;
–култура, вместо всекидневие.

ПОРТАЛЪТ
Виж повече, знай повече, бъди повече!

Мисия: Уеб-порталът ЕНТУСИАСТ си поставя за задача изграждането на безплатна виртуална библиотека, която да осигури възможност знанието да достига до
своя потребител лесно и безпроблемно, в
удобна форма, с пълнотекстова информация и разработени алтернативи за търсене. Залагаме на постепенното обогатяване
на базата данни с помощта на всеки един
потребител ентусиаст, на когото предоставяме възможност да сподели своите находки по интересуващите го проблематики и с други потенциални “търсачи”.
Ен теос – да изведем в приложност дремещите у човека творчески енергии
и сили...

Пред вас е първият - така наречен сигнален - брой на списание
ЕНТУСИАСТ!
Това е вид изпит за нас, а и за вас също, чрез който се надяваме
да покажем, че всички ние не се интересуваме единствено от
клюките, превратностите в чуждия интимен свят, от катастрофи, престъпления, злоупотреби, бедствия и злополуки...,
а обичаме и да научаваме нови градивни неща, обичаме да се
учим от трудното начало, от емблематичния пример, от споделяния опит, от откривателствата на ума и творческите
постижения, които има по света. Обичаме да сме фенове на
хубави неща - и хубави хора! Но най-вече - ОБИЧАМЕ!
Списание ЕНТУСИАСТ...
В избора на името определящият фактор бе етимологията на
думата “ентусиаст”, тъй като стремежът ни ще бъде то да
открива и представя на вас - читателите, вдъхновението, което може да се почерпи от всяко нещо около нас!
Като инициатори обмисляхме идеята в течение на две години.
Трудно е да се реши издаването на списание, още повече новаторско. Но какво ни дава увереност, че то ще се хареса?
Често ни посрещаха с думите: “О, къде сте тръгнали - хората
искат чалга, хората четат за секс. Имат време само за кратки статии. Вашето списание е много културно. Променете си
проекта според изискванията на пазара.” И все пак след тези
думи на разубеждаване, продължаваха: “Въпреки че е много интересно всъщност. На мен ми харесва, аз бих го чел!”...
Затова решихме, че си струва да опитаме. Вие ще решите дали
е така.
А всичко онова, което не намери място на страниците на списанието, но обогатява и допълва подета вече тема – ще бъде
включвано в портала.
Там стои отворена и дискусията за идеи, предложения и каквото подходящо всеки може да сети.
Нека заедно да “видим, научим, бъдем... повече” от безцветно ежедневие!

От редакцията

ПОРТРЕТв КАРТИНИ
“Ние творим “никъде” в нашето безкрайно “утро”. Нашите цветове - като изразни средства за такива едни
нюанси на душата на живописта - не са материални. С нежни и леки тонове, живописните произведения-мисли са пропити със светлина и любов.
Предсетата за Новата епоха на човечеството и новото съзнание го развиваме без телесна принуда върху живия
образ на тъканта. Ние съзнаваме и се приближаваме към края на цивилизационното развитие на ХХ-ти век.
Нашето съзнание е готово да приеме новото знание и да се развива. Ние сме последните от първите и първите
от последните. Не е едно и също понятието “време”, отнесено към човека на изкуството и към обикновения
човек. Затова нашите произведения са извън тези категории. Понятието “безкрайност на пространството”
също е субективно. “Микро” и “макро” в произведенията ни са относителни. Причината се явява следствие,
а не обратното.
С много любов и копнеж по разбирателство със съвременния интелектуален човек предлагаме на теоретиците понятието еко-био-арт.”

идия Георгиевна Глускина (Юкова)
е известна под псевдонима Глускина в памет на нейния дядо-художник. Родена е на 04.09.1957г. в Харков,
Украйна.

Лидия и Юрий

През 1972г. завършва Детското училище за изкуство
“Репин”, а през 1976г. - Гимназия за приложни изкуства, специалност “Учител по живопис и рисуване”.
Била е сътрудник на Храковското издателство
“Паритет” - автор е на илюстрациите на “Сборник
руски приказки” и на поемата “Руслан и Людмила” от
А. С. Пушкин.
Като сътрудничка на едно израелско издателство,
е илюстрирала фантастичния роман “Война в галактиката”.
Работила е като ръководителка в Двореца на
културата в Кривой Рог в областта на обучението и науката. Ръководила е и Детско студио за
Анимационни филми.

“Сдобряване”
масло върху ленено платно, 92х73

Автор е на три монументални стенописа.

рий Константинович Зельоний
е роден на 19.08.1949г. в Канск, Сибир - в семейството на художник.
През 1980г. завършва Московския университет
“Надежда Крупская”. Работи в Художествения фонд
при Съюза на художниците в Кривой Рог, Украйна.
Основател е на Музея за Модерно изкуство в Кривой
Рог, Украйна. От 1983г. до 1985г. е ръководител на
група художници, наречена “Сплав”, в Кривой Рог.
Автор е на 12 монументални творби (стенописи).
От 1990г. работи заедно с Л. Глускина.

“Еволюция”
масло върху ленено платно, 92х73
Лидия Глускина, Фотография © Любомир Андреев

ПОРТРЕТв КАРТИНИ

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА НОВАТА ЕПОХА
СНЕЖАНА Бесарабова

“Сътворение”, “Сън”, “Полет”, “Еволюция”... Това са заглавия от поетичните картини на двамата украински художници - Юрий Зельоний и Лидия Глускина, обединени под името: “Предчувствие за новата епоха”. Няма думи, които да
опишат изяществото, музикалността на формите, оживени от светлина и цвят, излизащи под техните пръсти.
Впечатлението от творбите е, че си попаднал в света на
вълшебството. Вълшебство, което отпраща в спомена за
най-чуден сън, възвишена мечта, очакване за новораждане.
С толкова чувствителност, с толкова усетност за света
на невидимото - може би от сферите на най-финия астрал
и ментал, са поднесени тези творения, че е основателен
въпроса: кое е по-реалното - видяното с физически очи или
уловеното с тънки сетива. Как са могли тези двама художници да въплътят в платна толкова искряща жизненост, тво-

ряща енергия - с такава прочувственост и любов, е наистина
загадка. Необяснима е и лекотата, с която съчетават предсетата си за багра и форма, за да сътворят една картина
двамата едновременно. “Когато ме попитат как сме успели
да нарисуваме всичко това заедно - шегува се Лидия - обикновено отговарям: разделяме картината на две по диагонал.
Аз, която съм по-ниска, рисувам в долната половина, а Юри
- в горната.”
Когато ги посетих, двамата творци живееха в апартамент
под наем в Пловдив, целият в бяло. Обградени със собствените си картини - окачени по всички стени. Усещането при тази
омайваща гледка е, че пиеш жива вода от някой магичен извор
някъде в Хималаите. Иначе художниците нямат вид на неземни. Издигнатото чело на Юри наистина впечатлява, а Лидия с
рижата си коса и оживен поглед изглежда съвсем недостиг-

нала годините си. Рисуват много, често и нощем, и заради работата си отлагат да отидат на кино или концерт. Понякога
след напрегнат ден пушат, а Лидия Глускина прави великолепно кафе, тайната на вкуса на което не издава. Обичат да
пътуват сред природата - особено по живописни места из
планините, където се зареждат творчески.
“Започнахме да рисуваме тези картини, когато дойдохме в
България” - казва Юрий Зельоний. Картините им от украинския
период са толкова различни от сегашните, колкото е Земята
от Небето. Изпълнени са с пъстрота и живот, но липсва онази изчистена одухотвореност, белязала по-късните им неща.
В България идват около 1995г. година и някакво особено вдъхновение, с което въздухът и земята тук са напоени, ги тласка
към съвършено нов стил на рисуване. Както пеперудата се преобразява от своя пашкул, така Зельоний и Глускина извършват
едно ново раждане в творчеството си. Канени от галерии на
различни градове, те обикалят България със своите картини.
Иначе проблемите, които срещат, са от съвсем материално

“Панспермия” (“Всеоплождане”)
масло върху ленено платно, 92х73

Портрет на НВ Симеон II
Галерия „Ценител“, София
Изложба, 1998

Юрий Зельоний, Фотография © Любомир Андреев

естество - трудността да закупуват бои и рамки (подбират
само най-добрите). Принудени са да рисуват и малки, и по-набързо направени картини, за да се снабдят със средства за
творчеството си. Понеже творбите им, заради специалните
материали, които изискват, излизат страшно скъпо - въпреки огромния интерес се купуват рядко. Юрий Зельоний споделя също така, че техните картини често едновременно впечатляват и плашат хората. Средствата, които припечелват
художниците, с големи усилия и жертви стигат за създаването на нови шедьоври.
Канени да участват с експозициите си в различни страни, Зельоний и Глускина трудно се решават да напуснат
България - страната, събудила творческото им вдъхновение.
Въпреки това, преди няколко години те заминават за Китай,
с намерението да разгърнат по-свободно в материален план
художествените си идеи. А ние можем да се гордеем, че страната ни е вдъхновила такива таланти, дошли чак от Украйна,
но намерили тук духовния си дом.

ПОРТРЕТв КАРТИНИ

Общи изложби
1991-3
Украйна, Кривой Рог
1993
Унгария
1993
Украйна, Харков: Център за нетрадиционна
медицина
1994
Украйна, Харков: Съюз на художниците
1994
Украйна, Николаев: Участие в изложба на
Украинските художници “Цветущая Украйна”
1994
Украйна, Киев: Участие в Националната изложба
От 1995г. до 2001г. имат над 20 изложби в
България:
В София
Руски културно-информационен център, “Арт-36”,
“Крида-арт”, Солунска 14”, Националния дворец на
културата, галерия “Ценител”

“Инволюция”
масло върху ленено платно, 92х73

В Пловдив
Общество за Дружба с народите на Русия и ОНД,
две изложби в Балабановата къща, галерия
“Дисонанс”, галерия на Съюза на пловдивските
художници

ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА
ДВАМАТА ХУДОЖНИЦИ
МОГАТ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ
В СЛЕДНИТЕ ЦИКЛИ

“Време”
масло върху ленено платно, 92х73

В Асеновград: “Карма”
В Стара Загора: Държавната галерия

“ПРОЛЕТ НА ОСТРОВИТЕ”

Във Варна
“Ривера”, хотел “Империал”, Общество за Дружба
с народите на Русия и ОНД

“ДЕВИЦИ”

Още в Бургас, в Рила планинна - Седемте рилски
езера...

“ТАМ, КЪДЕТО ВРЕМЕТО ВЕЧЕ НЕ ОТЛИТА”

Специално може да отбележим изложбата по
повод учредяването на сдружението “БългароУкраинска дружба”, на което двамата стават
съоснователи.

“МЕТАФИЗИЧЕН ПЕЙЗАЖ”
“ПРОЗОРЕЦ ЗА МЕДИТАЦИЯ”

Техни произведения могат да бъдат открити днес
в множество частни сбирки и галерии в Украйна,
Германия, Израел, Гърция, Турция, Чехия, Унгария,
България, Англия, Франция.
Седем от произведенията си художниците са
дарили на детски домове в България.

“МЯСТО, КЪДЕТО НЯМА ТОЧКА”
“Перлен сън”
масло върху ленено платно, 92х73

“ПРЕДЧУВСТВИЕ ЗА НОВАТА ЕПОХА”

“Начало”
масло върху ленено платно, 92х73

СОЦИАЛНОСТ

д ъ р ж а в н и

и н с т и т у ц и и

Конституция, която се приема от парламента, а монархът няма
право да я променя. Конституционните монархии от своя страна
биват два вида: парламентарна и дуалистична.
онархията и републиката са двете форми на управление,
известни от теорията на държавата и правото.
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НАТАША Димитрова

Думата “монархия” идва от гръцкото “monarchia” - единовластие, единодържавие. Тя е такава форма на управление на държавата, при която върховната власт е съсредоточена в ръцете на
едноличен управник - монарх, и властта на монарха по правило се
предава по наследство.
В зависимост от принципа на наследяване на властта монархията бива династична, родова и изборна.
При династичната монархия престолът се предава от баща на
син или от брат на брат (Русия, Англия в Средновековието).
Много по-често срещана е родовата монархия, където действал
принципа на принадлежност към царския род. Често двете преливат една в друга - не са в чист вид, а смесени. (България до канасюбиги Крум е родова, а после династична.)
Особена разновидност е изборната монархия, съчетаваща елементите на монархия и република. Изборна монархия е съществувала във Византия, от нейните 109 императора са убити 74. В
74 случая от 109 престолът преминава в ръцете на цареубиеца
по правото на превземането. Още по-интересен пример е Полша,
където шляхтичите избират краля, т.е. има в чист вид аристократична република с крал.
Монархията е единовластие, но съществуват два съвършено
различни типа единовластие. Ако то е религиозно, т.е. изначално нравствено, ако отстоява националните интереси, то
това е монархия. Ако единовластието е безбожно, безсъвестно, безчестно и антинационално, това не е монархия, а тирания.
Аристотел говори, че тиранията е изкривяване, извращаване на
монархията. “Това е власт на един самолюбец, монархът, ръководещ се от собствените си интереси или интересите на малка
група приближени.”1
Разликата между абсолютна монархия и тирания е огромна.
Всички абсолютни монархии приемат принципа за неприкосновеност на частната собственост. Нито един от абсолютните
монарси не предприема масови конфискации, което винаги правят тираните. И освен това абсолютните монарси се стараят
да не разрушават традициите, а да съблюдават собствената
култура.
При абсолютната (неограничена) монархия кралят взима под
свое разпореждане и законодателната, и изпълнителната власт
(Франция при Людвик XVI, Русия при Иван Грозни и Петър I).
Разновидност на абсолютната монархия е теократичната - при
нея главата на държавата едновременно представлява светската и религиозната власт (например Арабският халифат и
Османската империя).

При парламентарната монархия властта на монарха е съществено ограничена, а понякога и сведена до нула (Великобритания,
Япония). Монархът има представителна функция - царува, но не
управлява. Законодателната власт е съсредоточена в парламента, а изпълнителната - в правителство с премиер-министър.
При дуалистичната монархия властта се разпределя между правителство, което монархът формира и пред когото то е отговорно, и парламент, избиран от народа.
Отново обаче може да се отбележи, че не винаги посочените
обобщения се намират реално в чист вид. Например възможно е
присъствието на Конституция без парламент. Конституцията
се издава от краля и се променя от него, въпреки че формално
го ограничава. А дори и да има парламент - правомощията му са
малки, съвещателни, и няма право да променя Конституцията.
(Така са били за известно време Франция и Швеция, а и други
страни.) Друг парадокс е съвременна Великобритания, която
няма Конституция. Действащите закони дават пълна власт на
Краля - той е държавен глава, сам назначава правителство и го
сваля, свиква и разпуска парламента, има таен съвет (който не
се е събирал от 300г.), главнокомандващ и глава на църквата е,
назначава целият висш клир и т.н. Ако кралицата сега приложи
всички си права, Англия би се превърнала в теократична и абсолютна монархия. Но тя не ги прилага.
Исторически първоначално се развива патриархалната (традиционна) монархия. Тя пряко произлиза от развитието на семейния
принцип и традиционният монарх се възприемал като баща на
поданиците си.
Патриархалната монархия имала свой древен обичай - принасяне на царска жертва. Царят доброволно се принасял в жертва в
името на спасението на своя народ. Саможертвата на Иисус се
приема в християнското богословие именно като царска жертва.
Така я е възприел и Пилат Понтийски - наследник на съвършено
друга митологична традиция.
При сакралната монархия главните функции на монарха са жреческите (Древен и Среден Египет). Многовековната история на
сакралната монархия води до относителна сакрализация на всяка
монархическа власт.
Най-често разпространена е съсловно-представителната монархия. Тя действа в съсловните общества и представлява принцип на организация на представителната власт в общества, в
които действат закрити социални групи - съсловия, от които
непосредствено се избират депутати. В Западна Европа първите съсловно-представителни монарси се появяват още в ХII век.
В много европейски държави тази монархия просъществувала до
началото на XX век. Този тип преобладава в Европа в периода XIIIXVI век.
“Деспот” и “тиран”- днешните синоними за владетел, управляващ с насилие и произвол, първоначално са титли за управник в древна Гърция и древния Изток. Със
значението на владетел, притежател, собственик титлата деспот присъства и в
средновековна България. - Б. ред.
1

При конституционната монархия властта на монарха е ограничена от парламент. Ограничаването на властта се фиксира в
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рическа литература и интернет, от подводни спортове и колекционирането на стари оръжия
и военни принадлежности; пилот и специалист по парашутни скокове, шампион в Националното
рали съревнование.

ОНАРХИЯТА ДНЕС
ЛЮБОПИТНО

Миналият 20-и век беше фатален за монархията като институция. Рухна великата Руска империя, разпадна се
Австроунгарската, прекрати съществуването си Китайската.
И въпреки това монархическият строй съществува в 15% от
страните по света.
В момента под една или друга форма има 29 монарси или монархии.
Кралство Бахрейн има конституционна монархия, кралят Хамад
бен Иса ал Халифа е и глава на правителството, и върховен главнокомандващ. Учи военно изкуство в САЩ и Великобритания.
Ограничава властта си чрез конституция.
Кралство Белгия - конституционно-парламентарна монархия,
начело на която стои негово величество крал Алберт II. След
Втората световна война предишният крал Леополд III в течение на пет години не се завръща в страната, след което е проведен референдум по въпроса за поддръжката на кралската институция от населението и голяма част от гласовете са “за”.
Завърналият се Леополд, наречен Страхливецът заради сътрудничеството му с хитлеристите, обаче е посрещнат с многобройни демонстрации на протест. Кралят се отрича от престола в полза на големия си син Бодуен, а в днешно време на престола
е по-младият му син крал Алберт II, шестият представител на
династията Сакс Кобургготски. Нито един кралски указ няма
сила, докато не бъде подписан и от премиер-министъра.
Кралство Бутан е ограничена монархия с монарх Джигме Сингай
Вангчук. Кралят се отличава с демократични възгледи и смята, че
монархията не е най-добрата форма на управление, понеже престолонаследникът се избира според факта на раждането му, а не
по достойнства. Грижи се за съхраняването на националните традиции, на законодателно ниво се регулират строежите на здания в
национален стил, държавния език и носенето на национални носии;
заради съхраняването на националните традиции в страната е забранена спътниковата телевизия. През пролетта на 2005г. кралят приема решение за отказ от абсолютна монархия и замяната
й с двупартийна демократична система. Копие от проекта на новата конституция е разпратено до всички жители на страната и в
края на годината ще се проведе референдум, в който народът да
подкрепи или отхвърли инициативата на краля.
Политическото устройство на Бруней е конституционен
султанат. Негово величество султан Хаджи Хасанал Болкиах
Муизиддин Ваддаула е 29-ият султан на Бруней, явявящ се едновременно премиер-министър, министър на отбраната и религиозен лидер на страната. Той е квалифициран пилот и един от най-
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богатите хора на планетата. През 1965г. се жени за първи път
за своя втора братовчедка, от която има шест деца, през 1981г.
сключва брак за втори път със стюардеса от Брунейските национални авиолинии, от който има четири деца, а през 2003г. обявява развода си с нея без обяснение за причините и я лишава от
титлата принцеса. През август 2005г. той сключи брак за трети път с 26-годишната Азриназ Хаким, работеща като журналистка и диктор по частния малайзийски канал TV-3.
През 1998г. султанът обвинява по-малкия си брат принц Джефри
Болкиах, заемащ поста министър на финансите, в разхищения за
близо 15 милиарда долара и го снема от поста, след което започва изнурителни юридически дела срещу него. Джефри обжалва
влезлите в сила присъди, под предлог за погазване правото му
на личен живот, но в началото на септември 2005г. председателят на апелационния съд отклонява апелацията на принца като
обявява, че огромните разходи на принц Джефри след 2000г. изключват възможността да се обясни начина му на живот с щедростта на роднините.
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е
парламентарна монархия. От 1952г. кралица и държавен глава на
Обединеното кралство и на 15 страни от Британската общност
(включително Канада, Австралия и Нова Зеландия) е Елизабет II,
чийто престолонаследник е принц Чарлз Уелски. Кралицата е президент и патрон на повече от 700 различни обществени организации, преобладаващата част от които имат силно морално
и социално влияние.
На територията на британската корона има и други монарси аборигените в Нова Зеландия имат кралица на маорите лейди Те
Арикуини Те Атаирангикааху и Туму Те Хеухеу Тукино VIII, върховен вожд (арики-нуи) на кралство Нгати-Туаретоа.
Кралство Дания е конституционна монархия, начело на която
стои кралица Маргарете II. Претендентка за престола става
след поправката в конституцията на Дания от 1953г., позволяваща на жените да наследяват престола. Изучава политология в Копенхаген, археология в Кеймбридж, учи в Сорбоната и
Лондонския университет по икономика. През 1972г. става първата след 560 годишно прекъсване жена, възкачила се на датския
престол. Талантлива художничка, най-известната й работа са
илюстрациите към датския превод на “Властелинът на пръстените” на Толкин.
Кралят на кралство Йордания Абдулла II е потомък на пророка
Мохамед по права линия от 43-то поколение. Увлича се от исто-

Той увеличава броя на местата в парламента, повишава квотата на жените, настоява за по-силни политически партии с добра социално-икономическа програма. Декларира, че най-важното за
него е развитието на демокрацията в страната.
Кралство Испания е парламентарна монархия, начело на която стои крал Хуан Карлос I. Съгласно
конституцията, испанският престол може да се заема само от представители на семейство
Бурбони, преимущество се отдава на преките потомци на Филип V, на мъжете и на по-възрастните от тях. През последните три века Бурбоните няколко пъти губят престола. През 1808г.
Наполеон поставя на него брат си, 5 години по-късно властта на Бурбоните е възстановена. През
1873г. Испания е провъзгласена за република, но още през декември 1874г. Алфонс XII се връща
отново на престола. Най-дългото прекъсване в управлението на Бурбоните настъпва през 1931г.
- Испания отново бива провъзгласена за република и това продължава до 1975г., когато се извършва реставрация на монархията и на престола се възкачва и днес управляващият я крал.

Великобритания, кралица Елизабет II

Кралят на Камбоджа Нородом Сианук по време на управлението на червените кхмери губи двама
сина, три дъщери, два зетя и петнадесет внуци и внучки. През октомври 2003г. по здравословни
причини се отрича от престола и през октомври 2004г. за крал е избран 51-годишният му син
Нородом Сиамони - ерген, живял преди това в Париж и завършил консерватория в Прага.
Катар е абсолютна монархия с емир шейх Хамад бен Халиф Ал Тани, наричан понякога от средствата за масова информация “Близкоизточният Горбачов”. Вследствие на отменената от него
държавна цензура е създаден и каналът “Ал Джазира” (в превод “Островът”). Емирът позволява избирането на членовете на Консултативния съвет на алтернативна основа, вместо да ги назначава
сам и предоставя допълнителни права на жените.
Емирът на Кувейт ал-Джабер ал-Ахмед Ал Сабах е бил преди това министър на финансите, промишлеността и търговията и премиер-министър. Провъзгласен е за престолонаследник през 1977г.

Дания, кралица Маргарете II

Кралство Лесото е конституционно-парламентарна монархия от 1966г., когато страната е
получила независимост. Кралят Летси III се явява вторият в династията управници на страната и два пъти се възкачва на престола - през 1990-та и през 1996г.
Княжество Лихтенщайн е конституционна монархия с управляващ княз Ханс-Адам II. През март
2003г. той побеждава на референдум, позволяващ му да дава оставка на премиера, да разпуска
парламента и да издава еднолично укази без чието и да било разрешение. Твърди, че гражданите на
Лихтенщайн са съумели да създадат уникална конституция, действаща вече 80 години.
Начело на Великото херцогство Люксембург от 2000г. стои Великият херцог на Люксембург
Анри. Той назначава пожизнено членовете на изпълнителния орган на държавата - Държавния
съвет. Анри е активен защитник на дивата природа и съхраняването на екосистемата. Анри е
шестият по ред представител на династията Нассау-Вейлбург.

Белгия, крал Алберт II

Въпреки че Малайзия е конституционна монархия, постът на върховен управител не се предава
по наследство и понятието престолонаследник важи само на нивото на конкретния султанат,
но не и на ниво федерация. При създаването на федерацията през 1957г. се планира върховният
управител да бъде избиран с тайно гласуване от Съвета на управителите, влизащи във федерацията, но по-късно системата е доработена, защото всеки от султаните е можел да гласува
за самия себе си, и се взима решение длъжността върховен управител да се заема от всеки от
султаните на седемте щата на ротационен принцип.
Кралство Мароко е конституционна монархия, начело с крал Мохамед VI. Той принадлежи към
династия Алауити, която води началото си от Али - братовчед на пророка Мохамед. Получава
степен доктор по право в университета в Ница, след което става дивизионен генерал.
Княжество Монако наскоро загуби принц Рение III - единственият монарх в света, комуто се удава през XX-ти век да увеличи своите владения без каквито и да било агресивни военни действия.
Територията на княжеството по време на управлението на Рение се увеличава с една пета в ре-

Малайзия,
крал Ал Мархум Султан Махмуд
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зултат на усвояване на крайбрежните води и земни насипи. На
мястото на принц Рение се възкачва синът му - принц Албер.
Династия Грималди управлява Монако повече от 700 години. През 1918г.
е подписан договор, съгласно който в случай на прекъсване на династията Монако се превръща в автономия под френски протекторат.
Кралство Непал се води като конституционна монархия, но фактически е абсолютна монархия. На 1 юни 2001г. 29-годишният
престолонаследник Дипендра, заради семейна разправия по повод
женитбата му, застрелва краля, кралицата и най-близките си роднини. На престола се възкачва Гианендра, по-малкият брат на покойния крал. Непал е единствената монархия, в която държавна религия се явява индуизмът. Кралят на Непал традиционно се счита
за реинкарнация на Нараяна, едно от превъплъщенията на Вишну.
През октомври 2002г. кралят ликвидира демократичния строй в
страната, разпускайки правителството и превръщайки се в абсолютен монарх. Многохилядните демонстрации не му правят
никакво впечатление.
На територията на Непал се намира малкото кралство Мустанг,
състоящо се от три неголеми града, 24 села и осем манастира с
общо население около 8000 човека. То е под едновременно владение на Непал и Тибет.
Норвегия днес е конституционна монархия. Глава на държавата е
кралят, а висш законодателен орган е парламентът - Стортинг.
Изпълнителната власт се осъществява от назначено от краля
правителство.
След разрива на унията между Норвегия и Швеция през 1905г.
е проведен общонационален референдум, на който 80% от жителите на страната гласуват за принц Карл, след което той
се съгласява да стане първият крал на независима Норвегия.
Днешният крал Харалд V е третият представител на младата
династия на норвежките крале.
Още като принц Харалд твърдо решава да се ожени за продавачката от магазин за облекла Соня Харалдсен. Той уговаря баща
си крал Олаф V девет години да даде съгласие за брака, а баща
му със същото завидно упорство изисква синът му да си избере жена с кралска кръв. Синът се оказва по-упорит от бащата
и през 1968г. Соня Харалдсен става принцеса Соня. До решението се стига след специални консултации на краля с парламента и
при бурни обсъждания на ситуацията в пресата.
В Обединените Арабски Емирства всички емирати се явяват
абсолютни монархии с изключение на Абу Даби, по-близък до конституционната монархия.

стои султан, властта се предава по наследство по мъжка линия.
Оман е авторитарна държава, но тук има повече демокрация отколкото в страни, наричащи се демократични.
Султанът се явява едновременно премиер-министър и министър
на външните работи, отбраната и финансите. Но от друга страна с негово решение от 1991г. действа напълно демократичен
изборен законодателен орган - Съвет на шурите, в който заседават представители на всичките 59 провинции. Населението
избира от 2-ма до 4-ма кандидата за всеки пост, а след това султанът назначава един от тях.
Султанът на Оман Кабус бен Саид наследява престола тридесетгодишен през 1970г., когато в султаната има една единствена болница с 12 легла, а 15 години по-късно на разпореждане на
Министерството на здравеопазването се намират 15 болници,
21 медицински центъра, 4 родилни домове, 74 поликлиники и 35
подвижни медицински бригади.
До края на века в Оман има вече над 600 безплатни училища,
мрежа от професионални техникуми и от 1300 специализирани
центрове по ликвидация на неграмотността сред възрастните.
През 1997г. Оман заема 48-мо място в света по финансово-икономически показатели!
Независимата държава Самоа е конституционна монархия, съществуваща като такава от 1962г. Пожизнен глава на държавата е крал Малиетоа Танумафили II и е най-старият от
настоящите монарси в света (роден е през 1913г.). Съгласно
конституцията, след неговата смърт следващият вожд ще се
избира от парламента, в който заседават само вождовете на
племената. Самоа е известна с високата грамотност на населението - около 97%.
Саудитска Арабия е абсолютна монархия. В края на юли 2005г.
почина принц Фахд. Покойният монарх превръща средновековния
режим на прадедите си в просперираща държава. На престола
се възкачва неговият полубрат - принцът-престолонаследник
Абдула, който и без това отдавна ръководи държавата поради
здравословните проблеми на предишния монарх.
Саудитска Арабия става монархия на база на обединяване на бедуинските племена чрез множество бракове на крал Сауд и това се
случва една година преди откриването на петрола там. Престолът
не се наследява от баща към син, а от брат към брат и чак след изчерпване на братята идва ред на синовете и племенниците.

Държавното устройство е такова, че не може да се предскаже
кой ще бъде следващият държавен глава, но традицията е на
този пост да се избира управителят на Абу Даби.

Кралство Свазиленд съществува от 1968г. От 1986г. крал е
Мсвати III - вторият крал на страната. Мсвати има 12 жени (баща
му е имал 90), като на всяка е построил дворец и подарил лимузина. Съгласно конституцията в страната действа принципът на
двойната монархия, в съответствие с който кралят ръководи
Националния съвет съвместно с кралицата-майка с титла “ндловукази” (което се превежда като “великата слоница”). Обаче освен
Националния съвет в страната действа и парламентарна система от западен образец, която се управлява само от краля.

Султанатът Оман е абсолютна монархия. Начело на държавата

Тайланд е кралство, чийто владетел е включен в Книгата с ре-

Независимост от английско владичество емиратите получават
през 1971г. След приключване на британския протекторат получилите независимост държави сформират ОАЕ от 7 емирата.

и н с т и т у ц и и

кордите на Гинес като най-дълго управляващия монарх. Крал Рама IX е на престола вече 57 години. Завършил е медицина в Харвард.
Кралство Тонга първо в света посреща не само всеки нов ден, а и новата година. Тонга е 13
часа преди времето по Гринуич и 1 час преди времето на Нова Зеландия. Япония например е само 9
часа преди Гринуич. Настоящият владетел на Тонга от 1965г. е крал Тауфа’ахау Тупоу IV - четвърти представител на управляващата династия. Впечатлен от полезните съвети на бизнесмена Джес Богданоф през 1999г., кралят назначава американеца за свой съветник, заповядва
единствено той да се разпорежда с парите му и го издига в ранг първи шут на Тонга. След като
служи на краля в продължение на 2г., шутът избягал с 26 млн. долара, които се равняват на половината от бюджета на страната.
Кралство Холандия е конституционна монархия начело с Нейно величество кралица Беатрис.
През 1884г. е изменен законът за престолонаследниците, в резултат на което право на наследяване получили и жените. Още през 1890г., след смъртта на крал Вилхелм III, на престола се
възкачва малолетната му дъщеря Вилхелмина и нейното управление трае повече от половин
век, през което време Холандия преживява две световни войни и загубва главната си колония
- Индонезия. Кралица Вилхелмина се отрича от престола в полза на дъщеря си Юлиана, от която
по-късно, в резултат също на отричане, властта преминава в ръцете на кралица Беатрис.

Непал, принц Дипендра (в средата)

Кралство Швеция се управлява от негово величество крал Карл ХVI Густав. Той управлява под девиза: “Заради Швеция и в крак с времето.” В съответствие с влязлата в сила през
1975г. нова конституция, на краля са останали единствено церемониалните задължения.
Престолонаследник се явява най-възрастното дете на краля, независимо от пола.
Монархическата форма на управление в Швеция съществува повече от 1000 години. Настоящият
крал се явява седми представител на династията Бернадити.
Съгласно конституцията на Япония “императорът е символ на държавата и единството на народа, неговият статус се определя от волята на целия народ, комуто принадлежи суверенитетът”.

Саудитска Арабия, принц Абдулла Ал Сауд

Япония се счита за най-старата съществуваща в света наследствена монархия, а императорската династия - съответно за най-старата династия в настояще време. Според японските
исторически хроники първият император Дзиму (“Божествен воин”) се възкачва на трона през
660г. пр. Хр. В хрониките се говори, че бил пряк потомък на богинята Аматерасу и сам притежавал магически способности.
В края на 1945г. император Хирохито публично се отказва от концепцията за божественост
на императорската династия. Синът на Хирохито - Акихито - застава на престола през 1989г.
и е 125-ият император на Япония. Той нарушва многовековната традиция съпругата на императора да се избира от императорско семейство - при това не от самия жених, а от придворните
съветници - и сключва брак с дъщеря на бизнесмен. Престолонаследникът принц Нарухито има
само една дъщеря понастоящем. Принцеса Аико идва на бял свят през 2001г. след няколкогодишно чакане на наследник не само от императорското семейство, но и от целия народ. Около 40
години в императорския двор не се е раждало момче и в Япония се очаква промяна в конституцията, която да позволи жени да се възкачват на трона.
В света достатъчно е разпространена ситуацията, когато монархия в страната няма, а монарси има (понякога зад граница). Наследниците на царските родове или претендират (дори да е
формално) за престола, изгубен от предците, или загубвайки официалната власт, съхраняват
реално влияние върху живота на страната. Ето списък на такива държави:
Австрия, Албания, Андора, Афганистан, Бенин, България, Ботсуана, Бразилия, Буркина-Фасо,
Ватикана - теокрация, Унгария, Източен Тимур, Виетнам, Гамбия, Гана, Германия, Гърция, Грузия,
Египет, Ирак, Иран, Италия, Йемен, Камерун, Конго, Корея, Кот Дивоар, Лаос, Либия, Малави,
Малдивските острови, Мексико, Мозамбик, Бирма, Намибия, Нигерия, Палау, Португалия, Русия,
Румъния, Сърбия, САЩ (на Хавайските острови до 1893г. съществува монархия, присъединени са
към САЩ 1898г.), Танзания, Тунис, Турция, Уганда, Филипините, Франция, Централноафриканска
република, ЧАД, Етиопия, ЮАР.

Оман, султан Кабус бен Саид

Норвегия, крал Харалд V и принцеса Соня
7 февруари 1967
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и ще се опитваме да даряваме радост и по-добър живот на децата, лишени от родителски грижи”, казват учредителките на
фондацията.
Вече е факт Великденската инициатива - организираната изложба-базар в София ленд с изработени от децата картини,
пластики, мозайки.
Събраните средства не са много, но до стотинка отиват в домовете, за да покрият някои от първостепенните им неотложни нужди. Общата сума е на стойност 970 лв., а поотделно: за
ДОВДЛРГ, с.Калотина - 190 лв.; за ДОВДЛРГ, с.Доганово - 550
лв.; за ДМСГД, гр.Перник - 40 лв. и за 12 СОУ, гр.София - 190 лв.
Има фирми, които след подавана им информация сами се
свързват с нуждаещите се от помощ домовете (в с.Лесичово,
гр.Перник). Като много основни дарители се очертават майки в
чужбина, които се свързват с фондацията през форумите или
чрез сайта й.

можеш да помогнеш

Научаваме за подети инициативи и в Бургас, Варна - в помощ на
дома в с. Искра; сигнализира се за нужди и се подпомага домът
в обл.Видин, с.Ново село; също домът в гр.Трън (тук необходимостта от помощ е осезателна и плановете са да се засили в
бъдеще работата за подпомагането му), в Благоевград...
Децата в домовете за сираци в България са около 20 000, а майките в интернет-клубовете не повече от 200. Въпреки това
те не щадят своите усилия да събуждат детски усмивки и да
стоплят детски сърчица като макар и с малко облекчават
тежката съдба на децата, лишени от родителски грижи. И се
надяват, че добротата е заразителна.

Движение
на българските
майки
“Проблемите на света не могат да бъдат решени от скептици или циници, чиито
хоризонти са ограничени от очевидните реалности. Нуждаем се от хора, способни да
мечтаят за неща, които никой не е виждал.”

Дж. Ф. Кенеди

рез октомври 2001-ва година в най-големият български портал Dir.bg, се създава клуб “Бъдещи и настоящи майки”.
В него жени, на които им предстои най-великото събите в живота им - да станат майки, споделят радостите и тревогите
си около раждането на бъдещите бебета, около грижите за
тях впоследствие и всичко, което ги вълнува. Така, покрай разговорите за бъдещите и настоящи бебета, се ражда и идеята
да се покаже на практика защо клубът се намира в раздела
“Взаимопомощ”. Обединени от общата грижа за своите деца
момичетата решават да помагат и на чуждите. През пролетта на 2004г. се организира и първата акция. Събират се дрешки за децата в Дома за медико-социални грижи - Перник. Много
от жените носят не само омалели дрехи на своите деца, но и
памперси, пюрета, играчки, детска козметика. Откликът сред
бъдещите и настоящи майки в клуба на Dir.bg, а също и на пишещите в специализирания портал Bg-mamma.com, е огромен
и постепенно момичета свикват не само да пазят дрешките
на своите деца, но и да търсят сами информация къде и в кой
дом имат най-голяма нужда от помощ.
Скоро, благодарение на много майки в страната, се осъществяват контакти с още няколко от домовете за деца, лишени
от родителски грижи - в Кюстендил, Пазарджик, Велинград, с.
Лесичово, с. Дрен и две училища в София за слепи и за глухонеми деца.

През изминалата 2004г. се организират 4 големи акции в
София (Южният парк и София ленд са сборните пунктове), на
които се събират помощи за тях, а оттогава насетне домовете многократно биват посещавани от доброволци, които
участват заедно с децата в техните игри, слушат ги да пеят
и рецитират, учат ги да рисуват и се цапат наравно - и дори
повече от тях - с боички.
От натрупания вече опит става ясно, че обикновено най-голяма е нуждата от памперси, храни, санитарни материали,
обувки и бельо. Но пълният списък е дълъг и нескончаем. Има
нужда от средства за ремонти, от нови гардеробчета и спални комплекти, от покривки и завеси, детски колички и проходилки, велосипеди, констуктори и всякакви други игри и играчки, на които децата изключително много се радват (също
на шоколадови или каквито и да било други лакомствата, недостъпни без дарителствата за тях), дрехи, хавлии и кърпи,
книги, спортни и ученически пособия, касетофони, а защо не
и компютри...
През февруари 2005г. “двигателят” на всички акции - две
момичета, Росица Букова и Мария Милева, регистрират
официално и Фондация “Движение на българските майки”,
подкрепени от доброволците в проекта. “Оттук нататък
отговорността ни е още по-голяма, но с нея и удовлетворението от нашата помощ. Ще продължаваме да бъдем заедно

Основна грижа на Фондация “Движение на българските майки”
е с постоянство, самотвержен и доброволен труд да показва
каква огромна сила е майчината любов и грижа. Фондацията си
поставя като основна цел изграждането на мрежа от доброволци в цялата страна, с която да се обхванат колкото е възможно повече домове и благодарение на която да се разшири
търсенето, осигуряването, предоставянето на всякакъв вид
помощ за тях.

Сметка за ДАРЕНИЯ
Първа инвестиционна банка
Номер на сметка: 1043983402
Банков код: 15091501
За повече информация посетете сайта на
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В слънчевия неделен ден на 25 септември 2005г., петнадесет
деца от домовете в с.Доганово, гр.Трън и гр.Перник намериха
свои закрилници и морални наставници в лицето на своите
кръстници - доброволци на Фондацията “Движение на българските майки”. Децата са на възраст от 3 до 15 години
и са кръстени в манастира “Св.св.Петър и Павел” - с.Долни
Лозен, лично от Знеполския Епископ Николай. Освен за самата церемония, кръстниците от Фондацията поемат и голямата отговорност на дългосрочен ангажимент в грижа за
своите кръщелници.

Кръщаване в манастира „Св.св.Петър и Павел“, с.Долни Лозен
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В българина е вградена сянката на
Мъдростта!

Ш К О Л А З А Д У Х ОВ Н О В Ъ З М Ъ Ж А В А Н Е
ВАКЛУШ ТОЛЕВ

ДИОНИС - ТАНГ РА - ХРИСТОС
е великият духовен триъгълник
над българската земя!
ългария - школа за духовно възмъжаване е особен род предизвикателство. Защото
България не е школа само за мъжество - онези копия, които са имали победна власт; онази конска опашка и оня орел, който след това става знамение на българските победи. Тя не
е само прозрението на българина в приложността му на военното, бойното изкуство, което създава ордени; не е само властта и победната институция - само с това не можем да
характеризираме проблема за възмъжаването. Искам да спра определението именно върху
духовността - школа за духовно възмъжаване! Защото това е във вибрационна хармония, в
една пълна съпътност с Учението Път на Мъдростта.

Какво е онова, което можем да изискаме, за да имаме една пореална, а оттук вече и изведена в нейната мистичност или
абстрактност формула що е България? Нашите историци
говорят за няколко Българии, но в края на краищата има само
една - тук!
България безспорно е с много прославности в осъществяване на своето историческо присъствие в тези земи, макар че
българите са минали през много други места, оставили са
добри дири, сели са странни семена, които светът е нямал.
Историята ни е по-дълга от тази, за която човешката история свидетелства. Не е само проблем на доказателство, че
един от синовете на Ной, както се твърди, е утробност на
българина. По-съществено е другото - това, което казвам за
неговия основен белег - че българинът е духовен, а не само покрит с бойна слава. И не само защото е изключителен в своето трудолюбие, е оставил плод на ръце, имал е благополучие,
могъл е да направи една държава, която граничи с Адриатика и
Черно море, с Карпатите и Бяло море...
Кое е онова, което дава лик на българите за духовно възмъжаване? Имаме ли някакви други факти, определили това тяхно трайно присъствие тук (повече от 13 столетия), когато
са бродили къде ли не? В “Шестоднев” на Йоан Екзарх, който
е короната на културата на Златния век на България, се говори, че тесалийските мирмидонци на Ахил са българи. Значи
ние имаме едно предшествие в тази земя с хилядолетия. След
това същите българи са минали през много култури; минали
са през големи планини, а планината е част от заслона, тя е
идея! Ето какво е събрано в България и създава наистина една
школа за духовно възмъжаване.
Коя е обаче властността, която задържа българите тук и ги
кара да правят това, което е изключително и в миналото, но
най-вече в бъдността? Кое е онова, което дава характер, за
да кажем защо точно тази страна? Нима няма други страни в Европа, нима нямаме белязани страни и извън Европа?
Защо България съм извел на един пиедестал, че тя е школа
на духовно възмъжаване, което безспорно ще даде и култура на бъдността? Защото Третото хилядолетие е белязано с
предназначението България да даде на света нещо, което йерархията на Духовните вълни носи и търси планетна утроба,
която да остави на света една нова духовна култура! Какво
е нужно за това?
Необходима е първом земя, и то осветена, необходима е харизмата, дори името на тази земя! Такава, която трябва да
бъде отличаваща се. Защото земя имат всички, но това, което е тя тук, не е само, че е станала територия, а че територията е станала знак на държава. А държавата е организирана социалност и изградени институции, които правят
култура!
Земята, която обитава българинът с поселението си сега,
а и в едно свое предшествие, се е наричала Тракия. Тракия на
финикийски е Ракхива и е означавало “небесна твърд”, “етерно пространство”. Не това, което се разбира сега, не тази
междина между гледа на човешките очи и малко по-голямата
астрална пробудност, не етерен двойник! Под “етерно про-

странство” в далечината на хилядолетията се е разбирало
точно онова, което провиденцията е създавала като познавателност у нас; разбирало се е именно духовната еманация
на това, което ние наричаме сили, а сме го изповядали като
Божество - Небе. То е градирало пластове със своя ментален,
душевен и духовен свят и по този начин е изграждало духовното възмъжаване на България.
Ето в наличие първият фактор, за да можем да кажем, в протяжността на историческото осъществяване, наистина ли
България става школа за духовно възмъжаване.
Кой е другият необходим фактор? Защото може да има
територия, може да има земя, която е осветена, но там, в
самата идея на Сътворението, най-същественият фактор
е този, който трябва да прави оплождане. И какво беше казал Творецът: Да сътворим човека по Наш образ и Наше подобие!
Следователно другият фактор е човекът, т.е. личност.
Имаме ли такава личност, за да твърдим, че наистина
България е школа на духовно възмъжаване? Да, имаме едно
божество, облечено в човешки образ, което безспорно е същност от същността на Твореца и родител на това, което
нарекохме потекло. Имаме едно стихийно божество, найвластното в цяла Европа - Дионис, или Бакхус на латински. (А
“Бакх” или “Вак” значи висша духовна сила.) И това божество
е на разрушението и възкресението (както Шива в индийската култура). Разбира се, след хилядолетия вече е идването
на Христос в идеята да възкръсвате не с външна сила, а с вътрешната своя будност - в гробницата (а тялото ни е една
гробница) да извършите великото Самокръщение, за да може
да направите Възкресение. Най-голямата властност, която
земята и човекът са чакали в послание на благодатната воля
на Твореца, е била именно това - да разрушавате, но да може
и да възкръсвате! Разбирате ли какво е носело тук това божество с енергия на смърт и възкресение?! Пазвите на тази
гръд, която сега ние наричаме България, са обиталище, а безспорно и храмов отвод на енергиите на това, което се нарича смърт, а тя ще е най-новата добродетел в битието на
човечеството, защото е знакът на безсмъртието. Нейният
ликов образ в лицето на Дионис е именно възкресение. Този
излив е безмерен и той импрегнира с духовността си цялата
наша земна плът.
Третата потреба е морал. Моралът, това са добродетелите, с
които ние сме огърлени, с които се изграждаме. Религиите, разбира се, ги приписват на боговете, за да ги изискват от човека. Като
път за съвършенство моралът изработва у нас поносимост за
знание, което пък е пътят за духовно живеене. Но няма отговорно
знание без божествени добродетели! Добродетелите, в акта на
утвърждението си, са искали от човека и поведение на признание
към кумира - това, което се нарича обред.
Следователно, четвъртата потреба е обред - израз на
вътрешния образ на религиозно съзнание и повеление. Той
е, който поддържа устойчивостта и уплътнява усвоената духовност. Обредите целят да събудят и чувството
ни на дълг към щедростта на Божеството. Обредът е земно притегляне на човешката душевност, но и съпричастие с
Всемирността!
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Византия да вбие своето копие - румфея, в нашето медно
гумно, където е светилището ни. Два века те не могат да ни
победят в гръд; два века с Танг Ра сме непобедими!
Така се сплита венецът над тази свещена земя, която придошлият българин осветява след това с още едно велико знамение - знамението на Сина Човечески, Който прави
Самокръщение - възкръсва и става Син Божий. Той не е отрицание на Дионис и Танг Ра - Христос е друго Възкресение и
друго Небе. С него се направи триъгълникът над България.

Дионис - Танг Ра - Христос
е великият духовен триъгълник
над българската земя!

Ваклуш Толев, Фотография © Любомир Андреев

Земя, личност, морал и обред
са приложната необходимост
за духовното възмъжаване!
Така започват да се създават институции, култури; започват да се създават школи, светилища; започват да се създават учители, оракули - изгражда се духовната физиономия на
тази земя, хранена от енергиите на съответното божество
и поселниците, каквито са били траките. Те не са компонент
в историко-етническото ни ядро, но като психологическа
даденост са в сърцевината на националния ни дух. Знайна е
тракийската култура, и то много подчертано, защото тя,
обратно на цялата култура на човечеството, изповядва възхвала, тържествен химн на смъртта и, разбира се, умерен
плач на раждането. Затова при тях ще намерим Залмоксис една от най-великите земни личности - личност, която е роб,
която е жрец, която става цар! Залмоксис приема жертвоприноса си, за да може отгоре, от Небесните полета, да бъде
благодатен извор на просперитета на своя народ.
И имаме един образец, който ни оставя тази велика тракийска култура: Перперикон - най-големият храм, чийто културни пластове са отпреди 9 хиляди години. А пирамидите
са само на 4-5 хиляди, както и културата на Индия е само на
5 хиляди години. Имаме и тракийски гробници... Идеята за безсмъртната душа е била будността в отговорност да се изграждат гробници. Защото гробниците, както пирамидите,
са свидетелства за безсмъртие.
За да бъде попълнена духовната култура - предназначението
на Тракия за свобода от заземяване, тук идва българското
божество Танг Ра. Танг Ра на всички езици на далечния Изток
(китайци, монголци и пр.) има един превод - “Небe”. Велико

Небе! Така тази земя става магнитна потреба, която извежда и довежда онова, което някога си е отишло - българинът.

Българският народ единствен в света
е имал само една книга - не книгата
на земята, а книгата на Небето!
Българската душа никога не е смущавана от чужди божества
и никога не е разпилявала енергии в многобожие. И има нещо
още по-странно: Танг Ра няма баща и майка, няма ангели и сатани - нито излишна добродетел и покров, нито съблазън!
Тангризмът е най-изчистеният монотеизъм в света, единствената религия, която няма раздвоение, която няма огледален обратен образ. Тук идва една духовна култура в лицето
на това Божество, което носи един особен морал: “Танг Ра
знае, Танг Ра вижда!” С окото на Танг Ра еволюцията градира
моралната таблица на българина. Танг Ра няма добродетели,
той има прозрение!
И още нещо - Танг Ра носи висшата духовна енергия, с която
именно божеството на възкресението е напоявало, импрегнирало е тази земя - енергията, наречена Оренда. Към прилива
на Мировото съзнание, с което имаме възкресение (но не още
идея за Единосъщие, което Христос направи), идва Танг Ра,
който локализира своята Оренда в главата на хана. Ето защо
казвам, че история се прави от волята на цезаря, но винаги и с
молитвата на жреца!
Така Танг Ра предоставя няколко свещени повеления в държавата ни, когато българинът тук прави институции. Не
е проблем само дали Мадарският конник - това храмово капище, е акумулираната идея на нашата национална битност
- великата мистерия на религиозната ни съвест. Създава се
една много странна доктрина: българинът не позволява на

Прозрението за кръщението на българите е действително
историческа потреба. Необходимостта е да се направи единството между Дух и материя, между добродетел и знание
- ето потребата да извикаме на живот Христос. С каква
далновидност! И виждаме линията - лъча на просветата, на
просвещението, защото невежеството е най-лесната плячка. Кръщението на българите е нещо, което го няма в света - свят, който е трябвало да смени стихийните си богове с
Христос. В душата на българина обаче е трябвало да се смени само един Бог. Дори не да се смени, а да може да се приеме
Синът Човечески и да Го направим така възкръсващ, както в
тази земя преди това е възкръсвал Дионис.
Ето кое съставлява енергиите на това България да бъде школа на духовно възмъжаване. И тя го показа из началните си
още векове и ще го показва до своя неопределен още завършек. Защото империи като Римската, като Византийската,
като великата империя на Наполеон и пр. ги няма.
А какъв е моралният статут, който изгражда институцията ни? Това е статутът на свещения меч. Българските ханове, когато подписват договори с византийските императори,
не приемат само клетва в светото Евангелие, а изискват да
бъде целунат свещеният меч - свещената клетва на българина! И само ние имаме символ седмолъча звезда - седмицата.
Нямат я другите. Само ние, българите, имаме седмолъчна розета с изписани имената на седемте небесни светила! В същото време сме имали и орела - водаческото начало в бъдната история на България.
С какво друго се ознаменува тази земя, кой е другият белег, за
да стане тя именно школа на духовно възмъжаване? Има в нашата старобългарска литература един израз “Приложение книг”.
Приложение книг - това е великият Събор (893 г.), в който ние
правим своето не само кръщение вече, а своето велико търсено
знание - култура. Да влезе в институциите ни старобългарското писмо, да ратуваме за самостоятелна църква…

Своя азбука, свое служение, своя базилика.
Това е другият триъгълник.
Така започва и се създава онова, което никой пак няма в света
- златни епохи имат, сребърни и глинени, железни и какви ли
не, но Златен век на книжнина, на духовност - нямат! Мнозина
могат да се хвалят със своите философи, но малцина могат да кажат, както нас, че имат мъдреци, духовни учители.
Така охранихме азбуката, която бе предопределена за други,
но предназначена за българите. Златният век е една велика

страница в душата на нашия народ - културата е националната кръв на българите!
Тогава се питаме - кой ни съхранява в падения и във възходи? Дали паденията не са добрите ни уроци да се съхраним
за това, което една бъдност ни готви - готви на нас, българите, които в своята мощ диктувахме световни култури
и граници? И когато се виждаме в едно петстотингодишно
робство, влизаме с голямата идея на исихазма - мистичното,
безмълвното Християнство - в своята вътрешна пещера,
за да го понесем с духовната отговорност пред континент,
земя и Небе!
Българите прекланят своя меч и застават на страната на
онази сила, която спира и акумулира инвазията на азиатството, за да може да предостави на Европа да изгражда
поне етажите на цивилизацията. Защото Европа култура
не можа да направи, а върна културата на древността. Това,
което умът дава, е цивилизация - култура се създава от големите духовни вълма, които разгарят световната откровеност, тайната на интуицията! Правим и един прорез с богомилството, независимо от дуалистичните му начала, което
след това създава тревоги и битки в Запада.
Когато даваме преценка на българите, трябва да кажем, че
сме били под робство, но никога роби! Затова след като се
освобождаваме и правим Търновската конституция в 1879
г., там има един член (в гл.XII, дял I, чл. 61), който определя,
че всеки роб, щом стъпи на българска територия, става свободен! Това е психологията ни и в цялата ни история хилядолетна - да създаваме път и идеология за свобода. Българите
нито в личното си поведение, нито в социалната си доктрина,
нито в приложната си победност сме прилагали някога робство! Побеждавали сме, но никъде не сме правили роби.
Ние, българите, винаги сме имали морално огледало. Затова
не правим кръстоносни походи. Калоян не приема призива
на папата и не облича тогата на крал - отказва да участва
в кръстоносен поход. Нашата огледална будност не ни позволява да приложим и доктрината на Инквизицията, която
води своята утроба от Синедриона, обявил Онзи, Когото изповядваме, за богохулник, а Римската империя пък Го обявява
за бунтовник.
Ето от това сме опазени! Каква странност намираме в
Книгата на живота на българина, в който няма нито един позорен Василий - българоубиецът. А и цялата Инквизиция не е ли
един позор?! Това носим - идеи за възмъжаване, с които после
в годините на небройност, бих казал, но вековни, трябваше да
дооформим характеристиката си, и то безспорна характеристика на мъжество и Дух. Разбира се че в пазвата на възмъжаването ни влиза и това, което е негаснещият огън в светилището на българската будност - Будителството, възраждането,
което сме осъществявали. Будителството е провиденция
на Духа в историзъм! Една тайна носи българинът - Огънят! И
тогава, когато се е мислило, че огънят е загаснал, в пепелта са
стояли въглените и именно нашето Будителство слага вятъра на националната доблест. Издухваме пепелта на вековете,
извикваме това, което предназначението ни е дало. Така тръгва нашето Възраждане, което има много богата и провиденциална историчност. То не започва с ренесанс на гръцката стара
философия - за разлика от Европа. Ние не преселваме чужда
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култура и философии, защото имаме достатъчно величава
своя култура като същност, а и притежаваме знака на една
белязана земя. Нашето народно будителство, Възраждането,
е уникат - няма го в световната история! То е национална отговорност - една от най-големите ни идеи, която сложихме в
пазвите на бъдещето, защото го усвоявахме в приложността на едно минало. Никой не можа така добре да квалифицира
душевните правила, никой не създаде такъв статут властен,
както Паисий: “Имали сте култура...!” “Имали сте” е възкресението ни - българският народ има духовността да възкръсва!
Тогава можем да разберем нашата изповедност в столетията
на робството и каква битка сме водили.

Битка за просвета, битка на меча и битка за
моление. Това е пък триъгълникът на българското Възраждане!
И ето една даскалоливница - идеята, линията на триъгълника
за просвета, битката за просвета. В българина не е болката
да го просветиш само, а да го посветиш! Това правят нашите
школи. Ние нямаме институция държава, а създаваме Книжовно
дружество - Българска академия на науките. Кой не възмъжава
- без налична социална и политическа свобода, в такъв акт! Ето
и читалищата, които наричам винаги академии на българското
знание, ето и тоягата на хаджи Генча - символ на нашето училище, килийно или гимназиално... Тези символи не могат да бъдат
забравени, тази тояга е носила енергия на възмъжаване!
Още по-странното - имаме и мъже, чийто дух никога не е смутен, защото възмъжава в тази школа на духовност. Мъже,
които живеят с тревогите за онази свобода, която трябва
да ни донесе битката на меча, кален през това огнище на школата за дух. Една велика тайна знаят те - идеята на възкресението, пътя на възземането. Защото това е богатството
- да имате от всичко! Тези мъже, които носят обидата на
личната доблест, на осквернената сестра или майка - тези
синове имат не идея за протест, а право на бунт. И това правят - бунт, който е огнената стихия на възмъжаващия дух.
Светостта на оскърбената съвест и поругана чест не могат
да не те пожертват! Това е голямото тайнство - идея за без-
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А в Лъча на молението - битката за моление, Българската
православна църква, без да съществува като институция в
оробената епоха, прави институционни дела! Застава срещу
Цариградския патриарх и извоюва Екзархия, без да имаме нито
институцията държава, нито институционно свободна църква. И Екзархията ни бележи границите на бъдна Санстефанска
България! Ползваме нещо страшно голямо - ползваме идеята
на възкръсналия Христос - Възкресението, когато обявяваме на 3 април 1860 г. независимост на Църквата. Защото
Възкресението не е феномен, а идея за живот!
Коя е идеята на бъдещето? Свободата! Животът е едно голямо насилие, насилие обаче, което не ви краде най-важното свободата, а ви слага в епохата на тревожна лична голготска
пътека. Да не крадеш, а да си извоюваш свобода!
Затова, за да имаме история, нужна ни е доблест, но ако искаме да имаме отношение към света, трябва да имаме идея
за Бога! Това е поведение на молитва, но не баналната, която
всеки ден слушаме в църкви, в салони, а молитва вътре у нас.
Защото за първи път Мъдростта поставя въпроса - олтар
Книгата на Живота, която е съзнанието на Бога у нас. Не олтар, който с хилядолетия е за един трансцендентален Бог,
Който е вън, а за иманентния - Бог вътре у нас.
Воля, въображение и духовност е характеристиката на българския народ! Тогава какво ни е определено? Определено ни
е на света да дадем една нова Духовна вълна - на знанието,
вълната на вътрешното откровение; да направим таблица не
на добродетелите, а на прозрението.
Третото хилядолетие е предоставено на българите! България
е избраница на Божия дух! Затова изходихме Голготски път
- с едно лично битие; затова имахме столетия робство
- едно социално Разпятие; и в края на краищата, затова приехме голямата идея за вложената възможност в човека за
Възкресение - т.е. едно Мирово битие. Човекът е една необходимост на Бога, а на тази земя се възмъжава с Дух и служение без Себе си!
Българският дух трябва да възмъжее в приложната теза на
една нова духовност - Духовната вълна на Мъдростта!
Родопа планина, Фотография © Александра Вали
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Агни Йoга - човекът и Вселената
ИНТЕРВЮ ЗАД КАДЪР С ЛЪЧЕЗАР КАРАИВАНОВ

Агни Йога - това е една
много
пространна материя, а нашият екип се
занимава с превода и редакцията, т.е. с издаването
на цялата поредица от книги в
България. Това са 15 книги, голяма материя. Минаха 11 години
от този момент, в който ние се срещнахме с тази поредица,
излязла на руски и решихме, че трябва да започнем нейното
издаване на български език. Нямахме естествено опит - преводачески, редакторски, нито пък като издатели, но решихме
че това е важно, че самата материя е важна и е хубаво българкият читател да се запознае с книгите на това учение.
Няма да кажа, че беше лесно, но беше много приятно, беше
много полезно за нас. Доставихме радост на много хора, които намериха себе си в тези книги...
Относно съдържанието - мисля че истината винаги е една.
Тя е съществувала много преди човека да започне да населява
тази Земя. Ще съществува и след него. Това, което я прави
различна през различните епохи, е различният ъгъл, под който
я гледа човек и различната степен, в която той може да я разпознае. Едно и също нещо има своите качества, които не могат да бъдат показани веднага. На едно дете може да се обясни даден предмет само постепенно. Ако това е някакъв плод
- може да се каже, че той е зелен, сладък, сочен, а отностно
биологичния му състав, молекулярната му структура и т.н.
детето ще разбере, да кажем, в 6-ти клас. Много повече неща
ще разбере в 12-ти, което не означава, че плодът вече не е зелен, не е сочен и сладък, нито пък означава, че онова, което
то най-напред е разбрало за него, има по-малка важност отколкото това, което то научава сега. Чисто и просто през
цялото време на своето развитие и на своето добиране до
истината за този предмет то постоянно я обогатява. А има и
една особена логика, поради която човек се добира до истината постепенно. Той трябва да съзрее за конкретната истина,
защото трябва да може да я разбира. Аз предполагам, че и на
3 годишно дете може да се говори за молекулярната структура на крушата и все пак то определено няма да разбере. Но
не е и само това - може тази подранила истина да му свърши
лоша услуга. Представете си, че то си послужи с нея някак
неправилно - представете си, че си каже, че няма да се храни
вече с молекули, а иска да яде нещо сочно и зелено, и в този
смисъл то може вече да не яде круши или каквото си предста26

вите. Тоест подранилата истина не върши добра работа на
хората. Те могат да я използват неправилно. Затова и хората
се добират до истините точно, когато са вече зрели за тях.
Следователно никой не крие истината. Няма нищо мистично.
Мистичното е предпазно. Мистичното и съкровеното е възникнало, за да предпази хората от грешки. Всъщност всичко
е за тях, всичко е за хората. Нищо скрито няма и няма да има
след време. Просто се дава постепенно, защото и най-здравата торба, когато се претъпче, се къса, а никой не иска да бъде
скъсана торба, нали?
Един интересен, един особен критерий в моята лична оценка
за ученията, това е мястото, което те поставят на човека.
За мен той не е придатък към нея, той не е неин цар, той е в
единство с нея. Нещото, което на мен особено ми харесва,
е ролята, която има човек, както е поставен в това учение и
затова Агни Йога значи “огнена връзка”. Всъщност обръща
внимание върху връзката, която трябва да съществува между човека и Космоса. Тази връзка е много съществена, много
важна както за самия Ксосмос, така и за самия човек. А има
много йоги, има много връзки, но и Космосът е много разнообразен. И би могло да се каже, че макар истината да остава
и да се допълва постоянно, то в един определен момент има
по-важни неща, които стават някакси по-актуални. Те не отричат онова, което е било, не отричат това, което ще бъде
- и все пак в конкретния момент има неща, които са от голяма важност. Просто както за човек е важно да се нахрани
- това е нещо важно, но когато стои на масата и очаква да му
сервират обяда, а в този момент къщата се запали, за него
е по-важно да излезе. Това, че той ще се спаси от пожара не
отрича това, че той е гладен и трябва да се храни, но просто в
момента трябва да излезе. Значи Агни Йога е връзката, която
в конкретния момент е най-важна, т.е. в днешно време е важно човек да бъде свързан - да се усети и да действа като космично същество. Да спре да си представя, че неговият живот
протича само в рамките на параметрите работа-кариера-семейство-прехрана, малко естетически удоволствия, малко
екстремни изживявания и т.н. - т.е. не в рамките на онова,
което му се случва всекидневно, а да се усети като космично
същество. Да усети, че пред него има отговорности и той
би могъл много да влияе. Ако усети тази отговорност, то
той ще се измъкне от пожара, той ще е чул, че някой казва, че
в мазето има пожар и ще излезе. А ако, разбира се, се грижи
само за обеда си, той може би ще се нахрани, но това ще му
е последното. И в този смисъл аз мисля, че човек би трябвало
от време на време да подлага на оценка начина си на живот,
онова което той прави, отношението си към нещата...
Аз споменах в началото, че всяко учение идва на света, по-
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явява се, стига до хората в момента, в който ние сме в състояние да възприемем неговите истини. Другата страна
е, че се следва един принцип, който го има и в Библията - че
всичко трябва да се извърши, да стане, чрез човешките ръце
и нозе - т.е. човекът трябва да стигне до истината. В този
смисъл ученията винаги преминават през конкретни хора.
Те стигат до масата читатели, до цялото човечество чрез
определени хора. Не чрез божественото, което непременно се
спуска, покрива ни със сияние, след което ние вече знаем нещата. Те стигат чрез определени хора, които си имат и своите човешки проблеми, които живеят сред хората, които си
имат своите трудности и болести, понякога живеят в немотия и въпреки това точно тези хора са по някакъв начин
избрани. Темата за избраничеството е доста широка - няма
смисъл да навлизам там, но именно чрез такива избрани хора
конкретните учения стигат до нас. И в случая с учението
Агни Йога това са семейство Рьорих - Елена и Николай.
Една от причините, която аз веднага мога да кажа, това е, че
едно учение е по-достъпно, по-достоверно става всичко, когато бъде представено от човек като тебе, от някой, който
има твоите проблеми. Едно учение се дава, за да служи, за да
развие човешкото съзнание и с това да постигне определени
резултати в живия живот. То в никой случай не би трябвало
да носи, поне в днешно време, белезите на чудесата, защото
това го изважда от живота, това го поставя някак встрани. В
този смисъл тези избраници не винаги са богати хора, не винаги са късметлии от човешка гледна точка, не винаги могат
да се похвалят с цветущо здраве - т.е. те в своето физическо битие не се отличават много от всички останали. Говоря
за физическо битие, за онова, което човек е свикнал да види.
Така че ученията винаги се дават чрез определени хора, които
имат своето нормално земно битие, и в случая за учението
Агни Йога това са семейство Рьорих.

Темата за психичната енергия е поставена не от учението Агни Йога. Тя е поставена от дълбока древност.
Всъщност какъвто и цитат да извадите от древни книги или
от учения с не толкова голяма история, вие ще видите, че
зад конкретния цитат така или иначе стои психичната енергия. Тя стои зад всичко, т.е. за нея се говори постоянно, но не
по този пряк начин, по който се говори в книгите Агни Йога.
Иначе зад всеки феномен, зад всяко явление, зад всяко лечителство - ако щете зад всяко прозрение, стои психичната
енергия. Тя всъщност е генератор на тези явления, които изглеждат странни, необясними, божествени, а всъщност когато си представиш, че човек може да мисли, виждаш че той е
един гигантски генератор на психична енергия. А ако тя стои
зад всички феномени, значи той в края на краищата е едно
феноменално същество. На Изток наричат човека същество,
което държи в ръцете си мълнии! Ако човек успее да осмисли това, той би бил по-предпазлив. Защото с всяко свое действие той генерира психична енергия и я изпраща в конкретна
посока. В момента, в който се разсърди, че кафето му е студено, той вече е изпратил един не особено любезен поздрав
към някой, който му го е донесъл. В момента, в който е воден
от някаква конкретна емоция, той генерира психична енергия
и оказва влияние върху околните. Наричаме я психична, за да

се обърне внимание на хората, че те са в основата, че те са
част от този процес на генериране на енергия, но всъщност
тя е космична енергия. Тя съществува и извън човека и тука
вече може да си представите защо е важно да има тази огнена връзка. Огнената енергия е психична енергия. Точно около
нея се върти тезата за връзката и точно тя прави човека
космично същество. Чрез тази енергия той може да се впише
в реката, наречена Космос - да плува по нея, да гребе в нейната посока или да стои насред нея и да бъде търкалян като
камъните от порой. Тоест той може да бъде хармоничен със
заобикалящото го или да бъде срещу него - това е въпрос
на негов свободен избор. Въпросът е докъде ще му стигнат
силите и дали може да се пребори с Космоса някой. Ако иска
да се пребори, нека го направи. Всъщност това е една добра
опитност!
Психичната енергия твърде много е свързана с темата за
прераждането, с онова какво представлява човекът сам по
себе си като енергийна същност. Той самият е енергия - не
говоря за неговото материално въплъщение, говоря за неговата същност. То дори всичко би могло по този начин да бъде
дефинирано, но в днешно време въпросът за психичната енергия и за осъзнаването на човека като неин генератор е изключително важен, защото така човек може да се осъзнае като
фактор, който може да променя нещата, който може да променя околната среда в положителен или отрицателен аспект
със своето поведение. Може би след време човешките излъчвания ще могат да бъдат наблюдавани, ще могат да бъдат
заснети и тогава ще се види какво негативно явление оказва
върху околната среда човешкият егоизъм. Не говоря за това,
че човек не трябва да се грижи за себе си, а за егоистичното
чувство наред с доста други негативни чувства. Те изключително нараняват околната среда, което влияние не може да
се види веднага. То се натрупва, защото освен еди кой си егоист има стотина други и от тяхната обща енергийна среда
се получава един много сериозен заряд, който е в състояние
дори да наруши екологичното равновесие. Значи тук стигаме
до тезата (която може да бъде доказана), че начинът на човешкото мислене определя екологичното равновесие. В един
момент може да се окаже, че начинът на човешкото мислене
може да бъде спасителен или гибелен.
В учението Агни Йога се акцентира много върху мисълта,
тъй като тя въздейства по всякакъв начин върху околната среда, върху самия човек, върху Космоса, върху всичко.
Мисълта заема едно изключително важно място, би могла
да бъде наречена крайъгълен камък в учението Агни Йога, но
друг такъв е сърцето. Ако мисълта е онова, което създава
нещата, факторите - сърцето е мембраната, т.е. високоговорителят; онова, през което мисълта преминава. Вие може
да генерирате една малка мисъл и ако я прекарате през сърцето, то е този мегафон, който може да я направи чуваема
в дълбочината на Космоса. Има и специална книга от поредицата, която се нарича “Сърце”. Ако се върнете назад във
времето и четете стари книги, дори по-нови, вие ще видите
една особена болка за човечеството в тях. Една особена сърдечна болка, защото представете си, че хората правят неща,
които не разбират. Те си вредят на себе си, боли ги от това,

което вършат, но не могат да го разберат и с особена болка в
различните учения се чака моментът, в който човек ще узрее,
ще порасне, ще може да разбере истините, с които ще може
да хване съдбата си в свои ръце. Нещата следват своя път,
своята логика и ние трябва да възприемем истините не защото идват от висока инстанция, а да ги почустваме в сърцето си. Защото представете си един много ярък фар, който
свети и се вижда всичко наоколо. Хората гледат и си казват:
“Да, там има къща, там има връх, целият ландшаф стои като
на длан. Ние виждаме всичко в света!” В един момент този
фенер угасва и хората казват: “Глупости, няма нищо! Само
мрак.” Разбирате ли? А когато те придобият собствено зрение и могат да забелязват нещата, няма да имат нужда от
фенер, защото фенерът е в самите тях. И в този смисъл учението трябва да стига по един естествен начин до хората
и така то става част от техния живот. Ако то не работи,
не е част от тяхното всекидневие, за какво е то? За да си говорим хубави думи? Хубавите думи не са лоши, но не стигат.
С хубави думи не може да стане един хубав дом, нали? Една
къща иска работа - поне в този свят.
Агни Йога разкрива пред човек безпределността, безкрайността на всичко - на живота, на Вселената - дава много
оптимизъм на човек, когато е млад, на човек, когато е в понапреднала възраст - всеки може да намери нещо за себе си.
Натоварва го с отговорности...
Отговорността е голяма и на самото учение и на всеки който го е прочел, а пък не искам да ви кажа колко е голяма за нас
като издатели. Ние много се безпокояхме за начина, по който
превеждахме учението, и начинът, по който излиза книгата дори за кориците, за внушението, което тези книги ще имат
над хората. За реакциите, които тези книги ще предизвикат.
Какво ще събудим, у кого какво. Аз мисля, че се събуди повече
добро, отколкото лошо. И затова ние имаме усещането, че
сме свършили една добра работа, че беше крайно време книгите Агни Йога да бъдат преведени на български език. Няколко
опита са правени за цялостно издаване, но ние сполучихме да
сме тези, които доведоха нещата до край. Последната книга “Надземното” втора част, излезе на 17-ти септември: Денят
на София - Вяра, Надежда, Любов. Много сме горди. Не сме се
целили в тази дата - просто стана. Мога да прочета нещо от
тази последна книга. На гъбра й пише: “Никого не насилвайте.
Предоставете на всеки възможността сам да избере пътя
си. Недопустимо е настойчивото приканване към своя лагер,
достатъчно е простото сърдечно предупреждение. Ние никого не насилваме, никого не приканваме. Никому нищо не натрапваме. Никому не забраняваме свободно да си идва и отива. Нашето учение е предназначено за широка аудитория и не
налага забрани. Разбира се, отправят се предупреждения, но
не и заплахи - всеки е оставен да постъпи така както желае и
тъй като съкровеното знание се доверява на тези, които са
доказали своята преданост на принципите в продължение на
дълги години и сред много трудности, то забрани и прегради
не са необходими. Дадено е на всички - нека всеки вземе колкото може.” Това казва Елена Рьорих -Уросвати.
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На 17 септември 2005г. излезе последният том, озаглавен “Надземното”
(втора част) от философската поредица “Агни Йога”. Предлагаме на читателя няколко цитата, чрез които да се докосне до мъдростта на това
безгранично Учение.
творени и оковани не ще изкачите стъпалата.
бикновено хората не умеят да използват даденото им
Учение. Чуят ли нещо, което им се струва познато, те високомерно възкликват: “Пак същото! Та това го знае всеки!” Няма и
опит за самооценка, доколко познатото е осъзнато и приложено. Дори не се замислят, че даваме полезното Учение не за информация, а за изграждането на достоен живот.
Учението за Живота не е сборник от приказни утопии! Древна
е човешката история. Многообразни са искрите на Мъдростта,
обсипвали Земята през вековете, но всеки кръг има свой ключ.
Ако някой може да каже, че сегашният ключ му е познат, нека
се радва и бъде благодарен за указанието, срещнало неговото
разбиране. Това изглежда просто, но в действителност е много
трудно за изпълнение. Хората обичат да слушат нови неща и да
получават играчки, ала малцина се наемат да усъвършенстват
своето съзнание.
“Огнен Свят II” - Увод

Хората носят отговорност за своите мисли. Преди съдеха за

действия, после разбраха значението на думите. Време е човекът да опознае пожара на мисълта. Овладейте мълчанието, сред
което пречистваме своите мисли.
Нима ръмженето на тигъра е по-страшно от предателската
мисъл? Човечеството натрупва тежка карма не само чрез действия, но и чрез мисли. Духът, неосъзнал еквивалентността
между мисъл и слово, си навлича страдания. Само безумците наричат това предупреждение заплаха. Ние не заплашваме, а посочваме примери и полагаме грижи. Всеки е свободен да скочи в бездната, но трябва да бъде предупреден.

Не бъдете недоволни, освен от самите себе си. Не обременя-

вайте други с нещо, което можете да свършите сами. Така ще
унищожите робството. Не повтаряйте това, което можете да
кажете веднъж. Не минавайте по един и същи път, защото дори
камъкът на прага се изтърква. Не плувайте там, където трябва
да летите. Не се обръщайте назад, когато трябва да се бърза. Не
злословете, а преминете мълчешком. Покрийте се не с лъчи, а със
стоманата на подвига. Растат ли криле, седло не е необходимо.
Не юмрукът, а чукът забива гвоздея. Не лъкът, а стрелата достига целта. Не с моя Господ, а с твоя. Не със стени, а с огъня на
мисълта се обградете.
“Озарение III” - раздел III, § 5

Когато някой се изпречи на пътя ти, отмини в мълчание, ако знаеш накъде вървиш. Когато търсиш подслон за през нощта, приготви добра вест за стопанина. Когато дойде време да си тръгнеш, намери поздрав за оставащите, ако е широк твоят път.
Когато разцъфти крайпътното дърво, не чупи клоните му. Може
би то ще зарадва идващите след теб. Когато чуеш поздрав, не
отвръщай със злъч. Когато чуеш пееща птица, не тръскай дървото. Когато видиш идващи деца, кажи: ние ви очаквахме. Когато
бързаш за обед, стъпвай по сухите камъни. Когато си решил да
отдъхнеш, успокой мисълта си. Когато получаваш нещо приятно,
не го записвай в бележника си. Когато мислиш за обидата, огледай къде е сметта по пода.

Дисциплината на духа е криле. Осъзналите я като озарение на бъдещите светове са вече готови.
Прозрелият еволюцията ще стигне до нея внимателно, светло отстранявайки прашинките от пътя, и най-важното - безстрашно. Отхвърлил ненужното, той ще придобие простота.
Осъзнаването на еволюцията е прекрасно!
“Озарение” - Увод

Въплъщенията могат да се разглеждат като поредица отделни животи, но по-добре е да ги възприемаме като един живот.
Животът е наистина един. От момента, в който се издигне до човешко съзнание, той не се прекъсва, носейки всички последствия,
а заобикалящите космични токове предизвикват еднообразни
усещания в различните негови фази. Това е едно от обстоятелствата, което свързва животите в най-голяма степен и доказва съществуването на неделимо природно начало. Интервалите
между въплъщенията могат да бъдат наречени сън или ден - зависи от гледната точка и напредъка на еволюцията.
След много векове при подобна вибрация настъпва тъждествено
усещане. Осъзнаят ли неделимостта на живота, хората ще заживеят по-целесъобразно и отговорно.

Проявете дисциплина на духа. Без нея няма свобода. Тъмница за

Нека в мрачното време отправим мисли към бъдещето.

роба, за свободния тя е прекрасна, целебна градина.

В най-древните завети се говори за Деня и Нощта на Брама, но
след Атлантида се появи неразумното понятие смърт и земният живот се затвори в черупката на предразсъдъка. Денят и
нощта на Брама се проявяват във всеки удар на сърцето. Първо
са интервалите на пулса, след това интервалите на телесния
сън, после на физическото и на финото състояние и така - до
пулса на манвантарата.

“Озарение II” - раздел VII, § 1

Докато дисциплината на духа е вериги, вратите ще останат за-

Разширявайки своето съзнание, се включваме във веригата на
неговата непрекъснатост и осъзнаваме всяка своя житейска

“Озарение III” - раздел III, § 7

стъпка. Именно това създава онази необичайност, за която вече
говорихме. Така необикновена е единствено истината!
“Знаците на Агни Йога” - § 450

Попитайте желаещия да се приближи към Агни Йога коя е подбудата за неговото решение. Ако каже, че търси доказателства,
ще си помислите: не е от нашите. Ако заоплаква тежката си
съдба, ще си помислите: не е от нашите. Ако заяви, че иска да победи враговете си, ще си помислите: не е от нашите. Ако сподели, че иска да стане богат, ще си помислите: не е от нашите. Ако
спомене земни предимства, ще си помислите: не е от нашите.
Ако ли търси покой, ще си помислите: не е от нашите.
Но ето, че някой ще ви каже: “Искам да се усъвършенствам.” Попитайте: “Каква награда очакваш?” Ще отговори:
“Приближаване към Учението.”
Порадвайте се за дошлия! Неговият дух е похлопал правилно. Той
ще може да наблюдава себе си и безболезнено да отхвърля ненужното. Той ще разбере, че е необходимо не страдание, а освобождение, не чудо, а чувствознание, не наизустяване, а осъзнаване и прилагане.
Блеснал през първия ден, той няма да помръкне на следващия, а
ще тръгне като слона на щастието през гъстата гора. Ще нарече успеха слънчева усмивка. Ще прогони скорпиона на страха. Ще
приеме дара като светилник за пътя. Ще разбере, че осъзнаването и развитието на огньовете е привличащ магнит, че огньовете растат неуловимо като растенията, че огънят изгаря миналото и озарява бъдещето. И ще разбере какво значи подвиг!
“Знаците на Агни Йога” - § 527
Ще попитат: “Как през живота да преминем?” Отговорете: “Като
по струна над бездната - красиво, внимателно и стремително.”
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зодия

СТРЕЛЕЦ
Ваклуш ТОЛЕВ

АЗ ВИЖДАМ
Онова, с което искам да започна тази зодия - Стрелец, ние го имаме като народно
поверие: “Когато искате някой да ви каже
истината, идете при дете - питайте го
и то ще ви я каже, защото не може още
да лъже.”
Зодия Стрелец е чистата зодия. Казва се,
че когато искате да научите някаква истина, когато искате да чуете истината,
трябва да идете при Стрелец. Те са прями, понякога доста безкритични в казване
на истината - твърде далеч от дипломатичната приспособеност. (В дипломацията компромисът е приемливо явление,
стига размерът да не мине границата
на приличието; но все пак е компромис.)
Така че Стрелецът е зодия на истината.
Разбира се, това никак не значи, че безпрекословно я казва, но относно нашата хубава поговорка “Само при детето ще намерите истината” - тя е с известен аванс
пред всички други зодиални знаци.
Зодия Стрелец има за свой надслов: “Аз
виждам!” Както знаете, има “Аз вярвам”,
“Аз искам”, “Аз действувам”... - нейният надслов е “Аз виждам”. За символен знак има лък със стрела (а лъкът
е част от окръжността). Изобразява се с
Кентавъра - получовек-полуживотно, който опъва лъка. Забележете недовършеното, нецялостното; забележете еволюцията в прехода от една Културна духовна
раса към друга, когато налице е човекът,
който е горната част на кентавъра, а
долната е конят - безспорно неовладяната, голямата сила.
Зодия Стрелец се намира под щедрото
господство на Юпитер. А Юпитер е нещо
изключително. Той е не само правдивост,
която подсилва лъчевата сила на истината, но и великодушие, топлота, щедрост,
доброта, любов. Стрелецът има любов
към природата (половината е кон още).
Виждате как всичко е така добре съчетано, така цялостно. Има услужливост, но
и гняв; избухливост, но и неподправеност,
жизнерадост. И наистина няма по-изявена жизнерадост от тази, която гледате в
надбягванията на хубавите коне.
Тази зодия като знак е в пазвите на всички митологии. Най-подчертано се среща
в митологията на древните гърци, изра-

зена доста добре, както казахме, в идеята за Кентавъра. Кентаврите - това са
едно племе, за което се знае, че живее
между планините Пелион и Оса в Тесалия.
Неукротими, разбира се, защото са и кон,
и човек. Най-известният от тях, който
може да се нарече учителят на учителите - това е кентавърът Хирон. Още в
този момент на себеовладяването на човека, излизащ от животинското си царство, имаме устремена мисъл за анахоретство, за пустинничество, за самост
(отлъчване, да се живее сам). Този Хирон е
син на Сатурн, бащата на боговете. Като
негов син той безспорно е и безсмъртен.
Ето, един безсмъртен кентавър - Хирон,
който, носейки бащините дарения, е учител. Живеейки в самост, през неговата
школа, през неговото обучение, минават
всички велики личности не само от митологията, но и от живата социална история на Елада. Там ще видите Язон, там
ще видите Ахил, там ще видите Асклепий
- живи, големи личности! Единият е предводителят на аргонавтите, другият е
водачът на голямата битка в Троя, третият е баща на медицината, четвърти е
гениален поет или писател, или философ.
А коя е тази школа, която научава ума да
овладява тялото? Именно Хирон знае как
със своя ум, със своята бащина даденост
на прозрение и божественост в безсмъртието да овладее коня - да овладее животинското царство в себе си. Той е, който
ще даде обучението - божественото (такъв е произходът му) през царството на
животните.
През него минават големите личности
на Елада. Той им дава мъдрост и сили! Той
дава знания на Херкулес как да направи
дванадесет чудеса, за да бъде за нас героят Херкулес; дава на Тезей тайната да
победи; дава астрономия и астрология на
Язон, за да управлява кораба на аргонавтите... Именно в това знание, на което ги е
учил, ние откриваме света на културата,
на цивилизацията, която тази зодия носи
на човека.
Един път Херкулес, когато си играе със
своя лък, най-случайно изпуска стрела
и улучва бедрото на Хирон. А стрелата е била натопена в отровната кръв
на Лернейската хидра, която Херкулес
бе унищожил. Ето защо Хирон е в голямо страдание. Той страда, и то доста
болезнено - до такава степен, че моли
Зевс (Зевс вече е цар на боговете - друга
Културна раса е на това място) да го пощади, като го дари със смърт.
А едно от исканията на Зороастър какво
беше? Безсмъртие! И какво му отговори

Ахура Мазда: По-добре е да бъдеш смъртен, за да можеш да имаш възкресение и
да научиш великия урок. Виждате ли колко
тайни крие всяко нещо!
Така Хирон пожелава смърт, Зевс му я
дава и ето на небесата има едно съзвездие - Стрелец.
Във Вавилон Стрелецът се изразява също
чрез Кентавъра, в Китай - чрез маймуна,
в Египет - чрез сокола. Виждате, в различните митологии има и различен символен знак. В Будизма на Стрелеца съответства моментът на зачатието
на Буда, а то от какво беше - от Белия
слон. Защо? Защото, както казахме,
тайната на тази зодия е “Аз виждам”.
“Виждането” в Християнството безспорно е Голготският път, който ни води към
Разпятието - двубоят между Дух и материя, и към прозрението. В Юдаизма - това
е лъвът, или четвъртият Яков син, наречен Юда.
Лъкът като знак още в Египет са го разчитали като сила и са изписвали лък и сила
с един и същи йероглифен знак. Ето защо
Кентавърът е овладяна сила от човека и
затуй на него се позволява да опъне половината същност на своето битие.
В Елада понятията “лък” и “живот” са
били белязани само с eдна дума - “биос”.
Вижте тайната - живот, защото няма
сила, която да не е жизнено необходима
за нашето проявление. А къде най-добре
ще бъде посочена? Къде най-добре ще
бъде преценена? Тези, които знаят случая с вярната Пенелопа, нейните женихи
и скрития Одисей, си спомнят какво беше
изпитанието, за да я получат за съпруга. Дават им лъка със стрелата, лъка на
Одисей, а те не могат дори да го опънат и
никой не може да се ожени за нея. Одисей,
който потайно е в дома си, опъва лъка,
пуща стрелата и ги прогонва. Това е биос,
това е сила.
А какво да кажем за Аполон, който носи
лък; а за Купидон, или Амур, който носи
стрелите на любовта и който ранява
сърцето? Значи каква сила още е свързана
с лъка? Не само биосът, а и неелементарният ерос, Любовта. Любовта!
И един от най-съвършените актове на вътрешното откровение за лъка и неговата
власт, това е в Откровението на Йоан,
където е казано за приидващия, за новия
Месия - за Онзи, Който ще дойде с Белия
кон - че ще носи лък и ще победи! (Откр.
на Йоан 6:2) И победата Му ще бъде увенчана с венец, а тя ще бъде донесена от
лъка. Сила, власт, жезъл, смелост, любов,
всеотдайност и жертва - ето това носи

лъкът, половината окръжност. Цялата
окръжност е нещо голямо, нещо друго тя не може да бъде отделно съзвездие, а е
целостта във всички съзвездия.
Като духовност тази зодия се изявява
във физическия свят в една религиозност,
в една проповедническа, месианска роля.
Твърде обрядна е личността, обвързана
със Стрелец, но обрядността може да
бъде сменяна - сърцето не се сменя.
Родените под знака на Стрелеца не понасят много униженията. Затова когато
обичат, те по-скоро имат предаността
или верността, но и това трябва да измерим с протяжността на времето, защото и те също имат преходност. Една
преданост, която се дължи на още неизхабеното чувство на обич или на вярност,
има определена трайност, но когато тази
преданост, тази обич, няма своето лично
търсене, а просто оценка за преданост,
тогава наистина тя не е преходна.
Човекът юпитеров обикновено е под знака на огъня - това е и за Стрелеца. Той е и
в двойността, каквато има в двойнствените зодии Близнаци и Риби. Подвижен
е по естество. Като отрицание твърде
избухлив, малко неумерен в ядене и пиене
и затова често клони към алкохолизъм.
Като тип - безспорно изящен, разточителен въпреки скъперничеството си. Това
е интересно съчетание - моменти, когато
може да бъде изключително разточителен и моменти, когато е изумителен скъперник. Справедливостта му, както казах, граничи с истината, защото истина
и справедливост не са едно и също нещо.
Затова и митологиите си имат богини на
справедливостта и богини на истината.
Даже за богинята на истината се казва,
че е гола. Тя не може и да бъде облечена облекат ли я в някаква дреха, опасността
да бъде подкупена е голяма. “Голата истина” - необлечената, не мирогледно подготвената, не условно ангажираната.
Неудачни периоди са обикновено от 19
февруари до 19 март и от 22 август до
21 септември. Съдбовни години - от 38
през седем. Цвят, който най-импонира на
тяхната вътрешна същност, това е синьото, но като цвете обожават хризантемата. Болезненост, която в тяхната
анатомия може да прерастне в болест,
безспорно ще бъде бедрото (раненото
бедро на Хирон), но като заболяване те са
често атакувани в гръдта, белите дробове и очите.
В египетската астрология, където разделянето е на декади (десятки), за тази
зодия от 22 ноември до 31 ноември е

Сохмет - богът, който пази тяхната източна граница. Направен е като култ на
делтата на река Нил, носи дълга дреха и
две големи пера на главата си. Това значи
дружелюбност, работоспособност, пестеливост. Роденият в този цикъл търси
популярност, но най-вече е подвластен на
парите. В отрицание е склонен към сплетни и позьорство.
Във втората декада, от 1 декември до 10
декември, е Мафдет - богинята на отмъщението, чиито атрибути са палката
и ножът. Това, което безспорно внася
и възмездието. Счита се, че тази богиня
се е борила със змея (или змията), като е
сътрудничела на бог Амон Ра в борбата
му срещу злото. Родените в този цикъл
са обаятелни и интелигентни, наблюдателни; обикновено имат склонност към
виждането и отразяването (нещо, което
журналистиката прави).
И в третата декада е бог Непри - бог на
зърното (буквално “непер” значи зърно),
който се изобразява заобиколен с житни
класове. Тук имат качествата на безкомпромисността. Не можете да мотивирате с друго това, което се проявява като
родено.
В скандинавската митология зодиите
се символизират с цветя. За Стрелеца в
първото десетдневие - това е гладиолата, която е символ на топлота, на трудолюбие; обича похвалите, капризна, религиозна и мистериозна. Втората десятка
- това е глухарчето, което е символ на добруването над всичко (добруването като
поведение) и символ на красноречието (когато се наложи са изящно красноречиви).
Третото десетдневие - това е лотосът,
символът на чистотата, ученолюбието,
мечтата за пътешествия и, ако можем
така да кажем, раждането на богове.
В митологията на всички народи този
зодиакален знак е търсещата интелектуалност, вълнуващият се ум, проповедничеството, естетичността и прецизността, даване път на интуицията,
респектиране и жажда за стабилност.
Скъпоценните камъни, които хармонират със Стрелците и които трябва да са
в тон с покровителя, господаря на тази
зодия, са именно юпитеровите камъни.
Стрелецът най-вече обича и трябва да
носи аметист, който се нарича във всички времена камъкът на благословението.
Този камък се слага на пръстена на жреците, на пръстена на първосвещениците,
на пръстена на папата. Докато топазът
е камък на придворните и Юпитер го има,
защото той е господарят, властникът

и административната същност. Носят
още рубин, тюркоаз и хризолит, който
дава свобода и стремеж към пътуване,
към приключения. На Стрелеца естествената му среда е скитничеството, планината, природата, защото там лъкът
може да бъде употребен; там е сърната,
която трябва да спаси Ифигения; там
е свободата за приключения. Стрелецът
има и особена обич към морските пътувания. Той е фактически една борба за живот - борба за живот в естествена среда.
Като огнен знак, като присъщ на огъня,
можем да приемем, че той е непрекъснато
вълнуващ се, непрекъснато отклоняващ
се, но никога не губещ стабилитет (защото пламъците на огъня могат да играят,
но кладата му си остава на земята).
Това е огърлието, което Стрелецът носи.
Неговият храм е цялата природа, неговият дух е Пан - богът на природата. Той
е отвореният храм. Вътре е и огънят,
и водата, и въздухът, и земята - цялата
същност. Кое ще направи обаче свой олтар, кое ще направи свой трон, кое ще
направи жезъл - това е вече негово право.
Право на този вълнуващ се, артистичен,
прецизен интелект или на пустинника
Хирон, който ще предостави битието си
на интуицията и тогава вече ще се определи тронът, ще се определи олтарът и
жертвоприносът.
Еволюцията има за цел да отваря път и да
ни разкрива неразкрити неща, а всъщност
ние ги носим. Еволюцията си има свой закон. И в този смисъл непреклонността и
безкомпромисността, с които тази зодия е обвързана, ще трябва да отстъпят
на прозрението и интуицията, защото
безкомпромисен и най-вече непреклонен
е онзи, който не знае вибрацията на интуицията.
Умението на Стрелеца е, че трябва да се
сражава - както беше казано в египетската митология, трябва да се сражава заедно със Слънцето, с бог Ра, срещу змея. Ако
това прозрение го няма, във всяка тъмна
епоха биха си останали недоразвити много човешки същества. В това отношение
Стрелецът не е зодия, която има плахост, но онова, което я обвързва в непреклонност е обредността. И точно затова
би трябвало да сменя гамата си със “свобода от страх за принадлежност”. Така че
принадлежащите към Стрелец могат да
опъват лъка, могат да пускат стрелата
си, но нека и сами да отидат да я потърсят, вместо да чакат в своя обреден олтар някой да им я донесе.

РЕЛИГИЯиМИСТИКА

а с т р о л о г и я

ОВЛАДЕЙ СЕБЕ СИ
Ася НАЙДЕНОВА

хороскоп за месец ноември

През последните години глобалните и трайни обществени процеси съответстват на еволюцията на човечеството в насока преоценка на ценностите - материални и духовни.
В индивидуален план протича същата еволюция, като през ноември 2005г. тя може да намери израз в дисбаланс между волята на човек и външните обстоятелства.
Лесно ще се забелязват външните и чуждите проблеми, грешки и недостатъци, а по-трудно - собствените. На преден план излиза вътрешната честност и безпристрастност, а задачите са свързани с работа над
себе си. Правилната работа ще се разпознава по бързи и положителни
резултати.

Като цяло периодът е твърде дисциплиниран, стегнат, делови, без схематично отношение към живота, при това с реални практически резултати, но само ако хората успяват да се придържат към концентрация
и усилена работа.
Някои хора ще успеят да се възползват от чудесни възможности по отношение на финанси, любов или творчество. Но във всяка от тия области
ще са възможни и внезапни промени, които ще провокират адаптивността, житейската философия и мирогледа на човек.
Периодът би могъл да бъде и критичен по отношение на работа или
здраве, ако липсва задълбочено разбиране и мъдрост при напрегнати или
необичайни ситуации. При всяка критична ситуация е полезно човек съзнателно да си зададе въпрос дали не прибързва или не бърка в преценката си. Същото поведение е препоръчително и при всяка необичайно
добра ситуация. “Подаръците” през тоя месец вече са или тепърва ще
се плащат.
През месеца човек може да се довери или уповава на една висша защита,
почти недоловима, но окриляваща. Тя ще е по-осезателна, ако умело се
съчетават инициативност и предприемчивост със смирение и търпение.
Пълен хороскоп за месец Декември:

ОВЕН

Месец, зареден с ентусиазъм и сериозни
възможности за интелектуален и духовен напредък.
Предприемчивостта по отношение на
нови начинания и съвместни действия се
увенчава с успехи.
Събитията в тоя месец са подвластни
предимно на външни сили, но изискват вътрешни трансформации и осъзнаване.
Личният чар и визия са засилени и намират изява, но развлеченията следва да са
ограничени в разумни граници.
Отношенията с другите са хармонични,
като са възможни нови полезни запознанства.
Личните или семейните проблеми през
месеца могат да намерят много оригинални разрешения.

БЛИЗНАЦИ

През месеца контактите и общуването
ще са засилени, като следва да се избягва противопоставянето и да се търсят
допирните точки в мнения, позиции и интереси.
Ако творческата работа върви трудно, а
умствените усилия са без особен резултат, следва да се насочи вниманието към
активна физическа почивка и отлагане на
сериозните задачи.
Периодът ще е подходящ за вътрешно
израстване и духовно развитие, поради
засилена интуитивност и повишено възприятие на чуждата мотивация.
Събитията в живота на човек ще са подвластни на външни фактори, като задачата ще е да осъзнае мястото и ролята си в
обществото, в което се движи.
Външното енергетично въздействие
следва да се разграничава от собствената воля.

ТЕЛЕЦ

Месецът не е подходящ за съзнателно
или несъзнателно включване в борба за
власт.
Обществената активност следва да е
ограничена, поради засилена конфликтност, която не е в интерес на изявите
във външния свят.
Личните планове лесно се объркват, особено ако се следва традиционен подход и
маниер на действие.
Препоръчително е избягването на консерватизма и догматизма в схващанията
и позициите.
Собствените грешки и заблуди остават
скрити и липсва реалистичен поглед върху действителността.
Романтичността е засилена и човек е
подвластен на красотата в него и около него.

РАК

Ноември месец ще е сред най-успешните
месеци в годината.
Лесно биват решавани всякакви задачи и
проблеми, особено ако човек обърне внимание и се съобрази и с чуждо мнение и позиция по важните въпроси.
Ще се появяват провокации при общуването с другите и особено с противоположния пол, които следва да водят до разширяване на мирогледа и съзнанието.
Дребнавите спорове ще са излишни, но е
редно да се отстояват личните позиции
и интереси.
Предприемчивостта и конструктивните
действия следва да доминират над емоционални проблеми или склонност към
авантюри.

www.ent.bg

Всичко важно, което е отлагано до сега
или забавяно, може да бъде свършено, и то
по твърде лесен и приятен начин.

Личните взаимоотношения се нуждаят
от специално внимание, като се избягва
недобронамереността, нелоялността и
интригите.

ВЕЗНИ

Месецът е подходящ за ефективен израз
на нови идеи, за контакти, за хармонични
взаимоотношения с външния свят.
Усърдието, упоритостта, издръжливостта са добри предпоставки за успешно служебно и социално представяне и
реализация. Затвърждават се досега постигнатите успехи и може да се постави
начало на бъдещи такива.
Работата над личното духовно развитие
е по-интензивна, като бързо сработва логиката въз основа на засилено интуитивно разбиране. Лесно се виждат перспективи, скрити за другите хора.
Възможно е повлияване от чужди мнения и
позиции в името на разбирателството.
Могат да бъдат променени в по-добра посока условията и качеството на живот.

е постоянен спътник.
Творческите планове може да са твърде
нереалистични, а реализацията им - мъглява.

СТРЕЛЕЦ
Месецът е част от продължителен период на устойчив прогрес в повечето житейски сфери.
Избрана е ключова линия на поведение,
която трябва да доведе до успехи, макар
и не незабавни.
Личната отговорност е издигната на повисоко ниво, като може да се поемат и допълнителни ангажименти.
Външният свят подкрепя начинанията
и се отварят възможности за изява на
скрити досега таланти и способности.
Вдъхновението и откривателството излизат на преден план и носят много лична
радост.

КОЗИРОГ
ЛЪВ

Месецът е подходящ за делова и умствена дейност, за уреждане на документи и
сделки, за пътувания и командировки.
Знанията и сведенията, събрани в този
период, в бъдеще ще се използват успешно.
Увереността в собствените сили и знания обаче лесно може да се трансформира
в излишна и даже вредна самоувереност.
Препоръчително е да се избягва импулсивността, агресивността и необмислените
действия. Те ще доведат до финансови
загуби.
Емоциите и вълненията през месеца може
да са повече от обикновено, като те не
бива да разделят човек от здравия му
разум.
Вътрешните сили ще са достатъчно за
интелектуален и духовен напредък, при
това с конкретен практически израз.

СКОРПИОН
Засилване на жизнеността, оптимизма,
желанието за изяви и самодоказване.
Възможно е противопоставяне и сблъсък с
външния свят, поради демонстрации на самочувствие и желание за лидерство.
Препоръчително е да се отложат, ако е
възможно, преговори, договаряния, сделки.
Предварителното планиране лесно се проваля или се допускат грешки, като задачата на човек в този период е да се учи да
реагира бързо и адекватно в неочаквани
ситуации или при драматични обстоятелства.
Личните заблуди или грешки могат да
останат скрити, а разсеяността може да

БЪДИ ОПТИМИСТ
Ася НАЙДЕНОВА

ДЕВА

Месецът е много добър за бизнес, за служебни изяви, като човек се чувства изпълнен с енергия и сили за решаване на всякакви въпроси и дела.
Възможен е обаче известен субективизъм
или сблъсък между разума и желанията.
Личната активност и инициативност
лесно компенсират проблемите, най-вече
в деловата сфера.
В дългосрочен план трябва да продължава упоритата работа за реализация,
утвърждаване, духовно израстване.

Месецът ще е изпълнен с енергия и ентусиазъм, ще се усеща подкрепата на външния свят и следва да се използва пълноценно за създаване на стабилна основа за
бъдещи дела.
Възможни са сериозни успехи във всички житейски области, особено ако човек
използва нетрадиционни средства и методи.
Резките промени в емоционалното състояние ще засилват подсъзнателните
процеси и ако те се съчетаят със самодисциплина и съсредоточеност, са възможни забележителни изяви в творческите области.
Очертават се благоприятни официални
срещи и публични изяви.

хороскоп за месец декември

Декември ще е твърде натоварен и оживен за повечето хора и промените
ще са реалност. Редът и хаосът съществуват съвместно във Вселената
и забързани във времето не успяваме да оценим действията си към ред
ли водят или към хаос...
Ще съществува един стремеж да надскочим границите си, дори да не сме
затвърдили досегашните си позиции. Това е предпоставка за хаотичност
в нас и около нас.
Интересен акцент през месеца може да представлява взаимната зависимост между ентусиазъм за разширяване на възможностите пред нас
с борбата за власт и финансова мощ. Тази взаимовръзка и борба набира
сили за проява и продължава от предходния месец, като през декември
тя трябва да се установи като резултат, и то в някаква жизнеспособна форма.

ВОДОЛЕЙ

Ноември месец няма да е подходящ за демонстрация на самочувствие, гордост,
самовлюбеност, авторитарност.
Импулсивното и агресивното поведение,
гневът, конфликтността ще са лоши съветници.
Спокойствието, благоразумието, ограничената делова активност ще дадат възможност за промени в съзнанието и психологически трансформации.
Периодът е подходящ за творчески дейности.
Подсъзнателните процеси ще са засилени
и могат да се разкрият чрез ярки сънища
и прозрения.
Желанието да се бяга от практичното
следва да се овладява и са възможни лесни финансови успехи и материални придобивки.
Под влияние на външни обстоятелства,
човек може да осъзнае и използва властта над себе си и над другите.

РИБИ

Месецът ще е подходящ за засилена
творческа дейност, активност, енергичност, самодоказване.
Възможни са важни промени в живота,
които на пръв поглед да изглеждат неблагоприятни.
Ще е необходима качествена промяна в
разбиранията и осъзнаване на случващото се около и вътре в човек.
Препоръчително е сдържането на емоциите.
При прекомерна самонадеяност събитията лесно могат да излязат от контрол.
Периодът следва да се използва за планиране, отговорни решения и новите начинания ще се увенчаят с успех.

Изявата може да е в личен план за някои хора, а е възможно и човек само
да стане свидетел на тези процеси сред по-големи групи от хора.
Личните убеждения и разбирания ще са твърде категорични, компромисите - нежелани. Чувството, че другите или даже изобщо обществото
дърпа човек назад - засилено.
Лошият вариант е изкушението от включване в интриги, машинации и
манипулации, а добрият - победа на доброто и прогресивното над тъмните сили у всеки от нас.
Смисълът на такива периоди в живота е човек да осъзнае, че желанията
и амбициите му може да са неограничени, а способностите и възможностите му са нещо друго и доста по-ограничено... Въпросът е как да са
в синхрон желания и възможности, без да се принизява или подменя ценностната система.
Възможно е всички победи в материалния свят през месеца да се превърнат в скрити вътрешни врагове. Конструктивното решение е внимателно и отговорно отношение към заслужени и незаслужени завоевания.
Най-доброто през месеца - това, което го отличава от всички други месеци в годината, е че оптимизмът и вярата са съвсем близко до човека
- само трябва да насочи вниманието си към тях и те се появяват, променяйки съвсем реално живота му.

КЛАСИКАв ЖАНРА

л и ч н о с т и
Алесандро ди Мариано ди Ванни Филипепи, кръщелното име на художника, който днес знаем като Сандро Ботичели, е роден около 1445г. в семейството на шивача Мариано ди Вани и
неговата съпруга Смералда във Флоренция, енорията Огнисанти. От осемте им деца само
четири момчета достигат зрялост и Ботичели е най-малкият от тях. Счита се, че прякорът Ботичели - от bottocello, което в превод означава “бъчвичка”, той наследява от големия си и доволно закръглен брат Джовани. Но има и друга една, не толкова разпространена
версия, според която името идва от занаята на втория по старшинство брат на Сандро
- Антонио. Антонио е златар и Сандро чиракува при него известно време, а на ковачите на
злато казвали battigello.

САНДРО БОТИЧЕЛИ
Т Е Р З А Н И Я Т А

Н А

иричният тон на тази живописна поема, съзвучието между духа на природата и на човека, постигнато от Ботичели и възможно само в царството на митовете, се изразява тук чрез съгласуването на фигурите със златната портокалова гора посредством
хоризонталния ритъм, присъщ на фризовата композиция. Дърветата на гората пригласят на пойната линия на фигурите - клоните и стволовете се сгъстяват до плътна маса зад групата на Трите грации и се разреждат дагообразно около Венера, съзнателно
очертавайки арка. Перспективният елемент тук е по-малко очебиен. Скандиращите дървета и бледата синева на небето съставят
плоскост, върху която се откроява вълнообразната линия на фигурите. Тази линия е лека и подвижна като един подем на Allegro con
fuoco в образите на Зефир и Флора. Устремът й замира в нежните като морска пяна воали около нозете на нимфата, за да се оживи
отново с неспокойно раздипляне около гъвкавото тяло на Пролетта. Една кратка пауза в постранството, един миг на занемялост
и ето че мелодичната линия изплува отново с меланхолично и унесено Andante в тихото очертание на Венера - създателката, чието
изобразяване тук много напомня образите на християнската Дева. В групата на грациите нежната вибрация продължава с пълен тон.
Във всеки от трита образа гъвкавата линия на тялото прелива в трепета на обвиващите се около тях и веещи се около нозете им
воали, подчертавайки още повече очертанията на голотата им. Музикалната линия обхожда грациите една по една, минава по преплетените им в изящни композиции ръце и завършва в остра трелна нотка горе в сключените пръсти. Най-слабо участва в музиката на
композицията Меркурий - но и неговата фигура е в поза, колебаеща се между леко отпускане и танцовалност...
Друг съществен елемент на това музикално решение на живописния говор е съвършения синтез на линия и маса. Линията на Ботичели,
дори когато в своите най-интензивни моменти достига до тънкостта на арабеската, никога не е чиста арабеска подобно линията на

Д У Ш А Т А

За детството на художника няма много сведения, но от онова, което все пак е достигнало до нас, можем да си представим едно ученолюбиво и по някакъв начин притеснено дете.
През 1458г. бащата Мариано, наред с другото, записва в общината и следното съобщение:
“Сандро, моето синче, което кара 13 години, седи да чете и е болнаво.”
Като изключим кратките пребивавания в други градове, Сандро живее и твори в родния си
край, който му предоставя шанса да установи солидни и ценни контакти. Така например
известното и богато семейство Веспучи са близки съседи на Филипепи. Веспучи, които са
в тесни връзки с управниците на Флоренция - Медичите, са сред най-големите почитатели
и покровители на Ботичели. Те не само възлагат на художника през целия му живот изпълнението на множество произведения, но също така го препоръчват на влиятелни фигури
- меценати на изкуствата, не на последно място сред които са и самите Медичи.
Преди да встъпи реално на художественото поприще, Ботичели първоначално се ориентира, както споменахме, към занаята на златар. В хода на чиракуването му у него се развива
онзи особен и характерен за цялото му сетнешно творчество усет и склонност към декоративните форми.
Към 17/18-тата си година обаче той се преориентира и става чирак при художника фра
Филипо Липи. Това е един сравнително късен старт за художническото поприще, като се
има предвид, че обичайната възраст за начинаещите е ок. 10-12 години. Подтик за тази
промяна Сандро е получил вероятно от контакта си с други художници във връзка с ювилерството - още повече, че не един и двама са преминавали именно през такъв един път на
лично развитие. Филипо Липи - монах, член на монашеския орден на кармелитите - е един от
най-известните в средата на XV-ти век майстори. Ботичели учи при него около 5 години.
Каквато е практиката тогава, първите му занимания са посветени на забъркването, получаването и приготвянето на бои. Междувременно разучава разнообразните техники на рисуване, композиция, пространствено разположение на фигури и елементи, перспективи...
Първите му самостоятелни стъпки на художник са несигурни и все още осезателно белязани от влиянията на неговите формални и неформални учители. В 1470г. обаче той се
сдобива със собствено ателие в семейното имение Виа Нова и в тази именно година ние
наблюдаваме създаването на поредица от творби - “Алегория на Силата”, “Мадона Киджи”,
“Мадоната с младенеца и светиите”... - в които вече личният почерк, грация, майсторство
и душевно излъчване на твореца са ясно и недвусмислено заявени. Векове по-късно често
се изтъква, че в изкуството на Ботичели, за разлика от това на други творци от ранния
Ренесанс, преобладават личните преживявания и идеи на художника.

Алегория на Пролетта, 1482г., Темпер върху топола (poplar), 203х314, Галерия “Уфици”, Флоренция

готическите майстори, а едно декоративно разрешение на движението на масите. Макар и загатнато реалистично, това движение
в миг добива декоративна устойчивост и самостойна красота като танцова поза. Оттук възниква впечатлението, че действието
трае неопределено дълго - така действителността се превръща в мечта, историята в мит. В рамките на подобно митологично схващане на реалното би трябвало да тълкуваме спомените и внушенията на Ботичели, идващи от класическото изкуство.”
Роберто Силвани, 1943г.

КЛАСИКАв ЖАНРА

л и ч н о с т и

“Дори в ранното си творчество Ботичели се отличава от другите художници на своето поколение по духовната си строгост. Докато колегите му
се стремят да предадат движението на тялото, той е обсебен от терзанията на душата. Но религиозните му тежнения се преплитат с почти болезнена жажда по физическата красота. И когато философите-хуманисти
от кръга около Медичите го убеждават, че е възможно обитателите на
Олимп да бъдат изобразявани като символи на християнски добродетели,
можем да си предстаим колко охотно е приел той аргументите им. Няма
нищо по-чуждо на лекомислените, закръглени и сочни като плодове
антични богове от неговите тревожни божества.”
Кенет Кларк, “Когато гледаме картини”, стр. 97
•••

“От идиличните видения в “Алегория на Пролетта” и “Раждането на
Венера” до трепетната лиричнност на “Рождество Христово” изкуството на Ботичели изминава дълъг път, който надхвърля всяко логическо
очакване. Но единството на стиловото средство - линията, която обхваща всяка същност на обема и пространството, изяснява единството на
виждането в целия артистичен развой на художника.
Портрет на Ботичели от Филипино Липи,
Както в ясните видения на младостта и зрялата възраст, където не е чуж- детайл от фреската “Разпятието на апосдо острието на една тънка меланхолия и болезнена тъга, така и в напре- тол Петър”, 1483-85г.
гнатите и често трагични морализаторски фантазии на късната възраст,
изразителната мощ на Ботичелевия дух почти не отслабва. При това колкото и искрено и интимно да е изживяна драмата в душата на художника,
всеки образ и всяко действие се проектира върху звездните далечини на
легендата. Въображението на Ботичели се е запалвало почти винаги
там, където движението преминава в покой, а животът става един
съзерцаван спомен. А голямата ценност на неговата живописна поезия
се утвърждава от безкрайното разнообразие на лиричния й тон.”
Роберто Силвани, 1943г.
Повече информация търсете на:

www.ent.bg

“Колко странни и противоречиви изяви осяват неговия творчески път. Едно
тринадесетгодишно момче, което според
пълните с печал думи на неговия баща,
“седи да чете и е болнаво”, израства в художник, чиито видения са обгърнати веднъж от воала на меланхоличната самота,
а друг път от сухия и парещ дъх на аскетичното горение. Този радостно предан изразител на женската красота
и детската грация, този неизчерпаем изобретател на прически и стилни костюми понякога е обладан от
мистичен ентусиазъм и се опитва да
развенчава грядущите божествени
събития с цитати от Откровението
на Йоан.
Несъмнено Сандро е бил сложна, дълбоко
изживяваща, но неустойчива и най-същественото - недостатъчно уверена
в поетическото си призвание натура.
Нервно лъкатушната и накъсана линия на
неговото творчество показва освен вътрешното колебание, още и разнородни
преображения в техническо отношение.
Той е ту декоратор, вдъхновен от антични митове - “Алегория на пролетта”,
“Раждането на Венера” - където лирично-приказният тон и чисто музикалната
звучност завладяват непосредствено, ту
реалист-портретист, който сякаш не е
осъзнал там истинската си сила...”
д-р Хр. Гандев, “Италианският ренесанс и
Ботичели”, 1943г.

“Художественият анализ на Ботичелевите творби ни разкрива едновременно едностранчивостта на разказвателния принцип в тях и тайната
на поетическото им въздействие.
Забелязано е, че Сандро не е проявил композиционен дар в общоприетия смисъл на
понятието - тоест много често той не
е могъл успешно да постигне рационално
равновесие на перспективните планове,
да съгласува с единен вътрешен ритъм
всички фигури и да изведе свързан разказ с
една основна тема до край. И при все това
художественото въздействие на повечето от картините му е неоспоримо.
Известният изследовател на Ботичели
- Б. Беренсон обяснява този парадокс с
това, че Ботичели обича “представянето само по себе си” - всеки елемент
в картината (фигура или група от
фигури) е изпълнен с непосредствената сила на представянето, докато
интереса към свързания разказ отстъпва на втори план. Л. Вентури добавя, че
този интерес към отделното, “отделното конкретно”, е същината на Сандровия
композиционен принцип. Силата с която
отделното е почувствано и осъществено, говори за един “ритъм на отделното”
у Ботичели. Това е тайната на неговата поетика. Той изпитва
необходимостта да изолира фигуралните единства,
за да означи центровете
на отделните ритми,
илюстриращи една обща
тема.

за периоди на нехармонични художествени изяви в неговия артистичен развой, за
обременяване със средновековни условности от различна степен на важност
- този голям художник, застанал на прехода между две епохи, си остава първостепенен поет.”
д-р Хр. Гандев, “Италианският ренесанс и
Ботичели”, 1943г.

Но колкото и уговорки да
направим за съществени
влияния на по-стари майстори върху Ботичели,
Алегория на Пролетта, 1482г. - детайл
Темпер върху топола (poplar), 203х314
Галерия “Уфици”, Флоренция

Алегория на Силата, 1470г.
Темпер върху дъска (panel), 167х87

Почти 500 различни видове растения - 190 от тях
цветя - са разпознати в картината.

Галерия “Уфици”, Флоренция

Съгласно открит инвентарен списък, през 1499г.
картината се е намирала в двореца на Лоренцо ди
Пиерфранческо, братовчед на Лоренцо Великолепни, и
вероятно е била изпълнена от Ботичели през 1482г.
като поръчка за неговата сватба.

Картината е поръчана от Сеи дела Мерканзиа - трибунал от
шестима съдии по търговски дела - и е част от цикъл, изобразяващ
седем основни добродетели: Вяра, Надежда, Любов, Сила (на духа),
Благоразумие и Умереност.

Както заглавието подсказва, творбата изобразява пристигането и тържеството на Пролетта.
В нея Ботичели въплъщава мита за Зефир - богът
на вятъра, който пленен от красотата на нимфата
Хлорис я преследва и похищава насила, след което
разкайващ се за стореното я преобразява във Флора
- богинята на цветята и пролетта.

Това е първата точно датирана творба на Ботичели, нареждана
често сред най-гениалните му произведения, въпреки известната
сухота на тона, прозиращ в прекаленото внимание към детайла.
Не е трудно да си представим трескавото старание и вглъбеност
на художника над картината при работата му по нея. И още в тази
ранна творба можем да отбележим замисленият и леко откъснат
от чисто мирските неща светоусет на излъчването, характерно
като преобладаващ тон в творчеството на флорентинския
живописец.
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Раждането на Венера, 1485г.
Темпер върху платно (canvas), 172.5х278.5
Галерия “Уфици”, Флоренция

Една от най-известните картини на Ботичели. Тя, както и “Алегория на Пролетта”, в началото
на XVI-ти век е украсявала вилата на Медичите в Кастело. По тази причина отначало се считало,
че двете картини са били поръчани заедно от Лоренцо Великолепни. Но с откриването на един
инвентарен списък става ясно, че първоначално са били в двореца на Лоренцо Пиерфранческо, поради което днес се счита, че са изпълнени по негова поръчка.
“Раждането на Венера” пресъздава древногръцкия мит за раждането на богинята на любовта от
пяната на морските вълни.
Мадона Киджи, 1470г.
Темпер върху дъска (panel), 85х64.5
Музей “Изабел Стюърд Гарднър”, Бостън

Картината привлича погледа с една сдържана поетика
и нежно благоговейно излъчване. Дори свежият пейзаж,
вмъкнат на заден план, не прави впечатление на външен
декоративен мотив, а на една одухотворена пространствена далечина. Образите като че ли са унесено застинали, уловени в един вълшебен миг на вечността.

“Ако в “Юдита” и “Пролетта” художникът е уловил образите в мига, когато движението им преминава в покой, то в “Раждането на
Венера” напротив - фигурата на Венера изглежда фиксирана в момента, когато неподвижността на статуята се превръща в движение, пълно с чара на живото същество. Образът е увиснал в меланхолична озадаченост на хоризонта на небето, сякаш извън времето.
Тихото разстилане на зелената водна маса, в която се отразява преобладаващият цвят на зелените брегове, не изключва усета ни
за простор. Разстоянието до хоризонта се скандира леко от редуващите се издатини, които навлизат в морето. Но това пространство няма перспективна строгост. Просторът на морето ведно с по-светлия простор на небето се чувстват почти като плоскост,
върху която се откроява вълнообразната линия на групата фигури. Гънките на бродираната наметка, която нимфата поднася на
голата богиня, повтаря в нова гама линейния ритъм на бреговете. По такъв начин илюзията за дълбочина се убива, без да се достига
до виждането на някакъв абсолютно гладък и неутрален фон. Така чрез магическата сила на изкуството се осъществява един факт,
който противоречи на най-елементарните правила на оптиката: отъждествяване на пространството с плоскостта, върху която
почиват образите. Чрез аналогичен процес на фантазията ритъмът на линията се отъждествява с ритъма на ротативното движение на обемите. Като резултат се явява много своеобразен стил, в който линията владее по абсолютен начин композицията, без
да стане арабеска - тя не премахва обема и пространството, а ги включва в своето мелодично движение. А над всичко цари нежното
своеобразие от краски, хармонизирано с отражението на някакъв златен блясък.
Така именно линията на Ботичели, наситена с намеци за пространство и пластика, се различава по рязък начин от художествения език на готическите майстори и от езика на художниците от далечния Изток, които често са сближавани
с изкуството на Сандро.”
Роберто Силвани, 1943г.

Венера и Марс, 1483г.
Темпер и масло върху дъска (panel), 69х173.5
Национална галерия, Лондон

Италианският майстор отново въплъщава идеите си чрез претворяването на митологичен сюжет, в който
главните герои са Венера - богинята на любовта, и нейният любовник Марс - богът на войната. Веднага прави
впечатление контрастът между фигурата на будната - облечена като принцеса, спокойно наддигнала се и отправила леко строг взор към далечината - Венера, и тази на спящия полугол, беззащитно отпуснат и обезоръжен
Марс. Посланието на тези образи е, че любовта е по-силна от войната, че любовта побеждава всичко.
Нищо не е в състояние да наруши дълбокия сън на бога - сатири играят наоколо със снаряженията му, над главата му жужат оси... Счита се за възможно картината да е поръчка за спалнята на някой от членовете на семейство Веспучи, тъй като “оса” на италиански е “веспа” и един клон от фамилията я използва в герба си. Но не
по-малко възможно е те да са просто символ на жилванията на любовта.
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Първото, което приковава погледа в тази картина, е красиво-призрачната златна тоналност, която
като е един вид основен тон обхваща монументалните сводове и създава една магична и наситена с
невидима енергия атмосфера, през която преминава вихрушката на деянието.
Платното претворява изчезналата картина на Апелис, художник-класик, известен ни днес единствено благодарение на описанието, оставено ни от поета Луциан в неговите “Диалози”.

Благовещение, 1489/90г.
Темпер върху дъска (panel), 150х156
Галерия “Уфици”, Флоренция

Картината е поръчана от Бенедето Гуарди за
църквата “Санта Мария Магдалена деи Паци”.
В периода, когато е рисувана, едно изострено
чувство на патос започва да залива творбите
на Ботичели и “Благовещение” е безспорно сред
най-ефирните, изящни и благоговейни негови
произведения.
От композицията се излъчва усещането за пълъха на вятъра, с който ангелът се явява и който
облъхва фигурата на бъдещата майка. Особено
чувство за нематериално присъствие създават
кристалните полупрозрачни драперии на долетялия ангел. А в пространството между двете
фигури като че ли избухва искра, от която токът на духовната енергия протича от ръката на
ангела към леко и трепетно огънатото тяло на
Богородицата.

Клеветата, 1495г.
Темпер върху дъска (panel), 62х91
Галерия “Уфици”, Флоренция

Луциан ни разказва, че художникът Антифилус, подтикван от завистта си към своя далеч по-талантлив колега Апелис, го обвинява в
конспирация срещу фригийския цар Птоломей IV, в чийто двор и двамата са служители. Невинният Апелис е хвърлен в затвор, докато
един от реалните конспиратори не свидетелства за невинността му. Птоломей реабилитира художника като му дава Антифилус за
роб. Апелис, все още изпълнен с ужас от несправедливостта, рисува гореспоменатата картина, в която клеветата срещу него е представена алегорично, както можем да я видим и при Ботичели.
Владетелят е изобразен в дясната част на платното, обграден от алегоричните женски фигури на Подлостта и Подозрението, които
разпалено му шепнат на ухото, докато той с притворени очи и приведена глава се вслушва в тях... Протегнал е напред ръка към мрачната фигурата на Ненавистта, олицетворена от мъж, облечен в черно и хванал здраво с дясната си ръка друга една жена - Клеветата.
Зад нея са и нейните верни в делото подвластнички Измамата и Коварството, угоднически кичещи й косите с разукраси. Клеветата
държи в едната си ръка факела за кладата на инквизицията (символно), докато с другата е хванала и влачи за косите своята безпомощна жертва - полугол младеж, вдигнал пред себе си длани в молитвен жест. Неговата полугола фигура е израз на невинността,
която няма какво да прикрива.
По-вляво, леко откъснати от множеството, следват фигурите на също облечена в черно старица, символ на Разкаянието, която
крадешком е отправила поглед към голата Истина, изобразена като млада жена с поглед и ръка отправени към небето, което “вижда
всичко”. Истината е обърнала взор към онези сили, на които всъщност крайната присъда принадлежи, и не обръща никакво внимание
на онова, което другите правят, защото те го правят единствено с оглед на земната власт.
Няколко поколения изследователи безуспешно се опитват да установят за кого всъщност е била създадена тази творба. Без никакви данни, единственото което остава са предположенията. Дали тя не е израз на лично преживяна от Ботичели драма - подобно на
Апелис - като несправедливо обвинение и въвличане в интриги, което е причината да се насочи към избора на този сюжет? В крайна
сметка знаем, че през 1502 година има тайно отправено към него обвинение за хомо-сексуални отношения с учениците си, което обаче не остава трайно.
Създаването на творбата съвпада с разрастване на влиянието, което има флорентинския монах Джироламо Савонарола
със своите проповеди за разкаяние и отказване от всичко мирско. Именно под влияние на неговите проповеди Ботичели
започва да изпитва силни угризения и притеснения за своето “душегубно” творчество, на първо място заради дълбокото
му влечение към видимо, изявено красивото.

Сандро е разработвал през целия си живот религиозни сюжети не само поради изискването на времето, а и по своя лична душевна склонност, която също следва неговите вътрешни преображения. От лиричния унес в “Мадона с малкия Йоан Кръстител” и почти
детската религиозна радост на “Рождество” той преминава към сухи морализаторски изобразявания, към мистични и алегорични композиции и дори към натегната религиозна патетичност. В последния период на живота си Ботичели е обхванат от някакво естетическо покаяничество, което бързо разрушава формалното съвършенство на произведенията му. Кризата
в неговото религиозно съзнание жестоко прерязва жизнения нерв на изкуството му. Едно от
последните потръпвания на този отрязан вече нерв е прекрасната редица от четири композиции върху “Чудесата на св. Зиновий”. Тук острите и изопнати до тръпчивост линии на архитектурната обстановка са изнесени на средния и първия план, като пробождат просто окото на
зрителя. Атмосферата е разредена, етерна, почти липсваща за дишане. Силна светлина залива
групирания в отделни музикални фрази персонаж. Фигурите са пъргаво раздвижени, с майсторски заучени жестове. Те са полуматериални и наблюдателят има усещането, че тяхното битие се изчерпва напълно с излизането им в картината и че те ще изчезнат отново в Нищото,
след като представят с марионетна стремителност чудесното литургическо зрелище.
д-р Хр. Гандев, “Италианският ренесанс и Ботичели”, 1943г.

Чудесата на св. Зиновий, 1500 -1505г.
- картина трета
Темпер върху дъска (panel), 67.5х150.5
Музей “Метрополитън”, Ню Йорк

КЛАСИКАв ЖАНРА

к и н о

“Владетелят на царството Цин бил непреломим във волята си да завоюва разпокъсаните земи и да обедини всичко под небесата.” И историята започва
пред погледа ни във филм, красив като калиграфски знак...

РАЛИЦА БЛАГОВЕСТОВА

“Персонажът на Джет Ли дефинира отлично моята представа
за героя като търсене на хармония и мир чрез ненасилие. Именно
за това на финала на филма той прави жест, който изглежда
войнствен, но всъщност е жест на любов, чийто обсег е по-глобален, защото засяга човечеството.”

Джан Имоу

Китай/Хонг Конг, 2002
В ролите:
Джет Ли, Тони Лунг, Чиу Вай,
Маги Чюнг, Джан Зъи
Режисьор:
Джан Имоу
Сценарий:
Ли Фенг, Уанг Бин, Джан Имоу

рети век пр. Хр. – краят на епохата Джанго Дзе (периодът на воюващите царства) в историята на Китай. Начело на царство Цин е Цин Шъ Хуан Ди, известен като първият китайски император – владетелят, който пръв успява да обедини в единна и могъща държава множеството
отделни и борещи се за превъзходство княжества. Прославил се едновременно като тираничен и
мащабен управник, той е този по чиято заповед и под чийто безкомпромисно взискателен надзор е построена всеизвестната днес Велика китайска стена. Още по-удивително е друго едно
негово вдъхновение: през 1974г., близо до древната столица Си Ан Шиан, е открита невиждана
гробница. Покойният император е придружен в отвъдното царство от своите верни бойци под
формата на уникални глинени фигури в цял ръст на воините – над 7000 на брой, съпътствани
от 600 глинени коня и 125 колесници. Легендите разказват, че поради жестокостта и безжалието си кралят си бил спечелил много врагове и се опасявал силно за сигурността си – дотолкова, че никой не знаел къде ще нощува идния ден, а в края на живота си дори обезумял от страха
да не бъде убит. Именно по тази причина той поискал да бъде придружен и в отвъдния свят от
своята многохилядна стража, но има една интересна подробност, която може да ни подскаже
и друг един мотив. Всяка фигура на неговите бойци се отличавала от другите с изключение на
една подробност – всички те имали около врата си специален копринен шал. Историците недоумяват, тъй като подобен аксесоар не бил присъщ на китайците, но имайки предвид, че коприната е била символ на лукс и благосъстояние, можем да си представим какво голямо уважение е
показал Цин Шъ Хуан Ди към своите войни с този детайл.
“Същността на калиграфията идва от душата. Владеенето

на меча – също. Заедно се стремят към истина и простота.
Бях разбрал смисъла на калиграфските ръкописи. Не мога да
убия краля. Само кралят може да спре хаоса, обединявайки
всичко под небесата.”

Когато “Герой” излиза на големия екран у нас, българският киноман е вече силно очарован от първопроходецът на новата визия в жанра – култовият “Тигър
и дракон”, затова има нерядко коментари, че “Герой” е копирал много от него.
Чуват се обаче и основателни гласове в защита, че с познатите ни от първия филм лица (Джан Зъи), с общия светоусет, характерен по принцип за онзи
мистично обагрен край на света, и с одухотвореното изящество на картината – приликите между двата филма все пак се изчерпват. Какво е това, което го отличава? На първо място “Герой” поднася една оригинална, разгърната
и осмислена цветова символика като сюжетен похват. Отделните вариации
на сюжетната линия са представени в собствена цветова илюстрация. Някой
би заподозрял тук влияния от “Рашомон” на Куросава по отношение на темата за субективността на възприятието и недостижимостта на обективната
истина, но както други ще отбележат, приликата е единствено във формата,
не и в идеята. Защото ако в “Рашомон” се търси съзнателно развенчаване на
психологическата мотивация, която изкривява в суетата и посредствеността си истината за реалността, то в “Герой” имаме просто сюжетен похват
за постепенно разкриване на истината. При това, както споменахме, той силно
впечатлява с елегантността, поетичността и същевременно епичността на
визията си, а не на последно място и с един картинен, да го наречем, психологизъм. Можем да усетим почти физически в яркочервената версия подтекста
на гнева и отмъщението или на любовната страст и събудената ревност... В
черните стрели, валящи като порой над героите, можем да разпознаем отровните остриета на зломислието – на отправената агресивна пробивна енергия...
която би могла да те достигне и унищожи единствено, ако вътрешно й се предадеш... Във вихъра от безчет есенни листа виждаме нестихващите вихрушки
от неовладяни емоции и чувства... В синята версия идва кристално гладкото
езеро на умствения покой... Сред всичко това не могат да се пропуснат и възхитителните епизоди с многобройните, потрепкващи в унисон с вътрешните
вълнения на главния герой, свещи!
Цялото внушение на филма е подсигурено и от един малко декларативен може
би диалогизъм – вероятно обаче необходим за западния зрител, за когото интуитивният светоглед е по-неприсъщ, по-далечен.
Една истински интригуваща трактовка на историческите реалности е заключена в образа на владетеля: насилник-тиран или изразител на небесната воля
за обединение на отделните разпокъсани царства в единна и силна държава на
установения мир и просперитета? Онзи, който е тръгнал по пътеката на познанието (зеленият епизод), в един момент преминава отвъд разделенията и
вместо търсенето на отмъщение, става този, който истински вниква в действията и намеренията на краля. Прозрението е толкова силно, че обезоръжава
в убийствените му намерения и нашия “безименен” герой. “След като намерих в
лицето на Счупеният меч истински съюзник – дори и да умра, ще бъда доволен.
Нека Всичко под Небесата те води... – ще каже Владетелят. – Ваше Величество,
възгледите Ви ме убедиха. Следователно не бих могъл да Ви убия. – е отговорът.”
Така филмът е увенчан и с осмисленото противоречие на един извеждащ и значим край. Познал висшия идеал в бойното изкуство, когато “мечът отсъства
и от ръцете, и от сърцето, а сражаващият се е в мир и хармония с целия свят,
давайки обет не да убива, а да носи мир на човечеството” и отказал се от замисленото покушение над живота на краля, Безименният е “убит като престъпник и погребан като герой”.

Цветова символика:

Червено – цвят на кръвта; символ на земно благополучие и вулканични емоции – любов,
страст, гняв.
Синьо – цвят на небесността; символ на вяра, безсмъртие и саможертва.
Зелено – цвят на растежа; символ на стремеж към знание, към израстване.
Бяло – цвят на смъртта и божествеността; символ на целомъдрие, чистота и правдивост.
Жълто – цвят на свещеността; символ на земното върховенство (в императорските
одежди) и земната мъдрост (в монашеските одежди), свързващи небе и земя.

ОТКРИВАТЕЛСТВО
Усмивката с този девиз става бързо хит и се появява върху емблеми и картички, тениски и шапки - с други думи върху всичко,
което може да бъде продавано. Естествено никой не се и замислял за някакво авторско право, а Пощенските служби на САЩ
дори отпечатват марка с усмихнатата физиономийка, създадена от Бол.

ПЪРВАТА УСМИВКА

ХАРВИ БОЛ и СЪЗДАВАНЕТО НА УСМИХНАТОТО ЛИЧИЦЕ
Маргарита ДИМИТРОВА

Макар електронната поща да не е толкова далеч от разговора в реално време, тя е лишена от възможността да се жестикулира. За решаването на този проблем в интернет се използват така наречените емотикони - последователност от символи,
които напомнят човешко лице. Техният създател Скот Фалмън е добре известен. Кой обаче пръв е нарисувал усмивката и очите, подобни на две точки – познатият ни съвременен фолклор?

али не си мислите, че тази усмихната емотикона (наричана още Smiley����������������
����������������������
) е плод на всеобща изобретателност. Нищо подобно.
Усмихнатото личице си има автор. За първи път го е нарисувал американският художник
Харви Бол (Harvey Ball).
В началото на 60-те години в Америка започва процес на сливане на големите застрахователни компании. Процесът протичал болезнено и започнал да влияе негативно на сътрудниците. С други думи - несигурни в утрешния ден, служителите станали по-раздразнителни, разсеяни и тъжни. Представителите на компанията “Стейт Мючуъл Лайф Ашуърънс” в
Уорчестър (щата Масачузетс, Америка) решили да повдигнат духа на своите сътрудници
и да ги накарат да се усмихват всеки път, когато те се срещат с клиенти, когато вдигат
телефонната слушалка или работят с документи. За да постигнат целта си, било решено
да се проведе една не съвсем обикновена рекламна кампания, но се нуждаели от лесно запомнящ се, ярък символ и през декември 1963 година застрахователите се обърнали към художника-график Харви Бол.
По-късно Бол признава, че завършил разработката за не повече от 10 минути. За работата
му заплатили 45 долара и това е цялата печалба, която някога е получавал за усмихнатото
личице. Той дори не поискал да го регистрира като търговска марка, не е защитил авторското си право и по думите на сина му Чарлз Бол, никога не е съжалявал за това. По този
повод обикновено казвал: “Все пак мога да изям само един бифтек и не мога да карам едновременно няколко коли.”
Първото усмихнато личице било прикрепено към безопасна игла, т.е. било направено във
вид на значка и раздадено на служителите и клиентите на компанията-поръчител.
Значките имали невероятен успех. Те толкова много се харесали на клиентите и застрахователните агенти на компанията, че в скоро време били поръчани за изработка 10 хиляди такива значки.
Но в света усмихнатото личице станало популярно едва през 70-те, когато
двамата братя Бернард и Мъри Спейн, които се занимавали с производство на всякакви причудливи сувенири и предмети, прикачили към него и фразата “Have a Nice Day!”
– “Приятен ден!”. Скоро двамата братя и десетки други имитатори започват масово да
използват жълтата физиономийка с комерсиални цели. Днес имената им са забравени,
остава им единствено утехата, че именно техният лозунг допринася за популярността
на картинката.

През 1971 г. френският предприемач Франклин Лоуфрани (����������������������
Franklin��������������
�������������
Loufrani�����
) регистрира усмихнатото личице като търговска марка в повече от 80 страни.
Лоуфрани твърдял, че именно той е измислил символа през 1968 г. в Париж.
Той основава корпорацията “Смайли Лицензинг” (Smiley Licensing) и за няколко
години натрупва прилично състояние по целия свят, предвидливо заобикаляйки
Съединените щати.
Бол не предявил иск на Лоуфрани, но се намерили и други “създатели”, които твърдяли, че именно те са създателите на усмихнатото личице. В края на краищата,
уморен от всичко това, Бол регистрира своя версия на усмивката, в която включва своите инициали.
Бол обичал въодушевено да казва за своето изобретение: “Никога досега в историята на човечеството и изкуството не е имало нещо, което разпространено толкова широко, да е носило толкова щастие, радост и удоволствие. Няма нищо друго,
направено толкова просто, да е бивало така понятно за всички.” Дали тези негови
думи са истина? Бернард Спайн твърди, че фирмата “Сънкист” още през 30-те
години е рекламирала портокалите си като рисувала смешни муцунки върху тях,
а подобни усмихнати човечета бил виждал в детската книжка “Обноските могат
да са забавни” на Мънро Лийфс, издадена през 1936 г. Но това черно-бяло далечно
сходство едва ли може да се сравни със завършеното произведение на Бол.
Вече на прилична възраст, Харви Бол окончателно определя своята мисия на
Земята - той виждал себе си като международен посланик на щастието и дори
измислил празник през октомври - Световен ден на усмивката (World Smile Day).
Тъй като за първи път идеята била реализирана на 1-ви октомври 1999 г. - петък,
оттогава всяка година именно първият петък на месец октомври се отбелязва
като Световен ден на усмивката. Неговият създател смятал, че това трябва да
бъде ден, “посветен на доброто настроение и добрите дела” и да преминава под
лозунга: “Направете нещо добро - събудете у някого усмивка!”
Бол очевидно е бил един щастлив човек. Неговите деца твърдят, че никога не е изпитвал злоба и ненавист към онези, които незаконно разпространявали в многомилионен тираж, създаденото от него изображение.
Бол умира на 12 април 2001 г. на 79-годишна възраст, надживян от своята съпруга
Уинифред и оставяйки след себе си освен своето художествено творение - също
трима сина, една дъщеря и множество внуци и правнуци.
Днес неговият син Чарлз оглавява основаната от Харви през 1999 г. Уърлд Смайл
Корпорейшън (�������������������������������������������������������������������
World��������������������������������������������������������������
Smile��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Corporation��������������������������������������������
�������������������������������������������������������
) и внимателно следи кой и как използва марката. “Нашата мисия е да създаваме, продаваме и лицензираме продукция с марката Харви Бол Сигничър Смайли (Harvey Ball Signature Smiley).” Подписът на Харви
Бол гарантира, че изделието е оригинално. Но онова, което е действително важно,
е че цялата печалба на корпорацията, след изплащането на данъците, отива за
благотворителна дейност. “Ние помагаме на децата в целия свят. Нито една друга корпорация, която използва усмихнатите личица, не прави това.” Създадената
след смъртта му Фондация на негово име и в негова памет (Harvey Ball Smile
Foundation��������������������������������������������������������������������
), днес е основният проводник за канализиране на тази благотворителната дейност. Понастоящем тя има свой клон и в столицата на Япония - Токио.
Фондацията също така е основният двигател в организирането и честването на
Световния ден на усмивката, който тази година бе отбелязан (на 7-ми октомври)
за 7-ми пореден път.
За повече информация посетете сайтовете на Фондацията и на Корпорацията:
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По мат. от www.membrana.ru и др.

Харви Рос Бол
(10 юли 1921 г. – 12 април 2001 г.)
е роден и израства в град Уорчестър,
Съединените щати. Като ученик започва да взема уроци по рисуване
при местен художник-график, а покъсно – през 1940 г., записва изящни
изкуства в специализирано градско
училище.
В продължение на 27 г. служи към
Националните служби по сигурността. По време на Втората световна война е разпределен в Азия.
През 1973 г. се оттегля със званието бригаден генерал и през следващите 6 години е в Запаса. През 1979
г. се оттегля като командир на
полк. Отличèн е със Сребърна звезда за героизъм по време на битката
при Окинава, Япония. През 1999 г. му е
присъдено званието Ветеран на годината от Съвета на ветераните в
Уорчестър.
Междувременно, след Втората
световна война, Харви работи към
местна рекламна агенция, докато не
стартира своя собтвена през 1959
г. Така, 3-4 години по-късно идва и
поръчката от местна застрахователна компания, която го прави известен в цял свят като бащата на
“Усмихнатото лице”.
През 2001 г. - след неговата смърт,
Градският исторически музей
в Уорчестър учредява наградата
“Усмивката на Харви Бол” в негова
чест и всяка година я присъжда на
лице, организация или група от хора,
чиято добра воля е направила нещо
отличително за града.
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Огнените
Кристали
на Светлината
ВЪВЕДЕНИЕ
ИВАН БОГОЕВ

Огънят на непроменливата космична светлина на неутриното и новите елементарни частици, родени от
фемптосекундните, свръхбързи лъчения, завихряше в един гигатнски смерч
от пракосмична материя цялата обитаема многогалактична Вселена. Едно
въртящо се пламнало колело, излъчващо целият спектър от вълни и частици на милиарди на милиардна степен звездни системи, където всяка
спица-лъч от милиарди галактики се
простираше на над хиляда милиарда
светлинни години разстояние от събиращия всички лъчи център. Нашата
цяла Метагалактика, с размери около
десет милиарда светлинни години и
хиляда милиарда галактики, съставляваше само една бляскава - от квазерите, граничните звезди по нейната периферия - точица в края на един
от тези уплътнени със звездно вещество ръкави от светлина. И този
космичен вихър беше само един от
деветстотин деветдесет и деветте огромни въртящи се огнени кръга,
описани около една от хилядите сфери на Правселената.
И всичко това в момента пулсираше
пред погледа на един изследовател
на Всемира, на един човек от планета Земя, един смел пътешественик,
когото познаваме под името Джоис.
Ако се вгледаме внимателно в предисторията на междупланетните
пътешествия и потърсим неговите
предишни прояви, ще разберем, че отначало още - в ранния III-ти век от

Третото хилядолетие, той
е присъствал в първоначалните полети с енергията
на вакуума от пространствата, близки до триизмерното, при време клонящо към нула, за да участва
в построяването на трансетерната
магистрала,
свързваща планетите Земя, Юпитер и
Венера с новораждащата се планета
Вулкан в Слънчевата система.
В разглежданият сега от нас момент,
през 2992 година, бяха останали само
легендите за героиката при първоначалното овладяване на планетите
без космически апарати чрез събуждането на вложената космичност вътре в тялото на човека. Защото още
в първият- вторият век от Третото
Христово хилядолетие овладяната
и оплодена от творческата духовност мисъл роди и създаде в самото
човешко тяло нови енергийни органи,
позволяващи движението не само в
пространството в размерите на собствената звездна система, но дори в
пулсиращите квантови системи на
времето.
Така започна нова не астронавтика,
не космонавтика, а метатронавтика, защото Космичното съзнание
беше излъчило вече светлините на
своите плодове към човечеството,
разширеното човешко съзнание беше
дало ново зрение, древните скрити
от погледа “Златни градове и храмове” бяха се материализирали - или

3D основа: Кубрат Томов - син

част от невидимите материалности,
в близките до енергиите на Третото
измерение светове, бяха станали видими. Хипотезата за светлинно-гравитационната граница, енергийно
разделяща отделните слоеве и подслоеве при тяхната материализация
и дематериализация, беше така добре
разработена, че позволи да се изгради общата концепция за динамиката
и трансформацията на енергиите
от микросвета през човека до макросвета.
Приложни технологии бяха усвоени
и апаратурно осъществени върху
биотехничния контрол на съня, върху
творческия биотемпорален контрол,
върху анализа на планетните кръгови честоти, върху междузвездната
транслация на вълни с надлъжна компонента за материална телепортация на апарати и най-висшата технология за овладяване на галактиките
чрез самоускорителния активно-реактивен двигател, работещ с лъчите
на свръхсветлината. Този свръхдвигател имаше две много добре допълващи се свойства. Първото - като

следствие на новото разбиране за
гравитацията в геометричното засенчване на квантовите полета, позволяваше генериране на двойката
енергии гравитация-антигравитация
пред космичния апарат като гигантски вентилатор-прахосмукачка за
междузведния прах и газове и така
осъществяващ активно движение
напред. Втората част от двигателя
- реактивният телепортатор на материя с безграничен фокус и със скоростта на свръхсветлината, не беше
регулируема и затова първата двигателна система прибавяше или отнемаше от тази колосална скорост, за
да се осъществят междугалактичните и междуметагалактичните пътувания. Фантастична по мощност
транспортна система, но поставила
още при първите изследователски
пътешествия проблема не с физическата, а с психическата подготовка на
метатронавтите. Защото и самият
двигател беше наречен Метатрон,
по името на едноименната отвъдна
сила - така нареченият ангел на самообладанието. И така, колкото по-далечен беше полетът, толкова по-разширено като просветлено със знание
трябваше да бъде съзнанието, за да
бъде устойчиво в самообладание.
Неспазването на това условие водеше до дълбок, достигащ до вцепеняване, сън и съответно изследователите не можеха да работят в будно
състояние на тези толкова далечни
от Земята разстояния. Това наложи
необходимостта да се опишат и наименоват новооткритите области
от Вселената, да се разкрият взаимосвързващите ги закони като явления и да се потърси знанието за
същността, която ги обединява - да
се установи безспорното наличие на
космична свръхсубстанция толкова
всеобхватна, че способна да обедини
всички налични съзнания и техните
материални проявления в безпределно цяло с две основни проявления: самосътворение и самопознание - сила
като зараждащо се движение и съзна-
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ние като усвояваща се динамична съзнателност.
Затова сега пред погледа на Джоис
и съпътстващите го метатронавти на този бързо движещ се космичен кораб върху основния панорамен
екран с пулсации се въртеше бавно
отдалечаващият се червенооранжев
конус на предишната Вселена. Около
стотината изследователи, на едно
немислимо за земните мерки разстояние, съзерцаваше цветовата багра,
есенната оранжевозлатиста аура
на стария свят, като освен това се
отдалечаваше от него с максималната скорост на свръхсветлината.
Космичният апарат трябваше да провери възможността в пространство
с клоняща към абсолютната гравитационна нула енергия може ли пропорционално нарасналата енергия на
съзнанията, клоняща съответно към
безкрайност, да излъчи в себе си нови
съзнания, които да станат зародишите за кристализацията и самонарастването на една нова Свръхвселена.
В един сюблимен момент скоростта
и съответно разстоянието до предшестващата Космичност достигнаха критичната енергомаса на старото съзнание на предишната Вселена и
всеки се видя във всички и всеки като
един фотон, като всяка една частица
светлина от предишната Вселена се
видя, като същевременно всяка от
тези частици на всеки му бе око за
зрение. Миг по-късно, прехвърляйки
съзнанията си към всеприсъствеността на така наречения тъмен и
безпределен Хаос, те видяха не само
че времето и пространството са категории на развитието, че миналото
и бъдещето са настояще, че точката
и сферата са само различен зрителен
ъгъл на възприемане, но и че цялата
нова Свръхкосмичност е есенциалният атом, събрал целостта на огъня
като светлина на предишните им
космични присъствия. Но в този миг
на безпределно присъствие, от съединението на личните им човешки
съзнания с фракталната структура
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на свръхсветлата, наречена тъмна,
Праматерия, се получи разцепването
на енергийните нива, давайки в последна сметка нов триизмерен свят.
Като полюс на тази нова Вселена, на
неизмеримо разстояние в същия момент се създаде така наречената област на сингулярност, на неопределеност на действието на физичните
закони, като една бъдеща, запълнена
с неактивна тъмнина, възможност да
се роди следващата Свръхкосмична
система. Между двата полюса, на необхватно разстояние като космични
пространствено-времеви струни на
всемогъщо силово поле, се простираше живототворящата и могъща
сила на Вълновото взаимодействие,
обхващащо в себе си същността на
живота. Тази свръхсила, обединяваща в едно четирите основни физични
взаимодействия - силното и слабото
ядрено, електромагнитното и гравитационното, не само управляваше
всяка космична система, но и реално я
държеше в съответното измерение.
Така тази сила на Вълновото взаимодействие поддържаше материята в
съответното измерение, съответно
всяка нейна промяна променяше параметрите на пространство-времето
на материята, съответно йерархията на управляващото съответната
материя съзнание или енергия. Тази
родена и имаща начало Свръхсила
осъществяваше прехода между отделните Космични светове и така тя
нямаше край, защото се превръщаше
- не само връщаше - в породилата я
Абсолютна Същност.
(следва продължение)
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ДА ОТИДЕШ ОТВЪД
Животът и (без)смъртието
на соло-катерача и free-rope jumper

ДАН ОСМАН
“Най-добрата част е, когато стигнеш върха,
защото болката вече е зад гърба.”
Дан Осман

Получих преди година-две линк от близък ми идейно човек - изпращаше ми интересна статия в уеб-пространството, която да прочета. Публикацията имаше и 15 минутно видео-приложение - по музика на Металика - което, разбира се, не закъснях да си изтегля
и изгледам. А след това отново и отново с неотслабващо въодушевление. Прочетеното
и видяното ме заплени и вдъхнови така, че нямах търпение да споделя и с други радостта си от срещата с един душевен подвиг, открит в лицето на доскоро безизвестния за мен
американски катерач с видимо азиатски облик - Дан Осман. Настоящата тема е посветена на 7 годишнината от трагичната му загуба. 23 ноември 1998г. е датата, която слага
начало на неговото о(без)смъртяване.
С благодарност за благоразположението и съдействието от страна на автора, представяме актуализирана статията му, публикувана на сайт www.extremno.com.

От редактора
Протриващо съоръжение за
единично въже

В ПРЕГРЪДКА СЪС СТРАХА
ИВО КАЛУШЕВ

Дори днес, седем години след смъртта му, животът на Дан Осман е предмет на разгорещени спорове в световните катерачни среди. Мнозина го обвиняват в безразсъдство и пълна
безотговорност към семейството му, други виждат в него идол и човек, който съзнателно
е докоснал границите на възможното, и дори ги е прекрачил...
Роден на 11 февруари 1963 година в Тахо (Калифорния), Дан е далечен потомък на самурайска фамилия. Баща му, японец и бивш спец полицай, го обучава от малък в духа на бушидо и
японските войнски традиции. Момчето тренира Айкидо, по-късно и Кунг Фу. На дванадесет
годишна възраст майка му, Шарън Бъркс (треньор на коне и двукратен световен шампион
по barrel race - вид родео), го окуражава да се захване с катерене. Дан е талантлив, но по собствените му думи се развива бавно1 и му трябват осем години, за да премине границата
от 5.12. Катеренето обаче преобразява живота му. Заедно с приятели и сам той прекарва
безкрайни часове, катерейки надвесите на Кейв Рок (Cave Rock) - скален мост в близост до
източния бряг на езерото Тахо (Tahoe Lake).
Постепенно Дан Осман се превръща в много сериозен катерач. Туровете, направени от него,
Карабинер с муфа

1 Бавно, но сигурно - чест белег на задълбоченост в усвояването на каквото и да било, когато това се върши

с интерес, старание и любов. - Б.ред.

стават известни сред катерачните среди като много красиви и изчистени.
За неговият тур Слейър (Slayer - 5.13d / 5.14a), Волфганг Гюлих казва, че е найелегантният тур, който е катерил някога. Наред с класическото катерене, Осман
намира голямо опиянение в соловите изкачвания. Той катери изумително трудни турове соло, като сред най-забележителните му постижения, за които се знае, са Спейс
Уолк (Space Walk - 5.11c, 8- UIAA), Атлантис (Atlantis - 5.11c, 8- UIAA онсайт!), Инсомния
Крек (Insomnia Crack - 5.11d, 8 UIAA онсайт!), Ган Клуб (Gun Club - 5.12c, 9- UIAA)... Това
последно солово изкачване разнася славата му из американските катерачни среди.
Пред колеги катерачи той изкатерва соло и голяма част от собствения си тур Слейър
(Slayer - 10+ UIAA) “просто за разнообразие”, както сам се изразява.
По-голямата част от живота на Дан минава в района на езерото Тахо, в малък апартамент, в който няма много други неща освен катерачен инвентар, хеви метъл музика
- с подчертано присъствие на Металика, книги за самурайската традиция и добра колекция катерачни филми. Животът му е като този на повечето вманиачени катерачи
- работи строителна работа само толкова, колкото да живее и да може да се катери.
За кратък период се жени, като от този брак се ражда и дъщеря му, Ема. Както сам
признава, част от причината за последвалата раздяла е неговата страст към катеренето и рисковете, които поема. Въпреки това обаче той запазва тесни връзки със семейството си и обичта му към дъщеря му е огромна. Мисълта за нея е нещото, което
му създава не-малко угризения по време на рискованите му прояви.
Най-големият обрат в живота на Дан настъпва през 1989г., когато по време на наковаването на своя тур Фантом Лорд (Phantom Lord), той пада повече от 50 пъти в опит
да постави поредния спит над ключовия пасаж. В този момент той осъзнава, че падането за него крие по-голямо предизвикателство и от самото катерене.
В последвалите години Дан развива своя собствена система за “свободно падане”, използвайки познатия си катерачен инвентар. Много от установките му за скачане са
изградени от големи тролеи като въжето за скачане е закрепено в определена точка
по дължината на тролея. Но скача и от мостове и други най-разнообразни места.
Той измисля много сложни системи на закрепвания, които да абсорбират все по-големите натоварвания от скоковете, използвайки ролки, полиспасти, протриващи съоръжения и прецизно изчислено пространствено разпределение на точките на закрепване.
Приятелите му твърдят, че сложните схеми на неговите системи са като произведения на изкуството. Той съзнателно никога не използва дублирано подсигуряване и въпреки сложността на закрепването в крайна сметка скача само на единично динамично
въже, с цяла сбруя. С развиването на увереност във възможностите на екипировката
Дан скача от все по-големи и по-големи височини, които постепенно достигат и преминават 100-те метра... след това 200-те метра... след това 300-те метра... Въпреки
че отстрани погледнато онова, което той прави, изглежда невъобразимо и страшно
опасно - всички, които го познават, заявяват че Дано знае повече за въжетата и инвентара от всеки друг. Никой от близките му приятели не го счита за безразсъден.
Постепенно Осман започва да се снима в рекламни филми, подтикнат от нуждата
от средства, включително и за издръжката на дъщеря му, на която много държи.
Противно на общото впечатление обаче, той не гони никаква показност. Истинската
му битка е вътрешна. Запитан защо прави всичко това, той отговаря: “Много ме е
страх. Правя го, за да се науча да преодолявам този страх, да се къпя в него и да преминавам отвъд...”
Битката, която Дано води сам със себе си е задълбочена и истинска - част от хората,
които го познават, я разбират. Случва се така, че през 1994г. бащата на Осман получава стар самурайски меч в замяна на една пушка. Считайки себе си за недостоен да
го притежава, той го дарява на сина си. Дан отначало също се опитва да откаже тази
чест, но накрая приема волята на баща си. Попитан по-късно за значението на този
акт старият Осман заявява: “Той бе извоювал правото си да притежава меч. По време
на моята собствена работа аз съм се срещал със смъртта много, много, много пъти.
Когато всичко свърши, празнуваш факта, че си жив, празнуваш факта, че имаш семейство, празнуваш факта, че можеш да дишаш. В продължение на няколко мига всичко
изглежда по-сладко, по-ясно, по-истинско.... Аз мисля, че този млад човек е достигнал
точката, в която неговото осъзнаване на живота и живеенето е много отвъд онова,
което аз самия изобщо бих могъл да постигна.”
Дан е известен сред катерачните среди като изключително лъчезарен човек. Близките
му хора ценят приятелството му много високо, а и той не остава по-назад и се опитва да покаже на всеки нещата, до които се е докоснал. Под негово ръководство повече от 300 катерачи скачат на неговите системи, без нито един нещастен случай.
Самият Осман има повече от 1000 скока през последните 10 години от живота си.
Степента на риск в това начинание и същевременно неговата собствена компетентност се виждат ясно обаче от един трагичен инцидент. През 1994г. 25 годишният
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катерач Боби Тарвър решава да направи 75 метров скок по неговата система от един
мост в Юта. Дан не успява да присъства, но му изпраща подробни писмени инструкции
за опъване и прогонване на системата. В прибързаността си да запише името си в редиците на екстремните спортисти обаче, Тарвър пренебрегва част от тези инструкции и
не разтяга новите си въжета с предварителни къси падания, както Дано винаги прави.
В резултат на това той не пресмята правилно елонгацията на въжето и се размазва
в стената на каньона.
При все че няма ни най-малка вина за това, Дано изпитва огромни угризения и на три
пъти отива на този мост, за да скочи сам и да се увери, че не е сбъркал с нищо в инструкциите си. Два пъти се отказва, но на третия път, след известно време прекарано
долу при скалите и “разговор с Боби”, както той се изразява, се качва горе, пренарежда
системата, премахвайки всички допълнителни елементи добавени от съображения за
сигурност след трагичния инцидент, опъва всичко точно според първоначалния си план,
начертан навремето на Тарвър, и скача...
С времето конфликтът между вътрешното му търсене и притеснението от това да
не би случайно да остави дъщеря си сираче се задълбочава. Неведнъж той споделя сред
приятелите си тези притеснения и споменава, че е време да престане с рискованите
начинания. “Отивайки си”, казва Осман, “аз ще предам всички в семейството си, приятелите си... Дъщеря ми ще се справи... тя ще бъде ок... но аз ще я ограбя.” Той все още
продължава да катери обаче, да скача и дори участва в няколко филма от поредицата
“Господари на скалите” (Masters of Stone). Онова, което той демонстрира в четвъртия
филм смразява кръвта на много изпечени катерачи и подбужда разгорещени дискусии
из средите, като се чуват и много крайни мнения. В този филм има скокове и негови солови скоростни изкачвания по изключително трудни маршрути, включително и онсайт.
По думите на един известен катерач, с този филм Дан “за втори път показа среден
пръст на американските катерачни среди”. Тези, които го познават обаче, твърдят че
на този етап той вече е бил толкова добър катерач, че нещата, които за други биха
били лудост, за него просто не са толкова опасни.
По същото време неговите скокове започват да дразнят сериозно управата и рейн-

жърите на парковете, в които той ги провежда. Въпреки че онова, което той прави
не е забранено, парковите власти виждат в тези начинания открита покана за всяко
побъркано хлапе с катерачен инвентар, въжета и липса на акъл в главата. Има обаче и
по-крайни настроения и Дан си спечелва истински врагове, нарушавайки статуквото с
онова, което прави и с границите, които преминава.
През октомври 1998г., заедно със свои приятели Осман пристига в Йоземит, за да постави нов рекорд. Те опъват голям 365 метров тролей между Лийнинг Тауър (Leaning
Tower) и Фифи Бътрис (Fifi Buttress), като въжето за скачане е закрепено отново на
тролея. Първият скок на Осман е на 180 метра въже. След това той увеличава дължината на 200, 240, 255 и 270 метра. Когато на 26 октомври Дан се приготвя за нов скок,
по телефона му звъни разплаканата му дъщеря Ема, притеснена за него. Той незабавно
оставя всичко, качва се на пикапа си и отпътува към нея.
При връщането си в долината след два дни той е арестуван от управата на парка и е
вкаран в йоземитския арест. Задържането му няма нищо общо със скоковете му - неофициалното обвинение е свързано с неплатени билети за паркинг и други дребни нарушения. Рейнджърите правят всичко възможно да го тормозят. В началото той е за
малко в една килия с друг катерач и те правят грешката една вечер да си спретнат
импровизиран концерт на малко барабанче, за да разсеят скуката. Дано моментално
е обвинен в подстрекателство към бунт във федерален затвор и е преместен в самостоятелна килия без прозорци. Прекарва там за назидание още 12 дни. Неговият съкилийник разказва, че често се чували виковете на Дан, че е адски студено, че е гладен
и че полудява. Надзирателите му носели храна само по един път на ден, и то след като
заспи. На четиринадесетия ден приятелите му успяват да съберат сумата от 25000$
и му плащат гаранцията, като в резултат той е освободен, без всъщност да му бъде
предявено официално каквото и да било обвинение. Парковата управа същевременно
му поставя ултиматум до 5 дни да разекипира системата си за скачане със заплахата,
че ако това не се случи, ще отрежат въжетата и ще конфискуват целия инвентар.
Дано не отива при системата си. Вместо това незабавно отпътува за Рино, за да види
дъщеря си Ема, която е вече на 12 години. Там той прекарва доста време и с приятеля
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си Ерик Пърлман, който е ипотекирал къщата си, за да помогне за плащането на гаранцията му. Пърлман, който заснема поредицата “Господари на скалите”, както и други
филми, разказва:
“Казах му:
– Ти отиде достатъчно далеч, може би по-далеч отколкото трябва. Много дълго време
никой няма да посмее да направи нещата, които ти направи. Свали установката, покажи
на съдията, че си сериозен и че вече ще играеш по правилата...
И той напълно се съгласи с мен. Каза ми:
– Знаеш ли, прав си. А и моите ангели-пазители имат нужда да си починат. Те работиха
извънредно за мен!”
Ерик дори заснема този разговор. Въпреки това обаче той споделя и още:
“Дано беше адски депресиран от цялото време, прекарано в затвора. И когато се връща
в Йоземит и вижда огромния труд и творчески усилия, хвърлени в опъването на системата...” Тук гласът му заглъхва.
На 18-ти ноември Дан се обажда на приятеля си Майлс Дашър с молба да го откара до
Йоземит, за да свали системата. Двамата потеглят вечерта на 20-ти, пристигат на
следващия ден и вечерта се изкачват до кулата. На 22-ри Дан и Майлс правят по един
почти 300 метров скок. Дашър си спомня как Дан се пошегувал, доволен от прекрасно
опънатата система:
– Виждаш ли златната светлина, която огрява Ел Кап? Това е бъдещето! - той мечтаел
да опъне система на Носът (The Nose) и да скочи 720 метра...
Започва 23-ти ноември - сив и студен ден. Дан иска да направи своя рекорден скок преди да свали въжетата, но двамата решават да изчакат до свечеряване, за да няма опасност рейнджърите да им попречат. Към 16.15ч. привечер Майлс скача, спуска се на рапел
от края на въжето и се качва обратно пеша до кулата. Около 17.30ч. той заварва Дан да
снажда въжета, добавяйки нови 22 метра към дължината на скока, вместо обичайните
7. За да удължи падането, Дан решава да скочи от различно място и под различен ъгъл
от преди.
– Имах лошо предчувствие за това - разказва Майлс. - Той се готвеше да скочи от различен ъгъл, което означаваше, че ще трябва да мине над въжето за изтегляне, което
дори нямаше да може да вижда - толкова се беше стъмнило вече. И беше добавил
22 метра въже, три пъти повече отколкото обикновенно добявяше между скоковете. Така скачаше на повече от 300 метра въже, което означаваше, че когато
спре долу ще бъде само на 45 метра от земята. Бях много скептичен. Не спирах
да повтарям: “Не така, Дано, не ми харесва това...”
Осман го уверява, че всичко е наред и след това се обажда по телефона на
приятелите си Фрич и Гембли, затрупани от снега в долината Скуоу.
– Това е то - казва им той. - Ще направя нещо голямо!
Слага телефона в джоба на якето си, без да го изключва, и започва предстартовото си броене. След това спира.
– На място ли си? - пита той Дашър, който е клекнал на ръба, готов да хвърли
намотаното въже след като Дан скочи.
– Всичко е наред - отвръща Дашър.
Осман започва второ броене, но отново се спира, вади телефона и пита:
- Вие ли момчета казахте нещо?
Не, не са. И му казват да скача смело. На третия път той довършва броенето и скача от
ръба. Точно преди да скочи, посоката на вятъра се променя и започва да духа от запад.
Дан се усмихва и отброява силно на глас:
– Три...две...едно... Яуууу!

Приятелите му чуват в телефона свистенето на вятъра и броят секундите.
Десетте секунди, за които те знаят, че въжето трябва да го спре, минават. След това
- тишина. Те решават че телефонът му е изпаднал от джоба при рязкото спиране.–
Наблюдавах как светлината на челника му изчезва в тъмнината, надолу и надолу, и след
около 10 секунди видях как въжето се изправя, готово да се изпъне в онова, което Дано
наричаше просичане на небето, но то не направи нормалния пляскащ звук. След това чух
вика на Дан “Аааааа” и един трясък, сякаш дърво се чупи на две. Помислих си: “По дяволите! Той се е забил в някое от тях.” Представих си го как виси от някой клон, ранен и
окървавен. Извиках го, пуснах радиостанцията. Нищо. Тишина. Тогава започнах да се побърквам.
Дашър се спуска на рапел до основата с бясна скорост и след това тръгва да търси
Дан между скалите и дърветата, докато накрая вижда разкъсания край на въжето да
виси от един клон. След това забелязва Осман, лежащ спокойно на едната си страна, без
видими наранявания. Проверява за пулс и когато не открива такъв, се втурва през каменното поле към най-близкия паркинг и паникьосан набира телефона на Фрич.
– Дано е мъртъв - казва той, задавян от сълзи. - Той е на земята. Току-що го видях. Той
е мъртъв...
Парковите власти започват разследване, което се проточва необяснимо дълго.
Установката продължава да виси между скалите и най-накрая, в нарушение на федералния закон, негови приятели катерачи я свалят тайно и изпращат въжетата за изследване в лабораторията на Блек Дайъмънд (Black Diamond), където ги преглежда Крис
Хармстън. Преобладава мнението, че въжето се е разтопило, когато, поради променения
ъгъл на скачане, се е получило прекалено голямо натоварване върху един от възлите и
той е приплъзнал. Има и спекулации, че рейнджърите действително са повредили нарочно въжето му, както и такива, че Дано съвсем съзнателно е направил всичко. Теорията,
че въжетата са се амортизирали от трите седмици слънце и дъжд, не се потвърждава
от лабораторния анализ.
През последвалите години животът и смъртта на Дан Осман са предмет на непрестанни дискусии. Онези, които никога не са го познавали го обвиняват в пълна безотговорност към дъщеря му и семейството му и в хлапашко лекомислие. Онези
пък, които са му близки, виждат в него човек, който има смелостта да погледне страха в очите, да му подаде ръка и да го прегърне; един невероятен катерач и прекрасен приятел,
който достига до края на онова, към което се стреми,
и преминава отвъд...
Ние имаме ли смелостта да преследваме мечтите си по този
начин? Едва ли. Може би затова не ни и приляга да съдим.
* За написването на тази статия са използвани
материали на Андрю Тодхънтър, Кевин Уъръл,
Крег Веттер, както и информация от кореспонденция на близки приятели на Дан Осман.
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възпоменателен клип в негова памет, включен във филма “Господари на скалите - V”, излязъл след смъртта му. В него има кадри от филмите,
в които Дан е участвал и от нещата, които е правил
пред камера.
На www.ent.bg ���������������
ще намерите допълнително видео и фото материали
за Дан Осман от филмите, в които е
участвал.
Приятелите на Дан Осман създават
след смъртта му фонд в помощ на
дъщеря му Ема:

The Emma Osman Trust Fund
c/o Andrea Osman-Brown
1760 Roper Court
Reno, NV 89506
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Дан прави това по време на
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www.planetfear.com и www.rockclimbing.com
От shane
Плакатът с Дан Осман, направил кръст. Помните ли този
плакат? Дан Осман, изпълнил
перфектен кръст, далеч-далеч
над земята...
***
От super
Дан Осман е легенда. Правил
е всичко онова, което ние катерачите бихме искали, но
просто нямаме тази устременост да го направим. Както
Христос, той загина заради
нас.
***
От D uni
Дан Осман е дърво. Имал е
жена и дете. Самоубил се е.
Оставил е въжетата си да
прогизнат от дъжда докато
се прецакат, обадил се е от
мобилния си на приятели, за да
се сбогува, и се е хвърлил.
***
От Hal
Той често е звънял на приятели, докато прави своите скокове - това е нещо като негова запазена марка.
***
От Dano was my hero
Въжетата не са се прецакали от водата. Той е променил
позицията си за скачане, от
което те са се пресрещнали.
Наелон срещу наелон убива.
***
От flamer
Дан Осман е бил МАЙСТОР
в изграждането на системи.
Грешката в изчислението при
последния му скок се дължи на
инцидента със задържането
му от парковите служби. Не е
56

бил в подходящо разположение на духа след дните, прекарани в затвора - без въобще да е обвинен в крайна сметка за нещо. След освобождаването му, властите изискват от него да отиде и
да свали съоръжението си, тласкайки го в ситуация, за която очевидно не е бил подготвен.
В крайна сметка катерачните среди загубиха
един истински извор на знания и вдъхновение с
неговата смърт. За всеки, който се пита за мотивите му и поеманите рискове... За Бога! Човек
може да умре и седейки си в креслото пред телевизора с чипс в ръцете!
***
От Grant
Намирам за патетично предсказуемо това, че
всеки път, когато някое голямо име намира
смъртта си в онова, което прави в спорта, върволица от хора ще се наредят да оплакват колко
безсмислена е тяхната загуба. Хора умират всеки ден, правейки всичко каквото можем и не можем да си представим! Според мен по-добре е да
се фокусираме върху това какво човек е внесъл
в спорта и какви врати пионерите ни отварят.
Това е същината на тяхното съществуване и
смисъл на живота им.
Предпочитам да следвам някой, който прави истинско впечатление със своя живот, вместо
някой, който е имал потенциал, но не го е реализирал, живеейки в една тъпа посредственост.
“Какво правят твоите майка/баща?” “О, не знам
- нещо, което ги кара да се връщат у дома винаги в лошо настроение...” О, да, това е наистина
по-добро отколкото да умреш, преминавайки отвъд границите!?
Чувствам дълбока благодарност към онези, които продължават да очертават ръба в спорта,
поемайки риска да живеят така, както други
само мечтаят.
***
От team_tcoc
Дан Осман не е бил идиот в онова, което е правил. Намирам за твърде непочтително да се
твърди, че е бил такъв, защото е вдъхвал уважение и е бил уважаван катерач. Някой може да
попита: “Дан, защо отиде там да умреш?” Но
истината е, че той не е отишъл там, за да умре
- отишъл е, за да ЖИВЕЕ! Когато и моят час дойде, бих искал да е като този на Дан, защото той
умира, вършейки това, което обича.
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Д-р ПЕТЪР НАЙДЕНОВ

* Афанизоменон на гръцки означава “нещо, което ту се появява, ту изчезва”. Когато слън-

т

Из американските катерачни форуми

№ 1

цето грее и водата е спокойна, водораслите произвеждат кислород, който ги издига на

а

повърхността на водата. Така те се “появяват” под формата на огромни зелени плаващи
острови. При вълнение и заоблачаване водораслите “изчезват”, или по-точно потъват и се
разпръсват във водата. Флос-акве означава “водно цвете”.

е
За около 30 години използване диворастящото Кламатско
водорасло AFA си е изградило репутация на най-авторитетната от “зелените храни”. То се усвоява отлично от човешкия
организъм и за разлика от синтетичните добавки е напълно
естествен източник на много ценни хранителни вещества:
аминокиселини, ензими, минерали, антиоксиданти, хлорофил,
бетакаротин, витамини и др.
Даже минимални количества AFA, прибавяни към обичайното
меню, имат голям благотворен ефект върху здравето. Хора
от целия свят редовно го включват в диетата си, за да си набавят онова, което обикновеното хранене не осигурява.
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Кламатското езеро
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Дан Осман - “индианецът” ли?
Гледал съм негови изпълнения,
негови скокове.
Той е много интересна личност,
много е атрактивен - освен че
е много хубав, освен че е готин
тип. Той е от тази порода,
която живее от другата
страна на ръба.”
Даниел Манов
клуб “Вертикален свят”

Това синьо-зелено микроводорасло расте в диво състояние в
планинското езеро Горен Кламат - екологично чист, красив
и девствен сладководен басейн с площ 220 кв.км. Езерото се
намира в щата Орегон на територията на САЩ, близо до връх
Шаста (4317м) - енергиен център с планетно значение, и е между вулканични планини, простиращи се на площ от 6000 кв.км.
Преди хиляди години след мощно изригване на вулкана Мазама
се образувал кратер с диаметър над 7 километра и дълбочина близо 1000 метра. Невъобразимо количество вулканична
лава и пепел се разпръснали в района. Постепенно кратерът
се запълнил с дъждовна и снежна вода, и така възникнало
Кратерното езеро – най-чистото езеро на Америка, дълбоко около 700 метра, което днес е част от национален
парк. Неговите води се просмукват надолу през богатите
на микроелементи вулканични скали и се вливат в езерото
Кламат...
Общо 17 чисти реки и потоци, извиращи от околните планини, внасят всяка година в езерото Кламат с водите си 50000
тона наноси, богати на минерали. Към тях се прибавят и водите от многобройните геотермални извори, извиращи от стотици метри под земята. Така езерото се очертава като една
от най-пълноценните хранителни среди на планетата Земя.
Средната дълбочина на езерото е само 2-4 м.! Имайки
предвид големината му – дължина 50 км., средна ширина 5 км.
– това е твърде необичайно. Голяма площ, малка дълбочина
– това е идеалното съотношение, позволяващо лесно затопляне и максимално енергизиране на
водата от слънчевите и космични
енергии. Едва ли това е случайно!
С годините седиментът в езерото
е достигнал внушителната дебелина
от 12-15 м. Даже да спре притокът на
нови хранителни вещества, само найгорният един сантиметър от този седимент е достатъчен да поддържа годишния
Повече за АФА четете в книгата на
д-р Петър Найденов “Зелените лъчи на
светлината” и на сайт: www.anhira.com

цъфтеж на AFA в продължение на 20 години, а запасите му
като цяло са достатъчни да поддържат нормалното развитие на водораслите за хиляди години напред.

AFA – уникалните водорасли
Изправени пред внушителната красота на този необикновен феномен, можем само да се удивляваме на безкрайната мъдрост на Природата, създала тази уникална космична биолаборатория, за да ни помогне да
подобрим здравето си – и може би, да развием нови качества.
От холистична гледна точка планините са свързани с духовното – знаем, че по високите места светлината е изобилна, вибрациите са по-мощни, небето е по-близо. Планинското
езеро Кламат несъмнено попива големи количества космични
енергии. Водораслите, които се добиват там, според много
авторитети са храна за мозъка, която подпомага развитието на скритите му способности и на някои непознати доскоро психични качества.
Eдин недотам проучен аспект на действие на AFA е стимулирането на комплекса епифиза-хипоталамус-хипофиза. За
тези мозъчни центрове не се знае достатъчно, при все че се
предлагат различни хипотези. Една такава хипотеза твърди,
че в тях са скрити някои способности на човешкия ум като
интуиция, телепатия и холистична перцепция – т.е. способността да се обработва информация по начин, различен от
досега. Твърди се, че приемането на AFA улеснява развитието на малко познати висши способности на човешката психика и подпомага еволюцията ни.
Това може би звучи несериозно за някои хора с по-консервативни разбирания, но не бива да се забравя, че всяка субстанция, приемана от нас, оставя своите вибрации в нашето тяло
и нашата душа. Възможно е чрез подходящи храни да се стимулират в определена последователност различни части от
мозъка и различни енергийни центрове, при което да се получи съответният ефект.
Остава “само” да открием правилната комбинация...

ДУХиТЯЛО
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Остеопатия и алтернативна медицина

		

ГРАДСКА КЛИНИКА - ЛОНДОН

Скъпи читатели, за мен е истинска чест да бъда включен в това новаторско списание. Не съм имал удоволствието
да посетя прекрасната ви старана, но я усещам така сякаш вече я познавам. Истината е, че срещнах и се влюбих
лудо, дълбоко - в жената на моите мечти, а тя е родом от гр. Плевен.
Цветелина ми е разказвала толкова много за вашата история и култура. България като че ли е дарена с всичко!
Многостранната красота на вашата земя е действително смайваща. Когато най-сетне я посетя, няма да имам
търпение да се разходя по белите плажни ивици и да се полюбувам на залеза край Черно море, или да се спусна по
снежнобелите писти в Банско или на Боровец... Надявам се един ден да практикувам своето лечебно изкуство и във
вашата страна, тъй като със сигурност ще съм неин чест гост занапред. Надявам се също, че на всички читатели
ще им е интересно запознаването с Алтернативната медицина.
Д-р КСЕРКСИС ДАЛАЛ

стеопатът Ксерксис Далал е член на Общия съвет по остеопатия (GOsC). Клиниката се намира на бул.Алдгейт, в близост
до Автогара Алдгейт, с вход откъм ул.Литъл Самърсет, и предлага разнообразни услуги и консултации. Градската клиника осигурява високи стандарти на остеопатично лечение.
Клиниката по остеопатията е мечта за Ксерксис Далал още от
момента, в който завършва през 1998 година Британския колеж
по природолечение и остеопатия като Бакалавър по остеопатия и с диплома по природолечение. Работил е на ул. Св. Йоан в
Манчестър, Кембридж и на Харли Стрийт в Лондон.
При все това първата му практика като остеопат е двуседмичната работа по заместване в друго остеопатично заведение в
града. През този кратък период той осъзнава необходимостта
от клиника, която да осигурява високи стандарти на остеопатично лечение и допълнителни здравни грижи за тежко работещите в града хора.
Симон Робей изучава шест години Традиционна китайска медицина (ТКМ) в Нортън колеж по акупунктура в Йорк. Завършва
Акупунктура, акупресурата и китайското билколечение през
1997г. и заминава на специализация в Университета по ТКМ в
Ченгду в Китай. Премества се в Лондон, оставяйки добре развиваща се практика в Дарлингтън, за да продължи работата си
в областта на Източната медицина в оживената Клиника по остеопатия и алтернативна медицина. Симон насърчава ползването на медитация и китайски техники за дишане (Ки Гонг), за да
подобри бита на пациентите, много от които работят в стресираща работна обстановка.
Клиниката се намира на бул. Алдгейт в близост до автогара
лдгейт. Входът е откъм ул. Литъл Самърсет.
Какво е остеопатията1?
Остеопатията се фокусира върху мускулно-скелетната система (кости, стави, мускули, сухожилияи свързваща тъкан) и начинът по който това е вътрешно свързано с функционирането

на тялото като цяло. Тя комбинира научното познание на ортодоксалната медицина със специализирани методи на изчисления и
ръчни манипулации. Призната е от Британската медицинска асоциация за “самостоятелна клинична дисциплина”.
Около 3 хилади оторизирани специалисти по остеопатия
в Обединеното кралство осигуряват над 7 милиона консултации с пациенти на година. Те диагностицират и лекуват дефекти, възникнали в резултат от наранявания, стрес или болести,
подпомагайки мускулно-скелетната система колкото се може
по-ефективно и позволявайки на тялото да възстанови със
собствени сили нормалното си функциониране. След лечение
остеопатът може да препоръча поддържането на възможното здравно ниво чрез лечебни комплекси от упражнения, диети
и промени в начина на живот.
Остеопатията е безопасен и природосъобразен подход за лечение и възстановяване на организма при травми. Не се използват
лекарства. Вместо това остеопатите работят ползвайки своите длани и широко разнообразие от техники за въздействие
- като масажи на меките тъкани и неврочувствителната мускулатура; мобилизация на ставите; наместващи и корективни
манипулации, разработени да подобряват качеството и обхвата
на ставните движения; акупунктура, рефлексология, китайско
билколечение, шиацу, рейки. Остепатите прекарват по-голямата част от професионалния си живот занимавайки се с болката.
Тяхната задача е да облекчават болката, да подобряват мобилността и да помагат на пациентите да водят по-комфортен
живот.
Какъв е обхвата на остеопатичното лечение?
Остеопатията лекува механични и биомеханични компоненти на
заболявания. При все това болките в гърба, които навестяват 4ма от на всеки 5 човека в някоя част от живота им, е най-обичайното оплакване лекувано от остеопатите. Много други условия
въздействат на телесното състояние. Главоболия, вратни и ра-

менни проблеми могат да се лекуват, като всякакви
сухожилийни, костни, ставни разтягания и изкривявания, а също в бедрената част, колената, стъпалата, китките, лактите и ребрата могат да имат
връзка и да оказват влияние.
Други обстоятелства, които спадат към сферата на остеопатичното лечение са несъмнените остеопатични (дегенеративни) ставни изменения, различни гръбначни състояния като
“изместени” прешлени или дискова херния,
както и други проблеми със ставното покритие и сухожилията чести спътници на
професионалния спорт - хрущялни наранявания, възпаления на лакътната става
при тениса или раменни сковавания.
По време на бременност, когато измененията в стойката може да предизвика нарастващи болки в гърба и дискомфорт, много “бъдещи майки” намират
облекчение при остеопатично въздействие.
Какво се случва при първа визита при остеопат?
Подобно е на всяко посещение при
оторизирано медицинско лице.
Остеопатът ще иска да знае как са
се появили симптомите, физическите и други фактори, които им влияят. След като е проучено развитието
на оплакванията, се преминава към цялостен преглед, който може да включва
ортопедични, неврологични изследвания,
както и на кръвообращението и т.н.
Необходимо е да се сподели и какви лекарства са вземани...
Цялостният преглед и оценка на стойката и структурното състояние на пациента води до определяне на диагноза.
Представят му се моделите на лечение,
както и ориентировъчен план за продължителността им до очакваното възстановяване, когато това е уместно. Прегледът и лечението рядко са болезнени, въпреки изострената
форма на много от проблемите, поради които е потърсена помощ.
В края на първата визита обикновено се отделя време за разговор между остеопата и пациента, в хода на който може да бъдат дадени съвети за упражнения, почивка, диети или
други специализирани подпомагащи средства
(в това число и упражнения за болки в кръста,
ползването на наколенници или налакътници, пластири, ортопедични обувки и др.под.),
които биха били препоръчителни.
Как остеопатията облекчава болката?
Пациентите често съобщават за бързо и
значимо облекчаване на болката вследствие
на гръбначно-ставните манипулации. Тези
техники въздействат благотворно върху
механичните раздразнения на ставите,
а освен това стимулират сензорните
нервни оконочания при гръбначине стави,
сухожилията и околната мускулатура,
създаващи преграда от сензорни възприятия подавани към гръбначния мозък и
причиняващи в крайна сметка рефлексно
задържане на болко-трансмисиите.

Какво е рефлексология?
Рефлексологията е древен метод на лечение с източни корени,
включващ внимателни манипулации на стъпалата или дланите,
с които стимулира собствените лечебни сили и балансиращи
процеси на организма. Всички органи и системи на тялото имат
свои съответни “рефлексни точки”. Според рефлексологията,
прилаганият натиск върху специалните места на стъпалото
енергизира съответстващата зона или функция в организма,
освобождава натрупаните токсини и подпомага самовъзстановителните процеси.
Рефлексологията има широка сфера на въздействие: менстурални проблеми, ендокринни проблеми, алергии, артрит, претоварвания, високо кръвно налягане, безплодие, болки в гърба и врата,
последствия от стрес, чревни и други храносмилателни неразположения, ушни проблеми, синузит, мигрена и някои кожни заболявания. Счита се, че прилагането на рефлексологията при бременност може забележително да съкрати родилните болки.
Какво е шиацу?
Шиацу е традиционна японска практика за лекуване с длани. Това
е метод на лечение, насочен едновременно към ума и тялото на
човека. Могат да се достигнат нива на отпускане, нормално
свързвани с медитацията или полусъзнателните състояния. За
процедурите на шиацу пациентът ляга върху постлана на пода
мека постелка. Това позволява на лекуващия да ползва земното
притегляне, за да работи задълбочено и внимателно върху мускулите, сухожилията, ставите, органите, костите, енергийните центрове и меридиани, нуждаещи се от внимание. Работата
с дихателния процес в тялото е сърцето на шиацу и позволява
провеждането едновременно на интуитивно и диагностично лечение. Това посреща индивидуалните нужди на всеки пациент.
Философията лежаща в основата на шиацу е, че жизнената енергия, известна като “ки” на японски, протича през тялото през
редица от енергийни канали, наречени меридиани. Както подземната мрежа от тунели за метрото в Лондон, тези канали осигуряват поддръжка, която е неразделна част от балансиращите
функции на тялото. По много причини (отново както Метрото),
ки може да спре да протича свободно и като следствие се появява някой симптом или серия от симптоми.
Шиацу се бори успешно с болки в гърба, главоболия и мигрени,
контузии на вратните прешлени и скованост на врата, ставни
болки и намалена мобилност, менстурални проблеми, храносмилателни проблеми, астматични симптоми, депресия.
Какво е рейки?
“Рейки” на японски означава “Универсална жизнена енергия”. Като
метод на лечебно действие дисциплината е разработена от др Усуи в края на XIX-ти век и е донесена на Запад от ученичката
му Таката Мото. Таката посвещава живота си на практикуване
и обучение в рейки и въпреки това единствено на 7 от своите
ученици дава посвещението да станат на свой ред учители по
рейки.
Насетне рейки се разпространява по целия свят и се ползва за
подпомагане на лечебните процеси в организма като се почне от
главоболие и се стигне до хроничен артрит, или от счупени кости до отслабени органи.
Универсалната енергия има свой път и отива там, където тялото има необходимост. Работещите с нея просто провеждат
енергията към тялото на пациента, както кранчето на чешмата
излива вода в мивката. Водата от своя страна има свое движение и чиста неподправена стойност.
Днес рейки се използва от майките, когато детето е обелило колената си, хванало е грип и старада от безсъние. Използва се от
съседи за индивидуалните им нужди в техния приятелски кръг;
от професионалисти, които си служат с рейки самостоятелно
като силно лечебно средство или в съчетание с други допълнителни методи за лечение, практикувани днес.
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щен град на основанието, че пророк Мохамед се е възнесъл на
Небето от върха на храма там. В 1099г. обаче - времето на
Първия кръстоносен поход - Йерусалим отново е превзет от
християните и започва столетието на християнско управление. В 1187г. мюсюлманите на Саладин превземат за сетен
път Йерусалим и отново десетилетия наред управляват ту
те, ту християни, докато накрая ислямската династия на
Мамелюките разгромява кръстоносците в 1291г. и в продължение на три века разпростира господството си над палестинските и египетските земи. През 1517г. султан Салим
I присъединява териториите към владенията на Османската
империя.

БИЗНЕС
В ЦВЕТОВЕ И БАГРИ
НЕДКА КУНЕВА-ИВАНОВА

Интригуващ щрих на една осъществявана в наше време идея - за “етичния бизнес”. Разказът е на Недка Кунева-Иванова за това как двамата със съпруга й Веселин Иванов започват през 1997г. във Варна търговията си с опаковки за подаръци,
но и за стоящите зад всяка инициатива неща.
Стартират с малкото средства, които имат събрани след сватбата си и които “жертват” за начинанието, а ударението още от първия ден поставят не върху самоцелната печалба, но върху човека с неговото достойнство. Междувременно
работата им потръгва - първото им магазинче не може да побере клиентите, отварят друго, трето...
Веригата магазини носи името “Ракхива” - древното име на нашата Тракия, което означава “небесна твърд”, материализирана духовност.
“Етичен бизнес” - за много хора може би звучи странно, но защо не ... - няма невъзможни неща, когато намериш подхода.

двамата сме завършили икономика във Варна, Веско специалност “Счетоводство и контрол”, а аз - “Икономическа
информатика”. В момента имаме четири магазина. Работим
с български производители и внасяме луксозни опаковки от
Европа. Нашите клиенти са собственици на магазини, които
си купуват от нас на едро.
В началото се занимавахме с наелонови торбички и други опаковки за еднократна употреба. След това на Веско се наложи
да отсъства доста време, тъй като влезе в казармата, и когато се върна - не можа да познае магазинчето ни. Торбичките
бяха свити в ъгъла, а на тяхно място се бяха ширнали хартии,
хартиени торбички, панделки, кутии и какво ли още не. Е, така
е, щом като е оставил женски екип - както можеше и да се
очаква. То хубаво, но и на него му хареса. Сега продаваме найвече луксозни опаковки. Е, торбичките не сме ги изоставили,
но вече не са ни такава тръпка. Въпреки че бизнесът с луксозни опаковки е много по-труден. Има много особености, дори
и модни тенденции, с които трябва да се съобразяваш. Но можеш да вложиш повече творчество, работиш с невероятни
красоти - а когато получим нов каталог на панделки например,
може би не е за вярване, но настават истински вълнения във
фирмата.
На мен лично заниманието много ми харесва, защото се работи най-вече с много хора. Много е уморително, но открай
време ми доставя удоволствие да влезе някой клиент
сърдит и да излезе
усмихнат, доволен от
магазина. Иска ми се
всеки да се чувства добре, като дойде при нас.
Да не бъде измамен или
подлъган - да знае,
че винаги може да
разчита на коректно отношение.
По този повод се сещам за нещо смешно.
Когато
отворихме
първия магазин и аз ра-

ботех там в началото, много често ми се случваше да сгреша
сметките от притеснение. Смешното беше, че винаги при тези
грешки взимах повече и после с дни си издирвах клиентите, за да
им върна взетото отгоре. Веско се шегуваше, че ако смятам по
този начин, може скоро да работим само по няколко часа. Пък
то един невероятен оборот беше - не можем да си платим тока
в магазина. Но не се отказахме.
Имали сме доста трудности, но винаги сме знаели, че трудностите идват, когато сме готови за тях. И наистина, след
като бурята отмине, се оказва, че ние сме станали по-добри и
нещата при нас са тръгнали по-добре. Благодарни сме за всички перипетии, които сме имали и които в същото време обаче
са ни помагали да се развиваме. На няколко пъти сме мислили,
че това е краят - ама наистина краят. Но не знам как после
сме се справяли, или по-скоро са ни помагали да се справим. То
е както, когато усещаш, че нечия ръка те пази, но все пак се
грижи и за твоето израстване.
И така, както се казва, шефът във фирмата е Веско. Аз се
занимавам с хората, които работят при нас, и с рекламата.
Както се шегувам, аз съм отдел “Щуротии”, т.е. измислям някои нови, странни идеи. Но след като няколко от “щуротиите“ завършиха с успех, сега Веско много по-лесно се съгласява
с тях. Даже скоро го молих да не се съгласява толкова лесно,
че не ми е интересно така и ще взема да измислям по-шантави неща. Така че, аз обикновено съм по новостите, а Веско ги
систематизира и поддържа ритъма.
А за хората, които работят при нас - чувстваме се отговорни за всеки един от тях. Все още ми е тъжно за всеки човек,
който по-една или друга причина си отива. Нека не звучи много приповдигнато, но наистина ми се иска поне да си личи, че
се стараем да бъдем нов тип работодател. Е, не сме идеални,
но се стараем нещата при нас да се променят. Не искаме никой да работи в страх и притеснение, да влезем в положението на всеки. Най-трудно ми е да направя забележка на някого,
без да го наскърбя, и да му покажа, че когато нещо не върви,
може да се поправи, ако всички се стараем. Това, което сме го
изпитали лично и сме го живели - че наистина човекът е найважен. Едва ли има нещо по-съществено от това.
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Кръстопътна история
Днешна Йордания. До началото на XX-ти век тя е неразделна част от териториите на Палестина. Земя с необятна история - люлка на едни от най-древните цивилизации в света.
Има останки от поселения по Западния бряг на р. Йордан, които датират още от около 9000г. пр. Хр. Заради централното
си разположение и географските си предимства като кръстопът на Средния Изток, тази земя е ставала често обект
на завоевания и миграции в древността.
В третото хилядолетие пр. Хр. тя е населена от ханаанци и
амореи. По-късно там ще намерим армиите на Сарагон - царят на Шумер и Акад. Около 1800г. пр. Хр. старозаветният
патриарх и родоначалник на еврейския род Авраам се преселва
с група номади от родната си Халдея, Месопотамия, в планините на Ханаан. Близо 7 века по-късно древноеврейските
племена основават тук свое царство под управлението на
цар Саул, следван от цар Давид, който превзема Йерусалим
и го прави своя столица. През 928г. пр. Хр. еврейското царство се разцепва на две - Израел и Юдея. Следват асирийски
и вавилонски нашествия, изместени към I век пр. Хр. от господството на великата Римска империя, управляваща чрез
наместници - в това число небезизвестните Ирод Велики и
Пилат Понтийски.
В този период се ражда и Иисус Христос, Когото мнозина от
евреите възприемат не като Син Божий, а като месия, изпратен да ги освободи от гнета на Римската империя. Съден
и разпнат като бунтовник и богохулник от страна на римското право и юдейските първосвещеници, няколко години
след Неговото разпятие думите Му се сбъдват и Йерусалим
е сравнен със земята, а Палестина - разрушена. С това се слага край на юдейската държава и начало на разселването на
евреите.
След като в 331г. император Константин Велики приема
Християнството и го прави официална религия на Римската
империя, интересът към свещените земи на Палестина
нараства. Но Християнството на територията на самата Палестина така и не се утвърждава за дълго - в 638г.
Йерусалим пада под властта на халиф Омар и е обявен за све-

КРАЛСТВО
ЙОРДАНИЯ
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Когато Османската империя се разпада, Великобритания
получава мандат на управление и създава държавата
Трансйордания под управлението на крал Абдулла I. На 25 май
1946г. страната се преименува в Независимо Хашемитско
кралство Йордания.
През 1948г., след създаването на Израелската държава, евреи и араби започват война. В това време Трансйордания превзема Западния бряг на р. Йордан и част от Йерусалим. През
1953г. крал Хюсеин се възкачва на престола и Йордания влиза
във фаза на икономически подем като развива туристическия бизнес с поддръжката на САЩ. Последвалата шестдневна война през 1967г. нанася на туристическия бизнес на
Йордания съкрушителен удар, Израел отвоюва Западния бряг и
част от Йерусалим. За шест дни Йордания се лишава от пари,
плодородни земи, а в замяна получава няколко хиляди бежанци от окупираните територии. През 70-те години на ХХ век
Организацията за Освобождение на Палестина (ООП) застрашава властта на крал Хюсеин и започва международна война,
завършила с наплив на радикали от Ливан.
В 1994г. Йордания и Израел подписват мирно споразумение
за отстраняване на икономическите бариери и за сътрудничество по въпросите на безопасността и водоснабдяването.
Това предизвиква вълнения сред палестинците, които се опасяват от изселване от региона в момента, в който Израел и
Йордания ще си поделят богатствата.
В същото време Йордания укрепва връзката си с Ясер
Арафат, палестинския национален лидер, и работи в сътрудничество с него. В последните години възстановява и отношенията си с Кувейт и Саудитска Арабия, прекъснати по време на войната в Залива през 1991г.

Кралското семейство
Невъзможно е обаче да разберем и оценим съвременната йорданска история без да се запознаем с кралското семейство.
Хашемитите, или “Бани Хашем”, са потомци на арабския владетел Курайш, наследник на пророк Измаил, който от своя
страна е син на пророк Ибрахим. Курайш идва на власт в град
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Крал Абдулла II (ляво)
Училищно представление

Мека през втория век сл. Хр., но първата управляваща
града династия от рода му застъпва шест поколения
по-късно, когато Кузай бин Килаб се възкачва на престола в Мека през 480г. Името Хашем е всъщност
името на внука на Кузай, който е прадядо на пророка
Мохамед. По такъв начин Хашемитите се явяват директни наследници на пророка, чрез дъщеря му Фатима
и съпруга й Али бин Аби Талиб, който е от своя страна
първи братовчед по бащина линия на пророка и четвъртият халиф на Исляма.
Така, настоящият крал - Негово Величество Абдулла II,
от своя страна се явява 43-то поколение пряк потомък
на пророк Мохамед. Той поема официалното властта
като крал на Хашемитското кралство Йордания на 7
февруари 1999г. - денят, в който баща му, крал Хюсеин,
почива. Младият крал се отличава с разкрепостен дух
и мислене, като с още по-голямо усърдие продължава
започнатите от крал Хюсеин широкомащабни демократични реформи в страната. Дух на промени може да се
съзре и във факта, че като първороден син на покойния крал, той е и настоящ носител на Хашемитската
корона, независимо че Конституцията на страната
изисква и двамата родители на краля да са мюсюлмани по рождение, а майката на Абдулла II е гражданка на
Великобритания, която приема исляма едва преди да се
омъжи за крал Хюсеин.
Абдулла II е роден в Аман на 30 януари 1962г. и след
местния ислямски колеж продължава и завършва средното си образование в Англия и Америка. През 1980г.
постъпва в Кралската военна академия “Сендхърст”
на Обединеното кралство, където получава своето висше военно образование, продължено през 1986г. в Кралските противовъздушни сили на Йордания.
Междувременно преминава едногодишен курс по
Международни отношения към Оксфордския университет - през 1984г. Една година учи по международна про-

Визита на кралица Рания в йорданско училище
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грама и към Университета Джорджтаун във Вашингтон - през
1987г. Следват години, в които изкачва стълбицата на военната
си кариера от батальонен втори командир, майор, полковник до
майор генерал през 1998г. Същевременно служи на страната си
и като официално лице в ролята си на регент при отсъствие на
Негово Величество крал Хюсеин, като често пътува и с баща си.
С възкачването си на престола продължава изграждането на завещаната от баща му политика на демократични реформи и политически плурализъм, поставяйки голям акцент върху развитието на
икономиката на Йордания, грижата за младите и тяхното светско
образование, мястото и ролята на жената в обществото.
В личен план - крал Абдулла II се жени на 10 юни 1993г. за кралица Рания, която е и един от най-големите му поддръжници в политиката на реформи. Родена на 31 август 1970г. в Кувейт, самата тя не е с благороднически произход. Завършва през 1991г.
бизнес администрация в Американския университет в Кайро.
Професионалната й кариера преди да стане кралица е в областта
на банкерството и информационните технологии.
Кралската двойка има двама сина: принц Ал-Хюсеин, роден на 28
юни 1994г. и принц Хашем, роден на 30 януари 2005г., както и две
дъщери - принцеса Иман, родена на 27 септември 1996г. и принцеса
Салма, родена на 26 септември 2000г.
Друг голям радетел на светските реформи в Йордания е сестрата на крал Абдулла II - принцеса Айша. Преди време тя предизвиква ислямската военна традиция като става първата жена генерал
в арабска държава.
В момент, когато в резултат на компромиси и от двете страни
наблюдаваме стъпки на затопляне в отношенията между Израел
и Палестина, не можем да не оценим усилията на Йордания и нейната роля като стабилизиращ фактор в региона - като страна,
която е поела по изключително трудния път чрез образование и
свободи да надмогне ограничението на расата и религиозния фундаментализъм. “Ние нямаме нефт, нито особени природни богатства. Нашето богатство са хората и това, в което инвестираме
е тяхната просвета и бъдеще” - казва крал Абдулла II, кралят на
Йордания. С основание можем да отбележим, че реформите в арабския свят, започнати от Кемал Ататюрк в началото на миналия
век в Турция, и днес продължават.

Все по-бързо развиващите се технологии налагат създаването на
нови, по-качествени услуги и отношение към клиента, които не всяка
компания може да предложи.
Визията ни за бъдещето на компанията е за един безспорен лидер
в сферата на виртуалните услуги
и най-вече за компания, предлагаща
услуги, които да задоволяват всички нужди на клиента.

www.eurohostingcenter.com

Крал Абдулла II (дясно) с президента на Танзания

Висококвалифицираните специалисти,
и различният подход към клиентите
и партньорите на компанията, правят НАШИТЕ услуги РАЗЛИЧНИ.
Нашите специалисти са на Ваше
разположение за да Ви помогнат да
изберете подходящата за Вас услуга на телефон 0887 95 44 08
63

