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Драги читатели, 

Завършил съм висше 
образование по специ-
алност „История”. Ко-
гато се явявах на дър-
жавен изпит на въпроса 
„Диктатурата на про-
летариата висша фор-
ма на демокрацията ли 
е?“, отговорих по един 
нестандартен начин: 
„Думата „диктатура” 
има латински произход 
и в превод означава „на-
силие“. Думата „демо-
крация” произлиза от 
гръцки: „демос” - значи 
народ и кратос - „власт”. 
Считам, че това са две 
взаимно изключващи 
се понятия - насилие 
и власт на народа. Из-
питващият ме професор 
ми заяви в прав текст: 
„Драги, ти много раз-
съждаваш, поставям ти 
оценка среден „три“ /3/. 
Останах като попарен, 
защото през курса на 
обучение имах оценки 
мн. добър /5/, но тогава 
механически отговарях 
на въпросите така, как-
то беше угодно на БКП, 
нямахме право на лично 
мнение.
Сега съм свободен чо-
век и въпреки икономи-
ческите несгоди, които 
споходиха голяма част 
от сънародниците ми, 
мога свободно да изра-
зя мислите си, без да се 
страхувам, че могат да 
ме арестуват. 
Предлагам ви някои от 
размислите си от висо-
тата на моите 75 години: 
- Живот без истински 
смисъл е като дерайли-
рал влак.  
Някои хора разбират 
живота така, както не 
трябва да бъде разбран. 
За един управник при-
ключил мандата си, 
който през целия ман-
дат е правил само ва-
жни неща /според него/ 
е трагично да разбере, 
че е живял с илюзии и 

самоизмама. Усещането 
„убеден съм” е много 
неприятно. 
В човешките взаимо-
отношения най-важна 
е любовта, трябва да се 
отделя повече време за 
нея!  
Колкото и голям егоист 
да е човек, той трябва да 
проумее, че ние хората 
трябва да се обичаме, 
защото зависим един от 
друг. 
Безразличието убива 
този, който го проявява 
и този, към когото се 
проявява.  
Когато подаряваме вре-
ме на някого, ние му по-
даряваме част от живота 
си. Изглеждащият лек 
живот, е най-тежък.  
Ако управниците не ръ-
ководят мъдро държав-
ните дела, с действията 
си те пречат на хората 
да намерят истинския 
смисъл на живота! 

Състави за вас с много 
любов:

 Георги, 
син на Васил Г.

Участник в две конфе-
ренции по история в 

рамките на МФ „Бъл-
гарско наследство” 

2019 и 2020 г. Балчик, 
България

Членове на Сдружение „Българско наследство“ Балчик пред входа на Братската могила  в Шуменци, 
където с голям интерес и просълзени изслушахме лекцията на г-н Георги Василен, историк, бивш 
кмет на с.Варненци.                                                                                              Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Мамят от името на 
Български пощи ЕАД 

Активиране на фалшиви-
те съобщения от името на 
„Български пощи“ ЕАД 
се наблюдава през месец 
януари 2022 г. Дружество-
то напомня, че фалшивите 
електронни съобщения се 
разпращат от името и/ или 
с логото на дружеството, 
понякога под формата на 
анкети или игри, в които 
се обявява, че получате-
лят ще получи „награда“ – 
мобилен телефон, като за 
целта трябва да потвърди 
участие, предоставяйки 
лични данни (електронен 
адрес, данни от дебитна 
или кредитна карти и др.) 
и да заплати такса. 
В много от имейлите фи-
гурира информацията 
за контакт с „Български 
пощи“ ЕАД. 

Освен съобщенията, в 
които се уведомява, че 
клиентът има пратка,/по-
някога се посочва произ-
волен номер и трябва да 
заплати определена сума 
за нейното получаване, 
освобождаване от митни-
ца, коригиране на адрес. 
Най-новите изискват за-
явка за пренасочване на 
пратка, поради отсъстващ 

получател. Във всички 
фалшиви имейли се из-
исква получателят да пре-
достави данни от банкова 
карта и др.
 „Български пощи“ ЕАД 
обръща внимание, че не 
изпраща тези съобщения, 
не провежда анкети или 
игри, не раздава награди, 
не изисква по имейл за-
плащане on-line на такси 
за доставка или освобож-
даване от митница и при 
никакви поводи не изис-
ква лични данни от дебит-
на или кредитна карта за 
доставката, както и такса 
за тази доставка. Дължи-
ми цени към дружеството 
и държавни вземания се 
заплащат само в пощен-
ската станция при достав-
ката на пратката, гласи съ-
общение на дружеството.
                                         БТ

Богоявление на Йордановден или 
вяра всеки ден

От стр. 1
В този случай, ако съм 
мюсюлманка, ще нося фе-
редже, хиджаб или бурка, 
за да виждат всички колко 
смирено служа на бога си. 
В друг случай – ако вяр-
вам в спагетеното чудови-
ще – ще надяна гевгир на 
главата и ще изповядвам al 
dente ценности, защото не 
обичам преварените мака-
рони. Понеже съм хрис-
тиянка, би трябвало и аз 
да покрия с нещо главата 
си, да вляза непременно в 
църква на Богоявление, за 
да проявя своето подчине-
ние на авторитета. Слава 
тебе Боже, Християнство-
то се е адаптирало към 
модерните общества. Же-
ната като мен все още има 
избора да носи покривало 
за глава, ако тя гледа на 
него като знак за нейното 
подчинение на авторитета 
на своя съпруг, след този 
на бога. Обаче, и това е 
личен избор, а не знак за 

духовност, точно както из-
борът църковно Богоявле-
ние или светско парти за 
някой именник. 
Истинският въпрос е от-
ношението в сърцето. Бог 
е много по-загрижен за 
отношението в сърцето, 
отколкото за покривалото 
на главата, отколкото за 
многото знаци със све-
щи и поклони, които ни е 
внушено, че Той очаква от 
нас. Така и трябва да е – в 
сърцето, независимо къде 
и какво, както и кой го е 
написал. Както няма да 
седне да задрасква числа-
та вместо мен, няма как 
да е седнал и да ми напи-
ше за себе си. Писано е 
от човек, някой като мен. 
А дали избирам да праз-
нувам религиозно или 
светски 6 януари, всъщ-
ност няма значение, ако 
само на него ден ще ми 
се богояви вяра. Моето и 
съседните мен поколения 
българи се превърнахме 

в битови християни след 
като половин век дър-
жавната политика беше 
атеизъм до дупка. Сега се 
надпреварваме да спазва-
ме традиции и поверия, 
дошли до нас от едно дру-
го време. Такова без 4D и 
5G. 
Каквито и обреди да спаз-
вам, колкото и да почи-
там традициите, нищо 
от тях няма да ми донесе 
вътрешното омиротво-
рение, което ми е нужно, 
за да продължавам вина-
ги напред. За разлика от 
най-естествената човешка 
вяра, че над мен има една 
сила, която дори да не 
наричам бог, е изначално 
добра и по-мъдра от мен. 
Мога да я почета и на ма-
сата на Йордан, мога да 
отида и на църква. А тя 
не е нито на едното, нито 
на другото място. Част от 
мен е, и като така, е вина-
ги с мен. 

Натали НИКОЛ

 където ще намерите богато разнообразие на  
диопрични рамки и слънчеви очила  

на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват безплатни 

прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика „Ювелир“ в град 
Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

Позволете ми една кратка изповед преди 
да пристъпя към разни размисли 

Съмнение
Да, имаБог, създал от Нищо

безкрайната Вселена.
Дали е нищо, или вакум -

това е друга тема.

Но нас създал е той от кал,
не може да забравим.

Затуй ний кални номера
от векове си правим.

Единствено човекът е
злопаметно творение.

Да, казват слонът дълго помнел,
но туй е изключение.

Обидите ний помним дълго
и планове си правим

да отмъстим, да ни олекне,
тогава ще забравим.

А смятаме, че ние сме
венец на Естеството.

Дали е тъй, като от кал
било ни е тестото?...

кфн Илко Цветанов Илиев, София
възпитаник на Балчишката гимназия


