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Мили читатели,  
 
С удоволствие ви представям нашия традиционен бюлетин (знаете ли, че
го изпращаме вече 9-та година?) с ново име. За значението на името ще
разберете повече в една от статиите - може и да ви изненада. Също така
подготвяме нови раздели, включително интерактивни, за да имаме повече
обратна връзка от вас. 
 
Радваме се, че продължавате да четете „бюлетина за любознателни души“
– защото и нашите души са такива, защото и ние учим, докато го
подготвяме. Казват, че само мъдрите Буди и неосъзнатите невежи не учат.
Значи на един кораб сме. 
 
Целият ни екип ви пожелава спокойна и хармонична 2021 година!

Яна Кучерова 
Заместник-директор на „Новият Акропол България“

АКТУАЛНИ РАЗМИШЛЕНИЯ

http://akropol.bg/


АКО МЕ ЧЕТЕШ, ЗНАЧИ СИ ИДЕАЛИСТ

Мили читатели,

Нашият бюлетин получи ново име: Идеалист. Защо го избрахме, щом
знаем, че думата "идеализъм" за жалост е още едно замърсено понятие,
асоциирано с безполезност и детинска наивност?... Позволете ми да
изтрия праха от него. 
Идеализъм - това е интелигентен оптимизъм с духовни корени. 
Идеализъм – това е да гледаш през настоящата реалност, която не те
задоволява, и да виждаш по-добра, все още неосъществена
действителност. 
Идеализъм – това е да не се задоволяваш само с представата за един по-
добър свят, а да правиш нещо малко или голямо, за да го създадеш. 
Идеализъм - това не е наивно мечтателство, а съзнателна визия за по-
добър живот. 
Идеализъм – това не е бягство от незадоволителната настояща
действителност, а стремеж за нейната промяна. 
Идеализъм – това не е болест, а естествено състояние на неприспана от
материализма душа. 
Да сме идеалисти означава да имаме идеали. Истински идеали, а не
фабрикувани колективни желания, нито утопично наивни очаквания.
Истинските Идеали са съвкупност от трайни духовни ценности, които не
спират да важат, само защото болшинството хора ги е забравило. 
Идеализмът не се храни с одобрението на мнозинството, а черпи от по-
дълбоките и от по-висшите измерения. Затова не отслабва от понесените
критики и присмех. 
Не се изчерпва с годините, защото е знак на младостта на душата, а не на
тялото. 
Противоположното не бива да се нарича реализъм, а остаряване. 
Идеализмът не е детинска наивност, а вътрешна младост. 
Ако четеш редовно нашия бюлетин, с голяма вероятност си идеалист като
нас. Не спирай! Както е казал един от моите учители, който е един от най-
големите идеалисти на ХХ век - Хорхе Ливрага: „Не слагайте юзди на
своя вътрешен Пегас!“ 
 
Антонин Винклер 
Директор на „Новият Акропол България"

ХРАНА ЗА ДУШАТА

Умът - един родител, който просто 
не може да каже "не"

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


 

„Природата дава достатъчно за това, което изисква от нас. Разкошът
се е откъснал от природата (…) и с талант подпомага пороците. Най-
напред почнал да жадува за излишни неща, после – за
противоестествени, накрая предал духа на тялото и му заповядал да
робува на страстите.“ (Сенека, Писмо 90) 
 
Представете си родител и дете. 
 
Детето, както всяко дете, непрекъснато моли за нещата, които иска.
„Искам бонбон, искам да играя, искам да гледам телевизия, не искам
хапче, не искам да ходя на училище и т.н.“ 
 
Как родителят би трябвало да отговори на тези искания? Ще даде ли той
безусловно на детето всичко, което то поиска? Или все пак родителството
предполага едно по-задълбочено мислене, включващо вътрешно и
външно обсъждане на това кои от тези нужди на детето са жизнено важни
и полезни и кои са несъществени и даже вредни? Всички ние също имаме
вътре в нас един такъв родител и едно такова дете. Умът и тялото. 
 
Нашето тяло има своите желания и нужди. Има нужда от храна и почивка,
от удобство и наслаждение, иска да избягва болката, да просъществува и
да оцелява. Всички тези нужди са нормални, но трябва ли те да бъдат
задоволявани безусловно, на всяка цена? 
 
Обикновено нашият ум е като родителят, който не може да каже „не”.
Както Сенека казва, той се превръща в един съвършен роб на тялото,
постоянно зает с това да му предоставя всички онези неща, които то
желае, било то директно или индиректно. 
 
Но когато умът е оставен сам на себе си, отделен  от желанията на тялото,
 в какво се превръща той? В такива случаи умът става обективен
наблюдател, който може да дава на тялото това, от което то има нужда, но
което не е непременно онова, което то желае. Аналогията „родител-дете“
не е съвсем точна, тъй като тялото никога няма да израсне дотолкова, че
да се превърне в ум. Но когато връзката между тялото и ума узрее, тогава
тялото може да стане нещо също толкова важно –  всъщност онова, което
би трябвало да бъде – пратеник, покорен слуга на ума, средство, чрез
което умът да реализира своите най-висши идеали.

Гилад Сомер 
Директор на Новия Акропол Чикаго

БЪДЕЩИ СЪБИТИЯ



СЕНЕКА: За щастливия живот Ненасилствена Комуникация

С УСМИВКА ВСИЧКО ВЪРВИ ПО-ДОБРЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ПРОЗОРЧЕ

https://akropol.bg/sabitie/seneka-za-shchastliviya-zhivot
https://eduko.bg/kurs/nenasilstvena-komunikaciya-online
https://akropol.bg/seneka


 
ПАМЕТ 

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

управляваме себе си. Ориентирате ли се в своята собствена психика? Знаете
ли например какъв е капацитетът на човешката памет?  

 
Според изследванията средностатистическият възрастен човек може да
познава значението на 100 000 думи на своя роден език и да съхранява

информация, която е еквивалентна на енциклопедия с обем 10 милиарда
страници. На най-мощния компютър в света са необходими години, за да

извърши това, което нашият мозък може да направи за минута. 
 

Как запомняме нещата? Има два основни начина: 
а) чрез повторение - механичното повтаряне на действията, реакциите или

информацията (т.н. зубрене или наизустяване) води до запаметяване. 
б) чрез силно събудено съзнание - опирайки се на напълно будно внимание и

фокусирано съсредоточаване. Ако е налице и силно съпровождащо чувство,
още по-добре. Тогава няма нужда от повторение, можем да запомним от първия

опит каквото желаем, даже и нежеланото. 
За нашето цялостно душевно развитие е много по-добър вторият метод. Той ни

позволява да помним най-важното: опита.

МИНАЛИ СЪБИТИЯ

https://www.akropol.bg/sabitie/mistichen-egipet


 
ТВОРЧЕСТВО С ДОБРА ВОЛЯ  

ЗА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА "НАДЕЖДА" 
 

_______________________________________________________________

Малко преди Коледа успяхме да занесем за пенсионерите в старческия дом
"Надежда" пакети със сладки, плодове и с коледни картички - 79 оригинални,
ръчно направени, всяка с лично пожелание. Благодарим на всички, които се
включиха. Благодарим и на дома, че ни даде възможността да сме полезни в

епидемичната обстановка. Нямаме търпение да посетим обитателите на Дома
на живо.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

С С О О С ?



СЪЩЕСТВУВА НОЕВ КОВЧЕГ НА СЕМЕНАТА?
 

СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА СЕМЕНА (The Global Seed Vault) се намира
в Норвегия, на отдалечения от света архипелаг Свалбард, избран поради
вечната замръзналост на почвата и почти нулевата сеизмична
активност. Построена е през 2008 г., за да съхрани екземпляри от
семената на всички познати видове растения и селскостопански
култури в случай на глобален катаклизъм.
В тази банка семената биха оцелели около 10 000 години. Вечно
замръзналата почва им осигурява температура от -20 до -30 градуса.
Банката е построена в планината, в тунел на дълбочина 120 м. под
земята, и само няколко души имат достъп до семената, които биха
спасили човечеството от глад.
В момента в банката се съхраняват около 930 000 вида семена от почти
всички държави в света, включително и България, а при нужда те ще
могат да се ползват от целия свят.

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
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