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Мили читатели, 
 
Новото издание на ИДЕАлист пристига до Вас почти в деня на 14-
тата годишнина на Новия Акропол България. Изминалите 12 месеца бяха
трудни за всички нас. Ще запомня изтеклата година с няколко интересни урока,
от които избирам два:

Има доста хора, които започват да се интересуват от философски и
духовни учения, чак когато им стане трудно. Наистина, философията е
умението да живеем, но за това умение важи същото, както и за
плуването: по-добре е да си го придобил, преди да се озовеш в
дълбоката вода.
От всичките позитивни уроци бих избрал този: Няма криза, която да може
да изкорени желанието да помагаме на тези, които са в по-лошо
положение от нас. За мен е чест, че мога да съм част от нашия екип
добродейни хора.

Благодаря на всички, които участвате по един или друг начин и така подкрепяте
нашата дейност. Плодовете от тази добра воля не остават при нас. Както
многото познания, така и малкото материални средства, които имаме, даваме
там, където има нужда и желание. Ще продължаваме да го правим и по време
на нашата петнадесета година. 
 
Антонин Винклер 
Директор на Новият Акропол България

ХРАНА ЗА ДУШАТА

ИМАЛО ЕДНА РЕКА
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Имало едно време една река – разказва древна източна легенда – която
кротко си течала в своето удобно корито от кал. Водите ѝ били мътни, а в
тях живеели оловносиви риби, които ровели за храна в тинята. Тъй като
реката не била дълбока, хората дори не помисляли да изградят мост над
нея, задоволявали се да нахвърлят едри камъни в руслото ѝ и така
импровизирали брод, почти ненамокрян от мудните води. Горските
животни я прекосявали в плитчините и разравяли дълбоко тялото ѝ с
лапи. За водопой ходели до близкото езеро, понеже водите на реката били
тъмни и миризливи.

Ала Бог Индра, който всичко вижда, се смилил над Духа на реката – тя не
била глупава, въпреки че се държала като такава; била скована от

инерцията и от удобствата и се оставяла да тъпчат тялото ѝ – влажно и
зловонно като мъртва змия. С времето свикнала да се задоволява с най-

лесните пътища и избягвала стръмните наклони. Била няма, грозна и
красивите речни русалки и крайбрежни феи дори не я доближавали, за да

извайват своите вълшебни огледала в нощите при пълнолуние. 
     Един от Служителите на Индра пресушил земята пред нея и я надигнал
по такъв начин, че принудил реката да се отклони. Отначало старата река

се уплашила и започнала да стене, но скоро открила удоволствието да
скача по камъните, започнала с рев да поваля дървета и да си проправя

път, прескачайки пропасти и бутайки огромни канари. 
   Водите ѝ се избистрили, филтрирани от пясъци и камъчета, коритото ѝ

станало каменно, а понякога и метални жилки проблясвали в него,
подобни на огнените камшици на Индра, когато предвождал своята

божествена свита от мълниеносни Марути.

От гръдта ѝ, някога тъмна и мрачна, се родила бяла пяна - белотата е



непостижима без борба, без пречистване. 
     Населила се реката с пъстри риби в цветовете на дъгата, те плавали

срещу течението, а от двете страни светли лагуни, закътани във
величествени скали, омайвали водните Елементали. От трепкащите
отражения на звездите Нимфите си сътворили вълшебни гребени и

омагьосаните огледала ги изтръгвали  от дълбоките вирове. 
        Хората вече не тъпчели реката, издигнали триумфални арки над нея

и ги назовали мостове.
Животните я прекосявали с плуване и, чисти и лъскави, хвалели нейната
сила. Накрая, стигайки до Майка Ганг, тя била приветствана с овации от

другите води, които се залавяли за нейните с радостно ликуване. 
      Като гледал всичко това и още много неща, които не ви разказвам,

Индра се замислил за множеството човешки същества, които не се
възползват от своите възможности и си остават бавни и кални реки,

лишени от смелост и слава. Две сълзи се търкулват тогава по сияйното Му
Лице, появяват се облаци и  всичко в природата посивява и оплаква

човешката глупост. 
 

Хорхе Ливрага 
Основател на „Новият Акропол България"

ИДЕЯ ЗА МЕДИТАЦИЯ

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ
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Времето и Вечността Практическа Реторика

С УСМИВКА ВСИЧКО ВЪРВИ ПО-ДОБРЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОЗОРЧЕ

 
СЪЗНАНИЕ 

  
Да познаваме себе си е първата предпоставка за това да можем да

управляваме себе си. Ориентирате ли се в своята собствена психика?  
 

 Основно понятие на цялата човешка психология е съзнанието. Ако искаме
нашият собствен аз да е в контакт с някаква мисъл, спомен, емоция, предмет

или същество, имаме нужда от съзнание, трябва да сме осъзнати. Съзнанието
е полето, върху което водим нашите ежедневни борби със себе си. Това е

работното място, където променяме своите възгледи и следователно и
характера си. 

Именно затова казваме, че процесът на духовната реализация на човека може
да се опише психологически като „събуждане на съзнанието“, „извисяване на



съзнанието“ или негово „задълбочаване“. Независимо коя метафора
предпочитаме, имаме нужда от това да ставаме по-осъзнати, да имаме

представа за своите потенциали, за да ги развием, както и за своите
недостатъци, за да ги преодолеем. 

Можем да започнем с една практическа идея: доколко познавам себе си? Кои
неща от моя собствен характер не осъзнавам? - Това е моята „ахилесова пета“.

За кои свои заложби нямам достатъчна осъзнатост?  - Това са моите
пропуснати възможности. 

 
Упражнение:

КОНТРОЛ НАД СЪДЪРЖАНИЕТО НА СЪЗНАНИЕТО: няколко пъти
дневно да спрем за малко нашата дейност, външна или вътрешна, и да
си зададем искрено следния въпрос: „Какво съдържа в момента моето
съзнание? С какво се занимава? Защо? Какви последствия има това

върху моето настроение, моята ефективност и т.н.?“  И главно:
„Доволен ли съм от това?“ 

Ако не, винаги можем да променим актуалното съдържание на
съзнанието чрез работата с Фокуса. Ако пренасочим своя фокус, ще се

промени и съдържанието на съзнанието ни.

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

  

БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА ВЕЧЕР 
В Новия Акропол проведохме поредната културна среща, посветена на

https://www.akropol.bg/sabitie/kurs-prakticheska-filosofia


определена страна. Този път останахме на наша земя - темата беше Българска
вечер. Докоснахме се до нашата история (10 ключови моменти в българската
история), природа (интересни факти за птиците), образование (легендарния
Рибен буквар и основи на доброто образование), традиции (старобългарски

традиции в календара), поезия (рецитал), песни и танци, които бяха поднесени
с много плам от презентаторите. С това обогатихме своите познания и открихме

колко много все още не знаем за страната си. Не на последно място играхме
популярни български хорà и се почерпихме с обичани кулинарни специалитети.

ЛЮБОПИТНО

Знаете ли откъде идва думата „ДАМАДЖАНА“?

Повечето от вас вероятно си мислят, че думата "дамаджана" е с турски
произход. Може би ще се изненадате, но е френска. Думата има интересна

история, свързана с една кралска особа. 
През 1347 г. Кралица Жана била принудена да напусне кралството си в Неапол
и се укрила в областта Прованс, Южна Франция. По някое време се разразила
буря. Кралицата се подслонила в малко имение на майстор-стъклар в селцето

Сен Пол ла Галин Грас и поискала да види производството на стъклени
флакони. Притесненият стъклар духнал в тръбичката малко по-силно от

необходимото. Така се образувала доста голяма бутилка с вместимост около
десетина литра. 

Майсторът взел решение да започне да произвежда такива бутилки и
предложил на Кралица Жана да ги нарече на нея. Тя обаче проявила скромност

и поискала съдът просто да носи името на една обикновена дама Жана. 
Така се получила и думата – на френски Dame-Jeanne. Майсторът решил да



облече голямата бутилка с плетена кошница от ракита, за да я предпази от
счупване. От тук произлиза съчетанието дама (Dame) Жана (Jeanne), дама

Жана, или просто госпожа Жана.
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