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Мили читатели,  
 

Радвам се, че отново можем да споделим с вас традиционната доза познания и
вдъхновения. Актуалното издание на ИДЕАлист е до голяма степен посветено

на една личност, на която ние в Новия Акропол дължим много и вярваме, че ще
почерпим отново вдъхновение от нея и за вас.  

Освен това ви каним на нашите мероприятия: връщаме се частично „на екран“,
където, освен лекцията за Буда, можете да участвате и в новия задълбочен

курс за психологията на Карл Густав Юнг. Все още има места и в новата група
на Курса по практическа философия. 

С началото на есента ви пожелавам типичната за този период уравновесеност и
хармония между вътрешния и външния живот. Нека всички открием, че тази

хармония е постижима не толкова благодарение на външните обстоятелства,
колкото на нашата работа над себе си.  

Приятно и ползотворно четене! 
 

Яна Кучерова 
Заместник директор 

на Новия Акропол България

ПРЕДСТАВЯМЕ

http://akropol.bg/


Мили читатели, преди няколко дни се навършиха тридесет години откакто е
завършил своя земен път Хорхе Анхел Ливрага, философ, историк и най-вече:

основател на международна организация Новият Акропол. Посвещаваме му
място в нашия бюлетин, защото именно той стои в началото на нашата

образователна и доброволческа активност. 
В света от време на време се раждат хора с много дълбоки знания в

специфични области; появяват се и хора с много широки еклектични познания,
обхващащи различни научни, философски, исторически и други сфери. Също
така се раждат хора с вродени лидерски способности, отлични организатори

или педагози. И съвсем рядко се ражда някой, който обединява в себе си
всичко споменато. Хорхе Ливрага е точно такъв пример.

С пълна преданост и ентусиазъм Хорхе Ливрага е посветил живота си на тази
философска и доброволческа кауза. В трудни обстоятелства е създал и 34

години ръководил нещо, което не се ражда всеки ден: философско движение с
международен характер, изградено върху чисто доброволчески принцип.
Организация, която обединява десетки хиляди души в 60 страни, които

изследват и работят въодушевено над подобрението на себе си и безкористно -
над подобрението на света (в сферата на образованието, екологията,

социалната помощ и т.н.)

https://www.akropol.bg/stranitsa/osnovatel


Освен много книги, стотици статии и хиляди лекции и курсове, пълни с
ерудиция и дълбочина, Хорхе Ливрага е бил, според много хора, живеещи до
него, жив пример на красивите и полезни идеи, за които е учел и преподавал.
Със своя живот той ни припомня, че Философията – любов към Мъдростта – е
начин на живот, а не само на мислене, тоест - че възвишените идеи и учения са

тук, за да ги живеем, а не само да ги четем и коментираме.

Когато включим и неговата скромност, която не съответства нито на знанията
му, нито на успехите му, можем да се запитаме: какво го е задвижвало? Въз
основа на всичко, което знам за него, си позволявам да го кажа с една стара

дума: Човеколюбие. 
Всеки век ражда своите големи философи, мислители и добродейци. Аз лично
се радвам, че открих един такъв в ХХ век, защото някога си мислех, че такива

хора са живели само в древността. 
 

Антонин Винклер 
Директор на Новия Акропол България

https://www.akropol.bg/stranitsa/nacionalen-direktor


ЧЕТИВО ЗА ДУШАТА

ЯВЛЕНИЯ НА ПСИХИЧЕСКАТА ОПТИКА

Оптиката е клон на физиката, който изучава явленията, свързани със
светлината и зрението. Това в общи линии е валидно за материалния свят.
Съществува обаче и друга оптика - психологическата - която се ръководи от
същите общи закони и която е не по-малко важна за Философите. 
Ако поставя монета пред окото си и по този начин се опитам да погледна
Слънцето или Луната, ще открия, че монетата закрива тези небесни тела и аз
не мога да ги видя. Това означава ли, че монетата е по-голяма от Слънцето или
Луната? Очевидно не… Обаче ако оставя да ме ръководи илюзията за
разстояние, с увереност ще повярвам, че монетата е по-голяма от Луната или
от Слънцето. 
Такава е опасността да се приближим твърде много до нещата: те
закриват от нас останалото и ние вземаме дребните неща за огромни,
придавайки прекалено голямо значение на това, което имаме пред очите
си. Така нашият хоризонт се ограничава и е възможно да изпаднем в грешка и
да не можем да преценим истинските размери на нещата.



Понеже на практика светлината е праволинейна, а също такива са разбирането
и вниманието, смятам, че като Философи трябва да избягваме обсебващите и
повтарящи се оценки, които, поради нашето собствено отчуждение, поставяме

толкова близо до нашите психически и умствени „Очи“, че ни изглеждат
гигантски и ни правят слепи за всичко останало. Да виждаме близките неща

като по-големи е един от законите на перспективата… в този случай на
психическата перспектива. Но ако сме служители на Истината и Истината е

това, към което се стремим, нека имаме предвид тези прости закони в моменти,
когато преценяваме важността на нещата. Нас, акрополските философи, ни

интересува Истината, а не миража на истината. 
 

И повтаряме за кой ли път: НЯМА НИЩО ПО-ВИСШЕ ОТ ИСТИНАТА. 
 

Хорхе Анхел Ливрага  
Основател на „Новият Акропол"  

Повече статии от този автор ще намерите тук.

ИДЕЯ ЗА МЕДИТАЦИЯ

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ

https://www.akropol.bg/stranitsa/osnovatel
https://akropol.bg/stranitsa/mezhdunaroden-prezident
https://www.akropol.bg/statii/avtor/osnovatel


БУДА: Благородният
Осморен път

Голям курс за К. Г. ЮНГ: 
ПСИХОЛОГИЯ И ДУХОВНОСТ

С УСМИВКА ВСИЧКО ВЪРВИ ПО-ДОБРЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОЗОРЧЕ

https://www.akropol.bg/sabitie/buda-filosofiya-na-osvobozhdenieto
https://www.akropol.bg/sabitie/karl-gustav-yung-psihologiya-filosofiya-duhovnost
https://www.akropol.bg/sabitie/kurs-prakticheska-filosofia


 
АВТОМАТИЗМИ 

  
Ако опишем нашето човешко развитие като „събуждане на Съзнанието“, както
го правим в Акропола, тогава една от най-опасните пречки пред този процес се

нарича: АВТОМАТИЗЪМ. Защо ли? – Защото автоматизмите са най-силно
фиксираните навици, които почти не се нуждаят от никакви намеси на

съзнателната воля, контрол или креативност. Сякаш минаваме на режим
автопилот и пилотът (съзнанието) заспива или просто не участва при взимането

на решения. И това не че не го развива, а по-скоро представлява регрес за
него. 

 
Защо го правим? Защото е пестеливо от гледна точка на психическата енергия
и без волята нашият съзнателен аз търси пътя на най-малкото съпротивление.

Кое поведение е най-лесно? Това, което вече сме правели и можем да го
„копираме“ от паметта и да го „поставим“ отново, отново и отново... докато?

Докато не се превърнем в машина, която действа, говори и мисли така, както е
програмирана. 

Безспорно има полезни навици, които ни спестяват време. Обаче: По навик
ставаме и се мием, по навик се храним, … после по навик отговаряме,

реагираме на предложения… по навик влизаме в интернет, в социални мрежи,
по навик скролваме, … по навик отиваме на заведение, на парти, в магазин…

можем по навик даже и да се молим. Кой тогава прави всичко това? Кой е
действащият агент, щом съзнанието е приспано и мързелува? 

Душевното развитие изисква съзнателна активност, която търси контрол
над (почти) всичко, което правим. Поне малък, базов контрол над всяко

решение, което взимаме… като капитан на кораба, който може да делегира за
момент управлението на кормилото на някой моряк, но никога не губи

вниманието, което следи посоката на пътуването и правилността на маневрите.
  
 

Упражнение: наблюдавай себе си една сутрин от момента, в който си се
събудил, в продължение на няколко минути. Колко неща прави твоето тяло

автоматично? – Пренеси този въпрос към душата: колко неща правя, в колко
неща (не)участвам по навик? – И си задай най-важния въпрос: „Доволен ли съм

от това?“   
Пожелаваме ви успех в работата над себе си!

МИНАЛИ СЪБИТИЯ



  

С ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ В ПИРИН
През месец Септември за 13-ти пореден път, се проведе традиционният

ежегоден „Философски семинар“ на Новия Акропол сред природата, в полите
на Пирин планина. Програмата включваше задълбочени лекции по практическа
философия за по-добро познание на себе си, дебати по още философски теми

и въпроси, игри за душата, психологически упражнения, много смях и песни.
Интересна част от семинара, както всеки път, беше възпроизвеждането на

театрална пиеса на база сюжет от древногръцките митове и легенди.
Участниците се превъплътиха в образите на известни митични герои и разкриха

своите неподозирани таланти на сцената. Зрителите пък се потопиха в
историята за пътуването на Персефона до подземното царство на Хадес и се

възхитиха на делото на Прометей, дарил божествния огън на хората. Заредени
с енергия и усмивки от семинара, членовете на Новия Акропол очакват с

нетърпение следващото му издание. 
 

ЗА ДА ВИДИТЕ ПОВЕЧЕ СНИМКИ, КЛИКНЕТЕ ТУК.

ЛЮБОПИТНО

Поучителни истории от живота на Философи

https://www.akropol.bg/filosofski-seminar-2021
https://www.akropol.bg/filosofski-seminar-2021


БУДА (Индия, 623 - 543 пр.н.е.) 
 

Как да подхождаме, когато някой ни обиди? 
 

Един ден дошъл ученик при Буда и го попитал: 
– Учителю, ако някой ме обиди или нарани, как трябва да постъпя? 

– Ако се разхождаш в гората и един клон от дървото падне върху теб, какво ще
направиш? Трябва ли да накажеш клона, защото те е наранил? – попитал Буда. 

– Не, няма смисъл да наказвам клона, защото той не е искал да ме нарани.
Това е един вид естествена катастрофа, която се е случила под дървото –

отговорил ученикът. 
– Същото е и с хората. Ако някой те обиди, представи си, че това е клонът на
дървото. Когато си в равновесие със себе си, ти ще станеш непробиваем за
обидите и нищо няма да бъде в състояние да те разстрои – отговорил Буда. 

 
ПОВЕЧЕ ЗА БУДА И НЕГОВАТА ФИЛОСОФИЯ ЩЕ НАУЧИТЕ ТУК. 

 

Facebook Официален уебсайт Instagram
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