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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12
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Мария 
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Посланикът на Казахстан 
откри изложба в Мелницата

Новата 2022 година ще 
е начало!

Посланикът на Ка-
захстан Темиртай Из-
бастин и почетния 
консул на страната във 
Варна Милен Райков 
откриха фотографска 
изложба в “Мелница-
та”. Двамата гости бяха 
посрещнати от кмета 
Николай Ангелов, с ко-

гото разгледаха близо 
30 художествени и до-
кументални пана. Н.пр. 
Темиртай Избастин под-
несе увлекателен разказ 
за живота в съвременен 
Казахстан, за традиции-
те на многонационална-
та държава и водената 
политика от правител-

ството за икономически 
и културен мост между 
Европа и Азия.
От своя страна кметът 
Ангелов запозна накрат-
ко госта с възможност-
ите за инвестиции в об-
щината, с развитието на 
региона в земеделието и 
туризма.

Посланикът на Ка-
захстан си тръгна с обе-
щание да се върне от-
ново през лятото, за да 
разгледа стадиона, край-
брежната алея и близки-
те голф игрища.
Изложбата е експонира-
на в Ритуалната зала на 
ТИЦ “Мелницата”.

Добре е от душа да си 
пожелаем универсалните 
ценности - здраве, щастие 
и любов !
ЗДРАВЕТО е дълбоко 
личен, семеен, но и об-
ществен въпрос, защото 
е философия, а и стил 
на живот. То разцъфтя-
ва и побеждава всички 
болести винаги, когато 
определим смисъла си на 
живот като мисия, цел, 
средства и необходимите 
дела. Всеки ден е нео-
бикновен, когато сме в 
космическата хармония, 
щом като той е посве-
тен за другите, за всич-
ки хора на земята, а и за 
себе си. Това можем да го 
постигнем с работа вър-
ху личното си съзнание, 
за да осъзнаем силата на 
позитивната енергия на 
думите и добрите постъп-
ки от сутрешната молит-
ва и светлия поздрав към 
всички, които срещаме, 
до помощта, която даваме 
с отворена душа на ближ-
ния. 
Богоугодно е през це-
лия ден всичко, което 
вършим, да е белязано с 

енергията на благослова 
и желанието да даряваме 
светлина, топлина и жаж-
да за красиви постъпки. 
При този светъл и смис-
лен начин на живот бо-
лестите ще бягат от нас, 
защото имаме простряна-
та ръка на Него, а Той ни 
пази с щит от омразата, 
завистта, гнева, насилие-
то и омразата на недораз-
витите, които още са из-
останали на животинско 
ниво.
ЩАСТИЕТО е нова и 
модерна категория, коя-
то е възможно да тран-
сформираме в жажда за 
живот. Ще го постигнем, 
но нека да започнем от 
гостоприемството на 
източния човек, със се-
мейния сговор, със съх-
раняването на родовите и 
християнските традиции 
и да продължим през еже-
дневната ни вдъхновена 
работа като творчество и 
съзидание, извисяващо е 
да стигнем до бреговете 
на самооценката и само-
критичността. При такъв 
хуманистичен стил сънят 
ни ще е ангелски, защото 
всеки делник е градеж, 
а не разрушение, лъжи, 
измами и корупция. Това 
саморазвитие ще ни на-
прави чужди и глухи за 
съвременните манипу-
лации на медиите, кои-
то мощно ни внушават 
страх и отчаяние. С всеки 
градивен ден ще ставаме 
все по-щастливи и горди 
с чувството за полезност 
на направеното и оставе-
ното след себе си.

ЛЮБОВТА е вградена 
във всяка религия, учение, 
доктрина, философия, 
общност, тя е великият 
смисъл на човешкия ни 
живот на Земята. Добре 
е да започнем с любовта 
към всичко в нас-от тяло-
то през мислите, думите, 
за да стигнем до напра-
веното във всеки момент. 
Нашето съществуване е в 
търсенето и откриването 
на другия, Той е, който 
ни прави богочовеци и с 
него ставаме едно цяло 
през превратностите на 
живота. Трудна е любовта 
към другия, към ближния 
и различния в нашия ма-
териален, комерсиален 
свят и затова голямата 
ни духовна задача е да 
преодоляваме грубото, 
животинско, което често 
крещи във вътрешното ни 
Аз. Далеч по-лесно и пър-
восигнално е да реагира-
ме чрез примитивното – с 
размахания среден пръст 
и грубите слова, а дори и 
средновековно-с камъни. 
Добре е често да си пре-
повтаряме притчата, че 
сме блажени само когато 
подадем хляба, ризата и 
дрехата си на страдащи-
те, болните и гладните, 
защото само тогава се 
повдигаме като личности 
и нация и ставаме новите 
българи, отрекли старите, 
подивелите варвари. 
ЧЕСТИТА ДА НИ Е НО-
ВАТА 2022 ГОДИНА, ТЯ 
ДА Е НОВО НАЧАЛО ЗА 
ВСЕКИ ОТ НАС!

Драгомил 
ГЕОРГИЕВ

Нека младата сила на Новата години изпълни 
душите ни с вяра и обич, сърцата ни - с вед-
рост и радост, мислите ни - със светлина и 
благост, труда ни - с щедри плодове, домове-
те ни - с добри хора и благоденствие! Здраве и 
сполука за всички!
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