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ЧУДЕСАТА НА НОВОТО ВРЕМЕ
ПРЕДГОВОР
Невъзможно става възможно сега.
Знай, с мечти се творят чудеса:
Нов Човек, проявил Любовта,
Ново Слънце и Нова Земя!
Каква привилегия имаме ние – хората, навлезли в новото хилядолетие – да живеем в една изключителна епоха,
когато стават дълбоки и цялостни преобразувания на лич
ностно, планетарно, соларно, галактическо и космическо
ниво за издигане на целокупния живот до вибрациите на
Христовата Любов и Божествената Светлина.
Новите енергии ни позволяват да преоткрием себе си
и да придобием ясна представа за това кои сме. Осъзнавайки, че сме многоизмерни духовни същества във физическа
форма, ние се насочваме към изпълнение на висшата си цел
и предназначение.
Тогава започваме да активираме своите изначални кодове и модели на съвършенство, за да можем да проявим истинската си творческа същност и да развием своя невероятен
потенциал. Въпреки че духовното ни пробуждане понякога
става със сътресения, въпреки че по пътя срещаме не малко
изкушения и затруднения, сега всеки наш избор е съдбоносен и решаващ за развоя на цялото творение – затова нека
изпълним своята житейска мисия с отговорност и радост.
Ето, човек добива опит, мъдрост и сила да се освободи
от всички слабости, страхове и заблуди, да усвои кармичните уроци и да открие своето запазено място в еволюционния план на цялото творение. Навлизайки в този необятен
космически океан от енергийни импулси и вибрационни
потоци, разумен живот и Божествен порядък, докосвайки
се до безкрайните измерения на мирозданието и до новите



перспективи за израстване, ние съумяваме да повишим вибрациите както на себе си и своето пространство, така и на
общото енергийно-информационно поле, което ни обгръща
тук, на Земята. Трансформирайки старите модели на поведение, ние започваме да изграждаме Космическия човек на
Любовта, като по този начин допринасяме за създаването
на един свят, който е по-добър и умиротворен, по-светъл и
разумен, по-красив и хармоничен.
Не е ли прекрасно да усещаме свободата вътре в себе си
и като колективно съзнание, използвайки предоставените
ни златни възможности за развитие? Не е ли радостно да
следваме духовното си ръководство и да разчитаме на цялата вселенска подкрепа за осъществяването на най-красивите
свои мечти и висши стремежи?
На практика, сега всичко Ново набира скорост и процесите на реализация се случват много по-бързо отпреди,
особено когато имаме вътрешен импулс, ясно намерение и
конкретна визия за даден проект или творческа дейност.
И така, ние си спомняме своя Божествен произход и
откриваме новото си призвание. Около нас, с нас и вътре
в нас непрестанно се случват малки и големи чудеса – като
в калейдоскоп, като в някаква пъстроцветна, динамична
и вълшебна игра. Всичко – събития и хора, околна среда и
природа – се завърта в ускорен цикличен ритъм, като едновременно се издига по възходящата спирала на еволюцията.
Животът се разгръща толкова нашироко, като се променя
из основи: Любовта и Светлината настъпват, душите напъпват, разлистват се и разцъфтяват отвътре и отвън. Сега,
с първите стъпки на Космическата Пролет, с навлизането
в по-високите честоти и енергии, нещата се осъществяват с
лекота; мечтите ни се сбъдват в пълнота и всичко става сякаш на шега. Някои съкровени неща идват при нас дори на
мига. Мислейки си за нещо хубаво, ето – то вече се случва
пред очите ни! С всеки изминал ден на себепознание и себераздаване ние получаваме все повече знаци и благословения
свише. Това е доказателство, че сме на верния път и можем
да използваме своята вътрешна сила разумно и за Добро,



като утвърждаваме връзката си с Духа и даваме своя уникален принос за Цялото и за идването на Златната епоха на
мир и благоденствие на Земята.
Само по такъв начин, чрез пълноценното си присъствие тук и сега, чрез интегриране в по-голямата картина и изпълнение на Великия Божествен План на творението, ние
можем да реализираме истинската си Вечна, Неповторима
и Безпределна Същност от Любов и Светлина в единството и разнообразието на Всичко, Което Е, и като поддържаме постоянна връзка с Източника. Давайки възможност
на Божествените енергии да текат свободно през нас и на
Създателя да познае и изживее Себе Си чрез нас, като поддържа Живота и го развива непрестанно, ние ставаме съпричастни в създаването на нови светове, разгръщащи се все
по-хармонично и плавно, в Любов и Светлина, мир и благодат – със споделени отговорности, постижения и радости.
Както Лъчите на физическото Слънце всеки ден ни
поднасят своите специални дарове, преминавайки през целия спектър на Светлината, а след това – през системата ни
от тела и през всяка наша клетка, за да внесат в нас живот,
сила, здраве и растеж, така Лъчите на Духовното и Божественото Слънце в нас осветяват нашия вътрешен – мисловен
и чувствен свят, като подхранват нашите дарби и качества,
позволяват на посетите духовни семена и добродетели да се
развият и да доведат до разцъфтяването на един Нов красив
живот, благоприятстващ за проявяване на Божествената
Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Радост и Доброта.
Когато всеки един от нас разпали Божествената искра в
себе си и когато свържем пламъците на своите сърца в единния огън на Любовта, който пулсира с всемирния космичен
ритъм, ние ще станем Живи Лъчи от Слънцето на Радостта
и ще участваме в създаването, извисяването и облагородяването на творението в нови светове и измерения, както и в
Празника на Вечното изобилие и благодат.
От съставителя



СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ
Топлите шепи на изгрева
пръскат брилянтни лъчи,
в росните капки извират
хиляди цветни искри.
Слънчев нектар се излива,
всяка душа в лъч трепти,
с обич сърцата се сливат
в земно-небесен триптих.
Цялото живо творение
спомня си Родния дом –
с ритъм единен и в бдение
спуска се Светъл Еон.
Колко е бърз този преход,
в нас се издига Духът,
колко красиво и леко
вие се Млечният път.
На изобилието рогът
лее Небесна любов,
ангели пеят за Бога,
носят Велик благослов.
Виждаш как трепкат звездите
и ни разкриват друг мир.
Свързват се в нови съзвездия,
щастие греe – всемир.
И ни поръсва отгоре
звездният прах и елей,
и се изпълва просторът
с течен кристал – Водолей.
Пиеш ли, ставаш безсмъртен.
Вечен си в този свят миг,
в който се сливаш отвътре
с Божия радостен лик.
Мария Брайкова – Амрита



Илюстрация: Тошко Мартинов

Албена Станева
СПОДЕЛЕНО
Със полъха на цъфналата слива
и с ласките на вятърния дъжд
една безумна младост си отива,
пристига нова радост изведнъж.
На изгрева подели тишината,
на Слънцето попили радостта,
се реят волни птиците в ятата,
размахали криле във утринта.
Любимо мое утро – тъй далечно,
окъпано от ведра синева,
към щастие, което трае вечно,
подаваш грейналата си глава.
Просторът необятен пак политва
към нежните протегнати ръце
и тихо, като в утринна молитва,
искрица грее в моето сърце.
Тя свети и разпалва сред простора
надежда ведра в утрешния ден,
лети в пространството към всички хора
и грее с обичта си теб и мен.
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Призвание
Кое е моето призвание?
Кога започвам да творя?
С притихналото си дихание
аз себе си да проверя?
Какво за мен е изкупление?
Къде е моята вина?
Кога те стават вдъхновение
и от целувката една?
Кой вятър дирите замете ни,
кой облак Слънцето покри,
коя земя е под нозете ни,
коя пустиня в нас искри?
Кой в пламък и мечти превърна ни,
душа в душа, сърце в сърце,
кой с нежност и Любов обгърна ни –
да видим своето лице?
Кой маските да снемем вика ни,
леда в сърцата ни топи,
очите си е взрял във лика ни,
от вдъхновение кипи?
Кой кани ни да бъдем себе си,
да вярваме във Любовта
и казва: „Мила, като бебе си,
изгрей в сияйна чистота!

12

Албена Станева
Светни ти, Слънце, във Вселената,
с лъчи огрявай всички днес,
бъди ти тази, окрилената,
що води всички към прогрес.
С усмивка и Любов лекувай ти
недъзите по твоя път,
в баланс, в хармония векувай ти,
за да не могат да те спрат.
Върви от век във век с енергия,
пречистена като зора,
събрала в себе си синергия
от всички Светли Същества.
Над всичко земно извисявай се,
лети към дивни небеса,
в Любов и радост приобщавай се,
носи на всички чудеса.
Носи им щастие във времето
и вяра в светли бъднини,
надежда – да прекрачим стремето
и да летим от дни във дни.“
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На моята земя
Да се завърнеш към къщния праг,
за да намериш себе си отново,
и в тишината на есенен злак
да се отрони тихото ти слово –
и с тихи устни това да мълвиш,
кое сърце ти да каже копнее:
„Родино моя, ти ще възкресиш
онуй, което душа ми лелее –
да бъда редом до мойта земя,
да бъда редом до мойта родина,
да бъда в тебе, майко-страна,
и да те любя аз без причина –
само затуй, че всичко в едно
като съкровище ти си събрала
и в свойто дивно, пъстро кросно
с много любов си щедро втъкала:
синьо небе, зелени гори
и аромата на жълтите дюли,
нощни звезди и тихи зори,
ромон на дъжд през топлия юли,
птици на път да летят в есента,
за да се върнат тука отново,
нови надежди, дошли с пролетта,
свързани в мисъл, чувство и слово,
весели песни, красиви мечти,
верни приятели в мъка и в радост,
спомен притихнал, който почти
да ми припомня моята младост,
стара любов и нова в едно
вървят ръка в ръка към безкрая,
тихо прошепнато наше „дано“,
чувство на щастие, като във Рая,
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пролетни ручеи, летни жита,
есенно злато и зимна премяна,
всичко, което мълви радостта
от постоянство и от промяна:
древни традиции, устремът нов,
залез и изгрев, нагоре понесен,
глас от Небето, на тебе готов
да посвети и моята песен.“
Музикант с многостранен
талант
Музикант с уникален талант,
ти и днес завладя ми душата.
Тази музика, мой музикант,
извисява ме чак в небесата.
Твоят глас – топъл, нежен и смел –
от сърцето ти право полита,
песен тиха, любовна подел,
в мойте фибри и клетки я вплита.
И живее тя нежно във мен,
и с любов все това ми повтаря,
да се радвам на новия ден
и на огъня светъл в олтара.
Този огън поддържа живот
и стремеж, и копнеж, и надежда.
Той е нашият верен пилот
към детето, което се вглежда
в чистотата на всяка душа,
на живота в красивата тайна
и в копнежа ми да съгреша,
сгряна в твоята обич омайна.
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***
Запитай се защо живееш ти,
защо дошъл си тука, на Земята –
да караш диаманта да блести
или да движиш с вятъра водата?
Да мислиш ли, да чувстваш ли сега
или да действаш ти неповторимо,
в косите си ли да вплетеш дъга –
да ти напомня вечно, че те има?
Дали в очите милион звезди
да се огледат с буйната си младост,
дали детето в теб да се роди,
огряло всичко с волната си радост?
Дали да пееш заедно с дъжда,
да шепнеш нежно с пролетни капчуци,
дали да търсиш своята звезда,
огряла твоите деца и внуци?
Да виждаш ли в любимото лице
това, което си и ти самата,
или да трепка твоето сърце,
кога до неговото бие свято?
Дали усмивки смело да твориш,
на хората се с обич ти раздала,
или в надежда взор да извисиш –
при мъка от последната раздяла?
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Дали да чакаш всичко във едно
да те споходи точно и веднага,
или с търпение – звено в звено –
редиш с ръка, която ти протяга
Съдбата по открития ти път,
за да изпиеш пълната си чаша
и да откриеш точно своя кът,
единствен в цялата Вселена наша?
Едно е вярно – всичко туй с Любов
създадено от Бог е на Земята
и за да бъдеш ти Творецът нов,
внеси Хармонията Му в душата.
Тогава волна тя ще полети
към новите простори безпределни,
първично чиста, за да заблести
и да се влее в новите Вселени.

Илюстрация: Петя Брайкова
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Той
Той може да запее пак
и да погали всички ни отново,
а силата на Неговото Слово
да победи обзелия ни мрак.
Гласът Му тих, дълбоко скрит,
от скок във бездната ще ни предпази,
усмивката ни ведра ще запази,
ще ни възвърне към света открит.
Припев: Той може да е всичко туй:
Бог, нежност, вятър, слънчев лъч, Вселена,
усмивка детска, с обич вдъхновена,
която кара песен да се чуй.
Той иска да е с всички ни,
да ни закриля, свети, вдъхновява,
със Любовта Си Той да озарява
остатъка от земните ни дни.
За да запазим себе си –
днес, утре, винаги през вековете –
усмивката Му вечно ще ни свети
и Той до Него ще ни извиси.
Припев:...
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Илюстрация: Тошко Мартинов

Алисия Томова
Светлината на моето сърце
Светлината на моето сърце
безспир ще грее.
Ще озарява
като нежен летен дъжд
туй, що вечно в красота
цъфти и зрее.
Ще носи радост,
пълнота и сила жива
на всяка мъничка пчела,
на всяка горска самодива.
Трептения крилати ще изпраща из Земята –
да буди със Любов към Бога
тез, що меден сладък сън сънуват
и възрастват в добротата.
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Божествена утрин
Светлината вълшебна
в утринните леки вихри се разбуди.
И тъмата непрогледна
от своето Небесно царство
надалеч прокуди.
Окъпаха се първите лъчи
в Любов Божествена и Свята,
нежно пóлъха дори
оставиха безмълвен сред Зората.
О, красота!
Чудесна и тъй необятна...
Блестиш из меките мъгли,
трептиш из всяка малка росна капка.
Лед
Съвършени кристали –
блестящи лица,
нежна симфония
оглася леда.
Бледи сенки
летят сред мъгла,
нежна симфония
рисува ледът.
Бърза долу поточе,
плиска вода
и своя дъх безбрежен
оставя в нощта.
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Алисия Томова
Форми искрящи,
сред тях – светлина,
образи леки
витаят в снега.
Царството ледено
Земята покри
и без дъх остави
Луна и Звезди.
Рай
Там, високо в планината,
руйно изворче шурти
и раздава щедро своята вода, чиста и свята,
на горски обитатели, мили и добри.
Въздух благ и ароматен
изпълва тези светли висини
и нежни звуци мелодични
го правят с добродетелите всички да трепти.
Зелената тревица, смирените цветенца –
всичко радостно искри
и своя зов с надежда
отправя в меките зори.
Топъл лъч Земята стига,
грейват кротко светлите лъчи
и като самодиви приказни запяват
своя поздрав на Небесний Цар и красни ширини.
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Алисия Томова
Детенце
Зайче мъничко красиво
с дълги розови уши,
ти при мен ела, архангелско дете игриво,
да откриваме прекрасните земи.
Да летим ний всред горите диви,
да изследваме тъй чисти езера,
да катерим планини сияйни,
извисени в необятни небеса.
Усещам, животинче малко,
как нежно тупка твойто сърчице,
защото чувстваш ти, че за теб Доброто
в този пъстър свят ще се прояви.
Благост, Радост и Любов безкрай
ще залеят цялата Земя
и на таз планета ще настане рай,
що ще живее дълги времена.
Пеперуди
Розовокрили пеперуди
насред меката трева
нежни кръгове описват
в тази дивна тишина.
Сребърен прашец от тях се сипе
и разтваря се в мъгла,
от която се разстила
чудно хубава дъга.
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Алисия Томова
Малки феички навред играят,
звънък смях се носи с красота
и звезди небесни обикалят
всред блестящата трева.
Слънце милно грее
и Луна усмихва се в захлас
на озарените създания прекрасни –
част от магичния вселенски кръговрат!

Илюстрация: Петя Брайкова
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Илюстрация: Сашо Георгиев

Анета Василева
На Учителя
Учител.
С бяла дреха.
Чиста.
Божествен образ.
Добрина.
По стълбица
небесна и лъчиста
пристигна
в страдаща земя.
Да стопли умове
и хора.
И Словото да донесе.
Живот и сила,
мъдрост, вяра
да има в нашето
сърце.
Да знаем що е Бог,
познание.
Да учим ние,
да растем.
И в туй всеобщо
мироздание
да светим
с Истината,
да прозрем,
че иде Новата култура
на радост,
на Любов и мир.
Тя носи братската структура
на целия всемир.
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Анета Василева
Цялата природа пее
Слънце благодатно грее,
в ранна утрин озарява.
Цялата природа пее,
пролетно се обновява.
По трева зелена, млада
в кръг танцуват хора светли.
Божията днес награда
сбира тез лица приветни.
Паневритмия космична.
Танц на ангели красиви.
С музиката поетична –
нова кръв във нови жили.
Светлината в умовете.
Топлината е в сърцето.
Волята плода създава.
И излива се Небето.
Цялата природа пее.
Красота с Любов се слива.
Организмът тъй живее,
с чистотата се облива.
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Анета Василева
Девет лебеда
Девет лебеда плуват в морето.
Малка лодка до тях се белее.
Хладен вятър ушите ми гали,
а небето синее, синее.
После лебеди два се отделят
и пред мен пируети рисуват.
Цветовете във миг се променят.
Тези птици любовно танцуват.
А сърцето ми пърха щастливо.
Лебед кима с глава горделиво.
Осем други със мен се прощават.
Нов спектакъл ми пак обещават.
Самотни брегове
Самотни брегове
ме чакат да се спра
до тихото море.
Самотни брегове.
Безлюден плаж, любим,
разкри ми Любовта.
Пленена, аз се слях
със синята вода.
И мидени цветя
по пясъка редя.
Уханният ветрец
косата ми развя.
Усмихната вълна
лицето ми уми.
Във слънчево небе
душата ми лети.
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Анета Василева
Химн на младостта
Умора тялото не знае
и с младост клетките дарява.
Вълшебен танц.
Нощта ухае.
Подготвя за Любов зората.
Ще бъдеш млад и вечно силен,
че Слънцето те теб лекува,
водата, изворът обилен.
Душата весело ликува.
Ти ще превземеш висините.
С приятели и близки хора
ще пееш и ще благославяш.
И сладка твоята умора
ще чувстваш в работата кратка.
Пречиствай тяло и природа.
Ликувай и се забавлявай.
Свободен си.
И се надявай.
Слънце
Един ден
Слънцето само
ще слезе на Земята.
И то ще бъде като нас,
но цялото в позлата.
Красиво,
с бляскави лъчи,
ефирно, нежно,
благо,
изпълнено
с безброй мечти.
И ще ни стане драго.
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Анета Василева
Ще се ръкувам с него аз,
ще го погалиш ти.
Ще стопли нашите страни,
ще ни пресътвори.
Ще тичаме
във ден блажен
и танц ще създадем.
Със Слънцето ще порастем
в живота съвършен.

Илюстрация: Ангелина Михайлова
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Илюстрация: Сашо Георгиев

Ан (Цветанка Владимирова)
Към Учителя
Учителю любими,
води ни в Пътя ти,
осветявай в мрака
нашите бъднини
и тези светли хоризонти,
които сочиш ти,
облени в чудна красота –
с музика прекрасна,
с Божествената песен,
със знанието велико
душите и духа ни озари!
Благодарим ти,
Учителю любими,
за обичта и Любовта,
с която ни дари
и с която ще обгърнем
всичко ний в света.
Възглас
Учителю любими, Беинса Дуно,
благодаря винаги и завинаги
за Извора от Светлина!
Да се свети името ти!
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Ан (Цветанка Владимирова)
Дъх
И пак съм на тази Земя,
и пак всичко е синьо
и неповторимо.
Цветя ухаят,
птички пеят,
музика звучи,
въздухът трепти
в слънчевата синева.
И тази Земя,
пълна с безкрайна
красота, как говори:
– Всичко е тъй мило,
одухотворено
и неповторимо,
и незабравимо.
Виделина
Да се гмурнем
все по-дълбоко,
без страх и суета,
в житейското море
на нашата съдба.
И да останем там,
заслушани в стихията
и гледайки водовъртежа
от чудната игра
на мисълта.
А Божията вълна
от Светлина
подема ни все по-нагоре.
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Ан (Цветанка Владимирова)
И окрилени
от силата на мисълта,
да обгърнем света
с музика и красота.
Взаимност
Бях към теб
с внимание,
с уважение.
Но ти каза:
и с Любов.
Красиво ще бъде.
Но знай,
щастие е,
когато двама
чувстват, мислят
и се раздават
взаимно.

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Ан (Цветанка Владимирова)
Любовта
При нас е Любовта,
в очите и душите свети тя.
Като Извор от Светлина
озарява днес света.
Пеят сърцата,
топлината се разстила,
багри просторите сияйни
с небесна синева.
В музика пленяваща
нежно ехти Животът –
с приказна красота,
в звездни висоти.
Раздавай Любовта,
а за себе си оставяй
само радостта.
Бог е Любовта,
Любовта – Светлина.
Бъди Светлина,
храм на Любовта –
безпределна,
озаряваща,
всепобеждаваща!
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Ангелина Михайлова
Рождество
Кротък пухкав снежец
като цветен прашец
борови мигли покрива.
В свойта бяла одежда
Земята изглежда
чудно, неземно красива.
Кръгла, златна Луна
на небесна софра
грей като житена питка.
Рой звездици в нощта,
като росни цветя,
свиват за празника китка.
Пред иконата свята,
с молитва в душата,
Рождество всеки почита.
Пее ангелски хор,
от небесен простор
химн най-тържествен долита.
Господ слиза във плът
да покаже Той път,
път към светли висини.
И с благия Си зов
за братство и любов
душите ни да възкреси.
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Ангелина Михайлова
Акростих
Виж, тревичката пониква
И се радва, че е жива.
Нова радост в мене бликва –
Аз тревичка съм красива.
Гледай, облаци се гонят
И се плисва топъл дъжд.
Светли капчици се ронят –
Елексир за плодна ръж.
Радост слънчева извира.
Аз отпивам с дъх стаен,
Дишам бодрост, жива сила –
Въздухът трепти над мен.
Арфа сякаш, пей водата.
Йоника звучи в акорд.
Тихо радва се душата –
Ех, красив, велик живот!
Виждай Доброто
Сутрин съм ведра, усмихната, бяла,
зората изгрява в мойте очи,
после се впускам в живота – спирала,
пламък и устрем в очите гори.
Вечер отново съм тиха, спокойна,
в нощна прегръдка отпускам се аз,
плода на деня събрала и морна,
в сън се унасям под лунния валс.
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Ангелина Михайлова
Всеки сезон съм различна и нова.
Пролет събуждам се с нови мечти,
чувствам кръвта си отново готова
живо и весело в мен да кипи.
Лете възраствам под жаркото слънце,
сбирам и мъдрост, и сили, и плам,
и като плодното житено зрънце
готова съм всичко с Любов да ти дам.
Есен съм пъстра, красива и зряла,
щедро раздавам събрания плод
и съм щастлива, че тук съм живяла
и плод е принесъл моят живот.
Зиме почивам под снежна завивка,
бисерен сняг във косите блести
и чакам отново зелена усмивка
в горите напролет пак да цъфти.
Такава съм аз – и близка, позната,
но и толкоз различна всеки нов ден,
а ти надникни с Любов във душата
и винаги виждай доброто във мен.
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Ангелина Михайлова
Цветни лъчи
Думите заветни,
чрез лъчите цветни
на дъга красива,
Господ ни разкрива.
Думите вибрират,
цветове разливат,
всеки хубав цвят
носи благодат.
С цветните потоци,
своите уроци
Господ ни дарява,
щедро благославя.
Цветът на Живота
в живата Природа
грей аленочервен,
от Любовта роден.
Алената краска
носи топла ласка,
идва със зората,
влива се в сърцата.
Като извор блика
Любовта велика,
семенца засажда,
нов живот изгражда.
Нежен, деликатен
и красив, приятен
розовият цвят е мек,
дава обич и успех.
Портокаленият цвят
със здраве е богат,
здрав дух във здраво тяло,
единно да са цяло.
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Ангелина Михайлова
А жълтото е цвят
на Умствения свят,
негово послание
е да търсим знание.
Идва с мъдрост ценна,
в мантия неземна.
Носи радост чиста
с мисълта лъчиста.
Цветът зелен и свеж
носи устрем и растеж
и в общото съзвучие –
мир, благополучие.
Виж пък сините лъчи,
те небесни са очи
и с цвета на небесата
будят вяра във душата.
Виолетовата краска
с теменужна ласка
мощ и сила дава
и ни окрилява.
Поток от чисти багри
облива всички чакри.
Цветовете се преливат,
добродетели развиват.
Многоцветната дъга
всяка болка и тъга
в радост ще превърне,
усмивката ще върне.
Небесни светове
с трептящи цветове
изпращат ни привет
със Цветния завет.
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Ангелина Михайлова
Паневритмия
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Ритъм Космичен
в тебе пулсира,
танцът магичен
дава ти сила.
В кръг се завъртат
всички във бяло
и ти си частица
от общото цяло.
Леко пристъпваш
в тревата зелена,
пред теб се разкрива
цяла вселена
от образи чудни,
поезия, песни,
души ранобудни
и ритми чудесни.
Природата ведра –
отворена книга,
разумна и щедра,
завесата вдига.
Тайни разкрива
и оживява,
радост и сила
ни подарява.
Тъй обновени,
бодри и свежи,
в нас се събуждат
светли копнежи.
Падат окови,
греят очите,
пориви нови
окрилят душите.
И сеем в живота
чудното семе,
плод изобилно
с Любов да береме.

Ангелина Михайлова
Ден на мама
(Акростих)
Чука на вратата пролет светлолика.
Ето, вред се носи дивен аромат.
Слънчевата радост над земята блика.
Топла ласка буди всеки нежен цвят.
Искам да прегърна тебе, мила мамо!
Твоята усмивка да стопи снега.
Обич и утеха тук, на твойто рамо –
Сила да намеря пак при теб сега.
Мойта благодарност от сърце за всичко
Искрено поднасям пред олтара твой.
Мила моя мамо, със сърце добричко,
Аз цветя ти нося, цъфнали безброй.
Радостната песен във простора литва,
Тихо се възнася тя като молитва!

Илюстрация: Ангелина Михайлова
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Ангелина Михайлова
ХАЙКУ
След дъжда дъгата
построи мост във висините,
да минат по него мечтите.

Изникват
стрък и плод от семето.
Спирала на времето.

Обич слънчева събрал,
глобус златен –
портокал.

На зимата сред снежното море
проблясва слънчев фар –
ранобуден минзухар.

Миг Вечност
на платното застина.
Картина.

Бели птици полетели
към Космични висоти.
Паневритмия трепти.
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Фойерверки дивни –
глухарчета ефирни,
разпукват тъмнината.

Със изгрева буден,
във слънцето влюбен.
Златен слънчоглед.

Лунен сърп с усмивка
жъне плодовете
на деня. Почивка.

Широки морски далнини.
Играе си вятърът.
Рисува вълни.

Реката китна
е китка
от ручеи безброй.

Ангелина Панчева
Изгрев
Вълшебен изгрев – розово омаен.
Неземна утрин – нежен цвят ухаен!
Бълбука изворче, провира се в скалите
и пее славейче, надпява се с пчелите!
Децата
Аз виждам слънчеви лъчи
в невинните детски очи.
Каква неземна радост за душата,
когато са щастливи децата!
Всички малки момчета и момичета
са като нежни бели кокичета.
Те изпълват с любов моето сърце
и грейва в усмивка моето лице.
Нека растат щастливи,
с много вяра и обич децата!
Нека са с надежди красиви,
успехи и любов в сърцата!
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Илюстрация: Тошко Мартинов

Ангелина Панчева
Рила
Любими, бил ли си на Рила ти
всред тез неземни красоти?
Вода ти пил ли си
от извора на Златните ръце,
които дават?
Щастлив ти бил ли си
с препълнено сърце
от обич и отмала?!
Eзера
Благословени сте от Бога, езера,
благословена е свещената ви красота!
Вибрира всяка капка в белота
и в нея се оглежда моята душа.
Вълшебен сън сънувам сякаш –
безмерна шир, прекрасна висота,
омаен мир, спокойствие,
любов и тишина.
Смълчани ведри езера,
окъпани във светлина
и вечната усмивка блага
на нашия свещен Баща!
Дъга
Дъждът валя, валя, валя...
и някак неусетно спря.
Дъга се появи в небето
и внесе вяра във сърцето
за утрешните светли дни,
за мирни и щастливи бъднини!
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Ангелина Панчева
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Ангелина Панчева
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Илюстрация: Творческо единство „Хармония“ – Добринка Златарева

Андрейана Цонева
Бог България благослови
Бог България благослови.
Дари ни Той безмерни благини.
Изпрати ни Учител благ и мил,
Любов и Мъдрост в Истина обвил.
Той пръсна семенцата им богато,
а вятърът разнесе ги крилато –
кълбото земно да обиколят,
в задачата докрай да устоят.
Бог България благослови.
Изпрати Просветители добри –
Светите братя Методий и Кирил,
и Дякон Левски тук се е родил.
В служба на народа ги изпрати.
За себе си не искаха отплата.
За пример свят пред български народ –
България да пази своя славен род.
Бог България благослови
с най-хубави природни красоти:
с морето, с водопадите честити
със изворите стройни, сребролики
и планините, с мъдрост натежали,
от вековете знанието сбрали.
България е Раят във сърцето –
с космическия пулс на Слънце-цвете.
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РОЖДЕСТВО
Яви се Бог – и плисна Светлина,
пътека златна, слънчева разля –
по нея праща си Детето –
Христос – най-святото в небето.
По стълба феерийно витална
пренасят Малкия Исус,
феите със топли длани
обгрижват неговия Дух.
Звънят звънчета със звук кристален.
Ангели пеят безчет:
– Спасител благ в света се ражда –
тържествен химн ехти навред.
Роди се в скута на Девица
от скромността на майчица-Светица,
до тях бащата Йосиф засиял,
избран за тоз прекрасен Божи дар.
Днес на Свято Рождество Христово
да си простим, да тръгнем пак отново
по Слънчева пътека, начертана
от Благия ОТЕЦ – венец и слава.
Ако владея
по Апостол Павел
Ако владея всичките езици на Земята,
дори и ангелски да проговоря,
да имам дарби, тайни да узнавам
и знанието цяло на Всемира,
да имам Вяра – силна, мълчалива,
да мога планините да премествам с рамо –
едно щом нямам – Любовта красива,
Небесен огън – слънчева жарава –
без НЕЯ ще съм никой! Нищо!
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Без Любовта уханна, всемогъща
не можеш глътка обич да отпиваш,
не можеш да раздаваш със усмивка,
да галиш с поглед светове лъчисти.
Затуй от всичко, Любовта избирам!
Любов щом имам – щедро ще раздавам,
ще да съм извор бликащ и омаен.
Колкото раздавам, пò ще имам!
Да ми даде Господ
все да давам,
че да имам.
Великден
Със жива вяра и с Истината свята
трепти сърцето, радва се душата –
в едно със пулса на космичен ритъм,
Вселенска радост – Великден най-личен.
Спасител доброволно се обрече на нас –
човеците! Той себе си отрече.
На Бог сърцето си достойно подарява –
от греховете ни да ни спасява.
След тежките страдания горчиви,
понесени на кръста към Голгота,
Сияние небесно известява:
„Христос воскресе!“ Ето, засиява.
Спасителят, облян от Светлината,
показал на смъртта Той красотата –
величествен и кротък, и етичен,
със всички добродетели накичен.
Небето и Земята в миг се сляха.
Тържествено и в почит Му запяха.
Христос воскресе, завет свещен донесе!
Христос воскресе! Во истина воскресе!
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Паневритмия за деца
1. Пробуждане

2. Примирение

3. Даване

4. Възлизане

5. Дигане

56

Китна вишнева градина.
Пролет дъхава пристига.
Зимното юрганче вече
мама в раклата прибира.
Волна птица лекокрила
песен пее нежна, мила.
Ставайте, дечица, вижте –
Пролетта погалва всички.
Споровете да забравим,
в кръг вълшебен да се хванем,
в танц космичен – с нежен ритъм –
Паневритмия наричан.
Майчица Природа дава
топла, слънчева жарава –
мека, пухкава трева
с чисти капчици роса.
Цветни пъпки разцъфтяват,
сладки плодове узряват.
Всяко облаче, звездичка
ни е братче и сестричка,
а Луната сребролика
със лъчите блика, блика,
подарява благослов,
сладък сън и изгрев нов.
Щом ръцете си протегнем
към Небето синеоко,
този светъл благослов
ни погалва със Любов.
Радостни сърцата пеят
и в хармония се смеят.

Андрейана Цонева
6. Отваряне

7. Освобождаване
8. Пляскане

9. Чистене

10. Летене

Доброта – фонтани бликат
и душите ни политат
към далечни небеса,
планини, реки, цветя.
Сам просторът необятен
засиява златен–златен.
Тъй доволни и свободни
от тревоги, мъки, грижи –
Тиха радост ни повежда
в тържество, с усмивка нежна.
Мъдрост и Любов събрани
в топлите ни мили длани.
За лика на Красотата –
иде ред на чистотата.
Лоши помисли и чувства
да изхвърлим, да изчистим.
Светла радост да ликува,
Божий свят да зацарува.
Осветени – леки, леки,
волни птици във небето –
да летим насам-натам
над море, над океан,
в светове, планети чудни,
носени от песни будни.
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Усмивка
Усмивка – бисер чиста,
дете на Светлината –
погалва и пречиства,
и ледове разтапя.
Затваря люти рани,
с балсами – лек превързва,
чертае път изваян
към Радостта ни бъдна.
Доброто да разцъфне
във плод узрял, завършен,
в усмивка-обаяние,
с копринено сияние.
С усмивка щом заспиваш
и се събуждаш с нея,
където и да минеш –
усмивчици ще сееш.
Дете на космоса
Светло ангелче наднича
от космични висини,
тихо в моя дом дотичва
със префинени мечти.
Да раздава изобилно
от небесна доброта,
да танцува с пеперуди,
с пъстроцветната дъга.
Слънчево дете сияйно
със усмивка-диамант,
със косици от коприна,
с поглед-медоносен дар.
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– Ти си Слънцето, звездите,
месечинка-яснина,
ангелско дете честито –
водопад от светлина.
Благодаря!
Сама със себе си
Сама със себе си живея.
В изкуството „Живот“ мечтая
Христовия закон да уча,
от суета да се избавя.
Сама със себе си живея,
но не допускам самотата.
С Любов и Вяра окрилена,
към светла Мъдрост устремена.
И ако всеки в мир със себе си живее,
и ако всички в общото се слеем –
тържествен химн камбани ще запеят,
а ние алхимично ще изгреем.
Ще се яви жадуваното тайнство:
пренаредена Слънчева система.
Засмени, хората ръце ще си подават,
изваян свят сами ще сътворяват.
Сама,
със себе си,
за общото живея.
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1. Днес е ден рожден на Учителя,
с много топлота аз благодаря.
Той ни учи на добро, Той е тих и благ.
Сила и живот Той вдъхва в нас.

}

2

2. Той е Доброта, Той е Светлина.
Слънчев лъч заля цялата Земя
и дъгата се яви с Цветните лъчи –
Бог България благослови.

}

2

3. Днес на този ден да се поздравим.
На Учителя да благодарим,
че е Мъдър и богат, в знание облят –
трудностите с Него ще решим.

}

2

4. Днес на този ден да се поздравим,
за Учителя да благодарим.
Благодарим Ти, Господи!
Благодарим, Учителю!
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Илюстрация: Тамара Пенчева

Антония Йорданова – Анная
ПРИЗИВЪТ НА ПОЕТА
Мерухим, Мерухим, Мерухим.*
Същества отвъд завесата, елате!
Доброто по света да поздравим
със стихове звънливи и крилати…
Придайте на перото ми финес –
да пише с цветовете на дъгата
и да разпраща из всемира вест след вест
със Словото на Любовта и Светлината…
* „Мерухим, Мерухим, Мерухим. Али Бехар.
Махатма Аум.“ (Формула от Учителя
Петър Дънов – Беинса Дуно, на ватански
език – за призоваване на Светлите
същества и Духа на Вдъхновението)
КОНЦЕРТ
Слушай, душе, гласа на цигулката –
тези тонове светли и живи –
днес пред Бога за пръв път си булката,
на която младоженецът свири…
Хайде, вече свали си воалите,
приготви се, незнайна, да цъфнеш
и да вдъхнеш надежда на слабите,
щом ухание свежо разпръснеш…
Слушай, душе, гласа на цигулката –
тези тонове светли и живи –
днес от твоя Отец си целуната…
Чуй Небето как пее и свири!
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През измеренията скок
„Мирът се явява в света всякога след един
катаклизъм, след едно голямо разбъркване.
Та, като дойдат разумните същества да
разбъркат всичко в света и после се заемат
да поставят всичко в съчетание, казваме,
че в тази държава има мир, има ред и порядък.“
„Миротворци“, Беинса Дуно, 1924
Когато те застигне лавина от събития
и в никоя посока не ти остане ход,
на някой връх качи се – там чакат те открития
как точно да извършиш през измеренията скок.
Качи се да погледаш как бурята се вихри,
как всичко закипява в един водовъртеж,
как тази центрофуга от злото те пречиства…
Това е уникална възможност за растеж!
Когато хаосът разгърне морето
от възможности
и се почувстваш като лодка в бушуващи вълни,
ти знай, че безпорядъкът привидно много
сложен е
и може, пожелаеш ли, да се подреди…
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Към нови светове
„Ние сме зрители на туй, което става, и
трябва само да използваме условията, при
които Бог ни е поставил.“
„Упътване“, ООК, Беинса Дуно, 1923
За да не бъдеш хванат в мрежата на хаоса
и да не станеш жертва на пресметната уловка,
ти към Небето изгради си светъл мост
и подготви се вътрешно за всяка постановка.
Започне ли край теб светът да се руши
и всичко да завлича най-мътното течение,
не се мъчи да плуваш, а вътрешно реши
какво ти носи радост, покой, освобождение.
За него се хвани – то мисълта ти ще раздвижи,
от коридора тесен и задънен ще те изведе –
пред теб ще се отворят неподозирани врати,
ще се издигнеш по спиралата към нови светове.
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Вътрешен покой
„Съвременните хора не разбират благата.
Има нещо анормално. Всичките хора са пияни.
Опиянение има. Един омагьосан кръг...“
„Няма да ожаднее“, НБ, Беинса Дуно, 1938
Отвънка не очаквай дори за миг покой –
не чувстваш ли как всичко вече мърда?
Разтърсено, напуска вековния застой,
от новите енергии разбужда се и тръгва!
Как бие учестено Сърцето на Земята!
Завихрена, вълнува се, изригва и потръпва.
Мравуняци от хора браздят ѝ днес снагата,
въртят се омагьосани в лудешкия си кръг.
Отвънка не очаквай дори за миг покой –
ще има напрежение, емоции и врява...
Дълбока оран това е, обръщат се устои
и плявата изгаря се, зърното се посява.
Отвътре ще намериш ти истински покой –
щом стаичката твоя най-накрая светне,
с усърдие изчиствай слой след слой,
изпълвай храма си с молитвен трепет.
Вътрешен ремонт
Работят сили тайнствени над мен:
прокарват в мозъка ми светещи пътеки,
превръщат гърлото ми в духов инструмент
и бавно разкопават ми сърцето.
Работят по най-смелия проект –
топят препятствия, създават нови връзки,
ремонтът им изглежда ми нелек
и сигурно големи средства пръскат.
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Нали тук-там съм твърда канара,
която все оказва съпротива…
Ще трябва вече да се примиря
пред този План, пред тази Светла Сила,
която вътрешно ме срива и гради,
и за съпътстващите болки лек ми дава,
извайва ме по-будна отпреди –
според една Божествена представа.
Хвани високата вълна
Остави лъжите на един залязващ свят,
не се привързвай към културата на зримото,
за истината прогледни, за близкия обрат,
когато триизмерният живот ще си замине.
В теб дремят скрити сили, неподозирани
					
възможности,
хвани високата вълна, която се задава,
сърфирай окрилен, щом енергийните потоци
започнат да прииждат от горната октава.
В хармония бъди, готов за изненадите,
непоклатим, да устоиш на всички трусове,
което другите убива или пък наранява
за теб да бъде дар, а не жестока трудност.
В нещастието виждай нещо радостно,
на грозното придай стремеж да е красиво
и в тези смутни времена на срив и хаос
създай пространство вдъхновяващо и живо!
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Време за герои
„Аз наричам герой онзи, на когото никой не
може да отнеме Любовта. Аз наричам герой
онзи, на когото никой не може да отнеме
Мъдростта. Аз наричам герой онзи, на когото
никой не може да отнеме Истината.“
„Плодът на дървото“, Беинса Дуно, 1925 г.
Не бездействай и не спи,
развивай качествата свои,
непрестанно работи,
че е време за герои.
За дълго ти недей тъжи
и от нищо не се бой,
непрестанно се учи,
време е да си герой.
Дори светът да се тресе,
да губи своите устои,
ти моли се от сърце,
че е време за герои.
Внимавай, бдителен бъди,
обмисляй всеки избор свой –
любов и разум прояви,
време е да си герой.
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***
Небе, Земя и хора...
Един водовъртеж...
И вечната спирала
започва пак от днес –
към звездните пространства,
по слънчевия мост,
към изначални тайнства,
нашепнати от Бог.
Душата ми пътува
със хиляди души,
душата ми тъгува
по звездни висини...
Когато лъч се спусне
по струните ѝ пак,
една Надежда трепва
като Божествен знак,
че имат смисъл дните –
години, векове,
изминати по Пътя
към Този, що зове...
Разцъфвай, моя Обич,
Зората е пред теб...
Животът има смисъл...
Напред и все напред!
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Ела, о, Светлина!
„И Светлината свети в тъмнината,
и тъмнината я не обзе.“
Ев. Йоан 1:5
Ела, о, Светлина, като смирение
и като детска нежност във душите ни.
Мира свещен на изгревите чисти
в сърцата запали, за да просветнат
с усмивката, искряща на Зората...
Защото страшна е обсадата на тъмното –
то алчно пипала към нас протяга
да завоюва нови територии...
Но Ти, о, Светлина, бъди ни крепост.
Лъчите Ти безсмъртни – светла стража
срещу пороите на тъмнината...
Бъди със нас, бъди със нас,
Животворяща Светлина –
сега и в бъдното... Завинаги!
Звездна магия
Почувствал ли си тоя унес
на звездното небе,
на замечтаната му хубост –
с душата на дете?
Да те докосне таз Магия
от Вечност, що зове;
със музика да те опият
незнайни светове...
Да сетиш тайнствената тръпка
на звездните лъчи
и шепота им – недомлъвка,
тих говор на очи...
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А Любовта е светла песен,
в душата ни звучи...
О, Музика на вековете,
родена сред звезди!
Часът между звездите и зората
(Насаме с изгрева)
Душата ми Те призова на ранина...
Припламват с обич звездните очи
и грейнала, Вселенската Душа
благоговейно тръпне и мълчи...
Молитва е Великото безмълвие
на пламналата необятна вис.
Молитва е усмивката на утрото,
когато ражда ден – красив и чист.
О, Господи, във Храма Ти пристъпили,
сърцата ни човешки приюти,
стопли ги, дай им детска искреност,
Божествена искра в тях разпали.
Душите ни, о, Святий, поръси
със капчици от Твойта Светлина,
с кристална чистота ги надари,
на Истината с волните крила...
Ний, малките прашинки, с Вечността
безсмъртната Ти Светлина поели,
безспир ще леем Свята Красота,
със звездната хармония ще се слеем...
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Три изгрева
Благословение се лее от Небето.
Такава красота, о, кой запали?
Тя музика изтръгва от сърцето
и със милувката на майка гали.
Извира Светлината Вечна, свята.
Едно око безсмъртие дава.
О, хора, по лицето на Земята
не виждате ли – нещо ново става?
Очите на душите разтворете
и пийте Светлина на едри глътки!
Крилата ви примамва Висината
и Бъдното очаква бодри стъпки.
*
Небето пламти като светла жарава,
като зов на душата, молитвен и чист...
Замълчете! Бог своята обич раздава
и гледа усмихнат от свода лъчист.
Души потопете във Извора пламнал,
всяка фибра от тях да сияй, да гори!
Тогава, о, Боже, дари ни таз радост:
в света да сме Твои нетленни лъчи!
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*
Свещена музика от багри
е Изгревът на Твоя ден.
Какво велико, вечно Раждане!
Мигът да е благословен!
Мигът, във който Любовта
отправя тиха ласка нежна
към теб, към мен и към света,
и към Вселената безбрежна.
Свещенодейства всеки лъч
във Живия Божествен Храм.
Душа, какъв велик урок
поднася ти Творецът сам!

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Жажда по Пролет
Всеки носи в душата си жажда по Пролет,
по разцъфнали клони и синьо небе,
по което, пияни от Слънчева обич,
тържествуват на воля пак бели криле.
А под тях океан от зелена стихия
със копринена ласка обгръща света –
от сълзите на Утрото жадно отпиваш
и Зората запалва у теб Радостта...
Вън, Мечта или Истина, ти ме изпълваш
и вълшебства пак Бялата пролет у мен;
и извира сред музика слънчево-звездна
Светлината красива на Новия Ден.
*
Благословено пролетно пробуждане,
ти носиш полъха на Вечността –
от звездното вълшебство, що разискря
лъчите на Свещена Красота.
Разцъфвай, Бяла пролетна мечта!
*
Божествена искра на светло вдъхновение,
разпалвай във душите изконната ни жажда,
която Вечността превръща в мигновение,
а от мига, тъй кратък, безсмъртието ражда...
*
Има навред по света красота невидяна –
песни нечути; безценни, любящи сърца.
Има дълбоки очи, езера, океани,
пътища бели, безстрашни човешки лица.
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*
В безкрайността сме мъничка проекция
на Вечното Начало, което ни зове.
Душите ни, тези друмници през Вечността,
вървят по звездната спирала,
предначертана от Отца,
понесли устрема първичен,
огрени от една Любов,
за да се влеят, светли струи,
във Първоизвора – Живот.
Отец и Син
Отец и Син –
Единство свято и велико.
Мистерия на вековете,
излъчваща Божествено сияние
на Всеобемаща Любов,
на Мъдрост, сътворила Битието,
на Истина за земния ни род.
Човеци-братя, пак образ
и подобие да бъдем
на туй Велико Тайнство
на Мощния Баща
и Лъчезарния му Син –
това да бъде наша цел
през Вечността.
Амин.
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*
Благодаря Ти, Отче Святий!
Та има ли художник по-велик от Теб
и виртуоз във музиката на Всемира?!?
Душата ми благоговейно тръпне
пред Вечната Ти сила,
усетена отвътре...
И слива се със нещо Изначално,
на време и пространство неподвластно,
със полъх, долетял от Вечността.

Илюстрация: Тамара Пенчева
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Музата на приказките
Тя дойде в моето утро. Открехна вратата и ми се усмихна.
Беше облечена в слънчеви одежди и имаше коронка с изгрев
на слънце. Светла и благородна, носеше ухание на цветя.
– Как се казваш? Коя си ти? – я запитах тихо.
– Аз съм Музата на приказките и ти помагам да твориш.
– Благодаря ти! Да, знам, че съществуваш. Ти внасяш в
мене мир и радост.
– Аз идвам с нови идеи за Доброто. Приказките трябва
да са изпълнени с нежност и красота. Искам децата да възприемат Новото и да се радват. Аз ще ги поведа из далечни
светове, на които живеят добри същества. Нека е естествена
добротата на човека през целия му живот – от детството до
неговата зрялост.
– Колко хубаво говориш! Разказвай ми нови приказки
за малки и големи, аз ще се радвам да ги споделям!
Музата на приказките кимна с глава, остави своето благословение и после се отдалечи. Нежна и ефирна, тя се превърна в Лъч Светлина.
Благодаря на Музата, че ме посещава! Идва невидимо, с
ухание и трепет докосва моето перо, а то записва приказките ѝ само! Ето някои от тях, насладете им се!
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Дрехата на Радостта
В страната на пурпурния изгрев живеела принцеса
Галия.
Тя гледала тъжно през прозореца. Линеела от странна
болест. Много мъдреци и лечители идвали, но никой не успял да ѝ помогне.
В един летен ден се появил момък и пристъпил царския
праг. Той изрекъл:
– Девойко, вземи този ключ и иди на високия връх в
Езерната планина. Там ще намериш храм и ще го отключиш
с този ключ!
След тези думи момъкът изчезнал. В ръцете на Галия
останало ключето.
На другия ден тя поела с баща си към планината. Дълго
вървели те и ето, че намерили храма и отключили вратата
му. Тогава отвътре се чул нежен глас:
– Отворете тази ракла и вземете дрехата!
Отворили раклата и видели една лазурно синя мантия.
Девойката я облякла. Сърцето ѝ затуптяло от щастие.
– Татко, сега разбрах какво е радост! – усмихнала се тя.
По пътя обратно срещнали мъдър овчар, който им казал:
– Вие сте намерили Дрехата на Радостта! Вашият живот ще се промени отсега!
Така и станало. Галия извикала всички бедни хора и ги
надарила богато. Скоро оздравяла напълно. Нейното сърце се отворило за добрия живот и тя започнала да дарява
радост на всички. Сякаш с подареното ключе се отключила
нейната душа. А синята мантия стояла прекрасно на русите
ѝ коси.
Така в това царство всички станали радостни и щастливи.
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Лъчина – дете от Слънцето
На Слънцето живееше детето Лъчина. То много искаше да посети планетата Земя. Гледаше я отвисоко и си мечтаеше да бъде на нея.
Един ден Учителят по математика зададе задача, която
всеки да реши по свой начин. Задачата включваше посещение на Земята. Лъчина се приготви за пътешествието. Тя с
радост си мислеше за решението. Слънчевият космически
кораб потегли и не след дълго тя се намери до едно изворче,
което избълбука:
– Какво хубаво дете! Как се казваш?
– Аз съм Лъчина от Слънцето – усмихна се момичето.
То тръгна по горската пътечка и стигна до малко селце. Намери се до къщичка с градинка и надникна през прозореца. Вътре няколко деца си играеха със своите играчки.
Почука на вратата. Отвори ѝ малко момченце, което учудено я попита:
– Коя си ти? Толкова си сияйна!
– Аз съм Лъчина и идвам от Слънцето.
– Но Слънцето е малко като златна топка. Как може да
идваш оттам? – любопитно я гледаха децата.
– Моля, помогнете ми да направя нещо малко, но важ
но – помоли Лъчина.
Момченцето я заведе в овощната градина. То посочи
високо ябълково дърво, клоните на което се бяха сплели с
тези на черешата. Лъчина се покачи на едното дърво и внимателно освободи клоните му. После се спусна и видя, че
дърветата вече спокойно могат да живеят и да дишат. С това
тя реши задачата си, тръгна през гората и стигна до изворчето. Там я чакаше слънчевият Космолет. След малко бе в
класната стая. Учителят я погледна с усмивка:
– Дете, твоята задача е решена добре!
Лъчина погледна през вълшебния прозорец и видя Земята – далечна, но прекрасна.
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Светулка
Високо в нощното небе звездите играеха своя танц около Месечко. Ефирни и светли, те танцуваха плавно и весело.
Една звездица се отдели от своите сестрици и стана падаща звезда. Полетя към земния свят и се спря в клоните на
едно дърво. После горчиво заплака в тъмнинаната – болка
пронизваше светлото ѝ сърчице.
На зазоряване дойде Славеят и каза:
– Какво си ти? Защо плачеш?
– Нямам си никой! – оплака се Звездицата. – Толкова
скърбя за своите звездни другарчета!
– Не плачи! – утеши я Славеят. – От твоята скръб ще
се роди едно ново същество. Ето, Бог ти даде две крилца. От
днес ще се наричаш Светулка.
– Наистина! – усмихна се светещата звездица. – Аз
имам крилца и мога да летя! Благодаря Ти, Боже!
– От днес ти ще светиш на животните в гората. Ще
имаш нова служба! – запя Славеят.
Така беше създадена светулката. Днес всички ѝ се радват. Тя е Божествено създание.
Майката Седмица
Майката Седмица събра своите деца, погледна усмихнато към тях и заговори благо:
– Деца мои, аз, вашата майка, се радвам, че се трудите. Заслужено сестра ви Неделя урежда празниците и почивките. А
сега искам всеки да направи по нещо вълшебно за мен, което да
помогне и на вас, защото досега всеки е мислел само за себе си.
Ти, Понеделник, ще ушиеш за всички по едни вълшебни
чорапки. Ти, Вторник, ще омесиш блага питка. Сряда ще ни
изненада с грозде от лозето. Четвъртък ще направи пантоф
ки за всички. Петък ще отиде до Изворчето на Радостта и
оттам ще донесе изворно-радостна водица.
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Казала това майката Седмица и строго погледнала към
Събота:
– А ти мисли, само мисли!
После загадъчно се оттеглила в своите покои.
Понеделник не се чудил много: взел иглата и цял ден
шил чорапи за братята и сестрите.
„Само че как така ще са вълшебни“ – чудел се сам.
Свечерило се и той тъжно погледнал към Луната и звездите. До него долетял лунно-звезден глас:
– Подаряваме ти Космичен лъч, с него да осветиш чорапките.
Лунни и звездни искри се посипали по тях.
Понеделник доволен си казал: „Аз си свърших задачата. Мога спокойно да спя.“
Събудил се Вторник. Помолил се работата му да бъде
успешна. Замесил питката, сложил частица от усмивката си
в нея, месел и си пеел радостно:
„Питка меся радостна и жива,
днес е моят ден.
С брашънце и мамина благословия
братя и сестри ще хапнат с мен.“
Свечерило се и Вторник запитал:
– Боже, вълшебна ли е тази питка? Но щом е за всички,
не само за мене, това е добре.
И така, Вторник заспал доволен.
Дошла Сряда и погледнала към Слънцето:
– Хайде да вървя на лозето и да набера най-вълшебното грозде. Зная, че щом Слънцето е погалило всяко зърно,
то ще е сочно и сладко, пълно с живителна сила. А какво
по-голямо вълшебство от това?
Дълго се наслаждавала Сряда на узрялото грозде. Спряла се до една лоза, а тя казала:
– Мене Слънцето ме обича, защото разговарям с лъчите му. Гроздовете ми са сладки като мед.
Набрала Сряда гроздовете и бавно си тръгнала към дома.
Събудил се Четвъртък умислен.
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– Как да направя пантофки, които да са вълшебни? – чудел се той.
Направил две сребърни пантофки. Времето минавало, а Четвъртък не бил съвсем доволен. Не щеш ли, до него
спрели две светулки и кацнали на пантофките.
– Пантофките ще са светещи! – казали светулките. –
Така ще зарадваш Майка Седмица.
Изпълнен с любов и радост, Петък взел стомната и с песен на уста се запътил към изворчето:
„Майко Седмица, благодаря,
че обичта ти ни събра –
всички да направим чудеса
и да крачим заедно по света!
Лей се, изворна вода!“
Неделя нямала търпение да приготви празнична трапеза. Тя запалила звездните свещи и сложила от плодовете
на труда на своите братя и сестри. Всичко било приказно!
Разчупили питката и я благословили. Взели си от гроздето
и лицата им засияли. Пийнали си от изворната вода и заговорили помежду си, както никога досега.
– А ти, Събота, каква мисъл имаш? – попитала Майка
Седмица.
– Работата е вълшебство и е незаменимо средство, когато е направена с любов. Ето, тя ни обедини да живеем в
съдружие – сега всеки мисли не само за себе си, но и за другите. И нека винаги да бъде така!
Неделя поканила всички на танц. Те танцували на искрящата лунна светлина, а светулките от сребърните пантофки си пеели:
„Това си е вълшебство, йе-йе-йе,
да се хванем всички за ръце,
да играем и да пеем от сърце,
и задружни всякога да сме!“
Майка Седмица била истински щастлива:
– Благодаря ви, деца мои! Вие разбрахте задачата и я
изпълнихте с Любов!
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Житното зрънце
В хамбара на бай Димо, сред многото житни зрънца,
имаше едно, което все задаваше въпроси: Къде сме? Защо е
така тъмно тук? Какво ни очаква?
Житните зрънца умислено мълчаха. Само едно от тях
загадъчно каза:
– Ще дойде ден и ние ще излезем на светло.
– Кога ще бъде този ден? – пак питаше малкото зрънце, но никой не му отговори.
След много дни хамбарът се отвори и две ръце го поеха заедно с други зрънца. Скоро зрънцето се видя отново в
тъмнина, но сега беше посято в земята. Протягаше своето
тяло, но отвсякъде беше притиснато от пръст.
Неусетно започна да се издига и един ден показа главица навън. Топлото Слънце го погали и стопли нежното
му сърце. Хиляди житни стръкчета се полюляваха и усмихваха...
– Вече съм голямо, а пак ми се иска да питам – каза
стръкчето.
– Питай – пошепна нивата.
– Къде се намирам?
– Ти си на житната нива и твоите деца – новите зрънца – ще влязат в хамбара на бай Димо.
– Аз искам да съм все на нивата! – каза зрънцето.
– Не може! Един ден ти ще отидеш отново при хората.
Минаха дни и нивата стана златна. Жетварите я ожънаха. Зрънцата се се намериха в хамбара.
– Пак сме в очакване на сеитба! Всичко е един Вечен
кръговрат...
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Трохичките
Владко излезе на двора, а в ръцете си държеше филия
хляб, намазана с мед. Навън беше топло и приятно.
Няколко трохички се отрониха от филията му и паднаха на земята. Една мравка ги видя и се завтече към тях.
Събраха се цяла дружина от мравки и се заеха за работа.
Владко погледна надолу и ги видя как пренасят трохичките.
Замисли се и си каза:
– Това, което е малко и незначително за мене, за мравките е от голямо значение.
После отрони още трохички от филията.
– Нека има за всички – помисли си момчето и отиде да
си играе с децата.
Стих за трохичката
Има хлябът хиляди добри трошици,
те са светли, жертвени душици –
дават ни живот и сила,
в нашите души попила.
Една усмихната трохичка
каза: „В мене има всичко!
Мога да нахраня птичка.“
Една най-мъничка трохичка.
Зора на Любовта
Усмихна се, към мен погледна,
превърна се в танцуваща звезда.
Почувствах, не, не може да си земна –
Ти, Утринна Зора на Любовта!
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Танц
Танцуват облачета бели
високо по небето лятно –
свободно, мирно полетели,
събират капки благодатни.
А долу билки и тревици
се радват на доброто благо,
сред пеперуди и мушици
танцуват и са благодарни.
И Слънцето светлее златно,
обсипва ни с лъчи добри,
приема песен благодатна
и танц от много красоти.
*
Подарява ни Любов и Светлина
Слънцето любящо и велико,
посява в нивите добрите семена
и небесно жито се усмихва в дните!
*
За всеки ден по стих да има –
и през лято, и през зима.
Това е откровение приятно,
написано с мастило златно!
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Божанка Атанасова – Жанет
Лято
Лято – родопска прохлада,
ухае на бор и смола.
Дишаме с блага наслада,
птици даряват ни полет с крила...
Лято – мир в планината,
усмихнат простор, свобода.
Душата ефирна, богата
отпива от извор жива вода.
Усмивка на дете
Усмихна се детето мило
с усмивка – слънчева позлата,
с очи в сърце ми подарило
най-бялата и радостна отплата.
Говорим, стихове прочели,
мечтаем за море далечно.
Летим към сините предели
със песен слънчева и вечна!
*
Детето гледа към небето
и вижда звездни пеперуди.
Казва си: „Това е чудо!“
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Виолета Христова
Прозрение
Рея се в разцъфнала тръстика.
Животът лъчи и ме вика.
В пукнатините на времето сричам
и изумена аз потичам
към корените на нещата,
пронизващи гръдта на Земята!
След дъжда светна
След дъжда светна
дъгата многоцветна –
мост към светли души.
Тъй да бъде – Бог реши!
Разпуква жадни семена,
превръща ги в цветя.
Засиява всеки копнеж,
усилва мъдрост и стремеж!
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Виолета Христова
Бяла пролет
Бяла птица
спусна Пролетта в скута на Земята.
Издърпа зеленото кадифе на тревата.
Просна пъстро халище в полята.
Разтвори пъпките на дървесата.
Докосна струните на изворите –
мелодия чудна погали въздуха!
Под дъга от пеперуди многоцветни
политна славеевата песен,
озарена от светлина и нежност!
Да посрещнем пролетта
със отворена душа!
Кръжат птици в полет.
Усещам, идва пролет!
В ръце ѝ – китка от цветя.
В нозе ѝ – бисерна роса.
От стрък зелен ѝ е полата,
с бял венец е на главата.
Косите ѝ – като слънчогледи.
Устните ѝ – рози бледи.
От тях пчелите сбират мед
и от нежно цъфнал цвет.
Гдето мине радост дава,
плиска свежест и гълчава.
С кукуряк, кокиче, минзухар
тя закичва млад и стар.
С усмивка топла – слънце ясно –
дарява всичко най-прекрасно!
Да посрещнем пролетта
със отворена душа!
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Виолета Христова
Пролет
Пея с Искър и Марица
Бог ръка ми е подал.
Кича с цветна плетеница
ангелския карнавал!
Във одежда разноцветна
е искрящата дъга.
Буйна, хладна, но приветна
е пенливата река.
Слънчево небе прозира
в изумрудените клони.
С топла чародейна сила
вятър птиците подгони.
Светват капчици в тревата,
пръскат в нас заблуди луди.
Нежно трепкат ни сърцата.
Любовта ни се пробуди...
Пролет, пролет, в рой табуни
гониш нашите съдби.
И обтягаш нови струни
към най-далечни далнини!
В лабиринта на спомените
Залутана в лабиринта на спомените,
се губя в пространството и времето!
Една ръка едва докосва тишината.
Бели щъркели разперват криле над пролетта.
Разпукват леда във сърцето!
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Виолета Христова
Миг в здрача
Лунна вечер – мокра и налята
с радостната близост на морето,
с чайките, кръжащи в бяло ято,
с рибките, люляни с бриз и лято.
Дълго вглеждам се в очите чисти
с поглед, парещ миглите лъчисти.
Искам всичко, всичко да забавя...
Миг в здрача, как да те забравя?
Мечтание
Преди да блеснат мечовете на деня,
преди да падне нежно бисерна роса,
преди дъхът ми да оброни розите,
преди съдбата да даде залозите.
Свирни с тръба от раковина
над морето с плясък от коприна.
Към теб ще литна лека и свободна,
като чайка бяла, въздеходна!
Морето за нас със любов ще издига
ослепителен блясък в люспи на риба.
Ще тръгнем с омайващите му ухания,
омагьосани от безброй обещания...
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Виолета Христова
Поетични определения
Бриз

– шепот в ухо от раковина

Вода
–
		
		
		

най-простото по химичен състав,
но определящо съществуването ни,
най-сложно и магично творение
на Бога и Земята

Дъжд

– Божие благословение
– радост за жадния
– надежда за гладния

Море

– обърнато небе

Планинско езеро – зефир, притихнал в хубостта си
Поточе

– целувки, тичащи една след друга

–
–
–
–
–
–
		
Роса

Слънце

зари от пролетни очи
наниз от трепкащи звезди
бляскави сълзи от момини очи
сълзи от радостта на пролетта
сияйни капки от надежди и мечти
мистично единение на въздуха,
земята и водата

– небесно самородно злато
– чародеен златен слитък
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Беинса Дуно – Учителя на Всемирното Бѣло Братство

В. Р. Х.
Беинса Дуно
Цѣлия сияещъ въ Любовьта си,
мѫдъръ, благъ, добъръ и справедливъ,
срѣщнахъ го, заведе ме въ дома си –
тамъ, к ѫдѣ е Изгрѣва красивъ!
Всички го наричаха Учитель,
думаха, че беше и Пророкъ,
носеше и името Лѣчитель,
нѣкои сравняваха го съ Богъ!
Имаше Той сила непозната,
а ликътъ му бе за всички даръ,
конятъ му* – по-бѣлъ отъ свѣтлината,
стѫпваше могѫщо, като царъ!
* Бѣлиятъ конъ – символъ на Новото Учение
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В. Р. Х.
Азъ привѣтствамъ те, мой Боже!
Азъ привѣтствамъ те, мой Боже –
Безгранична Красота
и Любовь, която може
да твори въвъ Вѣчностьта!
Всѣка твоя дума носи
новъ Животъ, Видѣлина,
крѣпка Радость лекокрила,
диамантна Чистота!
И благодаря Прѣсвятий,
зарадъ всички чудеса,
сътворени съ Твойта Мѫдрость,
съ Воля и съ Благодатьта!
Благословенъ си, Учителю, ти!
Всичко красиво въ Живота си ти!
Азъ вѣчно ще помня твойтѣ добри
мисли и чувства, постѫпки, дѣла!
Единъ си, живѣещъ въвъ всѣка душа!
Ти имашъ красиви безброй имена,
наричатъ те Милость, Любовь, Свѣтлина,
наричатъ те Мѫдрость и Правда, Сѫдба,
наричатъ те Истина, Миръ, Красота!
Ти винаги скритъ си задъ всѣко добро,
дълбоко въ душата. Си ти Сѫщество,
което Вселената цѣла крѣпи!
Благословенъ си Учителю, ти!
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В. Р. Х.
Господь и Богъ
Богъ – Любимия Учитель –
Господь – Царя на Мира –
Всеприсѫстващъ Покровитель –
Вѣчно Жива Свѣтлина –
Духъ – Приятель и Надѣжда –
Живоструйна Красота –
Прѣдводитель, кой повежда
къмъ Побѣдата всѣгда –
Свѣтла Муза лeкокрила –
Вдъхновение – Д ѫга –
Музика и Пѣсень мила...
Да се слави Той всѣгда!
Щастливи
Щастливи са тѣзи, които те виждатъ,
защото си истинско Щастие ти,
така че и азъ съмъ щастливецъ, защото
ще помня завинаги твойтѣ очи,
душата, сърдцето, умътъ ти, крилата,
усмивката дивна на твойто лице,
по-мила и нѣжна отъ Изгрѣвъ въ Зората,
въвъ врѣме красиво и въ ясно небе!
Щастливи са тѣзи, които те виждатъ,
защото Великиятъ ти си – Христа,
който Вселена тъй мила създалъ е!
О, колко красива Вселена е тя!
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В. Р. Х.
Молитвата
Молитвата е ключътъ къмъ Небето.
Небето е Божествения свѣтъ
и чиститѣ простори на сърдцето,
и Вѣчната Всемирна Благодатъ!
Молитвата е изгрѣвъ въ Небесата
на Слънцето на всичкитѣ слънца,
даряващо ни хлѣба, Добротата,
съ които хранимъ нашата душа!
Молитвата е като птица бѣла...
Тя носи ни на своитѣ крила
и милва ни съсъ нѣжностьта изгрѣла,
и съ вѣчна, животворна свѣтлина!
Къмъ Всемогѫщия
Господи, ти, който оживявашъ
мъртвитѣ* отъ грѣшната земя,
Господи, ти, който ни изпълвашъ
съ вѣчната струяща свѣтлина,
Господи, ти, който ни докосвашъ
съ твоята безмѣрна Доброта,
Господи, ти, който сѫществувашъ
много по-прѣди отъ вѣчностьта,
Господи Учителю Велики,
съ името зовящъ се Елъ Шадай,
молимъ те, огрѣвай ни душитѣ!
Ти за насъ си Истинскиятъ Рай!
* духовно мъртвитѣ
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В. Р. Х.
Съ вѣчни букви
Господи – Учителю – мой Боже,
който чувашъ всѣкоя душа,
зная, че нищоженъ съмъ, но може
ли да кажа ти: Благодаря,
че създалъ си ангелитѣ, Рая,
твойтѣ синове и дъщери,
че изпълнилъ си съ Любовь безкрая,
съ дивни, ненагледни красоти!
Вѣчноститѣ нѣма да ни стигнатъ
да опишемъ твойта Доброта!
Тя сама въ душитѣ ни изсича
съ вѣчни букви твоитѣ Слова!
Ние ти благодариме!
Мили Боже, Свѣтлината,
съсъ която ни огря,
вѣчно жива е и пълна
съсъ Любовь и Красота!
Тя е толкова вълшебна,
л ѫчезарна и добра,
като Словото, съ което
озарявашъ ни всѣгда!
Ние ти благодариме,
Безграниченъ нашъ Баща,
за Божествената Милость
и безмѣрна Доброта!
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В. Р. Х.
Абсолютъ
Тамъ, к ѫдѣ се проявяватъ
тритѣ Сили на Мира,
въвъ красиво съвършенство,
тамъ явява се Духа
на Великия Учитель –
Всемогѫщия – Отца,
Който е създалъ Небето,
гдѣ е вѣчна Красота.
Който е създалъ звездитѣ
и душитѣ ни... Безброй
са творенията му дивни,
а е Абсолюта Той!
Великата Разумность
Словото, което озарява
съ изгрѣва си всѣкоя душа,
на Духа летящо съсъ крилата
и зовящо се Видѣлина –
Хлѣбътъ за душитѣ ни – Водата –
Въздуха – Доброто – Любовьта –
Истината – Мѫдростьта крилата –
Правдата – Мира и Радостьта –
Силата, която ни въздига –
Вѣчностьта, творяща красота –
Господь Богъ – Великата Разумность –
да прѣбѫдва въ нашитѣ дѣла!
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В. Р. Х.
Най-великиятъ Учитель
Най-великиятъ Учитель,
удивително смиренъ
и отъ свѣтлитѣ си мисли
непрестанно вдъхновенъ,
стѫпкитѣ си по земята
тъй добре остави, че
който слѣдва го, ще стигне
най-прѣкрасни върхове,
отъ които се открива
най-красивата зора –
и отъ радость по лицето
пада мъничка сълза...
Ще изгрѣе
Ще изгрѣе като пѣсень!
Ще изгрѣе като стихъ!
Този свѣтъ е най-чудесенъ,
въ който Слънцето открихъ!
Милото, красиво Слънце –
Всемогѫщия – Христа,
който прави свѣтлината
да изгрѣва съ пѣсеньта,
който прави и Небето
да отваря се за насъ,
който Храма обитава
всѣки день и всѣки часъ!
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В. Р. Х.
Господи, благодаримъ ти!
Господи, благодаримъ ти
за красивитѣ слова,
съсъ които вливашъ сили
въ умоветѣ ни всѣгда!
Твоятъ образъ л ѫчезаренъ –
Вѣчно Слънце, Висини,
въвъ душитѣ ни се вглежда
и ни прави по-добри!
Всичко да забравимъ даже,
пакъ ще помнимъ ей това:
Ти Любовь си безгранична
и си Вѣчна Доброта!
Изворътъ на Доброто
Господь Богъ – Великиятъ Учитель,
безграниченъ въ свойта доброта,
стѫпкитѣ си тури по земята,
за да бѫде вѣчна свѣтлина!
Само не че стѫпваше по нея,
но съсъ свойто слово озари
всѣки, кой опита го и даде
ни завѣтъ съсъ цвѣтнитѣ л ѫчи!
Вѣчна благодарность, Отче Святи –
Изворе на всѣка Доброта!
Всѣка твоя мисъль е крилата
и велики твойтѣ сѫ дѣла!

104

Дарина Илиева Цветкова
Глътка хармония
Пак поех нагоре към Балкана,
нещо ме не свърта, вън е май,
стигнах самодивската поляна
и набрах от билките за чай.
Тук играли вили-самовили,
всяка билка е Божествен дар,
заредена от нетленни сили,
панацея, животворен чар.
Щом поседнах до брезите,
вятърът донесе аромат
и усетих връзка със звездите,
засияла в пъпка слънчев цвят.
И почувствах сладко как изпивам
чаша самодивски билков чай,
тъмното от мене си отива,
разтопено в този земен рай.
Глътката хармония поета
върна връзката ми със света.
Колко му е нужно на човека,
слънце и полянка със цветя!
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Дарина Илиева Цветкова
***
Поседнах при бука, където в скалата
навлязъл е с корен дълбоко в недрата.
А долу разстлал го, направил галерия
от корени силни в скалиста материя.
Нагоре снагата събира лъчите,
скала от земята му шепне: „Обичам те!
Обичам живота и цяла съм твоя,
ще се прераждам през тялото твое!“
Пулсация луда от светъл поток
тече в надпревара с хранителен сок.
Защото Животът е винаги цяло
и тя оживява през негово тяло.
Всемирната обич е чиста, велика,
да учим от нея ни Господ повика.
Усетим ли тръпка от гледка такава,
Господнята песен в сърцето запява.
И няма напразно скала да се жертва,
в Любов его няма, в Любов има жетва!
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Дарина Илиева Цветкова
Моят свят
Живее във мене един малък свят,
на приказна Ида вълшебният цвят.
В сърцето си, струна Ерато, побира
и болка, и радост на влюбена лира.
Ухаят във него тревите зелени
на билки, на феи във бели премени.
И птици надпяват се, звънчев поток
събужда ги в утрото с трепетен скок.
Душата ми рее се волно в безкрая
от свежест, ефирност, от нежна омая.
Минута е кратка там Божият ден
и Вечност, минаваща цяла през мен.

Илюстрация: Петя Брайкова
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Илюстрация: Творческо единство „Хармония“ – Добринка Златарева

Добрина-Радостина Костадинова
Къде е Човекът?
Ало,
SOS,
моля Ви,
търся Човека.
Спешно.
Много е важно.
Моля Ви.
Кажете: „Къде е Човекът?“
– Кой Човек? Какъв Човек?
– Как кой Човек?
Човекът, който се смее,
който не може днес да живее,
без да направи добро.
И който умее да се радва
на всичко Красиво и Живо
и не знае какво е това зло.
Той е като детето игриво,
защото не иска повече от Живота,
освен единствено необходимото –
Нежност,
Обич
и Доброта –
най-важните неща на света.
Така че, моля Ви,
бързо кажете,
трябва да знам:
Къде е Човекът?
– Ние не знаем.
Със сигурност нищо не знаем.
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Добрина-Радостина Костадинова
Вижте,
проверете
при „Вещи под наем“ –
може да Го намерите там.
– Добре.
Бързам.
Наистина

трябва да знам.
– Хей, Приятели,
моля, кажете:
„Къде е Човекът?“
Моля, кажете
не на шега,
точно сега:
„Къде е Човекът?“
Трябва да знам.
– Кой Човек?
Какъв Човек?
– Как кой Човек?
Човекът,
който пее.
И който умее
днес да живее
И да се радва
на всичко Живо
и всичко Красиво.
И прави всички
да се чувстват щастливо.
По цял ден работи.
И пее
специално за Вас,
за Нас.
И не очаква нищо,
освен много усмивки
от всички, които
Го слушат в захлас.
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Добрина-Радостина Костадинова
Моля, кажете

не на шега,
точно сега.
Трябва да знам:
„Къде е Човекът?“
– Ние не знаем.
Защо ли пък
трябва да знаем?
И как?
Не го ли е срам?!
Да пее!
Нима не умее
зад зъбите
езика да си държи?
Да мъти
главите на хората,
налегнати от умората
и от житейските си несгоди!
Какво ли добро
може да го споходи
човек,
който се смее
и
пее?
Я ни оставете на мира
и питайте някой друг,
който разбира
от шеги като вашите.
… Да… Вашите… Нашите…
Но кой ще ми каже
„Къде е Човекът?“
Кого да попитам
да ми покаже?
Лутам се натука-натам
и не знам
кого да попитам,
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Добрина-Радостина Костадинова
не мога на никого да разчитам
наистина
да ми покаже
най-важното,
което искам да знам:
„Къде е Човекът?“
– Опитай,
попитай
тука и там.
Хлопай по вратите.
Не знам,
може пък някой
наистина да ти каже
къде е Човекът.
Иди при Морето,
което
разбира
и си
подбира
във Него
кой и
какво да намира.
И знае.
Ае,
Ае,
Ае…
– Здравей, Море!
Здравей, мое прекрасно,
Силно и Мъдро Море.
Мое единствено,
истинско,
цяло Море.
Ето ме тук.
Пак съм при теб.
Както винаги,
знам, че

112

Добрина-Радостина Костадинова
на Тебе
мога със сигурност
да разчитам.
Затова,
моля те,
не ме оставяй сама.
Кажи ми направо
и
простичко:
Как да намеря Човека?
Къде е Човекът?
– Човекът ли?
Кой Човек?
Този, който мечтае?
Та Той е при мене сега.
Ето Го тук,
седи на брега.
Виж:
посреща,
изпраща,
изпраща,
посреща
изгреви,
Разгадава
всяко мое послание.
Всяко мое послание
е и Негово желание,
на което Животът отвръща.
ТУК Е ЧОВЕКЪТ.
ТИ СИ ЧОВЕКЪТ.
Надникни във Душата си
и докато отговор
не получиш,
не тръгвай!
Чакай!

залези.
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Добрина-Радостина Костадинова
И вярвай.
в Себе си,
в Мен.
Аз съм Животът.
Как не разбра досега?
ТИ СИ ЧОВЕКЪТ.
ТИ СИ ЧОВЕКЪТ,
който може
да пее и да се смее,
да върши добри дела,
да прави куп чудеса,
да предпази света от
разруха и самота.
ТИ
СИ
ЧОВЕКЪТ,
ТИ,
ЗАВИНАГИ
И
СЕГА.
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Илюстрация: Творческо единство „Хармония“ – Добринка Златарева

Добринка Златарева
Учителю, аз зная
Учителю, аз зная,
за себе си не искаш
ти възхвала,
написана на лист с перо –
от най-красиви думи
и земно естество.
Учителю, аз зная,
ще се усмихнеш ти
на смелия,
на най-смирения и свят...
Ако има път човекът
и тръните превърне в цвят.
Учителю, аз зная,
ще поздравиш ти бедния,
но вътрешно богат,
когато в планината
срещне те и те почерпи
с хапка хляб.
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Добринка Златарева
Малкото добро
И свещта е малка,
но в тъмното помага –
че светлинката носи
и с пламъчето разполага.
Мостът – тесен път е,
но през буйната река
свързва двата бряга
и помага, да!
И един човек добър
със приятелско сърце
дава чувството за множество,
пълнота, осмислие –
какво ли не!
Цъфнал цвят
Цъфнал цвят –
ухае на свежест.
Ново творение
пълни Душата
с Вечно прозрение.
Розов и бял
цвят разцъфтял –
щедър художник
красотата Велика
с очи е видял!
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Добринка Златарева
„Благодаря“ да кажем!
„Благодаря“ да кажем
във ранни часове,
когато Слънцето изгрява
и пеят ангелските гласове.
„Благодаря“ да кажем
в деня на Светлина,
когато Любовта раздава
Божествената топлина.
„Благодаря“ да кажем
на звездната заря,
която сипе щедро
в Небето мъдра тишина...
„Благодаря“ да кажем!
Благодаря!
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Добринка Златарева
С пита слънчоглед
С пита слънчоглед в ръцете
стоплям своята Душа
и се радвам, че ги има
дните медени сега.
Всяко зрънце, в слънчоглед узряло,
е плодът на Висший свят.
Благославям тихо, че ги има
миговете на душевна слад.

Илюстрация: Творческо единство „Хармония“ – Добринка Златарева
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Добринка Златарева
Вяра, Надежда и Любов
Вяра, Надежда и Любов
приятелки са три.
Казват, че без тях
в път не се върви.
Вярата Светилник носи
денем и във тъмнина.
Тя човека не оставя
никога във самота.
Казва му: „Не падай духом,
не си сам ти, знай!
И ще минеш трудността си –
Аз съм с теб докрай!“
И Надеждата е будна,
има скрита сила –
и когато трябва
Лика си разкрива.
Чудно се усмихва –
блага и приветна.
С дреха пременена
цялата просветва.
Любовта е огърлица
с ореола златен –
най-голямата сестрица,
от Бога пратена.
Тъй в единството на всички –
Вяра и Надежда,
и Надежда със Любов
Красотата се подрежда
във човешки род с Добро.
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Добринка Златарева
***
Животът е Река на Бога –
тече с води безспирно,
пречиства, напоява и гради
в човека и творението всемирно.
Животът е Звезда на Бога –
тя свети с пламък неугасващ,
трепти, огрява ни с лъчи,
в душите Любовта запазва.
Животът е Дърво на Бога –
преражда се в сезони вечно,
расте, цъфти и зрее,
и дава плодовете безконечно…
Животът е Любов на Бога!
На Рила
Рилска река – свежест тече...
Носи чисти води
с мисли красиви, добри.
Рилски езера – прозорци на Бога, очи –
тихо говорят словата –
мъдри лъчи.
Изворът рилски с двете ръце
щедро помага
на жадно сърце.
Всичко на Рила днес благославя
Висшата сила,
планетата цяла!
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Добринка Златарева
Всичките ми извори
са в Тебе, Боже!

Псалм 87:7

Всичките ми извори са в Тебе, Боже!
Те поливат, те крепят,
за да има във Духа ми
огън жив и свят!
Всичките ми извори са в Тебе –
щедри и добри –
пълнят и поливат във Душата
долини и планини.
Всичките ми извори са в Тебе –
в Творческия Дух Велик.
Те разнасят и пречистват тихо
всяко място, всеки лик.
Всичките ми извори са в Тебе, Боже!
Душа се моли
Звезди блестят, душа се моли
в среднощни часове:
Доброто да помогне
и победят Добрите Синове.
Светлината като капки росни
чисти нощното небе
и звездите ръсят мощно –
струя на Любов тече...
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Илюстрация: Тошко Мартинов

Дора Милева
Белият лист
Годината е още млада.
Снегът е още бял и чист.
Пред мене свети безпощадно
бял, още неизписан лист.
Какво на него ще напиша?
Дали пък няма да сгреша?
Но знам: ще пиша, както дишам.
И ще го сторя, щом реша.
Такава участ ми се пада:
поне едно добро на ден,
без да очаквам аз награда,
да е направено от мен.
Една усмивка, поглед, дума,
една подадена ръка –
изглажда на живота друма,
и мост прехвърля над река…
Думи неказани
Всичко е писано.
Всичко е казано.
Искам да кажа думи неказани.
Искам да срещна
нечувствани чувства –
истински чувства,
без грим, без изкуство!
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Дора Милева
Писмо ВЪВ бутилка
Писмо във бутилка реших да напиша.
И в него живота си свой да опиша.
Да хвърля писмото в морето, което,
далече в безкрая, граничи с Небето.
С надежда – на другия край на Земята,
там, де океанът вълните размята,
да стигне до някого, който си няма
кого да очаква,
и мълком оплаква
живота си тъжен, живота си празен...
И вярвам – трудът ми не ще е напразен.
В писмото ще пише:
„С живота се боря.
Човек съм. Какво друго мога да сторя?!“
Аз пак ще се родя
Аз пак ще се родя:
в кокиче бяло,
нежно разцъфтяло,
загърнато грижливо в снеговете.
Аз пак ще се родя:
в небето лете,
във засмяно цвете,
полюшвано безспир от ветровете.
Аз пак ще се родя:
във птича песен,
в златокоса есен,
пронизвана от звън на дъждовете.
Аз пак ще се родя:
във топла дума,
в неизброден друм,
проправен неизбежно в ледовете...
Аз пак ще се родя!
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Дора Милева
Антитеза
Не, любими мой, не съм аз пристанът
на брега, очакващ мрачината.
Аз вълна съм, грохотна и истинска,
дето се разбива в плитчината.
Аз не съм канарче чуруликащо –
грижите ти в миг да разпилея,
нито съм поточе свежо, бликащо –
да гася гнева ти, щом затлее.
Птица съм, политнала към Слънцето,
Светлина с крилата си да гребна!
Малка и голяма като зрънцето...
Може би такава съм потребна?
Нощта и музиката,
музиката и нощта
Сред черната горчилка на нощта
една светкавица внезапно блясва –
вълна от музика нахлува със мощта
на придошла река. И в мен проблясва
надежда. А във следващия миг
припламва светлина на свещ – и меко
се носи призивен, копнежен вик,
и сякаш кротък сняг се сипе леко…
Най-сладката измама на света –
разлива се като балсам в сърцето;
сред зимата приижда пролетта
и с цъфнал цвят изпълват се ръцете.
И мракът бяга, бляска светлина,
горчилката с тъмата се разпръсва,
в душата грейва лятна топлина
и радостта в сърцето ми възкръсва…
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Дора Милева
Легенда за майчиното сърце
За майките безбройни песни са изпети –
на тях са посветени хиляди куплети!
Легенда има, стара като вековете:
понесъл юноша на майка си сърцето
(изтръгнал го самин от майчината гръд),
но както бързал, паднал на земята твърда...
А чакала любимата жена сърцето,
на майката живот дарила на момчето –
да ѝ покаже то със тази си постъпка,
че от любов към нея и майка си би стъпкал!
Когато паднал юношата на земята,
дочул като насъне, глас ласкав и познат:
„Любими сине мой, боли ли много?
Уви, да ти помогна аз не мога –
да те повдигна нямам аз ръце...
Сега съм само Майчино сърце!“

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Дора Милева
Златната папрат
Легенда има, стара като вековете:
в нощта на Еньовден разцъфва чудно цвете....
Зове се златна папрат, но не е от злато,
а златния ѝ цвят спасява те от Злото.
Когато тя във полунощ се разцъфти,
се сбъдва всичко, що си пожелаеш ти.
Цъфти в годината един-единствен миг –
ти трябва да стоиш пред нея в този миг.
И твоите желания се сбъдват лесно:
мечтите ти се изпълняват най-чудесно!
Но знаем, че във приказките често става
това, което всеки заслужава...
Посегнал мъж един към цветето чудесно –
с желание мечтите да се сбъднат лесно:
любов, пари и власт – да купи той със злато
и да си заживее щастливо и богато!
Но щом посегнал с тези помисли нечисти,
изтръпнал цветът златен и непорочно чист.
А алчният човек достигнал своя крах:
цветецът златен, крехък, разсипал се на прах!
Зелените лъчи на лятото
Зелените лъчи на лятото
ме галят с твоите ръце.
Зелените лъчи на лятото
ме греят с твоето сърце.
Зелените лъчи на лятото
проникват в есенния мраз.
На прелетните птици с ятото,
от твоите очи съгрята, аз
не отлитам. И ухая лятно
във есента си безвъзвратна,
в зелените лъчи на лятото.
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Евгения Иванова
На Молитвения връх
Денят се ражда в тишина,
оранжев грее хоризонтът.
Великанът в близката далечина
подпира с тяло небосклона...
Седим в очакване на утринта,
на Слънцето, облечено в червено...
Ликува кротко моята душа
и ми говори тихо, съкровено...
Напомня ми за миналите дни,
пренася ме през времето нетленно
и тихичко нашепва: „Не греши!
Върви към бъдещето съвършено!“
В златна колесница от лъчи
Слънцето, развяло светла дреха,
буди нашите души,
дарява ни любов, утеха...
Светло е навсякъде край нас,
радостта изпълва ни сърцата...
В този ранен час
будни са на Бог децата....
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Евгения Иванова
Пътища
Пътища леки
и пътища тежки,
пътища, често
изпълнени с грешки...
Пътища, с толкова
страх извървени,
пътища, идещи
право към мене...
Пътища тесни,
със сърцето намирани,
пътища светли,
от разума често избирани...
Отъпкани пътища,
хиляди пъти вървени...
Тесни пътеки,
невидими, скрити,
вас ви намират
само душите...
Пътища мои
и пътища чужди,
някои – съдбовни,
други – ненужни...
Пътища – изпитания,
пътища – наказания...
Пътища верни,
от Бога избрани,
пътища – черни
и нежелани...
Пътища мои, любими,
пътища зрими, незрими;
вие сте в мен...
Всяка нощ, всеки ден,
пулсирайте с ритъм победен,
докато разнищи ви
пътят последен...
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Евгения Иванова
За добро е!
Когато парите ти някой изгуби,
кажи: „За добро е!“
Когато любимият друга залюби,
кажи: „За добро е!“
Когато от мъка сълзите напират,
кажи: „За добро е!“
Когато мечтите ти бавно умират,
кажи: „За добро е!“
Когато се скиташ все тъй неразбрана,
кажи: „За добро е!“
Когато сърцето ти стане на рана,
кажи: „За добро е!“
Приятелят верен дори да изгубиш,
кажи: „За добро е!“
Щом Бога ти истински любиш,
Доброто е твое!
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Евгения Иванова
Мъка и радост
Мъката тихо пристига
и в мен заживява,
като вълна се надига,
бучи, задушава...
Знам ще полудува,
ще направи пир,
в мен ще погостува
и ще си отиде с мир...
После иде радостта –
гостенка желана –
на живота сладостта –
свежа и засмяна....
Знам ще полудува,
ще направи пир,
в мен ще погостува
и ще си отиде с мир...
Мъка и радост
в мене гостуват...
С мъка и радост
Бог ме дарува...
Аз ги приемам
с обич и двете,
кича душата си
с тях като с цвете...
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Евгения Иванова
С душа на цвете
На Цанка с много обич
Душата ти оглежда се в цветята,
в градината от тебе посадени...
Те на ангелите са децата –
красиви, с шарени премени.
С нежни погледи те галят –
жълти, сини, алени и бели...
Палаво, с любов те канят
да видиш как са разцъфтели.
И ти при тях се спираш,
оглеждаш цвят по цвят,
тревата чистиш и разбираш –
цветята ти благодарят!
Гълъби
Гълъбите гукат без умора,
гонят се по мократа трева,
нещо си говорят като хора
и отлитат в светли небеса.
После се завръщат и отново
крачат бавно по пръстта,
леко с човчиците ровят
и кълват, кълват зрънца.
Дух Божи сякаш ги изпраща...
Децата си играят с тях
и горе, в небесата ясни
ги следва детски смях...
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Евгения Иванова
Учителю на Любовта
При Тебе идваме със песента,
родена във Великото безвремие...
В тоя рай на Вечността
живее Любовта нетленна...
Отваря своите врати
от звуци съвършени
и милва нашите души
със чувства съкровени...
При Тебе идваме със песента –
при Теб, Учителю на Любовта!
Най-добрият метод
Метод на работа диря,
метод добър, интересен,
метод, с който да свиря
тиха Божествена песен...
Метод точен и верен,
който да дава опора,
метод от Бога намерен,
полезен за всичките хора.
Метод, чрез който да будя
душите и да ги пазя –
метод да мога да любя
и този, който ме мрази...
Метод да давам без корист
знания, обич и воля –
метод за здраве и болест,
с който на Бог да се моля...
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Евгения Иванова
Метод как да се пазя
от злоба и страст –
метод как да остана
все същата аз...
Метод нагоре как да вървя,
изпълнена с радост –
метод на другите как да даря
своите сили и младост...
Да ти кажа метода, друже,
мисля, че вече ще мога:
„Служене, служене, служене –
смирено да служим на Бога!“

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Илюстрация: Таня Иванова

Елена Стойкова
Синя песен
И пак съм с Теб, Любов непобедима,
изправям уморени рамене –
картини виждам, досега незрими,
донесени от нови ветрове.
Със тебе бях аз неразделна.
Ти битка водеше със врагове –
запали Светлината ми нетленна,
пламтяща в Твоето сърце.
Ти беше мое наметало –
не пускаше ни студ, ни ветрове.
За Тебе биеше камбана,
до Теб се биха мойте синове.
Със Тебе съм, Любов – непобедима,
бъди ми Вечен камертон
и заведи ме в Своята градина –
бял лотос в лъчезарен дом.
***
Прощавах ти и ще прощавам,
затуй съм аз Любов,
но даровете ми свещени
недей да разпиляваш,
не всеки е за тях готов.
Върви по своята пътека
без лъскави, фалшиви етикети.
Пази се от отровните стрели
на суета и клевети.
Постигай нови висоти.
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***
Бъди благословен и пак върви,
за да посрещнеш Слънцето в зори
с ръце-криле, във битки позлатени,
прегърнати от Златните лъчи.
Сърцето живо златно ще сияе
и милости Велики ще познае.
И ще пролее златните сълзи
от радостта на сбъднати мечти
***
На дядо Митьо
Да се разтворя в Любовта
и никой да не ме познава –
картини, стихове, цветя
аз анонимно да раздавам.
Да имам силните криле
изгубените да повдигам,
да пея за кураж, подем,
когато верността не стига.
Да бъда ден, да бъда нощ,
да бъда вятър или дъжд.
Да бъда цвете във зора
и да сияя в радостта.
Да бъда твоята звезда,
да свързвам всичко по света –
да бъда туй, което е Живот,
на Любовта да бъда плод.
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Изповед на един лечител
Откъсвам се от болката.
Живях с нея прекалено дълго.
Ето, Слънцето измества моя здрач.
Не чувам вече ничий плач.
Рисувам, пея и летя.
Прозирам само верните дела.
Красиви хора, дивни птици,
усмихнати цветя… лъчаща светлина.
И чувам смях от детските сърца,
и виждам цветове сред песента.
А моето отворено пиано
подкрепя ме със блясък на ахат.
Почивката ми продължава кротка,
но пак ще ме събори чужда болка.
И ще протегна аз ръка,
за да предавам Светлина.
И като люлка нашата борба
ще бъде битка във височина.
И победители ще бъдем двама,
без страх изпели в тъмнината
молитвата за Светлината.
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***
Във всяко нещо тържествувам,
за всяко зло благодаря –
то проверява и лекува
от гордост моята душа.
То предизвиква и посява
отровни дръзки семенца,
които никнат и запълват
саксията на моята душа.
Но идва болка…
разклонената ми болка
на хилядолетното дърво.
Събирайки последни живи капки,
ръцете си простирам в молитва-плач
и търся Вечното спасение –
СИЛАТА НА ЛЮБОВТА!
А тя веднага се притичва,
изправя ме с усмивка, без укор.
Аз със замах изхвърлям
бурени от моя дом.
Пробивам пътя си и като цвете
стоя с високо вдигната глава.
Нима ще си забравя аз урока
и пак ще се отдам на суета?
***
Аз клонче на надежда с мисълта рисувам.
Увехнали листа погребах без тъга,
в студена есен пророкувам
за силата на Пролетта.
С щастлива отговорност построявам
тъй важните за бъдното черти,
познати форми с учуда откроявам
да съпровождат живите души.
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Създателите мъдри на Живота,
Децата на Великата Душа,
явили се като видение –
утехата за хорските сърца.
Ще ви рисувам дълго, неуморно
със слънчеви бои и радостна ръка.
За всеки има клонче на спасение.
Дървото на Живота е с Дъга.

Илюстрация: Петя Брайкова
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Илюстрация: Тошко Мартинов

Жана Рупчина
Реалност
Аз нито късогледа,
нито дългогледа съм,
а нося често очила.
Ту син, червен, зелен
или пък даже розов
през тях изглежда ми светът.
Понякога се случва
някой да ми каже:
– Момиче, виж реалността:
тук правда няма,
силният ще надделее.
Животът е една борба.
Аз взирам се наоколо
във млади хора,
хванали се нежно за ръце,
След малко чувам
как отнякъде
запял е някой от сърце.
Не зная Аз
каква е таз реалност,
увита в мръзнеща мъгла,
Може да съм кривогледа,
а може другите да имат
само черни очила.
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Жана Рупчина
***
Песен запях нежна и сладка,
песен със същите думи.
Само реда размених и по-кратка
реч съчиних на шест струни.
Хулите, присмеха, тънки обиди
взех ги в сърцето си топло.
Никак не исках някой да види
лицето ти грозно и злобно.
Там претопих ги – сякаш руда
в огнена печка положих.
После отлях от тях песента,
която пред тебе изложих.
Наместо твоите думи остри, корави:
„Тебе Аз не обичам.“
Мойто сърце към тебе отправи:
„Аз тебе обичам!“
***
Здравей, Слънце!
Живяла съм само години двадесет и пет.
Разсмивам всеки, щом кажа му,
че чакат ме три четвърти от век.
За оптимист ме мислят,
но мен това не ме засяга.
Най-чудя се къде да тръгна,
когато шапката ме стяга.
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Жана Рупчина
По прав, отъпкан,
малко претоварен път
или да кривна настрана –
там, дето самодивите вървят.
Не ме разбирай грешно:
аз знам, че пътят меко вози,
а по гората и нивята
безспирно нараняват се нозете боси.
По-честичко ще спирам
под някой дъб насред поляна –
да си отдъхна малко, а може би
и сладък разговор с него да подхвана.
Дотича ли отнейде вятър,
насреща му ще стана от земята
да ме погали нежно по косите –
преди отново да поема към гората.
Ако след време натежат годините,
ще тръгна бавно към морето –
при изгрева да зърна слънчева пътека,
по нея да отправя Духа си към Небето.
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Жана Рупчина
***
Как иска ми се да нанижа огърлица
от утринна роса.
От перли по-изящни са нейните мъниста –
капките вода.
Окъпани от слънце, по тях се заиграва
цветната дъга,
Вълшебният отблясък магически огрява
моята душа.
За миг превръщам се в горско цвете,
обляно в чистота –
ухая, смея се, в едно се сливам
с Божествената красота.
Име
Любов е първото ти име.
По бащинство: Търпение.
Фамилия: Стремеж.
Любов Търпение Стремеж, кажи ми
как съчетаваш в себе си небесния копнеж
със земен облик ведър, лъчезарен, свеж.
Любов Търпение Стремеж, кажи ми
как претърпяваш тъмнината на нощта;
Любов Търпение Стремеж, кажи ми
как раздава се човешката душа.
Любов Търпение Стремеж, аз зная,
че ако Диоген във някой минал век
те бе пресрещнал със свещ недогоряла,
в тебе би съзрял човек.
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Жела Николова
Загадката на Радостта
(Разказ на една мида)
Ще се скрия дълбоко в пясъка, пак в пясъка. Толкова е
топло, тъмно и тихо. Ще се оставя на шума на вълните да ме
носят с водораслови звуци към Светлината. Веднъж бях при
нея. Само за миг зърнах красивото ѝ лице, сияйните ѝ къдрици, които плуваха на повърхността на водата. Но само за
миг. Защото болката бе така ужасна, когато ме разтвориха,
а след това захвърлиха отново на дъното – в пясъка, в моя
дом – сред камъните и другите миди като мене.
Не разбрах какво стана. Всички знаеха, но на мен нищо
не казаха. Погледнаха ме тъжно и всеки се зарови дълбоко
в пясъка.
Аз също. Дори не успях да им разкажа за Светлината.
Сънувах я, копнеех по нея. Оттогава болката остана. Докато
един ден смаяна забелязах нещо да белее в мене. Беше мъничко, бяло и чисто – беше едно късче Светлина. Цялото ми
същество се устреми към него. Целунах го, обгърнах го с моята топла прегръдка и отново усетих болката. Но тя нямаше
значение. Бялото късче започна да расте, поливано от моите
радостни сълзи. Ставаше все по-красиво, все по-голямо, все
по-блестящо. Радостта ми беше толкова голяма, че щях да се
пръсна. Излязох от пясъка. Исках всички да видят бялото
късче. Исках да разкажа на всички как се е родило от Светлината. Исках час по-скоро да го издигна до Светлината, за
да ѝ го подаря.
Радостта ми даваше сили.
Запълзях бавно по камъните, избирах по-големи скали,
катерех се още и още. По пътя си срещах други миди, които
като мене пъплеха нагоре.
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Жела Николова
Започнах да усещам Светлината. Стана по-топло, после
по-светло, а след това – ослепително бяло. Ахнах. Всички
миди бяха разтворили криле и приемаха милувките на Светлината. Всяко нейно докосване раждаше хиляди звезди. Блестяха бисерите (защото разбрах, че това са бисери – каза ми го
една по-възрастна от мене мида, която за втори път поднасяше
своя дар на Светлината). Всеки лъч преминаваше по крилете
на мидите и рисуваше светли дъги. Разтворих криле, поднесох на Светлината моята белота и получих първата дъга.
Още за Радостта
На път със шарена торбичка,
сложила си мъничко храничка,
на ỳчения със страстта –
поех да търся Радостта.
Чух, че чудеса тя прави:
помага и на болни, и на здрави.
И ето, срещнах румена, засмяна
мома във хубава премяна.
Попитах я дали познава Радостта,
която има лек за болестта.
– Аз съм Здравето, послушай!
Слънцето ме топли от зори,
ручеят ми пее и зари,
ябълката своя плод ми дава,
всеки миг за мене е забава.
Радостта не съм я срещала комай.
Но вярвам – в мен живее май.
После срещнах хубавица,
чиста, спретната девица.
– Моля, търся Радостта,
тайна знаела за младостта.
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– Аз съм Любовта, послушай,
със себе си в хармония живея,
другите обичам и за тях милея,
на цветята аромата обожавам,
на мравката на пътя не заставам.
Радостта не съм я срещала, но знай,
чувствам, в мен живее май.
След малко срещнах нажалена
мома не толкоз натъкмена.
– Познаваш ли, кажи ми, Радостта,
в сърцето си що носи милостта?
– Аз Страданието съм, послушай,
да общувам с други не умея,
покой не зная, не се смея,
съвет от никого не искам,
чувствата си аз подтискам.
Но вчера срещнах Радостта.
Струи от нея благостта,
усмихва ми се и не пита
защо съм толкова сърдита.
Подръпна ми косите разпилени,
искрят очите ѝ засмени.
Погълната от свойта мъка,
не чух аз нейната заръка.
Но нещо заровичка ми в душата,
не стяга ме сърцето, напусна ме тъгата.
На Живота усетих сладостта –
май в мен живее Радостта.
Навсякъде е тя – учителка, приятел,
на помисли добри е тя сеятел.
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Жела Николова
Псалом 1
Господи, благославям Името Ти
и славя Делата Ти.
Посадил Си ни като трева
и усещаме Милостта Ти.
Издигнал Си ни като канара
и усещаме Силата Ти.
Направил Си ни като бистрите потоци
и усещаме Благодатта Ти.
Нито една тревица няма да изсъхне
и камък не ще се помести,
ни ручей ще пресъхне,
защото Ти Си благоволил към тях.
Възвзори към мене, Господи,
защото пия и съм жаден,
ям и съм гладен,
ходя и съм немощен,
но Ти, Господи,
подкрепяй делата ми.
Да укрепне вярата ми,
да се засили волята ми,
да се пречисти душата ми,
защото Господи, на Тебе се надея.
В земята на грешниците да ходя,
по пътя на отрудените да мина,
страдания и скърби да сетя,
но да не прекрача Волята Ти
и да не кажа дума против Тебе.
Защото Ти Си ми убежище и пристан,
радост и Светлина за душата ми.
Влез в радостта ми, Господи,
и почини на нозете ми.
да се укрепят в мене
всичките Твои добродетели.
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Проясни взора ми
да видя Твоето Величие.
Няма по-голяма радост за сърцето ми,
Виделина за ума ми и сила за волята ми
от вниманието на Господа
и Неговото благоволение,
което прави ръцете ми ангелски криле,
тялото ми – гъвкава тръстика
и ума – бляскава мълния.
В земята на живите ще диря Господа,
в святостта на Мъдрите ще Го намеря,
всред милосърдните ще Го възлюбя.
Умножил Си смирението ми,
възлюбил Си слабостта ми,
от ден на ден заякват мишците ми
заради Господа.
Хвала и Слава на Името Му!
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Псалом 2
Защо зората да свети,
ако не видя Господа?
Защо морето да бушува,
ако не чуя Заповедите Му?
Защо очите ми да плачат,
ако не усетя Милостта Му?
За Тебе копнее душата ми, Господи,
и посреща зората. Тебе вика Духът ми
и се възправя против бурите.
За Тебе милее сърцето ми
и се моли за съгрешилите.
Кой измива лицето си с росата при изгрев?
Кой отпива нектара на розата на разсъмване?
Кой се радва на идващия ден?
Той ще наследи Благодатта Ми
и ще се весели в присъствието на Духа Ми.
Защото ще го помилвам
и ще му посоча правотата на Деянията Ми.
Ще изцеля съмненията му
и ще го наставя да ходи
в незлобие и братолюбие.
Сее се в мълчание,
жъне се в хваление.
Закъснелите не ги будят,
подранилите си доспиват,
само готовите ще пожънат.
Ще те посея като маслина на хълм
и вятър не ще те обрули,
и плевел не ще те задуши,
и пътник не ще те отмине,
защото в тебе ще бъде
Моето благоволение.
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Ще те поставя на кръстопът
и мнозина ще те отминат,
а други ще се спрат
и ще познаят печата на челото,
който ще туря като знак за ония,
които Ме познават,
и върху тях ще бъде
Благоволението Господне.
Ти, Господи, Си отговорил на моленията ми,
изпратил Си Помощта Си
и правиш ме да полетя като орел.
Сърцето ми примира
от присъствието на Благия Ти Дух.
Преди да поискам, вече Си ми дал.
Речи, Господи, и ще тръгна след Тебе,
защото Ти ме извади от калта,
избави ме от страховете ми,
дари ме със сила, когато бях немощен.
Като суха трева са ония,
които не познават Господа,
и като безводно място – онези,
които не изпълняват Заповедите Му.
И ще викат, но дъжд няма да ги напои,
доде не видят Славата Му.
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Псалом 3
Господи, неизследими са
Твоите пътища
и безкрайна е Милостта Ти.
В ладията на Живота Си ни поставил,
в океана на Любовта ни люлееш,
в слънчева светлина плуваме.
Толкова е хубав този живот,
с който Си ни изпълнил
и богати даровете,
с които насищаш деня ни.
Но дал Си ни, Господи, и нощ,
вълните ни връхлитат
и бурите изглеждат нестихващи.
Безбурно е морето, но само
вълните ще доведат рибите;
синьо е небето, но само
облаците ще донесат дъжд.
Тихо е в сърцето, но само
детето ще го накара да трепне.
И както сеячът
хвърля семето в земята
и очаква посятото да зрее,
така и Ти, Господи,
Си ни хвърлил в Живота
и даваме своя плод.
Обръщам взора си
към Тебе, Господи,
и от Слънцето израствам,
изпълваш ме с благодат.
Плевелите растат заедно с житото,
но не добиват неговата жътва.
Бъди ми жътвар, Господи,
посади ме на плодородна почва,
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Жела Николова
Грей ме с лъчите Си,
напоявай ме с обичта Си,
за да ти даря най-сладките плодове.
Самотния стрък пречупва вятърът,
но нивата с ръж устоява на бурите.
Пътуване към себе си
Пътуване към себе си познавам,
туй е Вечното пътуване,
пътуваш ли към себе си, ще знаеш:
туй е пътят на живота ти.
Завръщане към себе си познавам,
туй е истинско завръщане.
Завърнеш ли се в себе си, познаваш
кой си ти, защо си ти роден.
Не ще успее никой, нивга вече
в тебе твоя дух да отклони.
Ще бъдеш близо, а и тъй далече,
щом при тебе някой се яви.
А дотогава пътища ще минеш
и завръщания ще търпиш.
Ще бъдеш малка лодка във морето,
що вълните тласкат я напред.
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Жела Николова
Хайку
Бели облаци
над огнено езеро.
Самодивски бал.

Лунна пътека
се люлее по вълните.
Приижда пасаж.

Стъпка цветята
ловец на пеперуди.
Избухна звезда.

Облак и птица
летят към Слънцето.
Полъх и жар.

Не чуваш себе си.
Тогава как
ще чуеш мен?

От болката
се ражда перла –
капка съвършенство.
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Керван от звезди
разсипа сребърен прах
и очерта път.

Нестинарски танц
по огнения кръг на
времето. Живот.

Слънчев лъч
прониза пространството.
Роди се светец.

Жужат мислите.
Цветен прашец посипва
нечие рамо.

Нечие небе
е нечия земя.
Словото прелива.

Жела Николова

Танцът е дихание, лъч, топлина,
пролетно ухание, полет, вълна,
блясък на мълния, ромон, кипеж,
буря, стенание, полъх, туптеж.

}
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Здравка Баръмова
„На всички, които обичат – с любов!
На всички, които вярват – с вяра!
На всички, които виждат красотата,
въпреки всичко...“
Coda
Благодаря Ти, Господи,
че пих
на щастието сладката омая,
че падайки, вървях
по пътя към Безкрая,
че хиляди звезди ми пяха
люлчената песен,
че Любовта люля ме
в скута си небесен,
че Твоята ръка
докосваше ме нежно,
когато всичко сякаш
беше безнадеждно,
че Мъдростта понесе ме
със своя впряг
по пътищата ми нелеки
и пях,
		
и смях се,
			
и копнях…
И пътят ми тук-там криви…
И някъде накрая, сред безкрая
една звезда ме приюти!
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Илюстрация: Тошко Мартинов

Здравка Баръмова
***
Богата съм
със хиляди вълшебни светове,
докоснати от Твоята ръка.
Докоснато от Твоята любов,
сърцето ми във радост
заживя…
Прозрение
Аз съм Светлина,
родена от лъчите на зората.
Аз съм Любовта,
кътана дълбоко във душата.
Аз съм Пролетта,
идваща след тежка зима.
Аз съм Радостта –
детска и игрива.
Аз съм Младостта –
искряща, огнена и жива.
Аз съм Красота –
сияйна и щастлива.
Аз съм във цветята и тревите,
в пъпките на пролетта,
идвам и отивам към звездите
винаги една.
Аз съм Светлина...
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Здравка Баръмова
МИНОР
В одеялце изтъкано
от отминали мечти,
свива се душата синя –
тъжно струните реди.
Как концертът да започне,
щом цигулката строшена е на две,
нотите в очакване замират,
търсят отговора те...
Нощното небе въздъхна
и отрони бляскава сълза,
тя политна към Земята
и превърна се в звезда...
МАЖОР
Палаво душата ми наднича
през пъстроцветното небе,
ласкаво ръцете галят
цигулка, счупена на две.
Струните наперени оплитат
нотите във вихрен бяг –
те политат към звездите,
ръснати със пъстър сняг.
Две звезди прегърнати танцуват,
носени от моя детски смях.
Щастието Радостта целува
в диплите на този тих
			
вълшебен свят...
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Здравка Баръмова
***
Езерцето синеоко
помаха ми с вълнички,
надипли ги красиво,
отвърнаха му пъстри птички.
Сапфирена нега
протегна длани,
тревите изумрудени погали,
загърна ги
със златна пелерина,
накичи ги
със диамантена коприна...
През бурята
Светкавици – мисли
раздират душата ми –
облак ранен.
Рушат и разбиват
живота на късове
ден подир ден.
Лъч самота
догаря на кладата
в Храма свещен.
И сякаш дълбоко,
от нищото
заблестяват,
искрящи и мънички,
капчици смелост.
Бог е Любов –
Единствена. Вечна,
изпълваща всичко
във мен.
Бог е Любов –
Светлина и Надежда
за утрешен ден.
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Илюстрация: Тошко Мартинов

Иван Михайлов
Рожден ден
Човек се ражда на Земята
със мисията свята:
към Бога да се приближи,
душата си да възвиши!
Но таз задача никак не е лека,
борба се води тежка в човека.
Разпъват го на кръста всеки ден,
но все пак той не е победен.
Че Любовта помага на човека –
показва му Тя светлата пътека,
която води към Небесния Баща,
Създателя на нашата душа!
Христос
Спасителю на нашите души,
благодарност от нас приеми,
че със Своята кръв пролята
на човека ти спаси душата.
Откак човечеството съгреши,
пострадаха безброй души.
Туй много Теб те натъжи,
затуй реши да ни избавиш Ти.
Пое Ти нашите грехове
на Своите рамене
и даде полет на човешката душа –
да следва Те в безкрайността!
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Иван Михайлов
Речица
Малката речица
весело шурти,
напява волна песен
със своите води.
И водата бързотечна
надолу все върви,
а майката Природа –
непрестанно Тя твори.
На мостчето застанал прав,
аз гледам таз речица,
която освежава
и моята душица.
Три бели брезички
Три бели брезички,
три родни сестрички.
Кой как ви види
ще ви завиди.
От общ корен
пораснали трите –
затуй наричат ви
просто „Сестрите“.
При бури, нестрети
вий пак сте напети,
обичат ви всички –
ах, бели брезички!
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Иван Михайлов
Бели Капки
Бели капки кат кристали
на клончетата сякаш са заспали.
Пронизани от слънчеви лъчи,
блещукат като мънички звезди.
Дъждец окъпал е гората,
окапали са веч листата,
но на клончетата си добри
тя бели капки приюти.
Посланици небесни са това.
Пристигнали със трепетни крила,
те казват ни със своите слова:
„Живейте непрестанно в чистота!“
Цветенце
Цветенце малко
подаде глава,
учудено погледна
и си каза: „Къде ли съм сега?
Красив е този свят,
в който дойдох –
навсякъде свежест,
мир и красота.
И аз съм част
от тази красота,
и към нов живот
аз всички ви зова!“
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Иван Михайлов
Мечта
Милувка, море, вълна.
Нещо в душата ти запя:
„Изпълни се ти с мечти
и гради, гради, гради!“
Паневритмия
Застанах в кръга самичък аз.
И ето, че тръгна Паневритмията в този час.
За да не бъда сам в играта,
от невидимия свят повиках една позната.
Навярно отзова се на молбата ми жената,
защото веднага престанах да чувствам
самотата.
И така играхме с моята позната,
и с радост изпълваха ни се сърцата.
Невъзможно е това, ще каже някой, зная,
но въпреки това, ние чувствахме се в Рая.
Благодарен съм на моята позната,
че не отхвърли ми молбата.
И така, играхме двамата щастливи,
защото сме еднакво живи!
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Иван Михайлов
Жена
Прекрасно, прелестно създание
със дълги, хубави коси –
очите гледат замечтано,
а устните ѝ казват: „Целуни!“
Любов велика от тебе блика
и буен пламък в сърцето ти гори.
А сякаш Вселената ни вика,
че всичко трябва на тебе да се поклони.
Любяща майка и съпруга вярна,
ти светло бъдеще градиш.
И всичко живо в тебе вярва,
че все пак ти ще ни спасиш!
С китара в ръка
С китара в ръка
той търси Любовта
и песнички различни съчинява,
но туй не прави той за слава.
Към едно той само се стреми,
към Любовта да се приближи,
че тя живот на всички дава
и всеки към Бога приближава.
Тя нежно е прегърнала света
и всеки усеща вече топлина.
Тя всичко живо обновява,
прегръща, милва, възкресява!
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Иван Михайлов
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Иван Михайлов
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Иван Михайлов
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Иван Михайлов
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Иван Михайлов

Там горе, в планината,
изчиствай си душата,
за Бога закопняла,
2
да стане чисто бяла!
А изворчето бистро
нашепва поривисто:
„Със Божата десница
дерзайте, вий, дечица,
че време не остава,
а Бог се приближава,
сърца си пригответе,
2
на Бога отворете!“

}

}
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Иск ра Иванова Бояджиева
Едно послание
Аз трепет съм, а времето си ти.
Без трепет времето мълчи.
Без време трепетът ще се стопи.
От твоя пламък днес горя...
На светлина ме превърни
и Светлината да трепти!
Замръзна ли без топлина,
като звънче ще зазвъня.
Животът е за всички – кратък...

Илюстрация: Петя Брайкова
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Иск ра Иванова Бояджиева
Животът ни е сън
Животът ни е сън...
Когато зазвъни, отново „съм“...
Когато затрепти, във времето съм пак.
На времето се дава отпечатък:
с пламък – всичко да гори,
с хлад замръзнал – да мълчи...
Със светлини огрян е този свят:
за всеки, който търси – е богат,
за всеки, който спре – е пуст...
Не слагай кръст...
Бъди днес, време!
С нежен трепет прегърни света,
света в „света“ с любов обгръщай!
Имаш само това, на което
дадеш свобода
Не посмях да те събудя...
В този сън омаен – спиш красиво.
С мисъл те докоснах, дума не пророних,
трепетът от нежност в мен е жив...
Свободата е свещена и се пази,
без прегради всичко тук остава.
Спреш ли нещо, губиш го веднага...
Щом го задържиш, в света си е отишло...
Дай си свобода, бъди обител...
Събери и с обич всичко днес дари.
Да запазиш всичко – свободата днес върни.
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Иск ра Иванова Бояджиева
Прегръдка
В една прегръдка
всичко се променя.
Разтапят се в прегръдка снегове,
стопяват се дълбоки ледове.
Една прегръдка може да стопи
тъгата в нечии очи...
И болката за миг ще спре,
когато до сърцето се допре ... сърце.
Едно прегръдка, пълна с нежност.
Една прегръдка с трепет и живот.
Eдно изпълнено с Любов сърце,
което може всичко да даде.
Рила
Днес Бог със слънчеви лъчи огря
по твойте зъбери и сътвори една картина.
Запали Слънцето, с лъчи от злато засия,
с любов и нежност по всеки хребет мина.
С отблясъци, в които се стопих
от трепета на тази нежност,
за миг видях безбрежното у теб,
изпълнен с дъх на свежест.
Във въздуха почувствах как звънят
кристалчета вода като звънчета.
Снежинките днес Слънцето ще разтопи.
След този звън вода ще блика.
По билото изправен ще стоя,
от всеки връх към тебе ще се взирам.
В снимка запечатах този свят,
от който Бог със обич ме погледна.
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Иск ра Иванова Бояджиева
Връх Мусала с Лъч светлина
В Лъч светлина „Аз“ себе си видях!
Познах и мястото, където
Духът ми слиза от Небето!
В този „Миг“ почувствах,
че съм Жива за този Свят
и Бог ми дава Сила!
Любов, която Бог дарява,
изпълнена е с Радост, без прослава...
Трудът на всеки с Любов е:
Слово „ЖИВО“ с Благослов!!
В теб и мен живее Бог!
В теб и мен живее Бог!
Във всеки срещнат ти Го виж!
Творецът днес – това си ти!
Очите може да не видят....
А ти, сърце, с трепет го съзри.
Повярвай, знай – това си ти!
Извайвай с мисъл всяко чувство,
основа здрава съгради!
Творецът днес – това си ти!
За всеки следващ миг твори.
Общуването е изкуство.
Повярвай, знай – това си ти!
Когато мисъл те докосне
и поглед нежен отрази,
повярвай, знай – това си ти!
Когато чувство те прегърне
и нежно в теб слова шепти,
повярвай, знай – това си ти!
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Иск ра Иванова Бояджиева
Почувствай всеки допир мек...
Почувствай всяка груба сила...
Повярвай, знай – това си ти!
С мисъл чувствата прегръщай!
И пламъка с мисъл охлади.
Творецът днес – това си ти!
С чувства мисълта стопли!
Обвий я с нежност, с обич я обгръщай!
Творецът днес – това си ти!
Почувствай вяра – тя е сила!
Доверието е градеж,
със който ти да разбереш.
И знай – това си ти!
Днес Бог е в теб и те прегръща,
и дава всичко да съзреш!
Творецът днес – това си ти!
Как Истината в нас пониква
с Любов, която ни гради!
Творецът... днес – това си ти!
В огледалото на чувствата
В огледалото на чувствата поглеждам
и с багри се изпъстря всяка мисъл.
Във въздуха ухае всяка дума,
със сладост тя душата ми изпълва.
Приятелите могат да пробудят
с радост чувства нови – свежи
и техният възторг да те издигне
над цялата Земя – да я погледнеш…
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Иск ра Иванова Бояджиева
Танц на босите нозе
Когато огненият танц започне
и ти се носиш над жарта,
в теб, изпълнена от хлад,
която мисълта ти носи –
се сливат образи от Вечността.
От тази Вечност космосът замръзва,
от този огън нещо в теб трепти
и сливат се в едно, и двете
те носят като птица до зори...
Забравеното в теб изплува
и ражда се отново за света,
за да гори и тържествува Духът,
понесъл тебе с всички
минали и настоящи дни.
За бъдещето огънят вещае.
В този незабравен сън
ще ти открие той безкрая,
ще ти отвори тайните врати.
Танцувай ти и в този танц почувствай
какво е да си със криле,
какво е да почувстваш всичко
в единствен танц на босите нозе.
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Йордан Йорданов
Той е!
Цялата Вселена има си Учител –
Духът на Истината –
Беинса Дуно се Той зове
и направлява цялото Всебитие.
Всички живи твари
свързани са с Него,
всички жадни, търсещи души –
от Божествения извор Той пои.
Той е Главният Учител на Всемирно Бяло
Братство.
Йерархиите направлява,
в Божиите Закони
и Принципи ги наставлява.
Той стои зад всички мистерийни школи –
Той е главен вдъхновител.
За човечеството Той се грижи
еволюцията да придвижи.
Той е Духът на Истината – Дух Божий
в пълнота.
Мъдрост, Истина, Любов –
три Божествени нива в едно ни даде.
На човечеството даром ги предаде.
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Йордан Йорданов
България
I
Земя древна и славна.
Земя на творчество и красота.
Земя на герои и мъдреци.
Земя на вòйни и светци.
Тук, във древната България,
цивилизация човешка се създаде.
Господ слезе на Земята
и Благословия даде.
Тук, във древната земя,
на Рила – Школа се роди.
Да разпръсква Светлина,
да разнася Любовта.
И разпръсна се народът святи
по цялата земя. Цивилизации създаде.
Божиите Принципи и Закони
в знание на другите народи той предаде.
И слизаха Учители Велики
сред българите многолики
духовните импулси да разпръскват,
мрака да разкъсват.
Български царе, от Бога отредени –
приемаха от Бога закони наредени.
Любов и хармония създаваха,
народите в държави обединяваха.
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Всичкото познание се даваше от Бога.
Българите святи служеха възпяти
в хроники безброй –
на древния свят устой.
Знание и Светлина,
занаяти,
красота
българите дариха на света.
Кой не знае българите стари,
кой народ от тях не се е учил –
всичко те даряваха,
Божията мисия изпълняваха.
II
И тук, във нови времена,
слезе Учителят на Света.
Учителя Беинса Дуно се Той зове
и управлява цялото Всебитие.
Той създаде Школа.
Новото учение разработва,
Новия Човек подготвя
за новата матура, за Новата Култура.
Българите имат уникален ген,
знанието в тях се е събрало.
Добродетели са те развили,
Божието Дело проявили.
Те са първият народ – избран от Бога
Любовта да проявят
и по света
да я разпространят.
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На Учителя с Любов
Учителю на Благостта,
Вий дадохте ни Любовта.
Словото Ви е магично,
а делото Космично.
Вий дарихте Мъдростта
на човечеството Ново
своя път да извърви,
бъдещето си да озари.
Светлината нас ни води –
умовете просветли.
Мъдростта във нас проводи
и илюзиите отстрани.
С чистотата, вложена в сърцето,
ний готови сме за път.
Духовна топлина се в нас разлива
и добродетелите ни развива.
Имаме си ний Учител –
Учителя на Любовта.
Духа на Истината изяви
и с името Беинса Дуно се прояви.
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СЪРДИТКО, ЛЕТѢЩИЯТЪ ДРАКОНЪ
И АНДЖИ УСМИВКАТА*
Нѣкога, въ една гора живѣело човѣче, което наричали Сърдитко. И тъй като Сърдитко билъ мраченъ като буреносенъ облакъ, той си нѣмалъ приятели. Единственото
сѫщество, съ което се разбиралъ, билъ Летѣщиятъ драконъ.
Когато Сърдитко пожелаелъ да полетятъ няк ѫде, драконътъ веднага се съгласявалъ. Правелъ това, само защото
Сърдитко разплаквалъ нѣкого тамъ и драконътъ се нахранвалъ съсъ сълзитѣ му.
– Днесъ ще отлетимъ до Бамбуковата гора въ Китай –
казалъ единъ день Сърдитко.
Очитѣ на дракона свѣтнали отъ радость, набрал скорость и ето ги тамъ.
– О, мама Панда съсъ сина си, спри тукъ! – размахало
рѫцѣ човѣчето.
Приземилъ се драконътъ, а Сърдитко подхваналъ:
– Каква несправедливость! Само се правишъ на добра
майка, но едва ли нѣкъде има по-лоша майка отъ тебe!
* Стр. 181 – 191. Тук е използван старият български правопис (в употреба до 1945 г.), а именно буквите ѣ и ѫ, също еровите знаци: ъ и ь, които
са изписани в края на много думи. Тези букви, които са изхвърлени или
ограничени от употреба в съвременния български правопис, са използвани
в случая целенасочено, като ключове към определен род благотворни енергии, като придават по-голяма сила и въздействие на словото.
Ето един интересен цитат за ятовия знак от „Изгрева“, том 4: „Според Учителя (Петър Дънов – Беинса Дуно) буквата ѣ или „е двойно“
(ят) е Небесният знак на Кирилицата, символ на силата и единството за тези, които я използват, а именно българският народ и славянството.“
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– Така ли? – отворила широко очитѣ си мама Панда
и кръговетѣ около тѣхъ станали още по-голѣми. – Защо да
съмъ лоша?!
– Този синъ гледашъ като принцъ, а к ѫде е другиятъ?
Мама Панда гледала недоумѣващо.
– Грижа се за единия, при насъ е прието така.
– А ти защо приемашъ това?
– Така правятъ всичките ми роднини.
– Значи този синъ гледашъ, а другия даже не го познавашъ. Така ли е?
– Но ти какво искашъ отъ менe?! – заплакала мама
Панда.
– Само установявамъ фактитѣ.
И Сърдитко яхналъ победоносно дракона.
– А сега нак ѫде? – попиталъ драконътъ.
– Летѝ къмъ Севернитѣ морета!
Когато се приближили, видѣли ято лебеди, които си
почивали въвъ водата.
– Хей, красавци! – обърналъ се Сърдитко къмъ съпрузи
тѣ. Сега сте много грижовни бащи, а чиста ли ви е съвестьта?!
Предсватбенитѣе ви борби съвсемъ не сѫ за похвала!
Лебедитѣ не отговорили нищо.
– Че какво толкова сте сторили! Но какво се чудя, гъската си остава гъска!
Татковцитѣ лебеди се натѫ жили толкова много, че не
могли да полетятъ, а драконътъ съ нови сили се издигналъ
къмъ небето.
– Следващото направление?
– Къмъ Срѣдиземноморието! – изкомандвалъ Сър
дитко.
– Виждамъ стадо овце на тучна полянка. За такова
слънце можемъ само да си мечтаемъ. Хей, какво сте се разположили на сянка, мързелани такива!
– Кой си ти? – вдигнали очи овчицитѣ.
– Аз ли кой съмъ? А ще разберете ли? След първия
вървите и нито мисъль, нито творчество у васъ!
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Овчицитѣ занемѣли отъ почуда и не отронили нито
дума повече.
Когато слънцето се скрило, Сърдитко и Летѣщиятъ
драконъ си били вече у дома, сякашъ нищо не се е случило.
А въ това врѣме мама Панда хлипала въ Бамбуковата
гора, крилетѣ на лебедитѣ тежали като олово, а стадото овчици лѣели сълзи и млѣкото имъ секнало отъ притеснение.
Точно тогава едно ангелче – Анджи Усмивката, се рѣела
надъ Бамбуковата гора и бързо се приземила.
– Защо плачешъ, мамо Панда? Любѣща майка си –
ябълки и риба, и младъ бамбукъ въ изобилие намирашъ! А
другиятъ ти синъ подъ ангелско крило е – и той расте обичанъ и доволенъ.
После, като усетила тѫга отъ северъ, Анджи Усмивката
нататъкъ полетяла.
– Хей вие, лебеди, не се отчайвайте! Любовь такава съ
вѣрность всеотдайна се срѣща рѣдко по свѣта!
След това, дочувайки плача отъ югъ, Анджи полетѣла
къмѣ овцетѣ.
– Безъ топлата ви вълна кой ли може?
Добро е млѣкото ви безъ съмнение,
отъ васъ се учимъ всички на смирение.
Трѣвица прѣсничка хапнете
и съ чиста съвесть си поспете!
Koгато Анджи Усмивката прелетѣла надъ гората, въ която живеелъ Сърдитко, видѣла, че той се въртѣлъ неспокойно въ леглото си.
Приближила се и го погалила по главата.
– А ти, приятелю, защо ли
си все сърдитъ и недоволенъ?
Подай рѫка и усмихнѝ се,
и за Доброто помислѝ си!
Пийнѝ млѣкце от тѣзъ овчици,
при мама Панда си поспѝ,
съ криле на лебедъ – волна птица –
ти въ небесата полетѝ!
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Пристигналъ и драконътъ, който сѫщо не можелъ да
заспи.
– А азъ какво да правя, Анджи,
щомъ съ плачъ се храня и летя?
– Ще се научишъ да живѣешъ
и да се хранишъ съ Любовьта!
Когато Анджи се издигнала къмъ небето, видѣла, че Сърдитко и драконътъ спятъ блажени, съ усмивка на лицето.
И запѣла:
Следъ скръбьта иде винаги радость,
следъ нощьта свѣтва новият день
и безкрай бурята не продължава,
ще утихне и после ще спре.
Припевъ: Затова усмихни се, приятель,
повдигнѝ се, вземѝ се в рѫцѣ,
следъ скръбьта иде винаги радость,
но е нужно голямо сърдце!
И дори да напиратъ сълзитѣ
и душитѣ да ни болѣтъ,
свѣтълъ л ѫчъ ще откриемъ, въ насъ скритъ е,
и съсъ него ще срѣщнемъ скръбьта.
Припевъ: Затова усмихнѝ се, приятель,
има помощь за всѣки отъ насъ,
следъ скръбьта иде винаги радость,
но сѫ нужни любовь и куражъ!
Пѣсеньта стигнала до сърдцата на приятелитѣ. Овчи
цитѣ нахранили агънцата си, мама Панда се успокоила,
лебедитѣ полетѣли.
Завалялъ дъждецъ и въ небето се появила най-красивата д ѫга!
Тази приказка научихъ отъ единъ човѣкъ, който се грижи за малки панди въ Бамбуковата гора, а драконътъ вече
носи щастие на хората.
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2. И дори да напиратъ сълзитѣ
и душитѣ да ни болѣтъ,
свѣтълъ л ѫчъ ще откриемъ, въ насъ скритъ е,
и съсъ него ще срѣщнемъ скръбьта.
Припевъ: Затова усмихнѝ се, приятель,
има помощь за всѣки отъ насъ,
следъ скръбьта иде винаги радость,
но сѫ нужни любовь и куражъ!
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РОЗИТѢ
Момичето се спря до розовитѣ храсти. Каква прелесть!
– Какъ да стана красива като васъ? – попита розитѣ тя.
– Не допускай въ себе си нито едно грозно чувство!
Това е първото правило. Идвай при насъ, ще ти кажемъ и
другитѣ правила.
Момчето отъ съседния дворъ видя, че момичето се
радва на розитѣ, отиде следъ нея и ги откъсна. Поклони се
на момичето и ги поднесе. Червената роза още сияеше съ
разтворенитѣ си листенца.
– Любовта дълготърпи! – ѝ каза тя.
– Доброто ти сърдце ще те научи на всичко! – прибави
Розовата роза.
Бялата роза изправи главица и се усмихна.
– Търсѝ съвършенството!
– Но защо? – изхлипа момичето. – Защо не го нара
нихте съ бодлитѣ си?
– Щѣхме да нарушимъ първото правило.
– А красотата ви? Красотата е велика сила! Защо не го
спряхте да не ви прекърши?
– Още ли искашъ да бъдеш красива?
Момичето прегърна все още ухаещитѣ рози. Момчето я
гледаше с яснитѣ си очи и не можеше да разбере защо плаче.
– Искашѣ ли да научишъ езика на цвѣтята? – попита
момичето.
И го поведе към цъфналитѣ рози. А тѣ се наклониха да
чуят песеньта, която тя запя:
Всичко е живо,
усеща и диша,
безъ думи говори,
нека да бъдемъ
съсъ тебе души
от новитѣ хора.
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Припевъ: Всичко да пазимъ,
то като насъ е:
малки трѣвички,
дървета, пчелички
и птици прекрасни!
Запя и момчето:
Вѣче разбирамъ,
когато се грижа,
свѣтътъ е понятенъ
и ще внимавамъ
да не наранявамъ
малкитѣ братя.
Припевъ: Мили кутрета
съ боси крачета,
китки красиви –
тѣ всички сѫ живи
въ свѣта пъстроцвѣтенъ.
Вѣтърътъ донесе ухание на рози.
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Лили Антонова
Олтар
Планина снага извива
под лазурни висини.
Край пътека бор се скрива
и в Олтар ни приюти.
Всеки стих тук мигом спира,
а душата пламеней, трепти.
Мисъл, дух покой намират.
Боже! Тоз Олтар Си Ти!
Бог е с нас!
От небесния свод
светъл лъч ме огря,
с песен чудна
в душа ми се вля.
Песен – с глас на дете –
от сърце ми запя:
„Бог е в мен! Бог е в теб!
Бог е в нас! Бог е в нас!“
Лъчезарната песен не спря,
дълго-дълго на воля летя.
Божий Дух я понесе на свойте крила,
за да радва Небе и Земя...
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Светлина
С тихи стъпки на сърна
пак пристъпя вечерта.
Само бледата Луна
плува в облак – мараня.
Но ще сипне скоро тя,
тъй сияйна синева –
че във призрачния мрак
сред вълни ще плува пак
нейната пътека – зов
в огледало от сребро.
Незаспалата вълна
ще лети като стрела
към скалист и стръмен бряг.
И сред тръпнещия зрак
ще събуди нови дни
на копнежи и мечти.
Виж как лунен бряг струи
в бистри капчици – искри.
В свойте пазви той плени
светъл лъч с безброй звезди.
Дух Свят
Нощта разтваря звездните си клепки
над модри Рилски езера:
шепти, мълви, зове или запява
в пробуждащата се душа.
Прибира вятърът крила и слуша
какво долита от Възбог.
А аз трептя, в душа си коленича
в планинския свещен чертог.
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Под бледите лъчи на Светлината
витаят сенки като в сън.
Понасят те молитва на душата,
разпалена от Божия Огън.
И цялата Земя не спи, сияе
в молитвения ни екстаз.
Духът Дуно, Дух Свят сред нас сега е –
разтваря Божий Път за нас.
Бяла магия
Бяла, бяла, бяла...
Като сън си ти край мен!
Бяла, бяла, бяла...
Като звън си ти във мен!
Бяла, бяла, бяла...
Бяла приказна мечта.
Белоснежна тишина
е във бялата гора!
О, как в твойта красота
искам да живея,
с въздуха да се разсея,
с белотата да се слея
и докрай да се стопя.
Бяла, бяла светлина.
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Кирилка Вулова
***
Душата ми е нежна струна.
Докоснеш ли я – дълго,
дълго ще звъни.
И като птица, вечно устремена
към светлите, сияйни висини,
ще тръпне, ще жадува, ще копнее,
ще търси вечно своята звезда.
Душата ми – космическа прашинка,
Небесен лъч – Божествена искра.
Блян
Оросената трева бленува
сънен бряг и стъпки на сърна,
лунен бяг, зора танцуваща
над короната на сребърна бреза.
Тя бленува шепота на вятъра,
сянката на птичите криле
и под клепките си осълзени гледа
как искрящият брилянт расте.
Тя блести с косите изумрудени,
дъхаща на билки в утринта,
и потъват в дланите разсънени
звънките усмивки на деца.
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Пътят на Душата
Слънцето ли в нас пожар запали
или лунната пътека разлюля
вятърът – и ни погали
нежно бризът с ангелски крила.
От докосването разцъфтя Душата.
Светъл лъч в сърцето ни изгря.
Гроздът светъл на Плеядите ни мами.
Сребърният лък на Орион запя.
Пътят Млечен за Вселената изплете
от Светлината звезден ореол.
В косите ѝ като венец от злато свети
и блести над Божия престол.
И Душата пита, запленена
от магията на този звезден миг:
– Господи, къде съм? Аз съм тъй смалена,
като прашинка пред Светлия Ти Лик.
Музиката на звездите ме привлича,
цялата Вселенска красота,
но пътят ми на връх недостижим прилича
и по Светлия му лъч кога ще се кача?
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Пробуждане
Духът пътува във Всемира
и съхранява в паметта си
зародиша на Битието.
Душата като малко семе
покълва във прегръдката свещена
от порива любовен на Земята.
Огряна от лъчи небесни,
пробужда своите таланти –
заслужен дар от Боговете.
И става ясно – всичките изкуства
преплитат се дълбоко в същността ни.
Пресечната им точка е в Духа.
От Извора Божествен глътки пие
и в клетките ефирни на душата
амброзия вълшебна се разлива.
И тя – пречистена и възродена –
просветва като точка в тъмнината,
пътува бодра, окрилена
в Безкрайната вселена.
Това е Елексирът на Живота –
разковниче безсмъртно –
алхимичен порив,
за който „дръзките безумци“
изгаряха на клади.
Сега е знайно – тайни се разкриват
на прага на Милениума нов.
Безсмъртието е във нас самите –
то скрито е дълбоко и незрима
е нишката нетленна…
То грее, като пламъче мъждука
и чака търпеливо свойто време,
когато в зарево ще се превърне,
от Мъдрост и Любов огряно.
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Посвещение
На Г. К. и всички от сдружение „Кварц“
Бъди като кварца прозрачна,
благородна и твърда бъди.
Като него блести със сияйни,
всепроникващи топли лъчи.
Бъди като кварца красива,
с красота побеждавай в света.
Многообразието е негова сила,
притежаваща безброй имена.
Бъди като кварца различна,
с неповторима форма и цвят,
Звъни с песента му лирична,
подари я на целия свят.
Изгрев
Началото на изгрева е арка –
дъга, изваяна от Светлината.
Проправя и посочва пътя
към райски кът – родина на Душата.
Началото на изгрева е радост –
бликащ извор в дълбините на сърцето.
Посяла зрънце доброта в ума ни,
струяща благост от Небето.
Началото на изгрева е песен –
звучна лира, даряваща крила.
Мистичен полъх, идващ от звездите.
Миг щастие на нашата Земя.
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Началото на изгрева е тайнство –
пробуждане, израстване, възход.
Разлиства се Дървото на Живота.
Разтваря пъпки и зачева плод.
Началото на изгрева е святост –
на Земята проявената Любов.
Сливане
Отблясъци от светли отражения
във припознаване на Рая.
Наслагани картини
във пластове старинни.
Проблясъци – видения
в порои от животи.
Епохи древни
със размити брегове.
Тайното познание
разкрива светове.
Архив безмерен
в необятни измерения
изгражда калейдоскопа
със многоцветни отражения.
Прозрения за Вечност,
единение, безсмъртност,
за сливането свише
със Аза едносъщ,
В покой, душевен мир,
духовно преклонение
пред Лоното на Бога.
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Рила
Там горе, където Небесата
разстилат плащ над рилските скали,
като кристали седем светят Езерата –
на планината духовните очи.
Там горе някаква магична сила,
до днес неназована, ни държи,
с невидимите нишки ни привлича,
разпалва огън в нашите души.
Там горе само вятърът говори
със Слънцето, с мъглите в утринта.
Обятията свои ли разтвори
суровата мистична планина?
Потъваме във нейните покои,
превръщаме се мигом във деца
и взираме се в скалните икони,
рисувани с невидима ръка.
Там слънчев лъч легенди пише,
световната история твори,
в картини, образи и фигури извайва
с дъжда и вятъра мистичните скали.
И там е връзката духовна със Агарта –
портала към небесни висини.
И музика небесна зазвучава,
щом в танц космичен кръгът се завърти.
Там горе, пречистени и светли,
с Духа, с Душата Рила ни плени.
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Молитва
Видях Те – беше Светлина –
могъща, бляскава, неотразима.
Летях със белите крила
на моята мечта красива.
Събудих се. Посрещна ме Зората.
Потърсих Те в усмивката ѝ светла,
във блясъка кристален на росата,
сред цветната разцъфнала леха.
А после спомен друг изплува.
Вървеше сред узрелите жита –
след Теб жени, мъже, деца
Те следваха, попиваха словата.
Макар и будна, тъжно осъзнавах –
прекрасните картини бяха сън.
И тупнах като желъд във тревата,
а нещо в мен летеше все навън.
О, Господи, аз моля за крила!
Крила ми дай! Дари ми свобода
да литна волно от черупката си земна.
Без Твоята любов какво съм аз?
Пресъхнал извор, плачеща върба,
застинал връх на катедрала,
безцелно устремена в самота.
Страдание и болка остави
в душата ми – да помни, че Те има…
Молитвата ми, Боже, приеми –
с крилата мисъл да политна
към Твоите небесни висоти!
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Учителят
Благослови ни о, Свещено тайнство
на Словото, свалено от звездите,
чрез Вестоносец – пратеник небесен,
с крилете на Духа Светлина донесъл.
Коя е тайната, която вае
изящната загадъчност на думите –
със ромона им тъй омаен,
докосващ на душите струните.
Творец на музика небесна,
Пастир на Словото вълнуващо, вълшебно –
дойде при нас, пося в душите зърно,
покълнало като билето целебно.
Духът на Истината със Светлина и Мъдрост
Храма на Вселенската Любов съзижда,
твори историята бъдна за човека.
Той е Мъдрото Око, което всичко вижда.
Учителят – упование, надежда –
вдъхва сила, дарява красота.
В Словото и музиката той въвежда
с Любов и Мъдрост човешката душа.
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Арка
Арката на невидимия храм
е началото,
започващо от нищото…
Ослепителен мълниеносен блясък
прониква в световете,
разпада се на цветове,
които шестват из пространството.
И мощната десница на Твореца
извайва Арката свещена
над бездната – дъгата –
спасителния бряг,
до който стигат сетивата.
Там ехото се отразява –
дълбае Вечността.
Преливат звуци,
вятър волнокрилен
опъва сребърните струни
на нежните седефени крила.
Потоци светлина…
Екстаз, извиращ от искри пламтящи.
Дъгата е венец
от пеещи пулсиращи нюанси,
които като пъстроцветни пеперуди
кръжат по петолиние вълшебно.
Преливащите тонове се сливат
в най-хармоничното съзвучие,
за да изпеят песента на Вечния.
Проблясва в тишината
Всевечната звезда –
предвестница на раждането на Сина.
Божествената светлина –
кристално-чиста, бяла орхидея,
сияеща в нощта,
във оня миг свещен
над Витлеем.
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КОЛЕДНА НОЩ
1. Коледна нощ. Небето светлей.
Ангелски хор радостно пей.
Над Витлеем изгрява звезда
2
и над Земята струи светлина.
Припев: Ликувай, Небе! Ликувай, Земя!
Тайнство велико днес стана в света.
От силна любов към човешкия род
Спасител изпрати ни Бог с благослов.
2. Коледна нощ. Рояк от звезди.
Радват се всички – Исус се роди.
Святата Майка над яслите бди.
2
Божия син на света тя дари.
Припев:...
3. Коледна нощ. Земята трепти.
Изпраща Небето поток от лъчи.
Пулсира Земята, сияйна блести,
2
че Бог ни възлюби – Исус се роди.
Припев:...

}

}
}
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Съзерцание
Като око от тюркоаз във планината,
сред запалени от изгрева скали,
красиво езеро със име „Съзерцание“
като в мистична приказка блести.
Как тихо е, а всичко пее,
лети и бяга, скача и шуми.
Частица си от слънчева магия,
долавяш как живот край теб кипи.
И уж си тук, потънал във мълчание,
а някъде се рееш и летиш
над красотата неизказана на Рила
с крилете на душата си кръжиш.
В свещената хармония от звуци,
със Светлина и прелестно дихание,
сливаш се с покоя и забравяш кой си.
Частица от Небесното сияние.
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Истинските книги
Милиони книги, милиарди страници.
И всяка книга е един живот.
И всяка страница е малък плод
в един живот, надхвърлил свойте граници.
И мислите са като плодовете.
От корена безбройни цветове
ще черпят сок за бъдни плодове
от Слънцето, от въздуха, от дъждовете.
Но само истинските книги ще останат
безсмъртни като своите бащи.
Безсмъртното не иска да крещим.
Да помълчим. Сега е твърде рано.
На всеки крясък и лъжлива слава
е чужда истинската красота.
Към нас и бъдещето на света
тя свойте пътища сама проправя.
Безсмъртни песни
И пак напролет птиците ще дойдат,
подвластни в кръговрата на Природата.
Животните по балове не ходят,
но винаги са в тон със модата.
Нима в гласа на славея не чувате
звука на пеещи листа и на съзвучия?
Не лъжат и не се преструват те,
на хитрини не са се учили.
С неповторимите, с прекрасните мелодии
възпяват свойта обич към Живота.
И тази песен вечно е на мода.
Красива песен със безсмъртни ноти.
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Гафоризми
Всеки иска да разбере откъде духа Вятърът,
за да му свали шапка навреме.
*
Великите хора мълчат, а делата им крещят.
*
Не викай Бога и за най-малките трудности,
защото може да не ти повярва,
когато дойдат големите.
*
Само изпита на Историята не може
да се вземе с поправителен.

Микробасни
Страст към красотата
Една чувствителна, мечтателна фазанка
от страст към красотата стана сянка.
Сърцето ѝ трептеше като струна,
щом видеше дизайна на пауна.
Лиан и Баобаб
– Я виж, какъв съм едър, а не слаб –
присмял се на Лиана Баобаб.
– Да, вярно е – Лианът казал. – Ала на,
и двамата сме на една височина.
За да я стигна, няма що да крия –
около някой едър трябва да се вия.
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Съдба
Тръгни, върви по своя път,
а аз – по своята пътека.
Край тебе хора се тълпят,
а аз съм сам. И ми е леко.
Ти може би си извисил
големите си идеали,
но аз във своя дух съм скрил
невидимите си скрижали.
Една мечта и къшей хляб,
и Слънцето на хоризонта.
Това е моята съдба.
Това е моята Голгота.
Синапеното зърно
Бодлите на Живота пак танцуват
неспирен танц по беззащитните ни гърбове.
А ние се усмихваме на болката
като Христос – на трънения си венец.
Но Той за нас възкръсна,
а ние искаме спасение
единствено за себе си.
Каква нищожна разлика,
голяма колкото синапеното зърно…
но в нея е магията на Любовта,
изкупваща греха на слабата ни плът
за цяла Вечност.
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Импресия
Като негаснещи светулки
над най-прекрасната Вселена,
Бог е поставил Своите
гирлянди от съзвездия.
Майските ни нощи
загатват чудно тайнство
с аромат на люляци и с камбанките
на славеевите гласове.
Овчарите, заспиват те блажени
в кошарите на дълголетието.
Над тях вековните дървета
стоят на пост и пазят тишината.
Ако към планината тръгнем
в тази късна вечер, ще чуем
хиляди щурци да ни приветстват
и да свирят без умора одата на радостта.
А постоим ли поне за малко
в Храма на Природата, ще чуем
как ни шепнат тайни Небесата
след затихналия вятър.
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Когато времето е спряло
Когато времето за теб е сякаш спряло,
Душата също спира своя дъх, немее –
тогава в нейното дихание изцяло
Духът Христов сияе и живее.
И няма часове, секунди и минути,
защото Святостта ти е дошла на гости.
Бог те приспива нежно в райските Си скути
и в теб изчезва грижата за „после“.
С неземна тръпка в теб възкръсва Битието.
Душата се възражда, нов живот живее,
защото Господ те целува от Небето
и ти не чувстваш времето къде е.
Останал дълго в сладостната си омая,
ти не усещаш грижата за „после“
и ето, в теб се слива краят със Безкрая,
защото Бог ти е дошъл на гости.
***
Човек забравя болки и омрази
и пак подава своите ръце.
Един инстинкт го кара да запази
Зова на Бога в своето сърце.
Великото не може да загине.
Във всеки мрак се крие Светлина.
И като сън смъртта ни ще премине.
Ще бъдем вечни в други времена.
***
Дори да стигна края на света
и със светулка да си светя в тъмнината,
ще ми дотрябва зрънце доброта,
за да усещам, че живея в тишината.
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Маргарита Кънчева
Сега Те призовавам
Привличаш ме със сила непозната –
Ти, Господи на моята душа!
Избирам път към Теб, към Небесата,
за да намеря себе си във Твойта тишина.
Дали достойна съм за Теб, не зная,
все още съм в мъчилището на света,
за Твоя мир копнея и мечтая,
но ме намират сенките на мрака и нощта.
И лутам се из тези лабиринти,
не ме оставят страхове, тъга,
и по човешки страдам, тялото се чисти,
но уча се да съм с изправена глава.
Усещам, че Си винаги до мене,
дори когато съм с подгънати крака,
и винаги поемаш мойто бреме,
за да намеря сили да Те призова.
Сега Те призовавам – бди над нас
и като Майката-Родителка ни приласкай,
закрилата Ти търсим всеки ден и час,
за да намерим Пътя към Небесния Ти Рай!
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Минута неживяна
Не ме оставяй никога, Тъга
по нещо неочаквано, незнайно,
по невървени пътища, места,
по неразплетени, незнайни тайни...
Не ме загърбвай, Болка и Стремеж
за Знание, останало от векове –
Душата ми пропита е с копнеж
по недостигнатите хималайски върхове...
Сега смирено моля се на Утринта
да ме дари с дъха на свойта прана,
да заредя Душата си със Чистота
и да поема Път с минута неживяна!
Моята майка
Имам си майка, толкова блага,
имам си майка, чиста, добра,
тя ми е дала свойто богатство,
тя ми е дала свойта душа.
Имах си майка, земна икона,
имах си майка, тя отлетя,
стана в небето светла Мадона
и ни помага с Небесна ръка.
Майко свещена,
майко рождена,
твоята обич следва ме вред.
Дали ме виждаш,
дали ме чуваш,
ти ме направи светъл човек.
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Лъч от Учителя
Вслушай се в Моето Слово едно:
Вашият Духовен Предводител!
Аз съм Беинса Дуно!
По Воля Божия – на България Учител!
Толкова сила във зрънце положих –
да покълне в душата човешка,
и пътека към Слънцето в мрака заложих –
да е вашата нова надежда!
Ала имам и болка, и грижи големи,
като гледам, че все се делите –
тези били недостойни, невежи;
другите имали помисли скрити.
Само със вяра и обич ще можем
да превъзмогнем уловки, капани,
те са от тъмните сили заложени –
няма сред вас по-избрани!
Рамо до рамо на Божията нива
сме и сеячи, копачи, берачи.
Важно е да поемем от Новата сила
своите Космични задачи!
Важно е в помислите да сте единни,
нищо, че всеки си има житейска пътека;
общата грижа ще ви направи силни,
за да изгрее Звездата за няколко века.
Звездата е Пентаграмът на Новата ера –
Нова епоха тя възвестява.
И затова единни в сърцата бъдете –
само така Нов човек се създава!
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Възкресение
Когато се докоснеш до невидимия свят,
отваряш светеща вратичка
и почва да се губи онзи непрогледен мрак,
във който сме обвити всички.
Когато ожаднееш за Свещената река,
в която всички извори се вливат,
не може да останеш дълго на брега,
ще наведеш глава и устните ти ще я пият.
Когато пред невидимия взор пътеката съзреш,
която те извежда все нагоре,
едва ли има сила, пред която да се спреш,
и пътят ти към Бога е отворен.
Тогава ще ти заговори твоята Душа,
ще разбереш, че Бог отдавна теб е чакал,
и ще откриеш истинската Светлина,
в която вече тялото ти е облякъл.
Защото Светлина за нас отдавна е вестил,
нали Исус ни е изпратил за спасение.
Невежеството повече на никого не би простил
и чака всеки да поиска свойто Възкресение!
В Рая
Тичам боса по тревата росна
и бера си билка цветоносна,
цветоносна, още слънценосна,
слънценосна, още медоносна...
Стъпвам в мащерката нацъфтяла
и се галя във равнеца в бяло,
а звъниката със жълта светлина
грее като фар във утринта.
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Борът червеникав прах дарява
и с уханието здраве подарява,
славеят за Любовта ми пее
и душата е пияна, и немее...
Трябва да си тръгвам, а не мога,
плача и говоря си със Бога.
Той около мене сътворил е Рая
и във друго време дишам, и мечтая.
Космическо пътуване
Вселената е толкова красива,
Вселената душата ни открива.
Вселената душата ми попива
и с нея всяка клетчица се слива.
И звездна музика отвсякъде се чува,
във тялото ми радостно нахлува
и блъска, чупи и разкрепостява –
Вселенската държава възвестява.
Не искам да се връщам от Простора,
не искам да оставам във затвора,
но в миг нахлува споменът човешки,
за да ме пази от възторжените грешки.
За да ми каже колко ме обичат
онези хора, към които тичам,
когато в земния си път нелесен
ми дават ласка и ми пеят песен.
Прощавай засега, красавице неземна,
оставям зад гърба си гледките чудесни
и тиха топлина отвътре ме повежда
към земна обич, но с космическа надежда!
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Жива вода
Рано ранила булка Стоена
и за вода отишла,
там си заварила булки засмени
и те дошли за вода.
„Водице мила, водице сладка,
ти откъде си дошла?“
„Мен ме изпратиха мама и татко –
сила да ви донеса!“
Щом си наляла булка Стоена
живата сила – вода,
тя заиграла с дружки засмени,
тропнали живи хора.
„Водице мила, водице блага,
как на хоро ги събра?“
„Мама ми даде своята сладост,
татко е мойта снага.
Мама ме къпа в слънчева тайна,
татко ми даде крила
и самодиви с биле омайно
любеха мойта вода.“
Водице мила, водице блага,
от Бога ти си дошла
и ни даряваш Вечната младост –
своята жива вода!
Водице мила, вода светена,
дар си от Бога дошла,
да ни направиш новородени
в своята жива вода!
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Израстване
Прекланям се пред теб, Родино свята,
кьдето и да си, от хаоса, от древността,
посяла свойто семе на Земята,
дарила част от свойта същина.
Несъвършена съм, това го зная,
и уча се да не греша,
за Светлината си мечтая,
и искам в Пътя да вървя.
Прекланям се пред теб, Учителю велик,
пред Словото, пред песните свещени,
когато те четем на родния език,
сме горди, че сме българи родени!
Избрал си ни да бъдем вестоносци
на Живото учение от древността,
със Словото ти да сме факлоносци
за Делото велико на Христа.
Така от семената древни ще израснат
новаторите – вòйни в Светлина –
а твоите деца за жертва ще пораснат
и ще трасират Пътя нов на Любовта!
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2. Носим твойта сила
от върха на Рила,
що от древността
зове се Мусала –
с него се гордеем,
с обич ще запеем,
нека да ни чуят всички по света!
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Ний всички сме едно във Бога, едно във Бога, едно във Бога.
И носим в себе си Искрата на Светлината, на Светлината.
Родени сме във Небесата със Мисията на Чистотата
/да си освободим Душата за Истината, за Истината./ 2
Сега дошла е светла Ера, Епоха Нова, Път за Обнова
и Бог ни чака да поемем по Пътя Славен, да се избавим.
Душата ни жадува Радост, Небесна Радост и Път към Рая.
/Сестри и братя, да се слеем, за Истината да оживеем!/ 2
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2. Слънцето праща мъдрите слова,
да срещнем Бога в своята душа.
/Той ще повдигне скритата врата,
ще се намерим в Новата земя./ 2
Припев: Бог е във нас, Бог е със нас,
ти призови Го всеки ден и час.
Бог е във нас, Бог е със нас
и ни очаква всеки ден и час.
3. Изгревът слънчев в Новата земя
ще ни открие Нови небеса.
/Ще се родим във светещи тела
и ще поемем Пътя към Дома./ 2
Припев:...
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1. Прекрасен наш живот
на Майката Земя,
/не спирай своя ход
и давай Светлина./ 2
2. Защото мрак цари
в човешките души
/и твойта Светлина
тъмата ще руши./ 2
3. Когато дойде ден
и видим Твоя лик,
/Учителю Свещен,
ще чуем глас Велик./ 2
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4. И Той ще огласи
човешките души,
/ще бъде фар напред,
ще носи Нов Завет./ 2
5. Обичайте света,
дори да е в мъгла.
/Раздайте Любовта
от своите сърца!/ 2
6. Тогава нов живот
ще дойде в Светлина.
/Ще бъде Любовта
Спасител на света./ 2
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2. Ти изпрати част от Себе Си,
в нас роди Христа,
да се отречем от слабости,
да свалим греха. (2)
3. И когато Те поискаме
		 в скритата душа,
		 ще отворим път в сърцата си,
		 Пътя към Христа. (2)
4. Твойто Царство идва, Господи,
никой не е сам,
щом новородим сърцата си
в Славния Ти храм. (2)

235

Маргарита Кънчева

236

Маргарита Кънчева

1. Показа се чисто, мило Слънце.
В утрото за всички то изгрява
и Душата като житно зрънце
в почва благодатна избуява.
Припев: Ха така, ха бре де, ха сега,
заиграй новата слънчева игра!
2. Заоглежда планини, ливади
и разпръсна своята жарава.
Оживяха болни, стари, млади,
Слънцето в очите им изгрява.
Припев:...
3. Родиха се агънца, дечица.
Буйна, залюля се златна нива.
Всички пиха изворна водица,
заиграха на хорото живо.
Припев:...

237

Маргарита Кънчева

238

Маргарита Кънчева
1. Напред да ходим смело,
ний вòйни сме за дело,
за дело безусловно,
на Бога мило, родно.
Припев: Ний вòйни на Христа сме,
на Любовта деца сме,
за Мисията свята
дошли сме на Земята.
2. Не се плашете, братя,
зовете Светлината,
която Бог ни дава
за Неговата Слава.
Припев:...
3. През идните години
да станеме единни
и със Любов в душата
да обновим Земята.
Припев:...
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Завет
„Материята е кондензирана форма на енергия.
Енергията е кондензирана форма на светлина.
Светлината е кондензирана форма на мисълта.
Мисълта е кондензирана любов.
Любовта е плод на Духа.
Духът е първичната еманация на Бога.
Бог е Абсолютната непроявена същност.“
Беинса Дуно
Навътре в себе си се взри!
Надмогнал страхове, беди,
преминал мрака на нощта,
ще стигнеш Извора-зора,
ще пиеш живата вода,
за да познаеш Същността.
Щом станеш живата Лоза
и клон красив на Любовта,
с узрели плодове в Духа –
тогава с ангелски крила
ще вдигнеш своята душа
в просторите от Светлина!
И нека Бог те призове,
за да ти каже думи две,
които ще внесат мая –
да станеш Хляба и меда
за идващия Златен век
и за Космичния човек.
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Перспективи
Когато отвориш вратата,
пред тебе е пъстрият свят –
и щом позволиш, чудесата
се случват навред и летят
с орли, с песнопойни авлиги,
в небето и в китни гори –
ти имаш безброй перспективи:
избирай, учи се, твори!
В живота си имай надежда
и с вяра, с любов ти върви,
баланса във всичко поддържай,
тогава ще имаш свой мир –
изпълнен с красиви копнежи,
с добрите дела на човек,
отдаден на висши стремежи
за влизане в Новия век.
Събуждане
На Антон Брайков
Събуждай се от сън, дете!
Виж, Слънцето над теб дойде,
погали твоите коси,
обсипа те с безброй дъги.
Един от златните лъчи
премина в твоите гърди,
отключи будното сърце,
остави обич да тече.
А има ли по-ценен дар
от този най-вълшебен цяр
на Обичта и Любовта,
които дават си ръка
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и действат като свят покров,
като Божествен благослов;
донасят всичките блага
да се опитат тук сега.
И радост, мир да зацари
навред – и в нашите души,
да има много топлота
и нова, звездна красота.
Без думи
Когато Душата без думи говори,
в сърцето се раждат красиви мечти
и Пътят пред нас, осветен и отворен,
зове ни да вдигнем нагоре очи.
Да видим в небето Златисто сияние –
това е на Бога свещеният знак;
да тръгнем без страх, врата да отворим
и да прекрачим Небесния праг.
А там е съборът на Светлите сили,
които прииждат и греят отвред,
с Христос към Земята все повече слизат,
празнуват в сърцето на всеки човек.
И нова надежда изгрява отвътре,
разпалват се светли Христови зари,
събужда се нашата истинска същност
и Огън Божествен нетленно гори.
Земя и Небе се сливат отново.
Единството носи велик благослов.
И всяко творение е Божие слово,
което се връща към Бога с любов.
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В Училището на Живота
Учителю, благодарим ти,
че ни повика в труден час,
поведе ни и подкрепи ни –
прилежни, будни да сме в клас.
С Духа Божествен Ти ни свърза
и с Мъдростта ни озари,
в Училището на Живота
с уроци ценни ни дари.
Научи ни да бъдем честни
и в Истината да вървим.
Добро да правим и по-често
да служим вместо да скърбим.
Да следваме една повеля
на Единение в Любовта,
по Божи Промисъл и Воля
да сме Лъчи на Радостта.
Мистериите на Живота
да ни разкриват чудеса.
Градина райска, благотворна
да стане цялата Земя.
Светлинни струи да обливат
дървета, хора и цветя.
Да разцъфтяват, да се сливат
в един букет добри сърца.
За Теб, Учителю любезен,
за Твоя принос към света –
модел за нов живот, извезан
от Добродетелите на Духа.
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Модел на Мир и Вечна младост,
за да пребъдем в Любовта,
в душите ни да зрее благост –
екстракт от чиста Светлина.
Учителю, благодарим ти,
че грееш в бъдните ни дни,
и молим те, благослови ни –
Христос чрез нас да се роди.
Бялата Светлина
Бялата Светлина те обгръща
като наметалото
на високия връх, който изкачваш.
Бялата Светлина те прегръща
и в нейната аура
ти пречистваш изцяло съдбата си.
Бялата Светлина те повежда
все напред и нагоре –
да укрепнеш с вяра, обич, надежда.
Бялата Светлина те предпазва
от неканени гости,
грешни стъпки, ненужни страдания.
Бялата Светлина ти напомня
за Дома ти от Слава,
който е в тебе, в по-висша октава.
Бялата Светлина те повдига –
Същността си да стигнеш
и да служиш с радост на Бога.
Бялата Светлина ти отрежда
слияние с Извора
и единство с целия мир на Твореца.
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Океан и Извор
Океан е Светлината,
а пък Изворът – Любов,
напояват те душата
с тих стремеж и благослов.
Океанът е от мисли,
сътворени в Любовта –
и във всичко има смисъл,
щом пренася Същността.
Океанът искрометен
праща своите вълни
от слънца и от комети,
вплел човешките съдби.
А дали ще си на остров
или пък ще си моряк,
ти се учиш всичко остро
да превръщаш в мекота.
Бедността ти носи сила,
а богатството е зов
да развиеш щедростта си,
за да бъдеш лидер нов.
Да си сит и да си гладен,
да си тъжен и щастлив,
да откриваш ти баланса,
за да бъдеш вечно жив.
В океана да си капка,
в капката да си море
и в небето по дъгата
да пътуваш в светове
на Божествена хармония,
на Велика красота
и на жива космогония,
сътворена от Духа.
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Бог е Дух и в Дух чрез Него
можеш да се възродиш,
у Дома да се завърнеш
и безкрайно да твориш.
Бог е Дух и в Него всичко
е с първична чистота –
Той е Океан и Извор
на Живот през Вечността.

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Молитва
Бог е Любов и е в мене.
Аз Съм жив пулс тук навреме.
Боже, в Духа ми пребъдвай,
моите блянове сбъдвай!
С птиците нека да пея
и с ветровете да вея,
нека огласям простора
с ангели, деви и хора.
Нека на воля да тичам,
от върхове да надничам;
хем по жарава да ходя,
хем по водата Христова.
В новите светли енергии
нека се къпя и грея,
нека сърцето ми свърже
всички сърца с Водолея
на Светлина и блаженство,
на красота и природа,
на благодарност за всичко
в Новия век на Възхода!
Рила
Вълшебни спомени прииждат
и ето, сливат се с мига,
когато в рилската пустиня
сме пак – цветя на радостта.
Разтваряме докрай душите
да вдъхнем борова смола,
а стъпките ни боси милват
треви и билки, и роса.
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Нагоре бодро ние крачим,
додето Седем езера
не ни посрещнат в тишината
и ни предложат свежестта
на своите води – по-сини
дори от ведри небеса,
и по-кристални от звездите,
които греят през нощта.
На първите лъчи ще пеем
и с тях ще влезем в утринта –
да бъдем слънчеви и щедри,
единни, благи на дела.
С красиви песни, танци, ритми
ще стъпим в Новата Земя
и с белокрила Паневритмия
ще се помолим на Отца:
О, Отче Святий, дай ни радост,
която слиза с Любовта:
на всеки да направим благо
и да познаем Милостта!
Да литнем с ангелите твои,
където има още мрак,
в тъги и скърби, и неволи
да влеем тиха благодат.
Да бъдем Твои вестоносци,
за да огреем в Светлина!
На Волята Ти да послужим
и да повдигнем в дух света!
В сърцата си да пазим свято
на Словото Ти Мъдростта,
а Истината да ни води,
за да достигнем до върха!
И с благодарност за Живота,
дарен от Теб – на Прага свят
Венеца трънен от Голгота
да пренесем – разцъфнал в цвят.
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Изгрев
Слънце и Небе целуват
побелялата Земя,
по снега Лъчи танцуват
и довеждат Пролетта.
Всеки лъч е малко слънце,
има пламенно сърце
и разтваря всяко зрънце
да поникне и расте.
Ябълки и портокали
се изпълват с еликсир.
Житни класове събрали
сила златна в светъл мир.
Ето, с обичта се храним
да навлезем в нов еон
и сами звезди да станем,
греещи на небосклон,
който е изпълнен с песни
и с безбройни светлини,
с ангелските химни вечни
и с космични висини.
Там усмихва се отгоре
Нашият Велик Баща –
знае Той, че много скоро
ще се върнем у Дома.
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Мирът
Мирът е вътре в нас Небето,
което засиява в Светлина.
Мирът е хлябът от полето
и тихи благодарствени слова.
Мирът е този, който дава
за вкусим щастие безкрай.
Навсякъде зърна посява,
за да израсне земен рай.
Мирът като дъха е нужен,
за да разцъфне сред лъчи светът
и да изпрати мирис теменужен
към Извора на всичките блага.
Мирът е песенна магия,
а също и дълбока тишина.
Мирът е „азът“, влял се в „ние“,
мирът е чудна пълнота.
Мирът е този, който свързва
и пътища, и хора, и съдби;
създава фини нишки, възли
и светло бъдеще чрез тях гради.
Мирът е стожер на Доброто,
поток, преливащ в Любовта.
Мирът е път отвъд Голгота,
Единно Възнесение в Духа.
Мирът е благ импулс и тласък
да се завърнем у Дома.
Мирът е мост към Същността ни,
венец в Божествената красота.
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Пътешествие
В раковина от седеф
с бяло-розови шевици
в златните лъчи се сгрях
и политнах като птица.
Щом не виждах вече бряг,
аз се носех с ветровете
и с делфините играх,
бях на чайките в крилете.
После с облаци летях,
даже минах под дъгата –
толкова щастлива бях,
че поръсих с дъжд цветята.
С ароматните вълни
се завърнах на Земята
и учудих се дори
как детето в мен засмя се.
А звучеше този смях
като хиляди звънчета
и ми беше друг денят:
бодър, радостен и светъл.
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Завръщане
Какво накара облакът да свети
и да излъчва топлота?
И през небето – искрометно –
какво премина през нощта?
Това са Същества светлинни,
които носят необят –
оставят дарове ефирни
и благославят този свят.
Ще видиш знаците небесни
и ще приемеш благослов:
било картина, стих и песен,
или пък работа с Любов.
И Златна Светлина тогава
ще те обгърне като плащ –
където минеш, ще оставяш
следи от светозарен прах.
Където минеш, ще откриваш
съкровища от красота
и сам воали ще повдигаш,
за да достигнеш Същността.
Това е Истината вечна,
която скрита е в плода.
Опиташ ли я, Бог е в тебе
и се завръщаш у Дома.
И ставаш този, който беше,
когато Бог те сътвори:
Бял пламък, Дух Божествен,
Светлинен извор на зари.
Ти бляскави искри ще пръскаш,
които стават в теб звезди
и с Любовта си ще поддържаш
космичния и земен мир.
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Сливане
В облаци бели, прозирни
бляскат Брилянтни лъчи
и през воали ефирни
грейват Космични зари.
В танца велик, непреривен,
Слънцето пак се роди
и от сърцето му живо
тръгнаха златни води.
Сладък нектар в нас се влива,
всяка душа в лъч трепти,
обич сърцата изливат
с нови приливни вълни.
Цялото живо творение
в този космичен еон,
с ритъм единен празнува
връщане в своя Свят дом.
Времето шеметно бърза,
в нас се издига Духът
и с Висините ни свързва –
влизаме в Новия свят.
Девствена жива природа
грее, излъчва Любов,
пърха и пее за Бога,
носи красив благослов.
Всичко ухае прекрасно,
стича се медният сок.
Влюбени пак са сърцата
в Чудото Вечно – Живот
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И се отварят очите,
виждат навсякъде плод,
зреещ направо в душите –
арка в небесния свод.
Горе пък трепкат звездите,
щастие грее – всемир.
Божи тъкачи ни вплитат
в пътя на общия мир.
Празник и делник безкраен,
работа славна безспир
и ореол светозарен
в целия пеещ ефир.
Ето, това е безсмъртие –
Вечност, която е миг
на Възнесение чудно –
сливане с Божия лик.

Илюстрация: Петя Брайкова
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Нов свят
В звезда се превръща Земята –
обичаща, светла, добра –
и Слънцето следва нататък,
където зари Светлина.
В звезда се превръща Душата
и волно полита напред
към ярки съзвездия ясни,
които зоват я отвред.
Дванадесет звездни портала
отварят се в чисто небе,
откриват се нови простори
за всяко туптящо сърце.
Всемирният ритъм космичен
подготвя Живота за скок.
И всички воали се свличат,
сега си единствено с Бог.
Тук всичко изчезва, замира.
Дали Тишината е рай?
И вливаш се в Общата сила –
Любов без начало и край.
Но пак на Земята долиташ,
защото си звезден портал,
оттук преминават Лъчите
и в тебе е Космосът цял.
Сърцето ти – Извор Божествен
на всички красиви мечти.
Чрез тебе Потокът Небесен
животът безспир ще пои.
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И знай, в тебе птици ще пеят.
Земята в цветя ще цъфти.
И хората в мир ще живеят,
защото ще бъдат Звезди.
Ще светят, ще греят – с търпение,
изпълнени с много Любов,
от фината звездна материя
Нов свят ще творят с Благослов.

Илюстрация: Тошко Мартинов
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ЛОТОСИ
Лотосите се разпукват
и Всемирната душа
в океан от светли чувства
разцъфтява в Любовта.
КРЪГОВРАТ
Ти, вместо да си звездоброец,
звездите в теб ще заблестят
и пулсът на Сърцето живо
ще движи Космос в кръговрат.
СЪРЦЕ
Преминалото през сърцето
събира мед, оставя дири.
Разнася аромат и благост,
до всекиго пряк път намира.
ПЛОДОРОДИЕ
Опитай, Любовта е в плодовете,
узрели на Дървото на Живота –
но също Любовта е в цветовете
и в новите филизи на Доброто.
ЖИВОТЪТ
Животът е химн на Доброто,
което поддържа света.
Венец от цветя, не от тръни,
когато надвил си смъртта.
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В СИНХРОН
Поспри сега и се попитай:
В синхрон ли съм със своя ритъм?
В синхрон ли съм със Същността?
Настрой се, себе си бъди,
на Живия живот служи
СЛИВАНЕ
Ето, в потоци лъчисти
Аз Съм Любов, Светлина,
сливам се с всичко и всички
и се изпълвам с Духа.
ЗЕМНИТЕ АНГЕЛИ
За да сме земните ангели,
са ни нужни криле от Любов,
светли стремежи да следваме
и с дела да прославяме Бог.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Прилагай Любовта и Мъдростта,
за да познаеш Истината неизменна,
да се превърнеш в мост красив – дъга
и в свят Божествен като лъч да грейнеш.
ХАРМОНИЯ
Знай, можеш всичко да постигнеш със силата на своя дух,
живота с радост да повдигнеш, творец да си сега и тук –
да светиш и да сътворяваш от трепетите в Любовта
нов свят на радостна хармония, нов мир на висша красота.
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В небето раждат се картини
на лекокрили същества –
и има ли по-нежно синьо
от този фон на утринта?
Виж, в него се изсипват с блясък
нетърпеливите лъчи.
И в облаците все по-ясно
съзираш нечий светъл лик.
А после всичко туй се скрива
и златна става утринта.
И всяко същество добива
по лъч един на радостта.

Илюстрация: Петя Брайкова
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1. Като утрото ясно, с дъх на пъстри цветя,
/търся нова надежда, търся нова мечта./ 2
2. Като изгрева златен, сред безбройни лъчи,
/като топлия вятър идвам с радостни дни./ 2
3. Като чистия извор давам жива вода,
/като малкия ручей нося нежни слова./ 2
4. Днес елате при мене и вземете си дар,
/от картини словесни с лик от Вечен олтар./ 2
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Сърце от огнена любов
1. В небесните простори грее
Сърце от Огнена Любов,
в лъчите цветни химни пее,
поднася светъл благослов.
2. И всяка сутрин То изгрява
живота с радост да дари,
душите нежно озарява,
зарежда с благост този мир.
Припев: О, Слънце, ти Божествен пламък,
и Лотос, светещ в красота,
чрез вашата Любов се ражда
и се развива този свят.
От елексира ви се хранят
треви, дървета и цветя,
сърцата радостно запяват,
върти се цялата Земя.
3. И няма нищо по-красиво
от слънчевия сладък плод,
докато бавно се налива,
издигайки се в нов възход.
4. И ние като вас ще светим,
щом щедри сме на доброта
и се стараем да приложим
Завета Вечен на Духа.
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Бяло утро
Бяло утро
с бяло закичи бяло момиче
в бялата шир.
И засмя се бяло кокиче
с бяла усмивка
на белия Мир.
Сутрин в бяло
Измивам се с бяло
сутрин по изгрев.
И бялото вдишвам
с нежност едва.
И побеляла, Душата ми
литва
по белия Свят,
за да търси Дъга…
Бял миг
Бели облаци в бели пътеки
на бяло небе в бели стъпки вървят.
Бяло Слънце в бели одежди
с бели лъчи чертае им път.
Бял вятър ги гушва гальовно,
в бял полъх понася ги нов.
Бял миг в бялата Пролет –
Живот.
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Бяло поточе
Бяло поточе клокочи
с бели пенливи рози-вълни,
с бяло облива Душата.
Бял водопад се събира
от кристални капки-дъги.
Бяло
Бяло побеляло,
от Слънце долетяло.
Във мечта изгряло,
чистота събрало.
Навред се е разпостряло –
бяло, бяло, бяло.
Живот в бяло
Живей във бяло
и твори във бяло.
Във бяло се разхождай ти.
И бялата усмивка във очите
да радва белите звезди.
Стремеж
Неспирно се стремя към белотата.
И бяло е небето покрай мен.
Във бели мисли къпя си Душата.
Един блестящ БОЖЕСТВЕН ДЕН!
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Бели нощи
Бели сънища в белите нощи
бели притчи тихо редят.
Бяла луна им свети отгоре.
Бели Души към нея вървят.
Бели светулки проблясват във мрака
и оставят бели следи,
тайничко връзват бели надежди
за бъдните слънчеви дни.
Тихата Радост
Тихата Радост
очаквам да дойде
тихо в сърцето –
да разведри.
Тихо да бъде
край мене
и тихо да светят
безбройни небесни звезди.
Слънцето тихо
да ме погали.
И тихо да бъде –
без думи слова.
Очаквам да дойде
тихата Радост.
Дай, Боже, Мирът
да владее Света.
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Жито
Имаме ли жито, всичко е наред:
можем да се учим, да вървим напред.
Можем да работим, можем да творим
и Доброто в света да проявим.
Житото ни носи Радост, Благодат
от възвишен, светъл свят.
Там царува Радост, Мир, Любов
и за помощ братска всеки е готов.
Търсене и откриване
Има нещо по-велико
от Любовта на ангелски крила,
която идва и те утешава
в миг на страх и самота.
Има нещо по-велико
от Мъдростта на светлите звезди,
която идва, просиява
във мисли весели, добри.
Има нещо по-велико
от Истината в Космоса една,
коята разцъфтява във Душата
и води към безкрайността.
Има нещо Най-велико,
Което сътворило е Света.
Към Него ти стреми се,
копнеж да е на твоята Душа.
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И тъй потопих се
в зелено и синьо,
разтворих се в нежност,
във капки от дъжд.

Намокрих косата,
ръцете, краката,
измих си душата
във топлия дъжд.

}

2
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Илюстрация: Таня Иванова

Мария Димитрова – Гранитис
Зорницата
Светлината изгрява отново –
моята душа запленена е чак!
Колко красиво, колко чаровно
сияе Зорницата пак!
Всяка сутрин изгрява отново,
лъчи тя изпраща с любов
и ни пленява, носи ни зов
за нов, по-разумен живот.
Отново
Любовта отново
ме докосва и ми подава
топла длан.
Улавям я с усмивка
и грея в този час,
който отреди за нас.
Благодаря, Съдба, благодаря
за светлия ти дар:
ЛЮБОВ!
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За хляба
От житно зърно си направен
и носиш ти живот за нас.
Обичам те аз много, много
и благославям всеки клас,
поднесъл златните зрънца
и дарове от земен рай.
Творецо Вечен, драгоценен,
признателна съм Ти безкрай,
за хляба и за всичко ценно!
За най-прекрасните неща
прекланям се пред Теб сега,
горещо Ти благодаря.
***
Радостта е всичко.
Другото е измислица на Аза
и е недостойно
за Святата душа.
Начало
Избирам лъч от Слънцето – огрята,
аз тръгвам по света, богата.
Светло, чисто, поетично,
на душата ми е пищно.
И така е чист светът, и така красив е!
Искам да е все така,
да греят хубави неща
и в живота ни да светят!
Благодаря, Съдба, благодаря
за тази красота!
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Дете на Любовта
Усмихнато и ведро, слънчево, засмяно!
Дете на Любовта – сърдечно, светло, бяло!
Дете на Любовта – красиво, ведро, засияло!
Дете на Любовта – в Сияйна Светлина, Божествена и Свята!
Дете на Любовта – за радост и успех дарено на света.
Дете на Любовта – благословено да спасиш Земята.
Две птици във простора
Две птици във простора кръжат, високо вдигнали се.
Две птици летят във своя лек, въздушен ход,
погалени от слънчеви лъчи и нежен полъх на ветрец,
за радост и добро! Да носят те на всички нас привет!

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Илюстрация: Петя Брайкова

Марияна Василева
Към Господа
Твоята воля е моят закон.
Оставям в праха свойта стара одежда.
Пристъпвам нагоре към Светлия дом.
Ти водиш ме, Господи, единствена моя
Надежда.
Един ден
Един ден Господ ме допусна
в Градината на Радостта
и гид прекрасен ми посочи
из царството ѝ да обиколя.
Щом се докоснаха ръцете,
издигнахме се над Света
и закръжихме в танц ефирен –
във танца син на Радостта.
Край нас преливаха потоци
неназована красота,
kоито с обич можехме да ваем
във формите на своята мечта.
Един ден Господ ме допусна
в Градината на Радостта...
светът оттам е тъй различен,
защото съм си у Дома!
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Утро
Букет лъчи Зората ти изпраща,
с усмивка алена посреща те Денят.
Начало ново е и сякаш празник радостен
насища въздуха със жива благодат.
Близост
Разговорът на душите –
поезия в тишината.
Разговорът на душите –
музика на Светлината.
Разговорът на душите –
крила на полет в Небесата.
Разговорът на душите –
молитва на Единство свято.
Тялото ми е Храм Божий
Помолих Бог да ме споходи
и в мене жилище да построи.
А Той отвърна ми: – Така не може,
да дъвчеш първо ти се научи!
Защото всяка „тухличка“ във тебе
била е първо Моя Светлина
и за да светнат клетките ти, трябва
да дъвчеш бавно хапките храна.
Не бързай да преглътнеш, а почувствай
как всяка влива благодатен сок.
Чрез нея Аз те благославям
да имаш дълъг и добър живот.
– Добре – отвърнах му – това е просто.
Сега ела и в мен се настани!
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– Не мисля да съм ти на гости,
в сърцето ти е хаос, остави!
Така объркани са твойте чувства,
желаеш толкова безсмислени неща
и за какво ли ти не се терзаеш?!
И много често нямаш яснота.
– Добре, тогава как да Ти приготвя
сърцето си – олтар на Твоя храм?
– Опитай със Любов да го изпълниш
и с нея Аз ще вляза там.
– Е, значи, свършихме строежа –
с надежда искрена Му заявих.
А Той засмя се и прошепна:
– А мислите ти кой ще подреди?
В главата ти не Дух живее,
а духат всички ветрове.
От теб зависи да успееш
и тука ред да въведеш.
Което мислиш, то ще стане –
ти дай си ясна сметка за това.
И всяка твоя мисъл нека бъде
проникваща те Моя Светлина.
Чистота
Чиста, чиста Чистота,
във сърцето и в ума.
Чиста, чиста Чистота,
дава път на Любовта.
Чиста, чиста Чистота,
в нея зрее Мъдростта.
Чиста, чиста Чистота,
Истината люби Тя!
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Гъсеница и Пеперуда
Щом се излюпи, знаеше, че е „красива“ –
без чуждо мнение и огледало,
и нарече четината си по нея „грива“.
– Със синя кръв съм, от царско потекло!
Забележете моето модерно облекло!
Нима не знаете? Та майка ми е Пеперуда
и всяка критика към мен ще е заблуда!
Докато плямпаше надуто тия фрази,
не спираше да дъвче и да лази.
В безмълвен писък се гърчеха листата,
две челюсти безспирно хрупаха храната.
– Аз нося „съвършената“ култура!
Премляска, търколѝ се в дрямка край бордюра.
Изнизаха се доста дни в самодоволство.
Надебеля, ленивост я обзе, потъна във охолство.
Но странен смут отвътре взе да я тревожи,
принцеса е, а няма тя слуги или велможи!
За пръв път се огледа, напрегна слух да чуе
светът с какви хвалебствия я среща – всуе!
Отвсякъде долиташе: „У-у, напаст; грозота!!!“
От хулите така ѝ загорча, че апетитът ѝ
напълно спря.
Зави се на кравайче и се сгуши.
Замислена за своя стил, се умърлуши.
– То мене кой ли ме обича?
Живот такъв в самотност ме обрича!
Страдание разтърси гъсеницата клета.
За първи път усети болка във сърцето.
Но слънчева надежда в нея трепна.
Откритие направи и това я сепна.
Припомни си майка ѝ какво ѝ завеща –
да пие сок и да лети с крила.
Желание единствено в душата ѝ узря –
да носи и да дава обич на света.

284

Марияна Василева
Това откритие неземно радост ѝ донесе,
че се опита да го превърне в песен.
Но вместо песен, нишка тънка се разплете,
таз нишка мъничка пашкул оплете.
Какво се случи вътре никой със сигурност
не знае.
Единствената Любовта е, която в тайно вае.
И в ясен ден светът омаян млъкна във почуда:
от какавидата политна прекрасна Пеперуда!
Любов и обич
Велико чудо Господ сътвори
и Лазар мъртъв върна към живот,
за да повярват и най-слепите дори,
че Божий Син е слязъл в тоз народ.
До този подвиг тъй велик
жест скромен нека сложим,
към Бога в тяло и човешки лик,
жест благоговеен, с всеотдайна обич.
Мария – Лазаревата сестра –
с миро нозете му помаза,
а после ги отри с коса –
безмълвен пример ни показа.
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Роза
Повяхна розовият цвят –
раздал ухание, възхита,
дошъл за малко в тоя свят,
с копринен шум полита.
Без скръб за тъжния финал
изпраща мъдро храстчето бодливо,
със благодарна радост, не със жал –
Божествена идея, родила нещо живо.
И всеки миг от нашия живот,
във който сме превърнали на дело
една идея светла във завършен плод,
осмисля пътя на семето, към Слънцето поело.
Приятелство
С приятеля не мериш дадено и взето,
дареното дошло е направо от сърцето.
Приятелството не е дълг, то свобода е
и стойността му е безценна – радостта е.
Приятелството носи лекота,
утеха е във скръб и теглила.
Приятелят ти дар е от съдбата
до теб ли е – усмивка грее на устата.
Приятелят – вълшебно огледало –
светът във него е красив изцяло.
Благословен приятел, който има –
и всички да сме живи-здрави до амина.
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Художник
Поклон пред Лили Димкова
РЪКА – творящ, магичен мост,
по който слизат образите светли
на минало – галерия от дух и мощ,
величие и святост – кръста си поели.
СЪРЦЕ – лъчиста, чиста топлина
изприда нишка – вяра към Небето,
с вдъхновение от Вечната Виделина
долавя бъдното в послания-портрети.
ЛИЦЕ – обляно в обичлива мекота,
черти и жестове, рисуващи душата,
откриват деликатност, милост, простота –
наследие благословено, дадено ѝ от съдбата.
ХАРМОНИЯ – на форми, багри, светлина –
парченца от Свещената Природа, подарени,
съхранили и движение, и красота,
мистични истини в платната споделени.
ПРИЕМСТВЕНОСТ, синовност, доброта,
жертвено служение и скромност
са все завети, слезли от ДУХА,
и сила, които имат за това готовност.
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Раждане на Новото
Мъж, Жена, една Вселена.
Дете в утробата отправя се на път.
Любов и тайнство във ръце поемаш.
Животът нов пулсира в малка гръд.
Безпомощни са тя и то пред тебе.
Доверие и обич орисват твоя син.
Тихо, с радостта започва Ново време,
от днеска посветен си в бащин чин!
Към света
Бог ме учи в теб да виждам само хубави неща,
от доброто да съзиждам храм на моята душа.
Бог ме учи да Го любя и в най-малките неща,
вярата си да не губя и да победя страха.
Бог ме учи как да пея и със Дух, и от Душа,
с песните Му в нас изгрява Вечната Виделина.
Бог ме учи. Бог е Благост. Бог е Милост, Светлина.
Бог Единствен внася Радост, Мир, Любов и Красота.
Бог е, Който ме повдига, само Той за мен следи.
Негова е всяка сила, световете що крепи.
Бог е моята опора. Бог е Святост, Мир и Бряг,
Канара за всички хора – Триединен Бог Всеблаг.
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Мария Славкова
Богородица
По всички континенти,
		
държави,
			
градове
Исусовата майка
		
Мария се зове.
Аз съм Мария, но не съм светица –
сред хората не ходят Богове!
Че всички – малки и големи –
си имат свои грехове.
С име на светица –
не искайте от мен да съм безгрешна!
На тази земя днешна –
пияна от любов,
		
настръхнала в омрази –
човекът е човек,
ако Бога в себе си запази!
С име на светица –
натрупала съм грях след грях...
И най-големият от тях –
родила съм се със сърце на птица!...
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За радостта
Пред портите на твоята душа
се вие светъл път на Радостта.
Дори понякога да е незрима,
ти знай, че нея винаги я има!
Това е радост от срещи по друма,
това е радост от благата дума,
а тази тук – от стих, от песента,
от цвете и от сбъдната мечта!
Не, не заключвай своята душа –
тя нека бъде Храм на Радостта!
Дори да е като трохичка дребна,
тя дава сили! Тя ни е потребна!
И нека всеки мине през света
с една душа – гнездо на Радостта!
Стълба към Радостта
Казват, че Бог бил създал човека от кал,
за да си остане земен... И му завещал:
„Господар си на тази Земя и винаги творец на блага!
Всичко вехто, непотребно, разпиляно вляво, вдясно,
дори да е много дребно – загрозява и става опасно!
Овреме го ти събирай и го рециклирай!“
Но човекът все забравял тези бащини слова
и след себе си оставял вместо езера – блата!...
Честичко, при дълго взиране във човешката душа,
откривал за рециклиране завист, злоба и лъжа...
Стенела Земята наранена, с отпадъци разни заразена...
„Господ гледа ни отгоре как навсякъде мърсим!
Трябва нещо да се стори – Природата да спасим!
От съвести, сърца, воля – дружно стълба да си построим!
И да стъпим по-нагоре – Красотата да спасим!
Беден ще е без нея светът – Добродетелите няма да цъфтят!...“
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Разцъфтяване
Най-пролетно е младост да цъфти!
В очите ти разпалва тя искри!
Лицето ти като трендафил грее
и влюбено, сърцето пее, пее!
Най-радостно е да цъфтят мечти –
надеждата в душата ти кълни!
Примамват те далечни върхове,
незнайно как – порастват ти криле!...
Най-прелестно е да цъфтят цветя,
да кипват в цветна пяна дървеса,
сред птичи песни, багри, аромат –
вълшебен става този земен свят.
Че под седефения небосвод
в цветенца се заражда нов живот!

Илюстрация: Ангелина Михайлова

295

Мария Славкова
Златното зрънце
Какво е житеното зрънце?
Една заспала капчица Живот!
Под ласките на щедро слънце
покълва то, расте и дава плод.
Засеят ли се милиони –
свежени с благодатни дъждове,
жетварско лято на поток ги рони
от зрели, тежки, златни класове.
Да беше песъчинка дребна –
не ще го види никоя душа,
защото тя е мъртва, непотребна
и не пораства никога в скала...
Зрънцето – във безбройно братство –
надежда е за цялата Земя!
Пораства в хляб! Свято богатство,
което храни всички на света.
На хората от Бога подарено –
хлебно зрънце, бъди благословено!
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В полите на Странджа
Гледайте, очи, гледайте,
гледайте, нагледайте се:
на седефени небеса
и злак-зелени поляни,
на вихри, снежни чудеса
и на къдрави балкани...
Слушайте, уши, слушайте,
слушайте, наслушайте се:
хайдушка Странджа как пее,
какво си шепнат листата,
сребро Велека как лее
и как въздиша тревата...
Гледали очи, гледали,
ала се ненагледали...
Слушали уши, слушали,
ала се ненаслушали...
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Мирим
*
ВЗЕМИ това, което ти се дава,
използвай го до съвършенство,
върни го без ръжда,
за да ти се даде
още по-чисто отпреди.
Това е ЖИВОТ.
*
СВЕТЛИНА, СВЕТЛИНА, СВЕТЛИНА,
бъди вечно такава,
каквато Отец те е сътворил!
Светлината е полет
към голямото величие
и усъвършенстване
на Дух, Душа, сърце и ум.
*
ЕХ, ТИ, НЕБЕСНА СВЕТЛИНА,
тъй желана от нас, моля Те
да осветиш нашите умове и сърца,
за да вникнат в Твоята Същност,
която дарява само ЖИВОТ
и пак ЖИВОТ за вечни времена.
*
ВЕЛИКО нещо е да наследиш Божието Царство,
което е изпълнено с големи, величествени,
красиви, светещи трептения на Светлината.
Това е великолепен Танц на Божията Светлина,
който се носи с вихъра на определена вибрация
на Създателя.
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*
ЛЕТИ, ЛЕТИ, ЛЕТИ
с устрема на Първи Лъч
на Светлината!
Прегърни го
в своите обятия –
той е този, който
ще те озари,
ще те възнагради
и ще те разкраси
да полетиш
в Небесните простори
на свобода, на воля!
*
О, НЕБЕ, НЕБЕ,
от Бога създадено,
за Бога създадено,
родило мислещи същества,
с бликаща Любов и Светлина
от Единосъщна Троица Света:
Бог-Отец, Син Христос, Светия Дух.
*
БОГ Е СИЛА, Която втъкава
Светлина в съзнанието,
за да се оформи
чистата и права мисъл,
от която се раждат
чистите и светли дела.
*
ВЕЛИКИ са Божиите незнайни пътеки,
по които трябва да мине човекът.
Разбира се, докато достигнете до Христа,
пътят е дълъг процес, знай това.
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*
КОЛКО Е КРАСИВО да си ученик –
в бяла дреха, която те обвива
и с Бяла Светлина, която те свързва
с Божествения Аз, а именно със Създателя
на Върховната Божествена Светлина –
Любов, Мъдрост, Правда, Истина.
*
ОБИЧАЙ ВСЕМИРА!
Ти си частичка от него,
частичка от Божията Същност,
частичка от Частта.
Всичко това дава
един синхрон в мига –
настоящето, бъдещето –
или по-точно, Вечността.
ИСУС
Родих се в чудна нощ за доброто на човека,
за Славата на Отца.
Изпих чашата с горчилка, която остави
следа във Вечността.
Направих път труден от Земята до Небето
и от Небето до Земята.
Пътят е трасиран за извисените души.
Мястото до Отца е осеяно със Светлина
и аромат на теменуги, носещи нежността
на Божественото дихание.
Дихание-живот в простора –
това е нашият Баща – любим и неотразим
във Вечността.
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Условия за растежа на Духа
Любовта да е основа на Душата ти.
Любовта е Лъч, от който се ражда добро.
Приложи чиста Любов към ближния.
Подай ръка на страдащия.
Внеси Светлина на изпадналия в беда.
Бъди милосърден и щедър.
Разкрий широко сърдечността си.
Вярата е основният мост, по който трябва да вървите
неотклонно.
Светлината е Пътят на Живота.
Мъдростта е знание и опитност.
Правдата оформя нещата докрай.
С Истината си победител.
Смирението ражда Милостта.
Милостта ражда Смирението.
Смири се, та да се обградиш от врага.
Смирението е един връх към Невидимото.
Търпението предпазва душата от разпра.
Търпението те учи на мълчание и издръжливост.
Търпението стоически калява волята, която е основа
за осъществяване на Божествените дела.
Точността – работете върху нея, тя оформя характера.
Не бързай в мислите и действията си.
Разсъждавай с буден ум.
Улови мига с интуицията си.
*
ДОБРОДЕТЕЛТА е Божествена врата, която стопява
прегради.
Откликва Душата на нежността, дошла от сърцевината,
изпъстрена с цвета на диаманта, който ни огрява отвътре,
като внася мир и разбирателство – за чист и свят живот,
Живот, роден от Вечността. Това е ДОБРОДЕТЕЛТА.
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*
АЗ ТАНЦУВАМ,
защото съм изпълнен
с Великолепната Ти Светлина –
Величествена Майка Тя,
Която вечно се раздава
безрезервно на своите деца.
И как ги гали нежно Тя,
събужда ги от зимен сън,
привнася нотката на Пролетта
в тупкащо сърце-душа,
да заиграе, да се слее
с ритъма на Слънчевия Лъч,
пристигнал от Небесните простори
по зазоряващия път.
*
ТЪЧЕТЕ, тъчете с Любовта.
Градете, градете с Мъдростта.
Оформяйте реалността с Истината.
Така ще успеете да станете
Деца на вашата Вселена.
*
ПОМНИ: Бог е твой приятел –
единствен, безкористен!
Обичай Го!
Така обичаш и себе си.
*
БЪДИ БУДЕН ВИНАГИ!
Носи чиста съвест.
Подхранвай я със СВЕТЛИНА.
Реализирай дейностите навреме,
обличай ги в красиви форми,
от които да блика
радост и наслада за Духа.
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ВЕЧЕРНА МОЛИТВА
Татко наш,
Ти Си наш покровител.
Опази нашия Дух и тяло от тъмнината.
Обвий нашите тела в бяло,
та да станат невидими,
да оцелеем за деня,
в който трябва да работим
за Славата Божия
и за устойчивостта на нашия Дух.
Амин.
*
ЕХ, ТИ, ВСЕЛЕНСКИ СЪЗДАТЕЛ,
тъй неуловим, недоказуем ваятел,
но на нас ни стига и ние ценим
Твоята Светлина и топлина,
които безрезервно раздаваш
на малките и големи създания
и на Великите Същества, работещи
за Твоята Слава във Вечността.
Света Троица винаги сияеща,
усмихваща се на своите деца,
галеща ги нежно по глава,
да се пробудят и да поемат
пътя на Доброто – на Любовта,
Вярата и Надеждата;
да се оформи единната мисъл
за Правда, Братство, Равенство
и всички да заживеят
в Мъдростта и Истината.
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Благослов
На Новата жена
Където минаваш, да цъфтят цветя,
води да потекат, да блеснат слънца.
На жадните да носиш от Извора вода,
на гладните да даваш словесната храна.
Пътят ти е труден, кръстът е Любов.
Себе си пожертвай за Живота нов!
Всекиму път давай – помагай и пази
Истината свята – обета свой помни:
Доброто да опазиш в своето сърце,
на всеки да помагат твоите ръце.
Безспирно работи, Новото твори –
нивата засявай, време не губи!
Мъдра и смирена, силна и добра,
бъди благословена – ти, Новата жена!
Звездите гледай, съдбата си чети.
Вярвай и обичай – сама звезда бъди!
Изгреви посрещай с чисти очи,
зората отпивай. Единствена бъди!
Укрепвай с Вяра, Надежда и Любов!
В Истина се подвизавай, за радост –
благослов!
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Песента на светулката
Малка съм светулка – шепа Светлина.
През света пътувам, пея и летя:
„Топло е сърцето – светъл е умът.
Блага е душата – силен е Духът.“
Малка съм светулка – шепа Светлина.
В Любовта живея, светя и летя.
Пролетно алегро
Върхът се взира във очите ми
и шепне на сърцето ми: „Ела!“
И през гори, и през поля
тук идва, цъфва Пролетта.
Със дъх на рози и със небесна синева
тя обещава: „Животът ще е красота!“
Учителка
На Божията нива се трудѝ!
Работѝ! Работѝ! Работѝ!
Ори и сей, и прекопавай –
на Божията воля се надявай.
Слънцето посрещай с радост
и сърце изпълвай с благост.
За децата Светлина бъди
и на обич ги учи!
В новото ги възпитавай
и със сила ги дарявай:
в здраве да растат и крепнат –
Новия ден да посрещнат!
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Сън
Малка книжка попадна в моите ръце.
И в миг превърна се на птичка –
с разперени криле.
Полетя към Небосвода,
а в моите нозе падна малко,
				
беличко перце.
„Учѝ! – дочух гласа ѝ отдалеч –
				
Времето лети!
То е птица бяла – обърнеш се, тя вече
					
отлетяла!
Работѝ! Доброто сътвори!“
Небесни очи
Езерни води – Небесни очи –
в сребърни звуци трептят,
карат душата да пее.
Езерни води – Небесни очи –
раждат любов и мечти.
*
Душата ми е птица.
Небето – пристан бял.
Небе и птица –
сбъднат блян.

307

Илюстрация: Наташа Балабанова

Наташа Балабанова
Усмивка
Бягам с реката.
Как ще ме спреш?
Вливам се в струя
от водовъртеж.
Тичам надолу,
навред напоявам.
С лъчите се сливам
и радост раздавам.
Скрежът се пука
от буйна вода.
Топя снеговете
с топла ръка.
Чудни цветя
вият се вред.
Грейвам с усмивка
в жълт слънчоглед.
Музика
Музиката влиза навсякъде:
през прозорци и през врати.
Тя в телата ни се заселва –
всеки атом там посети.
Музиката нашепва ни нежно.
Тя винаги ще ни утеши.
Музиката няма предели.
Ще повярваш ли ти?
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Капки любов
Пак рисувам по белите покриви.
Причудливи комини градя.
И събирам по пясъци мидите –
цветни стъпала да творя.
По терасите, грейнали в утрото,
пак редя аз елмази безброй.
Днес ще сграбча лъчите на Слънцето –
ще ги хвърля във златен порой.
Най-отгоре, над всичките къщи
ще поставя добрата Луна –
да ме пази от зли предсказания,
да ми бъде попътна сестра.
Щом разлистя поредната страница
в многоликия пъстър живот,
под звездите ще тръгна със песен,
вечно търсеща капки Любов.
Ученичка
Някъде далеч оттук
срещнах те като насън.
Беше всичко ти за мен.
Чудото дойде отвън.
Моят стих се люшна в миг.
Сгромоляса се отраз.
Аз разлистих твоя свят –
по-различен, непознат.
И се втурнах да чета
теб и другите класици,
и по стъпките вървях
на добрите ученици.
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Не за ден и не за два
материала усвоих.
А след няколко лета
даже се преобразих.
Виж ме днес съм по-различна!
Аз съм много по-добра.
Най-добрата ученичка
на Учителя в класа.
Герои от моите книжки
Обичам книгите ми да говорят
и да разказват чудеса.
Героите ми да се радват и да спорят
или да търсят Любовта.
Щом свърша книжката си, ставам тъжна,
защото ме напуска чуден свят.
Измислен е, но той е тъй реален.
Отдалечава се. Усещам хлад.
Пак в погледа ми всичко оживява
и виждам как ми махат със ръце
героите в онези мои книжки.
Дочувам музиката на далечни светове.
Все по реката на познанието плавам
и своя дух изграждам ден след ден.
През грейнали прозорчета надничам
към хората, приличащи на мен.
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Цвете в душата ми
Оплитат се в дантели бели
вълните буйни покрай мен,
в пристанища случайни спрели
в усмихнатия, топъл ден.
Морето синьо в мен навлиза,
разтваря моето сърце.
Намира бисер в раковина,
стаен от дълги векове.
Цивилизации се сменят:
едни си тръгват, други идват.
Коя ли в мене днес ще дойде –
с морето синьо да изригна?
И слънце златно да опръскам
със бисери хилядоцветни.
Когато в себе си се върнах,
в душата ми поникна цвете.
Съвършен
Ти светиш и в очите ти елмази
се отразяват в моите очи.
Ти грееш и сияние разливаш,
и топъл лъч в косите ми блести.
Ти пееш. С песента пътувам
нагоре, някъде далеч.
Ти ме затопляш и ти се любувам,
и красота се сипе в чудна реч.
Докато живея, само теб ще гледам.
Ще те усещам. Ще си в моя ден.
В нощта и в бурята, и в нея
аз виждам образа ти съвършен.
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Щрихи на поет
Гъмжи от хора. Тук е пъстро.
Какво щастливо общество!
След време може да възкръсне
един от нас, дано!
Зрънца от радост с пълни шепи
художникът раздава днес.
И някой може би усети
в стила му щрихи на поет.
Под брястовете и липите
надежда тихо разцъфтя
и ароматът литна бърже,
зарадва хиляди сърца.
И щъркелите китки носят.
Хей, вижте, Пролетта дойде!
Цветя събират днес момите,
за да ги вържат на венче,
което слагат на косите.
После се хващат на хоро.
Гъмжи от хора. Тук е пъстро.
Какво щастливо общество!
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Никола Волеров
***
Вълшебен блян, космическо светило,
на теб, като на светещо возило,
аз мислено се качвам и пътувам
в безкрайния незрим Всемир нечуван,
за да се спуснем, палави и луди,
като соларни пеперуди
в стройната ни Слънчева система –
човеците-земляци да учудим –
на родната Земя пак да ме снемеш.
Веднъж преминал с теб Безкрая,
съм в равнина любима, плодородна,
заключена между море и Дунав пълноводен,
за да заключа: „Тук е раят!“
А той за мене е България –
между двете земни полушария.
Разрешението
Откъс от поемата „Към светъл връх“
– Ти даде Светлина и даде Топлина!
Дай Празник на туй място
за Бялото ни братство!
– За вас са Моите: Път, Истина, Живот.
Вървете в Моя път,
макар и в грях, хомот,
към Истината с порив
в Познанията чудни.
Обичайте Живота
без смут и без заблуди!
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– Във Светлина се ражда мисълта,
последвана от Любовта,
а Любовта пък ражда Свободата –
та Свободата на Духа е същността.
Разбирай по мисловен път нещата.
Пристигнали на празника
на рилски връх висок,
за посветеност
и за вяра чиста в Бог –
Син Божий тук изпратен
над Земята плодна
на древните тракийци –
Земята хлебородна.
Тук храм издига всеки
на тоз планински връх,
достигнал го със Устрем,
едва поел си дъх.
Затуй тук чрез молитва
се извисява Дух.
Молитва I
Откъс от поемата „Към светъл връх“
„Един е Бог и с обща сме молитва
от Авраама до Иисуса Христа.
Един е връх за мойта, твойта вяра,
там, где Душа катарзиса изпитва.“
Боже мой, за мене си
Единството в света.
Експанзия е Твоята изява.
Хармония е Мъдростта Ти,
коя в Природните закони зазвучава.
Екоцелостта от форми живи
са Любовта на Истината в Тебе.
Представи и стремления – вътрешно активни;
за мене си Познание за реалността в света.
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Боже мой, за мене си Монади.
Абсолют си също Ти за мене.
Извън съзнанието – свят обикновен.
И Естество, изменящо се безгранично,
но с отличаваща се Единица.
Ти, Логос – мой световен Разум,
душевната ни същност в пределите
на свят пречист.
Природата /отворената книга/ –
моя е съдба.
А добродетелите Твои
са най-човечната творба.
II
(Към всички)
А ти, човеко, си проявата на Любовта.
Съвършенство в еволюцията ни е целта.
Представител си ти на Дух първичен.
Душата ти е свързана със свят физичен.
Със Силите природни ти си свързан,
с човешки: Ум, Сърце и Воля.
Облагородявай и физическата своя същност
във тоя свят, задъхано забързан;
че имаш и звездица пътеводна,
че имаш ти безстрашния орел за пример,
че имаш сред море пътеките светлинни,
поляни в цвят и четирилистни детелини.
Сроден си ти със Слънцето в небето чисто
и с въздуха сред пустошта ефирна.
Сроден си и с водата бистра,
и със Земята ни – кърмилница.
Сроден си и с рода си, и с народа,
и с избраницата си в живота.
Затуй живей с Добро и Красота –
с невидимия твой Творец в света.
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Николай Доганджиев
Мъничко зрънце
Мъничко зрънце посях
в своята душа,
полях го с Любовта
и нива избуя.
Роди огромни класове,
изпълнени с Любов.
Полях и тези класове
обилно с Любовта –
и мигом всичко заблестя
с искряща Светлина.
Обичам малките зрънца,
те раждат Любовта.
Зрънцата важни са в Живота,
те водят към Христа.
Да открия Бога
Живея аз на този свят
и Тебе търся непрестанно,
но нигде аз не ще намеря Те,
ако не Те открия в мен.
И нека вслушаме се ние
в ритъма на нашите сърца.
И нека да помислим ние
с чудните си умове.
И нека да напрегнем всички клетки
в нашите Божествени тела.
И нека всеки да открие Бога,
във всеки да царува Любовта.
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Храмът Божий
В този Божий Храм Свещен
аз живея всеки ден.
Слънцето ми е Светилник,
що ме води към Отца.
Свод за мене е Небето,
свещи пък са ми звездите.
Полъхът на нежен вятър –
туй пък е Гласът на Бога.
Всичко е така прекрасно,
всичко е така красиво.
В чудно място аз живея.
Чуден свят е Храмът Божий.
Да живеем с Отеца Наш Небесен
Животът е прекрасен,
животът е чудесен,
когато го живеем
с Отеца Наш Небесен.
Откак света създаде
до днешний ден чудесен
Отец един и същ е
и Той Любов ни дава.
Градиме ние кули,
градиме мавзолеи
и гробища безкрайни,
със страшни там табели.
А нежно Той ни гледа
и тихо ни се смее,
тъй лекичко подухва
и всичко наше рухва.
И Той пак ни се радва,
и чака ни да се събудим,
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очите да отворим
и Него да Го видим.
И чака да се върнем
с Него да живеем.
Забравили сме ние:
Духът живот ни даде,
Духът, що в нас живее,
и ние в Него също.
И мъчиме се ние
светът да бъде страшен,
а той е тъй прекрасен,
а той е тъй чудесен:
в него да живеем
с Любов и песен.
Животът е прекрасен.
Животът е чудесен,
когато го живеем
с Отеца Наш небесен.
Вдъхновение
Въздух дишам тъй прекрасен,
той изпълва всичко в мен:
и усещам аз наслада,
и усещам: Бог е в мен.
Въздух дишам тъй прекрасен,
светъл, вкусен и лъчист.
Той ми носи вдъхновение.
Той изпълва ме с Любов.
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Да страдаме с усмивка
Да се научим в тоз живот
страданията, що ни идват,
да ги приемаме с усмивка.
Защото те урок от Бога са
и чудна придобивка.
И нека ние да помогнем
на всеки Божи брат.
И нека смело ние, братя,
да ходим все напред.
И нека рамо да положим
под всякоя греда,
като Христа ний да я носим
до края на света,
като Христа ний да я носим,
да стигнем до Отца.
Дъжд светъл и чист
Обичам аз бос да танцувам в дъжда.
Той измива тъгата в мойта душа.
Той винаги нежен е, той винаги мил е.
Сияе след него светът с чистота.
Сияе природата чиста, ухайна,
кристален е въздухът – нежен, лъчист.
Красива под Слънцето,
усмивка ми дава – цветна, омайна Дъга.
И мигом в мене светът обновен
ражда се в новия ден,
и виждам аз как струи Любовта,
и разлива се Тя по света.
Обичам дъжда светъл и чист,
той внася в мен Любовта.
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Природата така прекрасна е
Природата така прекрасна е,
тъй чудно приказна, красива.
Тя наша майка е, тя тъй любяща е,
към нас безкрайно отзивчива.
Тя нежно гали ни, тя всичко дава ни,
тъй щедра, ласкава и жива.
И аз ви моля, о, мили братя,
да бъдеме и ний такива.
Слънчеви деца
Слънчеви деца долитат,
изпратени от Бога.
Те раждат се на нашата Земя,
поникват изобилно.
Като чудни житни класове,
те ни дават Любовта си.
Те пеят ни с нежни гласове,
опитват се да ни събудят
от този сън безкраен –
да видим Слънцето и Бога.
И казват ни те ясно:
Отец ни люби и ни чака
от сън дълбок да се събудим.
От нас Той иска да работим,
да мислим и да любим
все, що Той за нас създаде,
с безкрайна, безгранична
Божия Любов.
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Изгрев
Слънцето изгрява, небето осветява.
Зората се пропуква, нахлува Светлина.
И лъч към мен долита с нежна топлина,
сърцето ми той гали с чудна мекота.
След него ме връхлитат безбройните лъчи,
небето озаряват и виждам чудеса –
как мракът бързо бяга, залят от Светлина.
Изгрява Светлината в моята душа,
пропуква се в нея искрящата Зора
и порив тя ми дава, тъй силен и блестящ,
да пея, да живея с Бога аз в едно
и всичко да огрея с Радост и Любов.
И птичките запяват. и въздухът сияе,
и в мене зазвънтяват най-чудните искри.
Усещам аз във мене как пламва огън нов,
усещам аз във мене безкрайната Любов,
която Бог изпраща в нашите сърца,
и Светлината пламва в моята душа.
Благодаря Ти, Боже, за този изгрев нов.
Благодаря Ти, Боже, за Твоята Любов.
И вдъхновен, поемам пътя в този ден чудесен,
и птичките ми пеят онази чудна песен,
що води ме към Тебе, о, Мили Татко мой.
Вървя, по пътя си вървя,
вървя с Любов и песен,
и нежно вдишвам аз от Теб,
от Твоята Любов безкрайна,
и зная аз, че Ти Си Пътят
към Вечно просветление.
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ХАЙКУ
Била съм,
връщам се
да се намеря.

Душата ми, усмихната,
срещна по Пътя
Любовта на Учителя.

Няма дъх.
Слънцето увисна
в кладенеца на небето.

Зеленото вретено на тополата
щръкнало, забучено
на облака в къделята.

Тъмнината не спи,
със сълзите на самотните
тихичко плаче.

Сандалите ми, прашните,
тичат
с белите крака на пътя.

Жълти ниви
хляб пекат
на лятото във фурната.

В чашата –
слънчеви зайчета
пият вода.

Дълбока тишина.
Листо заплува....
и потъна.
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С очите си мокри
дъждът
през прозореца гледа.

На хълма – църква.
В нозете й
морето Богу се моли.

Илюстрация: Петя Брайкова
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ПО ПЪТЯ КЪМ СЕБЕ СИ
Колко пътища трудни преминах.
Колко радост и скръб преживях.
След илюзии тичах години,
но сърцето си тъй опознах.
А приятелство щедро дарявах.
Врагове да създам „не успях“.
Все прощавах и после забравях.
Много болка лекувах със смях.
Древно правило взех наготово
и чрез него в живота разбрах –
всяка мъка стъпало е ново
към върха, дето мъдрост съзрях.
И чрез вяра, чрез мисъл и слово
аз към себе си сякаш вървях.
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МОЯТА МУЗИКА
Моята музика живее в стиха.
И родните букви са звучните ноти.
Ключ сол е навярно за мен любовта,
родена и дишаща в мойте куплети.
В тях оживяват чаровни лица,
мечти и надежди, и спомени мили.
Разбиват се често съдби и сърца,
и пак се възраждат – по-силни, по-живи.
Моята музика живее в стиха,
закопнял за любов и за нежност от теб.
Ту спокойна е тя, ту е плод на страстта,
ту пропита с тъга – песента на поет.
Моята музика е в мойта душа,
преродена, пътувала век подир век.
Идва любов
От любов към нощта
тихо гасне денят
и предчувства раздялата в здрача.
И с искрящи звезди –
разпилени сълзи,
след това пак небето ще плаче.
Сребролика луна –
срамежлива жена,
ще закрие лицето си с облак.
Ще рисува с тъга
всяка сянка в нощта
своя тъмен и приказен замък.
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Колко много тъга...
Изведнъж... Светлина!
Две очи със цвета на небето.
Водопад от коси
като златни лъчи.
Сладка болка... Нежност в ръцете.
Щом се сливат така
радост, трепет, тъга,
значи с обич се пълни сърцето.

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Сняг
Снегът е, може би, разлюбен дъжд,
на който са отнели топлината.
Дъжд, побелял от мъка изведнъж,
превърнат на снежинки от съдбата.
Сам вятърът, безкрайно възмутен,
все търси сред дърветата вината
и вледенява пътя, отреден
на болката – променяща нещата.
И аз съм като този сняг, уви.
Но вярвам – ще ме стопли твойта нежност.
Ще ме превърне в радостни сълзи,
отнели горест, зло и безнадежност.
Във влюбен дъжд ще ме превърнеш ти,
докрай забравил спомените снежни.
Предчувствие за пролет
Погали Слънцето с любов Земята
и с кърпичка от слънчеви лъчи
изтри денят сълзите на стрехата,
огледала се в моите очи.
Два гълъба, като зеници тъмни
в ирисите сини на небето,
политнаха по пътищата стръмни
към Слънцето, с мечтите на сърцето.
Промоции на птичи песни правят
дърветата. А с пролетния зов,
от пепелта на спомените стари,
възкръсва, като феникс, порив нов.
И слиза на сърдечните ни гари
магията, наречена Любов.
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АЗ СЪМ ИЗВОР
Колко отговорно е това –
аз съм извор – от сърце да кажеш.
Трябва да си пълен с доброта
и с добри дела да я покажеш.
Трябва от сърцето си, с любов
щастие на други да даряваш.
Трябва да си винаги готов
да прощаваш, после да забравяш.
Чист и честен ти да си докрай.
Светлина да носиш и да даваш.
И достигнал своя земен рай,
ти за другите да го отваряш.
Чак тогава имаш право, знай,
да си извор, жажда утоляващ.
КАТО ПРЪСТИТЕ
Погледнете вашата ръка.
Пръстите са толкова различни,
а живеят дружно на дланта
и навярно братски се обичат.
Те създават много красота.
Може и с любов да ви погалят.
И от страх и сива самота
най-приятелски да ви избавят.
Нека като пръстите така
сме единни и живеем дружно.
Пръсти от приятелска ръка.
Убеден съм, за това е нужно:
вяра, обич, честност, доброта.
Хора, направете го възможно!
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Илюстрация: Тошко Мартинов
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Пролет
Далеч е вече зимата студена
и нейната безбрежна белота,
на власт сестра ѝ, преродена,
се върна с нова пъстрота!
Разстла се слънце по земята
и стопли нашите души,
и пеят птички в небесата,
живот в сърцата ни кипи!
И дните са осеяни със радост,
и всяко същество сега работи,
ефирът ни дарява с младост
и всичко прави се по ноти!
Там нейде, в синьото небе,
защракал щъркелът се рее,
а долу, в родното поле,
ветрец житата ни люлее!
И аз се радвам от душа
на тия прелестни вълни,
загледан в тази красота,
очите къпят се в сълзи!
Навред се носят аромати
и багрите са тъй вълшебни,
прелитат всякакви крилати,
пленяват ме благата земни!
В сърцето радостта трепти,
в ума ми блика Светлина
и глас Божествен ми шепти,
че всичко туй е Любовта!!!
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Водата
Денят наистина беше великолепен – въпреки все още
тържествуващата календарна зима. На безоблачно-лазурното, ведро небе Слънцето се усмихваше очарователно и топ
ло, от което ледената броня под краката на хората омекна, а
пухкавите, нежни завивки от сняг натежаха, сплъстиха се и
започнаха да се топят. Топлият вятър, който духна от запад,
усили този естествен процес. В поцинкованите улуци на къщите се стекоха първите капки и скоро от чучурите и водоскоците весело се занизаха тънки, а по-късно и по-дебели неспирни струйки вода, които се хвърляха с главата надолу от
ръбовете на къщите. А водата, останала заклещена между керемидите и снега по покривите, не издържаше задълго това
си незавидно състояние и понасяше на раменете си цялата
тежка маса, плъзгайки я и свличайки я надолу. Така снегът
слизаше по покрива и увисваше като допълнителна стряха във въздуха – до мига, в който внезапно не се отчупеше,
падайки с тътен до стените на къщата. И грохотът на тази
лавина често стряскаше хората, защото беше като тътен от
земетресение. Опасни бяха тия стръмни покриви, които изтърсваха безотговорно сплъстените си снежни похлупаци.
Ето защо хората трябваше да се пазят! Трябваше да внимават
и със замръзналите висулки, които понякога надхвърляха и
метър дължина, увиснали злокобно над главите на преминаващите отдолу. Изобщо сняг, лед и вода в тези последни
зимни дни като че ли се бореха за превъзходство. Естествено, те бяха от едно естество, но Водата бе предпочитана от
Слънцето, което сега побеждаваше своя упорит космичен
враг – студа, като за сетен път разваляше вцепеняващата му
магия и отново освобождаваше своята Любимка от ледените окови. Така Водата бързо се съвземаше, като след дълъг и
здравословен сън, протягаше гъвкавата си, елегантна снага и
с пъргавината на младостта се понасяше безгрижно по уличните ленти, прекосяваше кръстовища, благославяше полянки, премахваше попътни препятствия, весело се премяташе
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над други, като блясваше засмяно и шуртеше звучно, заобикаляше ограждения, блъскаше се в камъчета, пръчки и
стебла, закачливо се разплискваше пред стъпките на хората,
спираше от време на време забързания си ход, отпускаше
променливата си същност в задръстените от лед и сняг оформили се вирчета и внезапно, импулсивно, с приповдигнато настроение, тя, Водата, отново, с устремените си ручейчета и поточета, хукваше неудържимо, смело и шумолящо към
някаква далечна и загадъчна цел. И кой знае? Може би тя
смътно долавяше или помнеше, че нещата се повтарят, прераждат, макар и в по-нови времена и пространства, както и в
по-нови форми, а точно това я караше да тича, да лудува, да се
радва под слънчевите лъчи – защото един ден, просмукана
от корените на растенията, извисила се в техните листа или
просто залежала в някое малко или голямо земно корито,
тя, Водата, щеше да се освободи от тежкото си тяло и да полети нагоре във вид на пара, като безплътен дух – безгрижна
и лека, тръпнеща и въодушевена, тя щеше да докосне самото
небе, да се обособи в прекрасни влажни мъглявини, които
щяха да се пропият със слънчева светлина и да блеснат във
вид на девствено бели облачета, различни едно от друго и
радвайки се едно на друго. Така заедно, по собствена воля,
и подтиквани от невидими небесни сили, те щяха да се понесат на тържествено дълго пътешествие в различни посоки
на света, към безкрайни хоризонти и отвъд тях, над далечни страни и причудливи кътчета. Очите им навярно щяха
да видят смайващи планински вериги, мистични пясъчни
пустини, безбрежни, вълнуващи се океани, неземно цветущи долини, величествени джунгли, буйни реки, огледално
гладки лагуни, разкошни тропически острови, плаващи
айсберги, зашеметяващи каньони, екзотични оазиси, изумителни същества, тайнствени птици, растителни гиганти,
селища, пътища, превозни средства, хора от различни раси
и култури, и какво ли още не!... Ето това щяха да видят тези
малки облачета и плувайки по всичкия този неземен безграничен път, тя, Водата, превъплътена в безброй свои лица и
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на безброй различни места, щеше да събира впечатления, да
чува чудни слова, да се насища с топли чувства, да се радва
и обогатява с така милите и гальовни слънчеви лъчи, докато един ден отново слезе на Земята с цялото си богатство и
благословение. Да! Затова си струва да живееш, да се превъплъщаваш и да страдаш понякога. Това е нещо красиво
и неустоимо, прекалено чисто и приятно, дивно и лъчисто,
неподдаващо се на обяснение и описание. Това е Любов! И
тя, Водата, е рожба на тази свята и чиста Любов, част от нея,
Символ на Живота. Водата понякога проникваше в почвата, тържествуваше с белоснежните гребени на океанските
вълни, приютяваше и радваше в топлите си пазви всевъзможни същества, изпълваше кристално чистите сълзи на
извисените души, къпеше и лекуваше телата на страдащите,
чистеше и пробуждаше съзнанието на мнозина, оформяше
блестящите сферички на росните капчици, подсилваше освежителните сокове на плодовете, оживяваше вълшебните
багри на цветята, утоляваше жаждата на всичко живо. Та
нали Водата бе посредник между духовния и физическия
свят, нали бе проводник на Живота! Същата тази чудодейна
Вода щеше да се трансформира и да се прехвърля, да тича, да
се радва и да лудува, да освежава и подмладява кръвта и чувствата на влюбените и вдъхновените, като предава част от
това, което бе преживяла, от своята вълнуваща любов и от
любовта на Земята, Слънцето, плодовете и цветята – всичко, което тя самата бе поела в себе си. Наистина, Водата бе
видяла и щеше да вижда и да чува още много велики неща,
щеше да ги помни и да ги предава на всеки, който я пожелае
и оцени, който истински обича и живее. Защото такова бе
нейното естество – да пренася не само химичните елементи, хранителните вещества и органични съединения, но и
самия Живот, чието тайнство се заражда в неизмеримите и
безпределни глъбини на Любовта!!!
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Ти помни
Ти помни, че си жена
и от любов си се родила,
не забравяй ти сега –
в Любовта е твойта сила!!!
Със вежливост окичѝ се,
усмихни се на света!
С ум и нежност украсѝ се,
изправи ти пак глава!
И когато ходиш смело
сред всестранната тълпа,
не забравяй свойто дело
и пази се от калта.
С поглед много ще те удрят,
ще те хвалят със слова,
зад гърба ти пък ще турят
завист, злоба, клевета.
Но това е тяхна димка,
ти върви със Светлина,
ще се хванеш ти във примка,
ако спреш и на шега.
От дребнавости пази се,
но със тях се закали.
Усмихни се, примири се,
с идеал се извиси!
Тъй върви напред, напред,
към сияйните мечти!
Ще намериш ти ответ,
само малко потърпи.
Ако търсиш ти приятел,
гледай верен да е той,
на дела да е ваятел,
да цени живота твой!
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Красотата си – пази я,
с разум ти се огради.
От порока заварди я,
той не ще я пощади!
Тъй създай деца с любов
и възпитай ги със дух,
защити ги ти с обков
от морален-златен пух!!!
Начало
Там нейде, дълбоко в яйцата,
отвъд прословутия яйчен белтък,
заражда се птичи живот на децата,
сред дебрите тъмни на малък жълтък.
Черупка обгръща тия малки вселени,
лежащи под ласки на топло сърце,
с търпение, с обич са те тъй пленени
от майчица нежна към всяко яйце.
И дните се нижеха бавно за нея,
гладът я спохождаше двадесет дни,
но каза си тя: „За рожби копнея
и живи ще видя аз мойте мечти!“
Желание силно се сбъдна като в сън
през новия – двадесет и първия ден,
дори и петелът разбра го навън,
заслушал се странно, някак смутен.
Природата свърши великия акт!
Със дивно вълшебство направи телца,
мечтите кокоши превърна във факт,
на майката квачка дарува деца.
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В гнездото тъй просто родиха се вече,
прекрасно облечени в жълтия пух,
дошли от Небето незнайно далече,
разчупили яйчния майчин кожух.
Стопанка добра ги отнесе на двора,
далеч от кокошия кът ограден,
на слънцето топло, засияло в простора,
сред китна градина през майския ден!
Заблуда и просветление
На изток слънчогледът бе обърнат,
приготвил се прилежно призори,
в очакване очите му да зърнат
вълшебството на първите лъчи!
И както винаги тъй точна,
показа се червената дъга –
вибрираща, растяща, непорочна,
целуна чакащите я чеда!
И както всички посрещачи,
и слънчогледът бе дарен със сила,
сега и той си имаше задачи –
да следва слънчевата диря!
Но ето облаци се заредиха,
подир се сляха, притъмня,
дотук очите му следиха
лика на дневната звезда.
Страдания разумни Бог допусна,
но Той над всичко е, нали?
Тъй също Слънцето не ги напусна,
над облаците грее, но уви!
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Защо ли тоя облак-изпитание
обърка слънчогледите в едно,
нима не притежават знание,
че всичко туй е за добро?!
При хората се случва често –
щом дойде някакво страдание,
отчайват се тъй много, вместо
да търсят Бога с упование.
И болести, беди и заблуждения
явяват се по нашето „небе“,
но Той ни праща просветления
и само будният ще ги прозре.
С молитвата си тайно ще приеме –
Божественият лъч ще го озари
и пътя прав отново ще поеме,
душата облакът ще ороси!
Тогава облаците страшни
ще пратят еликсир дори,
унили слънчогледите, тъй прашни,
ще блеснат като ярките звезди.
И слънчевата светлина лъчиста
ще се покаже след това,
вълненията им бързо ще изчисти
с магията на дивната дъга!
Човекът ще се смее ведро
на изхода от своята тъга,
ще види, че било е редно
да бъде малко под дъжда!
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Духът на Истината
Откъси от романа „Силата на пеперудите“
– А кога ще дойде Духът на Истината?
– Той вече е дошъл, деца. И Христос е дошъл отново
в сърцата на много хора по света, в съзнанията на мнозина,
на тези, които са духовно напреднали, които са сърдечно
чисти, които са издигнали съзнанието си към миролюбие
и добруване, макар и да се намират понякога по най-забутаните, по най-отдалечените краища на планетата. И този
Велик Дух действа при всеки един човек, който постъпва по
Божествен начин, независимо дали се нарича християнин,
мюсюлманин, будист, селянин, гражданин или какъвто и да
е. Христос работи във всички велики музиканти, поети, художници, проповедници, лечители, изобретатели, откриватели, градинари, учители, майки и бащи и така нататък – в
ярко съзнателно отношение.
– Но, дядо Русане, сега има такива художници, че да се
чудиш какви са тези произведения на изкуството?! – възмутено се произнесе Павел и доуточни разочарованието си:
– Веднъж с Катя бяхме на екскурзия и ни въведоха в
една художествена галерия, където имаше изложба на съвременни художници. И какво да видим? Картините бяха
пълни само с геометрични начупени фигури и кошмарни
цапаници!...
– Та като стана въпрос за картините, ще добавя, че едно
произведение на живописта трябва да е вдъхновено от живота, от красотата, от свободата, от Истината, от Мъдростта
и Любовта. И да бъде нарисувано така, че трудно да познаеш
това картина ли е или живата действителност. Да те въведе в
приказно топла обстановка, да се видиш там – в картината,
и да усетиш онова чисто и сгряващо чувство, което си усещал някога, когато си бил в подобна среда на реална хармония и си се чувствал на седмото небе. Разбира се, има и импресионистични стилове на рисуване, и сюрреалистични,
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алегорични, наивистични, илюстративни и много други. И
всички те ще са голямо духовно богатство, само ако в тях
има нравствена чистота, вразумяващи послания, ако могат
да те изпълнят с радост, оптимизъм, разсъдливост, съчувствие, ако просто в тях има и мъдрост, и красота, и живот. Ако
аз бях художник, щях да нарисувам изгрева на Слънцето,
кокошката с пиленцата да се провира през дупката в оградата, усмивката на селянина, работил цял ден на нивата и
пак останал със завидното пълноценно чувство на радост от
живота. Щях да нарисувам и романтично влюбената двойка, седнала на пейката в парка на просторното живописно
градче. Нямаше да пропусна и вас, деца, и плодовете, които
берете и ядете, и цветята около къщата, и вашите всеотдайни и красиви майки как простират прането под слънчевото
небе, и моята дружка как прави с усмивка хубавата манджа
на печката. Бих изобразил и слънчогледова нива, където всеки разцъфнал слънчоглед ще е с одухотворено и усмихнато
човешко лице, и Слънцето като майка, която е загърнала
със златните си крила своите деца-планети. Да, художникът може да визуализира много фантастични и абстрактни
свои виждания, но най-важното за картините му, независимо в какъв стил и от какъв жанр са, е да са преизпълнени с
красота, с топлота, с поука, със здравословен духовен заряд.
И тези задушевни, разтоварващи, пробуждащи и радващи
картини, деца, няма да ги закача в безжизнените призрачни
галерии като музейни експонати, а ще ги сложа в училищата,
в болниците, в затворите, където хората ще отворят душите
си за един такъв светъл, съзнателен, топъл, красив и задружен живот като изобразеното върху тях... Та за в бъдеще се
надявам да няма и много болници, а тези, които ще ги има,
ще бъдат като приказни къщички и миниатюрни дворци, за
да ти е приятно на душата, като влезеш в тях на преглед. А
затворите пък, те ще се превърнат в училища. Освен репродукции на картини от велики художници, там ще има и музикални инструменти, и достатъчно много книги и пособия
за изява и възпроизводство на всяко друго изкуство. Та нали
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все пак изкуството трябва да има и възпитателен характер, а
не само да забавлява. Да, деца. Отношението на човека към
човека ще се измени. Идват свръхсветли времена, когато на
Земята няма да има вече луди проповедници, които постоянно предвиждат свършека на света и началото на нови тъмни епохи... Един ден тук, на нашата мила планета, ще се възцари Царството Божие, и то в плът и кръв, в Дух и Истина.
Алкохол, цигари и наркотици вече няма да убиват, посрамят и замъгляват съзнанието на човека, защото той ще бъде
толкова щастлив и запленен от чудото, наречено ЖИВОТ,
че ще иска все по-чисто, ясно и високо съзнание от Любящия Дух на Вселената, за да се радва като дете на действителността, на своето семейство, на обществото, което го заобикаля, на своите дарби и плодовете на своята работа, на
своите изследвания. Някои хора и сега истински се радват.
Но това са вечно млади по дух същества. Само младите хора
могат да възприемат Истината, да прегърнат новите идеи, да
обичат безрезервно, да се радват изцяло и доверчиво. И тези
млади хора един ден ще станат чудесни родители, които ще
са за пример и подражание за това как трябва да живееш,
как трябва да се радваш, как трябва да обичаш. От тях ще
произлязат и израснат обични и щастливи деца, на които
и през ум няма да мине мисълта за извършване на кражба,
на лъжа, на измама, дори лоша дума няма да излиза от тяхната чиста и светла душа. Изобщо, Доброто ще разтвори на
Земята нови светли светове за човешките същества! Това е
бъдещето на нашата планета.
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Ранопей
Пътят на Душата
Път към Светлината
е избрала моята душа –
път светъл и красив,
път към Вечността.
Живеят там разумни Светли същества,
служителите Божии в света.
Подкрепят те човешката душа
да следва път на Вечна Светлина.
Бди и съхранявай
този свят стремеж,
пази възвишения тих копнеж
на своята душа!
Дай ѝ свобода –
да може да се прояви
и в пътя светъл да върви
напред, напред, напред!
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Жълтият минзухар
Жълт минзухар,
на природата прекрасен дар,
в градината си разцъфтял,
светлина излъчваш цял.
Внасяш в нас стремеж
към учение, растеж –
и с познание да вървим
в пътя светъл, да цъфтим.
Учи се ти, учи
и с Доброто работи,
проявявай Любовта – пътят е това
на твоята душа.
Златният извор
Покланям се пред извора и коленича,
със шепа гребвам златната вода,
отпивам леко и благодаря
на тези Светли същества,
извора чист създали
в свещената ни планина.
Бликай изобилно, извор златен, ти,
с чистота изпълвай
нашите сърца, души
и ни вдъхновявай
безспир да се стремим
към нов живот – чист, светъл и красив.
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Светлина в нощта
Луна изпълнена небето осветява,
сребристи облаци по него плават,
звезди трептят с безбройни светлини,
във пелената на нощта притихнал е светът.
Но будни са на хората душите,
те разговарят се с Луната и звездите
и вдъхновение от тях приемат
по пътя светъл да поемат.
И да се учат да растат,
и да се учат да творят
с въображение, разумност и Любов
в един свят съвършен и нов.
Утринна песен
Птица пъстрокрила
сладкогласно е запяла
в моя дом.
С песен тя зората поздравява,
любовта си проявява
в този час свещен,
когато ражда се новият ден.
Пей, птице пъстрокрила, ти,
за нов живот ни вдъхнови –
и ние с песен на уста
да проявяваме в живота Любовта.
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Изгрев
Хармония велика в природата цари.
Слънцето изгрява и милва ни с лъчи,
в душа ни проговаря с най-тих и нежен глас:
„Към Светлината се стремете –
Божи дар е тя за вас.
В пътя светъл вървете смело вий.
Грижовни и любящи, над вас всечасно бдим.
Сърца си отворете, сърца си изпълнете
с пресвятата Любов! С Душата се свържете,
вървете в пътя нов!“

Илюстрация: Ангелина Михайлова
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Спасение
Душата ми – клонка напъпила,
отрано сланата попари,
но ще дойде Пролет – пристъпила,
тя клонката с длан ще погали.
И сетила ласката слънчева,
отпила с длан обична влага,
тя пръсти с цветчета обкичени
към хората пак ще протяга.
Слънчев лъч
Притворила клепки, се рея в пространството.
Прониква в мен Слънчев лъч с цвят на дъга
и на мечтите ми нявгашни зрънцето
покълва – и чезне от мене нощта.
Със пръсти гальовни рисува портрета ми.
Трептят светлосенки от чувства във мен,
а той, Чудотворецът, с нишки преплетени
обгръща света в своя сладостен плен.
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***
Стъпките ми неми отекват като изстрел,
пляскат криле и тичат следи;
и аз – непознатият смутител –
прошка търся в техните очи.
След дъжда Земята, преродена,
се огъва като пита топъл хляб.
Вървя, препасала дъгата и спасена,
за кой ли път без глас благодаря.
Пролетен зов
Усещане за странна лекота
и мирис на гора зелена.
Далечен шепот на листа
пробужда пориви стаени.
Реката с песен от лъчи
нахлува в мен с подканващ ритъм
и тръгвам със пресъхнали очи
милувките ѝ нежни да изпитам.
Сродни души
Небесната музика милва, звучи
като шепота тайнствен на Извор незнаен.
Ръка за ръка пеят нашите души,
загледани с обич в простора безкраен.
Те чакат и знаят – Земята е там
и скоро отново ще слязат на нея.
Пътека ще търсят един към друг с плам
и щом се открият, с любов ще живеят.
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Подарък
Искам да ти подаря една пътека.
Тя е дъхав брод в море от цветни багри,
тайнствен приказен водач в усойни дебри,
топли две следи по пясъка на плажа.
Тя при ручей бистър спира за отмора,
гони слънчевите зайчета в гората,
вие се нагоре смело по скалата,
там, където на орлите е просторът.
Искам да ти подаря една пътека.
Тя към твоето сърце протяга пръсти,
за да поведе душата ти към мойта,
да събуди обичта ти към човека.
Божествен дар
Музиката дивна на Живота
шеметно струи от всяка фибра,
във кръвта ни кипнала вибрира,
в дланите ни пърха като гълъб.
Тя е дар Божествен, краткотраен
и като морето сменя своя образ,
приливно и отливно пулсира
с нежност на зефир и гняв тайфунен.
Музиката дивна на Живота
зрее под сърцето на жената,
с вик поема първа глътка въздух,
с вик на радост среща я Земята.
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Въпрос
Какво е човекът?
Прашинка във Всемира
и гост мимолетен на тази Земя.
Със вик се явява, без шум си отива,
в живота подвластен на свойта съдба.
Ту пада, ту става по пътя „в мъглата“.
Света опознава с копнеж във душата.
„Отива“ си тихо, после пак „се завръща“ –
какво ли го тегли със сила могъща?
Пари, власт и слава са игра на съдбата.
Едничка остава Любовта към Земята.
Молитва
Душата ми трепти,
душата ми се моли:
„О, Боже, помогни!
Дари ми днес простори!
Дари ми тишина,
на извор свободата!
Дари ми радостта,
родена от водата –
по склонове да тичам
и Твоите творения
о, Боже, да обичам!“
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Рождество
Бяла тишина над света се носи.
В нощното небе звезден град блести.
Рождество е. Ангели златокоси
свирят химн със сребърни тръби.
Празник е. Изпълва ни надежда.
Вярата докосва ни с любов.
Днес Христос в сърцата ни поглежда,
в дар ни Той оставя благослов.
Радост във душите ни изгрява.
Във сърцата благодарността тупти.
Боже, Любовта Ти днес ни сгрява
и осветява бъдните ни дни.
Христово чудо
Ако на падналия подадеш ръка,
ако на бедния ти купиш хляб,
ако избършеш нечия сълза
и сила вдъхнеш в някой слаб.
Ако приютиш изпаднал във беда,
ако се раздаваш, без да се щадиш –
то в теб живее Любовта
и Христово чудо ти твориш.
Защото Той чрез теб ще е сред нас
и по-добър чрез теб ще е светът.
Той ще те закриля в труден час
и ще възпяваш в песни Любовта.
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***
В косите със пролетен върбов венец
тихо влязох, очаквана в твоя живот.
Две деца на Природата, сплели ръце,
бяхме ние със теб в онзи ден на мечти.
И светът бе искрено влюбен във нас –
две радостни птици, слети в едно.
Скъп спомен от вече отминали дни,
остани като вик в мойто днешно „защо“.
***
Мъртвите листа на моите спомени
времето разпиля като бели лястовици
и сълзите си – хлебни трохи отронени,
им дадох за из път, за да са сити.
Ново жито посях във сърцето си,
за да изпека за децата си пита,
която някой ден ще им дам за из пътя
и ще се свра да поплача на скрито.
Дом
Зазидана в панелена кибритена кутия,
затворница свободна в бетонна сивота,
аз търся Светлина и цветна необятност,
ухание на люляк и шепот на листа.
Аз търся на щурците звучния оркестър
и арията страстна на славей във нощта,
но няма ги, уви. В далечната безбрежност
те своя дом строят сред горска тишина.
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Не се страхувай
Твоето име все още не зная,
а и не е необходимо, нали?
Виждам, че от обич се нуждаеш –
болката е в твоите очи.
Не се страхувай, всичко разкажи ми!
За да помогна, с мене сподели!
Тъжно е, че все сме анонимни,
забравени, нещастни и сами.
А можем толкова да си помогнем.
А можем толкова да сме добри,
сърцата си за страдащи да трогнем
и обич без изгода да дарим.
Единство
В единството е нашата надежда.
Единствено когато сме едно,
Животът със любов ще ни поглежда,
край себе си ще срещаме добро.
Навсякъде ще сме с щастливи хора,
от общото семейство ще са те.
От смях и песни ще ехти просторът.
Земята ще е тупкащо сърце.
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Роса Агнита (Пенка Барозова)
Живея
Морето днес трепти, блести –
тъй тихо и загадъчно...
Вълните нежно, кротко стелят се –
успокояващо...
И хората притихнали говорят с тях –
безгласно...
И всичко е тъй съвършено и прекрасно!
Не би могло да бъде по-чудно, идеално!
Не бих могла да бъда днес по-мирна, благодарна,
по-истинска и радостна –
седяща тихо на брега и съзерцаваща...
красивата лазурна плът на милото море бургаско
и нежносиния безкрай над мен, покой даряващ...
Обичам всичко тук, обичам Теб, Животворящи Отче!
Благоговея и покланям се!
Живея!
Благоговение
Кристално тихо, мирно и лазурно синьо
посреща ме морето пак със слънчева усмивка.
Трепти водата – шепнеща и жива –
под дòсега на нежния ветрец, игривия.
А блясък, пищна красота дъха ми спират!
С благоговение, екстаз, с усещане за сливане
пред древното море, земя и светлина… застинала,
под Вечното небе… благодаря и благославям всичко!
И затова, че мен ме има!

357

Роса Агнита (Пенка Барозова)
Обичам този бряг
Обичам този бряг, море, небе и вятър!
Обичам да съм тук, да чувствам, съзерцавам –
зелените вълни със млечна пяна
и топлия отпускащ пясък,
докосването нежно на лъчите,
мелодията вечна на вълните.
От топлината на Земята се насищам,
от любовта на Слънцето преливам.
И сякаш с полъха на вятъра, игривия,
освобождавам се от всичко негативно,
олеквам, оздравявам, оживявам,
изпълвам се с любов и свежест, с мир и радост.
Обичам този бряг, вода, небе и вятър!
Обичам ги и чувствам се обичана!
Златно-есенна картина
Благослови ме, Боже, моля Те – да нарисувам с думи
изящна златно-есенна картина –
достойна за възхвала Твоя!
*
Отново есен е – красива, топла, блага.
Отново е Балканът в дреха златоткана,
гори, поля – в златисто одеяние.
Отново радват сетивата ми, душата
в полето там изправени брези, тополи –
с разкошни златно-греещи корони...
Лозя, градини в пъстро-златни дрехи...
Пейзажът цял е озарен от злато есенно!
Каква наслада, радост за душата –
за кратко, преди загубата на листата...
Под нежни ласкави лъчи, уви, последни...
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Как чудно са изпъстрени и в златно светят...
И аз отново съм затрогната пред Мъдростта и Любовта
на Бога.
Покланям се, благодаря и величая Го от вся душа –
с любов и слово!
*
Родино моя мила, даже изтерзана –
и аз, като поетите до мен, ще кажа:
Благословена си, прекрасна си!... Обичам те!
Самият Бог тъй щедро те е надарил и с красота окичил!
Народе, не унивай, прогледни и разбери, че си обичан!
Мистичен пейзаж
Мистична светлина златиста
през златни есенни листа прониква –
надвесени в златиста ласка,
със тайнствено послание по залез…
Под тях разнежена се спрях и потопих се
в неповторима златно-есенна картина
и златно-нежен въздух вдишвах,
изпълвах се с енергии златисто-чисти.
Мистични сили и послания проникваха
през сетивата ми – в душата ми дълбинно…
Във миг на тленна и неповторима хубост
душата ми докосна се до чудо!...
Тъй греещото злато на есента и залеза
говореха за Божията Светлина и Слава…
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Стихове по Равноденствие
1.
Прекланям се пред Теб, Велики Отче,
за чудото на този свят, прекрасно сътворен!
За нежната Любов, извираща от Теб, към нас изливаща се –
– от нежните лъчи на Слънцето,
– от повея на вятър ласкав,
– от шепота лечебен на вълните, тихия им блясък,
– от дòсега на пясъка – златист и топъл,
– от багрите и аромата на цветята,
– от свежата закрила на листата,
– от силата лечебна на тревите,
– от песните на сладкопойни птици,
– от хубавите мисли и дела на хората добри,
които Те обичат и Ти служат...
За целия тоз чуден, съвършен свят, що си сътворил,
БЛАГОДАРЯ!
Благодаря Ти, че и мен ме има тук, сега,
че ме дари с живот – със правото да виждам, чувствам,
съзерцавам –
и с чувства, мисли, стих, дела... да Те прославям!
2.
Прекрасен мирен Божи ден, окъпан от лъчи и благост!
Покой, хармония и красота – навсякъде край мен –
и много Светлина, Любов и Радост!
И аз отново на брега – морето и небето съзерцавам...
Отново съм огряна и обветряна, и нежно галена.
Отново съм докосната от Божията Милост, Благост.
И чувствам истински как нашият Отец обича ни и
благославя!
Да се свети Името Ти, Отче!
Да дойде Царството Ти, Волята Ти да пребъде!
Поднасям ти Любов и Благодарност и Те славя!
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3.
Прекрасен Божи ден по равноденствие!
Ден на хармония и тиха благодат,
на светли, топли, нежни часове за размисъл,
за мир и благодарност, радост и прослава!
Блести, сияе, грее всичко под Небето,
лъчите ни обливат и обгръщат, и пропиват...
И всичко е в Едно и е така красиво! И съвършено, мирно...
В Любов обгърнато, обичащо, обичано...
Пределен ден на два сезона – финал на лятото,
начало на плодоносна есен – за урожай, за мъдрост,

зрялост.
Благослови, Отецо наш, творението Си – и днес, и занапред –
за нова фаза на Любов и служене, за нова радост!

Илюстрация: Петя Брайкова
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РуМи
***
Кой се страхува от думите?
Този, който говори повече,
отколкото казва.
И този, който мълчи повече
от необходимото.
Първият се учи на мълчание.
Вторият се учи да говори.
Мъдрецът търси мярката за нещата
и говори необходимото навреме.
Звуците и тишината
са негови приятели и учители.
Пролетна магия
Ухае на буйни треви!
Тръпчиво и сладко-горчиво
ухание в мене струи.
Вълшебно,
омайващо,
дивно!
Ухае на живи треви!
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***
Любовта ще те научи да разбираш
тайнството на светове незрими,
търпеливо да приемаш
истини неопровержими.
Ако длан протегнеш – ще те води –
сигурна, спокойна и уверена
там, където сам не би достигнал,
не защото смелост не ти стига.
Любовта ще те научи
да прощаваш и на себе си, и на любимия...
Ще те учи и кога да даваш
като извор влага – жива и жадувана,
и кога да спреш ще ти покаже,
ако си се втурнал с тежко бреме...
Вятърът в крилете ти ще бъде,
щом потребно е!..
Но трябва време,
за да я поканиш във душата си
и ума ти да превърне в слънце,
а очите – в приказни вселени...
Не е трудно.
Само го поискай!
Тя ще дойде и ще те прегърне,
на крилете си ще те издигне...
Щом готов си да летиш, кажи ѝ!
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Краткостишия
Вода
Синя изглежда планетата наша.
Всичко вода е и ние сме чаша.
Обичай водата, благодари ѝ.
Тя великата тайна на Живота крие.
Добра храна
Добра храна за стомаха
са плодове и семена.
Добра храна за сърцето
е човешката добрина.
Добра храна за очите
е слънчевата светлина.
Добра храна за душата
са добродетелите с цветовете на дъгата.
Добра храна за духа
е молитва в тишина.
Храненето
Храненето има смисъл
в тишина,
с благодарствена мисъл.
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Парадокс
Търкулнах се…
нагоре.
Формула
Бог живее в мен.
Аз живея в Бога.
С Бога всичко мога.
ПИАНО БИЛKAНА – ФЛОРИАНА
Идеята тон, цвят и добродетел
в цветята, билките открих.
Необозрима е, простете,
споделям я във кратък стих.
1. До.

2. Ре.

3. Ми.

4. Фа.
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Червена роза и лале червено,
за любовен знак родено.
Червеното като кръвта
живот поддържа в Любовта.
С оранжево невенче, знайно е,
здравето и самочувствието трайно е.
И туртата оранжевее,
като малко слънце грее.
Жълти дивни минзухарчета –
живи грейнали свещици.
Мъдрите кротки глухарчета
с целебни листенца за салати, пици.
За здраве, младост и ограждане
здравеца зелен посаждаме.
През пролетта в гората пак
в зелено цъфна кукуряк.

Румяна Ковачева – Орфеана
5. Сол. Ирис, незабравка синя,
нежна, мъничка и фина.
Синчец, метличина във синева
зоват за Истина и Свобода.
6. Ла. Ла запява теменужка.
Духът на силата е в нея.
Приема го таз ароматна дружка
чрез благоуханна скромност и смирение.
7. Си. За нота Си и Божията благодат
лавандула и люляк подсказват.
Иглики, карамфилчета във аметистово искрят.
Любов към Бога ни показват.
8. До. Розовата роза, трендафил маслодаен
на Христа е символ –
Дух жертвен, всеотдаен.
9.
Кокичета и орхидеи бели,
в сюблимна чистота са разцъфтели –
хармония от Космоса приели
и Ангелските нежни трели.
ГАТАНКИ
Открийте отговора в рима:
1. На Изгрев слънце човекът нормален
е буден, смълчан и...
Божествени лъчи попива,
с Космоса велик се...
2. За да усетиш Божията красота,
трябва да си в пълна...
3. Към Бога тръгваме с природолюбие,
но трябва още трудолюбие.
А трябва и...

(вертикален)
(слива)
(чистота)

(ученолюбие)
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4. Ако детето те дразни,
приеми го, поощри го.
Може пък да е дете...
5. Ако пътят ти е труден, тесен,
помагай си със стих и...
6. Подкрепяй всеки, който
за Духа нещо прави,
стига да не се...

(индиго)
(песен)

(самозабрави)

Да подредим Дъгата
(сценарий за детски спектакъл)
„ДА ПОДРЕДИМ ДЪГАТА
по Гамата на Светлината
за Доброто на Децата.“
Участват:
• 8 деца – живи клавиши, облечени в цветовете на Дъгата
• Фея Гея – Пазителка на Земята
• Бялата Фея – Пазителка на Чистотата
• Фея Орфеана – Пазителка на ключа сол и на Дъгата
• Принцът на тишината – „Деца, да чуем тишината.“
• Палавко – непослушно духче, разбъркващо Дъгата
Момиче:
Нашето училище (читалищe)
е всеизвестно с дух и стил.
Започваме с „Химна на България“ –
тържествен скъп и мил.
Пеем химна.
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Момче:
(гатанка)
Знаем всички, че между Слънцето и Земята
след дъжд усмихва се... (Какво?) ... „Дъгата“
Момиче:
Ние сме хорче от нотички живи.
Да попеем заедно,
за да сме здрави,
мирни и щастливи.
Пеем „Знамето ни е трицветно“.
Държим българския флаг.
Децата – клавиши:
1. Аз съм До.
Първа нота, първи ален тон.
Аз за вас съм жизнен камертон.
Червеното – Любов, Живот и Сила
от Земята – Майка мила.
Грее тоз прекрасен знак
в българския флаг.
2. Аз съм Ре.
Втора нота съм в оранж
в музикалния меланж.
Като Слънцето на изгрев,
като вкусен портокал.
Здрав си, плодче щом си ял.
3. Аз съм Ми.
Трета нота. Жълто слънце
като зряло житно зрънце.
Минзухар и слънчоглед.
Мъдрост нося аз навред.
4. Аз съм Фа.
Като четвърта нота Фа съм аз позната.
Сърдечен ключ съм между Космоса и Земята.
Зеленото е символ на почивка и растеж,
към слънцето – природният стремеж.
Имаме и този цветен знак в българския флаг.
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5. Аз съм Сол.
Пета нота съм. Помнете – нота пета.
Ясно-синя съм като морето и небето.
Нося вяра, истина и свобода.
Доминантна ме наричат. Да!
6. Аз съм Ла.
Шеста нота съм в индиго.
Усещам всичко.
Ако желаеш, провери го!
Шеста нота – нежно Ла –
звук на нашата душа.
Знай, децата интуиция ни води.
Честичко по-вярно тя ни ръководи.
Две деца теменужки:
Ние сме индигови деца –
нови, умни, чисти кат’ слънца.
Най-добре е да ни слушкате
и все по-често да ни гушкате.
7. Аз съм Си.
Седма нота – звук виолетов и различен.
Свързвам ви със свят космичен.
Знак съм за духовна сила,
за благодат небесна и закрила.
8. Аз съм горно До.
Уж червено, но октава горе.
И както във живота често става,
от мен започва... новата октава.
За нов живот съм нежен розов знак.
Да си повторим гамата ви моля пак.
Пеем: ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛ, ЛА, СИ, ДО.
Фея на Чистотата (облечена в бяло и дъга):
Фея бяла съм на Чистотата.
В мен ликува шарена Дъгата.
Нося здраве, радост на децата.
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Фея Гея (облечена в кафяво, черно и зелено):
Аз съм фея Гея.
Покровителка съм на Земята.
Кътам в пазвите си семената.
В мен заспиват цветовете на Дъгата.
Палавко:
За да запомним нотите и цветовете лесно,
предлагам да разучим цветна песен.
Всички сме едно
(Песента на Дъгата)
1. Пее момиче:
До-до-до. Аз дете съм добро.
Ре-ре-ре. Здрава съм и съм добре.
Ми-ми-ми. Умна съм и ми личи.
Фа-фа-фа. Фея съм на радостта.
Сол-сол-сол. Аз обичам ключа сол.
Ла-ла-ла. Пея си на Мусала.
Си-си-си. Ти добро дете ли си?
До-до-до. Аз и ти сме едно.
2. Пее момче:
До-до-до. Аз дете съм добро.
Ре-ре-ре. Здрав съм аз и съм добре.
Ми-ми-ми. Умен съм и ми личи.
Фа-фа-фа. С Мишо, Яшо, Мустафа.
Сол-сол-сол. Рея се като сокол.
Ла-ла-ла. Пея си на Мусала.
Си-си-си. Слушам аз душата си.
До-до-до. Аз и ти сме едно.
3. Пеят дует: (припев)
До-до-до. Пеем ние за добро.
Ре-ре-ре. Здрави сме и сме добре.
Ми-ми-ми. Умни сме и ни личи.
Фа-фа-фа. Славим ние радостта.
Сол-сол-сол. Любим ние ключа сол.
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Ла-ла-ла. Пеем си на Мусала.
Си-си-си. Слушаме душата си.
До-до-до. Ние всички сме едно.
4. Пеят всички на сцената: (припев)
5. Пеят клавишите последователно:
(1. или 2. момче/момиче)
6. Пеят заедно с публиката: (припев)
7. Пее соло най-добрият глас: (припев)

Паневритмията
„Паневритмията е бялото цвете на българския
фолклор.“
Никола Гигов
„Съпружество“ между човека и космоса – това е първата
и най-голяма тайна.
Паневритмията е венчалният пръстен между Земята и
Небето.
Облечени в бяло, съчетали ангелския език, поклониците на Орфеевата паневритмична школа пишат и пеят с музика, поезия и танц бъдните озарения на Шестата раса.
И България дава своя принос за Европа и света.
Душа на тази Бяла пътека са Орфей, богомилите, Учителят.
Изгрява Слънцето и на днешния ден с Бялото цвете
на българския фолклор – Паневритмията. Вплетете и това
нежно цвете сред багрите на всички цветя!
И нека първи българските деца да се закичат с тях!
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Илюстрация: Сашо Георгиев

Илюстрация: Тошко Мартинов

Русичка
Шепот звезден
Души сте, прелетели от незрими светове небесни,
приятели неземни, Вие с обич ни приветствате,
с Любов ни благославяте, закрила братска ни дарявате –
предана – любвеобилна! От Всемира сте изпратени,
служители Господни, верни – от Светлината сътворени!
Зрънце от Вечността посято, от Слънчеви лъчи полято,
в душата да израсне мощно и както в цъфнала градина
с Любов омразата да сгрее – и Пролетта след люта зима
сърцето изтерзано да затопли, та обновено, с чисти чувства
да се възрадва, да огрее и песен светла да запее.
*
В самотата си прозирна обитавам.
Вглъбена, сама със себе си оставам.
И в тези мигове свещени
ме посещава Вдъхновение,
което мистично озарява
моя път, белязан от Звездата,
моя ден, прегърнал Светлината,
моя блян – да зърна Свободата!
Невидима врата откривам към Безкрая!
На космичната Вселена шепота дочувам.
От светъл порив озарена, Душата ми бленува
Плеяди звездни да съзре – далечни, нови светове.
И спомени красиви, нежни – от минали епохи древни –
пътуват те сред тишината с времето на Битието!
Но аз съм жива – светлинката звездна,
прашинката космична Аз Съм.
Летя на воля из простора
и за Всемира – Дом Небесен –
Душата ми възкръснала жадува!
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Мечтание
В безвремие потъвам и в мечти.
Душата птица волна е, копнее
в звездни, необятни простори да лети,
незрими светове сияйни да съзре,
където в хармония вълшебна,
в хор Божествен пеят Небесата,
люлеят се съзвездия, пространства,
в бисерно сияние трепти Всемирът
и бди Окото на Твореца,
пулсира в цялото Небе
с бащина закрила!
Нежна музика звучи
и послания космически реди!
Докосват и обгръщат ни Слова
за братство, сестринство грижовно!
Блажено, с обич, в радост,
задружно да живеем,
едни за други да милеем.
Озарени в Светлина,
дните ни да са честити,
пълни с доброта:
Любов да озари сърцата
с благост, преливаща в душата.
Нов живот да съградим,
с Мъдрост Вселената да обновим.
На теб, Учителю, благодарим
смирено, с песен!
С делата си да те благословим
и Бога да прославим!
В Истината вечно да пребъдем,
повеля свята да изпълним:
и Божието Име да осветим!
Амин.
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Съборен ден благословен
От всички кътчета планетни
събра ни тука, Боже наш,
и в Любовта Ти озарени
сме в този ден – свещен за нас!
В Лъчите Твои сме огрени,
немеем, пеем в благослов.
Душите наши – цвят разтворен –
приемат чудно блаженство!
А върховете ни ограждат
и в езерата се оглеждат.
Вълни им образа поглаждат
и в танц магичен се подреждат.
Природна хубост – вечно жива –
с любов и обич ни облива,
в одежди бели, с очи засмени,
играем танца наш – свещения!
Небето синьо наш покров е,
поляна рилска – благослов е!
Наред с ефирни хороводи,
Учителят любим ни води!
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Връх Свети
Божествен, свят, величествен, красив –
зовем те Мусала.
Един си ти за нас, о, връх велик,
творен от Вечността!
Свещен олтар
пред Бога всемогъщ,
обител Негова си ти!
Бъди, бъди и пребъди!
*
Мечта една бленувам откога –
да мога аз върха да изкача –
там, гдето реят се орлите
и като стражи пазят ги скалите.
Да мога с трепетна душа,
с молитва, в мир и тишина,
там горе, с Бога на върха,
да срещна Златната зора
и изгрева на Любовта!
Да ме погали и ме сгрей
лъчистата му топлина!
Да се възрадва и запей
пречистената ми душа!
*
Безмълвна, дивна красота,
обляна в Светлина
от Храма свят, небесен
на Твореца – наш Баща.
Огърлица сини езера
ограждат Рила планина.
Там, в царството на тишината.
музика орфеева, неземна
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звучала е и пак звучи–
ефирна и вълшебна.
И този връх мистичен, свят –
кът от Рая в този свят!
О, Мусала –
Божествен път си ти
към небесни висини!
Наш Мусала – могъщ, свещен,
над всичко дребно извисивен,
Великото ти в нас крепиш
и всяко зло ще победиш!
Амин.
Благословен Учител
Бог Отец за нас изпрати от лазурни небеса
благ Учител – Утешител, Покровител свят!
В слънчев ореол той свети, с поглед прозорлив и мил,
стопли ни сърцата с обич, с благодат ни надари.
Слезе в мрака с Любовта си, сред измъчени души,
и Божествена закрила той за нас осигури.
Словото пося отново – знание, благост, чистота,
обнови и възкреси ни с нов живот и свобода!
Внесе Светлината жива – и разпали огън в нас.
С Бащина любов, закрила – озаряваш ни деня,
осветяваш пътя светъл с Вечната виделина,
към простори чисти, ясни водиш ни духа
с Мъдрост, Истина, Любов и с Небесен благослов!
Нека ние да опазим Завета ти красив, свещен,
Нека в радост и неволи смело да вървим напред
и злото помежду ни, в себе си – да победим с Любов!
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Божествен дар свещен
Над сънените върхове, гори
разплела огнените си коси,
Зората гали слегнали треви,
окъпани с най-чистите сълзи.
Априлски дъжд едва-едва ръми,
с роса кристална слива се, блести.
Земята диша, пее възродена,
от пролет дивна тя е заредена.
Докосва ме с невидима милувка
дъждовна капка – бисерна целувка.
Отминал е сега дъждецът златен,
окъпан е просторът син, прозрачен.
Дъга е грейнала – и мост небесен,
неръкотворно дело на Твореца,
е поздрав за децата на Земята,
покана да приемат Небесата.
Завет е тя, кодиран за душите,
Завет от Цветните Лъчи на Светлините
и обещанието на Бога за това,
че пак ще се завърнем у Дома.
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Елате!
Елате ни вижте на слънчеви двори,
елате ни вижте живота красив:
завет нам оставен от Слънчев Учител,
от Слънчев и Светъл Учител любим.
Палатките трепкат, от слънце огрени,
от живото слънце огрени отвред,
а хората мислят и учат, и любят.
Животът е хубав! Тъй хубав е той!
Палатките трепкат. Ветрец ги планински
погалва и шепне Велики Слова,
разметнати тука по всякоя чука,
прораснали сякаш във всяко сърце.
За сестринство, братство – прекрасни,
преценни –
Словата Велики за Новия век:
и тука, на Рила, в палатките бели,
във дело превръщат се светло, добро.
Великото ново семейство на Рила
превръща във дело тук всяка мечта,
дори доловена насън от поета,
тук тя е на дело, добива крила!
Тук хората срещат любимците свои –
копнеж на сърцата, копнеж на Духа.
И има ли вече преграда, раздяла?
Сърцата се любят, душите летят.
И носят нагоре, в простора небесен
Великото Ново, Великата Вест,
че хората земни са братя, са свои –
до вчера тъй чужди, а днес тъй едно!
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И всеки тук иска на брата товара
житейски да снеме – свободен и той
Живота на Рила във Великото Ново
Семейство да вкуси: така, без товар!
И с обич му шепне дълбоко в душата:
Животът ще бъде тъй хубав и там,
когато поемем по друма човешки –
брат имаш си вече, ти имаш сестра!
Поздрав
Отдавна то беше. Видях да рисува
скалата там горе любима сестра,
която не виждам. Защо не е тука?
Сърдечно изпращам покана: Ела!
Ела тук, сестричко, с платното, с боите.
Рисувай, рисувай на воля, безспир.
Сюжетите тука не ще се изчерпят.
Рисувай, събирай със шепи отвред.
И Рила богато със слънце да пълни
сърцето, душата; изкуството ти
да зрее и храни с картини чудесни
салони и стаи, изложби навред!
На върха
Елате ни вижте – на върха там хубав,
най-източен, малък, надвиснал над свят,
вълшебен и дивен, сребрист, епохален,
очакващ със трепет любимеца свой.
И той прелетява – горещ и прозрачен,
докосва с целувка върха свят и нас,
дошли тук на среща приятелска, мила,
копнеж на сърцата, душите, Духа.
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И плуват очите в простора безбрежен,
и срещат го с радост, и галят безспир,
полюбили нежно света и човека,
Създателя техен Велик и Любим.
Моментът… тържествен! Учителят светъл
във образа земен не е тук, при нас,
но Словото скъпо е наше навеки –
един брат започва – беседа чете.
И знание светло, и знание много
нахлува и пълни човешкия ум:
и тук, на върха, тъй светло му става.
И в миг се разпръскват житейски мъгли.
Умът е повдигнат, сърцето е пълно
със обич – и люби, и люби безспир.
Животът е хубав, животът е ценен!
И песен се носи тъй леко отвред.
Моменти прекрасни и пълни със радост,
моменти, светещи в живота и нас:
замлъква Поетът пред тях и се чуди,
опитва скалата. Сън не е ли туй?
Действителност то е! Епоха велика
откри за душите Учителят благ.
И те – окрилени, свободни и волни,
летят и се радват. Животът е нов!
Животът е светъл, богат и любим е.
Животът е пълен с възторзи, Любов:
Любов, за която певците ще пеят
и арфи ще свирят: за векове!
А хората братски ще вдигнат товара
житейски. И леко, и леко ще е!
Усмивка със обич ще бъде украса
най-чиста и светла за Новия век!
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Чешмичката
„Ръцете, които дават“
Тя все тъй си струи, чешмичката мила.
Водата ѝ все тъй безгрижно сребри!
И приказка светла за Него разказва
кога пръв път тука побутна с бастон.
„Отдавна това бе.“ А не бе отдавна:
тъй ясен за мен е споменът мил.
Той идваше често, посядаше тука.
„Чешмичка ще стане“ – един ден каза.
Коритцето малко изчистиха с обич
разумните братя. Постлаха със кварц:
сестрите отгоре – от Високи чуки –
донесли го с радост, с възторг на деца.
То бе обща радост: да, празник бе тука!
Великият слязъл тук долу, при мен –
при малката струйка – ръце да измие,
от малката струя водица да пие.
Сърцето ми пърха. От радост не зная
каква песен нова да запея аз.
Не зная и дума нова да кажа.
„Учителю благи, ти знаеш, кажи!“
Един ден зачука един брат скалата.
Това пък какво е – почудих се аз.
А Той тука с група от братя, сестрички
пристигна, прочете, прочетоха в хор:
„Братя и сестри, майки и бащи,
приятели и странници, учители и ученици,
слуги и господари, вий – Служители на Живота!
Отворете сърцата си за Доброто
и бъдете като този Извор!“
Ръцете тогава отворих аз щедро:
и смело, и волно протече през мен
сребристата струйка, която си пее
и тъй ще си пее тя през векове!
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И приказка светла на всеки ще казвам
за този прекрасен и слънчев ден тук,
когато Учител Велик ме погледна,
чешма ме направи красива, добра.
И хората мили, които със Него
дохождат, помагат и учат безспир,
довчера били са потънали в плесен,
но днес те са струйки, които сребрят.
Сърцата им топли, внимателни, нежни
като че ли вливат у мене живот;
а светлите, чисти, блестящи, прозрачни
очи ме стопяват от щастие, чар!
Където погледне Учителят Светъл,
каквото побутне Учителят Благ –
Животът протича през него прехубав
и светъл, прекрасен, и чудно добър!
Човекът се радва и трепет безбрежен
изпълва душата, разперва крила!
И стъпката става по-смела и твърда,
главата повдига. Светът е тъй нов!
Чешмичката с трепет за трепет разказва –
нов, смайващ, нечуван, невиждан, но тъй
изначален, предвечен: довчера забравен,
а днес той изпълва душата с ЛЮБОВ!
Очите Го гледат и тъй му се радват:
у Него и говор, и поглед, и жест!
Ушите край Него да бъдат наблизо
да слушат и чуват всяка дума с финес!
Дихание вечно, предвечно и ново,
което изпълва Земята с живот,
което изпълва душата със трепет,
което изпълва сърцето с ЛЮБОВ!
И любят сърцата Великата Вечност:
цветята се радват, полюбили тук
във Великото малко Великото цяло,
което разсипва тъй щедро живот!
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Тревите Го галят, когато докосват
Великата стъпка листцата с ЛЮБОВ!
Скалите записват, записват, записват
туй чудо велико на Новия век.
Природата цяла е свежа и светла:
дихание ново излъчва отвред,
проникнало в мен от стъпките леки,
от погледа светъл, любовен и чист!
Езерото Елбур*
Вълнува се леко, загледано горе
във синия, светъл, небесен простор.
Вълнува се леко и леко се гали
на синия, светъл, въздушен отвор.
А той се оглежда усмихнат у него:
целува водите, цветята над тях,
прозрачни воали размята любовно:
и плуват очите със обич и смях.
Скалите го пазят от вятър и бури.
Цветята украса най-скъпа са тук.
Тревите със обич килими разстилат,
а то се унася в красив спомен мил.
Когато тук беше Учителят Слънчев,
когато се тука живот нов вгради,
когато се песен, прекрасна и чиста,
понесе по чуки, по склонове вред.
Когато се Слово Велико разнесе,
докосна, прекрасно, треви и цветя
и там – върховете скалисти, напети,
и тук, тук наблизо! И всичко у мен!
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Когато и млади, и стари, и всички
дошли тук със Него, за Него, за туй
Великото Ново, което Той носи
за хората земни – очаквано с век!
Учителят Слънчев във лодката влезе
и лекичко плувна със нея напред:
докосна водите с усмивка и поглед,
с ръката свещена докосна и мен.
О, щастие, радост! О, спомен прекрасен!
О, щастие, радост! О, спомен мой мил!
Докосна с ръката водите ми сини,
с усмивка и поглед докосна и мен!
Водите ми пак с лекота се вълнуват,
цветята над тях си безгрижно цъфтят,
тревите ги галят все тъй ненаситно,
скалите над тях са пазители пак.
Но с нова са краска цветята, тревите,
водите по-светли преливат у мен.
Скалите потръпват пред обич и знание,
които Ти даде, излъчи пред нас!
Учителю Слънчев, Учителю Светъл,
живея в тоз спомен прекрасен и драг,
оставен в цветята, тревите, водите!
И чакам, и чакам, и чакам Те пак!
* Елбур означава на ватански език
„Бог е силен“. Това е езотеричното име
на второто от Седемте рилски езера –
Рибното, около което всяка година
се провежда лятната школа
на общество „Бяло братство“.
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Гостите
Те гледат и слушат, усмихват се леко:
„Тук всички са близки! Любими са те!“
Любими отвеки: така те ги сещат
и питат се често: това сън ли е?
Действително то е: Велика реалност!
Душите пътуват преди Вечността!
И срещат се в Пътя, обикват се в Пътя
и търсят се с обич на Прага Велик!
И тука, на Рила, при слънце и въздух,
общувате с обич, с копнеж към Всемир:
с Учителя светъл, любимите братя –
моментът велик е, носете го с мир!
И факли палете, и вдигайте горе
светилници нови – да светне в нощта:
да видят душите, че всички са братя,
че те Синове са на Вечен Баща!
И с плам да намерят местото си свято
в единния чуден организъм цял:
човечество, което се земно нарича
и може да брани Мира със ЛЮБОВ!
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ИЗМИХ ОЧИТЕ СИ В ЕЗЕРОТО
и видях, че не съм сама.
До мен стоеше Муза –
красива, нежна и светеща,
с дълги коси.
Благослови ме
и душата ми запя!
КРАЙ ИЗВОРЧЕТО С ДВЕТЕ ПЪЛНИ ШЕПИ
ме срещна Богородица.
Поиска да ѝ дам вода
и гледаше дълбоко във очите ми,
докато бликнаха сълзите на желанията.
Погали с пръсти кръста на челото ми
и тихо ме благослови:
– Дотук са твоите страдания,
до този миг.
Ще дойдат светли дни.
Помни и вярвай!
О, как повярвах!
А вие бързахте край мен,
приятели умислени,
не забелязахте усмивката ми щедра:
– Пийнете си!
Как светнаха лицата ви!
И в миг реших –
ще тичам цял живот
от изворчето до сърцата ви –
дано сте жадни
за Живата вода!
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НЕ ПРЕДЛОЖИХ КЛЕТКА НА СЛАВЕЯ,
оставих го да лети към Върха.
А аз се върнах при ангелите
да науча и другите песни,
с които лекувам приземяването.
ОТНОВО ПИХ ВОДА ОТ ТВОЯ ИЗВОР,
от Извора на Любовта –
със пълни шепи ме дарява
Божествената благодат.
Отгоре блеснал полумесец
и дъжд от падащи звезди
видяха колко жадно чаках
да срещна благия Ти Лик.
Пак сложих камъче във джоба
и с него тръгнах към върха,
шептях Добрата Ти молитва
и вярвах във Доброто пак.
И езерото не отминах,
погалих нежните вълни,
по лунната пътека тиха
поех със търсещи очи.
– Къде е входът на Агарта? –
попитах Вятъра в нощта
и чувах ангели да пеят
в отсрещната скала.
Със златна лира хор невидим
започна дивен, странен химн
и хиляди души летяха
в красивата небесна шир.
„Не бързай! Рано е за тебе,
върни се пак във твоя свят,
ведно сме, вярвай и обичай,
с търпение върви докрай!“
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ПОСТОЙ ДО МЕН ДА ПОМЪЛЧИМ
с очи в изгряващото слънце,
утихва всичко в свят копнеж –
поне за миг да зърнем Бога.
Постой до мен да помълчим
с души, разпънати на кръста,
устата шепнат: „Светъл ден!“,
ръцете нищичко не искат.
Постой до мен да полетим
с красиви мисли над Безкрая,
където няма нощ и ден,
а Вечна Светлина огрява.
Души във полет – миг дарен,
учудени и възхитени,
че всичко е Любов и мир,
хармония на свят бленуван.
Преминеш ли наблизо ти,
Душата ми се озарява,
с любов посрещам всеки ден
и Бога с тихи песни славя.
Във утрото запей до мен,
гласът ти древен спомен връща:
с усмивки нежни и добри
в египетски градини тичаме.
През векове и през пространства
един към друг сме устремени.
Пак влюбени и устремени,
очите ни се разпознаха!
Седни до мен и говори ми,
каквото искаш разкажи ми,
не бързай, дълго остани
и пълна ще е радостта ми.
Благословен е този миг,
щом болката ми с тебе спира,
най-тихото „благодаря“
ще ти прошепна и ще си отида.
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„СЛЪНЦЕТО ГРЕЙ“*,
плаче в цигулките
и бавно завърта Белия кръг.
Все към Тебе тръгваме, Господи,
и вървим по спиралата,
а Слънцето грей!
Нагоре е пътят ни,
трудно и стръмно е,
падаме, ставаме,
пълзим и се връщаме,
и пак се сещаме,
ЧЕ СЛЪНЦЕТО ГРЕЙ!
* По песента от Паневритмията
„Квадрат“
УСМИВКА
ще ти подаря на тръгване.
Вземи я вместо детелина.
Скрий я в буквите
на изначалната ни памет.
Така ще мога да ти шепна
в трите свята,
че хората се срещат
само в Обичта…
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Българи
Благодарим Ти, Господи,
че преродихме се
отново ний
на българска земя,
че носим словото
на богомилите,
искрицата божествена
на Любовта,
припламнала у нас далеч,
далеч във Вечността:
от песните Орфееви небесни,
от Любовта Христова, свята,
от Словото, което ни донесе
Учителят Беинса Дуно.
Благодарим Ти, Господи,
че се родихме ний
в душите си
на българска земя,
с Дух светъл, благороден и свещен,
от Тебе даден, осветен,
що вечно възродява се –
като жарава,
от пепелта на вековете.
Ти с този Дух дарил си ни –
да носим Мир, Любов и Светлина
на всичките народи
от нашата зелено-синя, летяща
по спиралата на времето – Земя.
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Тишина
Тишина.
Само повей на вятър
в безкрайната белота.
Тишина.
Планината блести от кристалчета
в цветни дъги.
Тишина.
Вихрушка засипва лицето ми
с нежни стрели.
Тишина.
Музика нежна звучи
от космичните висини.
Тишина.
Небето – синьо и чисто
огледало на мойта душа
*
„Човек не се уморява, когато върви по законите
на живата Природа.“
Беинса Дуно
О, Слънце щедро! Даряваш ни живот
в сияйна красота от Светлина, Любов.
Не искаш нищо във замяна,
погалваш ни с лъчи и шепнеш тихо, ласкаво:
„Тръгни към Светлината, живей, обичай и твори
със Любовта, със Мъдростта – в ума,сърцето, волята и
сетивата.“
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I. Чудото на сезоните
Априлски полъх във вишните бели,
в розови праскови, от любов разцъфтели.
Стъпката ми е пролетно-нова, лека, лека –
преброждам Земята, докосвам Небето.
***
От лятото остана топъл дъх във билки изсушени.
От лятото остана ромолещата
песен на изворите Рилски и грохотът на водопади.
От лятото остана във сърцето ми,
в Душата кръгът на Паневритмията –
пулсиращ, жив, под синьото небе край езерата.
На Рила
Дочух гласа на тишината
в сърцето си, в Душата
сред върховете Рилски –
високо, високо в планината.
Дочух гласа на тишината
в ритъма космичен
на Паневритмията край езерата –
високо в планината.
Дочух гласа на тишината
от звездните селения
по пътя Млечен, Галактичен,
прострян над планината:
„Хора земни, Божествено сътворени,
пребъдвайте във Светлината.“
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***
Земята – ра-зора-на. Нивите есенни – изорани.
Бели птици – тъмната угар кълват, семена нови посяват.
Вървя по пътека от златни листа.
Вървя в светъл ден към една светла мечта.
И вярвам – ще стане реалност тя!
***
Дърветата – заскрежени,
клоните – сребристи дантели изплели.
Гугутка – приглушено, топло гука.
ІІ. Трепетно очакване
Във трепетно очакване
на чудеса небесни, земни
е човекът – частица от Космичния човек,
пътуващ през пространства звездни:
от Сириус до Орион, Плеядите и Вега, Скорпион…
***
О, колко трепети – незнайни, знайни!
Записани в Душите ни предвечни –
почувствани, опитани, с туптенето космично
на сърцата ни.
***
В очакване трепетно
е Вселенският разум
да станем съпричастници
в Неговия замисъл.
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ІІІ. КОСМИЧНО
В неони от време неспирно летят
кванти, протони, неутрони…
Божественият Дух чрез тях твори
галактики, планети и слънца.
Съгражда нашите тела и умове, сърца.
Изпълва нашите Души – любящи, светли
и добри – поели пътя на безсмъртието
в спиралата Божествена на сътворението.
***
В прекрасни, светли далнини,
в незнайни, светли глъбини
избухват, раждат се звезди,
изгряват нови светове, съдби.
***
О, миг! О, необятен свят
небесен, земен –
не спирай в пътя си
спирален, вечен!
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Тамара Пенчева
Обичам
Обичам Божието в мен. На Демиурга аз приличам
и искам този Мой Баща да Го зарадвам от сърце!
Там, пред краката Му присядам и съзерцавам в тишина
дълбокото на езерото в мен, чудесното на моите приятели
и слънчевите багри на скалите.
И всеки от приятелите Бог е, във всекиго работи Той.
И разнолик, многопосочен, говори ни на Свой език,
а още повече с природата наоколо.
Благодарност
Душата ти е езеро, в което
благоговейно оглежда се Небето!
С безкрайна грижа и любов
украсяваш нашия живот
и търпеливо, всеотдайно
разкриваш най-дълбоки тайни
на музиката във света,
за да прогледаме в нощта.
С Учителя ни тъй любим
без страх от трудности вървим!
И винаги във Твоята ведрина,
в усмивката Ти сме окъпани!
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Орион и звездите
На моите изпитания в нощта
душата ми закриля Орион
и хиляди звезди – далечен свят!
Когато ние стигнем до ръба
и в хватката сме на плътта,
те дават ни... НАДЕЖДА!
Привличат ни Плеядите и Сириус –
като магнит, неудържимо,
и галят ни с невидима ръка.
Охлаждат страстите
и ни нашепват вътрешно,
необяснимо как:
„Плътта си управлявай ти добре!
Добър помощник ти е тя
когато с нея си... ВНИМАТЕЛЕН!
Ти си дошъл от свят далечен,
в нея въплътен, в туй тяло,
за да твориш живот, любов!“
Вълшебни майки са звездите,
лелеят нашите души, благотворят над болките!
БЛАГОДАРИМ, БЛАГОДАРИМ, БЛАГОДАРИМ!
Мелодия на Светлината
Разговори с Него
Червени лъчи
То се роди от кръвта ми, от Дух и вода се роди.
Сред мъки, страдания, грешки Животът устои вгради.
И всякога, когато в беда съм и опасността ме грози,
той, Пурпурът в мен, се обажда, нашепва ми: „Силен бъди!“
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Искри вино в кръвта ми, опиянява и в полет,
когато в творения нови безумно политам нагоре .
Нямам крила на орлица,
а мисълта ми нагоре лети
като онази вдъхновена светица,*
която от зверовете сам Господ спаси.
Животът със пурпурни цветове
всяко човешко сърце е оброчил.
То ще ни служи, работи добре,
ако правилно го насочим:
„Да правим ДОБРО!“
* Олга Блажева, ученичка на Учителя Петър Дънов –
Беинса Дуно, която била заобиколена от глутница вълци,
но нито един от тях не посмява да се приближи до нея.
Оранжеви лъчи
Хармония и здраве, и ведрина струи!
Широко се простират там
планински върхове, долини славни!
Душата диша и живее волна,
окъпана от силата им явна!
Защото Тя с очи на младенец прохожда
и обглежда своята свещена територия.
Откъсва се от майчиното лоно
и със момчешка жар се втурва
да намери великолепната своя история.
На Слънцето в чертога златен родена и закърмена отколе,
Тя в битки и уроци чудни се закалява и възраства,
а тялото се умъдрява, чисти и подрежда
в Божествен план, предначертан отгоре.
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Жълти лъчи
Лято! Блеснали жита! Слънцето е в апогея!
Ние вървим, вървим, вървим, вървим нататък
и няма край тази одисея!
Какво е Слънцето, лъчите?
Ще можем ли Го някога позна?
Дали ще се отвори таз врата!?!
И ние да прогледаме в тъмите?
Задъхано нагоре се катерим,
нагоре и във нас самите.
Там Него да открием, да намерим
и Светлината да ни проговори
за много опитности във душите!
Зелени лъчи
(Благодарност)
Поточе бистро ромоли, на Слънцето благодари:
– Дари, дари, ДОБРО дари!
Тук всички сме приятели, с които пеем от зори
в тучно зелените гори!
Поляните и хълмите, обсипани с цветя и билки,
дъждец напръсква и пои.
В пролетна зелена шир, в планински пазви обновени
и птици пеят с нас безспир .
Пеем на гласове от светове. Учителят във нас зове:
– Превъзпитавай се и бди Доброто в теб да победи!
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Вятърът на промяната
Бушуващ добротворен вятър умовете обновява.
А Слънцето изпепелява всички изгарящи отвътре страсти!
ОСТАВА САМО ЛЮБОВТА!
Невидими нишки ни свързват,
нежно ни преобразяват и всеки сам на своето място твори.
Така „отгоре“ повеляват.
В дълбочините на душата, пред този скален свят олтар –
смирено свеждаме глави пред Него.
А широтата ни понася напред към нови светлини!
Сини лъчи
Пеем в Божествена хармония Твоите прекрасни песни!
И славим Те тъй, както можем, свидетели на красота чудесна!
По милостта Си ни лекуваш от грешки и заблуди.
Невероятно колко просто е Съзнанието да се събуди!
Откривам Те във всяка гънка и всяка форма на Всемира!
Как превъзходно наредил си всичко в своя бяг безспирен!
И тази вяра е отдавна забравена през вековете мисъл!
„Глава на Твоето слово е Истината“ – лежи дълбоко
във душата.
Когато пеем сред горите или високо там при Изгрева,
тогава се явяваш Ти и ни погалваш милостиво.
Благодарим Ти, Татко наш, че в този свят си ни поставил
да можем да се учим, праведно да се обхождаме, раздаваме!
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Индигови лъчи
(Интуиция, въображение)
Една зимна разходка
Индигово небе, далечно и тъй близко.
Маслинено зелени борове – брада по хълма е набола.
Дърветата стърчат в снега
на крак един. И с виолетови корони.
А облаците – те рисуват
небивали картини. И вълшебства:
със замъци и градове чудесни,
във нежно розово-оранжево
и гълъбово-сива перушина.
Там някъде, зад снежни върхове,
Душата се завръща у дома –
под ясната дъга, струяща
тъй неочаквано сред зима.
И там отрада тя намира.
Джоконда
Рисувам моята Джоконда. Тя носи своята загадка
на милосърдие и радост, на любов, на упование.
Тя работата си докрай обича – и кученцата, и децата.
За всеки, който има нужда, тя знае пътя към душата.
А ако някой упорито ѝ отказва, отхвърля рязко любовта ѝ,
тя не наказва, не намразва, а само се оттегля надалече.
Какво си мислиш, страннико, човече, че Любовта те
изоставя?!
Не, само ти си ѝ обърнал гръб. Преставай, в очите
погледни я вече!
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Виолетови лъчи
(Смирение)
Господи, силният си Ти, Твоя е думата последна!
А аз, прашинка, буболечка, сред Твоето величие,
какво ми казваш не разбирам, но слушам Твоята повеля!
Сърцето ми, изпепелено, отново пита: „Накъде? Защо?“
И пак разцъфва пролетта с опиянение розово на вишни.
А Ти, Сияен, отдалечаваш се безмълвно.
„Там, горе“ Любовта остава...
О, Красота, благоговейно аз коленича в Твоето великолепие!
Единствена си Ти, която окриляш, даваш ми утеха!
Диамантено бели лъчи
на Христа
По песента на Весела Несторова
„Тайната вечеря“
Господи, колко Те обичам!
Как свива се сърцето
в песента на „Тайната вечеря“!
Нещо познато, топло!
Любовта Ти
като огъня на къщното огнище грее!
Аз бях там, видях и сетих
скръбта Ти, Боже!
Исусе, как прегръщаш ни
със своя поглед!
Ръцете Ти са живи!
Краката ни измиваш –
в Пътя да вървим!
Какво смирение
и колко обич!
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Като майка,
оставяща децата си невръстни,
без те да я разбират!
А тя ще ги обича
и след смъртта дори!
Раздялата е тежка
и боли!
Ах, как боли, Исусе!
Но Ти Си Светлина,
която ще ни свети докрая!
Онази жива Светлина, която Ти ни даде!
Катедралата на Рила
РОДИНА
(песен)
Рила шуми, аз слушам в утрото реките.
Къде е моята Родина?
Там, в Слънцето на изгрева,
в магичните му цветове –
то все към себе си зове!
Това е моята Родина!
Когато сутрин посрещаме изгрева на Рила, то е магия!
Водната планина Рила при Седемте езера пее с всичките си
реки и форми. Редуват се в невъобразимо очарование гладки, магнетични плата с остри, електрични сипеи и урви.
Подредени са от Висшите същества по най-висок закон. Ходейки по тях, ние ги прегръщаме и ги обикваме. Това място
ни става любим дом, сливаме се с него.
Сякаш център на това сърце на планината е Изворът
„Ръцете, които дават“. Каквото е написано там, е казано от
Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно: Братя и сестри, майки и бащи, учители и ученици, млади и стари, давайте като
този извор.
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Около извора, по стръмен сипей се изкачваш до „Езерото на чистотата“. Там платото е заоблено и гладко. На него
се играе Паневритмия. До него веднага се извисява остро и
ръбесто върхът „Харамията“ – най-електричният и неуютен
връх тук. Той стръмно се спуска от другата си страна към
езерото „Близнаците“ – притихнало и дълбоко във вътрешността. Какви ли не случки и видения има там по скалите.
Вратите на Агарта за кого ли ще се отворят? Една сестра,
обикаляйки го, пада в процеп, повече от два метра висок, с
отвесни скали, като в кладенец. Казва, че не знае как е излязла, само видяла, че я измъкват, може би Белите Братя?!
А срещу „Близнаците“ – отново няколко тераси със
сипеи и камъни – и най-отгоре е магнетичното плато на
„Бъбрека“. Това е най-голямото равно място тук. На него
се събират по празниците на Космическата Нова година
(19-21 август) около три-четири хиляди души. Тази година
(2013) играхме в пет кръга. Усещането за единение и хармония е неповторимо силно! От това се чувстваме като едно
цяло с Вселената – широта, величие и сила!
По стръмните сипеи на малкия Кабул се изкачваш на
следващата тераса-стъпало, подстъп към връх Острец-Отовица. А вляво е чашата на езерото „Окото-Сърцето“. Дълбоко и силно магнетично място! С естествена акустика.
Тук брат Светослав Костов прави своите концерти в една
ниша на катедралата на Рила. Място, избрано за посветени.
Много хора минават оттук, но се изисква концентрация, за
да усетиш характера на „Сърцето“, неговата топлина. А от
„Сърцето-Око“ по сипея и по гола камениста пътека се качваш на Езерния връх. Там е езерото „Главата-Сълза“. Като
всяка глава – електрична и ментална. Както умът е безпристрастен, точен и електричен, такова е и усещането за „Главата“ – хладно и ветровито, но отчетливо и ясно.
А по билото на Езерния връх се отива до „Салоните“ –
там е подсъзнанието. В тези скални библиотеки, ако медитираш, ще видиш във видение своите предишни животи.
Просто влизаш в „Акашовите записи“ и четеш това, което
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те интересува или е свързано с теб. Тези камъни тук са като
крепост, върху равното плато стърчат тук-таме останки от
зидове – рафтовете на „Библиотеката“. Там в медитация видях себе си като моряк в лодка по едно езеро...
И отново се връщам към началото – нашите слънчеви
утрини при Новата хижа. Нарядите идват тук като поезия,
съобразно с дните на седмицата и в хармония с планетните
духове. Настроението се мени и нюансира според духа на
всеки от тях. Най-силно ми въздейства съботният наряд, когато четем „Свидетелствата Господни и отговорите на тях“.
Ние сме в диалог помежду си и с Бога. Това е най-голямото
щастие – да обичаш Своя Баща и да изразяваш обичта си по
най-добрия начин! А песните на Учителя – те са мантри, ту
игриви и повдигащи, ту окултни и замислени – водят ни все
нагоре.
Благодарим, Учителю, Господи!
Време – врата
О, Време – безстрастна тъкачко,
в твоето платно извезано
нашите съдби са нарисувани!
Проблясват тук-там
скъпоценни звезди
и дела диамантени.
В небесния свод
са предвидени
всички желания и страсти.
А тези, които избрани са
не по своя, а по Божия воля,
те в света работят, разпръснати.
Те надмогват
желанията свои
и страстите си сами!
Богоподобни,
с воля устояват.
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Смях
На всички мои сестри и братя
Сара родила Исак, когато била на 74 г.,
а Авраам на 100 г.
Те се смели много от учудване,
когато разбрали, че ще имат дете.
Смехът на Авраам и Сара бил Исак! Това е тайнство!
Как идвал е при тях самият Бог да сътвори живот!
И ние с теб ще сътворим живот, дела неръкотворни –
смислени и благородни, с Божията помощ!
И ще обгрижваме души –
в смеха ни неочакван те ще се къпят обновени!
Това е любовта ни, подарена в зрелостта –
НЕБЕСНАТА ЛЮБОВ!
Да си родител
е най-велико благословение
и творчество.

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Таня Иванова
Новият човек
Искрица малка, светла, бяла, чиста,
родена във утробата на Бога-Майчица-Баща,
едва изгряла, тя нетърпеливо литна,
живот да прояви далече от Дома.
Изпълнена с Любов и Мъдрост,
със Вяра, Радост, Светлина,
копнее тя Дъха Божествен
да прояви на Майката Земя.
За туй общуване свещено,
за да дари Живот и Красота,
за нея тук ще е потребно
във тяло земно да навлезе Тя.
Земята щедра тяло дава
и кани малката Искра
с Любов, Доверие и Вяра
живот да вдъхне на плътта.
И ето, нов живот се ражда
в симбиоза Тяло-Дух-Душа,
отдадена докрай, Искрата нежна
забрави пътя към Дома.
Но туй за нея е начало,
чрез този нов живот, току-що проявен,
в това красиво, силно, здраво тяло
създаде своя светъл храм благословен.
Изпълни го с Любов, със Светлина и Вяра,
със знание, със мир и доброта.
Човека нов, Твореца нов създаде
и го дари със пълна Свобода!
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Полет
Как искам като птиците да мога
със устрем към небето да политна
и водена от своя светъл порив,
отгоре с любопитство да надникна.
Да видя аз като на длан Земята,
от слънчеви лъчи с любов огряна,
полята, нивите, лозята,
кат шарките на черга изтъкана,
горите със потоците пенливи,
с ливадите и дървеса зелени,
скали високи и красиви,
и малки къщи с покриви червени.
Да полетя на птиците с ятата
високо, надалече от Земята,
и да усетя с радост лекотата
на силното си тяло и душата.
Зареяна високо в небесата,
тъй нежно носена от ветровете,
прекрасния си полет на Душата
пречиствам аз във дъждовете.
Мечтая със небесните стихии
аз силите човешки да премеря,
мощта им, в мислите си уловила,
във вените си искам да прелея.
И после силна, лека и свободна,
аз искам да се гмурна във Дъгата
и цялата ѝ прелестна палитра
в Сърцето си да влея и в Душата.
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И леко уморена, но щастлива,
на светли чувства и емоции богата,
аз нежно да се спусна, мълчалива,
от облаци грижовни на земята.
И бавно стъпвайки в тревите,
трепти от спомена Сърцето,
от полета прекрасен на мечтите
усмивка озарява ми лицето.
На моето Аз Съм Присъствие
Ти, светла трепкаща частица
от Бога-Майчица-Баща,
живееш в моята душица
и пълниш ме със Светлина.
Ти, мое Слънчице засмяно,
туптящо в моето сърце,
Любов и Светлина дарявай –
навред през мене да тече.
Разтваряй смело всичко тъмно,
пречиствай тяло и душа,
и после Светлината дружно
да претворяваме в Дъга.
Да светим приказно красиви,
с Любов огрявайки света –
да могат другите, щастливи,
да видят свойта светлина.
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Свобода
Момиче с кон в поле без край
със Вятъра реши да поиграе,
от мощната му сила тя
поиска свойта сила да извае.
И Вятърът пое ги с порив страстен,
преплел коса и грива във едно –
подскочи конят непокорен, властен
и старт бе даден с плясък на крило.
И тръгна с устрем двойката красива,
две трепкащи сърца забиха в ритъм нов,
и Вятърът побегна с всичка сила,
усетил мощен прилив на Любов.
И сляла се в едно със коня,
в галоп към залеза девойката лети,
почувствала тя сила удвоена
от спомена за своите мечти.
Божествен танц, като магия,
бе ритъмът на нейната езда –
едва копитата на коня
докосват се до твърдата земя.
Внезапно Вятърът утихна,
пленен от тази красота.
Природата, и тя притихна
в настъпилата тишина.
И в този миг на полет страстен,
обляна цяла в Светлина,
дочу тя песен най-прекрасна
да пее нейната Душа.
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Разбра що будеше я нощем в мрака –
туй ново, силно чувство – Свобода,
усети нежно на съдбата знака
във спускащата се тъма.
И гордо вдигнала главата,
забравила за всичко в този свят,
тя с трепет вдишваше от Свободата,
заляла я кат буен водопад.
И тръпнеща в приятната омая,
тъй дълго търсена във всичко досега,
тя вдигна светъл поглед към Безкрая
и с радост изкрещя „Благодаря“!
А Вятърът задуха, стреснат
от бликналите чувства в нейната Душа
и бързайки да не угаснат,
той нежно разпиля ги над света.
Кристали
Видях ви как се раждате, красиви,
изригвахте от земните недра,
израствайки във светещи колони,
помагахте ми Истината да съзра.
Със багри прелестни блестите,
в хармония със звук и светлина.
С дъха на Слънцето трептите
и отразявате с Любов света.
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Спомени
Аз искам в детството си да се върна,
във спомените тъй отдавна избледнели,
воалите на времето отгърнала,
да видя аз мечти със никого несподелени.
Да тичам лека като вятъра,
да скачам, гонейки листата,
и поглед в облаци зареяла,
да виждам как летя с ятата.
Най-силно спомените ме връхлитат
от дните ми, прекарани на село,
картините, тъй живи, ме помитат,
назад в годините ме връщат смело.
Там дядо, баба – още живи,
с любов грижовна ни обгръщат
и къща, ниви и градини
за внучките си в рай превръщат.
Там имаше игри безгрижни
в горите и ливадите на воля,
помагахме тъй също, неуморни,
в нивята и с животните на двора.
Ах, колко хубаво бе във градините –
от ароматите замайва се главата
на чубрицата, копъра, босилека,
ухае кошницата с зарзавата.
А пили ли сте мляко топло,
от кравата току-що издоено,
и яли ли сте ядене по-вкусно,
от бабини ръце измайсторено?
И спали ли сте вий в сеното дъхаво
от билки и треви омайни,
мечтали ли сте, погледа си вперили
в звезди далечни и незнайни?
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Това едва ли някой може да забрави...
Защо ли? Заради букета
от свобода, безгрижие и младост,
от любовта на близките и от завета,
що нашата душа приема с радост.
Среща на две близки души
Срещнах аз един човек
със усмивка лъчезарна –
тъй красива и добра,
даже някак нереална.
Сетил моя взор щастлив,
той със щастие отвърна
и вулкан от чувства най-красив
като цветен фойерверк изригна.
Тоз случаен непознат,
в този миг безкрайно кратък,
аз почувствах като брат
нищо, че си продължих нататък.
И с усмивка по-красива,
и с преливащо сърце,
с нови сили заредена,
аз почувствах се дете.
Толкоз кратичка усмивка,
толкоз пълна със живот,
но със отпечатък траен
на Божествена Любов.
Аз отново ще позная
твоите усмихнати очи,
никога не ще забравя
туй, с което ме дари.
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Преди съня
Обичам те, о, Мили Боже,
и от сърце благодаря,
че дишам, смея се и пея,
аз, горда Твоя дъщеря.
Благодаря ти, Боже, за храната,
която в изобилие си дал,
за хляба, билките, водата –
тъй хубав и за нас безценен дар.
Аз благодаря за пъстротата,
с която нарисувал си света,
за птиците, за аромата
на млада цъфнала гора;
за чувствата, за красотата
на раждащата се зора,
а също и за чистотата
на буйна пролетна река.
Дълбок поклон на съществата,
явили се пред мен през тоз живот
като учители на Светлината,
на Безусловната Любов.
За моите предци от векове до днеска,
за майчица, баща, сестра,
за днешното ми, святото семейство
от все сърце на Теб благодаря.
За моите приятели прекрасни,
с които Ти съдбите ни преплете във една,
за миговете споделени, страстни
аз искрено на Теб благодаря.
Дълбок поклон за Свободата,
дарил на своите деца,
за Любовта и Добротата,
засети в моята душа.
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Че Ти създал си ме такава
и аз да правя чудеса,
да мога смело да мечтая,
да преоткривам аз света.
Ти сили дал си ми, аз зная,
с Любов и чувства да творя
и избор всеки миг да правя,
да търся вярната следа.
Дълбок поклон за нашта мила,
прекрасна Майчица Земя,
затуй, че ни е подслонила –
скъп дом за нас е тя сега.
Аз знам, родила съм се тука,
във тази хубава страна,
уроци важни да науча –
смирена Твоя дъщеря.
В нозе ти искам да положа
плода на моите дела,
старание, любов да вложа –
достойна Твоя дъщеря.
(Вечер) Обичам те, o, Мили Боже,
и от сърце благодаря –
съня да дойде вече може
и аз блажено да заспя.
(Сутрин) Обичам те, o, Мили Боже,
и от сърце благодаря –
с усмивка лъчезарна може
да ми започне пак деня.
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Дали разбра?
Надникна в душата ми –
в бялата стая.
„Бе празно!“ –
възкликна...
Какво ли разбра?...
Там само допусках
свещичка да палят
любящите истинно –
с живи слова.
Благодарност
Обичам вятъра,
обичам звездите,
обичам очите,
но най-обичам
Слънцето с лъчите
да ме окриля
изгревно от заранта
и стихове със багри
в промисъл от него да чета,
да осъзнавам, да летя,
да бъда част
в Единството всецяло
и в шепите му светли –
огледало.
И колко благодарен съм
за подареното добро у мен:
доволен днес – с надежда
и с вяра окрилен.
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***
Поемам Слънчеви лъчи на Любовта
от Извора с Безкрайното начало,
а Той докрай изпълва моята душа –
навярно вече искам да е в бяло!
Духът дъха отдава даром в стих –
по-бистър, чист и вечно златен.
Дали си беден или пък си господар,
от Любовта Му ти поемаш жаден.
Зеници пълнят Вечната душа,
сърцето в полет някъде отлита –
не пита, а разбира, че живей
във миг на Радост и в едно с душите!
Слънце
Молитвен връх, Рила
Слънце ясно, в дом прекрасен,
в мен душата озари,
очерта пътеки стръмни
и сърца във мир стопли.
Слънце – цвете животворно,
с цветовете от дъга
и с картините природни
ти рисуваш красота.
Пулс единен, животворен –
пулс на Дух и във Отца,
резонирайки в душите,
раждаш полет – Бог с крила.
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Светилник
В дефилето – конски тропот,
малко птиче чуроли,
с шепот водопад припява
във трели все добри.
Хоризонт реди вериги
и планински върхове.
Плещи Слънцето надига
във прозрачното небе.
С пръсти слънчеви докосва
Земя-девойка по снага.
Топлота с Любов се носи
по езеро с кристал-вода.
Сам младоженец горе грейва,
потрепва целият в екстаз.
Приемай – давай безответно.
Светилникът гори за нас!
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***
Отвори си очите, допусни Светлината
и сам ще усетиш дъха на цветята,
багрите топли, добрите ръце,
слънчеви братя и мирни нозе.
И сам ще се върнеш в свещения кът,
в полета творчески, в Млечния път.
Здравеца, птиците, с хора добри –
там ще намериш щастливи очи.
Словото в теб със радост ще грее.
Пеейки в Дух, ти с Бог ще се слееш.
Сили за нова, добра Светлина –
смислена, чиста, красива съдба.
Благодари от сърце и душа:
за този живот и път в красота
е даден импулс, единен за всичко.
Кой го промисля? – Добрият бял „чичко“.
Богородица
Отворете очите,
душите, съдбите,
за Слънчеви братя
отворете сърца!
През чисти зеници
пристигат Лъчите –
ти само прозорчето
бяло открий!
Лъчите от злато
ще слизат отгоре
по струните скрити
до сетния час.
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И няма умора,
светът е отворен,
щом Божие слово
пребъдва у вас.
От Извора с шепи
водица вземете,
на глътки отпийте
Живот – чистота.
Летете, летете
и в Храма идете,
на Бог поднесете
благодарност сега.
***
Тунел със слънце – слънчев спектър.
Със слънчеви лъчи – деца,
подхванали ръце и всеки
отправил поглед в синева.
Очите, галещи със радост,
пропиващи се в чистота,
и най-прекрасна жива люлка,
където всичките цветя
чрез аромата в цветовете
обхождат звездния ефир
и пролет, зиме – чак до лете
пребъдват те във Божий мир.
Очи-лъчи, душата-шепот
във този край на Любовта
не търсят слово, нито може
да се опише радостта!
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По изгрев
Братя Слънцето прегръщат
от Молитвений олтар,
капчици отгоре ръсят
чистота небесна – цяр.
Бог Велик ни благославя
със свещен отгоре дар.
Ех, че Рила! Ех, че младост!
Ех, че Дух и радост – жар!
Съзерцание
Съзерцавай чистотата –
от лъчите бистра.
Съзерцавай лик, поел
в себе си Небето,
огрян от слънце в дефилето,
той сменя слънчева картина
и от мозайка бистрa-синя,
а отдолу – в резеда –
къпе чело сам върхът.
Профили на рид с олтари,
със скалисти великани,
в съзерцание-душа
къпе лик Реалността.
Този свят красив, природен
е дворец полу-подводен
и във чистата вода
греят слънчеви огледала
съзерцание – олтар,
Мир-Вселена, дом и цяр.
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Житното зрънце
Житното зрънце възраства на слънце
и от вятъра топъл трепти.
Щом надари го Духът със водица,
от него възраства извор-пшеница.
Жертва за благото общо отдава,
тука отпада световната слава.
В Дома Господен плодѝ и дари,
Богу с Душата благодари!
Дар
Молитвен връх, Рила
Поемам от Лъчите
прадревна Светлина,
прониква дар в очите –
свещена чистота.
И сам се в мир превръщам:
в граденото за миг
Душа отвътре грее
със изгрева – светлик.
И бяла, разширена –
откъсва се за миг,
лети в мечти вселенски
и търси Божий лик.
Долавя песен звучна
от ангели – деца.
Учител с глас вселенски
разкрива Любовта.
И тук единен ставам
в молитвен тих олтар,
на Рила – връх и порта,
от Бога – Дух и дар!
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Събуди се!
Дан!
		
Дан!
			
Дан!
Храм!
		
Храм!
			
Храм!
Тики!
		
Тики!
			
Так!
Време.
		
Светлина.
			
Привиден мрак.
***
Светъл шепот лъчезарен
мир изписва върху лист,
от молитвата погален,
той изпълва храма чист.
Капки росни рай поемат
от безбройните слънца
и децата им в подема
отразяват дух в душа.
Птички пеят братски песни,
изгрев топли и гради.
Събудете се, проспали,
днес мигът е! Полети!
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Бяло начало
Грее, топли, мир раздава,
живо пее, даром дава,
трепетно миротвори
всяка сутрин с рой лъчи.
Извор се изпълва с шепот,
от безмълвието трепет.
С музика, молитва свята
влива се Любов в сърцата.
През отворено стъкло
грее ясно зарево –
то подрежда всички книжки,
чувства, мисли и привички –
и задачите решава,
никого не затруднява.
Сам с душа го приеми,
в Бога с дух ти полети,
че във Божията воля
няма „не сега“, „не мога“,
само „искам“ – без тревога,
че в Небето ни очакват
с малки стъпки, в постоянство
да се върнем към Начало
Вечно живо, Вечно бяло!
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Кръговрат
Копнея да се уча, да творя.
Копнея всичко да приложа.
Аз, неродената душа,
желая в тяло да се вложа.
Сега родила се на земен план,
притисната в затвора тесен,
аз искам Мъдрост да ти дам
на теб, човече поднебесен.
Но ти не слушаш моя глас.
Грешиш, защото себе си ти слушаш.
Но вярвам – нежния ми глас
все някога в сърцето си ще сгушиш.
Тогава Радост, Светлина,
Хармония във теб ще грее.
Ще имаш Мир и Свобода,
и добродетелите в теб ще зреят.
А аз, щастливата душа,
доволна от дълга изпълнен,
ще литна лекокрила към Дома –
Отеца мой да Го прегърна.
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Изворът на душата
Душата ми е извор –
готова да пои
и всеки да посрещне,
с Любов да го дари.
Понякога при мене
поспира се засмян,
красив и млад Женихът,
със Светлина облян.
Тогава изворът му пее.
със радост бликат чистите води.
Сърцето ми възторжено копнее,
бленува за небесни висини.
Веднъж до извора се спира
човек жаден, уморен
и дълго пие до насита
водата чиста ден след ден.
След време силен, обновен,
жадно вперил взор напред,
той тръгна си и вместо да благодари,
нехайно бутна в чистите води
листа изгнили, камъни и пръст.
Посърна изворът голям.
Водата силно се размъти.
Заплака, заболя ранената душа.
Друг пътник извора намира.
Внимателно до него спира.
Изважда гнилите листа.
Отпушва чистата вода.
Донася камъчета бели
и очертава моите предели.
Навежда се и нежно.
с устни докосва тихите води…
Душата ми отново се роди!
И бликат пак водите ласкаво –
с предишната си сила.
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Сътворение
Бог е Любов!
Таз енергия лъчиста,
всепроникваща и чиста,
пълни целия Всемир
и твори, твори безспир.
Бог създава Светлината
да проникне тя водата
и материята гъста
да раздвижи от недрата.
И от творческия гений
на Божествения ум
земно царство се създава,
на небесно подобава.
А душата лекокрила,
рожба Божия и мила,
във тело „от пръст“ се вгражда
и така човек се ражда.
И живее на Земята,
и се учи тук душата.
Страда, мъчи се, греши
и израства, и твори.
Бог Живота благославя
и го пази, съхранява.
Той е радост, топлина
за човешката душа.
* „Бог е Слънце на живота, свети, праща светлина
и Любов обилна, свята на човешката душа.“
Учителят Петър Дънов – Беинса Дуно
** По задание в беседата „Земята се върти“,
ООК-4/1.07.1925 г.: „Напишете стихотворение
от думите: „Любов, Светлина, Живот, топлина
за човешката душа“.
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Разговор между
Доброто и злото
„Злото е непроявена Любов.“
Учителят Петър Дънов – Беинса Дуно
Забързано по стръмното нагоре,
Доброто запъхтяно се катери.
То знае, че по пътя към целта
ще има паднали, нуждаещи се хора.
То иска да приложи Любовта
и на попаднали в беда
безкористно да се предложи.
Подскачащо по лекия наклон,
злото бързичко се спуска.
То мисли за горещия котлон
и как да утоли хранителната нужда.
Не вижда уморената жена,
прегърбена под раница голяма –
та той е сам, единствен на света
и милостта от него не е овладяна.
„Ела със мен!“ – злото към Доброто се провиква.
„Къде катериш в този пек?
Почивка трябва ти, човече!
Търси за себе си ти лек.“
„Не! Аз искам да се срещна с ветровете.
Аз искам да докосна върховете.
С небето синьо да си поговоря
и да политна из простора.
Аз винаги се разширявам.
Обичам много да раздавам,
да радвам другите безспир
и да им нося Радост, Мир.“
„Добре, щом искаш, ти се изтощавай.
Щом искаш, себе си раздавай.
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Аз смятам да се прибера,
да хапна и да си поспя.
За другите не ща да мисля.
Аз себе си да уредя – това е моята мечта.“
* Написано по тема от Учителя
Петър Дънов – Беинса Дуно
„Злото е непроявено добро“.
Заспиване
Тихо пада вечерният хлад.
Тишината прегръща смълчания мрак.
Душата напуща своя затвор
и тръгва да търси Учителя свой.
В небесно училище цяла нощ учи,
а сутрин се връща в тялото пак
на опит да подложи урока познат,
Волята на своя Отец да изпълни
и с Любов и Радост Духа да напълни.

Илюстрация: Тошко Мартинов
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Живата Природа
Природата е жива, разумна и добра,
тя майчица е мила на всички по света.
Когато сме смирени, послушни и добри,
грижливо тя ни учи, помага ни в беди.
Когато сме себични, нехайни или зли,
тя пак ще ни научи и ще ни смири.
На тез, които слушат нейните Слова,
раздава вдъхновено своите блага.
Да бъдем благодарни на тоз Учител благ*,
що учи непрестанно човешкия ни свят.
Природата да пазим да не разрушим,
езикът ѝ да учим и да се стремим
Закона ѝ разумен във нас да съхраним
и пред Лицето ѝ свещено ний да се смирим.
* Според Учителя Петър Дънов –
Беинса Дуно носители на Божествена сила
и от Божествен произход са:
– Светлината;
– водата;
– пчелата;
– розата;
– липата;
– ябълката;
– портокалът;
– златото.
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Обичта
Обичта не пита с какво се е хранил гладният
и умореният – какво е сътворил.
Тя раздава потребното, без да пресмята,
без да брои и без да помни –
и не чака в замяна
ни блага, ни ласка, ни подслон.
Даже обич не търси в замяна обичта,
когато протича, дълбока и бистра,
и ни заглажда като речни камъчета.
Тя отмива заблужденията ни за света
и не знае граници.
***
Търся свободата,
чието лице е Истината.
Тя, жадувана, покълва,
разсипва мрака ми, за да расте.
Озарена, изгрява сред многоцветни облаци.
И всеки неин лъч
е протегната ръка
като към прохождащо дете,
нежен свеж полъх
и писмо на безграничност, радост и мир.
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***
Слънце в утринта,
слънце в песента.
Слънце в душата – нетленно.
Слънце в духа засияло...
***
Ти, Господи, ще ме напътстваш
в изборите, които ми предстоят.
Не се оставям на теченията,
на Волята Ти се оставям.
Обгърнах с поглед желанията си –
мъниста от розов кварц.
Нанизах ги с „Да бъде Волята Ти“ –
при Тебе ги оставям.
Ти знаеш всичко за мене.
За всичко Ти помниш всичко.
Ти знаеш какво ми е нужно.
Ти правиш, което е нужно.
***
Ако зависеше от мен,
бих обърнала правилата
на някои игри.
Бих отсъдила „победа“ за онзи футболен отбор,
който, дружелюбен, играе най-красиво и стремително.
И ще отменя длъжността на вратаря.
И няма да отчитам головете.
Епохата на Водолея ще ни приеме
с любов и взаимопомощ.
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Бих определила превес в тениса за онази страна,
която и в усложнени ситуации допринася най-добре
да не бъде изпусната топката от нейния партньор.
И ще аплодирам равенството.
Как ще изградим Новото в себе си,
ако не се учим, играейки?
Бих издигнала флага на победата
за онзи шахматен главнокомандващ,
който кротко и търпеливо,
и милостиво преведе армията си
през цялото поле на дъската,
за да превърне слабите пешки в царици.
***
На художника
Планините могат да бъдат жълти,
когато това е чувство.
Зелените поляни ще станат сини,
когато това е чувство.
Да изобразиш света по памет,
пренебрегвайки усещането,
означава да се приближиш до лъжата.
Когато прекрачваш в платното
с боите, четката и умението, способността
да я държиш,
ти можеш да увеличиш площта на обитаемите светове,
но помни пожеланието ми:
Докосвайки се пръв до тези земи,
не пропускай да поставиш там
флага на Доброто.
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***
Да използваш мисълта си за добро означава
да умееш да трансформираш чувствата си в по-добри.
Раздразнението – в обич и мир,
гнева – в разбиране и правда,
тъгата – в радост,
унинието – във Виделина.
Да си служиш истински с мисълта
означава да станеш извор на Доброто в света.
Един от многото извори.
За да използваш мисълта си за добро,
не е достатъчно да знаеш защо го правиш.
Но и птицата се учи да полети,
а човекът е homo sapiens.
Да използваш мисълта за добро означава
да предпочетеш мислите на Бога и да им дадеш
простора на ума си,
топлината на сърцето си,
усилието на волята си
и времето на живота си.
За обикновеното
Забъркал селянинът глина с вода и слама,
изпекъл на слънце тухли и си построил къщица.
Дърварят си построил хижа от повалени дървета.
Богаташът наел работници и те му издигнали разкошен
палат.
А лястовиците, неуморими от дългия полет,
с човчици изваяли дом за децата си.
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Костенурката, завряна в шубраците, се прибрала в бронята си.
Комарът, извил хоботче, задрямал на стената.
Животът ни надраства видимото,
затова външните форми и обстоятелства не ни ограничават.
Тишината на простичката ни всекидневна
е трамплин към непознати светове –
и Духът Господен осветява пътя ни и бди над нас.
Мимоходом
Вървели си по пътя:
капките дъжд – с вятъра,
светецът – с Бога,
незрящият Истината – със своето его.
Стигнали до реката.
Дъждовните капки се слели с водата.
Светецът преминал, спокоен и мокър – с Божията помощ.
Непрозрелият Истината, също мокър – с лутания и псувни.
Слънцето огряло планината.
Дъждовните капки блестели в дъга и величествено шумели
във водопадите.
Светецът тихо благодарил на Господа и за красотата,
и за изпитанията.
В душата на заблудения проникнал слънчев лъч.
И като нишка от кълбото на Ариадна
незрящият Истината пипнешком тръгнал по него
към Изхода от своя лабиринт.
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Чудото
Чудото ни изтръгва от пристана на невежеството
и сме бездомни, за да узнаем,
че Вселената ни е Родина.
Чудото изгрява в деня ни с барабанен тътен,
преди да почувстваме Единството
като симфония от Моцарт.
Чудото спира мисълта ни
като невъзможен скок над бездна,
докато вярата укрепи походката ни
и ни направи леки.
Чудото разклаща паяжината, в която сме пленени,
и с учудване откриваме, че нишките
започват и завършват в нас.
Контрасти
Мотиката се изтъпява,
когато с нея работиш.
Но разумът се просветлява,
когато с него работиш.
Желязото твърдо изгнива,
поставено в земята.
Но семето се разлиства
и вкоренява в земята.
С повтаряне се утвърждава,
копира се – едно и също.
С растеж – се проявява
Животът – все по-могъщо.
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Двадесет дни
Пристигна петгодишният Стоян при баба си в Голямо
село за цели три летни месеца. Колко е интересен дворът –
не само с цветя и плочки, но с бели и пъстри кокошки. Те са
големи птици.
– Бабо, кокошките винаги ли са били големи?
– Сам ще видиш, миличък! Ще имаме скоро пиленца.
Събрах яйца и ще сложа квачка да ги мъти.
– Пиленцата стават кокошки, а яйцата – пиленца?
– Ето, Тони. Поставяме тук яйцата. След три седмици
топлина и постоянство, квачката ще излюпи пиленца. Леко,
леко! От пукнато яйце ще видиш пиленца, колкото от печено семе – бостан.
– Красиви са тези яйца, бабо.
Всеки ден Тони хвърляше зрънца на заобикалящите го
кокошки и поглеждаше към полога и квачката в очакване осемте здрави яйца да се превърнат в осем пиленца. Дано само
да не изпусне как ще стане това! Често-често притичваше да
погледне.
Ах, тази баба! Да обясни – не знае, да утеши – умее. Защото Тони долетя при нея притеснен, със сълзи на очи.
– Бабо, лоша е квачката. Загиват пиленцата. Две яйца
са пукнати...
А бабата, засмяна, го хваща за ръка и го води натам:
– Пиленцата се излюпват, чедо!
– Нали само здравите яйца стават пиленца?
– Птичето се развива в яйцето, а черупката го пази. И
когато дойде време да се роди, малкото трябва да пробие черупката. Тогава и квачката ще му помогне. Ако не излезе от
черупката, слабото птиче ще загине, чедо. Виж първите пиленца!
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Юлиана Василева
Хлябът – дар
„България трябва да бъде първата държава,
да приложи Божествения закон на Земята –
хлябът да се дава ДАРОМ.“
УЧИТЕЛЯТ Беинса Дуно
Да седнем на обща, просторна трапеза –
цял народ – със хляба ДАР!
Да благодарим за подкрепа обилна! – Намеса,
превръщаща всекиго – в цар!
Този хляб във Небето е бил... И харесан,
от хиляди чисти ръце –
отгледан, омесен, опечен, донесен,
приготвен с Любов! От сърце
сдружените вливаха своите сили –
да седнем пред него сега.
И носи се музика светла. Красиво
разгръщат се светли слова.
Сред нас е Христос! – Той подготвя Земята
и сее в сърцата ни радост и мир!
Душите ликуват в небесна позлата
и слънце ласкае челата. Безспир,
стотици години шептяха устите:
„Насъщния ни хляб, дай го нам“...
И ето, събраха се, ясни душите.
А тялото – стана на храм.
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Ягода Тодорова
Да се родиш, за да помагаш
Да се родиш, когато Слънцето изгрява
и първите лъчи над теб се свеждат
да те орисат с Божията слава
и да ти покажат Пътя, който ти отреждат.
Да се родиш в човешката пустиня,
където е безкрайна суетата
и не остана ни една светиня,
да браниш Истината от лъжата.
Да се родиш, когато чакат Утешител
милиони по лицето на Земята,
където силата е повелител,
а мъката – едничката отплата.
Да се родиш единствено, за да помагаш
на всички страдащи и беззащитни хора
и силите си само за добро да влагаш –
тогава на Небето здрава си опора.

445

Ягода Тодорова
Храмът на Душата
Влез тихо във Храма на свойта душа,
където най-нежните струни трептят.
Постой, отпусни се така в самота –
ще чуеш – Божествени химни звучат.
Там радост и мъка, омраза, любов
потъват в безкрая небесен.
Усмихваш се плахо на образа нов
и шепнеш: „Светът е чудесен!“
В молитва безмълвна повдигаш очи,
край тебе сияят безбрежни простори,
прегръщат те бащински топли лъчи
и целият космос без думи говори.
Влез тихо във Храма на свойта душа,
над който най-светлите ангели бдят
и няма ни малка следа от греха.
Там вместо камбани огньове пламтят.
Среща
Да срещнеш своята мечта
случайно, неочаквано сега –
това е плод на мисълта,
навярно мислиш си така.
И за усмивка идват сили,
макар че грижи и тъги
дотолкова са те сломили,
че няма радост в твоите очи.
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Ягода Тодорова
Какво е щастието питаш –
къс от лазурното небе,
птичката, с която политаш,
смехът на малкото дете.
А също и една звезда,
намигаща ти във нощта.
И още Слънцето във утринта,
което милва твоята коса.
Да срещнеш своята мечта
след толкова вълнения сега
и да не вярваш в чудеса –
това навярно е съдба.
Думите ми
Думите ми пристан ще потърсят
в новите, събудени души.
Думите ми днес ще се отърсят
от ненужни мисли и лъжи.
Ще се пеят радостни и волни
сред потоци цветна светлина –
няма да са вече недоволни,
няма да ги мъчи съвестта.
Думите ми, скитници бездомни,
весело ще плуват по света
и на разстояния огромни
ще разнасят мир и красота.
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Ягода Тодорова
Радост
Колко радост в душата ни внесе –
тиха радост във светлия ден –
и мисълта ми в миг се пренесе
в чуден свят, от усмивки роден.
Там децата ни весело пеят,
бели ангели махат с крила
и лицата на всички сияят,
и излъчват безспир доброта.
Там се сбъдват най-смели мечти,
няма бури, раздори, войни
и животът щастливо кипи
в ясни, топли и слънчеви дни.
Колко мъка денят ни създава,
колко скръб се натрупва във нас
и желаем в момент на забрава
да изпаднем във малко екстаз.
Да избягаме в чисти простори,
да докоснем с мисълта Вечността,
някой нежно край нас да говори,
в труден час да протегне ръка.
Животът
След толкова превъплъщения,
при непрекъснатия кръговрат,
след хилядите изкушения,
кога ще дойде най-сетне обрат?
Кога да се избиваме ще спрем?
Кога с любов ще подадем ръце –
плода на Земята да съберем
в пулсациите на едно сърце?
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Ягода Тодорова
Планетата е приказно красива.
Кому е нужно красотата да руши?
Нима душата ни ще е щастлива
с отрови и руини да се огради?
Животът не е вечна радост,
нито пък е само болка и тъга.
а неувяхващата Младост
може да ни е спътница сега.
Животът не е пътят към Голгота,
нито реката на благодатта,
но можем да отворим пак Кивота
да прочетем скрижалите на Мъдростта.
Приказка
Изпращам ти една мечта,
добра и приветлива,
да хване твоята ръка
с усмивка закачлива.
Тя иска да те пренесе
в забравена Родина,
където радостта расте
и много обич има.
Мечтата ще те води,
без страх се довери,
до нови небосводи
ще стигнете взори.
По пътя ще ви пазят
рой ангели сияйни,
за среща ще излязат
орисници омайни.
И сигурно тогава
сънят ще отлети,
но споменът остава –
живейте в нас, мечти!
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Ягода Тодорова
Сън
Сънувах: ангели летят
и махат весело с крила,
в ръце светилници държат
и пазят нашата Земя.
Земя, от Бога подарена,
земя красива, плодородна,
със чудни сили надарена,
да е душата ни свободна.
Тя, радостна и пременена,
безспир във Космоса кръжи,
от Слънцето любимо осветена
и сгрята от лечебните лъчи.
Достатъчно е, за да сме щастливи,
че дава ни живот и топлина,
че изобилно раждат златни ниви,
че всеки има нужната храна.
Защо тогава водят се войни,
а хората гладуват и измират?
Защо Божественото се руши?
Защо сърцата ни не се разбират?
Сънувах: ангели летят
и пращат ни безброй писма.
Те искат да ни вразумят –
да пазим нашата Земя.
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Ягода Тодорова

Ако можех като птица в простора
да отърся светската умора,
да съм лекокрила и подвижна,
да се нося волна и безгрижна.
Ако можех бурята аз да спра,
слънчеви лъчи пак да донеса,
облаците тъмни да прогоня
и мечтите чудни да догоня.
Ако можех да надбягам времето,
да оставя на живота бремето
и в безвремието да поскитам,
и за смисъла му да не питам!
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Ягода Тодорова
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Ягода Тодорова

Пролет мечтана, пролет бленувана
в зимните нощи, тъй сковани от мраз.
Пролет в душата, дълго жадувана,
днес те посрещам и пея във захлас.
Китни дървета и цъфнали храсти
нежно ухаят, какъв аромат!
Ярки звезди, разпалени страсти,
пролет – това е Вечна младост и цвят!
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Ягода Тодорова
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Ягода Тодорова

Щастливи сме, защото имаме вода
на жадния да можем да дадем.
Щастливи сме, че Бог ни праща Светлина
навсякъде в света да разнесем.
Щастливи ще сме, ако с доброта
ръка на ближния си подадем.

}
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Ягода Тодорова
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Ягода Тодорова
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Илюстрация: Петя Брайкова

Елексирът на Живота
Дали е сън или реалност. –
лъчите греят в капки мед,
в сърцето ти топят се сладко
и ти си в седмото небе.
Дали е сън или реалност –
край тебе ангели летят
и пеят химни за Живота,
възлизащ по една дъга
към Източника и Твореца
на всяка същност и душа,
на всяко слънце и планета,
на Космоса от чудеса.
И както Той го сътворява
със мисъл – плам и светлина,
така дарява му безсмъртие
чрез сока благ на Любовта.
Тя влива се във всичко живо
и го поддържа да расте,
да разцъфтява и прелива
в прекрасни, сладки плодове.
В Дървото на Живота вечно
ще има птици и пчели
и ще се свързват световете
чрез този чуден елексир.
Когато го опиташ само,
за миг ще бъдеш подмладен
ще станеш поданик на Рая,
творец на нов Космичен ден.
Мария Брайкова – Амрита
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Илюстрация: Тошко Мартинов

Послеслов
„Ролята на изкуството е да обединява
и сближава хората.“
Петър Дънов – Беинса Дуно,
„Разговорите при Седемте Рилски езера“
Любезни читателю,
Сборникът, който държиш в ръцете си, е плод на няколкогодишната дейност на Творчески кръг „Слънчеви
лъчи“ за споделяне на духовни търсения и творби в областта
на литературата и изкуствата.
Изданието включва също творби на наши приятели от
цялата страна (Пловдив, Варна, Бургас, Каварна, Смолян,
Казанлък, Троян, Видин, Силистра, Плевен и др.)
Искаме да отдадем специална почит на авторите, които
не са вече сред нас, но винаги ще живеят в сърцата ни: цигуларите Здравка Баръмова и Костадин Русев.
Творчески кръг „Слънчеви лъчи“ е създаден през 2010 г.
в София и обединява основно опитите за художествен израз
на Великото Учение за Живота, предадено на българите от
Учителя Петър Дънов – Беинса Дуно (1864 – 1944).
Ето какво казва Учителят за поезията:
„Всеки човек трябва да има в себе си едно особено поетично състояние, една изработена философия, мистика. Тя да
представлява вътрешната страна на неговия живот. В свободното си време може да изнася от тази философия, от тази
поезия и навън. Ще изнася от своя излишък, за да се ползват
онези, които имат нужда.“
Петър Дънов – Беинса Дуно,
„Разговорите при Седемте Рилски езера“
В духа на споделянето като форма на духовна подкрепа
и за създаване на благоприятна атмосфера за развитие на
творческите импулси у всеки един от нас, започнаха нашите
творчески срещи, които се провеждат всеки месец в Розо-
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вата къща, кв. „Изгрев“, София. Често ни гостуват приятели-творци от други градове, дори от чужбина. Периодично
се представят новоиздадени творби и книги, художници
показват свои картини, музиканти и певчески групи изпълняват свои програми. Незабравими остават празничните
вечери, на които всеки може да се наслади на сътвореното
от другите и сам да сподели свои идеи, творчески търсения
и духовни преживявания. Ето част от темите, които сме
разглеждали и които присъстват в сборника: „Доброто –
основа на живота“, „Бялата светлина“, „Благодат“, „Рила“,
„Цветните лъчи на Светлината“, „Любовта е извор“, „Милосърдието“ и други теми от песните и лекциите на Учителя
Беинса Дуно – Петър Дънов.
Чрез споделянето ние разширяваме своите хоризонти,
получаваме нови идеи, импулси, перспективи и се отправяме към нови висоти и постижения в единство с Източника
на Живота и преобразявайки света, който ни заобикаля.
Затова, читателю, те молим и ти да споделиш своите
впечатления от тази книга на следния електронен адрес:
slanchevilachi144@gmail.com
Можеш да ни намериш също във Фейсбук групата
„Слънчеви лъчи“.
До нови срещи, обични читателю! Бъди и ти като Слънчев лъч на Радостта!
От съставителя
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