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

Ако спечеля, печеля за цял народ.
ако загубя, губя само мене си.

CENTRE CULTUREL CANADIEN-BULGARE

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

Le prémier journal bulgare à Montréal *** Prémier numéro du journal : le 20 décembre 2001

vol. XV / N: 76 / 2016 ***

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

5000 exemplaires *** Gratuit

Културен център „Зорница” Монреал 6767 CDN #693.3 (514) 629 6951 spirituel.zornica@gmail.com

КИРИЛ СТОЯНОВ Учител по личностно развитие, работещ в Европа, Азия и Америка, ученик на Сатя Сай Баба
1. Инициации в Традиционно Рейки и М О Н Р Е А Л 08.09.16 Филм АВАТАРИТЕ + Медитации за
Изчистване на всякакви колебания+
Сила+Рейки или «Как да се лекуваме сами?» 6767 CDN #602
Финансово благополучие+Бъдеще

ФИЛИАЛИ

Côte-des-Neiges - 10.00 - 13.35 ч. 6767 Côte des Neiges, 6 et.,# 693.3, Montréal, QC, H3S 2T6
BROSSARD - 10.00 - 13.35 ч.
Българско Училище
LAVAL - 14.30 - 18.05 ч.
Б Ъ Л Г А Р С К И ЕЗИК
за Деца и ЧУЖДЕНЦИ
А Н Г Л И Й С К И ЕЗИК
за Деца и Възрастни
ФРЕНСКИ ЕЗИК - ПРАКТИКА
с българи и канадци
ПИАНО * БАЛЕТ * РИСУВАНЕ*
МАТЕМАТИКА
НАРОДНИ ТАНЦИ
за Деца и Възрастни по Филиали

„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
Ученици
Младежка група

от 3 до 5 год.
от 5 до 13 год.
от 14 до 18 год +

НЕ СЕ ГАСИ, ТУЙ ЩО НЕ ГАСНЕ!

2. Посвещения в Рейки символи на Новото М О Н Р Е А Л 09.09.16
време
6767 CDN #602

Изчистване на съзнателни и несъзнателни страхове

3. Индивидуални и групови медитации»

Т О Р О Н Т О 11.09.16
виж Монреал

6897 Postmaster Ridge,
Mississauga, ON, L5W 1C5

4. Регресия, като процедура и обучение
(желаещи се научават как да правят
Регресия на други хора)

КИТЧЕНЕР 12.09.16

Очаква се 12-ти или 13-ти септември

НИАГАРА
КАЛГАРИ

13.09.16

Очаква се 12-ти или 13-ти септември

17.09.16

5924 18 ave NE, Calgary, T1Y 1P1

КВЕБЕК

20.09.16

Очаква се 20-ти или 21-ви септември

ОТАВА

21.09.16

Очаква се 20-ти или 21-ви септември

5. Консултации
6. Специални еднодневни антистресови
програми от Изтока,
подходящи за
абсолютно всички, които имат нужда и
желание
7. Посвещение в специална Mантра за
щастие и вътрешна хармония, придружена
със символ за защита и увеличаване на
ендорфините (хормоните на щастието)

C É R É M O N I E A M É R I N D I E N N E de Purification

Centre culturelle “Zornitza”

CÉRÉMONIE
AMÉRINDIENNE

ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМОСТ



Ceremonie de PURIFICATION
pour accueillir
la Nouvelle Energie
selon la tradition AUTOCHTONE
d’Amérique de Nord
CATHERINE CHEEZO Femme-Médecine,
nation Cree, Gardienne de la pipe sacrée
et Gardienne de la loge de sudation

10.09.2016, samedi, 11.00 h
$ 15

6767 Cote des Nejges, 6 et,
salle 697, MTL, QC, H3S 2T6
(514) 629 - 6951
amerindiens.zornica@gmail.com

Permis courtier immobilier agréé DA /
Certified Real estate broker licence AEO
stan.rashev@gmail.com
514-994-1030
bestmortgagemontreal.com

Montréal - 10.09.16, 11h, 6767 CDN, #697

Courtier immobilier
hypothécaire

vsandreva@gmail.com

ФИНАНСИРАНЕ
ИПОТЕКА КРЕДИТ






При покупка на жилище
(0 downpayment, self-employed …);
Рефинансиране: при предстоящи ремонти,
за покупка на друга недвижимост;
Финансиране при покупка на многоквартирни блокове (5, 6 ап и повече, мин. Dpmt 15% );
Новопристигнали: първи кредитни карти,
кредитни линии;
Помощ при проблеми с кредитни задължения.
3080 Le Carrefour #100B, Laval Qc H7T 2R5

514-575-6123, anton@iassure.ca
iAssure Financial Services
800 boul. Décarie, St-Laurent, QC

Зорница

Български Корен

Година
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Розмари Де Мео, България

Равносметка и споделяне

Снощи пристигна това видео. Негов автор е Тодор
Йорданов - българин, който живее в Канада почти 30
години.
Тези няколко минути са ми голям подарък и с гордост ги
споделям тук.
Преди дни си дойдох от Канада.
Бях там, за да разкажа на българските емигранти за
българския им корен.
Малко преди да замина ме сполетя мисълта какъв
огромен цинизъм може да бъде това! И за първи път
усетих колебание. Как ще говоря за духа на корена на
хора, избрали да са далеч от него? Имат ли нужда от това?
Между тях има хора, които не са се връщали в България
повече от 20 години. Българи ли са те изобщо?
Има такива, получили навремето статут на бежанци. От
какво са бягали? Какво да им кажа точно на тях? И трябва
ли?
Седнах и промених семинара, сменях теми, спестих някои
думи, други прекроих...
Един час преди първия семинар в Торонто, изпуших една
цигара на забранено за пушене място и взех решение –
ще бъде, както е било винаги! Всяка дума ще бъде същата,
както в България! И ще говоря пред тези хора, както говоря
с всеки българин тук. И така стана.
Ще започна отзад напред с извода, до който достигнах.
Българите зад граница, независимо от колко време са там
и по каква причина, ОСТАВАТ БЪЛГАРИ!
Те разбиха категорично страховете и съмненията ми още в
първите минути на всеки семинар!
Благодаря за всички подозрително присвити очи в първите
минути, за всеки предизвикателен въпрос в началото и за
всяка последвала взаимна усмивка след това.
Тодоре и двамата знаем, че без теб нямаше как да се случи!
Тодор е стар мой приятел, с който се видяхме през лятото
за първи път от 28 години. Качихме се на Рилските езера.

След няколко дни той заяви „Идваш в Канада! Не знам
точно какво е това с корена, дето го правиш, но го искам
в Канада!”
Тодоре знаеш, че не ти повярвах в началото... Ама и ти не
знаеше в какво се забъркваш и в какво ще се превърне,
нали?!
Е, реченото ни беше сторено!
После се появиха и едни сърцати българки Руска Бодурова,
Валентина Будникова, Анастасия Върбанова, Ива Беличка,
Силви Стоянова.
Дами, благодаря ви за куража, помощта и здравото рамо!
На Дарина Петрова Цоневска, която е учителка в
българското училище в Бостън искам да кажа, че за мен е
голямо признание, че долетя чак от Щатите, за да се видим!
И ще се видим пак, обещавам! Радиана Козарева, сигурна
съм, че децата на БЪЛГАРЧЕ са в правилните ръце! Не ги
изпускай! Нали знаеш, българският родител понякога се
оправя со доста кютек! И с много обич. Точно ти я имаш
тая дарба!
Ще разкажа само едно нещо от срещите ми с емигрантите.
Другото си е мое и тяхно.
Сред десетките въпроси, които валяха на края имаше
един, който никой не смееше да зададе, а аз дълго очаквах.
Дойде чак на последния семинар, в Монреал. Жорж
Кацарски (ще видите това момче във видеото) и неговите
родители бяха пропътували 250 км. от Квебек, за да дойдат
на семинара.
След като 5 часа бях говорила за силата на българския
корен и хората бяха преживели връзката си с него, Жорж
зададе въпроса:
„Розмари, а има ли хора без корени?”
Залата притихна. Жорж продължи:
„...Аз съм роден тук. Когато нашите ме заведат
в България...не усещам нищо. Когато се прибера в
Квебек...още повече. Все едно...си нямам корени...
възможно ли е?”
Толкова беше тихо в залата...
Знаех, че това момче посмя да зададе единствения въпрос,

който стискаше толкова хора за гърлото, родители на
деца, родени далеч... Отговорих му. Сега ще отговоря и
тук, за да го прочетат и тези, които не посмяха да попитат,
а не бяха в онази зала.
ХОРА БЕЗ КОРЕНИ НЯМА!!!
Когато душата се връща отново, тя избира земята и
родителите. Тогава се свързва и с Корена. Това е началото на
нейния Път и на нейното учене. Коренът е принадлежност,
основа и отправна точка. В Корена са и силата, и здравето,
и устрема по Пътя.
Когато родителите са от една земя, а ти Жорж, си избрал
да се родиш на друга, задачата е мъничко по-сложна, но е
още по-голям дар – СВОБОДАТА!
Ти си по-свободен от мен, Жорж! И от родителите си. Полесно ще се случва Пътуването ти и ще бъде и по-шарено.
Просто пътувай. Нека и България и Канада бъдат твои
пристанища, ще има и други... Но ще дойде ден, в който
ще разбереш къде ти е Корена. Той ще ти даде знак и ще
чуеш гласа му. Тогава ще чуеш приказката му не с болезнен
копнеж, а в приключение. И свързването ще се случи
в радост! Тогава, по всяка вероятност твоята приказка
ще бъде най-истинска, защото разказвачът й ще бъде
наистина мъдър. Ще е видял свят, ще е пътувал по-дълго...
Така че единственото, което мога да ти кажа е „На добър
път, Жорж!”
На всички българи в онези зали: Благодаря за всяка сълза,
пролята на 7000км. от България, за всяка буря, разразила
се в тишина и за всяка малко по-силна прегръдка на края,
на раздяла!
Това е, приятели.
Преди шест дни кацнах от Торонто.
Три дни след това вече бях в Родопите. Онзи ден валя
приказен сняг в село Косово... набрах си здравец, измих
пръстта от ръцете си в тревата... и всичко си дойде на
мястото.
У дома съм!
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Месец С Е П Т Е М В Р И
КРЪСТОВДЕН
Приказка за Кръста и Честното дърво на българите
Казват, че кръста е знакът на знаците. Двете кръстосани линии са един
от най-могъщите символи много
преди Христа.За маговете-езичници кръстът е символ на четирите
елемента: въздух, земя, вода и огън.
Кръстът и огъня са тясно свързани и
дълбоко почитани. Всеки път, когато древния слънцепоклонник искал
да извърши своя обред, той съединявал две парчета от точно избрано
дърво във форма на кръст и с помо-

щта на триене получавал свещения си огън за своя Бог. Историята
на кръста е дълга и прекрасна, но
нека свърша моята си работа и да
ви разкажа за Българският кръст!
ЕЛБЕТИЦАТА
–
БЪЛГАРСКИЯТ КРЪСТ
Чували ли сте за нея? Елбетицата
или така наречения Двоен български кръст е най-популярния мотив
в българските шевици. По своята същност тя представлява едно
от най древните изображения на
слънчевите календари. Двойният
кръст показва осемте най-важни
слънчеви позиции - слънцестоенията, равноденствията и четирите
позиции между тях.
Елбетицата се среща в различни
варианти, повечето изградени от
растителни, животински и антропоморфни мотиви. Най-чистата форма, стояща в основата, е два кръстосани кръста - кръстатки. Символът
е именуван според това, на какво
прилича по форма. Най-известни
са имената „колото“, „грошанката“,
„трапезата“, „голямото коло“, „зелената нишка“. Известни са най-вече
сравненията на думата „елбетица”
с чувашките alp - герой и jalvy - магьосник. Много по-важно е, че коренът е открит в първобългарската

история, където се среща титлата
„алпбагатур“. През цялото средновековие символът е използван като
олицетворение на българската
мощ.
В България елбетицата от векове се
поставя на много от обредните хлябове и символиката често се бърка
с християнския кръст.
Този символ дотолкова е свързан
с българите, че е главен символ и
в земите където е съществувала
Волжка България! Интересен факт
е , че двойния кръст в руската бродерия се нарича Български Кръст!!!

ят въпрос:
ПО КОЙ ПЪТ ДА ПОЕМА?
От кой Път да се откажа и кой път
да избера?

ОБРЕДЪТ НА ЧЕСТНОТО ДЪРВО
(извършва се на Кръстовден)
В православната християнска вяра
празникът Кръстовден се именува
Въздвижение на Светия кръст Господен.
В старата българска вяра: Кръстовден се именува Кръстопътен
ден, Честния ден! Празникът е в
чест на есенното равноденствие .
В момента, когато деня и нощта се
пресичат, а в центъра е Слънцето,
душата застава на кръстопътя си и
прави своя избор. На този ден българинът почита кръста като Честното дърво. Човекът застава очи в очи
с Душата си и си задава най-важни-

МЯСТОТО НА ТАЙНСТВОТО
Обикновено кръстовото тайнство
се извършва под вековно дърво
или на кръстопът. Култът към дървото е типичен за българите. Не
случайно старите оброчища са
правени под вековни дървета. Българинът е почитал най-дългопаметното живо същество на земята и е
ходил при него да споделя тайни,
мъки и радости. Затова на много от
кръстовете ни има украса от растителни елементи. На особена почит
е дъба, наричат в някои краища
гальовно „дъбица“. За това на Кръстовден личното честно тайнство на
душата се извършва под такова ста-

Коя е новата ми битка и в чие име
ще бъде водена?
Кое е старото, което ще загърбя и
новото, към което ще гледам?
Дали Пътят, по който вече вървя ми
носи Благо и Радост или отдавна се
е превърнал в омагьосан Кръг на
ослепели спътници?

ро и силно дърво – Честно дърво!
ЗА ЧЕСТТА И ДУШАТА
Обикновено човек не общува с Душата си. Защото тя трудно се лъже,
но и лесно притихва. Гласът й може
съвсем да изчезне. Така че за общението с Душата се иска сила и обич.
И най-важното – Душата си иска
Истината. Мислили ли сте някога
как се нарича човек, който казва
истината. Нарича се честен човек.
Защо ли? Защо не се казва истинен
, например? Защото в думата честен
се съдържа думата ЧЕСТ. А честта
да се изрича истината не е за всеки. Така че на КРЪСТОВДЕН можете
да имате честта да застанете срещу
себе си и да изречете собствената
си истина. Ако искате и ако сте готови за това.
Самото равноденствие е на 22-ри
септември и това лично тайнство
можете да извършите тогава, когато са го сторвали и предците ни. Но
можете да го сторите и на християнския празник, на 14-ти септември.
Нека всеки българин да действа и
обича според Вярата и Волята си!
С почит: Розмари Де Мео
www.narichane.com
фейсбук : Розмари Де Мео
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Безвъзмезден проект „Правна беседа“
На тази страничка ще публикуваме най - интересните и полезни за широката публика на вестника
отговори на зададени от Вас въпроси.
Правният ни консултант ще бъде адвокат Нина Господинова,
която вече познавате от предишни броеве на вестника.
Можете да се обръщате къмнея на електронния адрес: adv.ngospodinova@gmail.com
или на електронния адрес на редакцията.
Поверителността на личните Ви данни е гарантирана.
Очакваме Вашите въпроси!

ПРАВНА БЕСЕДА

ПРАВО НА НАСЛЕДЯВАНЕ
ТИПИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Зорница
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Адвокат Нина Господинова
(Продължение от брой 75)

Въпрос: С бившият ми
съпруг имаме двойно гражданство
- българско и канадско. Преди
няколко месеца се разведохме.
Това лято ми предстои пътуване до
България. Към кого да се обърна за
признаване на бракоразводното
решение в България? Нужен ли ми е
адвокат и мога ли да действам чрез
пълномощник?
Отговорът на Вашия въпрос
може да бъде както съвсем кратък,
така и по-обстоятелствен. В общи
линии процедурата, която Ви
интересува е административна, а
не съдебна. Все пак, в конкретния
случай, не става дума за изпълнение
на чуждестранно съдебно решение,
а само за признаването му от
българската администрация. Това
означава, че спокойно може да
се справите без адвокат. Можете
също да бъдете представлявана от
пълномощник, снабден с изрично
пълномощно. Компетентният орган
е кметът на общината или на района
по постоянния Ви адрес в България.
А сега, за улеснение на
нашата читателка, а и на всички Вас,
които се интересувате от повече
подробности относно процедурата
по признаване на чуждестранни
съдебни
решения,
ще
дам
разясненията по-долу:
На първо място следва
да
уточним,
че
процедурата
е приложима не само към
чуждестранни съдебни решения,
но и към всички останали
несъдебни публични актове, които
касаят гражданското състояние
и гражданската регистрация на
физическите лица като например,
освен прекратяване на брак (с
развод, унищожаване на брак
или обявяването му за нищожен),
чуждестранните актове може да
се отнасят и до установяване и
оспорване на произход, допускане,
унищожаване или прекратяване
на осиновяване, промяна на име,
ограничаване на родителски права
и лишаване от такива, както и до още
много други актове, отнасящи се до
промени в гражданското състояние
на лицата, извършени съобразно
нормативната уредба на съответната
държава.
Действащата към настоящия
момент правна уредба на тази
материя разделя процедурите на
два основни вида: производство
по
екзекватура
–
отнасяща
се до съдебно признаване на
чуждестранни осъдителни решения
с цел допускане на изпълнението
им на територията на Р. България
(на която няма да се спирам в

този отговор) и така наречената
инцидентна проверка – която
касае признаване на чуждестранни
съдебни и несъдебни актове,
които
нямат
изпълнителна
сила, а само установително или
конститутивно действие. Тяхното
разнообразие е голямо и тъй като
признаването им не ще доведе
до предприемане на мерки за
принудителното им изпълнение, то
и предвидената за това процедура
е олекотена в сравнение с тежката
съдебна процедура, предвидена
за признаване на осъдителните
съдебни решения.
И
тъй,
конкретно
бракоразводните
решения,
както и останалите съдебни и
несъдебни актове, които посочих
по-подробно във втория параграф
на отговора ми, се признават
по реда на чл. 118 от Кодекса на
международното частно право.
Процедурата е регламентирана като
административна и протича пред
съответната община, т.е. компетентен
орган е кметът на общината или на
района по постоянния Ви адрес в
България.
Процедурата започва по
писмена молба в свободен текст,
към която следва да приложите
следните документи, подробно
изброени в чл. 119, ал. 2 и 3 от КМЧП:
1.
ПРЕПИС
от
съдебното
решение или съответния акт, заверен
по надлежния ред от чуждестранния
орган, който го е издал;
2.
УДОСТОВЕРЕНИЕ,
че
решението е влязло в сила от
съответния съд (ако става въпрос за
съдебно решение);
3.
ДЕКЛАРАЦИЯ с нотариална
заверка на подписа Ви, с която
декларирате,
че
са
спазени
условията, посочени в чл. 117, т. 3 и
4 КМЧП, а именно, че между същите
страни, на същото основание и за
същото искане няма влязло в сила
решение на български съд, както
и че няма висящо производство
пред български съд, образувано
преди
чуждото
дело,
чието
признаване и изпълнение се иска;
4.
ПЪЛНОМОЩНО,
което
следва да е изрично, в случай, че
не можете да действате лично пред
общината.
Документите,
които
представяте трябва да бъдат
легализирани и преведени на
български език, като преводът
следва
да
е
заверен
от
Министерството
на
външните
работи по законоустановения ред.

В общината ще проверят дали според
разпоредбите на българското право
чуждестранният съд или орган е
компетентен за издаване на акта,
чието признаване се иска, бил ли
е връчен на ответника препис от
исковата молба, дали страните са
били редовно призовани и дали не са
били нарушени основни принципи
на българското право, свързани
с тяхната защита, както и дали
чуждестранният акт не противоречи
на законовите разпоредби в
България и на добрите нрави.
Решението за признаване
на
чуждестранното
решение
трябва да бъде взето в 30
дневен срок от подаване на
молбата по аргумент от чл. 57 от
Административнопроцесуалния
кодекс.
В следствие на положително
решение от страна на общинската
администрация, същата следва
да внесе съответните промени в
регистрите за гражданско състояние
и в регистрите на населението,
които да отразят промените в
гражданското
Ви
състояние,
променено
с
чуждестранното
решение.
Отказът на кмета да признае
чуждестранното
решение
е
предпоставка за подаване на
установителен иск пред Софийския
градски съд. В този случай, Ви
препоръчвам да наемете адвокат за
успешно упражняване на правото Ви
на защита в процеса.
Административнопроцесуалния
кодекс.
В следствие на положително
решение от страна на общинската
администрация, същата следва
да внесе съответните промени в
регистрите за гражданско състояние
и в регистрите на населението,
които да отразят промените в
гражданското
Ви
състояние,
променено
с
чуждестранното
решение.
Отказът на кмета да
признае чуждестранното решение
е предпоставка за подаване на
установителен иск пред Софийския
градски съд. В този случай, Ви
препоръчвам да наемете адвокат за
успешно упражняване на правото Ви
на защита в процеса.

ОЧАКВАЙТЕ
ИЗБОРИ и
РЕФЕРЕНДУМ
на 06.11.2016

Изборна Секция в
Културен Център
‘Зорница’

БЪЛГАРСКА Б И Б Л И О Т Е К А
в МОНРЕАЛ
Тел.: (514) 629 -6951
Всяка неделя - 10.30 - 13.30 ч.

БЪЛГАРСКА КЛАСИКА, ЧУЖДА КЛАСИКА, ДЕТСКА,
ДЕТСКА-ЮНОШЕСКА,
ИСТОРИЧЕСКА, ОКУЛТНА,
ХУМОРИСТИЧНА ЛИТЕРАТУРА
ПСИХОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ,
ФАНТАСТИКА, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОТКРИТИЯ СОЦИАЛНИ,
ЛЮБОВНИ,
КРИМИНАЛНИ, ПРИКЛЮЧЕНСКИ РОМАНИ
/над 1000 тома/

Не и се карай, и не и крещи !
Тя - МАЙКАТА, една е, хора!
Ще те прегърне, и ще ти прости.
И ще поеме твоята умора.
Понякога се смее, често плаче.
Косите и са в нежна белота.
А колко много пък за нея значи,
да си защити чедата от Света.
Обрулва ги Живота като сливи,
и брули до последният им ден.
Тя гледа да са все щастливи,
и пали свещ на всеки ден рожден.
çp
Не ги оставяйте самотни!
Обичайте си майките, деца !
Отидат ли си, кой ще ви запълни,
със обич, полупразните сърца.
Кресто Миров

Зорница

Светъл Лъч от България

Година
*брой *71/2014
Брой*XIII
76-2016
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Скъпи сънародници, здравейте!
Тази година, през март, на Благовец
и Сирни заговезни направих първите си семинари в Канада на тема
„Скритото знание на българите”.
За мен, организаторите и тези, които дойдоха срещите ни имаха огромен смисъл.
Беше запалено едно огънче, което убедена съм, стопли много
български души.За това реших
да не прекъсвам връзката.
Тъй като не се знае кога отново
ще има възможност да срещна
очите ви на живо, ще продължа
общуването ни чрез този вестник.

Дано стигне до вас и да ви
предизвика да ми пишете!
Ще започна с основата на Българското знание и важният въпрос:
ЗАЩО ДУШАТА МИ ИЗБРА ДА СЕ
РОДИ ТОЧНО НА ЗЕМЯТА БЪЛГАРСКА?
Обръщам се първо към Българина,
роден в България.
Замислял ли си се как причинно-следствените връзки в твоя живот са започнали да се навързват
точно от този първи избор? Какъв
ли щеше да е животът ти, ако се
беше родил в Германия , или Австралия, или Сирия, или в Торонто?
Защо точно България? Имам ли урок

за учене? Или дар за даряване? Или
работа за вършене? Защо душите
на децата ми, които ще изберат мен,
ще дойдат също на тази земя? Или
ще изберат друга?
ДАРЪТ НА КОРЕНА
Когато човек се роди (отново), казват старите българи, душата му прави първите си два избора – към земята и към родителите. А душата е
направена от Дъхът на Бога и Корена. Първото е онази частица светлина, която отново и отново идва и си
отива. Когато тази Светлина избере
къде да се прояви, се свързва с Корена си (всичко , което е ген и родова памет от предците му). От там се
затърколва земният път. В началото
се завързва точно този възел – НА
ДЪХЪТ И КОРЕНА. И точно в Корена
се съдържа жизнената сила за този
живот, тук и сега. Мъдрият човек,
който знае колко е важен земния
му път, почита винаги първия избор на душата си, защото знае, че от
земята идва силата му. За това през
целия си земен живот се грижи точно за тази земя. Говори езика й, пее
песните й, бере плодовете й, пише
историята й и разказва приказките
й на децата си! И не забравя, че камъкът си тежи на мястото.
ЗА НЕРОДЕНИТЕ В СВОБОДА
Много често на семинар ми задават
логичния въпрос „Защо при наличието на толкова мъдро българско
знание ни заливат с азиатски и ев-

ропейски духовни практики?”. Ще
се опитам да обясня: Всички ние,
родените преди 90-та година, не
сме родени в свобода! Благодарение на комунизма инстинктите на
въображението,
вдъхновението,
правото на избор и гражданската
мисъл са невероятно закърнели.
Понятието ДУХ не е съществувало
твърде дълго време. С идването на
демокрацията, освен икономическите и социални извращения настъпва и едно „особено” търсене в
посока към Духа. Какво се случва,
обаче? Когато наведеш една тръстика, държиш я известно време и я
пуснеш изведнъж, нейният естествен стремеж е да се изправи отново към слънцето. Но преди това тя
рязко се люшва на другата страна.
Тъй като историята ни, фолклорът
ни и родната ни вяра са съзнателно почти унищожени, българинът
светкавично се обръща към „екзотичното ястие“ на софрата. То се
оказва по-пикантно, по-лесно достъпно и освен това предлага бързи
резултати.
А в полуневидимото ни старо знание всъщност има всичко - и сила на
думите, и памет на водата, и символи, и прераждане, и бойни изкуства,
и физически упражнения, и съдба
(карма), и огньове (чакри), и Оренда (универсална енергия) и духовни пътувания, но...изискват търсене
и усилие. Има и още един проблем
- в българското знание има невероятна простота. Като всяко вековно,
гениално и работещо нещо, то е
много просто. Хората, неродени в

свобода имат сериозни комплекси.
Простичките неща и думи не са за
тях. Те обиждат сломения им интелект. Оказва се, че българите имат
нужда от визуализации, ченълинги, констелации, ритрийти, енергетики, духовни места в екзотични
страни и вселенски разум. Убивайки егото си (защото му казват, че е
правилно), те имат все по-насъщна
нужда от самочувствие, но не си
дават сметка за това. Има и друга
категория - националистично настроените българи. Те практикуват
друг начин за избиване на комплекси - упражняват се върху стари и
нови исторически и недотам исторически текстове, доказвайки че
светът е тръгнал от българите.
А КОЯ ВСЪЩНОСТ Е ИСТИНАТА ЗА
СТАРОТО НИ ЗНАНИЕ?
Истината е, че Вярата е според Волята. И според силата на душата,
която я носи! А както вече казах,
точно тази сила е в Корена. Само от
нас зависи, тя да бъде пробудена! За
това обикалям, търся и уча. А търсачите ставаме все повече. Истината не е в книжарницата или в зала
за медитация. Тя е нещо живо, което
има пулс, ударите на сърцето й могат да бъдат чути, само ако се затичате...и останете без дъх. Има една
хубава българска дума – ПриРода.
Ако се позавърнете при родата
може и да чуете истината за Корена
си. Има и друга дума ЗдравоСловен.
Българинът никога не е спазвал
диети или специална програма за

здравословен начин на живот. Той
е имал ЗДРАВО СЛОВО – казвал е
истината. Правата, чиста дума за
радостта на душата, заявена ясно,
за да се знае! Има едни простички
български стъпки , които някога
във вековете са били речени, за да
е живота ни радостен:
1.Почитай Корена си!
2.Изричай само Правата дума!
3.Разбери за какво те бива!
4.Следвай само собствения си
Дъх!
5.Помни, че само вървящият има
Път!
Бъдете сигурни, че България ще я
бъде!!! Видях огромен брой млади
хора, които я носят чиста в сърцето си. Някои дори не са родени в
България. Но всички са родени в
Свобода!
Благодарна съм на всички търсачи, с които крача рамо до рамо по
трънливия български път! За мен
първият избор на собствената ми
душа се оказа голям дар! Разбрах го
късно, но се научих да го почитам! И
си позволявам да ви кажа:Никога не
се отричайте от земята си, от рода
си и от Корена си! То е същото като
да се отречеш от мъдростта на душата си, направила първия избор! А
там е Силата!
Оставам с почит Розмари Де Мео
www.narichane.com
фейсбук : Розмари Де Мео
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Месец А В Г У С Т
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
или ПРЕОБРАЗЯВАНЕ
„Преображение господне” е името
на християнският празник у нас.
Чества се на 6-ти август. Обикновено християнските празници са
положени върху стари езически.
Но този път, това е личен обред,
който в случая няма общо с християнския празник. Християнският
обред почита преобразяването
на Исус в Христос на планината
Тавор. Старият български обред
почита преобразяването (израстването) на мъжката душа по
Пътя й. Според старото знание,
мъжът прави три пъти в живота си
Преобразяване.

ПЪРВИЯТ ПЪТ,
когато навърши седем години. Тогава от баща си получава първия
си нож, който ще пази до края на
дните си. Сутринта, преди изгрев,
бащата води сина си на нивата.
На земя, която е обработвана от
рода му. Оставя сина си сам, като
пази някъде отстрани да не минават хора. Момчето трябва да има
усещането, че е абсолютно само,
за да упражни куража си. Когато
слънцето изгрее и сянката му падне дълга зад него, с ръка на сърцето си и поглед в Слънцето трябва на глас да му се представи и да
заяви къде му е корена: „Аз съм
Иван и съм българин!” След това
изважда ножа и отрязва сянката
си – прокарва бразда в пръстта
зад петите си. Този символичен
жест означава, че момчето отрязва пъпната връв с майка си и вече
е мъж!

ВТОРИЯТ ПЪТ
мъжът прави Преобразяване,
когато му се роди първа рожба (
мъжка или женска)! Тогава отива
на същото място сам. Слънцето
изгрява, той се представя и със
същия нож пак реже сянката си.
Този път заявява пред Слънцето,
че рожбата му го е избрала, че Пътят му ще е преплетен с нейния и
че ако се наложи, би дал живота
си за нея!
ТРЕТИ ПЪТ
мъжът може и да не стигне до
Преобразяване. Извършва обреда, само ако е заслужил. Такъв
момент настъпва само ако си е
свършил земната работа и се чувства удовлетворен и в покой. Отчувал е рожбите си, погрижил се
е за бъднините им, сторил е нещо
добро и дългопаметно, оставил
е дирята си. Тогава иде ден да се

погрижи за собствената си душа,
преди да се прибере при Слънцето.

жените да я приберат. Те знаят, че
когато умре, трябва да го умият и
да го положат в тази риза.

По ранни зори облича нова бяла
риза и за последен път на онова
място.

Колко просто, нали? Толкова
просто е Преобразяването, че по
всяка вероятност е извикало сълза в очите ви! То е защото ви е жив
Корена…

Слънцето изгрява и този път се
гледат дълго, за да се познаят
отново. Когато е готов старецът
изважда онзи нож и реже „последната си сянка”. От тук нататък
душата му тръгва да се прибира у
дома, в Слънцето.
Настанало е време за дълбока
оран – осъзнатия път към Смъртта. Какво ще каже тогава мъжът
на Слънцето е работа на Душата
му.
После той се прибира в къщи,
съблича бялата риза и я дава на
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1. Здравейте, Пламен!
Познаваме се с Вас от 2001
година още и Ви каня да
разкажете накратко за себе
си и да ни подскажете своя
имигрантски поглед към Канада
и България.
- Да, разбира се, Ива. На мен много
ми хареса идеята за това интервю
и се радвам, че мога да споделя с
читателите на в-к ‘Зорница” моя
имигрантски разказ и моето лично
мнение за чужбина. Казвам се
Пламен Пенков и съм от Варна.
Живея в Канада от 9 август 1995
год. Първите десет години живях в
гр. Монреал, а сега живея вече 11
години в Алберта, гр. Едмонтон.
2. Защо решихте да излезете
от България?
- В чужбина ме доведе мисълта
за несигурността в България !
Голямата корупция, престъпност,
беззаконието, несигурността на
гражданите, няма го уважението
към хората ... ! Още през 1992
година взех това решение. Заминах
за Кипър за една година, за да
събера средства и да предприема
по за дълго някакво пътуване.
Качих се на кораб и се цаних да
работя като моряк! Плавах цели
две години, докато кораба не
пристигна в Канада, гр. Уиндзор.
След маневрите, аз моментално
напуснах кораба: това беше 9
август 1995 год!
3. Какво ви направи най-голямо
впечатление в Канада?
- Тук всичко се прави за човека:
деца, възрастни (пенсионери)
работещи, учащи, а да не
говорим за жената! Всичко се
прави за удобства на хората - те
са обезопасени, подсигурени!
Всичко е уредено: транспорт,
образование, здравеопазване, има
закони, има стабилна полиция, има
и законодателност, икономика, и
всичко!
4. Какви са вашите впечатления
от Кипър?
- В Кипър останах изумен от
това, което видях в 1992 година!
В началото не можех да повярвам
на очите си! Там всички работят
- работи се здраво! Там почти
няма кражби. Хората си остават
автомобилите отключени и с
ключовете на таблото, влизат
в таверната, стоят до полунощ
и никой не краде колата! Друг
пример: Продавач, собственик
на магазин за златни изделия остава си магазина отключен,
слага един стол на вратата, хем
да я подпре да не се затваря, хем
на стола слага бележка с надпис:
“Ще се върна след 30 мин.!” Друг
пример - Заплащането там беше с
5-6 пъти повече , отколкото беше в
България. Отделно, на този, който

работи през уикенда или по време
на празници, му се плаща двойно.
Но само за първите 8 часа, а ако
някой работи в празничния ден
повече от 8 часа, то тази разлика
вече му се плаща тройно! Няма
да забравя как по Нова година и
коледните празници работех по 20
часа в денонощието, защото след
16 часа вече плащат четворно!
Една седмица издържах по 20
часа всеки ден, наложи се да не
си ходя, спях там в завода, където
и работех! На края на годината
на всеки работник, без значение
кипърец или имигрант, му се дава
тринадесетта заплата като бонус!
5. Бързо ли свикнахте към
новите условия на живот и
в двете страни, лесно ли се
адаптирахте?
- В Кипър ми отне три месеца,
докато свикна с обстановката, с
климата и езика, но след третия
месец, аз проговорих гръцки и се
адаптирах!
В Канада обаче ми взема около
две години: първо имах силно
притеснение (под напрежение
цяла година), дали ще ме приемат
властите или ще ме изгонят. След
това имах и езикова бариера:
никой не ме наемаше на хубава,
добре заплатена работа. Работих
и като мияч на чинии в гръцките
таверни(нали вече зная гръцки), и
хората ме вземаха, но за по-малко
възнаграждение. Но след двете
години, аз започнах да говоря
вече добре езика, и така малко по
малко се устройвах! Работих много
през деня и в строителството, а
вечер ходех да работя цяла нощпо 10 часа, като портиер в един
от елитните билдинги в центъра!
Не ме питайте само как съм
издържал, как съм се чувствал и по
колко време ми е оставало за сън!
Невероятно, но е факт!
6. Според вас, обръща ли се
внимание на здравословното
хранене от страна на хората и
спортува ли се достатъчно ?
- По този въпрос има доста
спорове, но в крайна сметка
всичко си е до и от човека.
Много канадци не се хранят
здравословно, но има и такива,
които са малък процент, които
се хранят добре(здравословно).
Има много канадци, които спазват
и водят добър начин на живот:
занимават се със спорт, ходят по
риболов, на лов, къмпинг и други
мероприятия сред природата!
7. Ще се върнете ли отново да
живеете в България?
- Очаквах този въпрос! Чудя се
какво да Ви отговоря…? От една
страна може, ако се пооправят
нещата, но как това ще стане
не ми е ясно - трябва ни един
магьосник, който с една магическа

пръчка и да оправи всичко, но
не е за вярване..., това се случва
само в приказките… Но от друга
страна - не, не мога да се върна,
та защо… Болно ми е все пак, че
изговарям такива неща - нали все
пак съм българин и съм се родил
там! Там съм се научил да говоря,
пиша и чета на български, там са
моите приятели и роднини, там е и
вярата ми, там е и сърцето ми, там
ми е всичко! А за родителите ми те отдавна напуснаха този свят… С
голяма мъка и болка отговарям на
този въпрос, но везната май клони
засега към… Не !
8. Направихте ли компромис
с професията си в Канада?
Виждам, че сте трудолюбив и
нямате притеснения относно
длъжността ви в работния
колектив!
- Да, аз вече я направих, още от
първия си ден в Канада. Много
неща работя и съм работил в
Канада! Различни от професията
ми. Важното е човек да не се
страхува от работата, това е едно
от най-важните неща, според мен !
9. С какво ще накарате вашите
деца да запомнят България?
- Моето дете вече е голямо и то
вече само знае с какво да запомни
България! И ще знае как да
възпитава децата си и с какво да
запомнят България! Но все пак,
и сега, ако имах малки деца, щях
постоянно да им говоря за нашата
история! Какви царе сме имали! В
какви войни сме участвали, какви
граници сме имали преди много
години! Какви патриоти и герои
сме имали, за тяхните подвизи,
как са се жертвали и са загивали
за свободата на България! Ще
им говоря за турското рабство,
за хайдутите! За Левски, Ботев
и Бенковски! За Георги Сава
Раковски, за Баташкото клане!
За партизанското движение, за
к-н Петко Войвода и още хиляди
знайни и незнайни герои, които са
си дали кръвта за освобождението
на България! Но това не е всичко ние имаме и чудна страна, с добро
географско положение! Имаме 17
планини, голяма плавателна река и
много други реки! Нашата природа
е изключително красива! Имаме си
и море, и много забележителности
и ценности - като например:
най-старото злато, което се е
изработвало някога, е открито
именно в България! И не на
последно място ще им кажа каква
разнообразна и неповторима в цял
свят е нашата Българска народна
музика, с разнообразните ритми
в неравноделни тактове! Това е
според мен едно от големите ни
богатства и никоя втора страна
не може да се мери или сравнява
с богатата ни и разнообразна
народна музика! Трябва децата ни
да знаят това и да се гордеят, че са

Българи!
10. Имате ли по-близка връзка с
българскаа народна музика или
това ви изказване е породено
само прекрасното чувство и
гордост, че сте българин?
- Не е разбира се само това, че съм
Българин. А аз съм и музикант. И
особенно народната музика ми е
в кръвта и душата ми! Чувствам я
и мога да твърдя, че я познавам до
съвършенство!
Още от дете, не помня точно,
трябва да е било като ученик
във втори клас, ме приеха в
училищната духова музика ! Още
в началото, аз казах на диригента
тогава г-н Ресненски: “Аз не съм
за баритон, дайте ми барабанче…
и така се започна! През 1975 год.
постъпих за отбиване на редовната
си служда във Военният Духов
Оркестър на въоръжените сили
(Военно-морските сили) във Варна.
От там ми започна и сериозно
моята музикална кариера! В този
военен духов оркестър служих
като барабанист цели три години!
След моето уволнение постъпих на
свръх-срочна служда във Военният
духов оркестър на гр. Мичурин
(сегашния Царево), но след 2
години напуснах армията, защото
другата музика ме влечеше повече
- народната музика и естрадната и
забавна музика! Започнах да свиря
към бюро-Естрада (по това време
така се наричаше музикалната
агенция във варна, а след време
я преименуваха на ДирекцияМузика). Паралелно с това ме
взеха в оркестъра за народна
музика при Радио-Варна! Бяха
хубави времена! С този оркестър
имах реалната изява да се
запозная с Асовете на народната
музика, което повлия и за моята и
бъдеща музикална кариера. Ходих
всяка събота и неделя с този
оркестър по сватби, концерти
и всякакви други мероприятия!
Никога няма да забравя тия
времена и момента, в който гл.
муз. редактор и същевременно
и рък. на оркестъра ме прие в
този оркестър! В началото имах
приемен изпит, по българска
народна музика, и знаете ли в
какво се състоя моя изпит? Бях
поканен на една сватба да свиря
с оркестъра, и предварително ми
се каза, че след сватбата веднага
всички от състава на оркестъра
ще гласуват и ще дадат оценка да
остана ли или не в този оркестър!
Но още в самото начало на сватбата
(т.е., на този мой изпит) всички
колеги като в един ми казоха
че оставам и че съм приет! На
следващият ден пак имаше сватба,
и така цели дванадесет години аз
свирех с този оркестър, а покрай
него се запознавах и с големите
музиканти
и..
продължавах
да свиря! Благодарен съм на
ръководителя на този оркестър
г-н Недялко Станев (лека му пръст).
Той отдавна не е между живите, но

беше голям музикант! Другите са
все така много добри и известни
музиканти, като Дечко Иванов
-акордеон, който след две години
пък ми стана диригент в военния
Ансамбъл на Въоръжените сили,
пак във Варна! Там имаше изпит
вече много по-реален и не само
в народната, а всякаква музика,
включително и свирене по ноти
(примависта)! Изпита се състоя
на три нива, защото кандидатите
барабанисти бяхме много, но в
крайна сметка от 17 барабаниста
от цяла България на мен се
падна честа да заема този постбарабанист на този Ансамбъл!
За мен беше всичко това голяма
хем изненада, че успях да се
представя блестящо, хем и това че
са ме приели! Продължих да свиря
вечер по кръчмите, защото това
не ми пречеше, а също така и в
оркестъра за народна музика при
Радио-Варна, с които ходехме по
сватби! По 6 месеца напред всичко
беше пълно с ахгажименти! В тази
група певец беше - известният
и голям народен певец от Варна
- Георги Германов! Бяха хубави
времена, постоянно ангажиран…
концерти, свирене по заведения
и сватби през уикендите! За мен
нямаше почивка! Така се продължи
до 1992г., когато аз напуснах
почти едновременно всички тия
оркестри и се отправих за Кипър!
11. Какво бихте казали на
другите имигранти в чужбина и
желаете ли нещо да допълните
от себе си?
- Много неща мога да им пожелая,
но най-важното е да са здрави! И
да не забравят кои са и от къде
са дошли! Трябва да се гордеят,
че сме Българи! Също бих искал
да им кажа да забравим злобата и
зависта (разбира се не всички са
такива), да не са игоисти, еснафи,
да не клеветят и да са безразлични
за важните и сериозни неща в
живота ни! Трябва да си помагаме
взаимно и да се гордеем, че сме
Истински Българи! Пожелавам
на всички Българи, където и да
се намират по света да са преди
всичко здрави и щастливи! Успехи
и повече положителни емоции!
Бъдете Благословенни!

Година
*брой *71/2014
Брой*XIII
76-2016

Литература § Духовност

Зорница

6.

НЕДА АНТОНОВА

1. Как възникна идеята за тази книга,
за колко време я написахте, кой ви
съдейства?
- Възникването на която и да е идея е
неуловим процес и поради това трудно
обясним. Възможно е да минат дни, а
понякога и години, преди един мигновен
импулс да се облече в достатъчно мисловна
плът, за да бъде той формулиран в теза
или овеществен чрез дума . При първото
ми посещение в с. Златолист край Петрич
, където е гробът на Преподобна Стойна
и църквата „Свети Георги”, на чийто втори
етаж се помещава стаичката на светицата,
не помня да съм доловила някакво особено
духовно любопитство към личността или
живота й. Просто приех факта на нейното
съществуване със същото спокойно
възхищение, с което се отнасям към всеки
природен феномен или към необяснимо по
своя механизъм, но съществуващо явление.
Това, което си спомням като лична реакция
беше чувство на леко съжаление, че за тази
забележителна жена в България се знае
толкова малко. Само месец по-късно обаче
ми стана известно, че още от 2003 година
съществува група от хора,чувствителни
към святост, които са сметнали за свой
духовен дълг да основат сдружението
„Преподобна Стойна” и да съберат между
две корици последните късчета спомени
на Стойнините връстници и съселяни.
Така в читателското полезрение се появи
сборникът „Преподобна Стойна” - редактор
и автор на предговора Румен Леонидов
- един безкористен и безвъзмезден труд –
първи опит да се съхрани паметта за тази
велика жена.
Точно този сборник стана причина за
възникване на професионален интерес
към образа на Съвършената. Работата по
романа трая около три години.
2. Как се запознахте с Боянка?
- Често задаван въпрос. Не съм познавала
лично Бояна Паликарова, жената, от чието
име се води повествуванието в първата
част на книгата. Известно ми беше само, че
е съществувало младо момиче с това име,
студентка в Швейцария, а иначе дъщеря
на аптекар от Самоков, която страдала от
склеродермия - заболяване, при което
кожата на лицето става дебела и дълбоко
набраздена като дървесна кора и кърви
при най-лекото движение като например
при опита да се приеме вода, па макар
и с бебешка лъжичка. Тази млада жена
прекарва няколко месеца в църквата при
Преподобна Стойна и след излекуването
си споделя преживяното със своя близка,
която пък записва разказа, но не в неговата
събитийна хронология, а в хаотичния
водовъртеж на спомените и чувствата. От
същите онези години са запазени и три
тефтерчета, в които са съхранени лични
опити на Преподобната да разкаже живота
си – тя ее била неграмотна - , с надеждата
той да бъде записан и един ден оповестен.
Последният от тези бележници и днес се
пази у известен наш политик. Тези три
документа са ценен източник на сведения
най-вече за начина,по който Преподобната
се е изразявала, а също и

за особената смесица в езика й от турски и
гръцки думи, както и наличието на езикови
конструкции, характерни за пиринскомакедонския говор. Погледнато обективно,
информацията с която всеки автор би
разполагал, не беше особено обилна, но
дори в този си скромен обем тя се оказа
достатъчен стимул за въображението.
3. Вие ходили ли сте при леля Ванга и
ако да, ставало ли е на въпрос за Преп.
Стойна?
- Не съм ходила при Ванга, но пред хора,
които са разговаряли с нея, тя е признала
Преподобна Стойна за своя духовна
майка.. ” Таа е светица. Она целиот живот
го е страдала като светица. Като ме гледаш
мене, она е десет пате по-силна от мене!
Аз апнувам,пийнувам,такива работи, а
она – нищо – ни месо е туряля в уста,
ни ракия,само водичка и трошка лебец.
Она ситее работи с със Свети Георги ги
е онождала. Целиот свет ке научи за нея
за таа жена, това от мен да го знаете! –
твърдяла петричката пророчица.
4. Какво е мястото на Преподобна
Стойна сред феномените със световна
известност?

Предсказанията
на
Нострадамус, Св. Тереза,
Волф Месинг и Едгар
Кейси съвпадат с нейните
пророчества.
Преподобна
Стойна
Димитрова,
припозната от съвременниците си като
светица, е притежавала необикновени
качества, някои от които ни дават
основания да потърсим сравненията
между Нея и световно признатите
пророци Нострадамус, Св. Тереза Авилска,
Волф Месинг и Едгар Кейси. Избираме
сравнението като най-кратък път към
истината.
Мишел дьо Нострадам, известен като
Нострадамус – френски лечител, ясновидец
и астролог, наричан „философ на човешката
история“, живял през ХVI в. и предрекъл
най-важните събития в бъдещето на света,
част от които наистина са се сбъднали, а
други се сбъдват и днес. Той е знаел датата
на своята смърт. В нощта срещу 2 юли 1566 г.
преданият му слуга и биограф Жак Шавини
му пожелава: „До утре, господарю!“, но чува
отговор: „Утре на разсъмване ще умра...“
Преподобна Стойна седмица преди да
издъхне предупреждава отец Георги
Костадинов, свещеник в църквата „Свети
Георги” в с. Долна Сушица – днес Златолист:
„Отче, другата сряда я ке паднем болна,
ке боледувам в четвъртъка, а в петъка ке
заминем на другио свет.“
Нострадамус
предрича
смъртта
на френския крал Анри Втори и
обстоятелствата, при които тя ще настъпи:
по време на рицарски турнир и в двубой
с капитана от шотландската гвардия граф
Монтгомъри. Предсказаното се сбъдва е
с поразителна точност –кралят умира в
адски мъки.
Преподобна Стойна предсказва смъртта
на Борис Трети. През 1925 г. след опита
за убийство на царя в Арабаконак и след
атентата в „Света Неделя“, Преподобната
казва на богомолците в селото: „Не бойте
се за царо ни и не страшете се за неговио
живот. Комуто е дадено да бъде отровен,

него го куршум не лови.“
През 1930 г., по време на сватбата
на Борис и Йоанна, Стойна отново
предвещава смъртта на монарха, но
този път предсказанието й е свързано с
поведението на царицата. „Царю честити
и клети, таа ке те тебе погребе, ала не ке
те тебе оплаче“. По-късно княгиня Мария
Луиза, цитирана от италианската писателка
Кристина Сикарди в книгата й „Йоанна
Савойска”, потвърждава изреченото от
Светицата: „Мама, облечена в черно,
ни чакаше на входа на царския дворец.
Прегърна ни с усмивка, сякаш нищо не
е станало. Хвана ни за ръка и ни заведе в
черквата, където беше тялото на баща ни.
Молихме се. Офицери, полеви адютанти,
войници, всички плачеха, с изключение на
мама.“
Нострадамус забранява след смъртта му
гробът да бъде отварян. „Ако човек отвори
саркофага, щом нявга го открият и начаса
не го затвори, ще бъде сполетян от зло,
което никой не ще докаже. Стойна заръча
на отец Костадинов: „Сакам да ми сториш
икрам: да ме скътате баш зад дувара на
църквата, но никогаш да ме подир не
разравяте, щото разкопате ли гробо ми,
лошо ке биде, люде ке гинат...“
По-късно гробовете и на двамата са
осквернени. След 1700 г. в град Солон,
където почивало тялото на Нострадамус
(в съгласие с предсмъртното му желание
ковчегът му е вграден прав в стената на
градската църква), плъзнал слух, че заедно
с ясновидеца е погребан и ценен ръкопис.
Когато в града нахлува марсилският
контингент от националната гвардия,
войниците разбиват с кирки стената,
измъкват ковчега и разпиляват костите
на покойника. Един от войниците дори
си налял вино в черепа му. След намесата
на кмета вандалите били усмирени, но
на връщане към Марсилия гвардейците
попаднали в засада на роялисти и
единственият убит бил оня войник, който
пил вино от черепа.
Гробът на Преподобието също е бил
оскверняван в търсене на пари и злато.
Още при разкопаването му единият от
осквернителите полудява, а другият
изплашен бяга, но дни по-късно е намерен
мъртъв край пътя за Гърция. Убиецът му не
е открит.
Интересно
съвпадение
съществува
между пророчеството на Нострадамус
и Преподобната за ХХI в. и за съдбата
на Русия. Всички предсказания на
световноизвестния французин са изразени
в четиристишия:
В края на октомври двайсет и пета година,
двайсет и първи век е в най-тежка война,
съкрушителите на вярата ще се засрамят
от своите народи, а шахът на Персия –
смачкан от египетската вражда.
Руските тълкуватели на Нострадамус
смятат този куплет за най-важен относно
съдбата на държавата им. Като използват
данните на астрологическата математика,
те твърдят, че през 2025 г. за последен път
в Русия ще се споменава Октомврийската
революция. Тогава страната ще бъде
въвлечена в тежка война и ще излезе от нея
разбита, за да се превърне скоро след това
в родина на религиозното възраждане на
християнския свят.
Преподобна: „Зли времена вещае Небето за
Русия, люде. Няма да мине и век – помнете
ми думата – и она, дето днес е ръгнала да

Разговорът проведе:

прегази свето и като порой мътен да го
залее, ке биде прегазена, ке бъде бита,
ке се свие в коритото си и дълго време
само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша...
Тогаз отново ке й потребе душа и она пак
ке прегърне България... Внуците ви ке го
доживеят.“
Испанката монахиня Св. Тереза Авилска,
основателка на ордена на босите
кармелитки и автор на мистична
литература, е живяла през ХVI в. Света
Тереза е владеела способността да
левитира. Левитация е способността да
се издигнеш във въздуха и може да се
предизвика чрез силата на мисълта и
концентрацията. Тя може да е предизвикана
чрез божествена намеса. Днес Св. Тереза е
официално призната като най-известната
„левитанка”. Свидетели на полета й
стават 230 католически свещеници. В
автобиографията си тя казва: „Възнасянето
ме връхлита като удар, неочакван и рязък,
и преди да мога да събера мислите си и
да дойда на себе си, облаците сякаш ме
понасят в небесата или могъщ орел ме
носи на крилете си. Аз напълно осъзнавах,
че се усещам необикновено лека, сякаш
съм безтегловна.“
Преподобната също е левитирала и за това
разказват не само хората от селото, а също
и поклонници от Гърция и Македония.
Тя обаче не е искала тайната й да се знае.
Случило се така, че един от селските
младежи случайно я сварил в църквата
издигната на метър над земята и унесена
в молитва. Поискал да си тръгне, но се
усетил залепнал за пода. Така станал
неволен свидетел на възнасянето й. След
края на молитвата си Стойна настойчиво
го съветва да забрави какво е видял и му
разрешава да разкаже за способността й
„да фърчи” едва след смъртта й. Полският
евреин Волф Месинг е знаменит пророк,
екстрасенс, ясновидец, телепат, найвеликият хипнотизатор на ХХ в. Поголямата част от живота си живее в Русия,
а чрез ясновидение спасява от смърт сина
на Сталин. Месинг също е знаел датата
на смъртта си. От дете открива умението
си да чете мисли, да вижда като на кино
бъдещите събития. Месинг казва: „Мислите
на другите хора за мене са образи. Не ги
чувам толкова, колкото ги виждам. Тези
образи имат цвят и дълбочина.“
Да чуем Стойна: „Казвах ви вече, че виждам
мислите на хората. Винаги в цвят. Понякога
ми се рисуват като картини, образи или
разни усукани една в друга линии. Това
може и да изглежда дарба, но ако питате
и по-младата от мене Ванга, тя ще ви каже,
че няма дарба, която да не е и наказание.
Щото Вангичка, вместо фигури и цветове,
около телата на хората най-често виждаше
техните скъпи покойници.“
Всеки пък когато Волф Месинг провежда
телепатичните си сеанси в зала, той
настоявал очите му да бъдат завързани
с кожена превръзка, пи това толкова
плътно, че все едно бил сляп. „Светлината
и образите разсейват възприемчивостта
ми на невидимото. Зрителните загуби
само затрудняват приемането на чуждата
мисъл.“
Стойна е сляпа от ранно детство, но е
надарена с вътрешно зрение – с т.н. трето
око. „С вашите очи виждате онова, що го
има на белио свет. А моите очи научават
и другото – защо го има туй нeщо, поради
каква причина е дадено.“
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ПРЕПОДОБНА СТОЙНА

Ива Беличка, Монреал
******************************************************************************************************

* БЪЛГАРСКАТА Б И Б Л И О Т Е К А
предлага за закупуване и наемане

книгата на Неда Антонова
“ СЪВЪРШЕНАТА
Преподобна Стойна неканонична светица”

Работно време:
Всяка неделя от 10 .30 до 13.30 ч.
6767 Côte des Neiges, et. 6, # 693.3, (514) 629 6951
Българско Училище “Св.Св.Кирил и Методий’-Културен Център “Зорница”
****************************************************************************************

* ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ “Зорница”

към Културен Център “Зорница” ви кани на ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР
с Презентация на Голям Екран, посветена на
НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

30.04.2016 - 18.30 ч. (петък)

6767 Côte des Neiges, et. 6, зала 601.3, (514) 629 6951
Волф Месинг, както и Стойна, притежава
способността да напуска тялото си
в предварително обявен ден и час.
Плътта му ставала почти безжизнена –
с пулс два удара в минута – и е в това
състояние понякога оставал три-четири
дни. И Стойна преди всяко „примиране”
е предупреждавала отец Георги колко
време ще продължи това свиждане със
светиите. Но Преподобната изпадала в
това състояние много по-често от Месинг
и навярно по тази причина го е имала едва
ли не за навик и е можела да го обясни на
близките си.
Американският медиум Едгар Кейси,
също световно известен ясновид и
паралечител, който е имал способността
да се самовъвежда в хипнотично
състояние. По време на самохипнозата
си той прави предсказания, чийто брой
надхвърля 14 000. Поради това го наричат
„Спящият пророк”. Макар да се определя
като практикуващ християнин, Кейси не е
приет от ортодоксалната църква.
Ето кратък паралел между изреченото от
него и Преподобна Стойна.
Кейси: „Айнщайн смята, че материята
изобщо не е материя. Тя е повече или помалко замръзнала светлина под формата
на „силови полета“. Човешкото тяло е
облак от фотони. Преподобна: „Около
всеки човек има по един шарен облак в
различни бои и боите му се менят и зависят
от туй дали човек е ядосан, уплашен или му
се ще да пее. Всички ги имате, макар да ги
рисуват само около главите на светците.“
Кейси: „Всичко е едно. И Бог е един.“
Преподобната: „Нема такова нещо като
този и онзи свят. Светът е един, както е
един месецът на небето. Само че виждаме
винаги само лицевата му страна, а опаката
не виждаме. Никой жив не може да е хем
тук, хем отвъд.“
Кейси: „Духът е животът, умът е строителят,
физическото е резултатът.“ Преподобната:
„Всичко, дека днес го има по свето, найпървом е било видено на Небето, подир
е осенило тукашния човешки ум и най-

подир човекот го е направил тъй, че да
се оно вижда и пипа. Нищо не може да се
измисли, оти сичко е вече Горе измислено.“
Кейси: „През ХХI в. хората ще открият
способността си към телепатия, ще
намерят проход към паралелните светове
във Вселената и свободно ще пътуват
из нея. Акашовите хроники са достъпни
на всички хора чрез сънища, медитация
и интуитивни преживявания. А някои
повтарящи се сънища са спомени от минал
живот.“ Преподобна: „И тогаз разбрах,че
мога да чета от Голямата книга, голяма
колкото Небето и в нея е записано сичко,
що е станало и що има да става през
времената... и аз съм орисана да я чета...“
Кейси: „Отношението ми към другите
хора влияе върху физическото състояние
на тялото ни: мразиш някого, получаваш
стомашни и чернобробни проблеми; ако
ревнуваш – ще имаш сърдечни смущения...“
Преподобната: „Гледах го и исках да му
кажа: стомахът ти е надупчен като решето
не само от голямата завист, дето и насън
усещаш към цялото село, ами и от раните,
дето ги остави в снагата на онуй дете в
държавата Испания през четиридесет
и втората година подир рождението на
Христа.“
Кейси: „Животът не свършва със смъртта...“
Преподобна: „Смъртта нищо не прекъсва
Тя само ни дава почивка от земния живот,
както и сънят. И се чудя, поради що людете
така се боят да умрат, а пък лягат да спят
даже на обед.“
Кейси: „Невъзможно е да се постигне
съвършенство на едно физическо тяло,
ако не влезеш в такова поне трийсет
пъти (в трийсет различни живота). При
прераждане душата не се променя. Тя само
влиза в новото тяло като в нова къща.“
Преподобната: „Смърт като смърт. Случва
се на всички и им се случва по много пъти.
Свиква се. А дето има навик, там няма ни
страх, ни чудене. Идваме тук, връщаме се,
пак идваме, пак се прибираме там...“
Кейси: „Пази вярата, която те движи!“
Преподобната: „Аз не лекувам! Лекува
вярата!“ Кейси: „Търпение и прошка към

ближния!“ Преподобната: „Прошката е
Боговото в човека!“
За
разлика
от
най-известните
свръхфеномени,
скромната
светица
Стойна
Преподобна
единствена
е
притежавала
почти
божествената
способност, за която и днес се говори на
ухо, като че става дума за нещо срамно,
невероятно или обществено опасно. Тя
е умеела да се телепортира. Двама души
– в различно време свидетели на чудото
– сестра София, монахиня от мелнишкия
манастир, и Максим, Браницки епископ, са
могли да видят как пред очите им тялото
на Преподобната прелетяло определено
разстояние и се озовало – цялото в сияние
– на десетина метра от първоначалното
си местонахождение. Това феноменално
събитие се случило през пролетта и лятото
на 1933 г. – само десет години преди
известния Филаделфийски експеримент
с кораба „Елдридж” и собственоръчно
изгорените записки на Айнщайн.
Стойна е избягвала да споменава за тази
си способност. Но всички говорели за
Македонското чудо – кога с изумление,
кога със страх, кога с упование. И все
искали да знаят като как стават тези
работи. А Тя все повтаряла: „Защо, бе люде,
защо бързате да потъпчете това, дето го
имате, поради нетърпение да постигнете
онова, което още не ви е дадено. А не ви е
дадено, щото ви е още рано да го знаете.“
Шестдесет години по-късно идеята за
телепортация преминава от научната
фантастика в света на теоретичните
възможности. А неотдавна известният
руски физик Сергей Филипов заедно с
колегата си Марио Зиман оповестиха
създаването на механизъм за трансфер
на много малки частици, които могат
да съхраняват всякаква информация.
Учените твърдят, че благодарение на този
метод след четвърт век ще бъде възможно
предмети да се преместват почти
мигновено от едно място на друго.
Преподобна Стойна – приживе пратеник
на бъдещето, след кончината си на 22
декември 1933 г. става покровителка на

България. Според някои водещи езотерици
и автора на ченълинг литература Цветана
Качерилска, светицата още през 2013
г. се е готвела по собствено желание за
инкарнация, като за място на новия си
живот е избрала отново България. Знам,
че е „невъзможно за тленното съзнание
лесно да описва нетленните, неизразимите
и само чрез вяра приетите неща“ (св.
Патриарх Евтимий), но искам да вярвам, че
Тя отново е сред нас.“
Защото вярвам в еволюцията и
цикличността на развитието, в това,
че животът не е просто инцидент с
продължителност 70-80 години и че
никой от нас не е създаден за еднократна
употреба. Ничий живот не е просто сезон.
Всичко съществуващо е дадено, за да
може да се повтори. Вярвам в разумната
възможност, която ни е предоставена: да
умираме по-съвършени, отколкото сме се
родили. При това хиляди пъти.
6. над какво заглавие работите в
момента?
Темата е отново от българската история.
Работно заглавие: «За честта на империята».
7. Имате ли вяра в бъдещето на
България?
Ще го кажа с думите на светата Стойна
Преподобна:” Ако се тревожиш за
българите, нямай грижа за тях. Те са под
сянката на Божията десница. И така е
бивало винаги!”
8. Какво бихте добавили от себе си към
читателите като послание, които
са не само в България, а навсякъде
по света и независимо от големите
разстояния следят с болка и интерес
всичко, свързано с Родината?
Додето ни има всички нас – близки и
далечни – ще я има и България! Докато я
има България – ще ни има и нас!

Година
*брой *71/2014
Брой*XIII
76-2016

Здраве § Духовно развитие

11.00

Зорница

8.
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École à CDN-BROSSARD-LAVAL
École de dimanche
É c» o l e b u l g a r e
«Saints Cyrille et Méthode
Centre culturel «ZORNICA»

LANGUE ANGLAIS (enfants & adultes)

LANGUE FRANCAIS
(pratique entre Bulgares et Canadiens)
Montréal

Montréal

"Saints. Cyrille et Methode"

Le Mai 2013

«

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

REiKI

LANGUE BULGARE pour Non-Bulgares

Cours des langue francais
Chaque dimanche

chaque dimanche 13.15 – 15.15 Garderie
h
DANSE BULGARE
(enfants &15.15
adultes)
chaque dimanche
– 16.15 h (pratique)
Enfants

Adolescents

PIANO *

Cours des langue anglais
MATHÉMATIQUE

(10 .00 - 13.30 h)
( 3 - 6 ages)
(6 - 13 ages)
(14 - 18 ages+)

-SEMINAR

chaque dimanche 12.00 – 14.00 ч (debutants) (514) 629 6951
ecole.zornica@gmail.com
BALET * chaque
DESSINdimanche 14.30 – 16.30 ч (avancés)
      
www.mtlzornica.com

Cours de langue bulgare
pour des allophones

École de dimanche

chaque dimanche 10 .00 - 13.00 h

chaque dimanche 10 ч

GARDERIE
ÉLÈVES
JEUNES

Cours de dance
folklorique et moderne
Беинса Дуно
Beinsa
Douno

Ошо

Сатя Сай Баба
Sathya Sai
Baba

chaque dimanche 12.00 - 15.00 ч
Osh o

Centre culturel Zornica vous invite

Extra speci al f i lm
Cours
de dessin
about the world

chaque dimanche 13.15 - 14.15 h (3 -13 age)
ach ers
chaque dimanche 15.15 Te
- 16.15
h (14 -18 age)
AVATARS

Cours de piano, guitar, theatre

Бабаджи
Mahavatar
Babaji

avec

w h o ha d b e en c h a n g i n g
a nd
ar e c o n t i n u i n g to
change
t he l i v e s of m i l l i o n p e o p l e
i n the p o s i t i v e d i r e c t i o n

chaque dimanche

3 - 6 age.
6 - 13 age
14 - 18 age+

KIRIL
STOYANOV
de la Bulgarie

(514) 629 6951
(514) 369 0589
ecole.zornica@gmail.com
Парамаханса
Йогананда
Par a m a ha nsa

08.09.2016, Jeudi, 18.30 h
6767 Côte des Neiges, et. 6, # 602, Montréal, QC, H3S 2T6, (514) 629 6951, Centre culturel Zornica

$ 30
K IR IL ST O Y NOV - P E R SO N AL

DE V E L O PM E N T T E AC HE R

I n t r o d u c t io n le c tu re a n d

W OR KI N G

c o n du c t in g the

IN

E U RO PE , AS IA AND AM E R IC A

fo l lo w in g

1 . Cle a n s in g o f a ll he s ita ti o n s a n d a c q u is it io n o f
2 . A tt ra c ti n g m o re w e a lth a n d a b u n da n c e .
3 . Cre a t in g y o u r o wn fu tu re .

m e d i ta t io n s :

se l f - a ssu ra n c e a n d c o n f id e n c e .
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LA PETIT FILLE ET LA LAPIN
Par Isabelle Lemay, 10 ans
À l’autre bout du champs habite une petite
fille nommée Évelyne et aime bien se promener dans le jardin de sa maman.

Il était blessé à une jambe et semblait avoir très
mal. Alors, la petite fille le pris, ayant pitié de lui,
et courut à la maison avertir sa mère. Ensemble,
et firent du très bon travail.

Un beau jour, elle demanda à sa mère « maman, est-ce que je peux aller dans le bois, je ramasserai de bonnes framboises pour la confiture.»

Deux semaines plus tard, le petit lapin était guéri.
Il aimait tellement Évelyne qu’elle décida sa maman et elle de le garder.

Sa mère accepta volontiers, à condition qu’elle
soit très prudente Évelyne, tout heureuse
prend alors la route.

La petite fille décida de l’appeler Framboisier.
Ils vivaient alors encore plus heureux.

Et puis, après avoir collecté deux paniers de
petits fruits, elle remarqua un petit lapin blanc
proche d’un framboisier.

*******************************************

Le Petit Prince
par Antoine de Sainte- Exipéry (1900- 1944)

CHAPITRE XIV

La sixième planète était une planète
dix fois plus vaste. Elle était habitée
par un vieux Monsieur qui écrivait
d’énormes livres.
- Tiens! voilà un explorateur ! s’écria-til, quand il aperçut le petit prince.
Le petit prince s’assit sur la table et
souffla un peu. Il avait déjà tant voyagé !
- D’où viens-tu ? lui dit le vieux Monsieur.
- Quel est ce gros livre ? dit le petit prince. Que faites-vous ici ?
- Je suis géographe, dit le vieux Monsieur.
- Qu’est-ce qu’un géographe ?
- C’est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts.
- Ça c’est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c’est enfin un véritable métier ! Et
il jeta un coup d’œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n’avait jamais vu
encore une planète aussi majestueuse.
- Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu’il y a des océans ?
- Je ne puis pas le savoir, dit le géographe.
- Ah! (Le petit prince était déçu.) Et des montagnes ?
- Je ne puis pas le savoir, dit le géographe.
- Et des villes et des fleuves et des déserts ?
- Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe.
- Mais vous êtes géographe !
- C’est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d’explorateurs. Ce n’est pas le géographe qui va faire le compte des villes,
des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le géographe
est trop important pour flâner. Il ne quitte pas son bureau. Mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge, et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de
l’un d’entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur
la moralité de l’explorateur.
- Pourquoi ça ?
- Parce qu’un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les
livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop.
- Pourquoi ça ? fit le petit prince.
- Parce que les ivrognes voient double. Alors le géographe noterait deux montagnes, là où il n’y en a qu’une seule.
- Je connais quelqu’un, dit le petit prince, qui serait mauvais explorateur.
- C’est possible. Donc, quand la moralité de l’explorateur paraît bonne, on fait une
enquête sur sa découverte.

- On va voir ?
- Non. C’est trop compliqué. Mais on
exige de l’explorateur qu’il fournisse
des preuves. S’il s’agit par exemple de
la découverte d’une grosse montagne,
on exige qu’il en rapporte de grosses
pierres.
Le géographe soudain s’émut.
- Mais toi, tu viens de loin ! Tu es explorateur ! Tu vas me décrire ta planète !
Et le géographe, ayant ouvert son
registre, tailla son crayon. On note
d’abord au crayon les récits des explorateurs. On attend, pour noter à l’encre, que
l’explorateur ait fourni des preuves.
- Alors? interrogea le géographe.
- Oh! chez moi, dit le petit prince, ce n’est pas très intéressant, c’est tout petit. J’ai
trois volcans. Deux volcans en activité, et un volcan éteint. Mais on ne sait jamais.
- On ne sait jamais, dit le géographe.
- J’ai aussi une fleur.
- Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe.
- Pourquoi ça ! c’est le plus joli !
- Parce que les fleurs sont éphémères.
- Qu’est ce que signifie: «éphémère» ?
- Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les
livres. Elles ne se démodent jamais. Il est très rare qu’une montagne change de
place. Il est très rare qu’un océan se vide de son eau. Nous écrivons des choses
éternelles.
- Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu’est-ce
que signifie «éphémère» ?
- Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous
autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c’est la montagne. Elle ne
change pas.
- Mais qu’est-ce que signifie «éphémère» ? répéta le petit prince qui, de sa vie,
n’avait renoncé à une question, une fois qu’il l’avait posée.
- Ça signifie «qui est menacé de disparition prochaine».
- Ma fleur est menacée de disparition prochaine ?
- Bien sûr.
Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n’a que quatre épines pour se
défendre contre le monde ! Et je l’ai laissée toute seule chez moi !
Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage:
- Que me conseillez-vous d’aller visiter ? demanda-t-il.
- La planète Terre, lui répondit le géographe. Elle a une bonne réputation...
Et le petit prince s’en fut, songeant à sa fleur.
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“LE SOURIRE
DE MON ENFANT”

Dans nos communautés,
nous avons énormément
de problèmes. Les jeunes
souffrent surtout de problèmes 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 subsistance.

Aleksandra Zbeli -Montréal

Le gouvernement, avec
l'aide des missionnaires a
Gergana
DontchevaSofia
construit
des pensionnats
situés très loin des communautés. Je me rappellerai toujours, à l'âge de six
ans, un missionnaire est
venu nous parler de l'éducation, 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 avançaient 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 pensionnat 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 recevaient, j'entendais les
lamentations des jeunes
enfants. Nous avons beaucoup pleuré et nous ne
recevions aucune tendresse.
On nous a dit d'apprendre 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 pensionnats allait devenir une

pour sensibiliser sur l’importance du sourire,
sais est
comme
cela;des
j'avais
génération à parce
problèmes.
que le sourire
le langage
âmes, J'ai fini par décider, avec t'écouter, accepter et offrir
vraiement
besoin
d'extriJe me rappellerai
aussi
ma
beaucoup de réticences, ta maladie et tes proparce que son sourire est le plus beau cadeau que
honte, la honte d'être per cette souffrance que je d'aller les retrouver.
blèmes au Créateur.;
vous pouvez recevoir,
indien et quand des per- vivait, cette honte d'être
parce que quelque soit son âge, il est toujours votre enfant
Je me rappellerais tousonnes
me
deman- Atikamekw.
Alors
je
Envoyez
une
photo
de
votre
enfant
à
l’adresse
suivante:
jours
cette démarche; j'aldaient;<< Es-tu indien<< m'élançais
dans
les
Je n'avais plus de choix.
ecole.zornica@gmail.com
lais
chez
l'ancien, inquiet
je reniais mon identité. voyages artificiels. Ces
Je
suis parti en forêt et j'y
Notez lehonte
nom, date
de naissance
a 100 ans ),d'être refusé d'être rejeté.
J'avais extrêmement
substances
nous( 0 permetresté
toute une journée à
l’adresse,
votre message
nous d’amour
qui souf- Quand je suis rentré,
d'être un indien, d'être
un taient,à
pleurer.
Plus la journée
c'était le silence total. Il ne
Le journal
publiera 10
photos
numéro
chaque mois
frions,
depar
nous
ramasser,
Atikamekw
et je réponpassait
et
mieux je me
s'occupait de moi. Après
photo
affichée en
grand format,
ensemble.
dait<<Non, jeLane
suisgagnante
pas deserachanter
sentais.
Je
me sentais
Iva & Yana Belitchki
Cette
blessure
était
extrê- une demi - heure, je me
indien<<.
et votre enfant
aura
une belle
surprise.
consolé.
suis mis à expliquer ma
mement vive.
Parce qu'on m'avait appris
situation. Je lui ai dit que J'ai aimé ce cheminement
Ivan &
Yana
Belitchki
Montréal
Caumes - France
Les- jeunes
qui ne trou- j'étais malade et que je lui et c'estVerginia
que mes parents,
que
mes
ainsi que je suis
ancêtres étaient des bar- vaient pas de réponse, demandais pardon pour entré chez les anciens. Ils
bares, qu'ils ne connais- prenaient tout simplement mon arrogance passée m'ont parlé de leurs
saient rien, qu'ils étaient un couteau et s'auto muti- vis-à vis des anciens. IL croyances, des coutumes,
les enfants du diable. laient. Ils ne reconnais- m'as écouté déballer toute des traditions, de ma cultuApprendre cette histoire à saient plus le fusil; l'utilité cette cochonnerie intellec- re. Ils m'ont aidé à traun enfant de six, c'était du fusil était de s'éclater la tuelle, toute cette cochon- vailler à ma dignité humaicomme un coup de poi- tête. Ils ne savaient plus à nerie d'attitude,de compor- ne, à remonter le courant,
gnard au coeur, où se trou- quoi servait une corde; ils tement et, à la fin, je lui ai à percevoir la fierté, à voir
ve la vrais maison. Je l'attachaient tout simple- redit: Je suis malade;
mon identité et à vivre mon
reconnais quand même à ment à un arbre et se la
Il ne m'a répondu toute de appartenance. Ils m'ont
cet apprentissage, les passaient au cou.
suite. Il regardait ailleurs, parlé de la nature et des
qualités, le bon côté des
Dans les années 1974, je comme si je n'étais pas là. animaux.
choses, comme apprendre
à lire à compté, avoir l'es- toisais mon rand-père et Après une dizaine de Ils arrivaient toujours chez
prit logique. Ce qui nous a les anciens. Je disait: oh, minutes, il s'est retourné moi avec d'interminables
le plus marqué, c'est le toi, tu ne connais rien, tu vers moi et me dit: histoires; ils arrivaient toucôté de l'être humain. Je n'est instruit. C'est moi qui Charles, tu n'es pas mala- jours au moment où j'avais
me rappellerai toujours ai été éduqué; Mais pour- de;
mon programme à la téléque je voulais me cacher quoi ne m'acceptait - on Cela m'a bouleversé!
vision, comme s'il le faisous la terre quand on me pas alors que j'avais fais
saient exprès!
demandais si je suis un tout ce qu'on me demanLes anciens ne m'ont
Mais je fermais la téléviindien. J'avais tellement dait; m'instruire, l'éduca- jamais donné de réponse,
tion, l'esprit logique?.
sion
et je me mettait à les
honte.
ils ne m'ont jamais forcé. Il
écouter.
Un jour, ils m'ont
Je me rappellerai toujours ne me jamais tordu la bras. conseillé
Je me rappellerais ce
d'utiliser
le
Ils m'ont toujours donné la
choc culturel quand, en avoir parlé au bob Dieu et liberté de décision en sweat-lodge, les rituels, et
arrivant à la porte principa- lui avoir dit: Tu n'es qu'un
disant; Si tu veux un petit j'ai retrouvé le Créateur,
le,j'ai vu une dame sainte abruti, tu n'es qu'un idiot,
conseil, pourquoi n'irais-tu celui là même que je traiqui écrasait le tête d'un un crétin d'avoir permis
pas dans la nature, obser- tait de crétin.
serpent. Cela m'a fait un cette situation, de m'avoir
ver,
écouter, et si un arbre
C'est à travers le retour à
choc. Moi qui aimais mis dans cette situation;
ou une plante t'émerveille,
la mère terre que nous
ramasser les couleuvres, Je n'ai plus jamais rien
assieds-toi au pied de cet
de Dieu.
réussirons à nous en sortir.
les grenouilles, moi Казвам
qui voulu
се savoir
Станислав
Станимиров.
arbre etЗанимавам
parle-lui de се
tesс карате от 17 годишен.
étais l'ami des couleuvres
Dansбях
ce cheminement,
problèmes.
L'arbre
От 1994 до 2003
треньор на деца
в Перник.
Имамvaвтори дан в Шотокан Карате.
et des grenouilles, je n'ai balancé entre l'alcool et les
Сформирах
отбор в Калгари, с който не закъсняха и първите успехи.
plus jamais été capable de
substance chimiques, il n'y
les ramasser, На
mais
4-тиjeюни
имаше
Westernpour
Canadian Karate Championships, на което състезание
avait
plus personne
devenu capable de les me dorloter comme ma
Соня Минчева на 7 години взе бронзов медал (Клуб Шотокан Карате Канада Калгари).
écraser.
grand-mère
le
faisait
Аз
взех
второто
място
quand
j'étais
petit.
Je със сребърен медал в категория „+75“.
Je me rappellerai dans
savais
aussi
que
j'étais
au
ma jeunesse, où John
Отборът ми си тръгна с 2 златни, 3 сребърни и 2 бронозови медала.
Lennon devenait pour moi bout du rouleau. J'aurais
une idole,un prophète, pu faire comme mes amis;
Jimmy
Hendrix,
les prendre un fusil ou une
Rollings Stones, m'ai- corde; Il y avait toujours
daient à brasser à l'inté- quelque chose qui me
poussait, comme une petirieur.
te voix me disait; pourquoi
Et ce furent, les expé- n'irai-tu pas les anciens.?
riences psychédéliques,à Comme j'étais extrêmetravers les drogues. Je ne ment orgueilleux, nourri
me pose plus aucunes par l'alcool et les drogue,
question aujourd'hui parce je rejetais cette petite voix.
que je sais pourquoi j'agis- Mais je n'en pouvais plus.

ОТБОРЪТ на СТАНИСЛАВ СТАНИМИРОВ от КАЛГАРИ
получи 2 ЗЛАТНИ-3 СРЕБЪРНИ-2 БРОНЗОВИ МЕДАЛА
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CARTA PARA O PAI
Groupe

Z O R N I C A

Danses culturelles Bulgares et divers
autres styles de danse

Hoje faz 11 anos !! que partiste !
Pois eu e as datas????
Não me esqueço de nenhuma ou quase nenhuma, tantos as boas como as más,
que por uma razão ou outra nos veio trazer algo,
umas mais dor outras menos sofrimento .
E hoje dia 6 de setembro foi o fim de um sofrimento, mas o início de uma dor ser fim,
uma dor que minimiza com os anos que vão passando, mas que nunca passa, nunca passa.
Só aumenta a saudade de não te podermos ver, e existe uma dor que desvanece volta e meia, afinal existem coisas boas que deixaste aqui,
e outras que vieram depois de nos deixares, foram os teus netos que já cá estavam foram os que nasceram, um até herdou o teu nome,
imagina pai temos mais um Dinis na família, eu sei que deves ter tanto orgulhoso disso, ter um neto com o teu nome?
Tmbém tem mais um Cristianinho, se um era maravilhoso agora pensa em dois pai?
Tem também outro Huguinho esse que é o mais pequenino da família, vês pai?? A vida continuou sem ti?
Mesmo com a dor da saudade os nossos dias foram seguindo e lentamente tudo foi voltado dentro do possível ao Normal
A tua família continuou a crescer tens já seis netos pai?!! Seis netos ?!! Mas acredita pai estamos todos bem,
cada um nos seus sonhos no seu rumo, com saudades tuas, saudades de quando nos fazias rir, saudades quando resmungavas se
a gente implicava contigo, quando tu te excedias e bebias mais do que o normal, eras tão feliz á tua maneira e como eras,
e a gente não te compreendia, ou até compreendíamos, mas queríamos que ficasses mais anos aqui entre nós,
mas infelizmente Deus quis-te com ele para que lá de cima nos cuidasses, e como cuidas !?!
A dor que permanece,desaparece quando relembramos de ti das tuas piadas da tua presença das tuas gargalhadas
do teu jeito descontraído e relaxado de viver a vida, fazes falta pai, porra pai como fazes,
Passe o tempo que passar a tua ausência é sempre sentida, tu eras carismático, deixas-te marcas, deixas-te recados.
Há lugares, cheiros e pessoas que nos fazem recordar de ti, existem momentos que serão eternos em nossos corações
porque simplesmente tu foste és é sempre serás, o nosso pomba murcha... até amanhã Mário.
KA
06.09.2016
http://blogkatiaaveiro.com/

KATIA

AVEIRO

Cristiano Ronaldo‘s sister,
Katia Aveiro releases her own bracelets brand „KA“.

Bracelets are specially handmade! www.kabracelets.com.br

GROUPE “Z O R N I T Z А”
Photo: “Journal de Montréal”

El Hanache Photography

CENTRECULTURELCANADIEN-BULGARE

“ZORNICA“
depuis 2001
Montréal

* Éducation et Formation

* Publication

*Établissement et Intégration *Concerts e t Événements culturels

Spectactes et pièces de théâtre,
Pod Igoto, Han Kubrat

Cours de Langue et littérature
bulgare

*Secteur Spirituel

Danse moderne

Danse folklorique bulgare

École de dimanche
«Saints Cyrille et Méthode »

Bella Paskova

Journal bulgare Zornica et Journal de la famille

Concours de dessin Concours de poésie et de littéra- Chorale, Piano, Guitare *Le Groupe de danse bulgare «Zornica»

l e
al
Journ f a m i l
l a

de

Bibliotheque

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
Georgi Hristov

05.12.2001
08.11.2008

Vania Kostova

16.12.2001
29.03.2002

Tony Dimitrova

Iskra Radeva
Margarita Hranova
Ivan Balsamadgiev

02.06.2002

/

27.07.2002
07.02.2009 / 17.04.2010

31.10.2003

Théâtre
Saterique

30.11.2002

Shouto
na
Slavi

05.10.2010
Volodia
Stoianov

18.01.2003

Théâtr
Cinema
e
GeraciteNirvana
Maxim

20.11.2010

Gentchev

02.04.2011

Duet Riton

01.03.2003
24.10.2009

Yordanka
Hristova

22.03.2003
30.01.2010/02.03.2012

Viktor
Kalev
et Tony
Dimitrova

17.04.2010

Todor
Kolev

11.03.2005

Ivailo

Stoyan

Kiril

Petar

Guirov

Yankulov

Stoyanov

Ralchev

15.04.2011

23.04.2011

08.05.2011

Cours Reiki

28.04.2011
-10.05.2011

Kichka

Desi

Bodurova

Dobreva

12.04.2008
18.03.2011

Diana
Expresse

27.05.2011

12.12.2009

Concert d’amerindien

11.06.2011

Conference
”L’energie
spirituelle”
Rencontre-son livre
“La vie des
immigrants”

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

Iglika Besson, Sherbrooke

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 provenance végétale pour le
corps. Il semble que même la
tradition reconnait que la
nourriture d'origine animale
contamine le corps et le psychisme humain.
Je voudrais surtout attirer
votre attention sur l'unité,
l'indivisibilité de notre bienêtre 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 heureux 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 portons ensemble. Même si
nous gardons «les yeux
grand fermés», la vérité douloureuse 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 créatures plus petites que nous.
Et comme nous sommes
dans la période du Mardi
Gras (c’est une fête orthodoxe du dimanche), permettez-moi de vous dire comment je fais mon fromage
quand j’en éprouve l’envie.
Ne pensez pas que les végétaliens sont des êtres souffrants, vivant dans le
dénuement.  Il y a tellement
de genre de fromage végétal,
probablement tout autant que
ceux à base de lait, et peutêtre 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 rincées), une tasse de choucroute rouge (non pasteurisée) et
une demi-tasse d'eau (ou eau
de la choucroute si disponible) – broyer le tout dans
un blender, puis laissez la

crème s’égoutter dans un
coton fromage pendant 24
heures
à
température
ambiante. Les bonnes bactéries de la choucroute vont
convertir les protéines contenues dans les noix, les rendant plus digestes et vous
aurez un résultat violet,
savoureux et très bon pour la
santé. Bien entendu, au lieu
de noix de cajou, vous pouvez 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 (peutêtre 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'oignon vert (ou une fraction de
la tige), des épices au choix
(basilic, origan, thym, romarin), et une tasse et demi
d'eau dans laquelle vous dissoudrez 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 durcir 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 préparation des fromages:
http://www.recipemagician.c
om/za-decata/koshnichkilila/
http://reciperenovator.com/s
pecial-diets/vegan/how-tomake-shredded-vegan-cheese/
Bon appétit!

Консултации
– PM
курсове
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tel.: 514-271-2992
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изпит
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transmettent à travers la couples se tournent ски
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ШОФЬОРИ
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Всички марки
3.
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le CD Реморкаж,exécution
Масло, Гуми,
Pick
up
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*
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*
consciente des frère est devant la sœur,
ROM ce
)
Responsabilités: aissister le directeur de la production
Ауспуси
mouvements et grâce aux qui signifie que la pensée
Home
weekly
Weekly: Salary
Exigences et conditions de
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бани, салони
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Responsabilités : Aider à certaines activités (marcher);
За повече информация може да ми се обадите
d’amoureux, mais symboli-на Si
*
Фотоподмладяване
une
correction
des
disfaire
les courses; habiller; donner les soins d'hygiène etc.
тел: 514- 253 0224 или да ми пишете
sentЕстимация
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cœur tances- почасово
Безплатни
est nécessaire, les
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* Електроепилация * Епилация
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Венци

Художник
399Бойко
ave. Marien,
Димов Montreal
(450) 834-1066

1 à 6 mois d'expérience, PDSB obligatoire
Демонтаж, **************************
монтаж,
ШИВАШКИ УСЛУГИ
Lieu : Montréal (Québec) H1E1H9
мебели. Продават се
Contacts
:
tel. : 514-881-8442 entre 9 h 30 et 20 h 30.
(514) 963 - 4692 два С
ХИМИЧЕСКО
товарачи
кожени
дивана (3или
+ 2);не.
тъмно-жълти на цвят; модерен
Les postes sont disponibles
immédiatement.
pavelanastassov@yahoo.fr
РЕМОНТ
§ ДИЗАЙН Център
ЧИСТЕНЕ
Професионално.
стил; добро състояние
С
Н
Е
Ж
А
Н
А
(Можете
да
прочетете
повече
в
Kijiji
448308763);
Застраховка.
CENTRE DU
Специалистите на нашия център
по договореност;
Търсят
се
товарачи.
ще
ви помогнат да се ориентирате в
PNEU
За контакт
тел 514
344
0856. (Ако се включи секретар, моля, (514) 313 7714
многообразните строителни материали
(514)
5492895
оставете съобщение с вашия тел.)
и технологии, както и
5/72 RS, I@BPTDR+ N1299 Papineau, Montréal
www.IDigus.com
http://www.angelfire.com/oh2/peterr/ProphecyOfPeterDeunov.html
оптимизиране разходите за ремонт
vasnatalie@yahoo.com

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

Pneus neuf & usages
installation & balancement
sdk- '403( , 8/2 8117
bdkk '403( , 838 5644

Камелия
Цоневa

“МонреалТоронто”

Ana Asenova,

20 години опит като фризьорка

(514) 998
ana_asenova@multilangages.com
KEMI
(5364)
български
| английски | френски

Dans Salon“DJ
ПРЕВОД
Coiffeur”
rue Verdun
НА5955
ОФИЦИАЛНИ
Verdun, Qc, H4H 1M5
ДОКУМЕНТИ

************************
В нашия център може да поръчате:
Субсидирана
Търся
* Кухня * Мебел за бани
работа-стаж във фирма като commis au bureau
* Шкаф-купе или гардероб
rasoloarilala1@yahoo.fr
* Подвижни врати между стаи
ДЕТСКА ГРАДИНА
(1864-1944)
*****************
* Под * Таван * Полилеи
Канадски вестник на руски
“МАЛВИНА”
* Декоративен камък *
Лъчезар Станчев
était un maître spirituel qui a fondé
Тел.: (514)
767по4468
Прозорци и входни врати *
Учебна
- магистър
химия UQAM
2012, програма на френски, английски,
la Fraternité
се обръща към всички българи в Квебек и Канада,
курс по музика
и танциBlanche Universelle.
работещи в областта на химията и фармацията,
Il était
Maître Beinsa Douno par ses disciples.
(514)appelé
-489-4378.
с молба за контакти
traductrice agréée
(438) -935-4999 - NDG
области.
свързани с професионалната релизация в тезиcell:
Membre de l’Ordre des traducteurs,
(514) 706 6369
terminologues et interprètes
agréés du Québec
*********************
“All the world renders homage to me
Туристическа Агенция
and I render homage to
“ SKY LAWN”
www.multilangages.com
предлага постоянно работно място.
the Master
Peter Deunov from Bulgaria”
за БЪЛГАРИТЕ
в ТОРОНТО
Тел. за връзка: (514) 463- 9668
Образци са предоставени
bulgare | anglais | français
Кристина Арабаджи
в изложбената зала
***
TRADUCTION
alumcomplete.ca
ПРЕДЛАГА
Тел.: (450) 844 7778 (514) 754 3273
DE DOCUMENTS
Lachezar Stanchev maitrise en chimie a UQAM 2012, donne
67 boul. St. Jean Baptiste Chateauguay, J8J 3H8
des cours prives enOFFICIELS
chimie pour le secondaire
(4 ime, 5 ime...annee).
Contacts: tel. (514) 706 6369, lstanchev@yahoo.com
*********

1 514 823 9522

M. Verdun, Aut.107 O.
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Centre Culturel Canadien-bulgare“Zornica”
L‘odéon de Plovidiv

Est-ce que tu as envie
d’aller en Bulgarie ?
1.

3.
Pourquoi
tu
as l’Est. De plus, lorsque je planifie ou démarrer leur entreprise où ?
aimé la culture et l’histoire de visiter un pays qui parle une sans compter les entreprises - Oui, cela nécessitera peutlangue autre que le français ou étrangères qui investissent être même plus d’un voyage.
Mon nom est Jean-Éric bulgare.
Présentation

Trudeau, 31 ans, étudiant au
DESS Gestion à HEC Montréal
en plus d’être un élève et un
collaborateur au Centre culturel
canadien-bulgare Zornitsa de
Montréal.
Académiquement,
je possède un B.A. en Histoire
de l’Université Laval (2011)
et un Certificat en Création
d’entreprise à HEC Montréal
(2015) où je fus le majeur de
ma promotion. Présentement,
j’habite la Rive-Sud de Montréal
dans la région de Châteauguay,
mais les études ou ma vie
professionnelle m’ont amené
à vivre dans une grande
variété d’endroits à travers
mon
existence:
Salaberryde-Valleyfield,
Québec,
Saskatchewan, Rennes (France)
et la Baie-James.

2.
Quand eu le premier
contact avec les bulgares/
culture bulgare ?
- Étonnamment, malgré le fait
que j’ai habité un an en France
dans le cadre de mes études,
ce n’est pas en Europe où j’ai
eu mon premier contact avec
la culture bulgare, mais ce fut
en 2014 à HEC Montréal dans le
cadre d’un cours du certificat en
Création d’Entreprise où j’ai fait
la connaissance d’une collègue
issue de cette communauté qui
m’a introduite à sa culture et aux
beautés de son pays d’origine à
travers ses photos de voyages
et des articles traitant de la
Bulgarie. Ensuite, cela m’a amené
à connaitre d’autres membres
issus de cette communauté et
m’intéresser concrètement à la
culture bulgare.

Veliko Tarnovo

Z OR N I TZA
www.mtlzornica.com

- Étant féru d’histoire, la Bulgarie
est très intéressante pour son
histoire millénaire qui inclut de
grands peuples dont les Thraces,
les Romains et les Bulgares
ainsi que tous les artéfacts
historiques et religieux répartis à
travers tout le pays. Sans oublier
qu’on doit à Kiril et Methodi
l’alphabet cyrillique qui est
utilisé dans nombre de langues
slaves. Lorsqu’on m’a expliqué
la période de l’occupation
ottomane, cela m’a touché, car
les bulgares ont dû se battre
contre un envahisseur étranger
afin de survivre comme peuple.
Cela ressemble beaucoup à
l’histoire des francophones en
Amérique du Nord qui ont eu
les mêmes défis à relever face
à l’envahisseur britannique.
Donc, l’histoire bulgare me
touche énormément à titre de
francophone
nord-américain
et je comprends la volonté des
bulgares de vouloir préserver
leur langue et culture peu
importe où ils se trouvent sur la
planète.

4.
Quand
mes cours ?

commencé

- Ce fut en janvier 2016. À la base,
je désirais prendre des cours
afin de pouvoir communiquer
en bulgare avec les personnes
issues de cette communauté en
plus de vouloir en apprendre
davantage sur cette culture en
étant capable de lire et écouter
les informations ainsi que les
productions
artistiques
et
culturelles en provenance de
ce charmant pays d’Europe de

Rila Monastere

l’anglais, j’essaie de prendre des
cours pour acquérir quelques
bases afin d’être autonome le
plus possible, démontrer mon
respect envers le peuple qui
m’accueille et communiquer
avec les locaux.

5.
Qu’est-ce que
connais de la Bulgarie ?

je

- Que le territoire actuel de
la Bulgarie a vu naître des
civilisations
européennes
organisées des siècles voire des
millénaires avant les grecques
et les romains. Les Thraces
et les Romains ont déjà eu le
territoire bulgare au sein de leur
empire à travers leur histoire. La
Bulgarie était un ancien pays
communiste membre du Pacte
de Varsovie jusqu’à la fin des
années 1980. De nos jours, la
Bulgarie est membre de l’OTAN
et continue d’imprimer sa
propre monnaie (lev bulgare)
malgré le fait qu’elle devenue
membre de l’Union Européenne
depuis le 1er janvier 2007.
Les bulgares sont un peuple slave
à l’instar des russes, ukrainiens,
tchèques et de plusieurs autres
peuples vivants en Europe de
l’est. Malheureusement, le pays
a perdu des millions d’habitants
(2-3 millions) depuis le début
des années 1990 en raison de la
situation économique et sociale
qui a forcé ces personnes
à déménager ailleurs sur la
planète afin de se construire un
avenir meilleur. Toutefois, la roue
semble tourner depuis quelques
années, puisque de nombreux
européens
immigrent
en
Bulgarie pour y vivre, travailler

massivement en raison du
marché commun européen et
de la qualité de la main d’œuvre
locale. Sans toutefois oublier,
le coût de la main d’œuvre
qui est moindre en Bulgarie
par rapport à plusieurs pays
européens. En espérant que le
sort des travailleurs bulgares ira
en s’améliorant avec le temps.
Avec le contact des bulgares, j’ai
appris que la boisson nationale
est la Rakia (alcool maison à
base de fruits), le yogourt est
une invention bulgare et leur
feta est reconnu à travers le
monde entier. Il y a toujours des
exceptions, mais en général le
peuple bulgare sont des gens
accueillants et chaleureux. Sur
le plan culturel, Lili Ivanova est
la « Céline Dion » bulgare et
le deuxième et troisième film
de la trilogie « Les Sacrifiés »
furent tournés en Bulgarie.
Ivan Vazov est l’un des auteurs
incontournables de la littérature
bulgare voire le plus grand en la
matière.
Historiquement, les bulgares
furent l’un des seuls peuples
d’Europe (avec les danois) à
avoir protéger sa population
juive lors de la Deuxième Guerre
mondiale et de ne pas les avoir
abandonnés aux mains des
nazis. Cela était un geste très
humain et courageux pour
l’époque en plus de démontrer
que chaque citoyen bulgare
avait le droit à la vie et à la
protection de l’État peu importe
ses croyances religieuses.

6.
Est-ce que tu as envie
d’aller en Bulgarie ? Si oui,

Cathédrale Varna

Je souhaite faire un voyage
360 degrés du pays. En résumé,
je souhaite faire un voyage
qui me permettrais de voir un
maximum de facettes du pays
que ce soit les montagnes, les
lieux culturels, la zone côtière
longeant la Mer Noire, les routes
viticoles, les hauts lieux de
culture et d’histoire en plus des
grandes villes du pays. Pour être
plus précis, en plus de Sofia, il y
a les villes historiques comme
Plovdiv, Sozopol, Nessebar
et Veliko Tarnovo qui sont
obligatoires dans mon périple.
Varna est un incontournable par
le fait que j’ai connu plusieurs
bulgares qui ont vécu dans
cette région et qui m’ont dit
d’excellents mots sur l’endroit.
Si le temps me le permet,
j’aimerais visiter Melnik pour son
architecture, faire la route des
vins au Sud de Plovdiv, visiter la
grotte Prohodna, la ville de Ruse
qui est considéré comme un
joyau architectural du pays et la
région des montagnes des roses
au moment de la récolte.

7.
Qu’est-ce que tu veux
dire à nos lecteurs ?
- À force de connaître la Bulgarie
et son peuple, je comprends
aisément la fierté de ces gens
envers leur pays d’origine même
s’ils vivent à des milliers de
kilomètres de leur terre natale.
Des associations culturelles
comme Zornitsa sont capitales
afin de préserver la fierté
nationale hors des frontière,
éviter l’isolement et permettre
aux locaux comme moi de
découvrir votre riche culture.

Nessebar-Mer noire
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НАСЛЕДНИКЪТ
на Петър Димков-ЛЕЧИТЕЛЯ,
е неговият внук д-р Петър Димков,
който достойно продължава
делото на дядо си
в областта на
ИРИСДИАГНОСТИКАТА и
ФИТОТЕРАПИЯТА.

Народният лечител Петър
Димков, известен и само с името
ЛЕЧИТЕЛЯТ, завинаги ще остане в
сърцата на хората, потърсили
помощта му и намерили изцеление
от неговата ръка.
ПЕТЪР ДИМКОВ е роден на
19 декември 1886 г. в София, в
семейството на свещеника Иван
Димков. Началното си образование
получава в столичното училище
“Денкоглу”. През 1899 г. заминава
в Петербург - Русия, където

завършва
военно
училище.
През 1909 г. е назначен като
подпоручик в 25-и Драгомански
полк в Цариброд. Участва във
всички войни за обединението на
България и е раняван 8 пъти. Още
тогава открива способностите
си да лекува - спасява голяма част
от поразените от холера войници.
В армията е до 1936 г., когато се
уволнява с чин полковник.
От военния му период в
историята на България ще
останат много негови заслуги
като
това,
че
ръководи
изграждането на Аспаруховия
вал във Варна; построяването на
Арката - портал на VІІІ Приморски
полк във Варна; има основна
заслуга за построяването на

СХЕМА ЗА
УКРЕПВАНЕ НА
ИМУНИТЕТА
/защитните сили на организма/
1. СУТРИН, ОБЯД И ВЕЧЕР 20
МИНУТИ ПРЕДИ ЯДЕНЕ да се взема
по 1 суп. лъжица сироп от алое
арбаресене /трионче/. Вземат
се 15-20 зелени листа на обща
тежест 200г, махат им се бодлите,
смилат се на каша, прибавят се
по 500г чист пчелен мед и чисто
натурално червено вино. На
``водна баня`` ври 30 минути и
като изстине се прецежда през
тънка кърпа чрез изстискване.
Държи се на студено, за да не
вкисне.
2. СУТРИН, ОБЯД И ВЕЧЕР ДВА ЧАСА
СЛЕД ЯДЕНЕ да взема по 1 супена
лъжица от едно от дадените подолу средства:
а/ настойка от 9 пресни кокоши
яйца, измити и залети в подходящ
буркан със сока на 13 лимона, така
че да се покрият с 1/2 см сок, киснат
в него 3-4 денонощия, докато се
стопят черупките, след което
се изваждат ципите на яйцата,
разбъркват се добре с вилица и се
добавя 200г небет шикер, счукан
на ситно. Добавят се и 2 супени
лъжици винен коняк за да не вкисне
настойката. Държи се на студено
в хладилник, за да не вкисне; или

мков

етър Ди
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а
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н
в
води

б/ сироп от узрелите зърна на
полския бъзунек /самбукус еболус/:
в буркан от 5 литра се нареждат
1 ред зърна на дебелина около
2см и 1 ред ситна захар и т.н.
догоре, като най-горният ред е
захар и то с дебелина 6-8см, за да
не вкисне. Отворът на буркана
се завръзва с тънка кърпа и се
оставя да престои на слънце 1015 дни, докато захарта се стопи.
След това се прецежда през тънка
кърпа чрез изстискване, налива
се в бутилки, чиито отвори се
завръзват с кърпички вместо да
се запушват с тапи и се държат на
студено, за да не вкисне.
3. СУТРИН, ОБЯД И ВЕЧЕР ДВА
ЧАСА И ДЕСЕТ МИНУТИ СЛЕД ЯДЕНЕ
да се пие по 75мл отварка от:
1.
АГРИМОНИЯ
2.
БОРОВИ ВРЪХЧЕТА
3.
КОПРИВА
4.
ЖЪЛТ КАНТАРИОН 		
по 40г от
5.
ЖЪЛТ РАВНЕЦ 			
всяка от 1-12
6.
ЖИВОВЛЯК-широколистен
7.
ГОРСКА ЯГОДА-лист
8.
МАЛИНА-лист
9.
МИРИЗЛИВА ЛАЗАРКИНЯ
10. ОРЕХ-лист
11. ФРЕНСКО ГРОЗДЕ –лист
12. ЧЕРВЕНА ХВОЙНА-плод

Не случайно малкият Петър,
растейки около дядо си
винаги е казвал: “Един ден
и аз ще стана като дедко.”
Д-р Петър Димков завършва
медицина през 1985 г. в Киев,
Украйна. Специализира ОЧНИ
БОЛЕСТИ. От 1986 г. и в настоящия
момент работи в Очна клиника
парка - мавзолей “Владислав
Варненчек” във Варна; като
командир на 21-ва пехотна
дружина в Карлово през 1933 г. той
спасява от разрушаване родната
къща на Васил Левски и ръководи
нейното възстановяване. Имало е
план за събарянето на къщата, за
да се построи нова улица, който
благдарение на Петър Димков не
се осъществява. Където и да се е
намирал в България по време на
военната си служба, навсякъде
Лечителят е оставял значима
следа.
Следвайки
традицията
в
своето семейство, ПЕТЪР ДИМКОВ
посвещава по-голямата част
от живота си на изучаване на
билките, събиране на рецепти,
От горната билковата смес,
предварително
много
добре
разбъркана, се вземат 2 супени
лъжици, които се поставят в
500мл вряща вода. Ври 10 минути и
като изстине се прецежда. Пие се с
мед и лимон.
4. ВМЕСТО ВОДА да се пие
отварка от: ШИПКА-плод /25
шипки, разрязани на две и счукани в
дървен хаван на каша, се запарват
с 500мл вряща вода. Като клокне
3 пъти се снема от огъня и като
изстине се прецежда през тънка
кърпа чрез изстискване/.
5. СУТРИН още с отварянето
на очите се прави САМОВНУШЕНИЕ
с формулата ``Всеки ден във
всяко отношение все по-добре
и по-добре ми става``, казва се
бързо, шепнешком и волево 20
пъти, последвано от лек и сух
масаж на сливиците, направен с
двата палеца от под ушите до
под брадата 10 пъти и в обратна
посока също 10 пъти.
6. ДИЕТА: за предпочитане е
вегетарианската храна, млечно–
растителна с повече плодове /
винаги обелени, защото се пръскат
с отровни химикали/ и зеленчуци.
Храната да е слабо солена,
умерено подкиселена с лимон
или чист винен оцет и винаги
добре сдъвкана /до втечняване/.
Може да се яде и обикновена
храна като за предпочитане

на УМБАЛ “Александровска” като
главен асистент.
През 2008 г. вестник “24 часа”
преиздаде книгата “Българска
народна медицина” на народния
лечител Петър Димков под
заглавие “Рецептите на Петър
Димков” в 14 книги. Цикълът
завърши с две книги на д-р Петър
тяхното осмисляне и доразвиване.
Във фитотерапията той открива
и прилага свои оригинални
съчетания от билки. Лечителят
формулира
и
популяризира
принципи,
извлечени
от
народната медицина:
1. Лекуването да става с
естествени природни средства.
2. Лечението да се насочи към
общо укрепване на организма чрез
промяна на храненето и начина на
живот.
3. Лечението да е индивидуално според болестта и човека.
4. Да се въздейства не само
на болния орган, но и на целия
организъм.
5. Чрез внушение и самовнушение
са леките и постни меса. Тъй като
в растителната храна липсват
някои аминокиселини, които се
намират в месото и участвуват
в състава на човешкия белтък
за подрастващите е абсолютно
необходима и месна храна заедно
срастителната-плодове,
зеленчуци, млечни продукти. При
възрастните хора тази нужда
намалява и с оглед предпазването
от някои заболявания като
атеросклероза, различни сърдечни,
чернодробни, бъбречни и други
такива храната трябва да бъде
предимно вегетарианска.
7. ЛЯТНО ВРЕМЕ ОТ 10-12 ЧАСА
ПРЕДИ ОБЯД И ОТ 15-17 ЧАСА
СЛЕД ОБЯД може да се използува
енергията на зелените дървета.
За целта се избира здраво и хубаво
неплодно дърво /дъб, бук, габър
и др./. Необходимо е човек да е
облегнат с гърба си добре на него,
с лице обърнато към слънцето. В
това положение се стои, като се
правят 10-15 дълбоки вдишвания
през носа и бавни издишвания
през устата с формулата:``Сила,
живот,
здраве,
младост
и
красота``.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИЩАНЕТО:
а/ вдишва се дълбоко,
бавно и силно през ноздрите, като
се опитва да се вдишва колкото
е възможно по-продължително
време;

Димков под заглавие “Рецептите на
Петър Димков-внук. Наследникът”.
В двете си книги д-р Петър
Димков предлага проверени и
опростени рецепти за някои от
най-често срещаните заболявания,
систематизирани и изпитани в
практиката му за повече от 20
години.
да се създаде увереност в болния за
оздравяването му.
6. В духа на народната медицина,
той не използва апарати и
съоръжения, а въвежда и изследва
действието на различни средства
- компреси, лапи, бани, душове,
фрикции,
масажи,
водолечебни
процедури и др.
ПЕТЪР ДИМКОВ е един от
първите
проповедници
на
природосъобразния
начин
на
живот. Духовното присъствие на
ЛЕЧИТЕЛЯ е трайно. Издадени са 4
негови книги: “Българска народна
медицина” /издавана 5 пъти от
1926 г. до 1937 г., преиздавана още
през 1977 г., 1991 г., 1993 г. и 2008 г.
/; “Хигиена и лекуване на душата”,
“Молитвеник” и “Очна диагноза”.
б/ задръжка на дишането
5-10 секунди;
в/ издишване на въздуха
много силно, с едно движение се
изкарва на вън целия въздух през
широко отворена уста във вид на
буквата ``О`` за издишване;
г/ след това се прави
едно обикновено дишане за
успокояване на белите дробове. За
предпочитане е да не се правят
повече от 10-15 вдишвания
и издишвания, редувайки ги с
обикновено дишане и издишане за
успокояване на белите дробове.
Едновременно
с
дишанията
трябва
да
се
почувствува прилив на сила от
дървото, което непрекъснато
тегли за себе си енергия от земята
и по закона на скачените съдове
я предава на човека. Седенето
до дървото може да продължи
докогато е приятно, като от
време на време се повтарят
казаните вдишвания и издишвания
с формулата или без нея. След
това е добре да се направи босо
ходене по тревата и поливане на
цялото тяло с хладка слънчева
вода, или да се направи морска
или речна баня с плуване. Това
приложение действува много добре
за освобождаване от психическа и
умствена умора и стрес.

Зорница

Z O R N I T Z A EDITION BULGARE Канадско- Български Културен Център “Зорница”

www.mtlzornica.com

(514) 629-6951 news.zornica@gmail.com publicite.zornica@gmail.com abonament.zornica@gmail.com
7448 Kingsley, # 501 , CSL, Montreal, QC, H4W 1P2

Главен редактор – Ива Беличка
Редактор култура и общество– (Монреал) - Вера Гигова, Нина Господинова, Ивелина Добрева, Вилизара Гъркова, д-р Николай Колев, Милен Бояджиев , Жан Ерик Трюдо, (Франция) - Иглика (Австралия, Сидней)
- Галя Николаева, Бесон (Сиатъл) - Ивалина Ташева (Отава) – Йорданка Колева, д-р Красимир Въжаров (Торонто) – Мая Василева , Нана Янчева (Калгари) – Синела Джуркова, България - (София) - Роземари Де
Мео, Д-р Петър Димков, Неда Антонова, Павлин Иванов (Пловдив) - Радостина Колева, Велка Славова Тинейджери - Вилизара Гъркова, Яна Беличка История – Ангел Стефанов Библия - Милен Бояджиев, Андрея
Фуоко Снимки - Станислава Дудренова, Яна Беличка Здраве и Психология – Йорданка Колева (Отава) Превод на френски – Ана АсеноваПревод на английски - Ани Антонова, Дивна Паскова, Йорданка Влахова
Графически дизайн - Мариян Петров, Милен Бояджиев

Да четем заедно Библията

Година
*брой *71/2014
Брой*XIII
76-2016

Година XIII брой 76 / 2016

Зорница

ДА ЧЕТЕМ ЗАЕДНО БИБЛИЯТА

18.

в-к ЗОРНИЦА

Съвместна рубрика на в-к „Зорница“ и църква „Христова Радост“ www.hristovaradost.com
“Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.” Матей 18:20
Събрания всяка събота от 18 часа на адрес: 6215, chemin de la Côte-Saint-Luc, Hampstead, QC H3X 2H3
За контакт: info@hristovaradost.com За въпроси свързани с рубриката: biblia.zornica@gmail.com

Коментар на прочетеното от миналия брой.
Деяния Глава 28
В тази последна глава виждаме как,
независимо от обстоятелствата,
божият човек Павел продължава да
служи на Бога за Негова слава. Бог
много често използва противоречия,
за да ни накара да се замислим и да
видим, че в живота има неща, които
са отвъд нормалната човешка
логика (както когато Мойсей видя
къпината която гори но не изгаря Изход 3:2). Туземците видяха как
някой, който изглеждаше
подвластен на природните стихии
всъщност дори отровата на змията
не можеше да го засегне (Стихове 36). Също и първенецът на острова,
след като прие пострадалите от
корабокрушението, сам получи
милост и то не от човек (но пак чрез
човека Павел) но от Бога. И това

противоречие стана известно на
всички, така че от целия остров
потърсиха изцеление чрез Исус
Христос (Стихове 7-10). Виждаме
също колко задружни са били
първите християни и как Павел и
евангелист Л ук а са намирали
навсякъде братя, к оито да ги
подкрепят както материално, така и
духовно (Стихове 14-15). За това
четем още в началото на книга
Деяния 2:44 И всичките вярващи
бяха заедно, и имаха всичко
общо;
Верен на своето призвание Павел
отново донася благата вест първо на
юдеите. (Стихове 17-20). По късно, в
неговите послания, четем как той
говори за тази своя длъжност:
Посланието към Римляните 9:3
Защото бих желал сам аз да съм

анатема от Христа, заради моите
братя, моите по плът роднини;
От следващите стихове (21-29)
можем да се поучим колко е важно
нашето благоволение във всичко
което Господ прави за нас. При все
че Павел, к ойто беше вис ок о
образован в свещените писания на
евреите, ги убеждаваше да
повярват в Исус Христос от сутрин
до вечер, те пак не пожелаха да
приемат спасението, което имаме в
Божия Син. Това което ставаше
винаги, когато Павел искаше да ги
с р е щ н е с тех н и я С п а с и тел е
описано най-добре в евангелието от
Йоан 1:11 У Своите Си дойде, но
Своите Му Го не приеха. 12 А на
ония, които Го приеха, даде право
да станат Божии чада, сиреч, на
тия, които вярват в Неговото име;
Д ори и днес смирението и

За следващия път: Нека прочетем
няколко притчи на Исус

27 А той му рече: Брат ти си дойде; и
баща ти закла угоеното теле, защото
го прие здрав. 28 И той се разсърди и
не искаше да влезе и баща му
излезе и го молеше. 29 А той в
отговор рече на баща си: Ето,
толкова години ти работя, и никога
не съм престъпил някоя твоя
заповед; но на мене нито яре не си
д а л н я к о га д а с е п о ве с ел я с
приятелите си; 30 а щом си дойде
този твой син, който изпояде имота
ти с блудниците, за него си заклал
угоеното теле. 31 А той му каза:

ближния си както себе си". 28 Исус
му рече: Право си отговорил; това
стори, и ще живееш. 29 Но той,
понеже искаше да оправдае себе си,
рече на Исуса: А кой е моят ближен?
30 В отговор Исус каза: Някой си
човек слизаше от Ерусалим в
Ерихон; и налетя на разбойници,
които го съблякоха и нараниха и
от и д оха с и , к ато го о с та в и ха
полумъртъв. 31 А случайно някой си
свещеник слизаше по път, и, като го
видя, замина си от срещната страна.
32 Също и един левит, като стигна на

Синко ти си винаги с мене, и всичко
мое твое е. 32 Но прилично беше да
се развеселим и да се зарадваме;
защото този твой брат бе мъртъв, и
оживя, и изгубен бе, и се намери.

това място и го видя, замина си от
срещната страна. 33 Но един
самарянин, като пътуваше дойде на
мястото дето беше той, и като го
видя, смили се, 34 приближи се и
превърза раните му, като изливаше
на тях масло и вино. После го качи
на собственото си добиче, закара го
в една гостилница и се погрижи за
него. 35 И на следния ден извади
два динара и ги даде на
гостилничаря и рече: Погрижи се за
него; и каквото повече иждивиш, на
връщане аз ще ти заплатя. 36 Кой от
тия трима ти се вижда да се е
показал ближен на изпадналия

Блудния Син
Лука 15:11 Каза още: Някой си човек
имаше двама сина. 12 И по-младият
от тях рече на баща си: Тате, дай ми
дела, който ми се пада от имота. И
той им раздели имота. 13 И не след
много дни по-младият син си събра
всичко и отиде в далечна страна, и
там разпиля имота си с разпуснатия
си живот. 14 И като иждиви всичко,
настана голям глад в оная страна; и
той изпадна в лишение. 15 И отиде
да се пристави на един от
гражданите на оная страна, който го
прати на полетата си да пасе свини.
16 И желаеше да се насити с
рошковите, от които ядяха свините;
но никой не му даваше. 17 А като
дойде на себе си рече: Колко
наемници на баща ми имат излишък
от хляб, а пък аз умирам от глад! 18
Ще стана да ида при баща си и ще му
река: Тате, съгреших против небето
и пред тебе; 19 не съм вече достоен
да се наричам твой син; направи ме
като един от наемниците си. 20 И
стана и дойде при баща си. А когато
бе още далеч, видя го баща му,
смили се, и като се завтече, хвърли
се на врата му и го целуваше. 21
Рече му синът: Тате, съгреших
против небето и прред тебе; не съм
вече достоен да се наричам, твой
син. 22 Но бащата рече на слугите
си: Скоро изнесете най-хубавата
премяна и облечете го, и турете
пръстен на ръката му и обуща на
нозете му; 23 докарайте угоеното
теле и го заколете и нека ядем и се
веселим; 24 защото този мой син бе
мъртъв, и оживя, изгубен бе, и се
намери. И почнаха да се веселят. 25
А по-старият му син беше на нивата;
и като си идеше и се приближи до
къщата, чу песни и игри. 26 И повика
един от слугите и попита, що е това.

Добрия самарянин
Лука 10:25 И, ето, някой законник
стана и Го изпитваше, казвайки:
Учителю, какво да правя за да
наследя вечен живот? 26 А Той му
рече: Какво е писано в закона, как
четеш? 27 А той в отговор каза: "Да
възлюбиш Господа твоя Бог с цялото
си сърце, с цялата си душа, с
всичката си сила, и с всичкия си ум, и

простосърдечното приемане на
Благата вест за Спасителя, който
беше убит за нашите грехове, са
необходими, за да придобием
милост пред Бога:Евреи 3:12
Внимавайте братя, да не би да
има в някого от вас нечестиво,
н е вя р ва що съ р ц е , ко ето д а
отстъпи от живия Бог; 13 но
увещавайте се един друг всеки
ден, докле още е "днес", да не би
някой от вас да се закорави чрез
измамата на греха. 14 Защото ние
участвуваме в Христа, ако
удържим твърдо до край
първоначалната си увереност: 15
докато се казва: - "Днес, ако чуете
глас а Му, Не закоравявайте
с ъ р ц а т а с и к а к т о в
преогорчението".
Бог да ви благослови!
всред разбойниците? 37 Той рече:
Онзи, който му показа милост. Исус
му каза: Иди и ти прави също така.
Притчата за Лазар
Лука 16:19 Имаше някой си богаташ
който се обличаше в мораво и висон,
и всеки ден се веселеше бляскаво.
20 Имаше и един сиромах, на име
Лазар, покрит със струпеи, когото
туряха да лежи пред портата му, 21
като желаеше да се нахрани от
падналото от трапезата на
богаташа; и кучетата дохождаха и
л и ж е х а р а н и т е м у. 2 2 У м р я
сиромахът; и ангелите го занесоха в
Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан. 23 И в пъкъла,
като беше на мъки и повдигна очи,
видя отдалеч Авраама и Лазара в
неговите обятия. 24 И той извика,
казвайки: Отче Аврааме, смили се
за мене, и изпрати Лазара да натопи
края на пръста си във вода и да
разхлади езика ми; защото съм на
мъки в тоя пламък. 25 Но Авраам
рече: Синко, спомни си, че ти си
получил своите блага приживе, така
и Лазар злините; но сега той тук се
утешава, а ти се мъчиш. 26 И освен
всичко това, между нас и вас е
утвърдена голяма бездна, така, че
ония, които биха искали да минат
оттук към вас, да не могат, нито пък
оттам да преминат към нас. 27 А той
рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да
го пратиш в бащиния ми дом; 28
защото имам петима братя, за да им
засвидетелствува, да не би да
дойдат и те на това мъчително
място. 29 Но Авраам каза: Имат
Моисея и пророците; нека слушат
тях. 30 А той рече: Не отче Аврааме;
но ако отиде при тях някой от
мъртвите, ще се покаят. 31 И той му
каза: Ако не слушат Моисея и
пророците, то и от мъртвите да
възкръсне някой, пак няма да се
убедят.

Всички публикувани материали можете да намерите на нашия сайт: www.hristovaradost.com
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За спасяването на българските евреи
гр. Шатоге, М. Мешулам
Българските евреи са
наследници на испанските
евреи, които в 15 век поради
гоненията на инквизицията
са били изгонени от Испания
от крал Фердинанд и кралица
Изабела. На испанските
евреи е било предложено или
да приемат християнството
и да останат в Испания, или
да съхранят своята вера
но да напуснат Испания.
Болшинството от евреите не
са искали да се отрекат от
своята вяра и са напуснали
страната. Част от тях са се
преселили на Балканския
полуостров, който по това
време е бил част от Турската
империя. Турският султан
приел радушно евреите,
защото те са носели със
себе си прогреса на Европа.
Между тях е имало опитни
занаятчии, лекари, търговци,
адвокати. Всички те са
се разселили в различни
градове
на
империята,
включително в моя роден
град: Кюстендил.
В 1943 година в България
са живяли около 48000
евреи, те заедно с другите
етнически групи са живяли
в дружба и взаимопомощ
с
българския
народ.
Съществувало е взаимно
уважение независимо от
религиозните
различия.
Доказателство за това е
факта, че в центъра на София,
в радиус
от 150 метра,
мирно
съжителствуват
Християнския храм “Света
Неделя”,
120-годишната
Еврейска
Синагога,
действаща Турска джамия,
новопостроен Католически
Храм
и
Румънска
Християнска църква.
Смесените
бракове
са били редкост, но в
българското
общество
е
царяла
религиозна
търпимост. В България са се
спазвали нормални човешки
отношения, както от страна
на обикновените граждани
така и от страна на властите.

Евреите в страната се
занимавали с различни
занаяти, дребна търговия, но
е имало и лекари, артисти,
художници. Не е имало
крупни капиталисти, банкери
и политици. Мъжете редовно
са отслужвали военната
повинност и са участвували
във всички войни, които
България е водила.
Всичко това се измени в
1941 год., когато България
стана съюзник на Германия
и попадна под влиянието
на германските нацисти и
българските националисти.
На 23 Януари 1941 год.
бе приет ЗЗН (закон за
защита на нацията), според
който
гражданските
и
политическите
права
на евреите бяха рязко
ограничени. На тях е било
забранено да работят в
държавни
учреждения,
в учебните заведения се
допускало
ограничено
количество
евреи
(не
повече от 2%). Аз също бях
изключен от гимназията,
защото бях евреин. Всички
евреи бяха задължени да
носят на ревера си жълтата
звезда на Давид. Всички
мъже във възраст от 20 до
46 години бяха събирани в
трудови лагери, предимно
за строеж на пътища. Беше
създадено
комисарството
по еврейските въпроси,
за чийто ръководител бе
назначен Александър Белев.
Против този антиеврейски
закон
се
обявиха
Българската
православна
църква, немалко писатели,
юристи, лекари, журналисти
и граждански сдружения,
а също така и няколко
политици и членове на
българския парламент.
На конференцията
във Ванзее - Германия,
Хитлер
е
поискал
“окончателно разрешение
на еврейския въпрос” в
Европа. Във връзка с това
в България били изпратени
служители от ведомството

на Айхман, които поискали
от българското правителство
да депортира своите евреи
в Полша. Бил подписан
договор между германския
представител Данекер и
българския
представител
Александър
Белев
за
депортиране на 20000 евреи.
Била определена и датата
за депортация - девети март
1943 год.
Първи били евреите от
Македония и Беломорска
Тракия (територии отнети
от Югославия и Гърция и
предадени под българско
управление). Но техния брой
се оказал под 20000 (11431
човека), поради което било
решено
недостигащите
около 9000 човека да се
вземат от няколко града
от т.н. стари предели на
България. В списъка на тези
градове се е оказал и моя
роден град Кюстендил. В
Кюстендил живееха около
800 евреи, казаха ни, че ще
ни изселват, но не уточниха
къде. Разрешиха ни да купим
по два метра бял плат, от
който да ушием торби за
малкия багаж, който имахме
право да вземем.
Ръководителите
на
еврейската общност в града
по някакъв начин научили
за предстоящата депортация
и споделили тази ужасна
новина със свои съграждани
българи.
Последните
организирали делегация от
шест човека, която да отиде
в София и да се срещне с
кюстендилския
депутат
Димитър Пешев, който по
това време бил и заместник
председател на българския
парламент.
На следващия ден, 9
март 1943 год. за София
заминали само четирима
членове на делегецията, тъй
като някакви млади членове
на фашистка организация,
узнавайки за целта на
пътуването
до
София,
изпотрошили
прозорците
на двама от делегацията, и

те се отказали да заминат до
София. Димитър Пешев приел
делегатите и заедно с тях се
отправил към министъра
на вътрешните работи на
България, Петър Габровски.
Последния
първоначално
твърдял, че не знае нищо
за изселване на евреи, но
след няколко телефонни
разговора се разбрало че
на Кюстендилската гара
има вече композиция от
товарни вагони, подготвени
за изселване на евреите.
Габровски
поискал
аудиенция при цар Борис
III. Българския цар решил
да използва протеста на
делегацията и взел решение
да
отложи
изселването
на евреите от старите
български земи. Останалите
11431 евреи от Македония
и Тракия били отпратени
в концлагерите в Полша,
където и загинали.
Комисарството
по
еврейските въпроси се е
опитвало безуспешно още
два пъти да организира
изселването на българските
евреи, но опитите му се
провалили. Но за да се
демонстрира
някаква
антиеврейска дейност, в
комисарството решили да
изселят софийските евреи
от столицата в различни
градове от провинцията.
Това е била тежка травма
за жителите на столицата,
които били задължени в
течение само на няколко дни
да напуснат домовете си. Но
както често се случва “всяко
зло за добро”. Като съюзник на
Германия, България обявила
война на Великобритания и
Съединените Американски
Щати, но не е участвала във
военни действия срещу тях.
Но Великобритания и САЩ
се отнесли доста сериозно
към това “съюзничество”
и на 10 януари 1944 год.
330
англо-американски
самолети
бомбардираха
София. Бяха причиненеи
голями
разрушения,

загинаха 947 човека, бяха
ранени 710 души, но между
пострадалите нямаше нито
един евреин, защото порано комисарството по
еврейските въпроси ги беше
изгонило от София.
Струва си да се помисли за
това, защо цар Борис е решил
да отложи депортацията
на евреите и с това да си
навлече неприятности с
нацистите.
Безусловно
сериозно са му повлияли
протестите на българската
общественост, изиграла е
своята роля посещението на
кюстендилската делегация
и застъпничеството на зам.
председателя на парламента
Димитър Пешев. Но според
мен, цар Борис III правилно
е
оценил
обстановката
след разгрома на немските
войски под Сталинград,
когато вече беше пределно
ясно, че Германия губи
войната и спасението на
българските евреи означава,
че е било предотвратено
едно злодеяние. Цар Борис III
не е бил отявлен антисемит,
но това че той е спасил
своите евреи съвсем не се е
понравило на Хитлер. Борис
III почина през август 1943
год. след среща с Хитлер в
Берлин.
През 1963 год. посетих
концлагера Освиенцим и
видях със собствените си очи
какво са правили немските
фашисти с евреите. Видях
разрушени газови камери,
купища от женски коси,
детски играчки, обувки, очила
и се замислих какво щеше
да стане с нас българските
евреи, ако Кюстендилската
делегация беше закъсняла
с един ден. Затова ние
повтаряме отново и отново:
Благодарим на българския
народ, благодарим на нашите
съграждани.
Гр. Шатоге, М. Мешулам.
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МЪДРОСТТА от БОГА в ПОМОЩ на СЕМЕЙСТВОТО
Мъдростта от Бога в помощ на
семейството
Подбрано за вас от www.jw.org/bg
Разпределянето на парите
Той: „Мисля, че съпругата ми Лора *
харчи пари за ненужни неща, или най–
малкото за неща, които аз не смятам за
необходими. И като че ли не може да
пести! Това създава проблеми, особено
когато възникват неочаквани разходи.
Често казвам, че ако жена ми има в себе
си пари, непременно ще ги похарчи.“
Тя: „Може би не съм от най–пестеливите,
но съпругът ми изобщо няма представа
колко струват хранителните продукти
или онова, което е нужно за дома, нито
какви са разходите на едно домакинство.
Аз прекарвам повече време вкъщи. Зная
какво ни трябва и го купувам, дори ако
това ще доведе до поредния „разговор“
за пари.“
ЗА БРАЧНИТЕ партньори парите може
да са сред въпросите, които е най–
трудно да се обсъждат спокойно. Не
е чудно тогава, че парите обикновено
биват посочвани като най–честата
причина за семейните спорове.
Ако съпрузите имат неуравновесен
възглед за парите, това може да
им причинява стрес, да поражда
разногласия и да им наврежда в
емоционално и дори в духовно
отношение. (1 Тимотей 6:9, 10)
Родителите, които не разпределят добре
средствата си, може да са принудени да
работят повече, като така се лишават
от взаимна емоционална и духовна
подкрепа и не осигуряват такава и на
своите деца. Освен това те предават на
децата си своето неразумно отношение
към парите.
Самата Библия казва, че „парите са
защита“. (Еклисиаст 7:12) Но парите
ще са защита за семейството ти, ако се
научиш не само как да ги разпределяш,
но и как да говориш за тях с брачния
си партньор. * Всъщност вместо да
прерастват в спорове, разговорите за
финансовите средства могат да укрепват
връзката между брачните партньори.
Защо обаче парите са причина за
толкова много проблеми в брака? Какво
да направиш, за да могат разговорите
за пари да водят до разрешение на
проблемите, а не до кавги?
Какво причинява проблемите
Често в основата на разногласията
относно парите не стоят самите
похарчени средства, а липсата на
доверие между партньорите или
някакви опасения. Например, ако
един съпруг изисква от съпругата си
да дава обяснение за всяка стотинка,
която харчи, това вероятно е израз на
недоверието му в нейната способност да
се справя със средствата на семейството.
А когато се оплаква, че съпругът ѝ не
пести достатъчно, една съпруга може
би изразява своите опасения, че ще
се случи нещо, което би затруднило

За вас подбра Нана Янчева, Торонто

финансово семейството.
Друг фактор за възникването на
разногласия е различната семейна
среда, в която са отраснали брачните
партньори. Матю, който е женен от 8
години, казва: „Съпругата ми е била
възпитавана в семейство, в което
парите са били разпределяни добре.
Тя не изпитва
опасенията, които
аз имам. Баща ми беше алкохолик,
пушеше постоянно и оставаше за
дълго без работа. Често трябваше да се
справяме без най–необходимите неща,
което породи в мене истински страх от
дългове. Понякога заради този страх
имам неразумни изисквания към жена
си, когато става въпрос за пари.“ Каквато
и да е причината за напрежението във
вашия брак, какво може да направите,
така че въпросът за парите да укрепва
връзката ви, а не да я подкопава?
Кое е по–важно за тебе — парите или
бракът ти?
Четири полезни съвета
Библията не е финансов наръчник,
но съдържа практични съвети, които
могат да предпазят семейните двойки
от финансови проблеми. Защо не
обърнете внимание на нейните съвети
и не приложите посочените по–долу
предложения?
1. Научете се да обсъждате спокойно
финансовите въпроси.
„Мъдростта е с ония, които се съветват.“
(Притчи 13:10, СИ) Поради семейната
среда, в която си израснал, може да ти
е неудобно да се съветваш с другите,
особено с брачния си партньор, по
финансови въпроси. Въпреки това би
било мъдро да се научиш да разговаряш
на тази тема. Например защо не
обясниш на съпруга или съпругата си
как смяташ, че ти е повлияла нагласата
на твоите родители към парите? Опитай
се също да разбереш как семейството
на твоя партньор е оказало влияние на
неговата или нейната нагласа.
Не е нужно да чакаш да възникне
проблем, за да говориш с брачния си
партньор относно средствата ви. Един
от писателите на Библията попитал: „Ще
вървят ли двама заедно, ако най–напред
не са се уговорили да се срещнат?“ (Амос
3:3, НС) Как може да се приложи този
принцип? Ако изберете време, в което
да обсъждате финансовите въпроси,
ще е по–малко вероятно да възникнат
недоразумения.
ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Определете си
време, в което ще обсъждате финансови
въпроси. Това може да бъде в първия
ден от месеца или в определен ден всяка
седмица. Разговаряйте накратко, ако е
възможно за не повече от 15 минути,
тогава, когато е по–малко вероятно да
сте напрегнати. Решете кога няма да
говорите за пари, например по време
на хранене или във времето ви за
развлечения с децата.
2. Заедно решете как ще използвате
приходите.

„Бъдете първи в оказването на почит
помежду си.“ (Римляни 12:10) Ако си

единственият в семейството, който
работи, можеш да оказваш почит на
партньора си, като гледаш на своите
доходи не като на лични, а като на общи
средства. (1 Тимотей 5:8)
В случай че и двамата работите, всеки от
вас може да оказва почит на другия, като
не крие каква заплата получава и какви
по–големи разходи прави. Ако криеш
едно от тези неща, може да подкопаеш
доверието на партньора си към тебе, а
също и вашите взаимоотношения. Не
е нужно да се съветваш с партньора
си, преди да похарчиш всяка стотинка.
Но ако обсъждаш с него по–големите
покупки, ще покажеш, че цениш
мнението му.
ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Определете
каква сума може да похарчи всеки от
вас, без да се съветва с другия, било то
10 лева, 100 лева или друга сума. Винаги
говори със своя партньор, ако искаш да
похарчиш повече пари.
3. Направете си бюджет.
„Плановете на трудолюбивите водят
само до изобилие.“ (Притчи 21:5,
Ве) Един начин да планирате как ще
използвате средствата си, без да пилеете
спечелените с труд пари, е да направите
семеен бюджет. Нина, която е омъжена
от 5 години, казва: „Това да видиш
приходите и разходите си, написани
на лист хартия, може наистина да ти
отвори очите. Трудно е да спориш с
фактите.“
Не е нужно да разпределяте парите си по
някакъв сложен начин. Дарън, който е
женен от 26 години и има двама синове,
казва: „Отначало използвахме пощенски
пликове. Слагахме парите за седмицата
в различни пликове, например имахме
плик за храна, развлечения и дори за
фризьор. Ако изразходвахме парите
от даден плик, вземахме от друг, но
винаги връщахме взетата сума, веднага
щом можехме.“ Особено ако плащате
сметките си по електронен път или чрез
кредитна карта и рядко плащате в брой,
е важно да имате бюджет и да следите
разходите си.
ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Напишете
всички свои постоянни разходи.
Определете каква част от доходите си
ще спестявате. Запишете разходите,
които са различни всеки месец, като
например за храна, електричество и
телефон. След това в продължение на
няколко месеца записвайте всички свои
текущи разходи. Ако е необходимо,
направете промени, за да не изпаднете
в дългове.

4. Разпределете отговорностите.
„По–добре са двама, отколкото един,
понеже те имат добра награда за труда
си.“ (Еклисиаст 4:9, 10) В някои семейства
съпругът се занимава с финансовите
въпроси, а в други съпругата успява
да се справя добре с тези задължения.
(Притчи 31:10–28) Много брачни
партньори обаче решават заедно да
носят тази отговорност. Марио, който е
женен от 21 години, казва: „Съпругата
ми отговаря за сметките и малките
разходи, а аз — за данъците, вноските и
наема. Обсъждаме всичко помежду си и
вършим нещата като екип.“ Независимо
как ще разпределите отговорностите,
най–важното е да си сътрудничите.
ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Като имате
предвид силните и слабите страни
на всеки от вас, решете кой каква
отговорност ще поеме. След два
месеца отново обсъдете това. Бъдете
готови да правите промени. За да
засилвате признателността си за онова,
което върши вашият партньор, като
например плащането на сметките или
пазаруването, може от време на време
да разменяте задълженията си.
Какво показват разговорите за пари
Не всички разговори за пари подкопават
любещите взаимоотношения в брака.
Това е така в семейството на Лия, която
е омъжена от 5 години. Тя казва: „Със
съпруга ми се научихме да обсъждаме
открито и честно финансовите въпроси.
В резултат на това днес вършим нещата
като екип и любовта помежду ни е по–
силна.“
Като обсъждат как да разпределят
средствата си, съпрузите споделят
своите надежди и мечти и показват
предаността си един към друг. Като
се съветват помежду си, преди да
направят по–големи покупки, всеки от
тях проявява уважение към мнението
и чувствата на своя партньор. Като
определят сума, която всеки от
съпрузите може да похарчи, без
да се съветва с другия, те показват
доверие един към друг. Предаността,
уважението и взаимното доверие в
брака са неотменна част на истински
любещите взаимоотношения. А тези
взаимоотношения са много по–ценни
от парите. Трябва ли тогава да се спори
за пари?
ПОМИСЛИ ВЪРХУ СЛЕДНОТО:
•
Кога за последен път с партньора
ми водихме спокоен разговор за пари?
•
Как мога да покажа с думи и
дела, че ценя финансовата подкрепа,
която брачният ми партньор оказва на
семейството?
•
На този уебсайт може да
намерите статии, филми, анимации
за основните библейски учения
и практическото приложение на
библейската мъдрост.
•
На същия уебсайт може да
четете/свалите безплатно библията на
български език.
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Учител по личностно развитие, работещ в Европа, Азия и Америка
Ученик на Сатя Сай Баба
Наричам се Кирил Стоянов и от дълги години полагам големи усилия да
бъда от полза за хората, разбира се
за тези хора, които имат нужда и
желание за това.
Основната ми практика е да уча хората как да изчистват от себе си стреса,
страховете, неща, които им пречат в
ежедневието. Има много методи. Методите, които аз съм изпитал на собствен
гръб и мога да дам 100 % гаранция, че
са ефикасни - това са методите - Рейки,
Медитация, Регресия. Методи, достъпни за абсолютно всеки човек. Не е необходимо да имаме специални знания
или умения за да работим с тях. Но е
необходимо поне в началото да имаме
Личен Учител. Без Учител пак бихме се
развивали, но процесът би бил много
по-бавен.
- Сега сте тук в ролята на Учител за
да учите какви хора и на какво?
- Аз съм в ролята на Учител, но в групите има и много други Учители, мои ученици, които нямат вече толкова нужда
от мен, но имат желание да сме заедно
на физическо ниво. И затова са тук.
Някои хора идват за първи път
и всеки се старае да подобри нещо в
своя живот. Защото дори и големите
Учители и те имат житейски проблеми. Щом е във физическо тяло човек,
не може всичко да е идеално. Винаги
има по-малък или по-голям стрес. Но
не е проблемът, че ще дойде стрес, а
дали самият човек ще допусне този
стрес да му повлияе. Да успеем да го
изчистваме преди идването му, това е
по-добрия вариант. А ако не сме успели, тогава ще трябва да го изчистим по
възможно най-бързия начин.
- Една от практиките, които използвате е Рейки. Разкажете ни повече.
- От всички методики, които изброих в
началото, които са за мен приоритет,
най-приоритетното е Рейки - Системата, тъй като тя е невероятно достъпна
за абсолютно всеки човек. Особено
1-ва степен.
Тя се усвоява буквално за часдва и вече може да се работи с нея. Не
е необходимо да се медитира с часове,
както някои хора си представят индийските йоги. За Рейки не е необходимо да
отделяш много време, но е необходимо
редовна практика - т.е., това е като физическата храна- ако не се храним няколко дни, тялото ще се почувства некомфортно. Това е Енергийна система,
но действа едновременно и на физическо, и на емоционално, и на ментално,
и на духовно ниво. При по-високите
степени и на кармично ниво. Хората
на по-високо ниво на съзнание, знаят,
че освен физическо имаме и енергийно тяло, така наречената аура. Дори и
най-малкият вирус преди да попадне в
нашите тела, стои в аурата. Ако успеем
да го изчисим още на енергийно ниво,
е много по-лесно отколкото, ако го допуснем във физическото тяло.

Но Рейки не е само система за Лечение
и Самолечение, както пишат по вестниците - Рейки е система за Личностно
развитие. Когато работи с Рейки, човек
осъзнава истински важните неща за
себе си - разбира, че Гнева, всякакъв
вид Агресия, Ревността, Алчността не
му носят полза. Напротив, те съсипват
организма му. Започва да живее по
друг, много по позитивен начин- даже
е настроен дори и към хората, които го
дразнят около него позитивно, приема
ги такива, каквито са. Тези, които са го
обидили или са опитали да го обидят
да им прощава. Вдигаме самото ниво
на съзнание.
- Вие самият кога и по какъв начин се
срещнахте с Рейки и какво ви хареса
в тази система?
- Може би има вече 15 години, откакто
прочетох една статия за Рейки. Не съм
имал здравословни проблеми, но когато я прочетох, вдъхновението, че трябва да се занимавам с подобна методика, беше много силно.
А когато един Ученик е готов,
появяват се и съответните Учители. Няколко пъти в моя живот се е случвало
това. Важното е човек да обърне внимание на знаците, които му се подават
от Съдбата. За моя радост, тогава съм
бил наблюдателен и не съм ги пренебрегнал.
И така се случи, че днес помагам на хора от всякаква възраст, националност, пол, образование религия,
социално положение - защото всички
ние имаме една и съша Божествена
искра. Имаме различна карма. Някой
човек може да преуспее много повече
на физическо ниво, друг да пропадне,
както се казва на физическо ниво - да
живее на улицата, но всички имаме
една и съща Божествена искра. Създателят обича еднакво всички свои деца,
независимо от кармата.
- Може ли по-конкретно да ни разкажете в какви случаи сте помагали с
Рейки?
- Бих искал да подчертая, че аз не се занимавам с Лечение, а с Обучение.
Идеята е хората сами да започнат да
си помагат. Защото има един голям
проблем при хората. Примерно, хора
с по-големи финансови възможности
смятат, че ако платят на някой Лечител,
Лекар и пр. и той ще им реши проблемите.
Това, което е нужно да се разбере е, че хората трябва да променят
начина на живот и своето мислене.
Защото дори и да ги излекува Лечителя-Лекаря, ако те не променят начина
на живот, ще предизивкат подобни
проблеми след известно време отново.
За мен основната мисъл е човек
да успее да се промени, ако има нужда,
ако не живее до този момент в хармония. А като случаи мога да ви споделя и
такива, които са отписани от Официалната Медицина и е имало подобрение,
включително и на бича на съвремието-

Журналиска: Таня Мишева, В.Търново
раковите заболявания при диагнози
на хора, на които им дават вече буквално месец живот. Тези хора са вече 5
години живи и здрави, и най-важното
жизнени - чувстват се пълноценни и
работят. Другото е Божа работа, това е
индивидуално. Не искам да оставя впечаление, че може да се излекува всеки
веднага и от раз.
- Какво са променили тези хора в себе
си ? - Казвате човек с раково заболяване. Какво е трябвало да промени,
така че да продължи да живее?
- Обикновено, когато човек разбира, че
физическия край му наближава, тогава
цялата ценностна система му се променя.
Тогава разбираме, че Животът
е един прекрасен Дар! Започваме да
се наслаждаваме на всяка една минута!
Започваме да се любуваме на Природата, на Птичките, на Цветята, на Дърветата - неща, които някои не са правили
до този момент. Започваме да обичаме
Хората, започваме да обичаме и Себе
си!
Голяма част от тези хора, с тези
заболявания, не са обичали Себе си.
Грижели са се за Деца- Внуци-Близки,
но за Тях самите не е оставало време.
Може да прозвучи малко егоистично,
но грижите са първо за Теб самия и тогава към Другите. Защото, когато ние
сме добре, това ще се отрази и на нашите близки, познати и приятели. Но
ако не се чустваме добре, всички усилия трябва да се насочат към Нас.
- Да поговорим сега и за системата
Медитация- каква е същността и за
какво помага?
- Медиацията е най-популярната дума
за Релакс на Тялото и Ума.
Медитацията е утвърдена от източните
Учители, някои хора я свързат с техните традиции и религии, но не е така. Истината е само, че идва от изток.
Примерно, човек може да изпадне в медитативно състояние и докато готви, да излъчи Любов към Храната, която готви и тя става по-вкусна.
Не е необходимо да търси Гуру, който
да му показва как да медитира. Ако има
желание за Учител е много по-добре и
по-силно.
Медитацията е абсолютно пълно отпускане и на Физическото,
и на Емоционалното тяло, и най-вече
на Ума. Защото, често Умът ни създава
други картини, различни от реалността. И тъй като имаме Божествени сили,
може да ги направим реални. Затова
най-минималното нещо е (на което ни
учат и Учителите) да имаме позитивно
мислене, да виждаме хубавото в Хората! Лошото - то изпъква- веднага може
да се види. Но за да видим хубавото в
един човек, понякога трябва да вникнем по-надълбоко в него. Всеки човек
е Божествено същество. Но някои хора
приемат роли, за да се покажат по-силни, за да не се показват уязвими пред
своите колеги и конкуренти, и затова
слагат някаква Маска.

Но в същността си всеки е Божествен,
във всеки има Добро! Разликата е, че
при някои е по-недоразвито това Добро, а при другите е малко по-силно.
- Има ли опасност като мислим прекалено позитивно, да се отдалечим
от реалноста?
- Реслността е такава, каквато ние си я
създадем.
Много често ме питат - Какъв ни е Смисълът на Живота?
И аз искам да подчертая, че Смисълът е
този, който самият Човек му даде!
Но за да имаме Правилен Път в
Живота е необходимо да си изясним 3
въпроса:
1. Какво искаме да бъдем в този Живот?
2. Какво искаме да имаме?
3. Какво искаме да правим?
След като си изясним отговорите, тогава Пътят ни е вече очертан, просо трябва да го следваме.
Например, ако човек иска да
живее в Мир и Хармония със Себе си
- всякакъв Гняв, всякаква Агресия, би
го отдалечила от този Път. Когато имаме вече наш Избор и нашите Действия
трябва да бъдат в тази посока.
Ако човек иска да тръгне от
Търново до София, трябва да тръгне по
Магистралата- това е най-прекия път.
Ако поеме по друг път, ще стигне до
друго населено място. Затова първо е
необходимо да си изясним какво искаме от Живота.
Понякога сам човек не може да
се справи и тогава може да му се помогне от Учител, близък, познат, приятел. Вселената ни изпраща подходящия
човек във всяка една ситуация. Когато
се молим за Помощ - тя, не идва от Небето директно към нас, тя идва чрез
друг човек. Защото всички Хора сме
едно Цяло! Когато вдигнем нивото на
Съзнание, съвсем осезателно разбираме това. Когато сме само на Физическо
Ниво все още, тогава сме вглъбени в
Кариерата си, в Ежедневние си Грижи
и Проблеми, в Личния си Живот- изобщо по-ограничени в разбиранията.
- Как на човек, който буквално се
бори за хляба си всеки ден, да му остане време, енергия и да помисли и
за това, как да вдигне Енергийното
си Ниво?
- Ако човек иска нещо, първо трябва да
има Желание и то силно Желание.
Когато имаме това Желание,
Природата ще ни подреди така нещата, че да се получи резултата. В този
Семинар, на който сте сега в Имението,
идват хора дори от чужбина, които си
вземат отпуск само за да дойдат дотук..
Т.е., има ли силно желание човек, нещата ще се случат. И ако му се полага.
Понякога може да искаме нещо в повече и да не го получим. И обратното,
може да поискаме по-малко, а да получим повече, Трябва да конкретизираме точно какво искаме Ако се лутаме,
ще изгубим много от физическото си
време, а то е много кратко, минава като
миг.
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Интервю с г-н К и р и л С т о я н о в

(Продължение)
Място на Семинара
„Личностно израсване“ „Имението“ до Велико Търново
*********************************
- Казахте, че се занимавате и с
Метода Регресия. Това звучи малко стряскащо за хората, които не
познават тази система, какво е
това всъщност?
- Може да има стряскане или страх
само тогава, когато няма Информация.
Регресията се използва и от
Учители и от Лекари. Това е връщане към Минал Живот. Когато се
връщаме там е не за да видим само
кои сме били тогава, а за да разберем какво трябва да отработим в
този живот. Да се фокусираме върху нещо, което трябва да променим.
Ако имаме неопределени страхове,
фобии е необходимо да се направи
Регресия, за да се разбере откъде
идват. Защото за всяко нещо, което
ни се случва си има причина. Даже
често и логика няма, но нищо, което се случва, не е случайно в нашия
живот. Колкото по-бързо разберем
това, толкова по-добре за нас. Регресията ще ни помогне да разберем
каква е причината за неща, които ни
пречат да се развиваме - и в Материално отношение, в Бизнес, в Работа,
Кариера, както и на Духовно ниво.
Най-добрият вариант човек
да е и богат и да е Духовен. Тогава
може да помага на стотици хиляди хора. Има много парадоксални
случаи. Често пътувам на Изток и
срещам хора, които са толкова бедни, едва свързват двата края, както
казваме, но Усмивката не слиза от
Лицата им! В Европа и Америка съм
срещал хора с невероятни финансови възможности, но Усмивката не я
виждам!
Най-доброто е да имаме и
двете - и Усмивката (Щастието ) и
добро финансово състояние, за да
може да помагаме с финанси да се
направят много добри неща, да се
изградят неща, полезни за хората,
за да им се помогне да намерят и те
себе си.
- Вие може ли да научите хората
как да имат повече пари?
- Много интересен въпрос, благодаря ви за него.
Чувал съм, че има много Учители, които правят специални Семинари за повишаване на финансовото
състояние и залите са препълнени.
Аз не мога да обещая на човек, че
утре ще бъде Милионер, но когато
човек промени отношението към
Себе си, към Околния Свят, към Парите, тогава те ще идват в по-големи
количества.
Например, ако човек смята,
че парите са мръсни, че се правят

само лоши неща с тях, той ще ги отблъсне. Парите също са енергия. Ако
иска да идват към него е добре да ги
обича и да се отнася с уважение към
тях. Например, като получи заплата, да я подреди в здрав, а не скъсан
порфейл. Да подреди банкнотите по
стойност, от най-малка към най-голяма, знаците на банкнотите да са
от една и съща страна, в една и съща
посока и това също е уважение. Парите минават през много ръце, те
носят вибрациите на хората. Ако сте
забелязали богат човек обикновено
изважда луксозен портфейл и поднася с внимание и уважение банкнотите. Затова се казва, че пари при
пари отиват. Това нещо може и беден
човек да направи. Може да не стане
Милионер, но може да подобри значително финансовото си състояние.
- Отново да се върнем към регресията, кажете ми технически как
става връщането назад?
- Това са Техники, които се работят
на едно по високо ниво, не се изучават в училище или в университет все
още. Работи се с Духовните Водачи
на човека. Чували сте за Ангел-Пазител, Хранител или Духовен Водач. За
някои хора това са абстрактни понятия или понятия от Библията или от
Свещените книги. Но на практика
всеки човек има до Себе си Духовен
Учител, включително и най-пропадналия човек, който живее на улицата и той има Духовен Водач.
С помощта на подобни Духовни
Водачи се извършва тази Източна Регресия, която имам честта да
практикувам. Човекът е през цялото време в съзнание. Има и Хипнотични Регресии, при които е добре
Учителят или Лекарят да включва
диктофон за да е коректен със самия
човек, който няма да помни какво е
казал. При Източната Регресия, човек е през цялото време в съзнание
и не е необходим запис на диктофон.
Не е трудно, няма и най-малък риск
да си навреди човек, но условието е
да има голямо Доверие към Учителя
или Лекаря, който провежда Регресията и да успее да се отпусне колкото е възможно повече.
- Има ли хора, които не успяват да
се отпуснат и съответно да не се
върне времето за тях?
- Има много интересни случаи с
Регресия, повече от 8 години се занимавам с това.
Идвали са хора, които са се
занимавали с Йога, Рейки, Медитация, много духовни хора и при някои от тях не се получава Регресия.
Идват хора и от любопитство, примерно, човек на материално ниво, който не е прочел нито
една книга по тази тема и някой роднина или приятел му е казал за този
метод... а се получава перфектна
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Регресия - с картини, с информация,
която човекът получава.

ще има резулат, ако не ги ползваме,
ще си стоят затворени в шкафа.

След Регресията обаче човекът променя начина си на живот, на
мислене, придобива интерес да се
занимава с Методики за Личностно
развитие. И от едната крайност се
опитва да не отиде в другата и балансира Духовното и Материалното.
Всъщност, на мен това ми е най-големия Стимул.
Тези хора, които са тук на
Семинара, повече от тях са дошли,
защото са си променили Живота.
Никой няма да дойде тук в работни
дни от единия край на Света или на
Страната, ако не е притеглен силно, ако не е уверен, че така ще си
помогне. Но моята задача не е да
правя Агитация и Пропаганда на
Рейки-Медитация- Регресия. Моята
задача е на тези, които имат желание, да им предам знанията, които
аз имам.
- Казахте, че имате знания за нови
Рейки-Символи, обяснете ни какво
означава това?
- Този въпрос ще е по-разбираем
за хората, които практикуват една
или друга система Рейки. Има Традиционни Символи на Рейки, които
са от Миналото, от столетия и хилядолетия. Но тъй като на Физическо Ниво животът на Планетата
се променя, променя се и на Енергийно и на Духовно ниво. И затова
тези Сили, които са подали и Традиционите Символи, подават и Символите на Новото време, свързани със
съвременния живот на човека, със
съвременните здравословни и лични проблеми.
Има парадоксална истина,
че с времето хората стават по-богати материално, а в същото време
по-нещастни. Едно време ни учеха,
че Битието определя Съзнането, а
всъщност Съзнанието определя Битието! Когато човек си вдигне нивото на Съзнание, сам разбира какво
е най-добре за него. Целта на тези
Символи е да помагат за по-бързото
осъзнаване, както и за практически
решаване на болестни състояния и
трудни ситуации.
За да работи със Символи,
човек е добре да има поне 2-ра степен традиционно Рейки. Традиционно Рейки е от 3 степени, като
при 1-ва степен се работи само с
Рейки-Енергията на място, както на
себе си, така и на други хора. При
2-ра степен започва използването на
Символи, Мантри. Може да е малко невероятно, но сеанс може да се
проведе даже, когато пациентът е в
друг град или в друга държава и толкова силно да го усети, колкото, ако
е до Рейки-Лечителят. Символите са
средства, които ако ги използваме,

- Лично вие мечтаете ли да се
срещнете с друг Учител, който да
ви научи Вас на нещо?
- Последният ми Учител беше на такова ниво, че се съмнявам дали на
физическо ниво ще намеря по-високо от неговото, нарича се Сатя Сай
Баба. Той вече не е във физически
свят. Но това, което научих от него,
не съм срещал на друго място, въпреки че съм обикалял доста страни и съм срещал доста Учители и
Гурута. Сай Баба го усетих точно
като моя Учител! И научих много
неща, които са много силни, както и
за мен, така и за хората около мен.
Но живота е непредвидим, никой не
знае какво ще се случи, може да се
появят и други Учители.
- Каква е Вашата Мисия в Живота?
- Благодаря Ви за този въпрос. Да,
всеки човек си има Мисия в този
Живот.
Моята, която аз съм усетил, е
тази, с която ме намирате в момента, да помагам на хората да живеят в по-голяма Хармония, да бъдат
Щастливи. Но трябва те да го пожелаят. Готов съм да помогна на всеки
човек, но ако той има желание. Без
желание нищо няма да стане. И създателят да слезе от небето при него,
пак няма да му помогне, защото му
е дал Свободна воля! Той трябва да
го пожелае. И сега се обръщам към
всички, които ме гледат и слушат
- ако вашите близки не пожеалят,
просто бъдете търпеливи, приемете
ги каквито са, защото Помощ Насила не се дава и така може да ги Отдалечим от нас. Всеки избира КАК
да живее и съответно носи Отговорност за този Избор.
**************************************
Една от ученичките от Семинара,
Мария, разказва;
- Първият символ е СИ НАЙ КО използва се при увреждане на ценралния гръбначен мозък, аутизъм,
синдром на Даун, централна парализа, амнезия, нарушен говор, психични заболявания и лудост.
СИ ХИ НА - за работа върху ендокринна система, при хормонален
дисбаланс, символ за всичко, свързано с производство на хормони в човешкото тяло, при диабет, хащимото, символ за възстановяване на
половата мощ при мъжете
КА ДЖУ - за изчистване, балансира,
уголемяване на чакрите и аурата,
за баланс на Ин и Ян в организма, за
повече яснота в нашите действия,
за работа при проблем в коремната
област, раменете, ръцете и Символ
за засилване на Имунната система.
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ДА ТАНЦУВАМЕ!

Да си припомним...
Българско Училище "Св. Св. Кирил и Методий"

кани

в с и ч к и д е ц а и родители

З А П И С В А Н Е за Учебната 2016-2017

03.09.2016, събота (BROSSARD - LAVAL) 04.09.-11.09. 2016, неделя (CDN)
Копие от Акт за раждане. Предстои определяне на нивото.

Официално Откриване: 18.09.2016, 11.00 h, 6767 CDN, 6 et., #697

Училището е родено на 03.03.2002. Дипломи, признати в България.
По утвърдени учебни програми и учебни материали от МОН. Три Филиала.
Квалифицирани учители. Оборудвани Класни стаи - Специализирана Учебна База.
За деца от 3 до 18 години: Детска Градина + 1 - 12 клас. 250 $/година.
Начален час във Филиалите- Brossard - 10.30 h, Laval- 14.00 h , CDN - 10.00 h
В учебната програма - Български език, Литература, История, География.
Български Стихове, Песни, Танци, Народни Обичаи и Традиции.
Подготвят се Театрални постановки, Коледни и други годишни Tържества.

Училището предлага Специализирано Обучение от Професионалисти с дългогодишен опит:
Математика с подготовка за секундер - ecole.zornica@gmail.com
Рисуване- годишни Изложби и Конкурси - dessin.zornica@gmail.com
Пиано + годишни сценични изяви - Театър- theatre.zornica@gmail.com
Балет-Модерни Танци-Ориенталски танци- danselat.zornica@gmail.com
Народни танци с професионален Хореограф - деца и възрастни - dansebul.zornica@gmail.com
Френски -Английски - Български за деца и възрастни english.zornica@gmail.com - ecole.zornica@gmail.com

Конкурси ежегодни - Рисунки - Поезия - Изразително Четене-

dessin.zornica@gmail.com - poesie.zornica@gmail.com
Детска Усмивка - news.zornica@gmail.com
БИБЛИОТЕКА-книги от всички жанрове-над 1300, bibliotheque.zornica@gmail.com

https://www.facebook.com/ Българско училище "Св. Св. Кирил и Методий" Монреал

Д А Т И за З А П И С В А Н Е -(514) 629-6951-Културен Център "Зорница"

03.09.2016

Училище ФИЛИАЛ- BROSSARD

събота

+ Детска градина + Народни танци

03.09.2016

Училище ФИЛИАЛ-LAVAL
École internationale de Laval

10-12.00 h

събота

13-15.00 h

04 и 11.09.16

неделя 10-14.00 h

5811 Auteul, ave. Brossard, QC

5075 chemin du Souvenir chomedey, Laval, QC, H7W1E1

Задният двор на училището, врата N:19

Българско Училище -ФИЛИАЛ-CDN
+ Детска градина + Народни танци

6767 Cote des Nejges, 6 et, #693.3, MTL, QC, H3S
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Collège Notre Dame
3799 Chemin Queen Mary, Montréal, QC H3V 1A7

(514) 808 -9324
*Lundi : 18h30-20h00

* Mercredi : 18h30-20h00

*Vendredi : 18h30-19h30 * Samedi : 10h00-11h00*
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