
Настане вечер - месец изгрее,
звезди обсипят свода небесен;
гора зашуми, вятър повее,
Балканът пее хайдушка песен

Le soir tombe – la lune luise,
la voûte céleste est tapisse des étoiles
le vent souffle, la forêt bruisse
le chant des Haiduks entonne le Balkan
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Ако спечеля, печеля за цял народ. 
ако загубя, губя само мене си.

Si je gagne, je gagne pour le peuple entier, 
si je perds, je ne perds que moi-même

Ф Р Е Н С К И  Е З И К 

А Н Г Л И Й С К И   ЕЗИК

Б Ъ Л Г А Р С К И  ЕЗИК  
за ЧУЖДЕНЦИ 

МОДЕРНИ  И  НАРОДНИ   Т А Н Ц И
 всяка неделя от  12.00 - 15.00 ч  

6767 Côte des Neiges, 6 et.,# 693.3, Montréal, H3S 2T6
Българското Училище  

„Св. Св. Кирил и Методий” 
 към Културен център „Зорница” ,

работещо по Програма на „Министерството на образованието, 
младежта и науката”, най-учтиво ВИ КАНИ   

Детска градина             от  3 до 5 год. 
    Ученици                           от  5  до 13 год. 

Младежка група                   от 14 до 18 год +

Рейки семинар в Канада
с учител от България

Кирил Стоянов - учител по рейки и 
медитацияНЕ СЕ ГАСИ,  ТУЙ ЩО НЕ ГАСНЕ!

Courtier immobilier

(514) 652-5060
marianamihova.com
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Г А Л Я

Най-добри цени за България и 
Източна Европа  

Тел.:  (514) 481 7277 / 2244  
1 (800) 284 6330

Cell.: (514) 803 5086
 

galia@hot.ca  
5256 Queen Mary, Montréal,  

Qc, H3W 1X5
  

Най-добри цени 
за България

и Източна Европа
Holder of a Quebec Permit

Tel.: (514) 481 7277  /2244    Cell.: (514) 803 5086 
1 (800)  284 6330    galia@hot.ca         

5256 Queen Mary, Montreal, Qc, H3W 1X5

 Ф Р Е Н С К И  ЕЗИК
всяка неделя от 13.15 – 15.15 ч 

всяка неделя от 15.15 – 16.15 ч (практ)

А Н Г Л И Й С К И   ЕЗИК
всяка неделя от 12.00 – 14.00 ч  (начинаещи)
всяка неделя от 14.30 – 16.30 ч (напреднали)

Б Ъ Л Г А Р С К И  ЕЗИК  за Ч У Ж Д Е Н Ц И
всяка неделя от  10 ч

МОДЕРНИ  И  НАРОДНИ   Т А Н Ц И
всяка неделя от  12.00 - 15.00 ч  

 И З О Б Р А З И Т Е Л Н О  ИЗКУСТВО 
всяка неделя от 13.15 - 14.15 ч (3 -10 год)

всяка неделя от 15.15 - 16.15 ч (11 - 18 год)

ПИАНО - КИТАРА - ТЕАТЪР
всяка неделя

Б Ъ Л Г А Р С К О    УЧИЛИЩЕ 
всяка неделя от  10 .00 - 13.00 h

ДЕТСКА ГРАДИНА от   3  до    6 год.

УЧЕНИЦИ от   6  до   10 год. 

ТИНЕЙДЖЕРСКА ГРУПА от  11  до  18 год.

(514) 629 6951  ***   (514) 369 0589
ecole.zornica@gmail.com
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Културен център «ЗОРНИЦА»

Не се гаси, туй що не гасне!

Г  А  Л  Я

Ако спечеля, печеля зА цял НАрод. 
Ако зАгуБя, гуБя сАмо меНе си.

Si je gagne, je gagne pour le peuple entier, 
si je perds, je ne perds que moi-même

“Voici que le soir tombe et qu'apparaît la lune, 
Le ciel va se remplir d'étoiles, goutte à goutte. 
La forêt bruit, le vent imperceptible souffle. 
Tout le Balkan chante le chant des haïdouks.”
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Дядо Коледа и Българско Училище  
„Св. Св. Кирил и Методий” 

 към Културен център „Зорница” 

На 2 февруари 2014 (неделя) 
от 10.30 ч. бихте могли да  се срещ-
нете в приятна обстановка с екип 

опитни професионалисти:
Мариана Михова  

(агент недв.имоти))
Таня Рашева (ипотечен брокер)

Евгени Михов (инспектор сгради)
Гергана Христова (нотариус)
Заявете учасие на телефон:
(514) 652- 5060 - Марияна

О ч а к в а й т е
Б Е З П Л А Т Е Н      Б И Л Е Т 

за Дискотеката със 
СОФИ МАРИНОВА И УСТАТА - стр. 2-3

С М Я Х     и     С Ъ Л З А - 
СПОМЕН ЗА ТОДОР КОЛЕВ- стр. 4-5

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА УСМИВКА
КОНКУРС ЗА РИСУНКА
КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

www.mtlzornica.com
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С О Ф И 
МАРИНОВА 

& 
ИВАН-РАПА  (У с т а т а ) 

Centre Notre-Dame-de-Lourdes,
630, “4e avenue”,

Verdun, (Montréal), QC, H4G 2Y4
Tel.: (514) 629 6951, Cenre culturel Zornica

http://www.mtlzornica.com

ИНТЕРВЮ ЗА ВЕСТНИК “ЗОРНИЦА”
- към канадско-български културен  

център “Зорница”, Монреал

Журналист: Павлета Брайкова

Тя се отличава се с изключителен вокален 
диапазон, обхващащ 5 октави. 
Печелила е редица музикални награди и 
конкурси. Четири пъти представя България 
на Евровизия. 

Той е български рапър. Шампион на 
България по брейк за 1992 г. 
Бързо натрупал слава в родината си с 
колоритните парчета, които създава. 
Участва на един от конкурсите за Евровизия с 
песента „Всички дрехи ми пречат“ и стига до 
финала.

През 2006-2007 г. и двaмата се посвещават на 
общо четирите си дуета .
Те бяха специални гости в две от турнетата 
на Слави Трифонов.
През 2007 г. достигат до финала на Евровизия. 
Двамата представят песен на руски език — 
„Я твоя”.

Представяме ви Софи Маринова и Устата.

1.Скоро предстои вашето участие на 
канадска земя. С какво настроение ще 
тръгнете? Какви са вашите очаквания 
от срещите ви тук с българите? 

Устата: Никога не съм бил в Канада и нямам 
търпение да обуя големите ботуши да сложа 
голямата шуба и......да хвърля Софчето в дебелия 
сняг.
Софи: Сигурна съм, че срещата с българите в 
Канада ще бъде незабравима,тръгваме позитивно 

настроени и очакваме да Ви дарим 
с усмивка. За мен също това ще бъде първото 
гостуване в Канада.

2.Какво ще представите на родната публика?

Софи и Устата: Всички наши любими дуети и 
самостоятелни хитове. Очакваме да бъдете много 
активни на дансинга. Програмата ще бъде до 
голяма част определена от хората, тъй като ще 
изпълняваме вашите музикални желания и ще 
поздравяваме вашите любими хора. Само багаж 
няма да приемаме за България  

3.Как стана така, че Софи Маринова и Устата 
направиха общи дуетни песни? Как се роди 
идеята за съвместната ви работа?

Софи: Преди около 7 години, моя продуцент Крум 
Крумов ми каза: Софче, защо не направите един 
дует с Устата? Аз отначало не бях сигурна, но след 

това се съгласих. И то Господ си знае работата, ето 
какви хубави песни се получиха!
Устата: Решихме да опитаме и то се случи – „Бурята 
в сърцето ми“! След това просто не спряхме...

4.Какво да очакваме занапред от съвместните 
ви проекти?

Софи и Устата: Дори и да подготвяме нещо, засега 
ще го запазим в тайна. Нека сме живи и здрави, 
времето ще покаже.

5.Вашето пожелание към българите в Канада.

Софи:  Да сте живи и здрави, весело посрещане на 
Новата 2014 година, любов и светлина за всички. 
На 25 ти (Торонто) и 26 ти януари (Монреал) Ви 
очакваме.
Устата: Въпреки, че при Вас през повечето време 
вали сняг, Ви пожелавам много щастие и слънце, 
от всичко хубаво по зрънце

Д И С К О Т Е К А -26 Януари,19h
Снимка от клипа “ТОЧНО ТИ!”
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БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ
за Софи § Устата

25 Януари-Торонто § 26 Януари-Монреал 

1(22) 2(29) 31 34 36 38

3(26) 27

4(24) 5

6(23) 32

7 8

9 30 10 37

11 33

12 25 13 14

15 16 35

17 18 39

19 28

20 21

 
Хоризонтално 

      22 За положителен отговор, за съгласие 
   23 Продуценската къща, с която работи певицата Софи Маринова 

24 Лирически поет, син на шейха Исмаил от Бахла, Узбекистан, в края на  XIV в. 

25 Нигерийски футболист, полузащитник «Лацио» и  Нигерия  (25.12.1992) 

26 Град, в който е роден Иван Рапа, Устата 
   27 Първата част от името на дуетна песен на Софи Маринова и Устата 

28 Първата част от името на испански художник от гръцки произход, (1541 г.), Доменикос Теотокопулос 

29 Името на българска поп-фолк певица с вокален диапазон, обхващащ 5 октави 

30 Български певец- рапър, шампион по брейк за 1992 г, завършил  Матем. Гимназия в Стара Загора 

31 Комуна във Франция, на 175 км. Източно от Париж 
 32 Представка за означаване на повторение или връщане назад 

33 Американски китарист. Става известен като част от групите Rage Against The Machine - Audioslave.(30.05.1964)  

 
Споменат е в статията „The Top 20 New Guitarists“ на списание Rolling Stone и е  

 
под номер 26 в статията за „100-те най-известни китаристи на всички времена“  

34 (Разг.) Бедност, сиромашия, фукарлък ( от тур. fukara от ар.) 

35 Наставка за образуване на химически термини със значение радикал 

36 Малкото име на Устата  (Динев Георгиев) 
   37 Песен на руски език, с която Софи Маринова и Устата участват в Евровизия през 2007 г. на националния финал 

38 Руски фестивал за аниматорско кино в Суздал 
  39 Рицар на Кръглата маса, млечен брат на крал Артур 

  

 Водоравно 
       1 Първи тон от музикалната гама, (С) 

   2 Град, в който е родена певицата Софи Маринова 
 3 Събира числа, извършва действие събиране, сумира 
 4 Паша, ръководил II отбранителен участък в кръговата османска отбрана на Плевен (1877) 

5 Българска владетелска титла; хан 
    6 Името на албума, който Софи Маринова издава заедно със „Супер Експрес“ 

7 Прозвище на Ловцов от стихи.ру 
    8 (Спец.) В езикознанието – название на буквите ъ и ь, така наречените Ерови гласни 

9 Африканско име 
      10 Фамилно име в Монголия 

     11 Неправилна форма на "засмяно лице" 
   12 Изчезнали гигантски нелетящи птици от семейство Dinornithidae, около 3 метра височина (Нова Зеландия) 

13 Мест. лично за 3 лице ед. число 
    14 Съкращение на "връх" 

     15 Швейцарски психолог и психиатър, ученик на Зигмунд Фройд (1875) 

16 Град в Мексико, (694.60 км), на север от Салвадор Ескаланте 

17 Инициалите на: Затворено Акционерно Общество  
 18 (Тур.) Служител в баня, който изтрива къпещите се  
 19 Руска рап-группа, особен хип-хоп, на руски, средиземноморско влияние, необичайна рима.  

 
L, Sayaf и Fint, които живеят в различни градове на Израел и се виждат само концерти и студия 

20 Върховна богиня на подземния свят, втора по сила (първият е Азуриан) в элфийския пантеон 
21 Поп-група , Франкфрут, Германия (1987) 

    

 
 

   КРЪСТОСЛОВИЦА * Съставила: Ива Беличка  (05.01.2014) 
Отговорите, моля, изпращайте на емейла: concerts.zornica@gmail.com 

Редът на победителите ще се определя,  
според часа и деня на пристигането на емейлите. 

За първото правилно решение на кръстословицата, 
наградата е един БЕЗПЛАТЕН БИЛЕТ за 

25 януари 2014 - Торонто   
Macedono-Bulgarian Eastern Orthodox Cathedral"Sts. Cyril and Mehody",  

237 Sackville Str., Toronto, Ont, M5A 3G1, Tel.: (647) 866 4444 
и  26 януари 2014 - Монреал 

Centre Notre-Dame-de-Lourdes,630, “4e avenue”,Verdun,  
(Montréal), QC, H4G 2Y4,Tel.: (514) 629 6951, Културен център "Зорница" 

 
 

 

 

ПРЕВОЗИ (MOVING)  в Монреал и Канада
*Добра цена

* Професионализъм
* Гаранция

(514) 583- 2214 - Юри

Ì à ë ê è  î á ÿ â è

“Ìîí ðå àëü-Òî ðîí òî” 
Êà íà äñ êè âåñò íèê   íà ðóñ êè åçèk

òåë.:   (514) 767-4468  

ДОМАШНИ СЛАДКИ 
**************************

За вашите семейни празници торти 
по индивидуална поръчка.

За повече информация може да ми се обадите 
на тел: 514- 253 0224 или да ми пишете 
на email- les-capricesucres@gmail.com, 

Венци
**************************

Продават се 
два кожени дивана (3 + 2); тъмно-жълти на цвят; модерен

стил; добро състояние 
(Можете да прочетете повече в Kijiji 448308763); 

по договореност;
За контакт тел 514 344 0856. (Ако се включи секретар, моля,

оставете съобщение с вашия тел.)
vasnatalie@yahoo.com
************************

Търся
работа-стаж във фирма като commis au bureau 

rasoloarilala1@yahoo.fr
*****************  

Лъчезар Станчев 
- магистър по химия UQAM 2012,

се обръща към всички българи в Квебек и Канада, 
работещи в областта на химията и фармацията,

с молба за контакти 
свързани с професионалната релизация в тези области.

(514) 706 6369
*********************

Туристическа Агенция
“ SKY LAWN”

предлага постоянно работно място.
Тел. за връзка: (514) 463- 9668 

Кристина Арабаджи 
***

ПРЕДЛАГА
Lachezar Stanchev maitrise en chimie a UQAM 2012, donne

des cours prives en chimie  pour le secondaire 
(4 ime, 5 ime...annee).  

Contacts:  tel. (514) 706 6369,  lstanchev@yahoo.com  
*********

Offres d’emploi :
1. Forever 21 est en recherche de gestionnaire de stock

(Stock Mgr) - Magasin # 355
Responsabilités: aide le gérant de boutique à créer, à promouvoir

et à superviser une boutique agréable et rentable
Exigences de l'emploi : 1 à 2 ans d'expérience en gestion de 

commerce détail avec un accent sur l'expédition et la réception
Lieu : 0355 - F21 - De La Montagne, Montreal Quebec  H3G 1P3

Contacts: tel. : 514 284-3145
**********

2. Argon 18 recherche un(une) assembleur 
/assembleuse de bicyclettes.

Responsabilités: Assembler les vélos. Vérifier les recettes (fiche
d’assemblage). Signaler les besoins de pièces et d’accessoires.

Monter les vélos suivant les exigences
techniques/procédures/quantité

Exigences et conditions de travail: 
Diplôme d'études secondaires (général) (DES)

Terminé. Années d'expérience reliées à l'emploi : 
3 à 5 années d'expérience

Lieu: 6833 avnenue de l'Épée Montréal (Québec) H3N2C7 
Contacts: courriel:kim@argon18bike.com, tel.: 514-271-2992

**********
3. CUISINE CROTONE INC. Recherche travailleur

à la production-fabrication des meubles
Responsabilités: aissister le directeur de la production

Exigences et conditions de travail: Niveau d'études :  Collégial
(DEC) - Terminé. Années d'expérience reliées à l'emploi :

3 à 5 années d'expérience
Lieu : 9800 Maurice duplessis Montréal (Québec) H1C1G1
Contacts : Maria Fédérici (administration/RH) télécopieur : 

514-648-293 (courrier électronique) :
mfederici@crotonekitchens.com

**********
4. Recherche de préposé/préposée 

aux bénéficiaires - soins à domicile.
Responsabilités : Aider à certaines activités (marcher); 

faire les courses; habiller; donner les soins d'hygiène etc. 
Exigences et conditions de travail: Secondaire, 

formation de préposé/préposée aux bénéficiaires, 
1 à 6 mois d'expérience, PDSB obligatoire

Lieu : Montréal (Québec) H1E1H9
Contacts : tel. : 514-881-8442 entre 9 h 30 et 20 h 30. 

Les postes sont disponibles immédiatement. 
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П Р О Д А В А
С Е

Б И З Н Е С -
П Е Р А Л Н Я
на самообслужване

с постоянна клиентела 

тел:  (438) 995 4606
английски, български, руски  
(438) 990 8725  френски

А в т о с е р в и з Р О З А
ВЛАДИМИР

Всички марки
Диагностика, Сервиз,
Реморкаж, Масло, Гуми,
Ауспуси

Нашите уроци
по кормуване са гаранция

за успешен изпит
пред SAAQ

- express-appointment
- н а з н а ч а в а н е
на шофъор-
ски изпит
- правилник
( и на CD -
ROM )

Roman
(514) 865 2455

( 4 5 0 )  6 6 7  3 3 1 8

CENTRE DU
PNEU 

5/72 RS, I@BPTDR+ N-
Pneus neuf  &  usages
installation & balance-

ment
sdk- '403( , 8/2 8117 

bdkk  '403( ,  838 5644

Àòåëèå À
Павел Анастасов

Мебели по поръчка
кухни, бани, салони 

Безплатни Естимация 
и План 3-B

399 ave. Marien, Montreal

(514) 963 - 4692
pavelanastassov@yahoo.fr

Икони
за закупуване  

Художник  
Бойко Димов  

(450) 834-1066

Aleksander Shachnovich
(514) 652 - 1965

Gdko enq9
Back pain, Miscle aches, Joint pain, 
Insomnia, Migraine, Kidney stones, 

Varicose veins, Cellulite
Stress relief ***  Restoration of immunity

Професионална и м и г р а ц и я
Бизнес имиграция

'инвеститори+ предприемачи+ свободни професии(
Семейно спонсортво Получачане и продължашане на визи

Камила Алмаева  'Q3/5632(  
Член на съвета по регулиране+ дейността на кон-
султантите по имиграционни въпроси на Канада

vvv-j`l`,hllhfq`shnm-bnl
dl`hk 9 hmen?j`l`,hllhfq`shnm-bnl 

'403(  46/ 0207

(514) 998
KEMI
(5364) 

Dans Salon“DJ
Coiffeur”

5955 rue Verdun
Verdun, Qc, H4H 1M5
M. Verdun, Aut.107 O.

Камелия
Цоневa
20 години опит като фризьорка

М а с о т е р а п и я
П ъ т я т  на е н е р г и я т а

Консултации – курсове
Психотерапия

Работа с енергии
Работа с духа и тялото

Иван Грение
(450) 834-4981

3344 Uhmbdms L`rrdx+ Q`vcnm+ PB+ I/J0R/
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Yulia et Michael
Latin dancesport

Nous rendrons votre soirée inoubliable!
- Show pour toute occasion

-Préparation de danse pour Mariés
Enrichissez votre événement et offrez du beau à vos amis et proches!

Pour plus d’info: (514) 550-6888
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Малки обяви

На 15 февруари 2014 се навършва 1 година  
 

от кончината  на ТОДОР КОЛЕВ
Канадско-българският културен център “Зорница” кани всички, 

които обичат уникалния, неповторим и незабравим български актъор 
да почетат неговата памет, живот и творчество.

Ще бъдат прожектирани откъси от най-популярните му филми, шоу-програми и песни. 
Поканена е да присъства неговата втора съпруга, която живее в Канада. Йорданка Колева ще сподели спомени от съвместният им 

живот, за човека Тодор Колев, за интересни случки и събития зад екрана, прожекторите и камерите, 
видени “От другата страна на Огледалото”.

Ще бъдат сервирани напитки и закуски.

М о н р е а л      - 15 февруари 2014, събота, 19.15 ч.
6767 Cote des Neiges, et.6 , salle 602, Mtl, QC, H3S 2T6, 19.15 h. (514) 629 6951, Вход: 5$

Т о р о н т о      - 16 февруари 2014, неделя, 11.30 ч.
Macedono-Bulgarian Eastern Orthodox Cathedral “Sts. Cyril and Methody”,

237 Sackville Str., Toronto, Ont., M5A 3G1, Tel.: (416) 368-2828
Ще бъде отслужена Панахида за Тодор Колев след Неделната Литургия (11.30 ч.)

След Панахидата - среща-разговор и прожекции на избрани кадри с коментара на г-жа Колева.  Вход: 5$

Специално за читателите на в-к “Зорница”, публикуваме част от предварителното интервю с г-жа Колева
Павлета Брайкова

С М Я Х     И     С Ъ Л З А  !

СПОМЕН   ЗА 

Т О Д О Р    К О Л Е В

     1. Разкажете ни кога и как 
се запознахте с Тодор Колев.
- Никога не съм се запознавала 
с Тодор Колев, защото 
той винаги е бил част от 
обкръжението ми. Родени 
сме в един и същ град-  Шумен, 
в един квартал, родителите 
ни бяха близки, учихме в едни 
и същи училища, с едни и 
същи учители, имахме общи 
приятели и общи интереси. 
Той беше 6 години по-голям от 
мен. В ранното детство това е 
голяма разлика, но после се 
поизравнихме. Разбира се, той 
винаги е бил много по-напред 
и несравнимо по -голям от 
мен. По-късно се срещахме в 
различни етапи от живота си и 
в различни ситуации. 
 Когато бяха назначени 
с първата си съпруга в 
Шуменския театър, бяхме едно 
лято в една и съща “компания”. 
Адрияна беше красива, весела, 
модерна, талантлива и винаги 
ставаше център и “душата” на 
партитата. Помня, че тя ни научи 
как се танцува много модерния 
тогава танц ”Let kiss”.  Защо се е 
е казвал така, не знам, тъй като 
никой никого не целуваше.
   Няколко години след това 
весело и романтично лято се 
срещнахме отново, когато той 
вече беше удостоен с първа 

награда за най-добра роля 
в “Лодка в гората” и се беше 
върнал в София,  а аз бях 
студентка във ВИТИЗ.  Тогава 
в ресторанта на руския клуб,  
Тодор ме  запозна с Коко 
Азарян и ме представи  като 
“моята много добра и хубава 
съгражданка”,  която е толкова 
“дестинге”, че не смея да я 
ухажвам. 
   Винаги ходех на неговите 
представления и много се 
гордеех с нашето съгражданско 
приятелство, След още време 
се срещнахме в много по-тежко 
време за мен. И той ме укори, 
че не съм го потърсила за 
помощ и нищо не съм му казала 
за това, което става около мен. 
Увери ме, че винаги, при всички 
обстоятелства, за каквото и да 
е, мога да разчитам  на него. 
Отново се срещнахме, когато 
останах сама и беззащитна, с 
5-годишно дете - сираче. Мога 
да кажа, че Тодор ме спаси от 
много точещи се зъби и нокти 
на едни специални служби и 
органи. Тогава срещнах в негово 
лице съпруг, който стана втори 
баща на дъщеря ми и баща на 
сина ни Александър, който 
наследи много от музикалния 
му талант. Сега, в по- зрелите си 
години, Алекс в някои моменти, 
толкова заприличва на баща си, 

че се стряскам и “сърцето ми 
спира да бие”, както се казва в 
песента на Васил Найденов.

    2. Какви бяха първите му 
творчески изяви, след като се 
оженихте?
- Работата му в театър 
София, продължаваше, както 
обикновено, докато се появи 
ролята му в “Човекоядката” 
на Иван Родоев. Тя стана 
една от коронните му роли. 
Игра се 10 години. И всеки път 
героят му, Топузов,  плачеше с 
истински сълзи. Тодор казваше, 
че се обръща във финалната 
сцена мислено към сина 
си. Монологът започваше с 
думите: “Мили наши родни 
деца, добре дошли! Как 
сте? Ние сме добре, имаме 
всичко, храна, телевизор... 
“ и заплакваше. Действието 
се развиваше в Старчески 
дом, метафора на България, по 
онова, пък и по това време. 

   3. Спомяте ли си по-
интерeсни случки и събития 
от неговата творческа 
дейност?
- В киното, събитието беше 
филма “Топло”. Спомням си, че 
беше горещ летен ден, началото 
на юли 1977 год. Режисъорът 
и сценарист Володя Янчев, 

дойде в къщи със сценария. 
Седнаха на хладно, извади се 
уйски, лед, както му е реда и 
Володя започна да разказва за 
сценария, но усетих, че Тодор 
в началото не се впечатли 
много. После заговориха на 
други теми. Когато Володя си 
отиде, Тодор легна да отпочине 
и ми каза: “Моля те, прочети го 
този сценарий и ми подскажи 
и твоето мнение.” Той заспа, а 
аз започнах да чета сценария, 
който толкова беше смешен, че 
започнах да се смея на глас. И 
разбира се, това го събуди. Той 
се надигна недоволен и учуден, 
но аз му казах, че според мен е 
най-добре да се обади веднага 
на Володя. И преди още да е 
прочел сценария докрай, той 
се съгласи да приеме ролята. 
В този филм са събрани почти 
всички най-големи звезди на 
българското кино и театър. 
Стана  филм на световно ниво.
Тази първа година от брака ни, 
той участва в шоу-програми с 
Лиана Антонова, Леа Иванова 
и Еди Казасян, Богдана 
Карадочева и Стефан Димитров 
и други в Новотел София. Те бяха 
много харесвани и на много 
високо професионално ниво - 
незабравими и до днес. Но най-
значителното беше “раждането” 
на състава “Иръпшаните”, 

от който по-късно остана 
само един “иръпшан” - Тодор 
Колев, творческо постижение, 
което като концепция и 
изпълнение го изравни с 
Чарли Чаплин. Не повече, 
но не и по-малко. Много 
допринесе за вдъновението 
и страхотната оригинална 
солистка на американската 
група “Eruption”. Нейната песен 
“ One-Way Ticket” още звучи 
заедно с визията на красивото 
черно тяло на певицата с обвита 
блестяща змия около него. 
Тодор разказваше, че когато се 
появила в ТВ студиото за снимки 
за Новогодишната програма, 
момчетата от снимачния 
екип се разтреперили и им 
отнело известно време, докато 
преодолеят шока и започнат да 
снимат. “А как реагирахте вие, 
останалите?”, попитах аз. Тодор 
се замя многозначително и 
отвърна: “А, ние сме свикнали” . 
  Много интересни случки, 
гафове, недоразумения, 
трудности, разочарования, 
пречки. Цяло чудо е,  че, нещата 
са се случвали, и то така, че 
останаха в Златния фонд на 
Българската култура за цели 
поколения напред. 
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   4. Забавен човек ли 
беше Тодор Колев вкъщи - 
разсмиваше ли ви, както и 
нас?
 - Не. Тодор Колев беше много 
зает, винаги много изморен, 
напрегнат. Денят му беше 
разчетен до минути. В 
момента, в който се връщаше 
вкъщи, всичко се подчиняваше 
на неговите нужди. Горещо  
ядене и тишина за да си почине 
поне малко. Той напълно 
изгаряше в работата си и се 
връщаше изтощен, за да се 
зареди отново с енергия. 
Имаше, разбира се и много 
хубави и весели моменти в 
семейството, които помагаха...  
А се смеехме всички, заедно с 
публиката на изпълненията му 
в залите и на екрана.

          5. Как прекарваше времето 
си, когато не работеше?
- В редките случаи, когато 
не работеше, обичаше да 
се занимава с градината. 
Много обичаше да пътува. 
Обичаше морето.  Ходехме до 
Шумен за да видим родителите 
си, до Варна да се видим с 
нашите най-добри приятели 
- семейство Съботинови. 
Семействата им са били кумове 
и кръстници от поне две 
покления, но и ни свързваше 
много голямо приятелство. 
Младен и съпругата му 
Жизел, французойка, също 
станаха кръстници на децата 
ни. Жизел беше неговата 
муза, можеше с часове да 
разказва за нея. Източник 
и на много информация “от 
другата страна “. Даваха му 
различни идеи, които той 
възприемаше, преусмисляше 
и интерпретираше по неговия 
си начин. Така се появиха: 
“Чичо, защо кашляш”,  “Спи, 
момчето ми “ и други. Много от 
Новогодишните програми бяха 
по техни материали. Песента 
“Урок по френски” е посветена 
на Мадмоазел Жизел. Тя много 
обичаше песента, по текст на 
Стефан Цанев: “Ние можем да 
имаме много жени” и той често я 
пееше само за нея. Всеотдайни, 
верни и благородни приятели. 
Благодаря Ви,  Жизел и Младен!
 Веднъж летувахме в 
Гърция,  на остров Скиатос. 
От там отидохме до Атина 
и посетихме единствено 
Акропола и античния Театър 
в поножието му. Казваше, че 
“камъните” не го впечатляват. 
Обичаше да наблюдава хората. 
Седейки в някой бар, пиейки 
бавно питието си, с часове 
наблюдаваше хората, улиците, 
живота. Мисля, че това много 
го обогатяваше в неговата 
работа. Той обичаше да общува 
с различни хора. И изпитваше 
огромно любопитство към 
всичко наоколо. Беше 
изключително наблюдателен 
и имаше почти фотографска 
памет. От храните най-много 
обичаше нашенските - 
гювечета, супички, кюфтенца, 
наденички. Зеленчуците -  като 
салата. Но не и плодове. Не 

обичаше ракия, а от виното го 
болеше стомаха. Предпочиташе 
уиски, с черен етикет... На 
масата винаги трябваше да има 
покривка, телевизорът да е 
включен, децата да си изяждат 
всичко и да искат разрешение 
да станат от масата.

   6. Кои бяха любимие му 
писатели?
- От западноевропейските - 
Шекспир, от руските - Чехов, 
от българските - Йордан 
Радичков, Иван Радоев, от 
поетите - Димчо Дебелянов 
и Борис Христов, които той 
поставяше на едно ниво. 
Също  и Недялко Йорданов, 
когото много уважаше за 
разнородните му таланти - поет, 
писател, драматург, режисъор, 
композитор, певец...

  7. Каква музика обичаше най 
много?
 - Джаз. Казваше, че той е в 
кръвта му. Първото му джазово 
изпълнение, било в 1-ви или 
2-ри клас , когато изпял някаква 
песен: “Ок, ок, Америка е тук!” на 
училищния празник. За малко 
не вкарал родителите си в беля. 
   От класиката- Бетовен, а от 
фолклора- изпълненията на 
българина от турски произход- 
Ибрям. И Теодоси Спасов от 
по-младите. Не беше голям 
почитател на българската 
естрада, въпреки, че остави 
прекрасни изпълнения на 
песни на Найден Андрев, 
Недалко Йорданов, Борис 
Христов. 
“Песен за кафето”- беше 
първият му шлагер, който 
България запя. По-късно се 
появи и “Жалба за младост”. 
Издаде и няколко албума 
с песни, които сега всички 
знаят, пеят и обичат. Лично аз, 
най-много харесвам “Фалшив 
герой”, която, предполагам, че 
написа след разговор с мен. 
Най-неприятна ми е “Черно 
популярна, дори и сред децата, 
даже и внука ми, Никола 
Гюзелев я припява. 

    8. Какво обичаше в хората и 
какво - не?
- В хората най-обичаше тяхната 
оригиналност. 
Мразеше лицемерие, лъжи, 
маниерничене. Харесваше 
умните и интелигентни хора, от 
които можеше да научи нещо 
ново. Също казваше, че най-
много мрази да носи другите 
на гърба си, или да се учат 
да бръснат върху лицето му. 
Силно! Това почти винаги му се 
случваше, по закона на Мърфи.

   9. От какво не се страхуваше?
- Тодор Колев не се 
страхуваше да се 
противопоставя. По принцип 
- на всичко, което той смяташе 
за неправилно, нередно, 
неморално, недостойно, 
или просто, защото не му 
харесваше. Като се започне от 
съседите и роднините, стигаше 
до политици и държавното 
устройство. Питала съм го: “ 

Добре, ако живееше в Канада, 
например, срещу какво щеше 
да се бориш - тук всичко вече 
е направено. Той дори не  е 
замисли, а веднага отговори: 
“Ще се боря за правата на 
индианците!:  Такъв беше - 
борец и идеалист- и такъв си 
остана докрая.

   10. Знаете ли, коя е била 
най-голямата му любов?
- Тодор казваше, че харева 
най-много жени с минало. 
Известно ми е за много жени, 
с които е имал различни по 
продължителност и увлечения 
връзки, преди мен и след мен.  
Но той винаги отричаше и 
никога не призна за никоя от 
тях. Казваше, че той работи с 
тези актриси и певици, но само 
толкова. За него семейството 
наистина беше свято. Всичко 
правеше за семейството. 
Като факт, аз съм била най-
дългогодишната му законна 
съпруга, от 1977 до 1996 година 
- 19 години. С първата си  

съпруга Адриана е бил женен 
около 5 год , а с последната 
си, неговата вдовица, Мария 
- от 1998 до края. Имаше и 
4 годишна връзка, много 
сериозна и драматична, с 
известната актриса Доротея 
Тончева, но я напусна. Малко по-
късно се оженихме. Спомням 
си, че когато се оженихме, ме 
срещна един приятел, бивш 
състудент от ВИТИЗ. Той беше 
от една арабска страна и 
ми каза: “ Разбрах, че сте се 
оженили с Тодор. Познавам го 
много добре, приятели сме. 
Искам да ти дам един съвет. Ние 
имаме една поговорка:  “Който 
иска да има слон в къщата си, 
не бива да го връзва с вериги.” 
Когато реши, слонът ще скъса 
веригите, ще изпотроши всичко 
и пак ще излезе на свобода. 
“  Разбрах и запомних. Даже 
мога да добавя, че веригите 

имат два края. И никога не се 
знае кой кого е оковал. И ако 
е имало някакви вериги, аз бях 
тази, която се опита първа да ги 
разкъса. Болеше много. 
 Мисля, че най-голямата му 
любов и съм сигурна, че 
това беше България. Целия 
си живот той посвети на нея. 
Можеше да я изостави, но 
избра да се върне. Солженицин 
в една от своите книги описва 
прекрасен пример. Наблюдавал 
в гората горящо дърво. 
Първоначално мравките, които 
имали мравуняк в дънера 
му, се разпръснали в паника 
на всички страни, но скоро 
започнали да се връщат една 
по една в пламъщите, защото 
мислели, че могат да спасят 
нещо. Изгаряли, естествено. 
Мисля, че Тодор постъпи 
точно така, както мравките 
на Солженицин. Винаги се 
е възхищавал на Америка, 
на върховете на нейното 
изкуство, литература, кино, 
наука, общество, на свободата 

и истинската демокрация. Но 
избра да се върне, защото не 
можеше да изостави страната 
си, смисъла на живота и 
борбата си. В този смисъл , 
мога да заявя, че най-голямата 
любов на Тодор Колев беше 
България.Той принадлежеше 
на нея. Никога не й изневери 
и тя му отвърна също с най-
голямата си любов, завинаги.
   11. Кога го видяхте за 
последен път?
- За първи и последен път 
през последните 20 години, 
откакто напусна Канада, 
го видях 20 часа преди да 
почине. Той спеше и не се 
събуди. Но душите ни се 
прегърнаха и си простиха. 
Простихме се. След това 
го изпратих от църквата до 
последния му дом. Сигурно не 
е виждал толкова много цветя 
върху един гроб, даже и по 

филмите. 

     12. Как бихте искали хората 
да запомят Тодор Колев?
- Бих искала да запомнят 
Тодор Колев като малкия, 
същевремено голям човек, 
смел и борбен, да остане 
жив в спомените им с всички 
свои слабости и грехове, като 
всеки един от нас. Да остане 
висок и самотен връх на една 
малка, почти неизвестна за 
света страна, общественик, 
политик, артист, който 
раздаде безрезервно себе 
си и своя талант, разсмя и 
разплака народа, накара го 
да пее песните му, със смеха си 
да се изправи пред чудовището, 
наречено комунизъм и с 
неговия глас да извика: 
“ ВИНЦИРЕМОС! ”  
“ Ще победим! ” 
И по-тихо, нецензурното, “м... 
му стара.”...

Бог да прости Тодор Колев и да 
благослови България.!
*******************************
(Да си припомним:)
Песен за животните
Музика: Тодор Колев 
Текст: Стеан Цанев

Безкрайни, безкрайни са 
зимите 
И с мъжественост недей да се 
хвалите
Млъкват птиците, запея ли 
халите
И по покрива вий, ако минете
Ще чуете плач във комините
До кюмбето, със огън залятото
Зъзнат, зъзнат мечтите за лятото
Не довиждане, сбогом си 
взимайте
Безкрайни, безкрайни са 
зимите.

И във нас коленичат в миг 
робите
Нашата същност се слива с 
микробите
Не довиждане, сбогом си 
взимайте
Безкрайни, безкрайни са 
зимите.

В колко много неща сме 
обвързани
И все бързаме - нанякъде 
бързаме.
В миг на наивност тръгваме 
боси
Към свои открития и чужди 
въпроси
Но не забравяме никога колко
Ще ни платят за всяка болка.

Крачим по тръните на стари 
норми
Ах, колко приятно е да сме 
непокорни.
Ордени, власт, пари, целувки
И се връщаме пак при своите 
обувки.
Не довиждане, сбогом си 
взимайте
Безкрайни, безкрайни са 
зимите.

(Снимките :  
Из личния архив 
на г-жа Колева)
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   На 4 януари 1878 г. София 
е освободена от османска 
власт от войските на гене-
рал Гурко, след кръвопролит-
ни сражения, започнали в края 
на декември в околностите на 
града.

   Членът на френската масонска 
ложа „Велик Ориент“, софий-
ският равин Габриел Меркадо 
Алмоснино /масон - 33 степен/ 
забранил на командващия ос-
манските войски маршал Сю-
лейман паша, също член на 
„Велик Ориент“/ но с по- ниска 
степен в масонската йерархия/ 
от името на ложата, да запали 
София преди изтеглянето на 
неговата армия от града, както 
е било планирано преди това.
   Важна роля за запазването на 
града от опожаряване имали 
и френският вицеконсул Ле-
андър льо Ге и италианският 
вицеконсул Виторио Позитано, 
които се противопоставили на 
планираното, породено от „во-
енна необходимост“ опожаря-
ване на София, за да не бъде 
използван градът като база от 
руските войски. Дипломатите 
останали в града заедно със се-
мействата си.
  Стремителното настъпление 
на войските на Гурко към града 
ограничило до минимум въз-
можността от организирането 
на локални палежи от изтегля-
щите се с османските войски 
черкези.

   Новата руска стратегия 
в Освободителната война - 
пътят към София.
   Есента на 1877 година. Из-
минали са вече три месеца от 
началото на десетата по ред 
Руско-турска война, обявена 
с манифест в Кишинев на 24 
април 1877 г. /нов стил/ и все 
още не се очертавал скорошен 
победител. Двете основни во-
юващи страни: Русия и Осман-
ската империя давали призна-
ци на изтощение, Русия вече 
се отказала от първоначалната 
си стратегия за блицкриг, чия-
то цел била след форсирането 
на река Дунав, превземането 
на Свищов, Плевен, Никопол, 
основните руски войски да 
блокират османската дунавска 
армия, съсредоточена в укре-
пения четириъгълник: Русе, 
Силистра, Шумен и Варна. „Ле-
тящ“ конно-пехотен руски от-
ряд, подкрепен с артилерия, 
трябвало да премине през ста-
ропланинските проходи, като 
превземе Търново, Габрово, 
Севлиево, Казанлък; да настъ-
пи в Тракия, в която в началото 
на войната нямало големи ос-

мански части, да превземе Ста-
ра и Нова Загора, Пловдив и да 
настъпи към Одрин. След тези 
успехи Русия щяла да може да 
диктува условия за примирие 
на Високата порта.

   Руският план за „светкавична 
маневрена война“ се прова-
лил след обезкръвяването на 
Предния отряд, командван от 
генерал Гурко - острието на 
руския блицкриг в Тракия в 
битката при Стара Загора на 31 
юли 1877 г. Предният отряд бил 
разформирован и от оцелели-
те бранители на Стара Загора 
руски войни и български опъл-
ченци бил сформиран по-ма-
лък Шипченски отряд под ко-
мандването на генерал-майор 
Николай Столетов /командира 
на Българското опълчение / 
към южния руски отряд под ко-
мандата на генерал-лейтенант 
Фьодор Радецки. Отрядът на 
генерал Столетов се оттеглил 
към Стара планина и се укре-
пил на Шипченския проход. 
Първата османска атака на 
прохода Шипка от 21 до 26 ав-
густ 1877 г. била удържана с це-
ната на много загуби от двете 
страни. Пристигнали подкре-
пления, изпратени от генерал 
Радецки, с чиято помощ била 
отблъсната последната осман-
ска атака на прохода на 17 сеп-
тември.
   Необходима била промяна 
в руската стратегия, която 
да позволи Русия да спечели 
войната с Високата порта в 
кратки срокове.
   Още когато се водели сраже-
нията при Стара и Нова Заго-
ра, командващият Предният 
руски отряд генерал-лейтенант 
Йосиф Владимирович Гурко се 
замислял върху несъстоятел-
ността на руската стратегия 
за „маневрена светкавична 
война“ срещу Високата порта, 
свързана с преминаването на 
старопланинските проходи, 
светкавично настъпление В 
Тракия и стигане до Одрин. Не-
обходима била нова стратегия, 
широко мащабно настъпление, 
при което да бъдат освободе-
ни колкото се може повече те-
ритории, населени с българи, 
намиращи се в пределите на 
балканските провинции на Ос-
манската империя. Едно такова 
настъпление, би могло да бъде 
в западна посока към София.
Трябвало обаче, първо да 
удържат фронта на Шипка, за 
да може да се мисли за про-
мяна на стратегията. След сеп-
темврийските боеве на Шипка, 
Гурко изложил своя план пред 
руското командване. Според 
него, трябвало от руската ар-
мия, воюваща на Балканите, да 
бъде сформиран нов корпус от 
свежи сили, с който да се на-
стъпи към София.
   Планът за създаването на 
новия корпус бил разгледан и 
одобрен от самия руски импе-
ратор Александър Втори. На 31 
октомври 1877 г. бил сформи-
ран Западният корпус, в кой-
то влизали 50 000 войници и 
офицери и 174 оръдия под ко-
мандата на генерал-лейтенант 
Гурко.
     Основната задача на корпу-
са до превземането на Плевен 
била действия срещу Орха-

нийската османска армия, не-
допускане на нейна атака от 
югозапад срещу руската групи-
ровка при Плевен. С енергични 
си действия войските на Гурко 
освободили Враца и Оряхово. 
С успеха в битката при Правец 
на 23 ноември, довела до пре-
вземането на селището, русите 
отхвърлили противника от Ор-
ханийското поле, предотвра-
тили опит за противниково 
настъпление и заели изгодна 
позиция за преминаване на 
Арабаконашкия проход в Ста-
ра планина.
   След превземането на Плевен 
на 10 декември 1877 г., съста-
вът на корпуса на Гурко бил 
усилен с 34 000 войници и 144 
оръдия. Достигнал общо 84 000 
войници и офицери и 318 оръ-
дия.
   На 12 декември в село Пор-
дим се провел военен съвет 
на руската армия, ръководен 
от император Александър Вто-
ри. Висшите офицери, които 
присъствали на заседанието, 
трябвало да решат важния въ-
прос за зимното преминаване 
на Стара планина. За разлика 
от тогавашната теория и прак-
тика на бойните действия, во-
енният министър ген. Милютин 
предлага неочаквано за ос-
манската войска прехвърляне 
през планинските проходи и 
стремително напредване на 
руските части в Тракия. Руският 
император бил смутен от сме-
лото предложение, реагирал 
колебливо, но аргументите на 
ген. Милютин и други висши 
командири го убедили, че опе-
рацията ще е успешна.
   Западният отряд на ген. Гур-
ко трябвало да премине Стара 
планина през Арабаконашкия 
проход, да разбие частите на 
Шакир паша и след като пре-
вземе София, по долината на 
река Марица да настъпи към 
Пловдив, за да излезе в тила 
на османските войски. Бойните 
действия за превземането на 
София били с важно стратеги-
ческо значение за по-нататъш-
ното настъпление на руските 
войски в Тракия, тъй като гра-
дът бил основна база за снаб-
дяване на османската армия с 
боеприпаси и продоволствие. 
Към Софийското поле се насо-
чили генералите Гурко и Раух 
с двадесет хиляди души от За-
падния отряд, а срещу себе си 
имали 15-хилядна османска 
армия, командвана от Осман 
Нури паша.

    Спасяването на София
  
   Сраженията за София започ-
нали на 31 декември при близ-
кото село Горни Богров. След 
като опожарили селата Долни 
Богров и Ботунец, османските 
войски нападнали колоната на 
ген. Веляминов, чиито войници 
отразяват щурма на неприяте-
ля и на 1 януари преминали в 
контраатака. В София ясно се 
чували топовните гърмежи.
   Войниците на ген. Раух преми-
нали река Искър при моста до 
село Враждебна, като против-
никовите части, дислоцирани 
срещу тях, били подложени 
на силен артилерийски огън, 
последван от атаката на гвар-
дейския Преображенски полк. 
Османските войници запалили 
моста, за да възпрепятстват 
преминаването на руснаците, 
но пожарът бързо бил загасен 
и победният ход на генера-
лите Гурко, Веляминов и Раух 
продължил. Селата Кубрато-
во, Биримирци и Орландовци 
били превзети от руснаците на 
3 януари и по този начин пътят 
на османците за отстъпление 
на югоизток към Пловдив бил 
отрязан. Създала се ситуация, 
при която османските войски 
могли да бъдат обкръжени. При 
това положение, Осман Нури 
паша разпоредил незабавно 
отстъпление на запад към Пер-
ник, за да избегне опасността, 
като изоставил близо 6000 бо-
лни и ранени войници в София.
   Осман Нури паша издал за-
повед градът да бъде запален, 
а складовете с боеприпаси 
– взривени. Благодарение на 
енергичната намеса на ита-
лианския консул Виторио По-
зитано и френския му колега 
Леандър льо Ге и най-вече на 
застъпничеството на софий-
ския равин и масон - 33 степан 
от френската ложа „Велик Ори-
ент“ Габриел Меркадо Алмос-
нино пред османския главно-
командващ маршал Сюлейман 
паша, масон от същата ложа, но 
с по-ниска степен през месец 
декември 1877 г. затова нареж-
дането на Осман Нури паша 
- заместника на маршал Сю-
лейман паша, продиктувано от 
„крайна военна необходимост“, 
не било изпълнено. Това обаче 
не попречило на изтеглящите 
се с османската армия черкези 
да почнат да палят по собстве-
на инициатива къщи в София и 
околността.

   София била спасена от опо-
жаряване. Италианският ди-
пломат организирал добро-
волчески отряди за борба с 
мародерите, след като осман-
ските части напуснали града.
   На 4 януари 1878 г. на обяд в 
София влезли първите руски 
части, посрещнати тържестве-
но от софийските свещеници и 
граждани пред църквата „Све-
та София“, превърната за дълго 
време от османците в джамия. 
Последните десетилетия преди 
освобождението, сградата на 
„Света София“ се използвала 
за склад и болница. Църквата 
днес няма камбанария. Камба-
ната й е окачена на високо ве-
ковно дърво в градината пред 
входа. Твърди се, че това е знак 
на почит и памет именно на 
освобождението от османско 
робство, защото камбаната е 
биела точно от това място за 
благодарствения молебен при 
посрещането на руснаците.
   По-късно в църквата „Свети 
Крал“ /днешната „Света Неде-
ля“/ бил отслужен тържествен 
молебен в чест на победонос-
ната руска императорска ар-
мия.
   Руското командване и бла-
годарните граждани на София 
отдали дължимото на спасите-
лите на града .
   Софийският равин Алмосни-
но бил награден с руски орден 
от княз Александър Дондуков. 
Впоследствие равинът бил из-
бран за член на Учредителното 
и първото Велико народно съ-
брание. Алмоснино участвал и 
в подготовката и приемането 
на Търновската конституция 
през 1879 г.
   Италианският вицеконсул Ви-
торио Позитано бил награден 
с висш руски орден, връчен му 
от ръководителя на Временно-
то руско управление княз Алек-
сандър Дондуков. На 20 декем-
ври 1878 година вицеконсулът 
бил обявен за почетен гражда-
нин на София. По-късно цен-
трална софийска улица била 
наречена на неговото име.
Софиянци отдали дължимото 
и на вицеконсула на Франция 
Леандр льо Ге. Общинският 
съвет на София с протокол от 
26 май 1878 г. го обявил за по-
четен гражданин на София и 
наименувал една от най-голе-
мите тогава търговски улици 
на негово име. И до днес тази 
улица в центъра на столицата 
се нарича „Леге“.  vselena-news.com

Освобождението на София
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Насаме с Христо Ботев

Христо Ботьов Петков, според 
собствения му правопис, извес-
тен като Христо Ботев, е бъл-
гарски национален герой, рево-
люционер, поет и публицист, 
роден на 6 януари 1848 г. (стар 
стил — 25 декември 1847) в 
град Калофер в семейството 
на учителя, книжовник и об-
ществен деец, даскал Ботьо 
Петков (1815-1869) и Иванка 
Ботева (1823-1911).

„МОЯТА МОЛИТВА“
„Благословен бог наш...“

О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже -
мен в сърцето и в душата...
 
Не ти, комуто се кланят
калугери и попове
и комуто свещи палят
православните скотове;
 
не ти, който си направил
от кал мъжът и жената,
а човекът си оставил
роб да бъде на земята;
 
не ти, който си помазал
царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси;
 
не ти, който учиш робът
да търпи и да се моли
и храниш го дор до гробът
само със надежди голи;
 
не ти, боже на лъжците,
на безчестните тирани,
не ти, идол на глупците,
на човешките душмани!
 
А ти, боже, на разумът,
защитниче на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите!
 
Вдъхни секиму, о, боже!
любов жива за свобода -
да се бори кой как може
с душманите на народа.
 
Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!
 
Не оставяй да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!...

„НА ПРОЩАВАНЕ“ 
е автобиографична изповед от 
Христо Ботев. За първи път е пуб-
ликувано в брой 2 на вестник Дума 
на българските емигранти на 25 
юни 1871 г., а по-късно през 1875 
г. в издадената съвместно със 
Стефан Стамболов стихосбирка 
„Песни и стихотворения от Бо-
тьова и Стамболова“.
Творбата е създадена, когато 
Ботев се е готвил да премине  р. 
Дунав с четата на Желю войвода 
през 1868 г. Вероятно поетът е 
работил по-продължитело върху 
това стихотворение, защото е 
обнародвано в 1871 г. Още преди 
Освобождението добива голяма 
популярност и започва да се раз-
пространява като песен. Негов 
препис е открит в личното теф-
терче на Васил Левски.

Не плачи, майко, не тъжи,
че станах ази хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник,
та тебе клета оставих
за първо чедо да жалиш!

Но кълни майко, проклинай
таз турска черна прокуда,
дето нас млади пропъди
по тази тежка чужбина -
да ходим, да се скитаме
немили, клети, недраги!

Аз зная, майко, мил съм ти,
че може млад да загина,
ах, утре като премина
през тиха бяла Дунава!

Но кажи какво да правя,
кат си ме, майко, родила
със сърце мъжко, юнашко,
та сърце, майко, не трае
да гледа турчин, че бесней
над бащино ми огнище:

там, дето аз съм пораснал
и първо мляко засукал,
там, дето либе хубаво
черни си очи вдигнеше
и с онази тиха усмивка
в скръбно ги сърце впиеше,
там дето баща и братя
черни чернеят за мене!...

Ах, мале - майко юнашка!,
Прости ме и веч прощавай!
Аз вече пушка нарамих
и на глас тичам народен
срещу врагът си безверни.

Там аз за мило, за драго,
за теб, за баща, за братя,
за него ще се заловя,
пък... каквото сабя покаже
и честта, майко, юнашка!

А ти,  га чуеш, майнольо,
че куршум пропей над село
и момци вече наскачат,
ти излез, майко - питай ги,
де ти е чедо остало?

Ако ти кажат, че азе паднал съм 
с куршум пронизан,
и тогаз, майко, не плачи,
нито пък слушай хората,
дето ще кажат за мене

„Нехранимайка излезе“,
но иди, майко, у дома
и с сърце сичко разкажи
на мойте братя невръстни,
да помнят и те да знаят,
че и те брат са имали,
но брат им падна, загина,
затуй, че клетник не трая
пред турци глава да скланя,
сюрмашко тегло да гледа!

Кажи им, майко, да помнят,
да помнят, мене да търсят:
бяло ми месо по скали,
по скали и по орляци,
черни ми кърви в земята,
земята, майко, черната!

Дано ми найдат пушката,
пушката, майко, сабята,
и дето срещнат душманин
със куршум да го поздравят,
а пък със сабя помилват...

Ако ли, майко, не можеш
от милост и туй да сториш,
то ‚ га се сберат момите
пред нази, майко, на хоро
и дойдат мойте връстници
и скръбно либе с другарки,
ти излез, майко, послушай
със мойте братя невръстни
моята песен юнашка -
защо и как съм загинал
и какви думи издумал
пред смъртта си 
и пред дружина...

Тъжно щеш, майко, да гледаш
ти на туй хоро весело,
и като срещнеш погледът
на мойто либе хубаво,
дълбоко ще ми въздъхнат
две сърца мили за мене -
нейното, майко, и твойто!

И две щат сълзи да капнат
на стари гърди и млади...
Но туй щат братя да видят
и кога, майко, пораснат,
като брата си ще станат -
силно да любят и мразят...

Ако ли, мале, майноле,
жив и здрав стигна до село,
жив и здрав с байряк във ръка,
под байряк лични юнаци,
напети в дрехи войнишки,
с левове златни на чело,
с иглянки пушки на рамо
и с саби-змии на кръстът,

о, тогаз, майко юнашка!
О, либе мило, хубаво!
Берете цветя в градина,
късайте бръшлян и здравец,
плетете венци и китки
да кичим глави и пушки!

И тогаз с венец и китка
ти, майко, ела при мене,
ела ме, майко прегърни
и в красно чело целуни -
красно, с две думи заветни:
свобода и смърт юнашка!

А аз ще либе прегърна
с кървава ръка през рамо,
да чуй то сърце юнашко,
как тупа сърце, играе;
плачът му да спра с целувка,
сълзи му с уста да глътна...

Пък тогаз... майко, прощавай!
Ти, либе, не ме забравяй!

Дружина тръгва, отива,
пътят е страшен, но славен:
аз може млад да загина...

Но... стига ми тая награда -
да каже нявга народът:
умря сиромах за правда,
за правда и за свобода...

„ДО МОЕТО ПЪРВО ЛИБЕ“
Публикувано за първи път на 22 
юни (10 юни стар стил) 1871 г. в 
първия брой на издавания от Бо-
тев вестник „Дума на българските 
емигранти“. През 1875 г. то е вклю-
чено в издадената съвместно със 
Стефан Стамболов стихосбирка 
„Песни и стихотворения от Бо-
тьова и Стамболова“.

Остави таз песен любовна,
не вливай ми в сърце отрова -
млад съм аз, 
но младост не помня,
пък и да помня, не ровя
туй, що съм ази намразил
и пред тебе с крака погазил.

Забрави туй време, га плачех
за поглед мил и за въздишка:
роб бях тогаз - вериги влачех,
та за една твоя усмивка,
безумен аз светът презирах
и чувства си в калта увирах!

Забрави ти онез полуди,
в тез гърди веч любов не грее
и не можеш я ти събуди там, де 
скръб дълбока владее,
де сичко е с рани покрито
и сърце зло в злоба обвито!

Ти имаш глас чуден - млада си,
но чуйш ли как пее гората?
Чуйш ли как плачат сиромаси?
За тоз глас ми копней душата,
и там тегли сърце ранено,
там, де е се с кърви облено!

О, махни тез думи отровни!
Чуй как стене гора и шума,
чуй как ечат бури вековни,
как нареждат дума по дума -
приказки за стари времена
и песни за нови теглила!

Запей и ти песен такава,
запей ми,девойко, на жалост,
запей как брат брата продава,
как гинат сили и младост,
как плаче сиротна вдовица
и как теглят без дом дечица!

Запей, или млъкни, махни се!
Сърце ми веч трепти-ще хвръкне,
ще хвръкне, изгоро, - свести се!
Там, де земя гърми и тътне
от викове страшни и злобни
и предсмъртни песни надгробни...

Там... там буря кърши клонове,
а сабля ги свива на венец;
зинали са страшни долове
и пищи в тях зърно от свинец,
и смъртта й там мила усмивка,
а хладен гроб сладка почивка!

Ах, тез песни и таз усмивка
кой глас ще ми викне, запее?
Кървава да вдигна напивка,
от коя и любов немее,
пък тогаз и сам ще запея
що любя и за що милея!.

„В МЕХАНАТА“
Написано е в Букурещ през зимата 
на 1872-73 година и отпечатано 
за първи път в 52 брой на вестник 
„Независимост“.[1] 

Тежко! Тежко вино дайте!
Пиян дано аз забравя
туй, що, глупци, вий не знайте
позор ли е или слава!
Да забравя край свой роден,
бащина си мила стряха
и тез, що в мен дух свободен,
дух за борба завещаха!
Да забравя род свой беден,
гробът бащин, плачът майчин, -
тез, що залъкът наеден
грабят с благороден начин, -
грабят от народът гладен,
граби подъл гербаджия,
за злато търговец жаден
и поп с божа литургия!
Грабете го, неразбрани!
Грабете го! Кой ви бърка?
Скоро той не ще да стане:
ний сме синца с чаши в ръка!
Пием, пеем буйни песни
и зъбим се на тирана;
механите са нам тесни -
крещим: “Хайде на Балкана!”
Крещим, но щом изтрезнеем,
забравяме думи, клетви,
и немеем и се смеем
пред народни свети жертви!
А тиранинът върлува
и безчести край наш роден:
коли, беси, бие, псува
и глоби народ поробен!
О, налейте! Ще да пия!
На душа ми да олекне,
чувства трезви да убия,
ръка мъжка да омекне!
Ще да пия на пук врагу,
на пук и вам, патриоти,
аз вече нямам мило, драго,
а вий... вий сте идиоти! 
***************************************                  

Символ-верую 
на българската комуна!

Вярвам в единната обща сила на 
человеческий род на земното 
кълбо, за да твори добро.
И в единний комунистически 
ред на обществото, спасител на 
сички народи от вековни тегла и 
мъки чрез братски труд, свобода 
и равенство.
И в светия животворящ дух на 
разума, укрепляющ сърцата 
и душите на сички хора за 
сполуката и тържеството на 
комунизма чрез революция.
И в единното и неделимо 
отечество на сички хора и обща 
собственост върху сички имоти.
Изповядвам единний светъл 
комунизъм, поправител 
недъзите на обществото.
Чакам събужданието 
на народите и бъдащий 
комунистически строй на 
целия свят.
Галац, 20 април 1871 г., Хр. Ботйов
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Деяния, Глава 12
Стихове 1-5: Истинската църква винаги е
трън в очите на онези, които се стремят
към властта или желаят да я задържат въз-
можно най-дълго. Исус предупреждава
своите ученици, че ще има гонения
(Марк10:30, Йоан 15:20). Това, което трябва
да запомним е, че църквата в Ерусалим е
била мразена от съгражданите си, въпреки
чудесата, които Бог е вършел чрез тях.
Може да ни изглежда, че църквата е безза-
щитна, имайки за оръжие само молитвата,
но следващите стихове ни показват, че не

е така. Бог не ни учи, че всички дни на вяр-
ващия са безоблачни, но когато Той подей-
ства, става чудо (Стихове 7-10), от което
всички се смайват: Петър мисли че сънува,
слугинята от объркване не му отваря, а сам
цар Ирод загуби първоначалната си дър-
зост и напусна Юдея усещайки Божията
сила върху себе си (Стих 19). Това обаче
не му помага да избегне справедливото
възмездие за злите му дела, между които
убийството на Йоановия брат Яков.

Деяния, Глава 13
Стихове 1-3: Църквата в Антиохия е била
благословена с духовни дарби и постоянно
е получавала напътствия от Святия Дух.
Тези хора са можели да се възгордеят, но
ние виждаме, че те живееха смирено пред
своя Бог: Когато получиха наставление за
службата на Павел и Варнава, те се помо-
лиха с пост, защото знаеха, че са обикно-
вени хора, в които Бог се прославя. Така и
днес ние не бива да се изпълваме с гор-
дост, когато Бог ни засвидетелства своето
благоволение а трябва да му отдаваме
слава. Стих 5 Тук и на много следващи
места ще видим, че те във всеки град вли-

зат първо да проповядват в юдейските си-
нагоги. В онова време единствено в сина-
гогите се е проповядвало Божието слово и
на хората им се е обяснявало, че не трябва
да се кланят на идоли. Затова и всички раз-
умни хора, които са искали да постъпват
според Божията воля, са търсели общение
с Евреите. Стихове 9-10 Бог е наша сила
и оръжие. Винаги, когато срещаме съпро-
тива на благовестието, Бог демонстрира
силата си (спомнете си освобождаването
на Петър в предишната глава). Стих 16: Тук
отново виждаме, че в синагогата не е
имало само юдеи, но там са се събирали
всички, които почитат и се покоряват на
Бога. Стихове 17-41 Тук виждаме отново
дарбата на Павел да доказва, чрез проро-
ческите писания, че Исус е обещания
Месия. (пояснение: прозелит: човек който
не е Юдеин но е приел юдейската вяра.)
Стихове 45 и до края Сред юдеите, както
и сред всички вярващи е имало хора, които
не искат да приемат, че Бог не гледа вън-
шността на човека, а неговото сърце и че
във всеки народ онзи, който му се бои, уго-
ден Му е (Деяния 10:35). Такива хора смя-

тат, че могат да определят кой да бъде
приет във вярата и кой не. Апостол Павел
ясно им казва, че Бог дава благодат на чо-
века, за да я постави на високо, а не да я
скрие (Лука 11:33). Не случайно се споме-
нава думата завист (стих 45), същата която
подбуди Книжниците и Фарисеите в Еруса-
лим да предат Исус на Пилат, за да го раз-
пъне на Кръст (Марк 15:10). Тук се
изпълняат думите на Исус, че словото му
ще разделя като с нож: (Матей 10:34) Бо-
жието слово има силата да изявява сър-
цето на човека, така че неговите помисли
не могат повече да останат скрити. Всеки,
който обича Бога, се радва, когато се про-
повядват истините от Библията, а онзи,
който не обича Бога се дразни.
Евреи 4:12. Защото Божието слово е
живо, деятелно, по-остро от всеки меч
остър и от двете страни, пронизва до
разделяне душата и духа, ставите и мо-
зъка, и издирва помислите и намере-
нията на сърцето. 13. И няма създание,
което да не е явно пред Бога; но всичко
е голо и разкрито пред очите на Този, на
Когото има да отговаряме.

За следващият път Нека прочетем
Глави 14 и 15 от Деяния на апостолите.

Деяния на апостолите, Глава 14
1. А в Икония те влязоха заедно в юдей-
ската синагога, и така говориха, че повяр-
ваха голямо множество юдеи и гърци. 2. А
непокорните на Божието учение юдеи под-
будиха и раздразниха духовете на езични-
ците против братята. 3. Но пак те
преседяха там доста време и дързостно го-
вореха за Господа, Който свидетелству-
ваше за словото на Своята благодат, като
даваше да стават знамения и чудеса чрез
техните ръце. 4. И множеството в града се
раздвои; едни бяха с юдеите, други с апо-
столите. 5. И когато се породи стремеж у
езичниците и юдеите с началниците им за
да ги опозорят и да ги убият с камъни, 6. те
се научиха и избягаха в ликаонските гра-
дове, Листра и Дервия, и в околните им
места, 7. и проповядваха благовестието. 8.
А в Листра седеше някой си човек немощен
в нозете си, куц от рождението си, който ни-
кога не бе ходил. 9. Той слушаше Павла
като говореше; а Павел, като се взря в него
и видя че има вяра да бъде изцелен, 10.
рече със силен глас: Стани на нозете си. И
той скочи и ходеше. 11. А народът, като
видя какво извърши Павел, извика със
силен глас, казвайки по ликаонски: Бого-
вете оприличени на човеци, са слезли при
нас. 12. И наричаха Варнава Юпитер, а
Павла Меркурий, понеже той беше глав-
ният говорител. 13. И жрецът при Юпитеро-
вото капище, което беше пред града,
приведе юнци и донесе венци на портите,
и заедно с народа се канеше да принесе
жертва. 14. Като чуха това апостолите Вар-
нава и Павел, раздраха дрехите си, скочиха
всред народа, та извикаха, казвайки: 15. О,
мъже, защо правите това? И ние сме чо-
веци със същото естество като вас, и бла-
говестяваме ви да се обърнете от тия суети
към живия Бог, Който е направил небето,
земята, морето и всичко що има в тях; 16.
Който през миналите поколения е оставял
всичките народи да ходят по своите
пътища, 17. ако и да не е преставал да сви-
детелствува за Себе Си, като е правил доб-
рини и давал ви е от небето дъждове и
родовити времена, и е пълнил сърцата ви
с храна и веселба. 18. И като казаха това,
те едвам възпряха множествата да не им

принасят жертва. 19. Между това дойдоха
юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха
народа; и те биха Павла с камъни, и го из-
влякоха вън от града, като мислеха, че е
умрял. 20. А когато учениците още стояха
около него, той стана та влезе в града; и на
утринта отиде с Варнава в Дервия. 21. И
след като проповядваха благовестието в
тоя град и придобиха много ученици,
върнаха се в Листра, Икония и Антиохия,
22. и утвърдяваха душите на учениците,
като ги увещаваха да постоянствуват във
вярата, и ги учеха, че през много скърби
трябва да влезем в Божието царство. 23. И
след като им ръкоположиха презвитери във
всяка църква и се помолиха с пост, пре-
поръчаха ги на Господа, в Когото бяха по-
вярвали. 24. И като минаха през Писидия,
дойдоха в Памфилия; 25. и проповядваха
учението в Перга и слязоха в Аталия. 26.
Оттам отплуваха за Антиохия, отгдето бяха
препоръчани на Божията благодат за де-
лото, което сега бяха извършили. 27. И като
пристигнаха и събраха църквата, те разка-
заха всичко, което беше извършил Бог чрез
тях, и как беше отворил за езичниците
врата, за да повярват. 28. И там преседяха
доста време с учениците.

Деяния на апостолите, Глава 15
1. А някои слязоха от Юдея и учеха братята
казвайки: Ако се не обрежете, според Мои-
сеевия обред, не можете да се спасите. 2.
И тъй, като стана доста препирня и разиск-
ване между тях и Павла и Варнава, братята
наредиха Павел и Варнава и някои други от
тях да възлязат за тоя въпрос в Ерусалим
до апостолите и презвитерите. 3. Те, про-
чее, изпратени от църквата, минаваха и
през Финикия и през Самария, та разка-
зваха за обръщението на езичниците; и до-
ставяха голяма радост на всичките братя.
4. А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети
от църквата и от апостолите и презвите-
рите, и разказваха все що беше извършил
Бог чрез тях. 5. Но, рекоха те, някои от по-
вярвалите между фарисейската секта ста-
наха та казаха: Нужно е да се обрязват
езичниците, и да им се заръча да пазят
Моисеевия закон. 6. Тогава апостолите и
презвитерите се събраха да разискват тоя

въпрос. 7. И след много разпитване Петър
стана та им каза: Братя, вие знаете, че в
първите дни Бог избра между вас мене,
щото езичниците чрез моите уста да чуят
евангелското учение и да повярват. 8. И
сърцеведец Бог им засвидетелствува като
даде и на тях Светия Дух, както и на нас; 9.
и не направи никаква разлика между нас и
тях, като очисти сърцата им чрез вяра. 10.
Сега, прочее, защо изпитвате Бога, та да
налагате на шията на учениците хомот,
който нито бащите ни, нито ние можем да
носим? 11. Но вярваме, че ние ще се спа-
сим чрез благодатта на Господа Исуса,
също както и те. 12. Тогава цялото множе-
ство млъкна и слушаше Варнава и Павла
да разказват какви знамения и чудеса Бог
беше извършил чрез тях между езични-
ците. 13. И след като свършиха те да гово-
рят, Яков взе думата и каза: Братя
послушайте мене; 14. Симон обясни по кой
начин Бог най-напред посети езичниците,
за да вземе измежду тях люде за Своето
име. 15. С това са съгласни и пророческите
думи, както е писано: 16. "След това ще се
върна. И пак ще въздигна падналата Дави-
дова скиния, И пак ще издигна развалините
й, И ще я изправя; 17. За да потърсят Гос-
пода останалите от човеците, И всичките
народи, които се наричат с името Ми, 18.
Казва Господ, Който прави да е известно
това от века". 19. Затуй, аз съм на мнение
да не отегчаваме тия измежду езичниците,
които се обръщат към Бога; 20. но да им
пишем да се въздържат от оскверненията
чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене
удавено и кръв. 21. Защото още от старо
време по всичките градове е имало такива,
които са проповядвали Моисеевия закон,
който се и прочита всяка събота в синаго-
гите. 22. Тогава апостолите и презвитерите
с цялата църква намериха за добре да из-
берат изпомежду си човеци, и да ги пратят
в Антиохия с Павла и Варнава, - а именно:
Юда, наречен Варсава, и Сила, водители
между братята. 23. И писаха им по тях
следното: От апостолите и по-старите
братя, поздрав до братята, които са от

езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.
24. Понеже чухме, че някои, които са из-
лезли от нас, ви смутили с думите си, и из-
вратили душите ви, [като ви казват да се
обрязвате и да пазите закона], без да са
приели заповед от нас, 25. то ние, като дой-
дохме до единодушие, намерихме за добре
да изберем мъже и да ги пратим до вас за-
едно с любимите ни Варнава и Павла, 26.
човеци, които изложиха живота си на опас-
ност за името на нашия Господ Исус Хри-
стос. 27. И така изпращаме Юда и Сила, да
ви съобщят и те устно същите неща. 28. За-
щото се видя добре на Светия Дух и на нас
да ви не налагаме никоя друга тегота,
освен следните необходими неща: 29. да
се въздържате от ядене идоложертвено,
кръв и удавено, тоже и от блудство; от
които ако се пазите, добре ще ви бъде.
Здравейте. 30. И така, изпратените слязоха
в Антиохия, и като събраха всичките вяр-
ващи дадоха им посланието. 31. И те, като
го прочетоха, зарадваха се за успокоението
що им даваше. 32. А Юда и Сила, които
бяха и сами пророци, увещаваха братята с
много думи, и ги утвърдиха. 33. И след като
преседяха там известно време, братята ги
оставиха с мир да се върнат при ония,
които ги бяха изпратили. 34. [Но Сила видя
за добре да поседи още там]. 35. А Павел
и Варнава останаха в Антиохия, и заедно с
мнозина други, поучаваха и проповядваха
Господното учение. 36. А след няколко дни
Павел рече на Варнава: Да се върнем сега
по всички градове, гдето сме проповядвали
Господното учение, и да нагледаме бра-
тята, как са. 37. И Варнава беше на мнение
да вземат със себе си Иоана, наречен
Марко; 38. а Павел не намираше за добре
да вземат със себе си този, който се бе от-
делил от тях още от Памфилия, и не отиде
с тях на делото. 39. И тъй, възникна разпра
[помежду им], така че те се отделиха един
от друг; и Варнава взе Марко та отплуваха
за Кипър, 40. а Павел си избра Сила, и
тръгна, препоръчан от братята на Господ-
ната благодат. 41. И минаваше през Сирия
и Киликия и утвърждаваше църквите.
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La troupe Parminou 
à l’école Mont-Royal : 

Quand le théâtre fait réfléchir

 Si les médias sociaux sont des formidables outils 
de communication, d’information et de rapprochement, 
ils peuvent aussi quelque fois servir les desseins de per-
sonnes mal intentionnées. Dans les écoles, la cyber-in-
timidation est maintenant impossible à ignorer. Pour 
sensibiliser les élèves de 1er et 2e secondaire Dominique 
Toussaint, travailleuse sociale à Mont-Royal, a invité la 
troupe de théâtre d’intervention Parminou. 

 La pièce «Topnet» mettait en scène trois amis du 
secondaire, victimes, tous à leur façon, d’intimidation. 
Par messages textes ou sur facebook, les protagonistes 
devaient faire face à des messages déplacés et à la diffu-
sion d’images personnelles. Plusieurs scénettes  sur la 
vengeance, l’amitié, la jalousie et les amitiés dressaient un 
portrait fidèle du quotidien des adolescents. Tantôt drôle, 
tantôt plus dramatique, le ton employé a séduit le public 
attentif. 

 La troupe fête actuellement ses 40 ans d’exis-
tence. Ses pièces sont très diversifiées; on y traite autant 
de pauvreté, que d’homophobie ou de violence conjugale 
dépendamment du public ciblé. Devant des élèves du pri-
maire ou du secondaire,  des personnes âgées ou des com-
munautés culturelles, les comédiens charment par leur 
aisance à conjuguer l’art et la réflexion. 

 Leur théâtre engagé a séduit plusieurs organis-
mes québécois avec qui ils travaillent de pair pour offrir 
des informations précises sur les enjeux qu’ils abordent. 
La pièce «Topnet» a d’ailleurs été crée dans la foulée du 
Plan d’action contre l’intimidation du Ministère de l’Éd-
ucation, du Loisir et du Sport. Quelques 130 représenta-
tions plus tard, la pièce a fait ses preuves. Si la question 
de l’intimidation va être discutée plus en profondeur en 
classe avec les élèves, Parminou a su offrir une bonne 
leçon de sensibilisation aux élèves et ce de façon ludique. 
Sans aucun doute le message fera son chemin. 

Soraya Elbekkali

Ana Asenova, traductrice agréée
Membre de l’Ordre des traducteurs, 
terminologues et interprètes agréés du Québec

 ana_asenova@multilangages.com www.multilangages.com
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Cours des langue francais
chaque dimanche 13.15 – 15.15 h

chaque dimanche 15.15 – 16.15 h (pratique)

Cours des langue anglais
chaque dimanche 12.00 – 14.00 ч (debutants)

chaque dimanche 14.30 – 16.30 ч (avancés)

Cours de langue bulgare 
pour des allophones

chaque dimanche 10 ч

Cours de dance 
 folklorique et moderne

chaque dimanche 12.00 - 15.00 ч  

Cours de dessin 
chaque dimanche 13.15 - 14.15 h (3 -13 age)

chaque dimanche 15.15 - 16.15 h (14 -18 age)

Cours de piano, guitar, theatre
chaque dimanche

École  de  dimanche  
chaque dimanche  10 .00 - 13.00 h

GARDERIE 3  -   6 age.
ÉLÈVES 6  -  13 age
JEUNES 14  -  18 age+

(514) 629 6951   
(514) 369 0589 

ecole.zornica@gmail.com

6767 Côte des Neiges, 6 et.,# 693.3, Montréal, H3S 2T6
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НЕ СЕ ГАСИ, ТУЙ ЩО НЕ ГАСНЕ!LANGUE FRANCAIS  

LANGUE ANGLAIS

LANGUE BULGARE pour Non bulgare 

Dance traditionnelles et modernes
      

6767 Côte des Neiges, 6 et.,# 693.3, Montréal, H3S 2T6

 
Chaque dimanche    (10 .00 - 13.30 h)

Garderie                   ( 3  -  6  ages)
Enfants                     (6  -  13 ages)

      Adolescents            (14    - 18  ages+)
  

   (514) 629 6951  ***   (514) 369 0589
 ecole.zornica@gmail.com

www.mtlzornica.com

É c o l e   b u l g a r e  
"Saints. Cyrille et Methode" 

de la famille
et la vie des amérindiens

Journal
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Деяния, Глава 12
Стихове 1-5: Истинската църква винаги е
трън в очите на онези, които се стремят
към властта или желаят да я задържат въз-
можно най-дълго. Исус предупреждава
своите ученици, че ще има гонения
(Марк10:30, Йоан 15:20). Това, което трябва
да запомним е, че църквата в Ерусалим е
била мразена от съгражданите си, въпреки
чудесата, които Бог е вършел чрез тях.
Може да ни изглежда, че църквата е безза-
щитна, имайки за оръжие само молитвата,
но следващите стихове ни показват, че не

е така. Бог не ни учи, че всички дни на вяр-
ващия са безоблачни, но когато Той подей-
ства, става чудо (Стихове 7-10), от което
всички се смайват: Петър мисли че сънува,
слугинята от объркване не му отваря, а сам
цар Ирод загуби първоначалната си дър-
зост и напусна Юдея усещайки Божията
сила върху себе си (Стих 19). Това обаче
не му помага да избегне справедливото
възмездие за злите му дела, между които
убийството на Йоановия брат Яков.

Деяния, Глава 13
Стихове 1-3: Църквата в Антиохия е била
благословена с духовни дарби и постоянно
е получавала напътствия от Святия Дух.
Тези хора са можели да се възгордеят, но
ние виждаме, че те живееха смирено пред
своя Бог: Когато получиха наставление за
службата на Павел и Варнава, те се помо-
лиха с пост, защото знаеха, че са обикно-
вени хора, в които Бог се прославя. Така и
днес ние не бива да се изпълваме с гор-
дост, когато Бог ни засвидетелства своето
благоволение а трябва да му отдаваме
слава. Стих 5 Тук и на много следващи
места ще видим, че те във всеки град вли-

зат първо да проповядват в юдейските си-
нагоги. В онова време единствено в сина-
гогите се е проповядвало Божието слово и
на хората им се е обяснявало, че не трябва
да се кланят на идоли. Затова и всички раз-
умни хора, които са искали да постъпват
според Божията воля, са търсели общение
с Евреите. Стихове 9-10 Бог е наша сила
и оръжие. Винаги, когато срещаме съпро-
тива на благовестието, Бог демонстрира
силата си (спомнете си освобождаването
на Петър в предишната глава). Стих 16: Тук
отново виждаме, че в синагогата не е
имало само юдеи, но там са се събирали
всички, които почитат и се покоряват на
Бога. Стихове 17-41 Тук виждаме отново
дарбата на Павел да доказва, чрез проро-
ческите писания, че Исус е обещания
Месия. (пояснение: прозелит: човек който
не е Юдеин но е приел юдейската вяра.)
Стихове 45 и до края Сред юдеите, както
и сред всички вярващи е имало хора, които
не искат да приемат, че Бог не гледа вън-
шността на човека, а неговото сърце и че
във всеки народ онзи, който му се бои, уго-
ден Му е (Деяния 10:35). Такива хора смя-

тат, че могат да определят кой да бъде
приет във вярата и кой не. Апостол Павел
ясно им казва, че Бог дава благодат на чо-
века, за да я постави на високо, а не да я
скрие (Лука 11:33). Не случайно се споме-
нава думата завист (стих 45), същата която
подбуди Книжниците и Фарисеите в Еруса-
лим да предат Исус на Пилат, за да го раз-
пъне на Кръст (Марк 15:10). Тук се
изпълняат думите на Исус, че словото му
ще разделя като с нож: (Матей 10:34) Бо-
жието слово има силата да изявява сър-
цето на човека, така че неговите помисли
не могат повече да останат скрити. Всеки,
който обича Бога, се радва, когато се про-
повядват истините от Библията, а онзи,
който не обича Бога се дразни.
Евреи 4:12. Защото Божието слово е
живо, деятелно, по-остро от всеки меч
остър и от двете страни, пронизва до
разделяне душата и духа, ставите и мо-
зъка, и издирва помислите и намере-
нията на сърцето. 13. И няма създание,
което да не е явно пред Бога; но всичко
е голо и разкрито пред очите на Този, на
Когото има да отговаряме.

За следващият път Нека прочетем
Глави 14 и 15 от Деяния на апостолите.

Деяния на апостолите, Глава 14
1. А в Икония те влязоха заедно в юдей-
ската синагога, и така говориха, че повяр-
ваха голямо множество юдеи и гърци. 2. А
непокорните на Божието учение юдеи под-
будиха и раздразниха духовете на езични-
ците против братята. 3. Но пак те
преседяха там доста време и дързостно го-
вореха за Господа, Който свидетелству-
ваше за словото на Своята благодат, като
даваше да стават знамения и чудеса чрез
техните ръце. 4. И множеството в града се
раздвои; едни бяха с юдеите, други с апо-
столите. 5. И когато се породи стремеж у
езичниците и юдеите с началниците им за
да ги опозорят и да ги убият с камъни, 6. те
се научиха и избягаха в ликаонските гра-
дове, Листра и Дервия, и в околните им
места, 7. и проповядваха благовестието. 8.
А в Листра седеше някой си човек немощен
в нозете си, куц от рождението си, който ни-
кога не бе ходил. 9. Той слушаше Павла
като говореше; а Павел, като се взря в него
и видя че има вяра да бъде изцелен, 10.
рече със силен глас: Стани на нозете си. И
той скочи и ходеше. 11. А народът, като
видя какво извърши Павел, извика със
силен глас, казвайки по ликаонски: Бого-
вете оприличени на човеци, са слезли при
нас. 12. И наричаха Варнава Юпитер, а
Павла Меркурий, понеже той беше глав-
ният говорител. 13. И жрецът при Юпитеро-
вото капище, което беше пред града,
приведе юнци и донесе венци на портите,
и заедно с народа се канеше да принесе
жертва. 14. Като чуха това апостолите Вар-
нава и Павел, раздраха дрехите си, скочиха
всред народа, та извикаха, казвайки: 15. О,
мъже, защо правите това? И ние сме чо-
веци със същото естество като вас, и бла-
говестяваме ви да се обърнете от тия суети
към живия Бог, Който е направил небето,
земята, морето и всичко що има в тях; 16.
Който през миналите поколения е оставял
всичките народи да ходят по своите
пътища, 17. ако и да не е преставал да сви-
детелствува за Себе Си, като е правил доб-
рини и давал ви е от небето дъждове и
родовити времена, и е пълнил сърцата ви
с храна и веселба. 18. И като казаха това,
те едвам възпряха множествата да не им

принасят жертва. 19. Между това дойдоха
юдеи от Антиохия и Икония, които убедиха
народа; и те биха Павла с камъни, и го из-
влякоха вън от града, като мислеха, че е
умрял. 20. А когато учениците още стояха
около него, той стана та влезе в града; и на
утринта отиде с Варнава в Дервия. 21. И
след като проповядваха благовестието в
тоя град и придобиха много ученици,
върнаха се в Листра, Икония и Антиохия,
22. и утвърдяваха душите на учениците,
като ги увещаваха да постоянствуват във
вярата, и ги учеха, че през много скърби
трябва да влезем в Божието царство. 23. И
след като им ръкоположиха презвитери във
всяка църква и се помолиха с пост, пре-
поръчаха ги на Господа, в Когото бяха по-
вярвали. 24. И като минаха през Писидия,
дойдоха в Памфилия; 25. и проповядваха
учението в Перга и слязоха в Аталия. 26.
Оттам отплуваха за Антиохия, отгдето бяха
препоръчани на Божията благодат за де-
лото, което сега бяха извършили. 27. И като
пристигнаха и събраха църквата, те разка-
заха всичко, което беше извършил Бог чрез
тях, и как беше отворил за езичниците
врата, за да повярват. 28. И там преседяха
доста време с учениците.

Деяния на апостолите, Глава 15
1. А някои слязоха от Юдея и учеха братята
казвайки: Ако се не обрежете, според Мои-
сеевия обред, не можете да се спасите. 2.
И тъй, като стана доста препирня и разиск-
ване между тях и Павла и Варнава, братята
наредиха Павел и Варнава и някои други от
тях да възлязат за тоя въпрос в Ерусалим
до апостолите и презвитерите. 3. Те, про-
чее, изпратени от църквата, минаваха и
през Финикия и през Самария, та разка-
зваха за обръщението на езичниците; и до-
ставяха голяма радост на всичките братя.
4. А като стигнаха в Ерусалим, бяха приети
от църквата и от апостолите и презвите-
рите, и разказваха все що беше извършил
Бог чрез тях. 5. Но, рекоха те, някои от по-
вярвалите между фарисейската секта ста-
наха та казаха: Нужно е да се обрязват
езичниците, и да им се заръча да пазят
Моисеевия закон. 6. Тогава апостолите и
презвитерите се събраха да разискват тоя

въпрос. 7. И след много разпитване Петър
стана та им каза: Братя, вие знаете, че в
първите дни Бог избра между вас мене,
щото езичниците чрез моите уста да чуят
евангелското учение и да повярват. 8. И
сърцеведец Бог им засвидетелствува като
даде и на тях Светия Дух, както и на нас; 9.
и не направи никаква разлика между нас и
тях, като очисти сърцата им чрез вяра. 10.
Сега, прочее, защо изпитвате Бога, та да
налагате на шията на учениците хомот,
който нито бащите ни, нито ние можем да
носим? 11. Но вярваме, че ние ще се спа-
сим чрез благодатта на Господа Исуса,
също както и те. 12. Тогава цялото множе-
ство млъкна и слушаше Варнава и Павла
да разказват какви знамения и чудеса Бог
беше извършил чрез тях между езични-
ците. 13. И след като свършиха те да гово-
рят, Яков взе думата и каза: Братя
послушайте мене; 14. Симон обясни по кой
начин Бог най-напред посети езичниците,
за да вземе измежду тях люде за Своето
име. 15. С това са съгласни и пророческите
думи, както е писано: 16. "След това ще се
върна. И пак ще въздигна падналата Дави-
дова скиния, И пак ще издигна развалините
й, И ще я изправя; 17. За да потърсят Гос-
пода останалите от човеците, И всичките
народи, които се наричат с името Ми, 18.
Казва Господ, Който прави да е известно
това от века". 19. Затуй, аз съм на мнение
да не отегчаваме тия измежду езичниците,
които се обръщат към Бога; 20. но да им
пишем да се въздържат от оскверненията
чрез идоли, чрез блудство и чрез ядене
удавено и кръв. 21. Защото още от старо
време по всичките градове е имало такива,
които са проповядвали Моисеевия закон,
който се и прочита всяка събота в синаго-
гите. 22. Тогава апостолите и презвитерите
с цялата църква намериха за добре да из-
берат изпомежду си човеци, и да ги пратят
в Антиохия с Павла и Варнава, - а именно:
Юда, наречен Варсава, и Сила, водители
между братята. 23. И писаха им по тях
следното: От апостолите и по-старите
братя, поздрав до братята, които са от

езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия.
24. Понеже чухме, че някои, които са из-
лезли от нас, ви смутили с думите си, и из-
вратили душите ви, [като ви казват да се
обрязвате и да пазите закона], без да са
приели заповед от нас, 25. то ние, като дой-
дохме до единодушие, намерихме за добре
да изберем мъже и да ги пратим до вас за-
едно с любимите ни Варнава и Павла, 26.
човеци, които изложиха живота си на опас-
ност за името на нашия Господ Исус Хри-
стос. 27. И така изпращаме Юда и Сила, да
ви съобщят и те устно същите неща. 28. За-
щото се видя добре на Светия Дух и на нас
да ви не налагаме никоя друга тегота,
освен следните необходими неща: 29. да
се въздържате от ядене идоложертвено,
кръв и удавено, тоже и от блудство; от
които ако се пазите, добре ще ви бъде.
Здравейте. 30. И така, изпратените слязоха
в Антиохия, и като събраха всичките вяр-
ващи дадоха им посланието. 31. И те, като
го прочетоха, зарадваха се за успокоението
що им даваше. 32. А Юда и Сила, които
бяха и сами пророци, увещаваха братята с
много думи, и ги утвърдиха. 33. И след като
преседяха там известно време, братята ги
оставиха с мир да се върнат при ония,
които ги бяха изпратили. 34. [Но Сила видя
за добре да поседи още там]. 35. А Павел
и Варнава останаха в Антиохия, и заедно с
мнозина други, поучаваха и проповядваха
Господното учение. 36. А след няколко дни
Павел рече на Варнава: Да се върнем сега
по всички градове, гдето сме проповядвали
Господното учение, и да нагледаме бра-
тята, как са. 37. И Варнава беше на мнение
да вземат със себе си Иоана, наречен
Марко; 38. а Павел не намираше за добре
да вземат със себе си този, който се бе от-
делил от тях още от Памфилия, и не отиде
с тях на делото. 39. И тъй, възникна разпра
[помежду им], така че те се отделиха един
от друг; и Варнава взе Марко та отплуваха
за Кипър, 40. а Павел си избра Сила, и
тръгна, препоръчан от братята на Господ-
ната благодат. 41. И минаваше през Сирия
и Киликия и утвърждаваше църквите.
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Début du chantier
d’agrandissement de
l’école Notre-Dame-de-
Grâce

Montréal, le mercredi 27
mars 2013- Dans le cadre
de ses grands chantiers,
la Commission scolaire de
Montréal (CSDM) vous
informe que la mise en
œuvre du chantier
d’agrandissement et de
rénovation de l’école
Notre-Dame-de-Grâce a
été amorcée cette semai-
ne et que la fin des tra-
vaux est prévue pour l’hi-
ver 2014. 

Un pavillon de 3 étages
sera construit et relié par
une passerelle à l’école

existante. Ce projet per-
mettra l’ajout de onze
salles de classe, un local
pour le service de garde,
un local polyvalent et un
gymnase double. Des tra-
vaux seront aussi réalisés
dans le bâtiment existant :
transfert du secteur admi-
nistratif, sécurisation des
parements de maçonne-
rie, remplacement du sys-
tème d’intercommunica-
tion et réfection de cer-
tains finis. L’école agran-
die et rénovée favorisera
l’accueil de plus de 200
élèves, portant le nombre
total d’élèves à près de
730. Une somme estimée
à 5,7 M$ sera investie
dans le projet. Les plans
sont disponibles à :

csdm.qc.ca/infotravaux

« Les projets d’agrandis-
sement et de rénovation
de nos écoles sont essen-
tiels puisqu’ils nous per-
mettent d’accroître la
capacité d’accueil tout en
améliorant la qualité d’en-
seignement offert aux
élèves (diminution du rap-
port élèves-enseignant
dans les classes) et de
veiller à ce qu’ils fréquen-
tent un milieu où il fait bon
vivre et apprendre », affir-
me madame Marie-José
Mastromonaco, commis-
saire scolaire du quartier
Notre-Dame-de-Grâce.

En 2007, la Commission
scolaire de Montréal a mis

sur pied un vaste plan de
rénovation de l’ensemble
de ses établissements. Au
total, plus de 710 M$
seront injectés dans la
revitalisation du parc
immobilier de la CSDM
durant ces grands chan-
tiers qui se poursuivront
jusqu’en 2021.

Rappelons qu’avec ses
200 établissements et ses
16 000 employés, la
Commission scolaire de
Montréal est le plus grand
réseau d’écoles publiques
du Québec. Entre autres
responsabilités, elle orga-
nise les services éducatifs
pour 100 000 élèves, elle
gère les ressources
humaines, financières et

matérielles, elle coordon-
ne le transport scolaire,
les services de garde et
les relations avec la com-
munauté. 
Renseignements : 
Manon Gallant
Grands chantiers
514 596-6118, poste
6269
gallant.m@csdm.qc.ca

Commission scolaire de Montréal
Service des communications  

http://www.csdm.qc.ca/SallePresse/Communiques.aspx
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Fact: About 1 in 10 people in
Canada will experience an
episode of major depressive
disorder during their lifetime.
That is one statistic of many
that reflects the unfortunate
state of our world today.
Depression looms over many
like a dark cloud, pulling its
victims, young and old, deeper
and deeper into despair. It’s
no wonder that people have a
hard time getting out of it. No
matter the cause or root of it,
depression’s purpose is to kill,
not to give life but to take it. 
When Jesus was on earth, He
made it clear what His pur-
pose was. In John 10:10, He

puts it this way: “The thief
comes only to steal and kill
and destroy; I have come that
they may have life, and have it
to the full.” Jesus came so that
those who believe and follow
Him may have an abundant
life; just what God intended
humanity to have from the
beginning.  So then who is
this thief that Jesus is talking
about? The Bible is clear that
this thief Jesus is speaking of
is none other than Satan him-
self.  Satan is the enemy of
humanity and his desire is to
take from us everything that
God wants us to have. He is a
robber of joy, but God is the
Giver of joy. In fact, God is the
One who originated joy and
worked it into His design for
humanity. 

What is the proper definition
of joy? It is a deep and abiding
sense of happiness and con-
tentment. It’s not an emotion
that changes with each cir-
cumstance, but it’s a lasting
quality that remains even
when everything else falls

apart. For many of you, this
joy I speak of might sound too
good to be true, and it is, if
your sense of joy is rooted in
earthly things. The truth of
the matter is that people and
circumstances are subject to
change, so if our joy hinges on
those things, we’re setting
ourselves up for major disap-
pointment and sadness when
something doesn’t go our way.
But if your sense of joy is
rooted in God who is
unchanging, then your joy
will remain even in the tough-
est of circumstances.
Still seem too good to be true?
Consider David, for example,
who was Israel’s second king.
He went through a difficult
depression and he even jour-
naled about this dark time in
the book of Psalms. In Psalm
42, he talks about his tears
being his food, wandering
around in grief and being
oppressed by his enemies; in
Psalm 143, he talks of his
depression deepening; in
Psalm 32, he talks of his bones

growing old from groaning all
day long; in Psalm 43, he talks
about his soul being cast
down and disquieted within
him. Yet the life of King David
was a success story because
he made the choice to chal-
lenge that depression by put-
ting his hope in God. Look at
what he says in Psalm 30:
“I will exalt you, LORD, for you
rescued me. You refused to let
my enemies triumph over me.
O LORD my God, I cried to you
for help, and you restored my
health. You brought me up
from the grave, O LORD. You
kept me from falling into the
pit of death. You have turned
my mourning into joyful
dancing. You have taken away
my clothes of mourning and
clothed me with joy, that I
might sing praises to you and
not be silent. O LORD my God,
I will give you thanks forev-
er!”
King David, like so many oth-
ers, made the choice to praise
God and rejoice, even when
things were going wrong. It

sounds like a hard thing to do,
but when you put your life in
God’s hands, even the darkest
day can be bright! Trying to
solve depression your own
way can only result in more
pain, but when you commit
your life to Jesus Christ and
meditating on His Word (the
Bible), you will encounter the
supernatural joy that comes
only from Him. Make the
choice to rejoice today! Trade
your heavy burden of sorrow
for joy…throw off that cloak of
mourning and start to dance 

Andrea Fuoco is the youth
pastor at Fabre Street
Pentecostal church located
at 6724 Fabre street in
Montreal. You can visit the
church's website at
www.fabrestreetchurch.co
m. Also, there are services
every Friday evening at
7:30 PM and Sunday morn-
ing at 11 AM. Please join
us!!

T H E  V O I C E  O F  T R U T H
Mourning into Dancing

Andrea Fuoco, Montreal
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CHAPITRE IV

J'avais ainsi appris une seconde
chose très importante: C'est que
sa planète d'origine était à peine
plus grande qu'une maison !

Ça ne pouvait pas m'étonner
beaucoup. Je savais bien qu'en
dehors des grosses planètes
comme la Terre, Jupiter, Mars,
Vénus, auxquelles on a donné
des noms, il y en a des cen-
taines d'autres qui sont
quelque-fois si petites qu'on
a beaucoup de mal à les
apercevoir au télescope.
Quand un astronome
découvre l'une d'elles, il lui
donne pour nom un
numéro. Il l'appelle par
exemple: "l'astéroïde
3251."

J'ai de sérieuses
raisons de croire que la
planète d'où venait le
petit prince est
l'astéroïde B 612. Cet
astéroïde n'a été
aperçu qu'une fois
au télescope, en
1909, par un
astronome turc.

Il avait fait alors
une grande
démonstration de
sa découverte à
un Congrès
I n t e r n a t i o n a l
d'Astronomie.
Mais person-

ne ne l'avait cru à cause de son
costume. Les grandes personnes
sont comme ça.

Heureusement pour la réputation
de l'astéroïde B 612 un dictateur
turc imposa à son peuple, sous
peine de mort, de s'habiller à
l'Européenne. L'astronome refit sa
démonstration en 1920, dans un
habit très élégant. Et cette fois-ci
tout le monde fut de son avis.

Si je vous ai raconté ces détails
sur l'astéroïde B 612 et si je vous ai
confié son numéro, c'est à cause
des grandes personnes. Les
grandes personnes aiment les
chiffres. Quand vous leur parlez

d'un nouvel ami, elles ne vous
questionnent

jamais sur
l'essentiel. Elles ne vous disent
jamais: "Quel est le son de sa voix
? Quels sont les jeux qu'il préfère ?
Est-ce qu'il collectionne les papil-
lons ?" Elles vous demandent:
"Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de
frères ? Combien pèse-t-il ?
Combien gagne son père ?" Alors
seulement elles croient le con-
naître. Si vous dites aux grandes
personnes: "J'ai vu une belle mai-

son en briques roses, avec des
géraniums aux fenêtres et des
colombes sur le toit..." elles ne
parviennent pas à s'imaginer cette
maison. Il faut leur dire: "J'ai vu une
maison de cent mille francs." Alors
elles s'écrient: "Comme c'est joli !" 

Ainsi, si vous leur dites: "La
preuve que le petit prince a existé
c'est qu'il était ravissant, qu'il riait,
et qu'il voulait un mouton. Quand on
veut un mouton, c'est la preuve
qu'on existe" elles hausseront les
épaules et vous traiteront d'enfant !
Mais si vous leur dites: "La planète
d'où il venait est l'astéroïde B 612"
alors elles seront convaincues, et
elles vous laisseront tranquille avec
leurs questions. Elles sont comme
ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les
enfants doivent être très indulgents

envers les grandes per-
sonnes.

Mais, bien sûr, nous
qui comprenons la
vie, nous nous
moquons bien des
numéros ! J'aurais
aimé commencer
cette histoire à la

façon des contes de
fées. J'aurais aimé dire:

"Il était une fois un petit prince qui
habitait une planète à peine plus
grande que lui, et qui avait besoin
d'un ami..." Pour ceux qui compren-
nent la vie, ça aurait eu l'air beau-
coup plus vrai.

Car je n'aime pas qu'on lise mon

livre à la légère. J'éprouve tant de
chagrin à raconter ces souvenirs. Il

y a six ans déjà

que
mon ami s'en est

allé avec son mouton. Si j'es-
saie ici de le

décrire, c'est afin
de ne pas l'oublier. C'est triste
d'oublier un ami. Tout le monde n'a
pas eu un ami. Et je puis devenir
comme les grandes personnes qui
ne s'intéressent plus qu'aux
chiffres. C'est donc pour ça encore
que j'ai acheté une boîte de

couleurs et
des crayons.
C'est dur de se
remettre au
dessin, à mon
âge, quand on
n'a jamais fait
d'autres tentatives
que celle d'un boa
fermé et celle d'un
boa ouvert, à l'âge
de six ans !
J'essaierai, bien sûr,
de faire des portraits
le plus ressemblants
possible. Mais je ne
suis pas tout à fait cer-
tain de réussir. Un
dessin va, et l'autre ne
ressemble plus. Je me
trompe un peu aussi sur
la taille. Ici le petit prince
est trop grand. Là il est
trop petit. J'hésite aussi
sur la couleur de son cos-

tume. Alors je
tâtonne comme ci
et comme ça, tant
bien que mal. Je me
tromperai enfin sur
certains détails plus
importants. Mais ça, il
faudra me le pardon-
ner.              

Mon ami ne donnait
jamais d'explications. Il

me croyait peut-être semblable à
lui. Mais moi, malheureusement,
je ne sais pas voir les moutons à
travers les caisses. Je suis peut-
être un peu comme les grandes
personnes. J'ai dû vieillir.

Le Petit Prince 
par Antoine de Sainte-Exupéry (1900-1994)
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Cours des langue francais
chaque dimanche 13.15 – 15.15 h

chaque dimanche 15.15 – 16.15 h (pratique)

Cours des langue anglais
chaque dimanche 12.00 – 14.00 ч (debutants)

chaque dimanche 14.30 – 16.30 ч (avancés)

Cours de langue bulgare 
pour des allophones
chaque dimanche 10 ч

Cours de dance 
 folklorique et moderne
chaque dimanche 12.00 - 15.00 ч  

Cours de dessin 
chaque dimanche 13.15 - 14.15 h (3 -13 age)

chaque dimanche 15.15 - 16.15 h (14 -18 age)

Cours de piano, guitar, theatre
chaque dimanche
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65_7_28.07_46_1.qxd  4/14/2013  8:50 PM  Page 13

Je voudrais parler de la bonté! 
J’aimerais revenir à nos âmes  
la meilleure qualité humaine - 
bonté.
Parce que pourquoi on vit  - tout 
le monde espère quelque de 
belles choses  se passeront  pour 
lui - chaque jour on vit avec cet 
espoir, et même on a oublié ce 
qu’il est d’être, comment on se 
sent, comment on donne, et 
qu’est c’est l’espoir.
Oui, il est très compliqué et 
problématique dans nos vies, 
nous devenons nerveux et 
agité, nous vivons dans la peur 
constante de quelque chose 
de préoccupant presque parce 
que presque tout ce que nous 
sommes devenus mauvais, 
méchant, se réjouir, frustré et 
impuissant, mais ...
Si chaque personne a fixé un 
objectif de faire au moins un 
jour dans la bonté, le monde 
serait un endroit plus agréable 
à vivre. Satisfaction de faire 
quelque chose de bon est 
beaucoup plus grande que 
celle d’obtenir un chèque de 
paie par exemple, ou pour 
faire de la merde - satisfaction, 
même la moindre flaque de 
bonté se repend comme une 
énergie de vie et nous rend 
inconsciemment souriant.
Et comment rarement on sourit 
...
Le sourire est une source de 
santé! Il apporte de la joie à son 
propriétaire et ceux qui avaient 

montré!
La bonté nous réchauffe  
et nous donne la force de 
continuer à vivre, de chercher 
les belles choses, de se sentir  
mieux joyeux. Et au lieu de 
constamment juger et de 
condamner les autres et le 
monde autour d’eux, je pense 
personnellement que beaucoup 
plus noble qu’il serait utile 
d’essayer d’aider, de soutenir 
et même sauver ceux que nous 
pouvons. Chacun a un rôle dans 
la vie de ceux qui savent, ou la 
façon dont ils sont connectés. 
Chaque type d’influence sur 
l’autre, et si ce “tout le monde” 
qui nous sommes vraiment 
nous-mêmes est prêt au 
moins à porter de bon, il va 
inévitablement se produire. 
Peut-être que tout ce que j’ai 
écrit peut ressembler  comme 
un discours moralisateur 
fastidieux, mais ce sont mes 
pensées en noir et blanc et je 
veux vous donner de la bonté, je 
souhaite que beaucoup de gens 
soient heureux, gais, contents, 
souriant – qu’ils soient des vrais 
humaines.
Je souhaite que vous soyez tous 
porteurs et des messagers de 
bon!
J’essaie, chaque jour, chaque 
manière possible, toujours - sur 
Live - pour de bon!

Kurazh, 
rozali.com

La bonté 
Un roi cruel passé le droit d’être dé-
truit toutes les vieilles personnes. 
- Quelle est l’utilité d’entre eux 
- dit-il, - ni labouré ni ne mois-
sonnent ni coupe de bois. Seu-
lement manger du pain et la 
maison d’embrouillement. 
Mieux vaut vivre sans eux. 
Rouler aux bourreaux royaux. 
Toutes les personnes âgées vont 
sous couteau. Resté seul un vieil 
homme - père de boyard. Res-
senti de la pitié le boyard prendre 
la tête de son vieux père, c’est 
pourquoi il s’est caché dans un 
endroit secret et a nourri secrète-
ment sans que personne le sache. 
Cruel roi avait un cheval noir fou: 
coups de pied mordant, sau-
ter, lancer coureurs. Personne 
ne pouvait s’approcher de lui 
et lui soumettre. Dans la capi-
tale, il a vécu un guérisseur ruse. 
Le roi fit appeler le palais et se 
mit à la question de savoir com-
ment dompter le cheval fou. 
 
- Comment savez-vous? - Répon-
du sorcière. - Viens, Seigneur, à 
tes nobles de tordre une corde 
de sable. Vous attachez le che-
val avec une corde de sable, il 
sera doux comme un agneau. 
Le roi se gratta la tête 
et appela ses nobles. 
- Hey, boyards - il leur cria, - écou-
tez ce que je vous commande! De-
main à m’apporter une corde de 
sable. Si vous venez au palais sans 
corde de sable, je prends vos têtes! 
Les Boyards sont allés, la tête 
baissée. Personne ne savait 

comment tourner une corde de 
sable. Entre la noblesse était ce-
lui qui a épargné la vie de son 
père. En rentrant chez lui dépri-
mé, le vieil homme lui demanda: 
- Pourquoi vous inquiétez fils? 
Boyar lui dit ce qu’il 
voulait de lui le roi. 
- Est-ce que c’est tout? N’ayez pas 
peur. Demain quand vous  allez 
au palais, et le roi te demande: 
«Où est la corde?» - Tu lui répon-
dras: «O roi, nous sommes prêts 
à tordre la corde de sable, mais 
nous ne savons pas ce qu’elle 
devrait être -. Épais, fin, jaune 
ou rouge, Il faut que vous nous 
donniez un premier échantillon» 
Le lendemain, en enten-
dant la réponse intelligente, 
le roi baissa la tête et lui dit: 
- Vous avez raison. Je dois 
vous donner une échantillon, 
mais il n’y a pas où le prendre. 
Le roi a pardonné la vie de chacun. 
Cet été, il occupe une grande sé-
cheresse. Tout est brûlé vif - de 
l’herbe et jusqu’aux fruits. Les 
puits et les rivières asséchèrent. 
Pas même laissé des semences 
de maïs. Peur que les gens ne 
seraient pas mourir de faim. Le 
roi inquiet  appela de nouveau 
ses boyards et leur commanda: 
- Faites ce que vous voulez, 
mais demain, quand tu vien-
dras, je veux que vous me di-
siez où trouver d’épis de blé ou 
bien que vous serez décapités. 
Les boyards brisés sont en allés- 
ce n’était pas une tâche facile de 
trouver de blé. Le vieux homme 

caché vit son fils de retour dépri-
mé, a demandé ce qui s’est passé. 
- Maintenant, mon père - a 
dit boyard – même vous 
ne pouvez pas m’aider. 
- Pourquoi? 
- Parce que le roi veut de la 
semence, et nulle part dans 
le pays il n’y a pas de blé. 
- Ne vous inquiétez pas, mon fils. 
Demain, quand vous vous présen-
tez devant le roi, vous lui dites de 
commander les villageois à creu-
ser des nids dans toutes les four-
milières du royaume. Dans le nid, 
il y a beaucoup de grains de blé 
en grain recueillis par les fourmis. 
En effet, lorsque les villageois 
ont pris au nid curry et fouillé, ils 
ont  trouvés dans chaque four-
milière un gros sac de grains. Le 
roi fut très surpris par le dépôt 
et se tourna vers boyard, qui 
cacha son père. Lui demanda: 
- Dites-moi qui vous a don-
né ces baux conseils? 
- Je n’ose pas dire, monsieur, 
parce que ça va me détruire. 
- Il n’y aura pas de chute des che-
veux de votre tête, si vous me dites! 
Boyard ensuite admis qu’il ca-
chait son père et il lui a enseigné 
ce qu’il faut dire sur la corde de 
sable et Décembre ont blé caché. 
Bientôt vint une nouvelle loi: 
personne ne salit les personnes 
âgées et quand ils vont dans les 
rues - chacun a son temps leurs 
montre de respect et de l’estime.

Les vieillards
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Dans nos communautés,
nous avons énormément
de problèmes. Les jeunes
souffrent surtout de pro-
blèmes intérieurs. Il faut
savoir que jusqu'en 1965,
au Québec, nous vivions
encore le mode de vie de
la forêt et que c'est d'elle
que nous tirions notre sub-
sistance.

Le gouvernement, avec
l'aide des missionnaires a
construit des pensionnats
situés très loin des com-
munautés. Je me rappelle-
rai toujours, à l'âge de six
ans, un missionnaire est
venu nous parler de l'édu-
cation, que nous devions
être instruits pour vivre
mieux que nos parents.

Nous campions près du
chemin de fer. A cinq du
matin, ma mère m'as
réveillé. Sans être inquiet,
en toute innocence, je me
préparais à partir. Mais
plus les préparatifs avan-
çaient plus je devenait
inquiet.

Je me rappellerai toujours
de mon petit chien, de son
hurlement, comme s, il
savait qu, il n'aillait plus
me revoir. Nous étions une
cinquantaine d'enfants à
partir ainsi pour un pen-
sionnat situé à 400 miles
de notre communauté.

L'arrivée au pensionnat,
la coupure familiale, tout
cela nous a fait très mal.
Là où les religieux et les
religieuses nous rece-
vaient, j'entendais les
lamentations des jeunes
enfants. Nous avons beau-
coup pleuré et nous ne
recevions aucune tendres-
se.

On nous a dit d'ap-
prendre le français. Si
nous utilisions notre
langue maternelle,c'était
un jours sans manger, les
coup de cravache. En
vous parlant de tout cela,
je revois ma cicatrice que
j'ai réussi à enfouir au plus
profond de moi et qui a pu
guérir, grâce aux anciens.

Cette génération des pen-
sionnats allait devenir une

génération à problèmes.
Je me rappellerai aussi ma
honte, la honte d'être
indien et quand des per-
sonnes me deman-
daient;<< Es-tu indien<<
je reniais mon identité.
J'avais extrêmement honte
d'être un indien, d'être un
Atikamekw et je répon-
dait<<Non, je ne suis pas
indien<<.

Parce qu'on m'avait appris
que mes parents, que mes
ancêtres étaient des bar-
bares, qu'ils ne connais-
saient rien, qu'ils étaient
les enfants du diable.
Apprendre cette histoire à
un enfant de six, c'était
comme un coup de poi-
gnard au coeur, où se trou-
ve la vrais maison. Je
reconnais quand même à
cet apprentissage, les
qualités, le bon côté des
choses, comme apprendre
à lire à compté, avoir l'es-
prit logique. Ce qui nous a
le plus marqué, c'est le
côté de l'être humain. Je
me rappellerai toujours
que je voulais me cacher
sous la terre quand on me
demandais si je suis un
indien. J'avais tellement
honte.

Je me rappellerais ce
choc culturel quand, en
arrivant à la porte principa-
le,j'ai vu une dame sainte
qui écrasait le tête d'un
serpent. Cela m'a fait un
choc. Moi qui aimais
ramasser les couleuvres,
les grenouilles, moi qui
étais l'ami des couleuvres
et des grenouilles, je n'ai
plus jamais été capable de
les ramasser, mais je
devenu capable de les
écraser.

Je me rappellerai dans
ma jeunesse, où John
Lennon devenait pour moi
une idole,un prophète,
Jimmy Hendrix, les
Rollings Stones, m'ai-
daient à brasser à l'inté-
rieur.

Et ce furent, les expé-
riences psychédéliques,à
travers les drogues. Je ne
me pose plus aucunes
question aujourd'hui parce
que je sais pourquoi j'agis-

sais comme cela; j'avais
vraiement besoin d'extri-
per cette souffrance que je
vivait, cette honte d'être
Atikamekw. Alors je
m'élançais dans les
voyages artificiels. Ces
substances nous permet-
taient,à nous qui souf-
frions, de nous ramasser,
de chanter ensemble.
Cette blessure était extrê-
mement vive.

Les jeunes qui ne trou-
vaient pas de réponse,
prenaient tout simplement
un couteau et s'auto muti-
laient. Ils ne reconnais-
saient plus le fusil; l'utilité
du fusil était de s'éclater la
tête. Ils ne savaient plus à
quoi servait une corde; ils
l'attachaient tout simple-
ment à un arbre et se la
passaient au cou.

Dans les années 1974, je
toisais mon rand-père et
les anciens. Je disait: oh,
toi, tu ne connais rien, tu
n'est instruit. C'est moi qui
ai été éduqué; Mais pour-
quoi ne m'acceptait - on
pas alors que j'avais fais
tout ce qu'on me deman-
dait; m'instruire, l'éduca-
tion, l'esprit logique?.

Je me rappellerai toujours
avoir parlé au bob Dieu et
lui avoir dit: Tu n'es qu'un
abruti, tu n'es qu'un idiot,
un crétin d'avoir permis
cette situation, de m'avoir
mis dans cette situation;
Je n'ai plus jamais rien
voulu savoir de Dieu.

Dans ce cheminement,
balancé entre l'alcool et les
substance chimiques, il n'y
avait plus personne pour
me dorloter comme ma
grand-mère le faisait
quand j'étais petit. Je
savais aussi que j'étais au
bout du rouleau. J'aurais
pu faire comme mes amis;
prendre un fusil ou une
corde; Il y avait toujours
quelque chose qui me
poussait, comme une peti-
te voix me disait; pourquoi
n'irai-tu pas les anciens.?
Comme j'étais extrême-
ment orgueilleux, nourri
par l'alcool et les drogue,
je rejetais cette petite voix.
Mais je n'en pouvais plus.

J'ai fini par décider, avec
beaucoup de réticences,
d'aller les retrouver.

Je me rappellerais tou-
jours cette démarche; j'al-
lais chez l'ancien, inquiet
d'être refusé d'être rejeté.
Quand je suis rentré,
c'était le silence total. Il ne
s'occupait de moi. Après
une demi - heure, je me
suis mis à expliquer ma
situation. Je lui ai dit que
j'étais malade et que je lui
demandais pardon pour
mon arrogance passée
vis-à vis des anciens. IL
m'as écouté déballer toute
cette cochonnerie intellec-
tuelle, toute cette cochon-
nerie d'attitude,de compor-
tement et, à la fin, je lui ai
redit: Je suis malade;

Il ne m'a répondu toute de
suite. Il regardait ailleurs,
comme si je n'étais pas là.
Après une dizaine de
minutes, il s'est retourné
vers moi et me dit:
Charles, tu n'es pas mala-
de;

Cela m'a bouleversé!

Les anciens ne m'ont
jamais donné de réponse,
ils ne m'ont jamais forcé. Il
ne me jamais tordu la bras.
Ils m'ont toujours donné la
liberté de décision en
disant; Si tu veux un petit
conseil, pourquoi n'irais-tu
pas dans la nature, obser-
ver, écouter, et si un arbre
ou une plante t'émerveille,
assieds-toi au pied de cet
arbre et parle-lui de tes
problèmes. L'arbre va

t'écouter, accepter et offrir
ta maladie et tes pro-
blèmes au Créateur.;

Je n'avais plus de choix.
Je suis parti en forêt et j'y
resté toute une journée à
pleurer. Plus la journée
passait et mieux je me
sentais. Je me sentais
consolé.

J'ai aimé ce cheminement
et c'est ainsi que je suis
entré chez les anciens. Ils
m'ont parlé de leurs
croyances, des coutumes,
des traditions, de ma cultu-
re. Ils m'ont aidé à tra-
vailler à ma dignité humai-
ne, à remonter le courant,
à percevoir la fierté, à voir
mon identité et à vivre mon
appartenance. Ils m'ont
parlé de la nature et des
animaux.

Ils arrivaient toujours chez
moi avec d'interminables
histoires; ils arrivaient tou-
jours au moment où j'avais
mon programme à la télé-
vision, comme s'il le fai-
saient exprès!

Mais je fermais la télévi-
sion et je me mettait à les
écouter. Un jour, ils m'ont
conseillé d'utiliser le
sweat-lodge, les rituels, et
j'ai retrouvé le Créateur,
celui là même que je trai-
tait de crétin. 

C'est à travers le retour à
la mère terre que nous
réussirons à nous en sortir.

Le monde des AmerindiensLe monde des Amerindiensvol.  2    N : 7 /65 / 2013

LE RÉCONCILIATION   ET  VÉRITÉ
Charles Coocoo, Bénévol social  
Reserve Indienne Weymontachi
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Centre culturel “ZORNICA” organise le 

C O N C O U R S 
“LE SOURIRE DE MON ENFANT” 

pour sensibiliser sur l’importance du sourire,
parce que le sourire est le langage des âmes, 

parce que son sourire est le plus beau cadeau que 
vous  pouvez recevoir, 

parce que quelque soit son âge, il est toujours votre enfant
Envoyez une photo de votre enfant  à l’adresse suivante: 

ecole..zornica@gmail.com
Notez le nom, date de naissance  ( 0 a 100 ans ),  

l’adresse, votre message d’amour
Le journal publiera 10 photos par numéro chaque mois

La photo gagnante sera affichée en grand format, 
et votre enfant aura une belle surprise. 

“Journal de la famille “                                              XIII - 68/2014                                 Centre Culturel Canadien-bulgare “Zornica”

Viktoria Braikova

Elena ZhbeliAleksandra ZhbeliSaiman Naumov

Tanya TriffonovaTeodora Trifonova Ivan et Yana Belitchki

Aleksandra Zhbeli
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G r o u p e       Z  O  R  N  I  C  A Danses culturelles Bulgares et divers
autres styles de danse

Chant, Musique,  Théâtre
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 I wasn’t surprised 

at all to know that Cristiano 

Ronaldo won the Ballon d’Or. 

I was doing a presentation for 

school during the ceremony 

of the Ballon d’Or. As soon as 

I came out of class, I checked 

the internet and as expected, 

Ronaldo was the Ballon d’Or 

winner! I was so excited; I 

told it to mother right away 

and watched the video 

playback in the car on our way 

home.  Every moment of the 

ceremony was special. The 

kiss, when Ronaldo’s name 

got called. The hug, when 

his son joined him on stage. 

Everything was so emotional! 

His tears, my tears, Irina’s tears, 

his mom’s tears… even his son 

wiped his eyes at the end of 

the video. It was so touching, 

and every time Ronaldo 

cried, I cried even more. I 

can’t describe how I felt, I was 

crying, I was smiling, my heart 

was melting. Once I got home, 

I was doing homework while 

replaying the video over and 

over again. I felt amazing and  

really wanted to do something 

about it. Every year, for his 

birthday, I would give candies 

to friends and teachers at 

school to celebrate the event, 

at exactly 10:20 AM, and ask 

them to wish him something. I 

decided that I wanted to do it 

for the Ballon d’Or as well, so I 

did.  Two teachers told me that 

they thought of me when they 

saw him win, I was so touched 

by hearing that!!  

<< 69 goals. 8 hat-tricks. 41 

wins. But that was last year. >> 

-Cristiano Ronaldo

For me, he is the best player 

on Earth! 

Yana Belitchka, Montreal

CRISTIANO RONALDO  WINS 2013 FIFA BALLON D’OR 

http://www.rediff.com/

http://www.emirates247.com

Yana BelitchkaGROUPE ZORNICA
Photo: Journal de Montréal
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depuis 2001
Montréal

Cours de Langue et littérature 
bulgare Danse folklorique bulgareDanse moderne

Spectactes et pièces de théâtre, 
Pod Igoto, Han Kubrat

Concours de dessin Concours de poésie et de littéra-

Ivailo
Guirov

15.04.2011

Kichka
Bodurova

12.04.2008
18.03.2011

Petar
Ralchev

08.05.2011

Kiril
Stoyanov 

Cours Reiki 
28.04.2011 
-10.05.2011

Conference 
”L’energie 
spirituelle” 

Rencontre-son livre 
“La vie des 
immigrants” 

Concert d’amerindien
11.06.2011

Cinema
Geracite-

Maxim
Gentchev

02.04.2011

Théâtr
e

Nirvana
20.11.2010

Le centre Zornica a commence à travailler –  le septembre 2001
Le premier Concerts et tournées au Canada et aux États-Unis  de chanteurs et acteurs célèbres, invités de la Bulgarie  –  le 05.12.2001 , deuxième – le 16.1.2.2001,  etc.
Le premier numéro du journal bulgare à Montréal « Zornica»  : le 20.12.2001 L’école bulgare « Sts Cyrille et Méthode » a ouvert les portes le 03.03. 2002. 
Le premier conseil de fabrique (temporaire)  de l'Église bulgare  a été créé par le Centre « Zornica» dans  l'Église russe qui se trouve sur la rue Papineau – le 06.04.2002

Discotheque – le 19.012002 Concert  de Talants- le 17.02.2002 Bibliotheque

Desi 
Dobreva

12.12.2009

Journal bulgare Zornica et Journal de la famille Chorale, Piano, Guitare *Le Groupe de danse bulgare «Zornica»

Bibliotheque

Jou r n a l

d e    l  a    f  a  m  i  l  l  e

Siège social : 6767, Côte-des-Neiges, local 693.3, Montréal, Qc, H3S 2T6          Tél. : (514) 629 6951(514) 369-0589, courriel : zornica.info@gmail.com, site : www.zornica.com 

Viktor
Kalev 

et Tony
Dimitrova

17.04.2010

Volodia
Stoianov

18.01.2003

Yordanka
Hristova

22.03.2003   
30.01.2010/02.03.2012

Todor
Kolev
11.03.2005

École  de  dimanche
«Saints Cyrille et Méthode »   

Bella Paskova

Georgi  Hristov
05.12.2001
08.11.2008

Vania Kostova
16.12.2001
29.03.2002

Iskra Radeva
Margarita Hranova
Ivan Balsamadgiev

02.06.2002   /   31.10.2003

Duet Riton
01.03.2003 
24.10.2009

Théâtre 
Saterique

30.11.2002

Tony Dimitrova
27.07.2002

07.02.2009 / 17.04.2010

R e n c o n t R e s   avec la communauté bulgaRe et autRes
c o n c e R t s    et    t o u R n é e s   au canada et aux états-unis  

de   c h a n t e u R s   et  a c t e u R s  célèbRes, invités de la bulgaRie 

Shouto 
na

Slavi

05.10.2010

Stoyan 
Yankulov

23.04.2011

Diana 
Expresse

27.05.2011
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La plupart d’entre vous
connaissent probablement la
coutume du Pardon avant le
jeûne traditionnel orthodoxe
de Pâques? En fait, pendant
de nombreuses années je n’ai
pas fait ce jeûne, car de toute
manière je ne consomme que
de la nourriture végétale,
mais le sens du jeûne est
dans la purification du corps,
du cœur et de l'esprit. Cette
pratique commence par le
pardon, pour se libérer des
charges psychiques inutiles,
puis – tout au long de la
durée du jeûne – on ne
devrait absorber que de la
nourriture pure: des pensées
lumineuses pour l'intellect,
des bons sentiments pour le
cœur et des aliments de pro-
venance végétale pour le
corps. Il semble que même la
tradition reconnait que la
nourriture d'origine animale
contamine le corps et le psy-
chisme humain.

Je voudrais surtout attirer
votre attention sur l'unité,
l'indivisibilité de notre bien-
être psychophysique ou
comme les gens disent «un
esprit sain dans un corps
sain". Vouloir être en bonne
santé seulement par le choix
de l’alimentation sans se
soucier des sentiments et des
pensées contredit à notre
nature humaine complexe.
Tout comme manger de la
viande et des produits laitiers
sans prendre compte de la
souffrance causée à nos
jeunes frères – les animaux –
est un choix détruisant notre
vertu la plus importante:
l'humanité – celle, qui nous
permet de nous nommer
ainsi. Justement l'humanité

et la compassion sont à la
base de notre désir d'aider les
autres, et si nous mettions
ces mêmes qualités au profit
de nos choix alimentaires, on
pourrait se guérir en aidant
également les animaux. Peu
à peu l’humanité commence
à se rendre compte que tout
dans le monde est connecté,
qu’il est difficile d'être heu-
reux quand nos proches
pleurent. Le jour viendra où
les gens comprendrons que
les souffrances des animaux
sont les nôtres aussi, que
nous les payons et les por-
tons ensemble. Même si
nous gardons «les yeux
grand fermés», la vérité dou-
loureuse reste devant nous...
Cette fois, mes mots sont un
appel à la compassion. À
cause du sacrifice du Christ,
certaines personnes jeûnent
maintenant pour s’approcher
de sa grande compassion.
Mais mon appel n'est pas
religieux, il est éthique et je
m’adresse à tous. Bien que
nous soyons certainement
encore loin de la grandeur de
l'amour du Christ, nous
sommes quand même
capables de manifester par
notre propre bonne volonté
miséricorde, compassion et
humanité envers les créa-
tures plus petites que nous.

Et comme nous sommes
dans la période du Mardi
Gras (c’est une fête ortho-
doxe du dimanche), permet-
tez-moi de vous dire com-
ment je fais mon fromage
quand j’en éprouve l’envie.
Ne pensez pas que les végé-
taliens sont des êtres souf-
frants, vivant dans le
dénuement.  Il y a tellement
de genre de fromage végétal,
probablement tout autant que
ceux à base de lait, et peut-
être même plus. Je vais vous
donner mes deux recettes
préférées, et de là, lisez et
improvisez. Le premier est
un fromage crémeux violet:
une tasse de noix de cajou
(trempées une nuit et rin-
cées), une tasse de choucrou-
te rouge (non pasteurisée) et
une demi-tasse d'eau (ou eau
de la choucroute si dispo-
nible) – broyer le tout dans
un blender, puis laissez la

crème s’égoutter dans un
coton fromage pendant 24
heures à température
ambiante. Les bonnes bacté-
ries de la choucroute vont
convertir les protéines conte-
nues dans les noix, les ren-
dant plus digestes et vous
aurez un résultat violet,
savoureux et très bon pour la
santé. Bien entendu, au lieu
de noix de cajou, vous pou-
vez utiliser d'autres noix
molles et grasses comme les
macadamia ou les noix du
Brésil, et si vous voulez du
fromage blanc, utilisez une
choucroute de chou blanc ou
même l’eau de la choucroute
seule. Vous pouvez ajouter
des épices à votre goût.

La deuxième recette est un
fromage qui peut être coupé
et râpé - comme la feta ou la
mozzarella. Pour avoir cet
effet, nous allons utiliser de
l’agar-agar – l’extrait d’une
algue qui produit les mêmes

effets de durcissement que la
gélatine. De nouveau, une
tasse de noix de cajou (peut-
être d'autres noix trempées et
rincées - amandes pelées, par
exemple), une cuillère à café
de sel, un quart de tasse de
jus de citron, un quart de
tasse de levure alimentaire,
deux ou trois feuilles d'oi-
gnon vert (ou une fraction de
la tige), des épices au choix
(basilic, origan, thym, roma-
rin), et une tasse et demi
d'eau dans laquelle vous dis-
soudrez deux cuillères à
soupe pleines d’agar-agar
(en flocons, ou – si c’est en
poudre - une cuillère à
soupe). On met tous les
ingrédients (sauf l'eau et
l’agar-agar) dans un blender,
puis on fait bouillir l'eau
avec les algues pendant 5
minutes, on les ajoute aux
autres ingrédients et on
mélange le tout en une crème
onctueuse. Il est bon de pré-

parer à l'avance un petit
contenant huilé dans lequel
on verse le mélange chaud en
le laissant se refroidir et dur-
cir au réfrigérateur. Après
environ une à deux heures
retournez le contenant sur
une assiette et vous aurez un
petit bloc blanc de fromage.
Si vous le préférez jaune,
ajouter du curcuma aux
épices. Je l'avais même fait
vert clair avec de la spiruline
et du basilic.  Voici les liens
vers les recettes originales
qui m’ont inspiré pour la pré-
paration des fromages: 

http://www.recipemagician.c
om/za-decata/koshnichki-
lila/ 

http://reciperenovator.com/s
pecial-diets/vegan/how-to-
make-shredded-vegan-chee-
se/

Bon appétit! 

N u t r i t i o n   et   s a n t e  
Le Pardon 

Iglika Besson, Sherbrooke
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CHAPITRE VII

Le cinquième jour, toujours grâce 
au mouton, ce secret de la vie du 
petit prince me fut révélé. Il me 
demanda avec brusquerie, sans 
préambule,
comme le fruit d’un problème 
longtemps médité en silence :

– Un mouton, s’il mange les 
arbustes, il mange aussi les fleurs ?

– Un mouton mange tout ce qu’il 
rencontre.

– Même les fleurs qui ont des 
épines ?

– Oui. Même les fleurs qui ont des 
épines.

– Alors les épines, à quoi servent-

elles ?
Je ne le savais pas. J’étais alors très 
occupé à essayer de dévisser un 
boulon trop serré de mon moteur. 
J’étais très soucieux car ma panne 
commençait de m’apparaître 
comme très grave, et l’eau à boire 
qui s’épuisait
me faisait craindre le pire.
– Les épines, à quoi servent-elles ?
Le petit prince ne renonçait jamais 
à une question, une fois qu’il l’avait 
posée.
J’étais irrité par mon boulon et je 
répondis n’importe quoi :
– Les épines, ça ne sert à rien, c’est 
de la pure méchanceté de la part 
des fleurs !
 Oh !
Mais après un silence il me lança, 
avec une sorte de rancune :
– Je ne te crois pas !
Les fleurs sont faibles. Elles sont 
naïves. Elles se rassurent comme 

elles peuvent. Elles se croient 
terribles avec leurs épines… Je ne 
répondis rien. À cet instant-là je 
me disais :
« Si ce boulon résiste encore, je le 
ferai sauter d’un coup de marteau. 
»
Le petit prince dérangea de 
nouveau mes réflexions :
– Et tu crois, toi, que les fleurs…
– Mais non ! Mais non ! Je ne 
crois rien ! J’ai répondu n’importe 
quoi. Je m’occupe, moi, de choses 
sérieuses !
Il me regarda stupéfiait.
– De choses sérieuses !
Il me voyait, mon marteau à 
la main, et les doigts noirs de 
cambouis, penché sur un objet qui 
lui semblait très laid.
– Tu parles comme les grandes 
personnes ! Ça me fit un peu honte.
Mais, impitoyable, il ajouta :
– Tu confonds tout… tu mélanges 
tout !
Il était vraiment très irrité. Il 
secouait au vent des cheveux tout 
dorés :
– Je connais une planète où il y a 
un Monsieur cramoisi.
Il n’a jamais respiré une fleur.
Il n’a jamais regardé une étoile.
Il n’a jamais aimé personne.
Il n’a jamais rien fait d’autre que 
des additions.
Et toute la journée il répète comme 
toi :

« Je suis un homme sérieux ! Je suis 
un homme sérieux ! » et ça le fait 
gonfler d’orgueil.
Mais ce n’est pas un homme, c’est 
un champignon !
– Un quoi ?
– Un champignon !
Le petit prince était maintenant 
tout pâle de colère.
– Il y a des millions d’années que 
les fleurs fabriquent des épines.
Il y a des millions d’années que les 
moutons mangent quand même 
les fleurs. Et ce n’est pas sérieux de 
chercher à comprendre pourquoi 
elles se donnent tant de mal pour 
se fabriquer des épines qui ne 
servent jamais à rien ?
Ce n’est pas important la guerre 
des moutons et des fleurs ?
Ce n’est pas plus sérieux et plus 
important que les additions d’un 
gros Monsieur rouge ? Et si je 
connais, moi, une fleur unique au 
monde, qui n’existe nulle part, sauf 
dans ma planète, et qu’un petit 
mouton peut anéantir d’un seul 
coup, comme ça, un matin, sans se 
rendre compte de ce qu’il fait, ce 
n’est pas important ça !
Il rougit, puis reprit :
– Si quelqu’un aime une fleur qui 
n’existe qu’à un exemplaire dans 
les millions et les millions d’étoiles, 
ça suffit pour qu’il soit heureux 
quand il les regarde.
Il se dit : « Ma fleur est là quelque 

part… »
Mais si le mouton mange la 
fleur, c’est pour lui comme si, 
brusquement, toutes les étoiles 
s’éteignaient !
Et ce n’est pas important ça !
Il ne put rien dire de plus.
Il éclata brusquement en sanglots.
La nuit était tombée.
J’avais lâché mes outils.
Je me moquais bien de mon 
marteau, de mon boulon, de la 
soif et de la mort. Il y avait, sur une 
étoile, une planète, la mienne, la 
Terre, un petit prince à consoler !
Je le pris dans les bras. Je le berçai.
Je lui disais :
– La fleur que tu aimes n’est pas en 
danger…
Je lui dessinerai une muselière, à 
ton mouton… Je te dessinerai une 
armure pour ta fleur… Je…
Je ne savais pas trop quoi dire.
Je me sentais très maladroit.
Je ne savais comment l’atteindre, 
où le rejoindre…
C’est tellement mystérieux, le pays 
des larmes.
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CHAPITRE IV

J'avais ainsi appris une seconde
chose très importante: C'est que
sa planète d'origine était à peine
plus grande qu'une maison !

Ça ne pouvait pas m'étonner
beaucoup. Je savais bien qu'en
dehors des grosses planètes
comme la Terre, Jupiter, Mars,
Vénus, auxquelles on a donné
des noms, il y en a des cen-
taines d'autres qui sont
quelque-fois si petites qu'on
a beaucoup de mal à les
apercevoir au télescope.
Quand un astronome
découvre l'une d'elles, il lui
donne pour nom un
numéro. Il l'appelle par
exemple: "l'astéroïde
3251."

J'ai de sérieuses
raisons de croire que la
planète d'où venait le
petit prince est
l'astéroïde B 612. Cet
astéroïde n'a été
aperçu qu'une fois
au télescope, en
1909, par un
astronome turc.

Il avait fait alors
une grande
démonstration de
sa découverte à
un Congrès
I n t e r n a t i o n a l
d'Astronomie.
Mais person-

ne ne l'avait cru à cause de son
costume. Les grandes personnes
sont comme ça.

Heureusement pour la réputation
de l'astéroïde B 612 un dictateur
turc imposa à son peuple, sous
peine de mort, de s'habiller à
l'Européenne. L'astronome refit sa
démonstration en 1920, dans un
habit très élégant. Et cette fois-ci
tout le monde fut de son avis.

Si je vous ai raconté ces détails
sur l'astéroïde B 612 et si je vous ai
confié son numéro, c'est à cause
des grandes personnes. Les
grandes personnes aiment les
chiffres. Quand vous leur parlez

d'un nouvel ami, elles ne vous
questionnent

jamais sur
l'essentiel. Elles ne vous disent
jamais: "Quel est le son de sa voix
? Quels sont les jeux qu'il préfère ?
Est-ce qu'il collectionne les papil-
lons ?" Elles vous demandent:
"Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de
frères ? Combien pèse-t-il ?
Combien gagne son père ?" Alors
seulement elles croient le con-
naître. Si vous dites aux grandes
personnes: "J'ai vu une belle mai-

son en briques roses, avec des
géraniums aux fenêtres et des
colombes sur le toit..." elles ne
parviennent pas à s'imaginer cette
maison. Il faut leur dire: "J'ai vu une
maison de cent mille francs." Alors
elles s'écrient: "Comme c'est joli !" 

Ainsi, si vous leur dites: "La
preuve que le petit prince a existé
c'est qu'il était ravissant, qu'il riait,
et qu'il voulait un mouton. Quand on
veut un mouton, c'est la preuve
qu'on existe" elles hausseront les
épaules et vous traiteront d'enfant !
Mais si vous leur dites: "La planète
d'où il venait est l'astéroïde B 612"
alors elles seront convaincues, et
elles vous laisseront tranquille avec
leurs questions. Elles sont comme
ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les
enfants doivent être très indulgents

envers les grandes per-
sonnes.

Mais, bien sûr, nous
qui comprenons la
vie, nous nous
moquons bien des
numéros ! J'aurais
aimé commencer
cette histoire à la

façon des contes de
fées. J'aurais aimé dire:

"Il était une fois un petit prince qui
habitait une planète à peine plus
grande que lui, et qui avait besoin
d'un ami..." Pour ceux qui compren-
nent la vie, ça aurait eu l'air beau-
coup plus vrai.

Car je n'aime pas qu'on lise mon

livre à la légère. J'éprouve tant de
chagrin à raconter ces souvenirs. Il

y a six ans déjà

que
mon ami s'en est

allé avec son mouton. Si j'es-
saie ici de le

décrire, c'est afin
de ne pas l'oublier. C'est triste
d'oublier un ami. Tout le monde n'a
pas eu un ami. Et je puis devenir
comme les grandes personnes qui
ne s'intéressent plus qu'aux
chiffres. C'est donc pour ça encore
que j'ai acheté une boîte de

couleurs et
des crayons.
C'est dur de se
remettre au
dessin, à mon
âge, quand on
n'a jamais fait
d'autres tentatives
que celle d'un boa
fermé et celle d'un
boa ouvert, à l'âge
de six ans !
J'essaierai, bien sûr,
de faire des portraits
le plus ressemblants
possible. Mais je ne
suis pas tout à fait cer-
tain de réussir. Un
dessin va, et l'autre ne
ressemble plus. Je me
trompe un peu aussi sur
la taille. Ici le petit prince
est trop grand. Là il est
trop petit. J'hésite aussi
sur la couleur de son cos-

tume. Alors je
tâtonne comme ci
et comme ça, tant
bien que mal. Je me
tromperai enfin sur
certains détails plus
importants. Mais ça, il
faudra me le pardon-
ner.              

Mon ami ne donnait
jamais d'explications. Il

me croyait peut-être semblable à
lui. Mais moi, malheureusement,
je ne sais pas voir les moutons à
travers les caisses. Je suis peut-
être un peu comme les grandes
personnes. J'ai dû vieillir.

Le Petit Prince 
par Antoine de Sainte-Exupéry (1900-1994)
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Cours des langue francais
chaque dimanche 13.15 – 15.15 h

chaque dimanche 15.15 – 16.15 h (pratique)

Cours des langue anglais
chaque dimanche 12.00 – 14.00 ч (debutants)

chaque dimanche 14.30 – 16.30 ч (avancés)

Cours de langue bulgare 
pour des allophones
chaque dimanche 10 ч

Cours de dance 
 folklorique et moderne
chaque dimanche 12.00 - 15.00 ч  

Cours de dessin 
chaque dimanche 13.15 - 14.15 h (3 -13 age)

chaque dimanche 15.15 - 16.15 h (14 -18 age)

Cours de piano, guitar, theatre
chaque dimanche

Canadien - Bulgare  Centre  Culturel “ZORNICA”
(514) 629-6951      (514) 369-0589        ecole.zornica@gmail.com  
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 Histoire enfants, histoire 
courte, histoire loup, hisoitre 
avec des loups, histoire indienne, 
histoire avec indien, histoire avec 
indiens, petite histoire, histoire 
pour les petits, pour les petits, site 
educatig, site pedagogique, eveil 
de l’enfant, eveil à la natureCette 
histoire se passe à une époque 
ancestrale, bien avant que la 
terre ne soit ronde, bien avant 
que les conquistadors espagnols 
n‘accostent les côtes d‘un nouveau 
monde, au temps où les seuls 
humains peuplant les terres entre 
l‘Inde et l‘Europe portaient des 
plumes et avaient la peau rouge.

 En ces temps et lieux 
là, un jeune indien et son grand 
père aimaient se promener sous le 
soleil jusqu‘au bord d‘une grande 
falaise, là où avait poussé un arbre 
gigantesque et si vieux qu‘il avait 
vu naître l‘arrière grand-mère du 
trisaïeul du grand-père de notre 
petit indien. Et là, assis à l‘ombre 
de cet ancêtre végétal, nos deux 
indiens passaient de longues 
heures à discuter et à refaire le 

monde, parfois au travers des yeux 
plein d‘innocence des enfants et 
parfois avec le regard plein de 
sagesse des anciens.

 Un jour où le vieux grand-
père expliquait à son petit-fils ce 
qu‘il sentait se passer dans son 
âme, voici les mots qu‘il prononça :
« Tu sais, mon petit Waka, tout au 
fond de moi, il y a un grand combat 
qui fait rage.
 Pas bien sûr de 
comprendre ce que son grand-père 
lui disait, Waka ouvrit de grands 
yeux tout ronds, ceux des enfants 
qui découvrent quelque chose. 
Content de son effet, l‘ancien 
poursuivit :
- Oui ! Au fond de mon âme, se 
battent deux grands loups. Deux 
loups gigantesques.
Les yeux du petit-fils s‘agrandirent 
encore, captivé qu‘il était par les 
paroles de Shêeto son grand-père.
- Dis grand-père, pourquoi ils se 
battent les loups ?
- Parce qu‘ils ne sont pas d‘accord, 
ce sont deux loups très forts, tu 
sais. L‘un est blanc, c‘est l‘amour, 

la compassion, l‘inspiration, la 
sagesse, l‘altruisme, la bonté. L‘autre 
est noir, c‘est la haine, l‘avarice, le 
doute, l‘ignorance, l‘égoïsme, la 
méchanceté.
- Whoua ! Mais ils se battent tout le 
temps tes loups ?
- Oui, il n‘y a jamais de trêve, et en 
plus, ils se battent aussi en toi.
- En moi ?
- Oui en toi ! Et à l‘intérieur de 
chaque personne que tu croiseras 
sur cette terre.
- Mais dis-moi grand-père, toi qui 
sais tellement de choses... Lequel 
des deux loups va gagner la 
bagarre ? Tu sais ?
Et là, le grand-père réfléchit un 
instant et dit :
- C‘est celui que tu nourris, mon 
petit... »

Histoire courte avec des animaux - Les loups
Texte de Joackim Wurtz
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Voilà, le printemps arrive,
et avec lui vient le temps de
la Paneurythmie. Saviez-
vous que, pour les disciples
du Maître Peter Deunov, le
22 Mars est une grande fête?
Pas juste en raison de l’idée
très inspirante de danser à
nouveau et pas seulement
grâce au premier jour du
printemps qui nous réjouit
tous, mais – selon le Maître
Deunov, comme le 1er jan-
vier marque le début de la
nouvelle année physique, de
même le 22 mars est le début
de la nouvelle année spiri-
tuelle et le 19 août – celui de
la nouvelle année divine.
Peut-être que la saison du
printemps est donc l'expres-
sion de quelque chose de
nouveau et de beau, qui
pousse et fleurit dans le
monde spirituel...

Vu de dessus, la
Paneurythmie a la forme du
symbole astrologique du
soleil: un cercle avec un
point au milieu. Le cercle est
formé par les couples de dan-
seurs et le point par les musi-
ciens qui jouent dans le
centre. Ce sont eux qui reçoi-
vent l'énergie divine sous
forme d’inspiration et qui la
transmettent à travers la
musique aux couples de dan-
seurs. Ces derniers, par leur
exécution consciente des
mouvements et grâce aux
forces centrifuges du cercle
en rotation, doivent à leur
tour envoyer cette haute
énergie dans le monde qui
nous entoure.

Si possible, chaque couple
comprend un homme et une
femme, sauf que dans la
Paneurythmie, ils ne repré-
sentent pas un couple
d’amoureux, mais symboli-
sent l'intellect et le cœur
humain. Vous savez peut-

être que les disciples du
Maître Deunov s’appellent
entre eux frères et sœurs, ce
qui met l'accent non seule-
ment sur la chaleur mais
aussi sur la nature élevée de
leurs relations. Dans la
Paneurythmie, le frère –
représentant l'intellect – est à
droite dans le cercle exté-
rieur, et la sœur (le cœur) - à
l'intérieur à gauche. Cet
emplacement a également un
caractère symbolique,
comme la lumière de l'intel-
lect doit être la protection du
cœur et des sentiments.
Malgré ce principe, une
exception intéressante appa-
raît dans la Paneurythmie:
quelques exercices après le
début de la danse, les parte-
naires échangent leurs places
et les sœurs restent dans le
cercle extérieur jusqu’à la fin
de la première partie. Cette
exception à la règle s'ex-
plique par le rôle de la
femme à notre époque, ou
autrement dit: c'est l'amour
qui va sauver le monde. Il est
donc temps d'ouvrir nos
cœurs et servir avec amour
pour le rétablissement de la
paix et de la justice dans le
monde. Et comme tout à la
fin de la première partie les
couples se tournent vers le
centre, l’ordre initial est de
nouveau rétablit puisque le
frère est devant la sœur, ce
qui signifie que la pensée
éclaire le chemin du cœur.

Les distances entre les
couples sont également
importantes, car les danseurs
se connectent énergétique-
ment entre eux comme un
grand organisme et si de
larges espaces vides appa-
raissent dans le cercle,
l’énergie ne se transmet plus.
Si une correction des dis-
tances est nécessaire, les
couples devant qui il y a des

espaces vides devraient
s’avancer. Si l'espace est der-
rière un couple, il ne doit pas
revenir en arrière pour ne pas
inverser le flux de l'énergie –
qui tourne dans la même
direction que les planètes
autour du soleil. Pour des
raisons similaires, il ne faut
pas traverser le cercle de la
Paneurythmie pour ne pas
perturber le flux d'énergie. Et
encore un petit détail: les
interprètes de la danse solai-
re doivent marcher d'abord
sur la pointe des pieds, car il

y a des points à cet endroit
qui sont associés avec les
centres supérieurs du cer-
veau et cette démarche sti-
mule leur développement.

En conclusion, si un matin
merveilleux à partir du 22
mars, il vous arrive de voir
une Paneurythmie dans un
parc, il est bon de savoir que
vous ne devrez pas traverser
le cercle de la danse, mais
vous êtes par contre les bien-
venus de vous inclure à l’ex-
térieur du cercle afin d’expé-

rimenter par vous-même son
impact bénéfique. Bon début
lumineux de la nouvelle
année spirituelle! 

Actuellement un cours de
Paneurythmie a lieu à
Sherbrooke, pour plus d'in-
formations vous pouvez
contacter la rédaction du
journal.

P A N E U R Y T H M I E
Une Fête lumineuse

Iglika Besson, Sherbrooke

P E T E R   KONSTANTINOV   D E U N O V  
(1864-1944) 

était un maître spirituel qui a fondé 
la Fraternité Blanche Universelle. 

Il était appelé Maître Beinsa Douno par ses disciples.

A L B E R T    E I N S T E I N 
“All the world renders homage to me 

and I render homage to 
the Master Peter Deunov from Bulgaria”

S p i r i t u a l   and  C u l t u r a l   I n f l u e n c e 
of   M a s t e r    Peter Deunov - Beinsa Douno

http://www.angelfire.com/oh2/peterr/ProphecyOfPeterDeunov.html
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S P I R I T U A L   AND  C U L T U R A L  
 I N F L U E N C E 

OF   M A S T E R    PETER DEUNOV - 
BEINSA DOUNO

P e t e r   
Konstantinov   

D e u n o v  
(1864-1944)  

“All the world renders homage to me 
and I render homage to 

the Master Peter Deunov from Bulgaria”

était un maître spirituel qui a fondé la Fraternité Blanche Universelle. 
Il était appelé Maître Beinsa Douno par ses disciples.

A l b e r t    E i n s t e i n

 Donc, voici ma promesse faite à mon fils, Félix.

Les 4 bonhommes allumettes te représentent à différents âges ( 5, 10, 15 et 25 ans). 
À côté du bonhomme de 25 ans,

il y a un coffre à outils. 
Non seulement, auras-tu un coffre,  mais d‘ici à ce que tu es 25 ans, j‘ose espérer avant, mais, au moins à tes 25 ans, 

je t‘aurai inculqué et donné  tous les éléments, qui je l‘espère, te permettront de vivre une vie harmonieuse. 
Les décisions et les choix que je fais te concernant sont toujours faits en fonction de cette promesse, soit celle de faire de toi un 

homme heureux, respectueux - de toi-même et des autres - responsable, confiant et équilibré.

Tu ne seras pas toujours en accord avec mes choix ou souvent tu ne comprendras pas le pourquoi de mes décisions, 
mais sache ceci, c‘est toujours dans ton intérêt et pour ton bien. 

Un jour, j‘espère comprendras-tu la valeur de cette promesse. 
Peut-être, la retransmettras-tu à ton tour à tes enfants. 

Qui sait, une promesse qui se perpétra à travers les générations à venir.
Je t‘aime mon fils.

La Promesse d’une mère
Genevieve Fortin
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ENGLISH TO FOLLOW

Mettre à votre agenda! Plus 
d‘informations à venir!
-------------------

La National 
Treaty Alliance et l‘Assemblée 
des Premières Nations s‘allient 
aux mouvements Idle No 
More et Defenders of the Land 
sur la Colline du Parlement 
pour dire « NON » à la Loi sur 
l‘éducation des Premières 
Nations (LEPN) et au plan 
fédéral d‘extinction des droits 
collectifs.

Le fondateur de Defenders 
of the Land Russell Diabo 
a déclaré : « La LEPN est 
le dernier projet de loi 
d‘une série modifiant La loi 

sur les Indiens à laquelle 
l‘appareil bureaucratique 
fédéral se raccroche dans 
l‘espoir de réglementer 
et de gérer davantage les 
Premières Nations, et ainsi 
les assimiler dans la société 
contemporaine. »

L‘intention, avec la journée 
d‘étude, n‘est cependant pas 
de se limiter aux questions 
d‘ordre juridique. « L‘exercice 
consistera en partie à revenir 
à nos coutumes ancestrales, 
en vertu desquelles le savoir 
était transmis par le biais des 
cérémonies, un savoir qui 
guidait les structures nous 
régissant, nos relations, notre 
rôle et nos responsabilités, de 
même que le devoir que nous 
avons de respecter la terre, 
les eaux et leurs richesses 
», a expliqué Leah Gazan, 
organisatrice du mouvement 
Idle No More à Winnipeg. 

« Nous devons trouver des 
solutions qui reposent sur 
l‘amour. Nous avons besoin 
de solutions venant du 
cœur et qui surpassent les 
solutions intellectuelles 
superficielles qui n‘ont rien 
à voir spirituellement avec 
notre mère, la Terre. »

SOYONS PRÊTS ET INFORMÉS 
SUR CE QUI S‘EN VIENT!

h t t p : / / w w w . c e p n - f n e c .
com/PDF/CEPN/Plan_pour_
lebauche_dune_loi_v32.pdf

===========

Save the date! More details to 
come!
------------

On december 10th, 
International Human Rights 
Day, also marks Idle No More‘s 

one-year anniversary of last 
year‘s national day of action, 
hundreds of First Nations 
protesters have taken to the 
steps of Canada‘s Parliament 
to send a resounding 
„No“ to the Conservative 
government‘s First Nations 
Education Act (FNEA) and 
the federal Termination Plan 
to extinguish First Nations‘ 
collective rights.

Defenders of the Land 
founder Russell Diabo, who 
spoke at the protest on 
Parliament Hill, said, „The 
FNEA is the latest bill in a 
suite of legislation amending 
the Indian Act to be used by 
the federal bureaucracy to 
impose greater control and 
management of First Nations 
for their assimilation into the 
mainstream society“.

However, the intent of the 

teach-ins is not to focus only 
on legal issues. Winnipeg-
based Idle No More organizer 
Leah Gazan explains „Part 
of teach-ins is going back 
to traditional ways in which 
knowledge was transmitted 
that was grounded in our 
ceremonies, that guided 
governance structures, 
relationships, our roles and 
responsibilities, and our duty 
to respect our lands waters 
and resources. This requires 
solutions that are grounded 
in love. We need to have heart 
solutions that go beyond 
shallow intellectual solutions 
that lack spiritual connections 
to our Mother Earth.“

LET‘S BE PREPARED AND 
INFORMED FOR WHAT‘S 
COMING!
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CHAPITRE IV

J'avais ainsi appris une seconde
chose très importante: C'est que
sa planète d'origine était à peine
plus grande qu'une maison !

Ça ne pouvait pas m'étonner
beaucoup. Je savais bien qu'en
dehors des grosses planètes
comme la Terre, Jupiter, Mars,
Vénus, auxquelles on a donné
des noms, il y en a des cen-
taines d'autres qui sont
quelque-fois si petites qu'on
a beaucoup de mal à les
apercevoir au télescope.
Quand un astronome
découvre l'une d'elles, il lui
donne pour nom un
numéro. Il l'appelle par
exemple: "l'astéroïde
3251."

J'ai de sérieuses
raisons de croire que la
planète d'où venait le
petit prince est
l'astéroïde B 612. Cet
astéroïde n'a été
aperçu qu'une fois
au télescope, en
1909, par un
astronome turc.

Il avait fait alors
une grande
démonstration de
sa découverte à
un Congrès
I n t e r n a t i o n a l
d'Astronomie.
Mais person-

ne ne l'avait cru à cause de son
costume. Les grandes personnes
sont comme ça.

Heureusement pour la réputation
de l'astéroïde B 612 un dictateur
turc imposa à son peuple, sous
peine de mort, de s'habiller à
l'Européenne. L'astronome refit sa
démonstration en 1920, dans un
habit très élégant. Et cette fois-ci
tout le monde fut de son avis.

Si je vous ai raconté ces détails
sur l'astéroïde B 612 et si je vous ai
confié son numéro, c'est à cause
des grandes personnes. Les
grandes personnes aiment les
chiffres. Quand vous leur parlez

d'un nouvel ami, elles ne vous
questionnent

jamais sur
l'essentiel. Elles ne vous disent
jamais: "Quel est le son de sa voix
? Quels sont les jeux qu'il préfère ?
Est-ce qu'il collectionne les papil-
lons ?" Elles vous demandent:
"Quel âge a-t-il ? Combien a-t-il de
frères ? Combien pèse-t-il ?
Combien gagne son père ?" Alors
seulement elles croient le con-
naître. Si vous dites aux grandes
personnes: "J'ai vu une belle mai-

son en briques roses, avec des
géraniums aux fenêtres et des
colombes sur le toit..." elles ne
parviennent pas à s'imaginer cette
maison. Il faut leur dire: "J'ai vu une
maison de cent mille francs." Alors
elles s'écrient: "Comme c'est joli !" 

Ainsi, si vous leur dites: "La
preuve que le petit prince a existé
c'est qu'il était ravissant, qu'il riait,
et qu'il voulait un mouton. Quand on
veut un mouton, c'est la preuve
qu'on existe" elles hausseront les
épaules et vous traiteront d'enfant !
Mais si vous leur dites: "La planète
d'où il venait est l'astéroïde B 612"
alors elles seront convaincues, et
elles vous laisseront tranquille avec
leurs questions. Elles sont comme
ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les
enfants doivent être très indulgents

envers les grandes per-
sonnes.

Mais, bien sûr, nous
qui comprenons la
vie, nous nous
moquons bien des
numéros ! J'aurais
aimé commencer
cette histoire à la

façon des contes de
fées. J'aurais aimé dire:

"Il était une fois un petit prince qui
habitait une planète à peine plus
grande que lui, et qui avait besoin
d'un ami..." Pour ceux qui compren-
nent la vie, ça aurait eu l'air beau-
coup plus vrai.

Car je n'aime pas qu'on lise mon

livre à la légère. J'éprouve tant de
chagrin à raconter ces souvenirs. Il

y a six ans déjà

que
mon ami s'en est

allé avec son mouton. Si j'es-
saie ici de le

décrire, c'est afin
de ne pas l'oublier. C'est triste
d'oublier un ami. Tout le monde n'a
pas eu un ami. Et je puis devenir
comme les grandes personnes qui
ne s'intéressent plus qu'aux
chiffres. C'est donc pour ça encore
que j'ai acheté une boîte de

couleurs et
des crayons.
C'est dur de se
remettre au
dessin, à mon
âge, quand on
n'a jamais fait
d'autres tentatives
que celle d'un boa
fermé et celle d'un
boa ouvert, à l'âge
de six ans !
J'essaierai, bien sûr,
de faire des portraits
le plus ressemblants
possible. Mais je ne
suis pas tout à fait cer-
tain de réussir. Un
dessin va, et l'autre ne
ressemble plus. Je me
trompe un peu aussi sur
la taille. Ici le petit prince
est trop grand. Là il est
trop petit. J'hésite aussi
sur la couleur de son cos-

tume. Alors je
tâtonne comme ci
et comme ça, tant
bien que mal. Je me
tromperai enfin sur
certains détails plus
importants. Mais ça, il
faudra me le pardon-
ner.              

Mon ami ne donnait
jamais d'explications. Il

me croyait peut-être semblable à
lui. Mais moi, malheureusement,
je ne sais pas voir les moutons à
travers les caisses. Je suis peut-
être un peu comme les grandes
personnes. J'ai dû vieillir.

Le Petit Prince 
par Antoine de Sainte-Exupéry (1900-1994)
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Cours des langue francais
chaque dimanche 13.15 – 15.15 h

chaque dimanche 15.15 – 16.15 h (pratique)

Cours des langue anglais
chaque dimanche 12.00 – 14.00 ч (debutants)

chaque dimanche 14.30 – 16.30 ч (avancés)

Cours de langue bulgare 
pour des allophones
chaque dimanche 10 ч

Cours de dance 
 folklorique et moderne
chaque dimanche 12.00 - 15.00 ч  

Cours de dessin 
chaque dimanche 13.15 - 14.15 h (3 -13 age)

chaque dimanche 15.15 - 16.15 h (14 -18 age)

Cours de piano, guitar, theatre
chaque dimanche
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65_7_28.07_46_1.qxd  4/14/2013  8:50 PM  Page 13

Le Ministère 
des Ressources naturelles accepte 
un processus pour protéger 
des zones sensibles des coupes 
forestières: prochaine étape, 
la mise en œuvre des accords 
historiques sur la cogestion et le 
partage des revenus

(Kitiganik, Territoire algonquin, 
le 17 décembre 2013) Suite 
à l’installation d’un camp de 
protection par des membres de 
la communauté algonquine de 
Lac Barrière afin de dénoncer les 
coupes à blanc faites à l‘intérieur 
des zones sensibles du territoire, 
le Ministère des Ressources 
naturelles du Québec a accepté 
de respecter un processus 

d’harmonisation des opérations 
forestières avec l’utilisation 
traditionnelle du territoire par la 
communauté – processus qui a été 
négocié entre les parties dans les 
années 1990. Appelé le processus 
des « mesures d’harmonisation 
», il requiert une visite par les 
Algonquins de Lac Barrière des 
terrains où des coupes sont 
projetées et une identification 
de zones tampons à superficies 
variables qui serviront à protéger 
les sites d‘importances culturelle 
ou écologique. 

Sans avoir consulté la communauté 
de façon sérieuse et efficace, 
le Ministère des Ressources 
naturelles du Québec avait délivré 
des permis d‘exploitation pour 
l’année 2013-2014 à la société 
Produits Forestiers Résolu et à 
d’autres compagnies forestières 

importantes. À partir de l‘été, 
ces compagnies ont procédé à 
des coupes à blanc sur de vastes 
portions du territoire. Les coupes 
ont duré jusqu‘à la fin du mois de 
novembre lorsque les Algonquins 
ont mis un frein aux opérations 
forestières non autorisées faites en 
violation des accords signés avec 
la Première nation de Lac Barrière. 

Produits Forestiers Résolu et 
les autres compagnies ont déjà 
endommagé plusieurs zones 
sensibles sur le territoire couvert 
par l’accord trilatéral de 1991.

La récente décision du ministre 
des Ressources naturelles M. 
Pierre Ménard de respecter le 
Protocole forestier et les politiques 
relatives aux zones tampons 
accorde aux Algonquins assez de 
temps pour visiter les terrains où 

des coupes sont projetées pour 
l‘année d‘exploitation 2013-2014 
et identifier des zones tampons 
autour des sites d‘importances 
culturelle ou écologique pour ce 
peuple algonquin. 

Les Algonquins de Lac Barrière ont 
l‘intention de faire en sorte que 
l‘engagement pris par la ministre 
aux Affaires autochtones Élizabeth 
Larouche soit respecté et qu‘une 
table de négociation soit mise sur 
pied au début l‘année 2014 avec 
la participation active de tous 
les départements responsables 
de la mise en application des 
recommandations soumises en 
2006 par John Ciaccia et Clifford 
Lincoln. 

Les recommandations bilatérales 
de Ciaccia-Lincoln sont le résultat 
d‘un processus de négociation 

intensif entre les Algonquins de Lac 
Barrière et Québec sous l‘accord 
trilatéral de 1991 et  l‘accord 
bilatéral de 1998 qui implique 
notamment une cogestion du 
territoire et un partage des 
revenus de l‘exploitation naturelle.

Les Algonquins ont défait leur 
camp de protection du territoire 
à l‘intérieur de la réserve faunique 
de La Vérendrye dans le secteur 
Poignan, mais continuent à 
surveiller le territoire pour éviter 
les dommages causés par des 
travaux forestiers non autorisés 
aux sites culturels et écologiques 
et pour s‘assurer que le processus 
des mesures d‘harmonisation tel 
que négocié soit complété pour 
les zones visées par l‘exploitation 
forestière de 2013-3014.

LE MICROPROGRAMME EN GESTION DU TOURISME AUTOCHTONE :
 LA PÉRIODE DES ADMISSIONS EST DÉBUTÉE À L’UQAT ! 

WENDAKE, QC, le 15 janvier 2014— Destiné aux personnes œuvrant ou désirant œuvrer dans l’industrie du tourisme 
autochtone, le tout nouveau microprogramme en gestion du tourisme autochtone lancé officiellement le 5 mars dernier 

par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) est prêt à recevoir sa première cohorte dès l’automne 2014.  
Et vous avez jusqu’au 1er mars pour faire parvenir votre demande d’admission !
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  По изчисления на учените, 
възрастта на шунгита е почти 2 
милиарда години. На външен вид 
тази скала прилича на каменни 
въглища, но е залегнала в много 
древни пластове на земната кора, 
сформирани тогава, когато на 
Земята не имало нищо живо. Откъде 
се е появил този странен камък? В 
това време на нашата планета не 
е имало още гори, от които да е 
било възможно образуването на 
въглеродни съединения: камъни, 
въглища и др. Съществували, 
както смятат специалистите, 
само протобактерии, намиращи 
се в безкислородна атмосфера. 
И изведнаж огромни залежи от 
удивителни минерали... Кой ги е 
подарил на човека? Защо? Как?

   Отговорите на първите два 
въпроса, според някои е че, Бог 
е предвиждал капана, в който ще 
се окаже хванат съвременния 
човек от “достиженията” на 
цивилизацията, и му е показал 
изход. Той е създал шунгита за 
изцеляване, за спасяване на 
живота на земята. Не напразно 
много пророци сочат Севера, 
считайки го за спасително място 
от екологичните бедствия. Север, 
Карелия, - единствено в света 
място, където се намира шунгита.

За отговор на третия въпрос се 
налага да се обърнем към учените. 
Съществуват няколко теории, 
обясняващи произхода на щунгита.

Най-напред, существува 
предположение, че в 
плитководните заливи на древните 
морета са живели примитивни 
микроскопични организми. 
Морските отлагания, наситени 
с тези органичи остатъци, са 
послужили за този основен 
материал, от който се е образувал 
шунгита.

По друга версия, твърде 
екзотична, шунгитът е част от 
гигантски метеорит, донесен на 
Земята от къс от разпадналата 
се планета Фаетон- планетата, 
на която е съществувала някога 
кислородна форма на живот. От нея 
е дошъл този гигантски остатък, 
образовайки на мястото на своето 

падане шунгитовото находище.

Някои изследователи твърдят; 
че формата и структурата 
на шунгитовите тела има 
признаците и особенностите на 
вулканичните вещества. Возможно 
е, вулканичното изхвърляне на 
шунгитово вещество в атмосферата 
да е изиграл същата роля, както 
и хипотетичния отломък от 
планетата Фаетон.

Но както и да е било, се е появил 
минерал, който няма аналог - както 
по целебни качества, така и по 
многообразието на свойствата 
си. Шунгитът лекува; спасява; 
изчиства; оздравява; защитава; 
нормализира; възстановява и 
даже спомага за нарастването 
на нови клетки и тъкани. (Да, да, 
знаменития карелский чернозем 
в Толвуйския совхоз- не е нищо 
друго, освен шунгитов насип. В 
изключително тежките каменисти 
почви се е родил най-едрият 
северен картоф.) Удивителна скала: 
всичко, което вреди на хората и на 
живите существа, - тя го убива и 
поглъща; а всичко, което е полезно, 
- концентрира и възстановява. 
Учените, изследовали шунгита в 
един глас заявяват това е чудо!

Действа, но как?

Шунгитът съдържа 
практически цялата Менделеева 
таблица. Не всички химически 
елементи действат благоприятно 
върху човека. Но в това именно 
е и потресаващата особеност на 
този камък. Във водата излиза 
само онова, което е необходимо, 
полезно за живия организъм. Нещо 
повече, специалистите имат всички 
основания да смятат, че именно 
в шунгитовата вода е възникнал 
животът, доколкото природните му 
структури и комплекси са близки 
до ферментите, присътстващи във 
всички живи клетки, и даже до 
хемоглобина.

Лечебните му свойства са 
поразителни и много учени смятат, 
че няма по-¬силно лечебен камък 
на Земята. Шунгитът е уникален. 
Негово находище е открито 
единствено в Карелия. Най-
голямото находище на шунгитови 

руди - Зажогинското се намира 
в Медвежегорски район на 
Република Карелия на територията 
на Заонежкия полуостров на 5 
км. от мореплавателния залив на 
Онежкото езеро. Шунгитовите 
залежи заемат площта около 
северната част на Онежкото езеро 
и под него.

 Това е единствената руда в 
света, съдържаща в състава си 
фулерени – неотдавна открита 
форма на съществуване на 
въглеводорода във вид на 
сферични йони. Взаимодействайки 
с водата, Шунгитът отделя в нея 
лечебни комплекси на фулерените, 
които пораждат ефекта на 
марциалните води, лекуващи 
алергии, кожни заболявания, 
рани, изгаряния, захарен диабет, 
стоматит, пародонтоза, опадане на 
косата, козметични дефекти..^

Шунгитът сега се прилага 
все по-¬широко за пречистване 
на водата и оточните води, в 
строителството, металургията, 
селското стопанство, в медицината. 
При изследванията на влиянията на 
Шунгита върху електромагнитните 
полета е доказано, че той може 
да се използва в качеството 
на ефективна защита от 
електромагнитните полета на 
мобилните телефони, телевизори, 
монитори и излъчванията от 
така наречените геопатогенни 
зони предизвикващи рак и други 
тежки заболявания. Изделията от 
шунгит оказват продължително 
въздействие при редовна 
употреба върху организма, 
спомагат за саморегулирането и 
възстановяват енергийния баланс 
на човек. Ообено помогат при 
заболявания на щитовидната 
жлеза, възвръщат функциите и в 
норма, при вегетативно съдова 
дистония, при понижен жизнен 
тонус. При въздействие върху 
организма в клетките на тялото 
произтичат регенеративни 
процеси. Опитите показват, че 
е достатъчно 10-15 дни да се 
поноси колие от шунгит на шията 
и за сметка на саморегулацията се 
нормализира работата на много 
системи в организма. Особено 
благотворно е въздействието му 
върху щитовидната жлеза. 

Съвременните учени 
разглеждат възникването на 
живота на нашата планета като 
сложен процес на еволюция 
на въглеродните съединения и 
считат; че тези съединения могат 
да служат като носител на живот 
във всеки участък на Вселената. 
Периодическият закон затова е 
закон, защото действа повсемесно. 
До неотдавна на науката 
бяха известни три кристални 
модификации на въглерода: 
диамант, графит и карбин. 
(Последният е получен изкуствено, 
и за него не става дума сега.)

Диамантът е супертвърдо 
кристално вещество. Графитът - 
супермека мастна маса. Това са две 
крайности, които са вълнували и 
привличали към себе си учените 
от всички страни. Руските химици 
и физици са успели да разслоят 
меката крайност - графит и да 
получат от него материал, който 
реже диаманта като масло. Така 
са се появили (или, по-точно, са 
обозначени, защото те винаги 
са съществували, например в 
шунгита) фулерените, за които сега 
говори цялата планета. Фулерените 
– това е особена, нова форма 
на съществуване на въглерода. 
Структурата на молекулите на 
фулерена напомня покритието на 
футболна топка и представлява 
сама по себе си кухи йони на 
въглерода. Без да се задълбаваме в 
химико-физичните дебри, ще кажа, 
че откритието на новата форма 
на съществуване на въглерода е 
обявено за сензация на двадесети 
век, а новите материали, получени 
от тази форма, -за материали на 
двайсет и първи век! 

Седем години след откритието 
на фулерените това е доказал 
бившия съветски учен Семен 
Ципурский. В Америка, в една от 
лабораториите на Аризонския 
университет, той е изследвал 
проби от карелски шунгити, 
които случайно е занесъл със 
себе си - за спомен от работата 
в Геоложкия институт на Руската 
Академия на науките. Резултатите 
от изследванията за съвсем кратко 
време поразили целия научен свят: 
в карелски шунгит са намерени 
фулерени. Значи, на Руския Север, 

в природни условия, съществува 
материал, който с такъв труд се 
получава в научните центрове. 
Откъде фулерените са се появили 
в шунгита, засега никой не може 
да обясни. Това е тайна, както и 
произхода на самия шунгит. Но 
важното е това, че съществуването 
им е открито и подтвърдено по 
научен път.

Малка историческа справка 
показва, че войниците на Петър 
I носели в раниците си шунгит, 
наричайки го аспиден камък. 
По време на походите, пускали 
камъчетата в котларките за 
обеззаразяване на водата и за 
придаване на изворна свежест на 
вкуса и.

По свидетелствата на много 
съвременници, императорът знаел 
за антимикробните свойства на 
аспидния камък от Карелия и даже 
издал заповед, с която задължавал 
войниците да пият само тази вода, 
в която е било държано късче 
аспиден камък. Заповедта на Петър 
І не се е запазила в оригинал, но 
за нея свидетелствуват много 
съратници на Петър І, което е 
намерило отражение в десетки 
исторически романи, описващи 
събитията около Полтавската 
битка. В 1709 година лятото било 
горещо, и водните източници бързо 
„зацъфтели”/зеленясали/ и станали 
опасни за хората. Достоверно е 
известно, че в шведската армия 
били описани и засвидетелствани 
масови стомашни заболявания, а 
в същото време руските войници 
практически не се разболявали. 
Шведският крал бил в отчаяние, 
той самият и сам страдал от 
разстройство на стомаха. Петър 
І спечелил победата, спасявайки 
своите войници с помощта на 
аспидния камък. 

Продължение....

ИВАН МЕТОДИЕВ 
Енергиен терапевт
Кристалотерапия
 и аромотерапия

514-294-2442

http://www.harmonisation.ca/

Ш У Н Г И Т
- КАМЪК ЗАГАДКА!!!!

ИВАН МЕТОДИЕВ
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       Скъпи приятели,
  Каним Ви на интересно 
пътуване във времето - назад, 
много назад в миналото, 
обратно в настоящето и напред, 
в много по близкото бъдеще. 
Ще се опитаме да ви запознаем 
елементарно с основните 
принципи, философия, 
модел, диагностика и диети на 
Традиционната Китайска или 
Източна медицина. 
 Тя е възникнала преди 
много хилядолетия. Някои 
източници сочат 8 хиляди, 
други 5 или 3 хиляди години 
преди новата Ера. Появата 
на Китайската медицина 
и философия, която е 
неразделна част от нея, е 
забулена в мистерия, както 
всичко, случило се толкова 
отдавна, почти в зората на 
човешката цивилизация.  
Съществуват упорити митове 
и легенди за богове, огнени 
дракони, слизащи от небето, 
които научили хората на 
умения и им дали познания 
за всичко необходимо 
за тяхното оцеляване и 
развитие. Първите писмени 
сведения за медицината, 
лечебните свойства на 
растенията и акупунктурата, 
датират от епохата на 
Жълтия Император, около  

хилядната година на ПНЕ. 
Той наредил всички знания, 
дотогава предавани устно от 
поколение на поколение, да 
бъдат записани. Забранил 
операциите, мотивирайки 
се, че трябва да се направи 
всичко възможно те да бъдат 
предотвратявани. Затова 
в основата си, китайската 
медицина е превантивна, 
но по важно от истината 
за произхода й, е нейното 
съдържание, познанието, 
което не само е преминало и 
оцеляло през вековете, но и 
непрекъснато се е обогатявало. 
Всичко, което е било ненужно 
и не се е доказвало отново 
и отново от практиката, е 
отпаднало. Никакви грешки, 
слабости или неточности не 
са пренасяни през времето. 
Какво по голямо “емпирично” 
доказателство за силата, 
истинността и ефективността 
на този вид медицина? 
Затова трябва да приемем с 
благодарност тези знания и 
опит като истинско богатство, 
оцеляло от безмилостния 
огън на епохи, цивилизации, 
технически и културни 
революции и достигнало до 
нашето модерно, научно и 
материално общество.
Западният свят се запознава 

с Традиционната Китайска 
медицина през 20-ти век, 
главно чрез многобройни 
текстове, преведени от 
китайски, както и от пряка 
обмяна на информация между 
лекари, научни работници, 
учени и практикуващи 
лечители.
  Ще се опитаме да обясним 
изключително сложния и 
изцяло различен от западната 
теория модел на Китайската 
или Източна медицина, 
принципите и философията, 
идващи с нея, за да разберем от 
друга гледна точка човешкото 
тяло, духовните и физически 
структури, еднакви, както 
за макро, така и за микро-
космоса, или с други думи 
за цялата Вселена, в която 
всичко е единно и неделимо. 
Ще открием една интелегентна 
Вселена, която непрекъснато 
се стреми към хармония и 
равновесие между различните 
енергии, които я управляват. 
Ще се  доближим твърде 
много до квантовата физика, 
най-модерното и научно 
постижение на Западната 
наука, за да открием, че там 
вече е Източната философия. 
В този аспект, Изтока и Запада 
се срещат и обединявайки 
се, ще повдигнат човешката 

еволюция на по високо 
ниво. Не е ли вълнуващо, 
че ние ставаме участници и 
свидетели на тази нова ера за 
човечеството? 
   В поредицата от статии ще 
се опитаме да представим 
лесно, ясно и разбираемо 
функциите и взаимовръзките 
на органите в нашето тяло и 
вътрешната алхимия, която 
непрекъснато се извършва 
на всички нива. Ще разберем 
защо негативните емоции 
се превръщат в болести, а 
здравите органи подсилват 
положителните, защо храната 
може да бъде лекарство, но 
и отрова. Защо любовта е 
живот, а омразата - смърт и 
разрушение. Ще разберем, 
че космическите закони 
на Вселената за хармония 
и любов са над всичко. 
Ще погледнем природата, 
обществото, семейството 
по различен начин през 
призмата на Теорията за Петте 
Елемента, Концепцията за 
Ин  и Ян. Жизнените енергии 
и Субстанции на човешкото 
тяло, климатичните фактори, 
сезоните, часовете, цветовете, 
вкусовете, влияещи на 
различните органи и системи. 
Ще научим причината за 
различните заболявания, 

азбуката на симптомите, ще 
се опитаме да разшифроваме 
сигналите на тялото и 
организма ни, много преди 
нашите лекари да поставят 
окончателната и категорична 
диагноза. Ще видим и 
анализираме качеството на 
метаболизма на екрана на 
езика, ще почувстваме пулса 
на сърцето в 3 D.  Защото 
нашето тяло нерекъснато ни 
съобщава, показва, изписва, 
предупреждава, когато 
тръгваме в погрешна посока, 
преди да е станало по-сложно 
или дори късно, когато ще 
влязат в действие инфекции, 
скалпове или радиация.
  Пожелаваме на всички, с 
които ще навлезем в света 
на Традиционната Китайска 
медицина, философия и 
мъдрост, да подобрят здравето 
и живота на себе си и на своите 
близки и да продължат по 
Пътя напред и нагоре с много 
любов и светлина.
   Добре дошли в Империята на 
Огнения Дракон, в годината 
на Зеления Кон. 

С обич:  
Авторът и издателството

 

„ЗДРАВЕ * ДУХОВНОСТ * КИТАЙСКА МЕДИЦИНА„
Йорданка Колева, Отава

 Веганството е 
философия и начин на 
живот, чиито привърженици 
изключват употребата на 
животни за храна, облекло 
или каквато и да било друга 
цел. Всички продукти от 
животински произход – месо, 
млечни продукти, яйца, 
мед, кожа, вълна, коприна, 
се добиват с цената, ако не 
на смъртта на животното, 
то с цената на безмилостна 
експлоатация, болка, 
страдание на съзнателни, 
чувстващи същества.  
Животните изпитват страх, 
болка, страдание, обичат и 
ценят живота също като нас. 
Те заслужават достоен живот. 

 О т г л е ж д а н е т о 
на животни за всякакви 
цели също така най-
много замърсява почвата, 
въздуха, водите, свързано е 
с изчерпване на ресурсите 
на планетата, отговорно е за 
глобалното затопляне. 

 Сравнено с веганското 
хранене, храненето с месо 
изразходва до 17 пъти повече 

земя, 14 пъти повече вода и 
10 пъти повече енергия. Ние 
произвеждаме достатъчно 
зърнени култури, за да храним 
цялото човешко население, и 
то изобилно. Но огромна част 
от това зърно, което е чудесна, 
пълноценна храна за хората, 
се дава за храна на добитъка, 
докато 1 милиард хора по света 
гладуват. 

 Животновъдс твото 
е и главна причина за 
обелесяването – дъждовни 
гори с големината на футболно 
игрище се унищожават всяка 
секунда за освобождаване на 
земя за пасища за добитъка. 

 Свободата е основно 
право на всяко живо същество. 
Веганите не одобряват 
зоологическите градини, 
защото животните, които 
живеят там, са диви животни, 
отделени от естествената си 
среда, пленници, затворени в 
тесни клетки. 

 За нас е неприемливо и 
използването на животните за 
развлекателни цели – например 

в циркове, делфинариуми и 
други подобни. Освен че не 
са свободни, те са подложени 
на унизителна дресура и 
наказания, за да изпълняват 
различни номера, което е 
против природата им. 

 За веганите опитите 
с животни в медицината 
и козметиката също са 
неприемливи. Вече има 
много алтернативи на тези 
експерименти, и изобщо не е 
задължително те да се правят 
с хора. Устройството на 
животните, с които се правят 
опити, е много по-различно 
от това на човека и тези опити 
изобщо не са ефективни и 
показателни. 

 А много по-важно е да 
предотвратяваме различните 
болести, отколкото да се 
лекуваме, когато вече сме се 
разболели. Установено е, че 
веганството:

•	 у в е л и ч а в а	
продължителността на живота 
с до 15 години
•	 намалява	 риска	 от	

сърдечни заболявания с 50%
•	 намалява	 риска	 от	
сърдечни операции с до 80%
•	 понижава	 кръвното	
налягане
•	 понижава	 нивата	 на	
холестерола
•	 предотвратява	 диабет	
тип 2
•	 п р е д о т в р а т я в а	
сърдечни удари
•	 обръща	развитието	на	
атеросклерозата
•	 предотвратява	 много	
форми на рак
•	 укрепва	 имунната	
система

КАКВОТО ПОСЕЕШ, ТОВА 
ЩЕ ПОЖЪНЕШ

 Животните са толкова 
беззащитни и кротки, можем 
да ги измъчваме и убиваме 
напълно безнаказано... А 
дали е така? С какво сме си 
навлекли толкова болести, 
войни, бедствия, бедност, 
като сме толкова добри... 
към себеподобните си? 
Но животните сякаш са 
различни от нас, ние не ги 

разбираме. Това оправдава ли 
ни да ги обричаме на живот 
в страдание, а накрая - на 
мъчителна смърт? Затова си 
получаваме заслуженото.

Посеете ли семето на злото,
няма да пожънете доброто.
Замислете се!
Вразумете се!
Не осъждайте животни на 
смърт без вина!
Има толкова друга прекрасна 
храна!

 

„БЪДИ ВЕГАН, СЪЗДАВАЙ МИР„
Радостина Колева, Пловдив
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МЪДРОСТИ
„Добрият човек ще познаеш по 

огъня.Злите хора оставят след 
себе си пожарища,добрият човек ос-
тавя подире си огнище.“-

Йордан Радичков
 

„Кой човек е добър? Само вярва-
щият. Що е вяра? Съгласуване на 
волята с всемирния Разум.“  
Будистка мъдрост

„Добрите хора си помагат един 
на друг, дори когато не подозират 
това, а злите умишлено действу-
ват един против друг.“  
Източна мъдрост

„Вратата, зад която е скрито 
доброто, трудно се отваря. Вра-
тата зад, която е скрито злото, 
трудно се затваря.“  
Източна мъдрост

„Да знаеш правото и да не го 
вършиш, е липса на смелост.“  
Конфуций

„Справедливостта е единстве-
ната монета, която върви навсякъ-
де.“ Китайска поговорка

„Да управляваш значи да по-
правяш. Ако ръководиш хората 
справедливо, кой ще посмее да не е 
справедлив.“ Конфуций

„Ще познае истината само сми-
реният по сърце. Смирението не 
възбужда завист.“  
Индийска мъдрост

„Скромен живот с мирно сърце 
струва повече от богатство с гри-
жи.“ Арабска мъдрост

„Ако имаш приятел дай му онова, 
което ти е най-скъпо, ако ти е ис-
тински - той не би ти го взел.“

Жан Жак Русо

НА МАМА

Косите ти са побелели вече.
Отдавна твойта пролет прецъфтя.
Отмина младостта ти надалече
и никога не ще се върне тя.

Недей тъгува! Горда ти бъди! -
Това, което нивга плод не дава,
това, което нивга не цъфти -
в живота само то не прецъфтява.

А в твойте дни до старото ти рамо
бди син-строител, мила мамо!
 
30. IX. 1955, 
Пеньо Пенев
 

БЪЛГАРИЙО, 

ДЕЦАТА НИ ВЪРНИ 

Мими Иванова

Музика, 
текст,
аранжимент: 
Развигор Попов

Животът ни по пътища забързано премина -
къде не бях, какво ли не видях,
но само тук - в България, във моята родина,
но само тук наистина живях!
Отлитат бързо дните ни, отиват си години...
Растат големи нашите деца...
Растат, за да заминат далече във чужбина...
А тук да плачат нашите сърца...

Там са днес децата ни -
там, във чуждите страни!
Ние крием тук сълзите си
в дълги нощи, празни дни!
Господи, чуй молбата ми -
в България децата ни върни!

Такъв ни бил късметът - това го знае всеки...
И хиляди са хора като мен -
залутани, изгубени по глухите пътеки,
без бъдеще живеем ден за ден...
И все пак се опитвам хей така да помечтая -
децата как се връщат у дома,
но някъде във себе си дълбоко вече знам -
отдавна съм останала сама...

Там са днес децата ни -
там, във чуждите страни!
Ние крием тук сълзите си
в дълги нощи, празни дни!
Господи, чуй молбата ми -
в България децата ни върни!

БЪЛГАРСКА 
Б И Б Л И О Т Е К А

в МОНРЕАЛ

Тел.: (514) 629 -6951
БЪЛГАРСКА КЛАСИКА, ЧУЖДА КЛАСИКА, 

ДЕТСКА, ДЕТСКА-ЮНОШЕСКА, 
ИСТОРИЧЕСКА, ОКУЛТНА, 

ХУМОРИСТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ПСИХОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, 

ФАНТАСТИКА, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОТКРИТИЯ 
СОЦИАЛНИ, ЛЮБОВНИ, 

КРИМИНАЛНИ, ПРИКЛЮЧЕНСКИ РОМАНИ
/над  800 тома/

РАЗГОВОР С МАМА
*****************************
Пак ли самичка си, майчице, 
в къщи със твоята болест?
Не, не, добре съм! Повайках се, 
... ... че да те видя не мога.

Татко къде е?...Пак в лозето 
скрит, над мотиката сведен...
Болка да гледа не може той, 
щом няма как да я вземе.

Пратих парите по хората, 
утре лети самолетът...
Ох, не плачи мамо, моля те, 
че ми се къса сърцето!

Зная, съвсем си се свършила-
пролет е, все навън гледаш.
Ние не сме, мамо, щъркели!
Ние сме лятна надежда.

Как да си дойда днес, майчице?
Би било кървава грешка.
Аз тук работя, страдалчице, 
ти... да умираш човешки.

Българска майка юнашка си, 
свикнала зъбки да стискаш.
Чакай ме!!! Идва пак август и 
знаеш-край теб ще сме всички!...

Внуците?...Вън са. Пораснаха
уж, а все време не стига...
Майка да имаш-прекрасно е!
Майка да си –е верига...

Затова-бършем сълзичките 
с теб и заспиваме сладко!
Лека нощ, мамо! Обичам те!
Много целувки на татко!

Петя Божилова
http://www.sibir.bg

ВАНГА препоръчва  за:
Рецептите на Ванга за кашлица и ларингит
Няколко рецепти на Ванга за лечение на кашлица:

1. 1 с.л. лайка се залива с 200 мл вряла вода. Кисне 5 ми-
нути и се прецежда. След това отново се слага на огъня и 
към отварата се прибавят 1 с.л. мед и 1 ч.л. сок от лимон. 
Ври 2-3 минути. Изпива се наведнъж (за предпочитане е 
вечер преди лягане).
2. Вземат се по 6 индийски орехчета, 2 1/2 кг мед, 200 г 
прясно краве масло и 20 г карамфил. Маслото се стапя и 
докато е горещо, към него се прибавя медът. След това 
се добавят орехчетата (настъргани на ренде) и счуканият 
карамфил. Може да се добави и малко канела. Сместа се 
разбърква добре и от нея се взема 3 пъти на ден 30 мину-
ти преди ядене по 1 ч.л.
3. По 1 ч.л. мед и счукани на ситно корени от джинджифил 
се смесват. Сместа се взема на два пъти през деня.
4. 1 с.л. семена от дюли се заливат с 250 г вряла вода. Ври 
5 минути. Прецежда се и отварата се пие наведнъж като 
чай.
5. 1 клонка от липово дърво се изгаря и се счуква на прах. 
В 150 мл прясно мляко се слага 1 ч.л. от праха. Пие се пре-
ди обяд и след вечеря.
6. По 1 с.л. цвят от шипка, плод от шипка и хмел се смесват. 
От сместа се взема 1 с.л. и се залива с 250 мл гореща вода. 
Ври 5 минути. Прецежда се и от отварата се пие 2 пъти на 
ден по 100 мл.
7. 1 с.л. добре изсушени и стрити на прах корени от коп-
рива се залива с 1/2 л гореща вода. Добавят се и 3 с.л. мед. 
Сместа се вари докато стане 250 мл. Изпива се на 2 пъти. 
Лечението продължава 20-30 дни.
8. 30 г лайка се слагат в 1/2 л прясно мляко. Ври на огъня, 
докато останат 300 мл. Прецежда се и след като изстине, 
се добавят 1-2 пресни яйца. Изпива се за 1 ден. Лечението 
продължава 15 дни. Препоръчва се за деца.

Няколко рецепти на Ванга за ларингит:

1. Вземат се по 300 г отлежало вино и 100 г мед. Сместа се 
слага на огъня и ври 5 минути. От нея се пие 3 пъти на ден 
(гореща) по 100 мл.
2. 1 с.л. лайка се залива с 200 мл вряла вода. Ври 5 мину-
ти и се прецежда. Към отварата се прибавя 1 ч.л. сода за 
хляб. Изпива се наведнъж още топла.
3. 4 глави кромид лук (необелен) се изпичат. След това се 
обелват, смачкват се и към тях се прибавя 1/2 с.л. пудра 
захар. Със сместа, докато е топла, вечер се прави компрес 
на гърлото. Стои през цялата нощ.

Румен Георгиев 
http://bilkolechenie
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     ДО ТЕБ СЪМ !

 

До теб съм. Вярвай във това.

Обичам те. И знам, че мога.

Това са най-важните слова,

отправени към теб и Бога.

Дори, когато ни е трудно

и нямаме единно мнение,

дори, когато спорим шумно,

обичам те,  и без съмнение!

Бушуват нерви, притеснения.

Загрижен си – семейство имаш.

Понякога помагат извинения,

понякога - във теб се взираш.

Така живеем ден след ден.

Денят днес мрачен, слънчев утре.

Прибираш се отново уморен,

но вярваш, бодър ще си утре.

Щом силно искаш – ще постигнеш!

Не е тъй лесно мъдро да живееш!

Обичаш ли и зрънцето ще стигне,

в сърцето сила ще ти влее.

До теб съм. Вярвай във това.

Обичам те. И знам, че мога.

Това са най-важните слова,

отправени към теб и Бога. 

И.Б., 

София, 1996

Професор в университета задал на 
студентите си въпрос: 
    – Всичко, което съществува, е 
създадено от Бог, нали?
Един студент смело му отговорил:
    – Да, създадено е от Бога.
    – И Бог е създал всичко? – попи-
тал професорът.
    – Да, сър, – отвърнал студентът. 
Професорът попитал:
    – Ако Бог е създал всичко, то Бог 
е създал и злото, щом то съществу-
ва. И съгласно принципа, според 
който действията ни определят нас 
самите, Бог се явява зло.
       След като чул отговора, студен-
тът притихнал. Професорът бил 
много доволен от себе си. Той още 
веднъж „блеснал” пред студентите, 
доказвайки, че вярата в Бог е мит.
Друг студент вдигнал ръка и казал:
    – Професоре, мога ли да ви задам 

въпрос?
    – Разбира се, – отвърнал профе-
сорът. Студентът станал и попитал:
    – Професоре, студът съществува 
ли?
    – Що за въпрос е това? Разбира 
се, че съществува. Никога ли не ти 
е било студено?
    – В действителност, сър, студът 
не съществува. В съответствие с 
физичните закони това, което счи-
таме за студ, в действителност е 
отсъствие на топлина.
        Един човек или един предмет 
могат да се разглеждат според 
това, дали притежава енергия или 
не, дали я излъчват или не. А абсо-
лютната нула (-273°С) се явява пъл-
ното отсъствие на топлина. При 
тази температура материята става 
инертна и неспособна да реагира. 
Следователно студът не същест-

вува. Ние сме създали тази дума, 
за да опишем това, което усещаме 
при отсъствието на топлина.
Студентът продължил:
    – Професоре, тъмнината същест-
вува ли?
Професорът отвърнал:
    – Разбира се, че съществува.
Студентът казал:
    – Отново не сте прав, сър. И тъм-
нината не съществува. В действи-
телност тъмнината е отсъствие на 
светлина. Ние можем да изследва-
ме светлината, но не и тъмнината. 
Използвайки призмата на Нютон, 
можем да разделим бялата свет-
лина на множество цветове и да 
изследваме различните дължини 
на вълните на всеки цвят. Но вие не 
можете да измерите тъмнината.
Простият светлинен лъч се раз-
пространява в света на тъмнината 

и я осветява. Как определяте до-
колко тъмно е дадено простран-
ство? Измервате съдържащата се 
в него светлина, нали така? Следо-
вателно тъмнината е само понятие, 
което хората използват, за да опи-
шат явлението, при което липсва 
светлина.
След това младият студент отново 
попитал професора:
    – Сър, злото съществува ли?
Вече неуверен в себе си, профе-
сорът отвърнал:
    – Разбира се, както вече казах. 
Ние го виждаме всеки ден. Жесто-
костта в отношенията между хора-
та, престъпленията, насилието по 
света – всичко това не е нищо дру-
го, освен проява на злото.
На това студентът отговорил:
    – Злото не съществува, сър, или, в 
крайна сметка, не съществува само 

по себе си. Злото е просто отсъст-
вието на Бога. Подобно на студа и 
тъмнината, тази дума е създадена 
от човека, за да опише отсъствието 
на Бога.
    Бог не е създавал зло. Злото – 
това е липсата на вяра и липсата 
на любов, които – от своя страна 
– съществуват както светлината 
и топлината. Злото – това е ре-
зултат на отсъствието на Божест-
вената любов в човешкото сър-
це. То е като студа, който настъпва, 
когато няма топлина, или като 
тъмнината, която настъпва, когато 
няма светлина.
Професорът седнал.

Името на младия студент било Ал-
берт Айнщайн.
Или поне така разказват легенди-
те…

ЗА ОТНОШЕНИЯТА
  

МЕЖДУ МЪЖА И ЖЕНАТА
 
      Ние познаваме ис-
тински правилните от-
ношения между мъжа и 
жената. В продължение на 
цялата история на чове-
чеството тези отношения 
са се градили на базата на 
човешкия егоизъм и него-
вата сестра - гордостта, и 
са били тяхната най-силна 
крепост и препъни-камък 
на всички духовни уче-
ния и световни Учители. 
За проблема се е предлагало различно „лекар-
ство“, от пълна забрана на интимните отношения 
за мъжете, вървящи по духовния път, до специ-
ални техники за „повдигане на духа“ чрез секс.  
     Има ли възможност да се създаде на Майка-
та-Земя общество, живеещо по законите на но-
вата хармония - Хармонията на Разума и Душата.       
   Този път не е изминат засега от нико-
го. Как ще се развиват отношенията меж-
ду мъжете и жените в бъдещото общество?  
   Любовта е свещена! Всички ще бъдат ус-
тремени да помагат на зараждащата се Лю-
бов, затова тя ще гори мощно и дълго. 
       Духовният човек е истински щастлив от 
това, че той обича, а не от това, че го оби-
чат! Затова Човек получава всичко с влизащата 
в него Любов, независимо от това взаимна ли 
е тя или не. Бъдещото общество ще се състои 
изключително от щастливи хора - от влюбени!  
      Природната Любов възниква само между два-
ма - мъж и жена, и е онази предопределена ве-
лика сила, която е призвана да свърже човека с 
този, с когото му е нужно да премине определен 
отрязък от живота, който е вечен. „Природната 
Любов се гради върху основата на определено 
отваряне на душата, на индивидуалното естети-
ческо възприятие и на хармонията на плътското 
удовлетворение“. Мъжът и жената, съединявайки 
се в природната Любов, на първо място доверя-
ват един на друг раждането на още един човек, 
поемат отговорността за неговото възпитание, 
а също и един за друг по пътя на духовното раз-
витие. От духовната Любов между хората се 
ражда истинската Дружба - самоотвержена, 
безкористна, всеразбираща, всеопрощава-
ща, основана на пълна откритост. репликата 
«Оставям да изберете Вие». Тя ви оставя право-
то на избор и всъщност иска да научи кой сте 
вие не по-малко, отколкото вие искате да нау-
чите същото за нея. Тя е готова за приключения, 
има добре развито чувство за авантюризъм, но 
без бой няма да се предаде. Провървяло ви е! 
Сега вие сте на ход. Направете го достойно!....   
                                                   Хелиопол,  www.imadrugpat

З Л О Т О      Н Е       С Ъ Щ Е С Т В У В А,   С Ъ Р!

МАКСИМИЗИРАЙТЕ 

ПОТЕНЦИАЛА СИ!

  Чували ли сте за психологическия тест, при 
който на хора са давани хапчета, не лекуващи 
нищо, имитация на истински и въпреки това, 
те са казвали, че им действат положително? 
Защо това се получава така? Защото силата на 
мисълта и на вярата е неизчерпаема. Ако се за-
мислите всъщност всички седем велики чудеса 
на света не са изградени с хора, камъни или 
прочее, а с вяра и разум. 
  При положение, че имате такава необозрима 
сила в себе си,  как да я използвате, за да извле-
чете максимума от всяка ситуация? 

Първо : Вярвайте в това, което можете 
  Мозъкът ви е като компютър, ако го пълните с 
ненужна и отрицателна субстанция, постепен-
но той деградира. Сигурно сте чували фразата 
„Човек е това, в което истински вярва”. Ако мис-
лите че сте бедни  –  вие сте, ако мислите че сте 
некадърни – вие сте. 
  Е, не винаги е лесно да вярвате, че сте богати 
в обстановката, в която се намирате. В такива 
ситуации идва на помощ въображението. Мно-
го хора го губят след детството, но всъщност то 
е много силен инструмент на разума.  Предста-
вете си, че конят ви е конна база,  Ладата ви е 
лимузина и т.н. 

Второ : Опитомете разума си 
  Четете всеки ден хубави книги, слушайте хуба-
ва музика, мислете позитивно. Накарайте разу-
ма си да расте! 

Трето:  Отделете време за осъзнаване 
Помислете върху изминалия ден, какво сте и не 
сте направили. Какво сте успели или не да на-
правите и как да подобрите резултатите утре. 

Четвърто : Живейте така, както искате да 
живеете 
  Ако искате да бъдете адвокат, доктор, атлет – 
дръжте се като такъв. Така фокусирате всеки 
ден съзнанието си върху целта, която трябва да 
се постигне и сте много по-близо до реализи-
рането й. 

Пето: Актуализирайте целта 
  Не е достатъчно да мислите да се държите като 
това,  което искате да бъдете. Трябва и реално 
да се държите така. Не се отдавайте прекалено 
на фантазиите, така че да изпуснете моментите, 
в които реално трябва да се направи нещо. 
   Всъщност няма граници за това, какво може 
да бъде постигнато. Трябва е само да насочите 
мисълта си и да действате смело и ще постигне-
те каквото желаете. 
Венелин Рангелов, www.eadvise.info

ОСВОБОДЕТЕ СЕ 

ОТ ПРИВЪРЗАНОСТИТЕ 

    Когато развивате способността да изоста-
вите нещо, това ще ускори вашето израства-
не. Помислете за едно време във вашия жи-
вот, когато сте изоставили нещо, когато сте 
направили промяна и нещата станаха дори 
по-добри, отколкото преди.
     Една от трудностите при духовното из-
растване е научаване да изоставяте тези 
неща, които повече не ви служат, благо-
словете ги, когато те си отиват, и прегъ-
рнете новите, когато дойдат. Изоставянето 
е един важен аспект на израстването. За да 
растете вие можете да се нуждаете да изо-
ставите някои роли, като преструване да сте 
жертва или спасител. Понякога вие ще се ну-
ждаете да изоставите една връзка, една ра-
бота или един начин на живот. Научете се да 
отговорите на новото и да оставите старото, 
когато то повече не ви служи. Всяко нещо 
идва в живота ви, за да ви научи на нещо. 
Когато една личност или ситуация са ви на-
учили на всичко, което те могат, вашето « Аз»  
ще го замени с нещо, което ще ви предложи 
нови възможности да растете и еволюирате. 
    Има едно общо разбиране, че израства-
нето изисква страдание. Едно от най-го-
лемите причини за страдание е привър-
заността. Колкото по-лесно вие можете да 
оставите  да си отиде старото и прегърнете 
новото, толкова по-лесно вие можете да 
растете чрез радост, вместо с борба. Израс-
тването изисква правене на промени; нау-
чаване на нови умения, и приемане на нови 
схващания, перспективи и хора във вашия 
живот. Някои хора смятат, че е необходимо 
те да се придържат към това, което те имат, 
защото това може да бъде най-доброто, кое-
то те някога ще имат. 
    Ако мислите за това да направите една 
промяна, представете си, че имате нещо 
дори по-добро от това, което имате сега. 
Вижте себе си как лесно преминавате през 
процеса, като се чувствате щастлив с ре-
зултатите. Представете си, че това ще бъде 
на-доброто нещо, което ви се е случвало, 
макар че може и да не видите защо това е 
точно сега. Решете, че вие вярвате на вашата 
способност да създавате вашето по- добро, 
и гледайте напред или прекрасните изне-
нади, които са в изоблие за вас. Погледнете 
към нещата, хората и ситуациите във вашия 
живот точно сега. 
   Има ли нещо, което бихе желали да изо-
ставите? Помолете Господ  да ви помог-
не в оставянето на всичко, което не е за 
ваше добро...               
dianadeleva.com
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 АЛО, ЗДРАВЕЙТЕ! 
МОГА ЛИ ДА ГОВОРЯ С БОГ? 

- Ало, здравейте! Мога ли да говоря с Бог? 
- Здравейте. Сързвам Ви.
- Здравей, Моя Душа! Слушам те внимателно.
- Господи, идва Нова Година. Моля Те, изпълни желанията ми!
- Разбира се, Скъпа моя, всичко, което пожелаеш. Но, преди това, 
ще те свържа с отдела за изпълняване на желания. Опитайте се 
да разберете, какви грешки сте допуснали в миналото!
...Метален глас в слушалката: „ Не затваряйте, моля. Свързвам Ви 
с оператор от отдела за желанията..“.   Чакам.

- Здравейте. Какво искате да разберете?
- Здравейте. Господ ме прехвърли да говоря с Вас и каза, че е 
добре, преди да си поръчам нови желания, да чуя предишните 
си.
- Разбрах Ви, минутка... Ето! Всички желания на душата. Древна 
книга. Слушате ли ме?
- Да, внимателно.
- Започваме с последната година:
1. Писна ми от тази работа
(изпълнено - писна й от тази работа!)
2. Мъжът ми не ми обръща внимание. 
(изпълнено - не й обръща внимание!)
3. Ох, да имах малко пари 
(изпълнено - за хляб й стигат, ще почака за обувки)
4. Приятелките ми са идиотки (изпълнено)
5. Искам каквато и да е квартира (изпълнено - на 10 ия етаж, на 
тавана, покривът тече, но нали иска каквато и да е.)
6. Искам каквато и да е малка кола 
(изпълнено - таратайка на 20 години)
7. Ох, искам малко отпуск, където и да е (изпълнено - на вилата, 
при свекървата, тъкмо й трябва помощ)
8. Как е възможно, никой едно цвете не ми подарява! 
(изпълнено, никой няма да й подари)
Да продължавам ли? Има да чета около 1 година!

- Не, не, разбрах всичко!!! 
  Моля Ви, прехвърлете ме отново към Твореца!
- Господи, разбрах всичко!
Вече ще следя всяка своя мисъл, дори и най-малката. 
Моля Те винаги да ми изпращаш позитивни мисли!
Моля Те да ми помогнеш да проумея, че Ти винаги ми помагаш 
и изпълняваш всичко! А сега трябва хубаво да си помисля. Мога 
ли да звънна след малко?

...Смях в слушалката..
- Разбира се, Скъпа моя! Когато решиш!

===
p.s.  В своите молитви не се оплаквай на Бог, че при теб всичко 
е лошо. Той може да реши, че ти още не знаеш КАКВО всъщност 
е „ЛОШО“ и ще ти го покаже. Кажи на Господ, че при теб всичко 
е прекрасно! Тогава той ще  си помисли - Еей, Скъпа, ти още не 
знаеш кое е истинскоо „Прекрасно“...                          dianadeleva.com

ПОДХРАНВАЩИ  
МАСКИ 

Маска за лъскава коса 

Сока на 2 лимона се смесва с 1 с. л. масло от пшенични кълнове. 
Втрива се в корените и по дължината. След 20-30 мин. се измивате 
и накрая изплаквате косата си с подкиселена вода с 2 с. л. лим. сок. 

Бързодействаща подхранваща маска 

Намазвате косата обилно с майонеза, увивате я с алуминиево до-
макинско фолио, а после и с хавлиена кърпа и така стоите между 
60 и 120 мин. След това измивате косата с мек шампоан и я оставя-
те да изсъхне сама. Тази маска - италиански специалитет, се прави 
веднъж месечно до края на зимата. 

Зимна маска 

Малко по-трудна за изпълнение, но пък много ефектна е зимната 
маска от 200 мл ракия, в която е пусната шепа жито. Държи се на 
тъмно и топло място в продължение на 2 седмици. След това се 
прецежда и към течността се добавят 2 супени лъжици зехтин. От 
тази смес се втрива всеки път половин час преди миене. 

Стимулираща маска 

5 хининови хапчета, стрити на прах, смесени с един жълтък и една 
ампула вит. А. Ако косата е по-дълга количеството на жълтъка и 
витамина става двойно. Маската се държи минимум един час, след 
което се отмива само с вода. На финала се изплаква с 1 л вода, в 
която е добавен и сокът на един лимон. 

Маска за блясък 

1 ампула или 1 лъжичка бадемово маслo, 1 с. л. сок от лимон или 
оцет (за предпочитане ябълков), 1 с. л. алкохол без значение какъв 
(ракия, водка, уиски или др.), 1 жълтък, 1 с. л. кисело мляко 
Съставките се разбъркват в съд, поставен на котлона, до получава-
нето на хомогенна, леко затоплена смес. Намазват се първо коре-
ните на главата, а след това и краищата. Главата се завива с кърпа 
и с найлонова торба. Маската трябва да седи около 1.30- 2 часа. 
Прави се веднъж месечно. 

Маска за здравина и блясък 

Пасирайте една връзка магданоз. Смесете го с 1ч. л. водка и 2- 3 
ч. л. зехтин. Втрийте в корените на косата и направете топъл ком-
прес. След 1 час измиите косата с шампоан и изплакнете с 1 л. вода 
+ 1 с.л. оцет. 

Маска за коса 

1 с. л. мед, 1 с. л. кисело мляко, 1 с. л. зехтин, Вит. А, Е, В6 
или В- комплекс. Всичко това се разбърква и се нанася вър-
ху суха коса. Прави се загряващ компрес за около 2 часа.  
След това се отмива.                                                                www.eadvise.info

  Едни от най-атрактивните прически на ревютата 
за новия сезон показаха: 

Bensoni – рошава прическа с плитки и Byblos – 
прическа с полуспусната сплетена коса.

Романтиката  
на семейния живот

Събрахме се 12 приятелки и 
изпратихме sms на половинките 
си с текст: «СКЪПИ, ОБИЧАМ ТЕ».

Ето отговорите им: 
1. Кой си ти? 
2. Мамо, болна ли си? 
3. И аз. 
4. Какво е станало с колата? 
5. Не разбрах. 
6. «Не» и още веднъж «не». 
7. ? 
8. Просто кажи колко? 
9. Сънувам ли? 
10. Ако не кажеш до кого е това 
съобщение, някой ще умре. 
11. Нали те помолих да не пиеш 
повече. 
12. Каквото и да искаш, отговорът 
е «не». 
dianadeleva.com

Какво й трябва 
на една жена...

Блага дума... Цвете и целувка...
Какво и трябва на една жена?
Малко само повече разбиране,
и ще бъде твоя вечно тя...

Ласка нежна... Обич... Уважение...
И сърцето нейно ще трепти...
Без излишна грубост, без съмнение...
Чудеса за теб ще сътвори...

Страстен поглед..Трепет и желание
Любовта в очите твои да чете
А, не да слуша вечни оправдания
как млад си бил, почти като дете...

Мъжка твърдост.
Сигурност и зрялост...
Това и търси винаги една жена...
Ако си такъв, то знай че с радост,
ще бъде с теб дори, и след смъртта...
 

Добромир Радев

ТАЙНАТА  
НА ПОДМЛАДЯВАНЕТО

 СЪС СИЛАТА  
НА МИСЪЛТА 

   Искам да ви разкрия тайните за подмладя-
ване, които се случват по време на сън. На 
психолозите са известни чудесните свойства 
на съня. Оказва се, че прехвърляйки опре-
деление мисли в главата си вечер,  може да 
подмладите организма си с няколко години! 
     За това е необходимо преди сън да си пред-
ставите себе си с няколко години по-млади, 
Например, ако сте на 50, си представете 
че сте на 30 години. Можете да използвате 
снимка от тези години, където изглеждате 
много добе. Сложете я до леглото и преди 
лягане, концентрирайте вниманието си вър-
ху нея. Трябва, колкото се може по-ясно и 
отчетливо да си спомните какво сте правила 
в този момент, какви чувства сте изпитва-
ли, какво Ви е вълнувало. В общи линии, си 
спомнете цялата гама от усещания. Основ-
ното нещо е, да изберете тази снимка, къ-
дето изглеждате здрави и пълни с енергия. 
Съхранете този образ в съзнанието си, до-
като не заспите. 
       Правете тези упражнения всяка вечер. 
Само след една седмица, околните ще забе-
лежат, че изглеждате много по-свежа. Труд-
но е да повярвате, че този метод работи. Но 
ако се заемете сериозно със своето подмла-
дяване, то вече след 2 месеца ще изглеждате 
с 15-20 години по-млади. 
        Тези тайни за подмладяване са добри 
и поради факта, че постигате 100 % резул-
тат, без да прилагте някакви особени уси-
лия и абсолютно безплатно. У много жени, 
в допълнение към подмладяване на кожата, 
вътрешни органи започват да работят по-
добре, косата става по-гъста и красива. 
      Има едно условие - не прекалявайте с 
възраста! Можем да се подмладяваме със 
силата на мисълта с не повече от 20 години.   
      А ако Вие сега сте достатъчно млади, 
опитайте се да фиксирате своя образ и зас-
пивайте, като си представяте, че ще изглеж-
дате по този начин непроменено през целия 
си остатък от живота Ви. По този начин ще 
съхраните себе си  свежи и в енергична фор-
ма до староста. 
       Подобни тайни използват йогите, за да 
запазят младостта си до дълбока старост.
dianadeleva.com

Най-лесната рецепта 
за устни и ръце, 

меки като кадифе
Какво Ви трябва: 
- захар  - зехтин   - мед

Как се прави? 
- Намажете обилно устните и ръцете 
си със зехтин (олио). 
- Със захарта нежно масажирайте 
устните и ръцете.

Обърнете особено внимание на всеки 
пръст и кожичките на ноктите на 
ръцете, както и на ъгълчетата на устата. 
- Изплакнете с хладка вода, дори 
топла, за да премахнете мазнината.

За финал: 
Устните намажете с плътен слой мед 
за 5 мин. 
Ръцете намажете обилно с мазен 
крем до попиване. 
dianadeleva.com
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 В едно училище, в кое-
то учели повече от сто момчета, 
съществувал твърде интересен 
обичай за превъзпитаване на 
лошите и провинилите се. След 
като присъдели наказанието на 
някой провинил се, директорът 
на училището, който предсе-
дателствал «съдебните заседа-
ния», питал събраните ученици: 

- Иска ли някой да поеме 
наказанието, та виновни-
кът да се остави свободен? 

 И почти винаги се на-
мирало някое момче да при-
еме наказанието вместо про-
винилия се. Но в такъв случай 
виновникът се задължавал да 
носи на изтърпяващия наказа-
нието хляб и вода, докато из-
тече срокът на наказанието. В 

резултат на това и най-кораво-
сърдечните злодейчета се сми-
рявали, изпълвали се с милост, 
покайвали се за греха си, като 
гледали как друг добровол-
но страда вместо самите тях. 
Веднъж в училището било из-
вършено тежко престъпление. 

 Едно момче с див ха-
рактер и необуздано поведе-
ние, изпъждано многократно 
от различни училища в Париж, 
което вероятно щяло да стане 
изверг в обществото, било при-
ето в това училище.  Отначало 
взаимоотношенията с новите 
другари и разнообразието от 
приятни занятия малко сме-
кчили и облагородили грубия 
му характер. Но най-после 
неговата лошотия се прояви-
ла. Веднъж момчето силно се 

раздразнило, извадило ножа 
си и проболо друго момче в 
гърдите. Раната била ужасна, 
но не смъртоносна за щастие. 
Когато раненият бил откаран в 
болницата, момчетата от учи-
лището се събрали да решат 
какво да правят с виновника. 
Искали да го изгонят от учили-
щето. Но директорът не се съ-
гласил и казал, че така момчето 
ще се отчае и още повече ще се 
ожесточи. Тогава решили да го 
затворят за дълго време. Както 
обикновено директорът попи-
тал:
 
- Има ли някой, който би за-
менил злосторника в изтър-
пяването на наказанието? 
Но доброволци нямало. Винов-
никът бил отведен в «затвора». 
След няколко дни ди-

ректорът пак попитал: 
- Няма ли желаещ да заеме 
мястото на този нещастник? 
След дълга пауза се чул развъл-
нуван глас:
 
- Аз ще го заема. 
Всички ученици с любопитство 
се огледали да видят кой е този 
смелчага. Те останали смаяни, 
когато разбрали, че това е са-
мото пострадало момче, което 
едва се било надигнало от лег-
лото. Останало почти без сили, 
момчето заело мястото на своя 
неприятел. 

 В началото каменното 
сякаш сърце на виновника като 
че ли не изпитвало никакви 
чувства от необикновената до-
брина, която му се оказвала. Но 
след като носил храна и вода на 

заместника си известно време 
и като виждал, че момчето било 
все още бледо и отпаднало от 
раната си, че страдало заради 
него далеч от светлината, от 
свободата, от игрите с прияте-
лите, злосторникът постепенно 
започнал да изпитва угризение 
на съвестта. 
 През първите няколко 
дни той се опитвал да прикрива 
тази промяна в себе си, като се 
показвал безгрижен и безсър-
дечен. Но най-после не могъл 
повече да устои на вътрешното 
си разкаяние, хвърлил се в кра-
ката на директора и с горчиви 
сълзи изповядал греха си. Така 
пречистен, предишният злос-
торник се почувствал нов чо-
век.

Културен център «Зорница» организира 

КОНКУРС „УСМИВКАТА НА МОЕТО ДЕТЕ“
 

за да напомни за важността на Усмивката, 
защото Усмивката е езикът, на който разговарят нашите души, 

защото усмивката на нашето дете е най-хубавия подарък, който може да получим, 
защото, независимо от възрастта, това е винаги „вашето дете‘. 

Изпратете една снимка на вашето дете на емайл: (ecole.zornica@gmail.com) 
Напишете имената, дата на раждане  (0-100 год), адреса и вашето пожелание към него. 

Вестник Зорница ще публикува до 10 снимки във всеки брой 

Победителят ще бъде публикуван  и ще получи подарък-изненада. 

За деца и не само
«Истина ви казвам; ако се не обърнете като децата, никак няма да влезете в небесното царство. И тъй, който смири себе си като 
това детенце, той е по-голям в небесното царство. И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема.» (Матей 18:3-

 Щастливата детска усмив-

ка е безспорният дар, който прави 

щастлива всяка майка. 

 За нея тя екао барометър, 

който отчита състоянието на ней-

ното слънчице. Как да я предизви-

ка?! Как да я задържи на лицето му? 

Това са въпроси, които си задава 

почти всяка майка.

 За съжаление отговорите 

на тези въпроси не могат да бъдат 

открити в дебелите книги на д-р 

Спок или пък Лоранс Перну. С на-

дежда изчиташ всяка статия, изпи-

сана за детето и неговия вътрешен 

свят. Четеш и винаги се надяваш, че 

там някъде между редовете съзи-

раш нужния отговор. Но точно, ко-

гато си научил поредното, звучащо 

толкова важно откритие за нрава 

на малките ангели, установяваш, че 

явно не е валидно във Вашия слу-

чай. Е, ясно е, че педагогиката не е 

случайна наука, но тя, може би, не 

е точно науката, която би дала тър-

сения от Вас отговор.

 Дали това означава, че 

трябва да се откажем да го търсим? 

Съвсем не! Но като начало трябва

да затворим дебелите книги, да 

излезем от форумите, в които се 

консултираме с хиляди други като 

нас и да изтичаме при нашите 

малчугани. Точно те ще ни посо-

чат верния път. Нужно е просто да 

попитаме. Тук, разбира се, ни чака 

малък, но коварен капан. Какво да 

ги попитаме? Да, ние възрастните, 

често успели лидери в умението 

да водим преговори или виртуози 

в работните срещи, понякога не 

знаем как да зададем правилния 

въпрос на децата си. Знаем, че ис-

каме да им доставим радост, имаме 

и поставена цел, която гоним – ус-

мивката. Остава третият елемент –

най-важният – как да достигнем до 

нея?! С лакомство, с подарък или 

пък незнайна изненада?!

 Боя се, че ще разочаро-

вам мнозина, но отговорът е доста 

прозаичен – нужно е да попиташ 

простичко детето какво иска да 

правите – ако му се играе, ясно е – 

трябва да поиграете с него, ако му 

се рисува – още по-добре – ще ри-

сувате, ако пък просто му се щурее, 

ще се  наложи да си припомните 

щурото детство. И неусетно, сред 

игри, рисунки и щуреене до късна 

доба, усмивката, тази тъй желана-

та, ще цъфне не личицето на Ваше-

то слънчице.

 Но! Дори неизписала по-

следния ред, усещам възражения-

та, които възникват. Напълно съм 

съгласна с тях  разбирам, че в това 

забързано време изрази като „игри 

до късна доба” звучат абсурдно. И 

все пак, следващия път, когато си 

зададете въпроса, просто калкули-

райте колко време бихте загубили 

в търсене на подарък, консултира-

не с приятелки и ровене по сайто-

ве и просто подарете това време 

на Вашите малчугани.

Ще го оценят! А Вие ще получите 

Вашия най-желан подарък!

Най-добрият подарък
Ваня Александрова, София

ВМЕСТО ВИНОВНИЯ
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Дядо Коледа на гости в Българското Училище «Св. Св. Кирил и Методий»  
Очаквайте в следващия брой имената на всички спонсори за Коледното Тържество и Баницата с късмети 

Дядо Коледа  на гости в Българско Училище   „Св. Св. Кирил и Методий”  към Културен център „Зорница” , Монреал

Очаквайте в следващия брой имената на всички спонсори за Коледното Тържество и Баницата с късмети

Инструментална група “Зорница”“Шарен колан” : Хореография: Яна Беличка

Танц на Снежинките : Хореография: Яна Беличка

Посрещането на специания гост- Дядо Коледа с подаръците

Фото: Станислава Дудренова  (Монреал)
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МАГАЗИН БАЛКАН
1220 Cure Labelle, H7V 2V5, m.Cote Vertu, aut. 151

marchebalkan@gmail.com     (450) 934 - 2877

Сирене+ Кашкавал+
Маслини

Кебапчета+ 
Карначета, 1 вида
Пилешки бутчета

Наденица, 2 вида+ луканка
Суджук – 1 вида+ Бабек+

Създърма+ Пастърма+
Петрохан+ Филе Елена

Кайзер+ Сланина+ 
Татарски кюфтета

Шипков мармалад,  Мед боров елекиср
Конфитюр Смокиня+ вишна+ ягода+ 

горски плодове+ рози
Компоти, вишна+ череши+ ягода+ праскови+ кайсии
Нектар–вишна+ ябълка+ праскови+  кайсии+ грозде
Ябълков оцет Печени семки Нескафе –мока 2)0

Чай – билков – 2)0+ зелен+ черен
Биопрограм + жълт кантарион+ горски чай+ мащерка+
шипка+ каркаде+ ароматичен + букет+ туристически+

маточина+ мента+ алпинист+ горски кът
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М а г а з и н  С о ф и я

Любимите Ви 
български хранителни стоки

слънчогледова халва, боров мед, 
царска туршия, 

нектар от кайсии, праскови, банани
първомайска лютеница, 

овче сирене, балкански кашкавал, 
шипков мармалад, вафли Морена, 

суджук, луканка, създърма, 
кебапчета, шпеков салам

Ðàá îòí î  â ð åì å          Ç à ï î â ÿ ä à éò å !
Ïîí å ä å ë í è ê - í å ð à á îò å í  ä å í

Âòî ð í è ê -  9 . 0 0  -  1 8 . 3 0  ÷ .            Ñ ðÿ ä à -  9 . 0 0  -  1 8 . 3 0  ÷ .   
× åòâúðòúê  -  9 . 0 0  -  1 9 . 0 0  ÷ .        Ï åòúê  -  9 . 0 0  -  2 0 . 0 0  . ÷  
Ñúá îòà  -  8 . 3 0  -  1 8 . 0 0  ÷ .           Í å ä å ë ÿ  -  9 . 0 0  -  1 7 . 0 0  ÷ .

( 5 1 4 )  3 3 2  - 2 8 0 6 2737 Salaberry Ave.  (Aut. 15 nord, exit 4)

Ð Å Ñ Ò Î Ð À Í Ò
Á Ð À Â Î

Резарвирайте предварително!

сватби, юбилеи, банкети, кръщенета и просто отдих

150 места, паркинг

6925 av. du Park, Montreal, QC, H3N 1X7, www.bravoresto.ca 
514 277 4787 * 514 679 4583 * 514 814 6344 

C R I S T I N A

A R A B A D J I
Cel : 514-463-9668

Bureau : 514-388-1588
caskylawn@gmail.com

Meilleurs tarifs et excellent service pour voyager partout dans le monde

Specialite        
*pays du l’Europe de l’est
*assurances voyages
*forfait sud
*location de voitures et hôtels
*circuits personnalisés

Tous les prix incluent la contribution des clients 
au FICAV de 0.20 $/1000 $  Titulaire d'un permis du Quebec

433 Chabanel O., bur. 111, Montreal, QC, H2N 2J3

Д о н е с е т е в а ш е т о в и н о  

L T R H P T D RED ONE Systeme de son Eclarage   Vente #& Instalation
ALEX (514) 886 1084

Зала
за банкети

Шведска маса
Разнообразно меню9

) 0/ варианта горещо блюдо
* морски продукти, рибни блюда

* шашлик 
* салата, десерт

Всеки
петък

Диско DJ 

Караоке
клуб

ВЕЛИКДЕНСКИ КОЗУНАЦИ 
Боя за яйца

Вита баница 7 дни 
със сирене и спанак

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН НА ВСИЧКИ НАШИ КЛИЕНТИ!

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН !
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Магазин София пожелава 
на клиентите си крепко здраве и успешна 2014 година!

Работно време         
Понеделник-неработен ден
Вторник- 9.00 - 18.30 ч.            Сряда- 9.00 - 18.30 ч.  
Четвъртък - 9.00 - 19.00 ч.        Петък - 9.00 - 20.00 .ч 
Събота - 8.30 - 18.00 ч.           Неделя - 9.00 - 17.00 ч.

(514) 332 -2806   2737,  Salaberry Ave.  (Aut. 15 nord, exit 4)

Зала за банкети 
Шведска маса
Разнообразно меню:
* 10 варианта горещо блюдо

Донесете вашето вино!
150 места, паркинг      Резарвирайте предварително!

6925 av. du Park, Montreal, QC, H3N 1X7 
514 277 4787 * 514 679 4583 * 

www.bravoresto.ca 

* морски продукти, 
рибни блюда
* шашлик 
* салата, десерт

Music  
Red one

(514) 886 1084

Systeme de son 
Eclarage

Vente & 
InstalationИзработка и дизайн на рекламни Флаш 

анимирани и статични банери, фирмено 
лого. 

Цялостен графичен дизайн.
www.designergraphic.me

 
Д-р  Н а с т я   К о т е в а, D.M.D.                                                                                        

З Ъ Б О Л Е К А Р 
Tél: (438) 934-8181  (514)-699-5232

Приемаме застраховки и  welfare
 Avec rendez-vous seulement, SVP

 11445, Av. Jean-Meunier, Montréal Qc, H1G 4T3
 (coin H.-Bourassa E.)  Métro Henri-Bourassa

24 януари
Татянов ден

Музикално 

шоу: всеки 

петък-

събота-

неделя

слънчогледова 
халва, боров мед,  
царска туршия,  
нектар от кайсии, 
праскови, банани
първомайска 
лютеница,  овче 
сирене, балкански 
кашкавал,  шипков 
мармалад, вафли 
Морена,  суджук, 
луканка, създърма,  
кебапчета, 
шпеков салам

Ì à ë ê è  î á ÿ â è

“Ìîí ðå àëü-Òî ðîí òî” 
Êà íà äñ êè âåñò íèê   íà ðóñ êè åçèk

òåë.:   (514) 767-4468  

ДОМАШНИ СЛАДКИ 
**************************

За вашите семейни празници торти 
по индивидуална поръчка.

За повече информация може да ми се обадите 
на тел: 514- 253 0224 или да ми пишете 
на email- les-capricesucres@gmail.com, 

Венци
**************************

Продават се 
два кожени дивана (3 + 2); тъмно-жълти на цвят; модерен

стил; добро състояние 
(Можете да прочетете повече в Kijiji 448308763); 

по договореност;
За контакт тел 514 344 0856. (Ако се включи секретар, моля,

оставете съобщение с вашия тел.)
vasnatalie@yahoo.com
************************

Търся
работа-стаж във фирма като commis au bureau 

rasoloarilala1@yahoo.fr
*****************  

Лъчезар Станчев 
- магистър по химия UQAM 2012,

се обръща към всички българи в Квебек и Канада, 
работещи в областта на химията и фармацията,

с молба за контакти 
свързани с професионалната релизация в тези области.

(514) 706 6369
*********************

Туристическа Агенция
“ SKY LAWN”

предлага постоянно работно място.
Тел. за връзка: (514) 463- 9668 

Кристина Арабаджи 
***

ПРЕДЛАГА
Lachezar Stanchev maitrise en chimie a UQAM 2012, donne

des cours prives en chimie  pour le secondaire 
(4 ime, 5 ime...annee).  

Contacts:  tel. (514) 706 6369,  lstanchev@yahoo.com  
*********

Offres d’emploi :
1. Forever 21 est en recherche de gestionnaire de stock

(Stock Mgr) - Magasin # 355
Responsabilités: aide le gérant de boutique à créer, à promouvoir

et à superviser une boutique agréable et rentable
Exigences de l'emploi : 1 à 2 ans d'expérience en gestion de 

commerce détail avec un accent sur l'expédition et la réception
Lieu : 0355 - F21 - De La Montagne, Montreal Quebec  H3G 1P3

Contacts: tel. : 514 284-3145
**********

2. Argon 18 recherche un(une) assembleur 
/assembleuse de bicyclettes.

Responsabilités: Assembler les vélos. Vérifier les recettes (fiche
d’assemblage). Signaler les besoins de pièces et d’accessoires.

Monter les vélos suivant les exigences
techniques/procédures/quantité

Exigences et conditions de travail: 
Diplôme d'études secondaires (général) (DES)

Terminé. Années d'expérience reliées à l'emploi : 
3 à 5 années d'expérience

Lieu: 6833 avnenue de l'Épée Montréal (Québec) H3N2C7 
Contacts: courriel:kim@argon18bike.com, tel.: 514-271-2992

**********
3. CUISINE CROTONE INC. Recherche travailleur

à la production-fabrication des meubles
Responsabilités: aissister le directeur de la production

Exigences et conditions de travail: Niveau d'études :  Collégial
(DEC) - Terminé. Années d'expérience reliées à l'emploi :

3 à 5 années d'expérience
Lieu : 9800 Maurice duplessis Montréal (Québec) H1C1G1
Contacts : Maria Fédérici (administration/RH) télécopieur : 

514-648-293 (courrier électronique) :
mfederici@crotonekitchens.com

**********
4. Recherche de préposé/préposée 

aux bénéficiaires - soins à domicile.
Responsabilités : Aider à certaines activités (marcher); 

faire les courses; habiller; donner les soins d'hygiène etc. 
Exigences et conditions de travail: Secondaire, 

formation de préposé/préposée aux bénéficiaires, 
1 à 6 mois d'expérience, PDSB obligatoire

Lieu : Montréal (Québec) H1E1H9
Contacts : tel. : 514-881-8442 entre 9 h 30 et 20 h 30. 

Les postes sont disponibles immédiatement. 
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П Р О Д А В А
С Е

Б И З Н Е С -
П Е Р А Л Н Я
на самообслужване

с постоянна клиентела 

тел:  (438) 995 4606
английски, български, руски  
(438) 990 8725  френски

А в т о с е р в и з Р О З А
ВЛАДИМИР

Всички марки
Диагностика, Сервиз,
Реморкаж, Масло, Гуми,
Ауспуси

Нашите уроци
по кормуване са гаранция

за успешен изпит
пред SAAQ

- express-appointment
- н а з н а ч а в а н е
на шофъор-
ски изпит
- правилник
( и на CD -
ROM )

Roman
(514) 865 2455

( 4 5 0 )  6 6 7  3 3 1 8

CENTRE DU
PNEU 

5/72 RS, I@BPTDR+ N-
Pneus neuf  &  usages
installation & balance-

ment
sdk- '403( , 8/2 8117 

bdkk  '403( ,  838 5644

Àòåëèå À
Павел Анастасов

Мебели по поръчка
кухни, бани, салони 

Безплатни Естимация 
и План 3-B

399 ave. Marien, Montreal

(514) 963 - 4692
pavelanastassov@yahoo.fr

Икони
за закупуване  

Художник  
Бойко Димов  

(450) 834-1066

Aleksander Shachnovich
(514) 652 - 1965

Gdko enq9
Back pain, Miscle aches, Joint pain, 
Insomnia, Migraine, Kidney stones, 

Varicose veins, Cellulite
Stress relief ***  Restoration of immunity

Професионална и м и г р а ц и я
Бизнес имиграция

'инвеститори+ предприемачи+ свободни професии(
Семейно спонсортво Получачане и продължашане на визи

Камила Алмаева  'Q3/5632(  
Член на съвета по регулиране+ дейността на кон-
султантите по имиграционни въпроси на Канада

vvv-j`l`,hllhfq`shnm-bnl
dl`hk 9 hmen?j`l`,hllhfq`shnm-bnl 

'403(  46/ 0207

(514) 998
KEMI
(5364) 

Dans Salon“DJ
Coiffeur”

5955 rue Verdun
Verdun, Qc, H4H 1M5
M. Verdun, Aut.107 O.

Камелия
Цоневa
20 години опит като фризьорка

М а с о т е р а п и я
П ъ т я т  на е н е р г и я т а

Консултации – курсове
Психотерапия

Работа с енергии
Работа с духа и тялото

Иван Грение
(450) 834-4981

3344 Uhmbdms L`rrdx+ Q`vcnm+ PB+ I/J0R/
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Êà íà äñ êè âåñò íèê   íà ðóñ êè åçèk

òåë.:   (514) 767-4468  

ДОМАШНИ СЛАДКИ 
**************************

За вашите семейни празници торти 
по индивидуална поръчка.

За повече информация може да ми се обадите 
на тел: 514- 253 0224 или да ми пишете 
на email- les-capricesucres@gmail.com, 

Венци
**************************

Продават се 
два кожени дивана (3 + 2); тъмно-жълти на цвят; модерен

стил; добро състояние 
(Можете да прочетете повече в Kijiji 448308763); 

по договореност;
За контакт тел 514 344 0856. (Ако се включи секретар, моля,

оставете съобщение с вашия тел.)
vasnatalie@yahoo.com
************************

Търся
работа-стаж във фирма като commis au bureau 

rasoloarilala1@yahoo.fr
*****************  

Лъчезар Станчев 
- магистър по химия UQAM 2012,

се обръща към всички българи в Квебек и Канада, 
работещи в областта на химията и фармацията,

с молба за контакти 
свързани с професионалната релизация в тези области.

(514) 706 6369
*********************

Туристическа Агенция
“ SKY LAWN”

предлага постоянно работно място.
Тел. за връзка: (514) 463- 9668 

Кристина Арабаджи 
***

ПРЕДЛАГА
Lachezar Stanchev maitrise en chimie a UQAM 2012, donne

des cours prives en chimie  pour le secondaire 
(4 ime, 5 ime...annee).  

Contacts:  tel. (514) 706 6369,  lstanchev@yahoo.com  
*********

Offres d’emploi :
1. Forever 21 est en recherche de gestionnaire de stock

(Stock Mgr) - Magasin # 355
Responsabilités: aide le gérant de boutique à créer, à promouvoir

et à superviser une boutique agréable et rentable
Exigences de l'emploi : 1 à 2 ans d'expérience en gestion de 

commerce détail avec un accent sur l'expédition et la réception
Lieu : 0355 - F21 - De La Montagne, Montreal Quebec  H3G 1P3

Contacts: tel. : 514 284-3145
**********

2. Argon 18 recherche un(une) assembleur 
/assembleuse de bicyclettes.

Responsabilités: Assembler les vélos. Vérifier les recettes (fiche
d’assemblage). Signaler les besoins de pièces et d’accessoires.

Monter les vélos suivant les exigences
techniques/procédures/quantité

Exigences et conditions de travail: 
Diplôme d'études secondaires (général) (DES)

Terminé. Années d'expérience reliées à l'emploi : 
3 à 5 années d'expérience

Lieu: 6833 avnenue de l'Épée Montréal (Québec) H3N2C7 
Contacts: courriel:kim@argon18bike.com, tel.: 514-271-2992

**********
3. CUISINE CROTONE INC. Recherche travailleur

à la production-fabrication des meubles
Responsabilités: aissister le directeur de la production

Exigences et conditions de travail: Niveau d'études :  Collégial
(DEC) - Terminé. Années d'expérience reliées à l'emploi :

3 à 5 années d'expérience
Lieu : 9800 Maurice duplessis Montréal (Québec) H1C1G1
Contacts : Maria Fédérici (administration/RH) télécopieur : 

514-648-293 (courrier électronique) :
mfederici@crotonekitchens.com

**********
4. Recherche de préposé/préposée 

aux bénéficiaires - soins à domicile.
Responsabilités : Aider à certaines activités (marcher); 

faire les courses; habiller; donner les soins d'hygiène etc. 
Exigences et conditions de travail: Secondaire, 

formation de préposé/préposée aux bénéficiaires, 
1 à 6 mois d'expérience, PDSB obligatoire

Lieu : Montréal (Québec) H1E1H9
Contacts : tel. : 514-881-8442 entre 9 h 30 et 20 h 30. 

Les postes sont disponibles immédiatement. 
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се обръща към всички българи в Квебек и Канада, 
работещи в областта на химията и фармацията,

с молба за контакти 
свързани с професионалната релизация в тези области.

(514) 706 6369
*********************

Туристическа Агенция
“ SKY LAWN”

предлага постоянно работно място.
Тел. за връзка: (514) 463- 9668 

Кристина Арабаджи 
***

ПРЕДЛАГА
Lachezar Stanchev maitrise en chimie a UQAM 2012, donne

des cours prives en chimie  pour le secondaire 
(4 ime, 5 ime...annee).  

Contacts:  tel. (514) 706 6369,  lstanchev@yahoo.com  
*********

Offres d’emploi :
1. Forever 21 est en recherche de gestionnaire de stock

(Stock Mgr) - Magasin # 355
Responsabilités: aide le gérant de boutique à créer, à promouvoir

et à superviser une boutique agréable et rentable
Exigences de l'emploi : 1 à 2 ans d'expérience en gestion de 

commerce détail avec un accent sur l'expédition et la réception
Lieu : 0355 - F21 - De La Montagne, Montreal Quebec  H3G 1P3

Contacts: tel. : 514 284-3145
**********

2. Argon 18 recherche un(une) assembleur 
/assembleuse de bicyclettes.

Responsabilités: Assembler les vélos. Vérifier les recettes (fiche
d’assemblage). Signaler les besoins de pièces et d’accessoires.

Monter les vélos suivant les exigences
techniques/procédures/quantité

Exigences et conditions de travail: 
Diplôme d'études secondaires (général) (DES)

Terminé. Années d'expérience reliées à l'emploi : 
3 à 5 années d'expérience

Lieu: 6833 avnenue de l'Épée Montréal (Québec) H3N2C7 
Contacts: courriel:kim@argon18bike.com, tel.: 514-271-2992

**********
3. CUISINE CROTONE INC. Recherche travailleur

à la production-fabrication des meubles
Responsabilités: aissister le directeur de la production

Exigences et conditions de travail: Niveau d'études :  Collégial
(DEC) - Terminé. Années d'expérience reliées à l'emploi :

3 à 5 années d'expérience
Lieu : 9800 Maurice duplessis Montréal (Québec) H1C1G1
Contacts : Maria Fédérici (administration/RH) télécopieur : 

514-648-293 (courrier électronique) :
mfederici@crotonekitchens.com

**********
4. Recherche de préposé/préposée 

aux bénéficiaires - soins à domicile.
Responsabilités : Aider à certaines activités (marcher); 

faire les courses; habiller; donner les soins d'hygiène etc. 
Exigences et conditions de travail: Secondaire, 

formation de préposé/préposée aux bénéficiaires, 
1 à 6 mois d'expérience, PDSB obligatoire

Lieu : Montréal (Québec) H1E1H9
Contacts : tel. : 514-881-8442 entre 9 h 30 et 20 h 30. 

Les postes sont disponibles immédiatement. 
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П Р О Д А В А
С Е

Б И З Н Е С -
П Е Р А Л Н Я
на самообслужване

с постоянна клиентела 

тел:  (438) 995 4606
английски, български, руски  
(438) 990 8725  френски

А в т о с е р в и з Р О З А
ВЛАДИМИР

Всички марки
Диагностика, Сервиз,
Реморкаж, Масло, Гуми,
Ауспуси

Нашите уроци
по кормуване са гаранция

за успешен изпит
пред SAAQ

- express-appointment
- н а з н а ч а в а н е
на шофъор-
ски изпит
- правилник
( и на CD -
ROM )

Roman
(514) 865 2455

( 4 5 0 )  6 6 7  3 3 1 8

CENTRE DU
PNEU 

5/72 RS, I@BPTDR+ N-
Pneus neuf  &  usages
installation & balance-

ment
sdk- '403( , 8/2 8117 

bdkk  '403( ,  838 5644

Àòåëèå À
Павел Анастасов

Мебели по поръчка
кухни, бани, салони 

Безплатни Естимация 
и План 3-B

399 ave. Marien, Montreal

(514) 963 - 4692
pavelanastassov@yahoo.fr

Икони
за закупуване  

Художник  
Бойко Димов  

(450) 834-1066

Aleksander Shachnovich
(514) 652 - 1965

Gdko enq9
Back pain, Miscle aches, Joint pain, 
Insomnia, Migraine, Kidney stones, 

Varicose veins, Cellulite
Stress relief ***  Restoration of immunity

Професионална и м и г р а ц и я
Бизнес имиграция

'инвеститори+ предприемачи+ свободни професии(
Семейно спонсортво Получачане и продължашане на визи

Камила Алмаева  'Q3/5632(  
Член на съвета по регулиране+ дейността на кон-
султантите по имиграционни въпроси на Канада

vvv-j`l`,hllhfq`shnm-bnl
dl`hk 9 hmen?j`l`,hllhfq`shnm-bnl 

'403(  46/ 0207

(514) 998
KEMI
(5364) 

Dans Salon“DJ
Coiffeur”

5955 rue Verdun
Verdun, Qc, H4H 1M5
M. Verdun, Aut.107 O.

Камелия
Цоневa
20 години опит като фризьорка

М а с о т е р а п и я
П ъ т я т  на е н е р г и я т а

Консултации – курсове
Психотерапия

Работа с енергии
Работа с духа и тялото

Иван Грение
(450) 834-4981

3344 Uhmbdms L`rrdx+ Q`vcnm+ PB+ I/J0R/
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