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Мили читатели, 
 
За  новото издание на нашия „Идеалист“ не може да има по-добра дата от 24-и
май. Празникът на Просветата и Културата. Именно по това се различават
тълпите хора от напредналите цивилизации. Почти немислимо е да си
представим живота ни без възможността да споделим своите мисли чрез
писмеността. Нека не го правим механично и по навик, а с желание да
споделим най-хубавото от себе си. Надяваме се скоро да ви посрещнем отново
на живо в нашия офис при отворени събития. 
С благодарност към всички просветители: Нека тяхната светлина да не се
загуби в света на техниката и модерността.  
 
Хубав празник от името на целия екип! 
 
Яна Кучерова

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК  НА СЛАВЯНСКАТА
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА!

http://akropol.bg/


ХРАНА ЗА ДУШАТА

БЪРЗО ИЛИ БАВНО ЧЕТЕНЕ?

Бързото четене носи ползи: спестява време там, където има недостиг на
часове или дни и обемът на страниците е смущаващо голям, или там,
където атрактивността на съдържанието не надминава едно „упътване за
употреба“. 
Проблемът, който генерира бързото четене, може да се опише със
следния цитат на остроумния режисьор и актьор Уди Алън: „Така
прочетох Война и мир. Разказваше се за Русия.“ Забележителен синтез за
1200 страници. 
  
Предпочитам да говорим за „Начина на четене“, а не само за скоростта. 
Гарантира ли Бавността качество на четенето? За жалост не. 
Направете, моля, едно кратко упражнение - кой бавно, кой бързо: кои
книги сте чели, да речем, преди две години? За какво са били? Можете ли
да възстановите пет идеи от всяка от тях? В повечето случаи не. Тогава от
какво значение е дали сме ги прочели бързо или бавно? 
  
В днешното забързано време предлагам „Осъзнато четене“, което
включва два прости принципа. Първият е, естествено, „осъзнаването“.
Скоростта на четенето е точно съобразена със скоростта на
осъзнаването. Чета, за да осъзная. Осъзнавам, за да разбера.
Разбирам, за да извлека полза. Това ме задължава да забавя, когато не
осъзнавам идеята зад думите, да се върна отново към едно и също
изречение, ако не съм разбрал смисъла му, да не напускам страници или
глави, ако не съм наясно с посланието им. 
  
И така - поезията изисква бавна скорост, време за вътрешното „ехо“ на
рима в душата, за улавянето на естетиката на словото. Романът
позволява или може би изисква по-висока скорост, за да се насладим на
интригата на сюжета. Философската книга налага прекъсвания, размисли
и понякога завръщане към вече прочетеното, защото при вътрешния
идеен строеж липсва някаква тухла в стената на схващането или камък за
запълване на зеещите дупки на съмнението. 
  
Но всичките скорости имат един общ знаменател: осъзнатостта.
Съзнанието не изпълнява своята функция без един инструмент - и това
е Фокусът. Не скоростта е това, което е решаващо при четенето, а
фокусът. 
  
И другият принцип: post lectio разсъждение. 
Да речем, че имаме един час за четене. Ако четем 60 минути и след
затварянето на корицата веднага тръгваме да правим друго… пропускаме



нещо ключово – да поразсъждаваме над прочетеното, докато все още го
помним. Нещо като добра идейна асимилация, умствено храносмилане.
Който не е свикнал, нека пробва вместо 60/0 поне 59/1: една минута да
мисли и асимилира, по-добре да са пет, още по-добре десет минути, а
защо не и тридесет на тридесет?! - А ако не осъзнаваме нищо за
асимилиране след четенето? – Тогава можем да помислим няколко минути
над подбора на текстовете, които четем… 
  
С това умствено упражнение не само ще помним идеите от прочетените
книги, но ще извлечем много по-голяма полза от тяхното съдържание. 
  
С упражнението можете да започнете още сега. 
Надявам се, че не сте прочели статията прекалено бързо. 
 
Антонин Винклер 
Директор на „Новият Акропол България"

МИСЪЛТА НА МЕСЕЦА

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ

Уебинар: 
Мъжки и женски архетипове

според Юнг

Уебинар: 
АЛХИМИЯ - Мистерии на

Материята и Духа

https://akropol.bg/stranitsa/nacionalen-direktor
https://www.akropol.bg/sabitie/mzhki-i-zhenski-arhetipi-spored-yung
https://www.akropol.bg/sabitie/alhimiya-transmutaciya-na-sebe-si


ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОЗОРЧЕ

 
ВЪОБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ 

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

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

Нашият ум има способността да създава образи. Това е инструмент от
изключителна важност. Той може да ни „покаже“ накъде могат да се развиват

нещата, какви последствия ще имат нашите решения. Можем да си представим
обзаведен с нашите вещи нов апартамент, докато само го оглеждаме. Можем
да си представим как би могъл да върви нашият живот, ако променим своята

работа. Можем да си представим какво е преживял друг човек… или можем да
си представим докъде ще ни доведатнашите мечти, когато ги сбъднем. 

От друга страна, можем да си създаваме напълно нереалистични представи: за
себе си и за своите несъществуващи способности; за други хора, които стават
жертви на нашата омразаили пък на любовта ни; можем да си въобразяваме

несъществуващи заплахи и т.н. 
Това, което определя разликата, е съзнателният, волеви контрол над тази
чудодейна умствена машина. Съзнателната волева дейност я насочва в

полезна посока или я спира, когато бърка или се отклонява прекалено много.
Контролът не е задушаване, а насочване, което не ограничава креативността, а

по-скоро я поощрява. „Разсеяните и бленуващи гении“ са мит. 
 

Упражнения:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuqT3Iv0PY-T8qabPQDUrCFA2cnmu5DjZ660HsaA47Y8ohMw/viewform?usp=pp_url


Четете книги – четенето развива по естествен начин
въображението, за разлика от гледането на филми, където нещата са

представени „наготово“.
Изберете си един прост предмет (роза) или геометрична фигура

(зелен квадрат) и задръжте този образ в съзнанието си за една или
две минути. Така подсилвате своя контрол над въображението.

Пробвайте със затворени очи да минете наум през улицата, която
 познавате, визуализирайки възможно най-много детайли.

С УСМИВКА ВСИЧКО ВЪРВИ ПО-ДОБРЕ

МИНАЛИ СЪБИТИЯ



  

Поредна отворена лекция в YouTube 
Преди две седмици проведохме лекция на една винаги актуална тема:

ПОЛИТИЧЕСКО ЛИДЕРСТВО. За човешките, моралните и психологическите
качества на добрите водачи на хората почерпихме познание при великия

мислител Платон. 
Изслушайте лекцията в нашия YouTube канал.

  

ЕКО-СОФИЯ 2021 - БОРИСОВА ГРАДИНА 
През май месец, за единайсти път успяхме да организираме пролетно

почистване в Борисова градина. 
Този път отново в нашия традиционен участък до булеварда Драган Цанков.
Въпреки дъжда, който планирано обяви край на нашата работа, успяхме да

съберем над 30 чувала отпадъци. 
Повече снимки можете да видите в нашия сайт! (кликни)

https://www.youtube.com/watch?v=bJl3Kb3dkf4&t=2313s
https://www.youtube.com/watch?v=bJl3Kb3dkf4&t=2313s
https://www.akropol.bg/eko-sofia-2021


ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СОРТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ  
  

#3 - СИНЯ КОФА: за хартия 
 

* всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета 
* 1 тон рециклирана хартия спестява 32 литра питейна вода 

* хартията може да се рециклира то 5-7 пъти, след което се разпада 
* 90% от всички картонени опаковки могат да се рециклират

КАКВО ДА НЕ ХВЪРЛЯМЕ
В СИНЯТА КОФА:

 

битови отпадъци (салфетки,
санитарни материали,
угарки…)
силно замърсени или
омаслени хартиени и
картонени отпадъци (напр.
мазна кутия от пица)
хартии с нанесени
специални покрития (напр.
метални и пласмасови
фолиа)

КАКВО ДА ХВЪРЛЯМЕ В
СИНЯТА КОФА:

вестници и списания
празни кутии от сокове и
мляко
кашони и други хартиени и
картонени опаковки
картонени кутии от сладки,
бонбони, яйца, обувки и др.
хартиени торбички и чували 
 

Facebook Официален уебсайт Instagram

ВАЖНО: Ако не виждате нито една от снимките, проверете настройките на вашата електронна поща и дали
не се изисква да отбележите, че желаете тяхното визуализиране, напр. "Display images below". В този случай

https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB/108603742494403?fref=photo
https://www.facebook.com/pages/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB/108603742494403?fref=photo
http://www.akropol.bg/
http://www.akropol.bg/
https://www.instagram.com/novakropolbg/
https://www.instagram.com/novakropolbg/


последвайте дадената връзка и ще можете да се насладите на пълния формат на електронния ни бюлетин. 
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