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Мили читатели, 

В това издание на „Идеалист“ можете да се насладите на нова
доза събрани вдъхновения, които се надяваме да спомогнат за
вашето добро настроение през идните студени месеци. Нека не
забравяме, по-важни от физическите температури вътре и навън
са топлината, която идва от споделеното време с нашите любими
хора и вътрешната топлина, за която сме ви подготвили малко
вдъхновения - философски статии, щипка хумор, идея за
медитация и други.

Екипът на НА България ви пожелава светли Коледни и
Новогодишни празници, много споделена топлина, положителни
емоции и хармония на празничните трапези!

Емилия Згурова, редактор

http://akropol.bg/
https://www.akropol.bg/sabitie/corpus-hermeticum-filosofiya


ЗА ДУШАТА

ЗАЩО КОЛЕДА?
Статия от нашия национален директор - Антонин Винклер

Отново наближава Коледа – един от малкото общи празници,
които празнуваме. Въпреки че сме забравили корените на

празника, най-често нямаме търпение да дойде и да прекараме
топли и сърдечни моменти с нашите близки. Защо празнуваме

Коледа точно по това време? Днес вече знаем, че този празник е
много древен… свързан със Зимното слънцестоене, което по-

късно са приели и Християните, и са го включили в своята
традиция. В много древни традиции се раждал “Божият Син” в
този период на годината: Кришна, Хор, Митра или Христос… Те

всички са били Велики Учители на Човечеството, които са донесли
Светлината на Познанието и Мъдростта за нас, невежите, които се

лутаме в мрака на невежеството.

Коледа е празник на раждащата се Светлина, която побеждава
Тъмнината. Точно това се случва в Природата при

астрономическото Слънцестоене във физическия смисъл, а кой
знае дали не и в другите измерения на Вселената…

Коледа е празник на надеждата, че колкото и да е мрачен,
несправедлив, жесток и тъжен светът, в който ни се налага да

живеем, винаги има надежда да го просветлим, стоплим и
подобрим. Само да не чакаме нов “Син Божи”, а да го направим –

доколкото е възможно – сами.

https://www.akropol.bg/sabitie/corpus-hermeticum-filosofiya


Нека да дадем на всички наши близки малко емоционална
топлина, светлината на оптимизма, нека да си разказваме истории

с добър и справедлив край, да пеем весели песни. Без оглед на
нашето вероизповедание – кой не иска да бъде весел и щастлив?

Ако зарежем за няколко дни потока на катастрофичните новини от
медиите, ако вземем в ръката си добра книга вместо

дистанционното, ако си говорим сърдечно със своите близки, а не
с компютрите… със сигурност ще усетим малко повече светлина и

топлина в своя живот.

Един от “Синовете Божи” го е казал много по-точно: “Десетки
свещи могат да се запалят от една, без да съкратят нейния

живот. Щастието не намалява, ако се споделя.”
....

Статията можете да видите и на нашия
сайт: https://akropol.bg/zashto-koleda

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ

Youtube: МАТРИЦАТА НА ПЛАТОН
11-01-2023 - 20:30ч., Онлайн в нашият Yotube канал.

https://akropol.bg/sabitie/matrix-na-platon


Уебинар: К.Г. ЮНГ:  МАНДАЛА И
АЛХИМИЯТА НА ДУШАТА

18-01-2023 - 19:00ч., Онлайн с предварително записване

ИДЕЯ ЗА МЕДИТАЦИЯ

С УСМИВКА ВСИЧКО ВЪРВИ ПО-ДОБРЕ

https://akropol.bg/sabitie/jung-mandala-alhimiya-dushata


ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОЗОРЧЕ

 

Ключът към триумфа
Статия от Карлос Аделантадо

Като за начало вярвам, че трябва да направим разлика между това, което
наричаме „успех“ и това, което считаме за чист „триумф“.

Успехът идва от щастливата развръзка на въпрос, в който сме били
замесени, или от действията, които сме предприели, за да постигнем
определен край. Но да направим нещо успешно не означава да сме

триумфални.

https://www.akropol.bg/stranitsa/mezhdunaroden-prezident-Carlos-Adelantado


Всъщност цялото ни съществуване е изградено от онова, което наричаме
успехи и провали, които се редуват в появата и изчезването си от сферата

на нашето съзнание. Всеки човек с известна зрялост може да осъзнае и
приеме, че през живота си е познал вкуса и на двете преживявания.

Триумфът е нещо по-комплексно, тъй като не се основава на простите
неща, а на постигането на по-висши цели и преодоляването на по-големи

трудности. И затова триумфът често се отнася до живота, най-ценното
благо, което може някой да притежава и може да се сведе до фразата,

която отбелязва великата цел на човешките животи: „да сме триумфални в
живота“.

Но какво означава да сме триумфални в живота? Карани сме да вярваме,
че това означава да постигнем колкото се може по-голям брой придобивки
от всякакъв вид, или ниво на комфорт, което ни води по-близо до щастието

без ни най-малко усилие.

Аз обаче не мисля така. От философска гледна точка, това означава да
придобием най-чистото и възвишено нещо, което можем да докоснем и…
скъпи приятели има ли нещо по-красиво от мечтите на душата? Има ли

нещо по-велико от откриването на тайните на живота? Повечето човешки
същества, в своето детство мечтаят най-чистите мечти, никой не иска да

бъде нормален, човек обича приключенския живот, иска да помага на
другите, бори се срещу несправедливостта и невежеството. В ерата на
идеалите ние сме като цвете, което се отваря и иска да хване всичката
светлина, да изкачи най-високите планини и да намери най-красивите

долини.

Защо трябва да се откажем от това? Може би, да бъдем триумфални в
живота се състои в това да не предаваме младежките си идеали и да не

тичаме след миражите на този илюзорен свят, защото щом ги достигнем те
се изхлузват от нашите ръце като шепа пясък.

Може би триумфът се корени в нас и се проявява като сила, която ни води
към нашите мечти, въпреки всички падения, болката и усилието, което това

включва. Може би триумфът означава да преминем отвъд падналите
дървета, които препречват пътя ни и да продължаваме да напредваме към

хоризонта напред и все напред.

Цялата статия можете да прочетете тук.

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

https://www.akropol.bg/klyucht-kam-triumfa


Посещение в приют за
кучета “Every Dog Matters”

В началото на студения период на 12-ти ноември, посетихме
приюта за кучета “Every Dog Matters” в Костинброд. Това е приют
от отворен тип, близо до София, без клетки, където приютените

животинки получават храна, лекарства и медицински грижи.

С нашите доброволци бяхме посрещнати от много весели опашки
и радушни призиви от страна както на палетата така и по-

големите кучета в приюта.

Повече информация и снимки, можете да видите
тук: https://akropol.bg/poseshchenie-v-priyut-za-kucheta-every-dog-

matters 



ЛЮБОПИТНО



Символи: ДЪРВО
 

Статия от М.А. Карийо де Алборнос и М.А. Фернандез, НА Северна
Индия

Със своите корени, дълбоко заровени в почвата, и клони,
издигащи се към небесата, дървото е универсалният символ на
връзката между Земята и Небето.То играе толкова централна

роля, че Световното Дърво се идентифицира със Световната Ос.
Дърветата са мостът, който свързва трите нива на космоса:
подземния свят чрез корените, дълбоко заровени в почвата,
повърхността на Земята чрез стъблото и по-ниските клони, и

Небесата чрез по-горните клони и върха, търсещи светлината. И
така дърветата свързват долния с горния свят. Влечуги пълзят из
техните корени, а птици гнездят в клоните им. В дървото бихме

могли да открием и четирите елемента: водата циркулира в
неговите сокове, земята става част от неговото тяло чрез корените
му, въздухът храни неговите клони, а при триенето на пръчиците



пламва огънят. Този начин на представяне на връзката между
Земята и Небето често откриваме във философията и духовната
медитация: при тях дървото е символ на Сътворението като цяло,

то е макрокосмосът или голямата вселена. То символизира и
човека като малка вселена или микрокосмос. Вечно извисяващи

се към небето, дърветата са идеалният символ на вертикалността.
Всички символични изображения на дърветата са свързани с
идеята за живия космос, намиращ се в процес на постоянна

регенерация. Техният годишен цикъл е свързан с естественото
развитие на живота, смъртта и възобновяването. Дърветата
символизират живота, намиращ се в една вечна еволюция.

Трябва да споменем и един определен символ: обърнатото
дърво с корени сочещи нагоре към небето и клони, падащи

надолу към земята. Според по-старите индийски текстове
(Ригведа) и западните алхимични трактати обърнатото дърво
разкрива небесния произход на човека и го подканва да се

освободи от земното, за да открие в себе си, зад воала на
илюзията, своето вътрешно небе, съответстващо на свещеното

Небе.

Цялата статия можете да прочетете на нашия сайт тук:
https://akropol.bg/simvoli-dyrvoto
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