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ПРЕДГОВОР 
 

Великите хора в историята на човечеството, които са писали или разказвали 

великолепни истории, за да научат децата на истинските ценности в живота, никога не 

са поставяли парите като крайната цел. 
 

Техните истории все още радват поколенията. 
 

Кой ги е разказал? Кой ги е написал? 

Това не е най-важното. 

Сред великите известни разказвачи на морални истории бихме искали да цитираме: 

Буда, Езоп, Исус, Лафонтен, Малба Тахан, но и всички онези неизвестни автори, които 

са ни дали толкова много прекрасни приказки, много епизоди от реалността, чиито 

имена са изгубени в нощта на вековете. 
 

Най-добрият начин да им отдадете почит е да продължавате - и винаги да разказвате - 

техните приказки. 
 

Нека целта на тези велики Духове – да възпитават и просветляват безсмъртния Дух, 

който живее в тялото на детето, да се запази в техните истории. 
 

Най-важното не е било никога - да оставим един по-добър свят на нашите деца - а да 

оставим едни по-добри деца на този свят. 
 

Обаче, за да образоваме някого, първо ние трябва да се образоваме. 
 

Във времената, в които живеем, когато интелигентността е достигнала по-високи нива, 

нека тези истории да говорят по-силно от материализма, който върви заедно с егоизма, 

гордостта, безчестието и всички онези ниски морални провали, които карат хората да 

се държат като зверове, донасяйки страдание на всички, и нека се събудят 

безсмъртните души, които се намират вътре в нас. 
 

Ние, материалното човечество, ще преминем в безкрайния ни цикъл на живота, но 

тези истории ще продължат, защото, след като ги разказваме, те са все още 

безсмъртни. 
 

 
 
 
 
 

От съставителя 
 

Превод от португалски език
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∞ 
 

Книга на Съдбата 
 

Веднъж, преди много години, когато се връщах от Багдад, където бях продавал голяма 
партида от кожи и килими, намерих, в едно убежище близо до Дамаск, един стар 
арабин от Хеджаз, който привлече вниманието ми. 
Говореше развълнувано с търговците и поклонниците, без да спира да жестикулира и 
да ругае... 

 
- Господи! Аз вече бях силен! Аз вече имах съдбата в тази си ръка! 
- Той е беден дявол - казваха някои. – Луд е! Аллах да го пази! 

 

 

Но признавам, че аз почувствах едно непреодолимо привличане към непознатия с 
дрипавата чалма. Опитах се да се приближа до него дискретно, няколко пъти говорех с 
него с благост и след няколко часа напълно успях да спечеля доверието му. 
- Водачите на каравани смятаха, че съм луд - каза ми той една нощ. - Не искаш ли да 
повярваш, че в ръцете ми имах съдбата на цялото човечество. Да, господине: съдбата 
на човешката раса. 

 
Аз ококорих очи от удивление. 
Това упорито твърдение, че е бил господар на съдбата, беше характерно за жалкото му 
състояние на деменция. 

 
Чужденецът обаче, който като че ли не забелязваше опасенията и подозренията ми, 
продължи: 

 
- Както учи Коранът, книгата на Аллах, животът на всички нас е записан в голямата 
Книга на Съдбата. Всеки човек има там своя страница, с всичко добро или лошо, което 
ще му се случи. Всички събития, които се случват на Земята, от падането на едно сухо 
листо до смъртта на халифа, са написани в Книгата на Съдбата! 

 
И без да ме чака да го разпитам, той продължи: 
„Спасих от ръцете на шейха Абу Долак по средата на едно нападение от бедуини, един 
стар магьосник, който трябваше да бъде обесен. Този магьосник, от благодарност, ми 
даде един много рядък талисман, който имаше малък, черен камък с форма на сърце. 
И този чудесен камък позволи свободно влизане в известната пещера на Фаталността, 
където по волята на Аллах се намира Книгата на Съдбата. 

 
Пътувах дълги години до върха на планините Масира, зад пустинята Дана, за да стигна 
до омагьосаната пещера. 
Един добър джин, който беше пазител на вратата на пещерата, ме пусна да вляза, но 
ме предупреди, че може да остана вътре само за няколко минути. 

 
Намерението ми беше да променя това, което е написано на страницата на моя живот 
и да направя от себе си един богат и щастлив човек. Достатъчно беше да добавя с
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перото, което вече носех: „Ще бъде един щастлив човек, ценен от всички; ще имате 
много здраве и много пари! ”Но тогава си спомних враговете си. В този момент аз 
можех да им нанеса огромна вреда на всички тях. 

 
Задвижван от най-мръсни чувства на омраза и отмъщение, отворих страницата на Али 
Бин-Хомед, търговеца. Прочетох какво щеше да се случи в развитието на живота на моя 
съперник и добавих, без колебание, в прилив на омраза: "Той ще умре беден, 
страдайки в големи мъки!" На страниците на шейх Залфах Ел-Абани записах във 
внезапен пристъп, променяйки целия му живот: „Ще загуби всичко, което има; ще 
ослепее и ще умре от глад и жажда в пустинята! "И така, без милост аз си отмъщавах 

 
- И твоя живот? - попитах аз. 
- Ах, приятелю мой! Не направих нищо в своя полза. Загрижен за това да правя зло на 
другите, забравих да направя добро на самия себе си. Посях огромно нещастие и болка 
и не пожънах и най-малкото щастие. Когато си спомних за себе си, когато помислих да 
направя своя живот щастлив, времето ми свърши. Без да го очаквам, пред мен се появи 
един свиреп джин, който ме сграбчи силно и след като изтръгна талисмана от ръцете 
си, ме изхвърли навън от пещерата. 

 
Паднах сред камъните и от силата на шока загубих съзнание. 
Когато си възвърнах разума, се озовах ранен и гладен, далеч от пещерата, близо до 
един оазис в пустинята на Оман. Без ценния талисман никога повече нямаше да открия 
пътя към омагьосаната пещера на планините Масира. 

 
И той заключи между двете въздишки и с глас все повече и по-дрезгав и нисък: 
– Загубих единствената възможност да бъда богат, уважаван и щастлив! 

 
Дали това странно приключение е вярно? 
И до днес не знам. Сигурно е, че тъжният случай на стария арабин от Хеджаз 
съдържаше дълбок урок. Колко хора има в света, които заети със злобата към своите 
ближни, забравят доброто, което могат да направят сами на себе си? 

 
 

 

Автор: Малба Тахан 
 
 
 

* * * 
 

„Да пазите в себе си негодувание е като да вземете отрова и да очаквате друг човек да 
умре.“ (Будистки афоризъм) 
Защо човекът от историята не е успял да бъде щастлив?
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∞ 
 

Двама братя 
 

Книгата Тора ни разказва за двама млади братя, които живееха в едно малко село и не 
вярваха в духовете или съдбата. Веднъж бяха на път да отидат в гората, за да събират 
дърва. Един магьосник (вещер) видя над главите им много зли духове, които искат да 
им сторят зло. 

 
Магьосникът каза на братята: 

 
- Момчета, не отивайте в гората.  Смъртта очаква и двама ви. 

 
Братята се засмяха на магьосника и отидоха. А следобед се върнаха. Един човек, който 
видя разговора, каза на магьосник: 

 
- Ти си фалшив. Братята са живи. Как ще обясниш това? 
Магьосникът помоли момчетата да покажат дървото, което донесоха. Сред гората 
всеки видя много опасна отрова змия, срязана на две части. Магьосникът каза на 
човека: 
- Видя ли? Смъртта щеше да ги удари. Кажете ми, братя, какво направихте, за да 
заслужите Божията защита? 

 
Братята казали, че единственото необичайно нещо, което те си спомнят, е че са 
споделили хляба си един гладен скитник, когото срещнали по пътя към гората. 

 
Магьосникът казал на човек, който го критикува: 

 
- Виждаш ли? Какво може да се направи, ако Божията милост приеме едно парче хляб 
като начин да избегнеш злото? 

 

Автор: Тора 
 

* * * 
 

1. Кое действие на двамата братя спасило техния живот? 
 

2. Заслужава ли си да се прави добро? Защо?
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∞ 
 

Дъската 
 
 
 

Когато бях дете, бях досаден, мрачен, отговарях лошо на всичко, което ми беше казано, 
и не допринасях с абсолютно нищо, да направя дома ни като рай. Точно обратното! 

 
Родителите ми ме съветваха с безкрайно търпение и с много любов, макар че не 
следвах съвета им. 

 
Един ден татко ми се обади да говоря. Бях извършил всевъзможни бели и си помислих, 
че е изгубил нервите си и ще ме напляска, или ще ме накаже и упрекне. 

 
Той обаче не направи нищо подобно. Той не изглеждаше отегчен и просто ми каза: 

 
- Сине, осъзнавам, че ти нямаш никаква представа какво е твоето поведение, но си 
помислих за нещо, което може да ти покаже това много добре. Може да ти помогне 
много. 

 
Той ме заведе в работилницата си. Вътре той ми заговори: 

 
- Виж, имам нова дъска, гладка и красива, и всеки път, когато не се подчиняваш или 
имаш някакво злоупотреба, ще пробия пирон в нея. 

 
Бедната дъска! За кратко време тя беше изпълнена с пирони! Но всеки път, когато чух 
баща си да чука, чувствах стягане в сърцето си. Не само загубата на такъв красив борд, 
но и унижението, което налагах на себе си. 

 
И тогава, един ден, когато имаше останало малко място за други пирони, съжалих за 
дъската и исках с цялото си сърце да я видя отново, красива и полирана, както преди. 
Побързах да направя тази изповед пред баща си, а той изглежда се замисли за 
известно време, и ми каза: 

 
- Можем да опитаме едно нещо, всеки път, когато се държиш добре, във всяка 
ситуация, ще премахна един пирон. 

 
Пироните започнаха да изчезват, докато след известно време не останаха никакви! Но 
не бях щастлив. Забелязах, че дъската, въпреки че нямаше пирони, запази техните 
следи. 

 
Обсъдих това с баща си, който ми отговори: 

 
- Вярно е, сине мой, пироните са изчезнали, но белезите никога не могат да бъдат 
изтрити. Същото е и с нашето сърце, всяко лошо дело, което правим, оставя грозен
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белег върху него и дори ако спрем да правим грешката, там остава нейния белег: това е 
вината. 

 
Никога не забравих тези пирони и гладката, полирана дъска, чиято красота бе 
безвъзвратно унищожена. И аз започнах да бъда много внимателен, така че чувството 
за вина да не бележи сърцето ми по същия начин. Този опит ме накара да мисля много 
и съм сигурен, че един достоен и добре изживян живот може да отведе сърцето до 
края, без никакви пирони и последващи белези. 

 

Автор: Уаласи Леал, В. Родригес 
Из книгата "E, para o resto da vida ..." 

 
 
 

* * * 
 

1. Поведението на детето правилно ли е? 
 

2. Баща му бие ли го, когато то не се държи добре? 
 

3. Какво е значението на пироните в дъската сравнявани с поведението на момчето? 
 

4. Дали момчето е научило урока? 
 
 
 

 

∞ 
 

Трите Сита на Сократ 
 
 
 

Един ден човек попитал Сократ: 
 

- Знаеш ли какво чух от един твой приятел? 
 

- Чакай малко - отвърнал Сократ. - Преди да ми кажеш нещо, искам да ти задам 
няколко въпроса, които пресяват. 

 
- Пресяват ли? 

 
- Абсолютно сигурен ли си, че това, което ще ми кажеш, е ИСТИНСКО? 

 
- Не. Току-що чух за това и ... 

 
- Това, което ще ми кажеш за моя приятел, ДОБРО ЛИ Е?
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- Не, напротив ... 
 

- Това, което искаш да кажеш, ще бъде ли ПОЛЕЗНО? 
 

- Не, не наистина. 
 

- Е, ако това, което искаш да ми кажеш, не е вярно, то не е нито добро, нито полезно за 
мен, защо трябва да знам за него? 

 
Автор: неизвестен 

 

* * * 
 

1. Какви са тези 3 сита? 
 

2. Много конфликти започват, защото не използваме по-често ситата на Сократ в 
нашите разговори. Какво би трябвало да сторите, ако ви дойде някаква информация и 
тя не спазвате 3-те сита? 

 
 
 

 

∞ 
 

Орелът и гълъбът 
 

Една нощ, много години преди да се превърне в Буда, младият принц Сидхарта 
сънуваше, че върви в градината си, когато в ръцете му внезапно падна един гълъб 
пляскайки с криле. 

 
Един гневен орел, кацна на близък клон. 

Той погледна към принца и извика: 

- Дай ми този гълъб! 
 

Принцът поклати отрицателно глава. 
 

- Не, отдавна се заклех, че винаги ще бъда благосклонен към всички живи същества. И 
така, не мога да ти дам гълъба. Наистина съжалявам. 

Тогава орелът каза: 

- Каква глупава клетва! Но ако думите ти са верни, тогава трябва да ме съжаляваш, 
защото аз съм живо същество. Трябва да храня себе си и пилетата си и не съм ял от
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няколко дни. Ако не ми дадеш този гълъб сега аз ще бъда твърде слаб, за да хвана 
друг. И тогава ще умра. Какво ще кажеш? 

 
Принцът искаше наистина да спаси живота на гълъба, но и съжаляваше за орела. 

 
Той предложи на орела да му даде месо равняващо се на теглото на гълъба, и за това 
донесе един кантар. 

 
Орелът се съгласи. 
Той постави едно голямо парче месо на едната страна на кантара, а на другата - 
гълъба. 

 
Кантарът обаче показа, че парчето месо е по-леко от гълъба. 
Сидхарта не беше обезкуражен. Той донесе още месо, но когато го поставяше на 
кантара, гълъбът все още беше по-тежък, докато цялото налично месо изчезна. 

 
Тогава орелът каза: 
- Разбира се, усилията ти са безсмислени. Гладен съм. Дай ми сега гълъба. 

Тогава принцът се покачи на кантара и предложи себе си за храна на орела. 

Изведнъж земята се разтърси и цветя заваляха от небето. Околните дървета, преди 
това сухи, сега разцъфтяха. 
От далече дойдоха ярки същества. 

Той щеше да даде собствения си живот, да спаси даже един малък гълъб. 

Гълъбът, който досега мълчеше, каза: 
- Вашият жест ми спаси живота и ще спася много други, благородни княже! Няма по- 
достойно действие, от онова да пожертваме живота си, за да живеят другите. 

 
По-късно Сидхарта щеше пожертва богатството си, съжителството си с любимия си 
баща, съпругата и сина си, за да учи всички на пътя на духовния прогрес чрез 
себеотрицание и отдаденост. 

 
 
 

Автор: Буда 
 

* * * 
 

Великите аватари на човечеството трябваше да забравят себе си, за да работят за 
моралния напредък на човечеството. 
Но имаме много малки примери сред обикновените хора и дори при животните. 
Малки, но не по-малко важни: 

 
Майката, която жертва моментите на почивка, за да се грижи за децата.
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Някои професии, които изискват много посвещение. 
Ето защо е толкова важно да изпълняваме задачите си с много усилия и всеотдайност. 

 
1. Каква професия възнамерявате да изберете? 

 
2. По какъв начин можете да я изпълнявате по-добре? 

 
 
 

 

∞ 
 

Една източна приказка за Рая и Ада 
 

Един ден един ученик попитал своя Учител: 
 

- Какво е Ада? 
- Синко, адът изглежда като една маса пълна с вкусна храна, където хората с извити 
лакти са настанени на масата и всички гладуват, защото не могат да се нахранят. 

 
Тогава ученикът попитал: 
- Какво е Рая? 
- Раят изглежда като една маса пълна с вкусна храна, където хората с извити лакти... 
- Учителю, тогава каква е разликата? 
- В Рая, синко, всеки е изпълнен с радост, защото всеки храни ближния си! 

Автор: неизвестен, китайска приказка 

* * * 
 

"Егоизмът е коренът на всички злини на обществото". Ако бяхте отговорни да 
образовате едно дете, какво бихте направили, за да предотвратите растежа на егоизма 
в него?“ Алан Кардек. 

 
 
 

∞ 
 

Учението на светлината 
 

 

- Господи, - каза Юда-Тадеуш на Исус, след деня на труд, - какво е най-голямото ни 
задължение в изпълнението на Евангелието за изкупление на създанията? 

 
Учителят се вгледа в синьото небе, в което малките облаци приличаха на бял лен.
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После каза: 
 

- Всред една голяма буря безбройни пътници се събраха в една голяма къща, която 
изглеждаше като огромен лабиринт. Понеже се страхуваха един от друг, всеки се скрил 
в най-вътрешните стаи и през нощта търсеше изходната врата. 

 
После имаше огромен конфликт. Вопли. Напаст. Нападения. Нахлуване. Объркване. 
Престъпления в тъмнина. 

 
Един човек, който минаваше покрай него, чул виковете за помощ от нещастното 
укрепление, и далеч от това да крещи и да спори, запалил лампата си и минал сред 
метежниците в дълбока тишина. 

 
Неговата светлина беше достатъчна, за да могат всички да възприемат 
безсмислици, които са правили, докато в същото време намират входната врата. " 

 
Учителят направи голяма почивка, след което каза: 

 
Ако светлината на добрия пример е сред нас, други лесно ще възприемат пътя. " 

 
- А какво да направим, Господи, за такава победа? - попита Юда-Тадеуш. 

 
Исус, продължавайки да съзерцава небето, като един изгнаник, който търси някакво 
виждане за далечната си страна, отговори благо: 

 
Да потърсим Божието царство и неговата праведност, тоест да живеем в чиста любов и 
в тиха съвест ... И всичко останало ще ни се даде. " 

 

Автор: Медиума Шико Шавиер чрез духа на Хиларио Силва 
Из книгата "A vida escreve" 

 
 
 
 

 

* * * 
 

НЕВЕЖЕСТВОТО ЛИ Е КРАЙНАТА ПРИЧИНА ЗА ВСИЧКИ ЗЛИНИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО? 
 
 
 

* * *
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Из „Коледна Песен“, на Чарлс Дикенс 
 

„В този миг камбаните оповестяваха, че е единадесет часът и три четвърти. 
 

— Прощавай, ако нямам право да задавам този въпрос — каза Скрудж, като гледаше 
вперено дрехата на призрака, — но виждам нещо чудновато, което не ти принадлежи, 
да се подава изпод полите ти. Крак ли е или нокът на животно? 

 
— Би могло да е нокът на животно, ако се съди по месото по него — беше тъжният 
отговор на призрака. — Я погледни. 

 
От гънките на дрехата си той измъкна две деца: злочести, жалки, ужасни, отвратителни, 
окаяни. Те коленичиха при нозете му и се уловиха за външната страна на дрехата му. 

 
— О, човече! Погледни! Погледни, погледни тук долу! — възкликна призракът. 

 
Те бяха момче и момиче. Жълти, слаби, парцаливи, смръщени, увълчени; но и смазани 
в унижението си. Там, където изяществото на младостта би трябвало да заглади 
чертите им и да ги дари с най-свежите си багри, някаква стара и сгърчена ръка, като 
ръката на старостта, беше ги измършавила и изкривила, беше ги съвсем разнищила. 
Там, където ангели можеха да седят като на трон, дебнеха дяволи и се пулеха 
застрашително. Никаква промяна, никакво падение, никакво човешко извращение в 
каквато и да било степен, дошло от всички тайнствености на непонятната природа, не е 
създало чудовища и на половина тъй страхотни и ужасни. 

 
Скрудж се стъписа ужасен. След като му ги бяха показали по този начин, той се опита 
да каже, че са чудесни деца, но думите застанаха на гърлото му, за да не участват в 
такава огромна лъжа. 

 
— Призрако! Твои ли са? — Скрудж не можеше да каже нищо повече. 

 
— Те са деца човешки — заяви призракът, свел поглед надолу към тях. — И са се 
прилепили о мене, като молят да ги държа далеч от бащите им. Това момче е 
Невежеството. Това момиче е Бедността. Пази се и от двете и от всички подобни на тях, 
но най-вече се пази от момчето, защото на челото му виждам печата на Ориста, освен 
ако той бъде изличен. Отречи го! — извика привидението, като простря ръка към 
града. — Очерни онези, които ти го казват! Признай съществуването му за фалшивите 
си цели и го направи още по-лошо! И очаквай края.” 

 
(откъс от книгата “Коледна песен” на Чарлз Дикенс, https://chitanka.info/text/8193- 
koledna-pesen ) 

 
 
 

* * *

https://chitanka.info/text/8193-koledna-pesen
https://chitanka.info/text/8193-koledna-pesen
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1. Големите аватари на човечеството като Лао Цзе, Буда и Исус не донесоха само 
морален напредък, но също и материален напредък. По времето на Дикенс, 
повечето британски градове бяха опустошени от невежество, страдание, мизерия. 
Но книгата на Дикенс имаше голямо влияние върху обществото и започна да го 
подобрява с подкрепата на други велики хора от онези времена. Каква е връзката 
между борбата срещу невежеството и развитието на страната, и благосъстоянието 
на нейните жители? 

 
2. Колко погрешно ние възприемаме реалността, когато нямаме светлината на 
познанието? 

 
3. Изпитвали ли сте страх от нещо поради невежеството си, което след време се е 
оказвало съвсем различно от очакваното? 

 
4. Смятате ли, че е дълг на всеки човек да споделя своите знания и умения с 
околните, или каквото имаме трябва да държим само за себе си? Защо? 

 
 
 

∞ 
 
 
 

Защо продължавате? 
 
 
 

Далеч оттук имало една много богата страна. 
 

Богата, но покварена от егоизма и безразличието на своите хора. 
 

В тази страна живееше човек, който от много години ходеше на площада и се опитваше 
да убеди хората да променят отношението си, да се борят срещу несправедливостта. 

 
Почти никой не го чуваше. 

 
Един ден пътник, минаващ покрай него, попита човека: 

 
- Минавам тук от години и виждам, че се опитвате да промените хората. Защо 
продължавате? 

 
Мъжът отговорил: 

 
- Просто е. Ако се откажа, хората ще успеят да ме променят. 

Автор: неизвестен
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* * * 
 

Лао Дзе, мъдър китаец, който е живял 600 години преди Христос, твърди: "Ние не 
можем да изискваме другите да бъдат това, което искаме, защото дори ние не сме 
това, което искаме". За да променим света за по-добро, трябва ли да променим 
другите или трябва да променим себе си? 

 

∞ 
 
 

ЗЛАТНАТА МОНЕТА 
 

Един следобед, седейки на скала край пътя, един беден работник чакаше своя син да 
се върне от селото, където беше отишъл да купи хляб. Детето се върнало и когато 
бащата разчупил хляба на парчета, една златна монета изпаднала отвътре. Момчето 
извикало от радост и, вдигайки монетата, възкликнало: 

 
- Татко, няма да се налага да работиш толкова много вече, защото имаме достатъчно 
пари да живеем известно време. 

 
- Сине мой, много е възможно тази златна монета да е паднала от джоба на хлебаря, 
когато е месел хляба. Трябва да му я върнем. 
- Но, татко, ако никой не знае, защо да не я задържим? 

 
- Сине, аз купих хляба, но не и парите вътре в него, ето защо те не ни принадлежат. 
Дори никой да не знае, Бог вижда всичко. Ако не сме богати, то поне бихме могли да 
сме почтени. 

 
Казвайки това, бащата взел монетата и отишъл да я върне на хлебаря. 
- Ти си един честен човек, можеш да задържиш парите – отвърнал хлебарят. – Тази 
монета получих преди няколко дни от човек, който искаше да я дам на най-честния 
беден човек, който някога съм срещал. Ето защо тя принадлежи на теб. 

 
Тогава момчето прегърнало баща си, казвайки му: 
- Никога няма да забравя какво ми каза. По-добре е да бъдеш беден и честен, 
отколкото богат и обезчестен. 

 
Автор: неизвестен 

 
 
 

 

* * * 
 

1. "Словото изяснява, но само примерът създава последователи". (Еммануел).
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Децата ни ще последват повече примера ни, отколкото нашите думи. Така че ще 
работи ли в действителност, ако кажем на децата ни да направят нещо, което би 
трябвало да е правилно, ако ние сами не го правим? 

 
 
 

∞ 
 

По-лекият кръст ( Малба Тахан) 
 

Една стара християнска легенда разказва за един новопокръстен младеж в 
Евангелието, който получил своя кръст, за да продължи заедно с други поклонници по 
пътя към Божието царство.  Той обаче толкова бил измъчван от тежестта на кръста, че 
се принудил да почива няколко пъти.  И тогава момчето се оплакало: 

 
- Какъв лош късмет имам! Дадоха ми най-тежкия кръст! 

 
Воден от егоизма си, той се сетил, докато били в един подслон, да смени кръста си за 
по-лек, избирайки сред онези, който носеха спътниците му. Той се възползвал от 
тъмнината на нощта и без да бъде забелязан, отишъл на мястото, където били 
кръстовете, претеглил ги един по един, като избрал най-лекия и го взел за себе си. 

 
На сутринта видял, че никой не е бил засегнат от размяната. Едва тогава проверил и 
разбрал, че най-лекия от всички кръст, който избрал той, бил неговия собствен. 

 

 
 

* * * 
 

1. Отбележете с X какво послание предава текстът на читателя: 

( ) Оплакваме се от живота с право, защото имаме трудности. 

( ) Не трябва да се оплакваме, защото има хора в по-лошо положение. 
 

( ) Ако трудността е голяма, предайте я на другите. 
 

2. Според вас младежът действал ли е правилно? Обяснете.
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∞ 
 

Урокът на ябълката 
 

Събрани на един площад, няколко стари римляни говорили за отклоненията на 
империята и упадъка на обичаите в семейството. Лозунгът бил война или укази, които 
да принудят сънародниците им да изпълняват най-светите задължения на живота. Но 
един от членовете на групата взел гнила ябълка и казал: 

 
- Приятели, тази ябълка е символ на империята. Никога няма да се върнем към 

старите си традиции. В деня, когато този плод стане отново красив, връщайки се към 
своята първобитна чистота, ние също бихме възстановили радостта си от връщане към 
свещените обичаи! 

 
Другарите му го слушали внимателно, когато най-големият от групата отговорил: 

 
- Грешиш, приятелю! Можем да обновим живота си, тъй както този плод може по- 

късно да стане нов и красив. Да вземем семената на обречената ябълка и да ги върнем 
обратно в земята. Нека култивираме нашите малки растения с грижа и любов и с 
течение на времето усилията ни ще ги видят умножени в нови ябълки, свежи и 
красиви! Нека го направим и с нашите хора. Нека сеем в поколенията, да процъфтяват 
свещените принципи на нашите традиции, и по-късно цялото гниене ще премине, за да 
продължим към бъдещето с чистотата на нашите идеали! 

 
 

Автор: Умберто де Кампос 
 

* * * 
 

Питагор: "Образовайте децата и след време няма да е необходимо да наказвате 
възрастните." 
Каква значимост има това да обучаваме децата на добри морални ценности? 

 

∞ 
 

Посещението на Господа на живота 
 

Един земеделски стопанин, който се връщаше вкъщи след жетвата за деня, 
забеляза, че от обратната посока дойде разкошен превоз, обсипан със звезди. Той му 
се възхищаваше и се приближи до него. С изненада, той разпозна присъствието на 
Господ на Живота, който протегна ръка да го моли ... 

 
- Какво? – помисли си той - Господ да ме моли за помощ?
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Макар да беше изненадан, той потопи ръката си в торбата с пшеницата, която беше 
донесъл, и предаде на Господа само едно зърно. 

 
Господ му благодари и си тръгна. 

 
И когато все пак селянинът се възстанови от собственото си удивление, той забеляза, 

че от торбичката дойде нежна светлина ... Зърното пшеница, която бе дал на Господа, 
се беше върнало в чантата, превърнато в златен къс. 

 
Замаян, той извика: "Полудях ли! Защо не дадох всичко, което имам, на Суверенния 

Живот?" 
 

Автор: Тагор 
 
 

 

* * * 
 

1. Нека започнем да правим по 1 ДОБРО ДЕЙСТВИЕ НА ДЕН. Нашите 7 предложения за 
децата: 

 
- помагат на мама и татко да сервират на масата за вечеря; 

 
- мият чиниите след вечеря; 

 
- помагат на дядо и баба (или на нашите възрастни съседи) с пазарските чанти; 

 
- оставят храна и вода за уличните котки и кучета; 

 
- обръщат внимание в училище, кога съученици им имат трудности да научат или 
разберат, и им помагат; 

 
- посаждат дървета и полезни растения, които служат за храна на птици и насекоми. 
- вземат и изхвърлят боклука, ако видят такъв на улицата, в училищната зона или в 
парка. 

 
 
 

 
Какво добро правите вие обикновено? 

 

* * *
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Едно добро действие на ден 
 

„Станете рано от леглото 
и излъчвайте радост. 
Повторете си: трябва да направя 
едно добро действие на ден. 

 
Отнесете се толерантно с всеки, 
който ви обгражда с ирония, 
и вече ще правите това 
едно добро действие на ден. 

 
Говорете с възрастните, 
чиито живот е тъжен и празен. 
Добротата започва така: 
С едно добро действие на ден. 

 
Излъчва постоянен мир 
в дома, прекрасното местообитание. 
Правете в него 
едно добро действие на ден. 

 
Не липсвайте на никого 
който ви се възхищава и вярва, 
съветвайте го да прави 
едно добро действие на ден. 

 
Направете душ на пациента, 
който лежи на леглото на изпитанията и изкупленията, 
направете поне 
едно добро действие на ден. 

 
Направете одеяло 
за просяка в студената нощ, 
Не обеднявайте, като направите това 
едно добро действие на ден. 

 
Разберете роднините си, живейте в 
хармония, постановявайте 
тишината и правете едно добро 
действие на ден. 

 
Тогава онзи, който се изкачва на положението на ангела 
и излъчва много светлина, 
сам се ангелизира, защото прави 
по едно добро действие на ден.“ 
Казимиро Куня
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∞ 
 
 

Вълшебната стомна 
 

В един град в Персия живееше мързелив рибар. 
 

Един ден, докато спял край една река, сънувал, че е намерил голяма желязна стомна, 
на дъното на която  открил с изненада една златна монета. Той се гмурнал и взел 
монетата. Но какво беше негово учудване, когато, повтаряйки операцията, намерил нова 
монета, равна на първата. Стомната беше чудотворна! 

 
Под всяка монета, която вземал, скоро се появявала друга. 

 
След като се събудил, той се допитал до един мъдър човек, който живеел наблизо и 

бил експерт в разтълкуване на сънищата. Какво означавал този сън? 
 

"Лесно е да разгадаеш тайната", казал мъдрецът. "Отиди до реката, хвърли мрежата 
няколко пъти и ще разбереш смисъла." 

 
Рибарят, пълен с кураж, отишъл до реката. Видял няколко риби да плуват в течението. 

Той бързо спуснал мрежата и хванал няколко. Появили се нови риби и той ги хванал. 
 

Така, работейки активно, той успял да направи риболов този ден по-изобилен от този 
на целия месец. 

 
Един богат търговец, който минавал, виждайки кошниците на рибаря, пълни с риба, ги 

купил за една добра сума. 
 

Едва тогава рибарят разбрал смисъла на съня и истинското значение на думите на 
мъдрия човек. В края на краищата чудотворната стомна била реката, от чиито води той 
вземал рибата, която се превръщала в желана златна монета. 

 
Обърнете голямо внимание, деца на моята земя! 

 
Честната и добре насочена работа е една вълшебна стомна, на дъното, на която хиляда 
златни монети винаги блестят за интелигентния и активен човек, който иска да ги търси. 

 

Малба Тахан 
 

* * * 
 
По време на сън душата почива ли като тялото?
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„Не, Духът никога не е неактивен. По време на сън, примките, които го свързват с 
тялото, се разхлабват и той не се нуждае от присъствието му, той навлиза в космоса и 
влиза в по-пряка връзка с други Духове. ”( Въпрос 393, Глава 7, Книга на Духовете, Алан 
Кардек.) 

 
1. Много пъти сънищата идват като предупреждение. Какво мислите, че са сънищата? 

 
 
 

∞ 
 

Дебелият Колан 
 

Преди много време в едно малко арабско село живееше един стар богат вдовец, който 
беше събрал богатството си с упорита работа и честност през целия си живот. 
Той беше уважаван от всички граждани, които ценяха неговата доброта и мъдрост. 
Този стар мъдър човек създаде много работни места в селото, като спаси много хора от 
безделието и от бедността. 
Но за съжаление синът му не следваше мъдростта на баща си. 
Често го виждаха да играе хазарт и да е заобиколен от фалшиви приятели и хубави 
жени. 
Веднъж баща му го повика. Въпреки грешния си живот, младежът обичаше баща си. 
Старият баща каза: 
- Сине мой, аз съм стар и болен човек. Лекарите казаха, че няма да живея много 
дълго... Ти ще наследиш моето богатство и аз съм притеснен за това ... Ти знаеш колко 
много животи зависят от нашият бизнес и ти не сте подготвен за това ... Аз те моля да 
изоставиш своя безполезен живот и да станеш един отговорен човек за да управляваш 
нашия бизнес ... 

 
Синът имаше сълзи в очите, но не каза нищо. 

 
Бащата погледна сина си с дълбока жалост и предвиждайки възможен провал на сина 
си, той каза: 
- Синко, обещай ми нещо. Ако някой ден решиш да се самоубиеш, моля те да 
използваш този колан. 

 
И му даде странен колан, който беше по-дебел от обикновено. 
Синът взе колана и го върза около кръста и обеща на баща си да изпълни това желание 
... 
Няколко дни след това старецът умря ... 

 
В началото синът се опита да последва съвета на баща си, за да стане добър управител 
... но с течение на времето, той се върна към стария си живот с фалшиви приятели, 
хазарт и хубави жени ... 
След няколко години той похарчи цялото си състояние ... 
Беше просяк на улицата… никой от старите му приятели не искаше да му помогне… 
никой не му се доверяваше… никой не му даваше работа, защото не знаеше нищо.
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След като се скита по улиците просейки храна, той реши да отиде в гората до града и 
сам да се самоубие ... 

 
Той все още носеше колана, който баща му му беше дал. 
Той взе колана, хвърли го на един клон и го подготви да се обеси. 
Тогава той падна на колене и каза на Аллах: 
- Всемогъщи Аллах, съгреших против Теб и против любимия ми баща! Моля Те, 
прошка. 

 
И докато държеше колана, той се разкъса и от него започнаха да падат много 
скъпоценни камъни, диаманти, злато и бижута ... 
Не можеше да повярва в това. 
Баща му е предвидил моралната си мизерия и му бе позволил да има богатство ... 
отново беше богат. 
Този път той направи всичко по правилния начин. 
Той създаде много работни места и като баща си спаси много хора от бедността ... Той 
стана кмет на града и донесе просперитет и по-добри условия на живот. 
И дори днес се казва, че града никога не е виждал друг кмет като него. 

 
 
 

1. Много пъти ние правим грешки. Това е естествен начин на учене. Но тъй както сме 
имали смелостта да следваме погрешния път, ние също се нуждаем от смелост да 
следваме правилния път и да поправим грешките си. Какво е мнението ви за това? 

 
2. Ние винаги трябва да помним, че дори когато си мислим, че сме сами и в дълбока 
грешка, без да намираме сила да променяме нашите начини, в действителност никога 
не сме сами; всеки от нас има любим роднина, любим духовен водач или приятел, без 
значение във физическата сфера или не, които се грижат за нашето благосъстояние и се 
опитват да ни прошепнат добри мисли. Трябва да помним винаги това и никога да не 
се отказваме, защото сме много обичани. 

 

Автор: Малба Тахан 
 
 

∞ 
 

Да бъдеш свободен значи да бъдеш щастлив 
 

Затворена в клетка, една малка птица напразно се опитваше да избяга. До нея две 
момчета коментираха лова. 

Тогава дошъл един човек и попитал: 
- Искаш ли да ми продадеш тази птица? 
Един от тях отговори: Искам! - и поискал една добра сума. 
Мъжът не се поколеба. Извади парите от джоба си, даде го на момчето и получи 

клетката. Момчетата се готвеха да тръгнат, когато един жест на мъжа привлече
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вниманието им: след като взе птицата в ръка, той я погали и я пусна. Малката птица, 
луда от радост, отлетяла. 

Един от малките с отвращение казал на човека: 
- Ако знаех това, не бих ти я продал! 
Мъжът с влажни очи отговорил: 
- Синко, казваш това, защото не знаеш какво е затворът. Бях несправедливо затворен 

в Италия. Знам болката от раздялата. Много страдах. Ако можеше да си представиш 
нещастието далеч от роднини, без въздух, без светлина, без приятелска дума, нямаше 
да постъпваш така несправедливо. Затова се смилих над птицата и я купих, за да я 
освободя. Да бъдеш свободен означава да имаш от части щастието. 

 
Автор: неизвестен 

 

* * * 
 

* През 2007 г. бразилският град Фортуна де Минас реши всички птици в клетките да 
бъдат освободени. 

 
* През 2018 г. Върховният съд на Индия реши, че всички птици имат право да летят 
свободно и затова забрани да ги затварят в клетки. 

 
„Състраданието към животните е едно от най-благородните добродетели на хората” 
(Чарлз Дарвин). 
Никой не иска да живее в затвора. Така че е справедливо ли е птиците да живеят в 
клетки? 

 

* * * 
 
Познавате ли Бишноите? Това една хиндуистка религиозна секта, която се намира в 
Западната Пустиня Тар и в северните щати на Индия. Тя следват набор от 29 принципа / 
заповеди, дадени от Гуру Джамбешвар (1451-1536). Ето някои от тях: 

 
- Говорете с чисти думи с цялата си искреност. 

 
- Упражнявайте прошка от сърце. 

 
- Бъдете милостиви от сърце. 

 
- Не крадете и не възнамерявайте да го правите. 

 
- Не осъждайте и не критикувайте. 

 
- Не лъжете. 

 
- Бъдете милостиви към всички живи същества и ги обичайте.



25  

 

- Осигуряване приюти за изоставените животни, за да се избегне избиването им в 
кланици. 

 

∞ 
 
 
 

Птицата и огънят 
 

В една гора в Индия живели много животни. Един ден избухнал един жесток пожар; 
животните бяха ужасени. Огънят заплашваше да погълне дърветата и горите. 

 
Като видя какво става, малката птица се разстрои. Тя изтича до реката, напълни 
малката си човка с вода и се опита да я излее върху пламъците, за да ги изгаси. 

 
Един мързелив чакал, който забелязал, че малката птица повтаряше движението до 
реката и изливаше водата над пламъците, каза иронично: 

 
- Приятелю, какво глупост е това?  Мислите ли, че с тези капки вода можете да 
изгасите огъня? 

 
Малката птица отговори: 

 
- Знам, че помощта ми е почти незначителна, но мога да го направя, и така изпълнявам 
своя дълг. Ако всички си сътрудничеха в рамките на своите възможности, пламъците 
вече щяха да са изчезнали. 

 

Автор: Малба Тахан 
 
 

* * * 
 

1. Може ли един човек да спре настъпването на пустинята в една бедна африканска 
страна? Каним ви да се запознаете с историята на Якуба Савадогу в този видеоклип: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z- 
lolLFiMDY&list=PLnTgcZReG7_oxIneWWuKbzdpdoeXbWBky&index=3&t=0s 

 

 
 

2. Всички велики дела започват с някои малки и почти незначителни действия. 
Подобно на най-големите реки, които започват от слаб извор, нашите малки жестове 
могат да допринесат за по-добър свят. Какво правите вие за един по-добър свят? 

 
3. Правите ли нещо, за да подкрепите някой, който работи за подобрение на света или 
действате като чакала и само се оплаквате?

https://www.youtube.com/watch?v=Z-lolLFiMDY&list=PLnTgcZReG7_oxIneWWuKbzdpdoeXbWBky&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Z-lolLFiMDY&list=PLnTgcZReG7_oxIneWWuKbzdpdoeXbWBky&index=3&t=0s
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∞ 
 

Двата Вълка 
 

При един възрастен дядо пристигнал неговия внук много разгневен от несправедлива 
постъпка на свой приятел. Тогава дядото му казал: 

 
"Нека ти разкажа една история. Аз самият понякога съм усещал голяма ненавист към 
онези, които извършват големи несправедливости, без никакво съжаление за онова, 
което правят. 

 
И все пак ненавистта, тя те разяжда теб, но не наранява твоя враг. Това е като да 
приемеш отрова пожелавайки врага ти да умре. Аз се борих много пъти срещу тези 
чувства. Сякаш имах два вълка в себе си. Единият е добър и не наранява. Той живее в 
хармония с всички около него и не се обижда, когато самият той няма намерение да 
обиди. Той се бори само, когато е правилно да направи това и по правилния начин. 

 
Но другият вълк, ах! 
Този е изпълнен с гняв. Дори дребните неща го изпълват с ярост. Той се кара с всички 
през цялото време без никаква причина. Той не може да мисли, защото неговия гняв и 
ненавистта му са твърде големи. Това е една безсмислена ярост, защото нашия гняв 
няма да промени нищо! Понякога е трудно да живея с тези два вълка вътре в себе си, 
защото и двамата се опитват да властват над духа ми. 

 
Момчето погледнало настойчиво в очите на дядо си и попитало: 
- Кой печели, дядо? 
- Този, който храня. 

Автор: неизвестен 

* * * 
 

1. Помислете за собствения си живот и отговорете: кой от вълците храните по-често: 
добрия или лошия? 

 
2. Как да не храните лошия вълк? 

 
 
 

* * *
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Обидата и Махатма Ганди 
 

Веднъж ден Махатма Ганди бил обиден от някой пред много хора и замълчал. 
Някой до него го попитал: 

 
- Разбира се, че ще му простите. 
Ганди казал: 
"Не." 
Мъжът отговорил: 
„О, великият Махатма Ганди няма да му прости?“ 
Ганди казал: 
"Не, защото не се чувствах обиден. Ето защо няма нужда да прощавам". 

 
„Слабия никога не прощава: прошката е характеристика на силния.“ 
– Махатма Ганди 

 
Автор: неизвестен 

 

∞ 
 
 

Буда и Дева 
 

Един ден Буда бил в градината на Анатапиндика в град Джетавана, когато Дева (дух на 
природата) му се явил като фигура на брамин, облечен в бяло като сняг, а между тях се 
установил следният диалог: 

 
Дева: 
- Кой е най-острия меч? 
На което Буда отговорил: 
- Думата с ярост. 

 
- Каква е най-голямата отрова? 
- Завистта. 

 
- Кой е най-пламенният огън? 
- Похотта. 

 
- Каква е най-тъмната нощ? 
- Невежеството. 

 
- Кой получава най-голямата награда? 
- Който дава без желание да получава. 

 
- Кой понася най-голяма загуба? 
- Който получава от друг, без да връща нищо.
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- Коя е най-непроницаемата броня? 
- Търпението. 

 
- Какво е най-доброто оръжие? 
- Мъдростта. 

 
- Кой е най-опасният крадец? 
- Лошото мислене. 

 
- Какво е най-ценното съкровище? 
- Добродетелта. 

 
- Кой е този, който отказва най-доброто, което му се предлага в този свят? 
- Отказва най-доброто, което му се предлага, този, който се стреми към безсмъртие. 

 
- Какво привлича? 
- Доброто привлича. 

 
- Какво отвращава? 
- Злото. 

 
- Коя е най-страшната болка? 
- Неправомерното поведение. 

 
- Какво е най-голямото щастие? 
- Освобождението. 

 
- Какво причинява разруха в света? 
- Невежеството. 

 
- Какво унищожава приятелството? 
- Завист и егоизъм. 

 
- Коя е най-острата треска? 
- Омразата. 

 
- Кой е най-добрият лекар? 
- Буда. 

 
Тогава Дева пита последния си въпрос: 
- Какво огън не изгаря, не ръждясва, нито вятърът убива и е способно да възстанови 
целия свят? 

 
Буда отговори: 
- Ползата от добрите дела.
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Доволен от отговорите, Дева, със скръстени ръцете се поклони с уважение към Буда и 
изчезна. 

 
Автор: неизвестен 

 

* * * 
 

1. Каква е добродетелта, която желаете да имате или да развиете повече? 
 

∞ 
 

Урокът по постоянство на Соичиро 
 

На 17 ноември 1906 г. се родил най-големият син на един ковач в село Комо, град 
Хамамацу, Япония.  Неговото име било Соичиро Хонда. Беше любопитно дете, което от 
ранна възраст наблюдаваше двигателите, възхитен от шума, миризмите и тайните им! 
Той никога не беше добър ученик, но дори и така той беше интелигентен, защото 
въпреки, че не се интересуваше от теориите на книгите, той предпочиташе практиката! 

 
На 8-годишна възраст той вече беше построил един мотор, а до 13-годишна възраст 
имаше поредица от малки "изобретения"! На 16 години Соичиро отишъл в Токио като 
чирак в работилницата на един механик и няколко години по-късно се върнал в 
Хамамацу и открил собствена работилница. 

 
Той работил ден и нощ, дори спял в собствената си работилница. За да продължи да 
работи, той заложил скъпоценностите на собствената си съпруга. Когато представил 
крайния резултат от работата си на една голяма компания, те му казали, че неговият 
продукт не отговарял на необходимия стандарт за качество. 

 
Отказал ли се е обаче г-н Хонда?  Не!  Той се върнал в училище за още две години, 
ставайки жертва на по-силни подигравки на колегите си и някои учители, които го 
наричали „мечтател“. 

 
Разстройва ли се от това г-н Хонда?  Не!  След две години компанията, която му 
отказала, най-накрая сключва договор с него.  По време на войната фабриката е 
бомбардирана два пъти, голяма част от която е унищожена. 

 
Дали този път г-н Хонда се отчайва, отказва ли се? Не!  Той възстановява фабриката си, 
но едно земетресение отново я разрушава. 

 
Това ли е последната капка, необходима на човека да се откаже?  Не!  Веднага след 
войната в цялата страната има голям недостиг на бензин и този човек не можел да 
излезе с колата си дори за да купи храна за семейството си.
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Дали се паникьосва и отказва?  Не! С креативност той адаптира един малък двигател 
към велосипеда си и излиза на улицата. Съседите са изумени и всички искат така 
наречените "мотоциклети". Търсенето на такива двигатели нараства много и скоро той 
изчерпва стоката си. 

 
Тогава той решава да създаде една фабрика за това ново изобретение. Тъй като няма 
капитал, той решава да поиска помощ от над петнадесет хиляди магазина, 
разположени в цялата страна. Тъй като идеята е добра, тя получава подкрепа от около 
пет хиляди магазина, които осигуряват необходимия капитал за индустрията. 

 
Като съкратим историята: Днес компанията Хонда е една от най-големите империи в 
японската автомобилна индустрия, известна и уважавана в цял свят. Всичко това е, 
защото г-н Соичиро Хонда, нейният основател, не се отчая от ужасните препятствия, 
които срещна пред себе си. 

 
Автор: неизвестен 

 
1. Природата ни приканва ежедневно да работим усилено, за да оцелеем. Знаете ли за 
миграцията на Арктически Лястовици, пеперудите Монарх или сьомгата? 
Животните имат своята свещена мисия, но един отворен боклук е достатъчен и много 
от тях ще изберат пътя на най-малкото усилие. Но това не е най-доброто за тяхното 
здраве. 
Подобно на животните, ние също трябва да изберем онова, което е правилно и да 
положим усилия за да постигнем целите си. 
В училище ... 
В професията ... 
В семейството ... 
А вие полагате ли усилия за да преодолеете препятствията или се отказвате? 

 
 
 

 

∞ 
 

Молитва без автор 
 

Авторът на този текст, кой ли го знае? Бил е намерен на бойното поле в джоба на един 
американски войник;  макар младия мъж да бил разкъсан от граната, този лист хартия 
останал непокътнат. 

 
"Чуй ме, Боже: никога не съм говорил с теб. Днес искам да те поздравя. Добро утро! 
Как върви? Казаха ми, че не съществуваш и аз, глупак, повярвах. Никога не бях 
обръщал внимание на твоята работа. Миналата нощ от изкопа, разкъсан от гранати, 
видях твоето звездно небе и разбрах, че съм измамен. Не знам дали ще ми стиснеш 
ръката. Ще ти обясня и ще разбереш. Комично е: в този ужасен ад намерих 
светлината, за да видя лицето ти. Като казах това, вече няма много какво да ти кажа: 
само, че ... Много се радвам да те срещна.  Ще направим атака в полунощ. Не ме е
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страх. Знам, че ти се грижиш за мен. Ах! Това е тромпетът! Е, Господи, аз трябва да 
тръгвам. Аз те харесвам. Ще ми липсваш ... Искам да кажа, битката ще бъде кървава и 
тази вечер бих могъл да почукам на вратата ти.  Не бяхме приятели, това е вярно.  Но, 
да, аз плача!  Виж, Господи, мисля, че аз вече не съм толкова лош.  Е, Господи, трябва 
да отида. Късметът е нещо рядко: кълна се, вече не се страхувам от смъртта. 

 

* * * 
 

1. Какво събитие е накарало войникът да признае, че Бог съществува? 
2. Какво ви кара да мислите и чувствате, че Бог съществува? 
3. Имате ли същата опитност, когато някой ви казва, че Бог не съществува? 
4. Какво можете да отговорите на такъв човек? 

 

∞ 
 

Силата на добротата 
 

Скоро след края на работния ден един служител влезе в студената камера, за да я 
инспектира, но вратата се затвори случайно и той беше затворен вътре. 

Той тропа на вратата, вика за помощ, но всички вече се бяха прибрали у дома. 

Вече беше останал без сили от ниската температура, когато вратата се отвори и 
нощният пазач го спаси жив. 
Спасеният човек, независимо от страданията, причинени от замръзването, 
попита пазача: 

 
- Защо отвори вратата на студената камера, ако това не е част от работата ти? 

Той обясни: 

"Работя в тази компания 35 години. Виждам стотици служители, които идват и си 
отиват всеки ден, и вие сте единственият, който ме поздравява при пристигането си и 
се сбогува, когато си тръгвате. Днес казахте "добро утро ". Но когато не ви видях да се 
сбогувате, помислих си, че може да ви се е случило нещо, затова ви потърсих на 
работното ви място и благодаря на Бога, че ви намерих жив. 

 
Автор: неизвестен 

 

* * * 
 
 
 

1. Какви ежедневни действия на служителя допринесоха той да бъде спасен?
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2. Възможно ли е добри дела да спасят живота ни? 
3. Ако не вярвате в силата на добротата, опитайте се да се отнасяте добре с тези, с 
които живеете, в рамките на една седмица, и ще установите резултата. 

 
 
 

∞ 
 

ПИСМОТО 
 

Една жена умряла сама в един дом за стари хора. Когато служителите разчиствали 
гардероба й, те видели писмо, което било адресирано до състава и ръководителите на 
дома. Един от тях прочел писмото на глас: 

 
„Скъпи служители, 
Какво виждате всички вие, когато ме погледнете? Вероятно една възрастна жена, не 
много интелигентна, със странни маниери. Човек с безизразно лице. Някой, който не се 
подчинява, разлива храната и понякога не успява да стигне навреме до тоалетната. 
Някой, който със своето просто държание напряга всички ви. 
Това ли е, което виждате в мен или греша? 
Ако съм права, тогава вие трябва да погледнете малко по-отблизо... Защото аз не съм 
само това. 
Аз съм едно дете ... И имах късмета да се родя в семейство, което ми даде много 
любов. 
Аз съм една млада булка ... И моето сърце бие учестено, защото ще направя избор, 
който ще спазя до края на живота си. 
Аз съм една майка ... И имам две деца, които ме обичат и се нуждаят от мен. 
Аз съм една жена ... която става все по-мъдра и зряла. Моите деца растат, но аз 
чувствам в сърцето си, че те никога няма да ме напуснат истински. 
Аз съм жена на средна възраст ... И моите деца не живеят повече с нас от много години 
и аз и моят съпруг сме щастливи в нашата уединеност. 
Аз съм една баба ... И за пръв път след много години държа бебе в ръцете си, и не бих 
могла да съм по-щастлива. 
Аз съм вдовица ... И черни облаци обгръщат душата ми, и аз тъгувам по загубата на моя 
съпруг. Аз мисля, че не мога да живея повече без него и когато отправя поглед към 
бъдещето, се чувствам изгубена. И откакто той не е вече тук, няма кой да се погрижи за 
мен. Моите деца имат свои собствени семейства и аз не желая да съм им в тежест. 
Аз съм една стара жена ... И Природата не показва милост, и аз се чувствам затворник 
на своето тяло. Силата и красотата вече ме напуснаха, но дори и така някъде дълбоко в 
мен аз усещам онова младо момиче, затворено в едно тяло с много бръчки. В ума си аз 
извиквам всички онези щастливи моменти, които изживях и също така онези тъжни 
моменти, приемайки факта, че нищо не трае вечно. 
За това отворете очите си и погледнете по-отблизо. Вие не гледате една крехка стара 
жена ... 
Вие гледате в МЕН.“ 

Автор: неизвестен
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* * * 
 
 
 

1. Какво е усещането, което ни движи в такива обстоятелства? Маркирайте с Х: 
( ) егоизма 
( ) неблагодарността 
( ) несправедливостта 
( ) всички отговори са правилни 

 
2. Честно ли е да изоставяме в домове за възрастни хора онези, на които дължим 
живота си? 

 
3. Онези, които са стари и близко до завръщането си в духовния свят се нуждаят повече 
от всякога от нашата любов и ласка. Прегърнахте ли вече дядо и баба днес? 

 
 
 

∞ 
 

ТРИТЕ СЪВЕТА 
 

Една млада брачна двойка била много бедна и живеела по благосклонност в една 
ферма. 

 
Един ден съпругът направил едно предложение на своята съпруга: 

 
- Скъпа моя, аз ще тръгна от дома и ще пътувам надалеч, ще си намеря работа и ще 
работя, докато бъда в състояние да се върна и да ти дам един по-достоен и комфортен 
живот. Не зная колко дълго ще бъда далеч от дома, моля само за едно нещо: да ме 
почакаш и когато ме няма да ми бъдеш вярна, така, както аз ще бъда верен на теб. 

 
И така момчето излязло. Вървял много дни пеша, докато не намерил един фермер, 
който се нуждаел от човек да му помага във фермата. Предложил труда си и бил приет. 
И тогава той предложил едно споразумение на своя работодател: 

 
- Сър, аз ще ви помоля само за едно нещо. Оставете ме да работя времето, което аз 
искам и когато преценя, че трябва да си тръгна, да ме освободите от задълженията ми. 
Не желая да получавам заплатата си. Моля господина да я събира в спестявания до 
деня, в който аз си тръгна от тук. В деня, в който напусна, господина ще ми даде парите 
и аз ще поема по моя път. 

 
Всичко било определено, а това момче работило много, без празници и без почивка. 
След 20 години той отишъл при своя работодател и му казал: 

 
- Господине, искам да си взема парите и след това ще се върна в моята къща.
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Тогава работодателят му отговорил: 
 

- Много добре, ние сключихме едно споразумение и аз ще го изпълня. Само че преди 
това аз искам да ти направя едно предложение. 

 
С любопитство мъжа попитал какво е предложението и тогава шефа му отговорил: 

 
- Ще ти дам всичките ти пари и ти ще си тръгнеш или мога да ти дам три съвета, но 
няма да ти дам парите и ти ще си тръгнеш. Ако ти дам парите, няма да ти дам съветите, 
и ако ти дам съветите, няма да ти дам парите. Отиди си в стаята, помисли си и по-късно 
ми дай отговор. 

 
Мъжът си помислил и след два дена потърсил шефа си и му казал: 

 
- Аз искам трите съвета. 

 
- Ако аз ти дам съветите, няма да ти дам парите. 

 
- Аз искам съветите. 

Тогава шефът му казал: 

1º „Никога не поемай по преки пътища в живота, пътищата, които са по-кратки и 
непознати могат да ти струват живота.” 

 
2º „Никога не бъди любопитен за онова, което е лошо, защото любопитството към 
злото може да бъде смъртоносно.” 

 
3º „Никога не вземай решения в моменти на омраза и на болка, защото може да се 
разкаеш и да бъде твърде късно.“ 

 
След като му дал трите съвета работодателят казал на момчето, че вече не е толкова 
млад и неопитен: 

 
- Ето вземи тези три хляба, два са за теб за храна по време на пътуването, а третия е да 
го изядете със съпругата ти, когато пристигнеш в твоя дом. 

 
Момчето поело по своя път за връщане у дома, след 20 години надалеч от къщата и от 
съпругата, която толкова обичал. 

 
Вървял през първия ден и срещнал един пътник, който го поздравил и попитал: 

 
- Вие на къде отивате? 

 
- Отивам на едно много далечно място, което се намира на повече от двайсет дни 
вървене по този път.
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- Момче, този път е много дълъг, аз знам един пряк път, който е десет пъти по-кратък и 
вие ще пристигнете за няколко дена. 

 
Момчето се зарадвало и тъкмо тръгвало по прекия път, когато си спомнило за първия 
съвет на своя работодател: „Никога не поемай по преки пътища в живота, пътищата, 
които са по-кратки и непознати могат да ти струват живота.” След което се върнал и 
продължил по своя път. Дни по-късно той разбрал, че там е имало засада. 

 
След няколко дена в пътуване намерил един пансион край пътя, където можел да се 
подслони. 

 
На разсъмване се събудил уплашен от един ужасяващ вик и шумотевица. Станал с един 
скок и се насочил към вратата да излиза. Когато си спомнил втория съвет: „Никога не 
бъди любопитен за онова, което е лошо, защото любопитството към злото може да 
бъде смъртоносно.” Върнал се, легнал си и заспал. 

 
Сутринта, след като пил кафе, стопанина на пансиона го попитал дали той не е чул един 
вик през нощта и той отговорил положително. 

 
- Тогава защо не видяхте какво става, не бяхте ли любопитен? 

Той отговорил не. Тогава стопанина му казал: 

- Вие сте единствения, който си тръгва жив от тук. Един луд вика през нощта и когато 
госта излезе, той го убива. 

 
Момчето продължило по пътя си и след много дни и нощи вървене, вече по здрач, 
видял през клоните на дърветата дима от своята къща, продължил напред и скоро 
видял сред храстите силуета на съпругата си. Стъмвало се, но той успял да види, че 
съпругата му не била сама. 

Повървял още малко и видял, че в скута и седял един мъж, на когото галела косите. 

Виждайки тази сцена, неговото сърце се изпълнило с омраза и горчивина, и той решил 
да ги убие и двамата без милост. Забързал стъпките си, когато се сетил за третия съвет: 
„Никога не вземай решения в моменти на омраза и на болка, защото може да се 
разкаеш и да бъде твърде късно.” Тогава се спрял, премислил и решил да преспи тази 
нощ на същото място. 

 
Сутринта, вече с един хладнокръвен ум си казал: 

 
- Няма да убивам съпругата си, нито нейния любовник. Ще се върна при моя 
работодател и ще го помоля да ме приеме обратно. Само преди това искам да кажа на 
съпругата си, че аз съм и бил верен.
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Той отишъл до входната врата и почукал. Отваряйки вратата жената разпознала своя 
съпруг и се хвърлила на врата му, прегръщайки го сърдечно. Той се опитал да я 
отблъсне, но не успял, толкова голямо било щастието и. Тогава през сълзи той и казал: 

 
- Аз ти бях верен, а ти ме предаде. 

 
- Как? – и също изумена тя казала – Аз не съм те предала, аз те чаках през тези 20 
години. 

 
- А онзи мъж, който ти галеше вчера привечер? 

 
- Този мъж е нашия син. Когато ти замина, аз открих, че съм бременна и сега той е на 20 
години. 

 
Тогава той се запознал и прегърнал своя син, разказал им цялата своя история и когато 
съпругата му приготвяла кафе, седнали да изпият кафето и да изядат последния хляб. 

 
След молитвата за благодарност и сълзи от вълнение той разчупил хляба, и когато го 
разчупил там били всичките му пари...! 

 
 
 

Автор: неизвестен 
 

∞ 
 
 

 

Предай нататък 
 

Един ден един мъж видял кола, стояща отстрани на пътя. 
До превозното средство имало една самотна дама. 
Било тъмно, но той осъзнал, че тя се нуждае от помощ. 
Тогава той паркирал пред нейния мерцедес. 
Докато колата на старата дама била луксозна, неговата била евтина. 
Докато той се приближавал към мерцедеса, жената изпитала страх. 
Никой не бил спрял да й помогне в продължение на повече от час. 

 
Кой бил този човек? Щял ли да я нарани? Изглеждал беден и гладен и не изглеждал 
много благонадежден. 

 
Той казал: "Тук съм, за да ви помогна, мадам. Между другото, името ми е Брайън." 
Колата имала спукана гума. 
Но за една стара жена това било огромно предизвикателство. 

 
Скоро той успял да смени гумата, но ръцете му били мръсни и пръстите му се 
разранили. 
Жената не знаела как да му се отблагодари.
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Брайън се усмихнал. Жената попитала колко пари му дължи. 
 

Но Брайън дори не помислил за това. 
Поради настояването на жената, той ѝ казал, че ако наистина тя иска да му плати нещо, 
то следващия път, когато види някой, който се нуждае от помощ, да му предостави 
необходимото съдействие. 

 
Няколко мили по-нататък жената забелязала един малък ресторант. Тя влязла да хапне 
нещо и да се отпусне малко преди да започне последната част от пътуването си. 
Като видяла, че косата и е влажна от дъжда, сервитьорката й донесла суха кърпа. 
Момичето имало сладка усмивка, от онези, които дори цял ден да е нужно да тича от 
едната страна на другата, нищо не може да отнеме от лицето ѝ. Жената също 
забелязала, че сервитьорката е бременна около 8-ия месец и се замислила, че трябва 
да е много уморително да стои изправена с толкова голям корем. Тя се зачудила как 
някой, който притежавал толкова малко, можел да бъде толкова мил и любящ към 
другите. 

 
После си спомнила за Брайън. 
След като приключила храненето си, жената си тръгнала, без да каже нищо. 
Когато сервитьорката се върнала да изчисти масата, тя видяла нещо написано на 
салфетка. 
От очите й се стичали сълзи, докато четяла следното съобщение: 
- Не ми дължиш нищо. Един ден някой ми помогна по начина, по който ти помагам. Ако 
наистина искаш да ми платиш, не оставяй този поток на доброто да свърши с теб. 
Под салфетката имало четири банкноти от по 100 долара. 

 
Когато се прибрала у дома и легнала до съпруга си, тя се замислила за парите и 
посланието, което жената написала. 
Как можеше тази жена да се досети колко много тя и съпругът й се нуждаят от парите? 
Благодарейки на Бога, тя целунала съпруга си и му прошепнала: 
- Всичко ще е наред. Обичам те, Брайън. 

Автор: неизвестен 

 

* * * 
 

1.   Нека последваме съвета на Брайън и да предадем нататък.
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∞ 
 

Липсващите грижи 
 
 
 

Те не бяха модел за перфектни родители. И все пак съпругът и съпругата никога не 
бяха отбягвали ангажиментите си след щастливия момент от раждането на сина си. 

 
Те не се отделяха от него. Той беше неразделен спътник у дома, на партита, на 
пътувания. 

 
Момчето стана силно и внимателно. Всички възхваляваха щедростта и добрия му 
характер, чиито добродетели се поддържаха в голяма степен от неизчерпаемата 
любов, която той получи у дома. 

 
Въпреки това, след като постъпи в университета, неговото поведение започна да се 
разваля. Той започна да се обърква, загуби вкуса си към семейните разговори. От 
неговата гледна точка родителите му изглеждаха „извън модата“, което той винаги им 
казваше иронично. Той свикна с приключенията на неангажиращия секс, на щастливите 
нощи, белязани с прекомерен алкохол. Цигарата беше неразделната му компания. 
Поставен да съжителства с порочни създания в университетската среда, той не се 
съпротивляваше на натиска на тези фалшиви приятели, които го инициираха в порока, 
като го заблуждаваха с фалшивата представа за свобода. 

 
Родителите отдавна се бяха отказали от предупреждения и съветване на любимия си 
син, защото това винаги довеждаше до бурни дискусии, които донасяха дисхармония в 
дома. Те се научиха да толерират глупостта на сина си за да не го загубят напълно. 

 
Но се беше случило най-лошото. Нетърпелив да изпита нови усещания, той започна да 
използва тежки наркотици и една свръхдоза го свали на болничното легло между 
живота и смъртта ... 

 
Къде се бяха провалили родителите? 

 
------------------- 

 
Не е достатъчно да предлагаме любов на децата. Фундаментално е да ПРОСВЕЩАВАМЕ 
техния дух, така че те да не се изгубят по пътищата на живот и да не бъдат прегазени от 
злото, което съществува в света. 

 
Това е целта на религиозните учения, без които, дори и да обичаме децата си, ние ще 
извършим грешката на НЕДОГЛЕЖДАНЕТО. 

 

Автор: Ричард Симонети 
Из книгата "Atravessando a Rua"
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* * * 
 

1. Важно е родителите да учат децата си да общуват с Бога чрез ежедневната молитва. 
Всички семейства, независимо от тяхната религия, имат нужда 2 или 3 дни седмично да 
учат заедно духовни уроци. 
Много съвременни родители избягват контакта с религиите, защото много от онези, 
които трябваше да ръководят духовно другите, през цялата история на човечеството, за 
съжаление, се проваляха много пъти. 
Но кой се проваляше в крайна сметка? Бог, онези велики аватари или ние, невежите 
хора? 
Така че, това не може да ни служи като извинение. 
Каквото и да искаме да признаем или не, в живота ни съществуват обстоятелства, за 
които ще трябва да поискаме Божията подкрепа. 
Така че нека да научим децата си да предотвратяват множество опасни и болезнени 
проблеми, чрез ежедневната защита на молитвата, както и да даваме на децата си 
добри примери и да бъдем на тяхна страна за онова, което дойде. 
Популярна поговорка казва: "по-добре е да предотвратиш, отколкото да лекуваш". 

 
 
 

∞ 
 

Конят на Самир 
 

 

Шейх на име Самир притежавал красив кон, който Дахер, арабин от друго племе, 
пожелал. Дахер предложил всичките си камили за коня, но Самир не ги приел. Един 
ден Самир преминавал със своя красив кон, и видял, че се задал един нещастен 
пътник, който му казал: 

 
- Аз, о шейх, съм един нещастен поклонник. Болен съм и не мога да напусна това 

място в продължение на три дни. Помогни ми и на Небето ще получиш своята награда! 
 

Самир любезно предложил да го качи на коня. Пилигримът отговорил: 
- Не мога да стана, господине! Нямам повече сила. 

 
Въздишайки се, Самир слязъл от коня и го сложи на седлото на животното. В този 

момент поклонникът се разкрил: 
- Аз съм Дахер! Сега имам този кон в моя власт! 

 
Самир го помолил да спре за момент, защото искал да го помоли за една услуга. 

Крадецът, сигурен, че ще избяга, спрял. 
 

- Взе ми коня - казал Самир. Искам обаче да не разкривам на никого недостойния 
начин, по който го откраднах, защото може да се случи друг човек, който е наистина 
болен, да бъде принуден да потърси помощ, а пътникът може да не му се довери и да
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му откаже помощ. И ти ще бъдеш причината, поради която мнозина ще откажат да 
практикуват благотворителност поради страх от предателство. 

 
Дахер толкова се притеснил, че слязъл от коня и го върнал на собственика. Самир го 

поканил да отидат в палатката му и да разговарят, и там те прекарали няколко дни 
заедно като от това действие се родило искрено приятелство между тях, което 
продължило цял живот. 

 

Автор: Малба Тахан 
 

* * * 
 

1. Вече случвало ли ви се е да пожелаете нещо, което принадлежи на друг? 
 

2. Какво е чувството, което накарало Дахер да поиска коня на Самир? Маркирайте с Х. 
( ) щастие 
( ) съжаление 
( ) завист 
( ) приятелство 

 
3. Поведението на Самир накарало Дахер да забележи, че неговата постъпка не е 
правилна и те станали приятели. А вие предпочитате да воювате или да намерите 
начин да се сприятелявате? 

 

∞ 
 

По-голямата глоба 
 

Съдебната зала беше пълна. Кметът на Ню Йорк, Ла Гуардия присъстваше на тези 
случаи и отсъждаше при прости полицейски дела едни решения, които бяха известни 
със своята мъдрост и оригиналност. 

 
Един от обвиняемите пристигна, хванат в кражба на хляб в една оживена пекарна. 

Човекът вдъхновяваше състрадание: много слаб, небръснат, с дрехи в безпорядък: това 
беше самият образ на мизерията. Ла Гуардия го подложи на разпит, консултира се със 
свидетелите и след кратък преглед прецени, че е виновен, като наложил глоба от 
петдесет долара. Алтернативата би била да го арестуват ... 

 
После, като се обърна към малката тълпа, която наблюдаваше процеса, каза: 
- Що се отнася до присъстващите, всички те са осъдени да платят по половин долар, 

сума, която ще служи за уреждане на дълга на подсъдимия, възстановявайки 
свободата му. 

 
И при всеобщото учудване, той подчерта:
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- Те са глобени, че живеят в един град, където човек е принуден да краде хляб, за да 
не гладува. 

 

Автор: Ричард Симонети 
 
 

* * * 
 

1. Смятате ли, че глобалните проблеми като бедността могат да бъдат решени само от 
няколко души или се нуждаят от участието на всички? 

 
 
 

∞ 
 

Цветът на света 
 

Един старец лежал под едно дърво, когато към него се приближил шофьор на една 
кола паркирала до него: 

- Добро утро! 
- Добро утро - казал старецът. 
- Тук ли живееш? 
- Да, от преди много години ... 
- Дойдох да направя промяна. Исках да знам какви са хората. 
- Кажи преди това за града, от който идваш. 
- Добър. Чудесен! Добри, братски хора ... Създадох си много приятели. Напуснах го 

само поради необходимост заради професията ми. 
- Е, синко - каза старецът - този град е съвсем същият. Ще ти хареса тук. 

 
Непознатият му благодарил и си тръгнал. 

Минути по-късно се показал друг шофьор: 
- Аз идвам да живея тук. А как е мястото? 
- Как е градът, от който си тръгнал? 
- Ужасен! Арогантни хора! Не си създадох нито един приятел! 
- Съжалявам, синко - казал старецът, - защото тук ще намериш съвсем същата 

среда… 
 

Автор: Ричард Симонети 
 

 

* * * 
Какъв е начина, по който ти виждаш света? 

 
Не е нужно да се местите на различни места, за да се намерите щастието или да се 
заобиколите с по-добри хора, въпросът е как разбирате реалността и какво искате да
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дадете от себе си, за да я направите по-щастлива. Не можем да предадем на другите 
контрола за нашето собствено щастие. 

 
Ако искаме да имаме един лъв като приятел, знаем, че той може да ни ухапе. Това е 
неговата природа. Но тъй като ние искаме да бъдем негови приятели, ако го 
уважаваме, той ще уважава нас и ние и двамата ще станем по-добри. Дивото животно 
става по-добро в контакт с добри хора. Дори най-лошите хора могат да се променят за 
по-добро. 
Знаете ли историята на крокодила Пончо и човека, който му е спасил живота? Виж тук: 
https://www.youtube.com/watch?v=jXv- 
KIDxjlY&feature=share&fbclid=IwAR31kTldnnL69VoCfrDF5MAhWFxpuv8O5JSgaWMZNkHOV 
HyZRPnxN_v6KBc 

 
 

 

∞ 
 

 

Състрадание по време на война 
 

През декември 1943 г. немския пилот Ханс Щиглер, член на германските 
военновъздушни сили на Луфтвафе, имаше всички основания да удари американския 
бомбардировач Б-17, който беше пред него. В началото на войната вражеските сили 
вече бяха убили брат му и сега бомбардираха немски градове. Не само това. Ако 
Щиглер унищожеше този бомбардировач, той щеше да завърши нужния брой убити, за 
да си отнесе у дома Железния Кръст, най-висшата награда. 

 
Докато Щиглер се готвеше да натисне спусъка си помисли, че е странно, че 

бомбардировачът не го обстрелва. Гледайки по-отблизо, той видя, че артилеристите са 
мъртви и че повечето хора от екипажа са ранени. Самият самолет беше надупчен с 
куршуми и се бореше да остане във въздуха. В сърцето си Щиглер знаеше, това би било 
хладнокръвно убийство. Вместо това той избра да направи нещо почтено: даде сигнал 
на американския пилот и полетя с бомбардировача, за да му попречи да бъде обект на 
противовъздушен огън. 

 
Щиглер ескортира самолета, докато стигнаха до Северно море, където спря и 

поздрави противниците си за последен път. Само пет десетилетия по-късно 
американският пилот Чарлз Браун успя да открие човека, който го бе спасил. Двамата 
ветерани от войната станаха приятели и като благодарност Браун го направи почетен 
гост на срещата, която бе планирал с екипажа си. Те показаха на Щиглер видеозапис на 
техните деца и внуци, на хората, които не биха живели, ако не беше неговия акт на 
състрадание. 

 
Автор: неизвестен 

 

* * *

https://www.youtube.com/watch?v=jXv-KIDxjlY&feature=share&fbclid=IwAR31kTldnnL69VoCfrDF5MAhWFxpuv8O5JSgaWMZNkHOVHyZRPnxN_v6KBc
https://www.youtube.com/watch?v=jXv-KIDxjlY&feature=share&fbclid=IwAR31kTldnnL69VoCfrDF5MAhWFxpuv8O5JSgaWMZNkHOVHyZRPnxN_v6KBc
https://www.youtube.com/watch?v=jXv-KIDxjlY&feature=share&fbclid=IwAR31kTldnnL69VoCfrDF5MAhWFxpuv8O5JSgaWMZNkHOVHyZRPnxN_v6KBc
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1. В деня, в който човешките същества наистина приемат себе си за божии синове, 
войните ще изчезнат от земята. Но точно в най-трудните моменти от живота имаме 
възможност да покажем какво сме всъщност. Лесно е да си мил с тези, които са 
приятни. 
Нека помислим какво направи немският пилот. Беше ли лесно да се направи? 

 
 
 

∞ 
 

Един епизод от живота на Ганди 
 
 
 

Има история за една жена в Индия, която била разстроена, че синът й яде прекалено 
много захар. Колкото и да го упреквала, той продължавал да задоволява страстта си за 
сладко. Напълно разочарована, тя решила да отведе сина си, за да види великия си 
герой Махатма Ганди. 

 
Тя се приближи до великия лидер и каза с уважение: 

 
- Сър, синът ми яде твърде много захар. Не е добре за здравето му. Бихте ли го 
посъветвали да спре да яде? 
Ганди внимателно изслушал жената, обърнал се и заговорил на сина ѝ: 

 
- Прибери се у дома и се върни след две седмици. 

 
Жената изглеждала объркана и се зачудила защо той не помолил момчето да спре да 
яде захар. Тя взела момчето за ръка и си отишла у дома. 

 
Две седмици по-късно тя се върнала с момчето за ръка. Ганди им дал знак да излязат 
напред. Той погледнал право към момчето и казал: 
- Момче, трябва да спреш да ядеш захар. Това не е добро за твоето здраве. 

 
Момчето кимнало и обещало, че няма да продължава този навик повече. 

 
Майката на момчето се обърнала към Ганди и попитала: 

 
- Защо не му казахте това преди две седмици, когато го доведох тук, за да ви види? 

Ганди се усмихнал: 

- Майко, преди две седмици аз самият все още ядях захар. 

Автор: неизвестен
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* * * 
 

1. Можем ли ние действително да искаме някой да прави нещо или да променя нещо у 
себе си, ако самите ние не го правим? 

 

 
 

∞ 
 

Един епизод от живота на Майка Тереза 
 

Един репортер наблюдаваше Майка Тереза от Калкута, докато тя почистваше 
заразената с червеи рана на един човек на улицата, само за да ѝ каже: 
- Не бих направил това, което правите дори за един милион долара. 
Предполага се, че майка Тереза отговорила с лека искрена усмивка. 
- Аз също не бих. Правя го заради любовта. 

Автор: неизвестен 

* * * 
 
 
 

1. Ако спрем и помислим, колко неща получаваме безплатно от Божията любов? 
Всъщност единствените съществени неща, които наистина имат значение: 
- Топлината от слънцето. 
- Кислорода. 
- Храната от почвата … 

 
И колко много неща ни дават нашите майка и татко безплатно? 
Благодарите ли на Бога всеки ден за всичко, което имате? 

 
 
 

* * * 
 

Между теб и Бог 
 
 

Често хората са егоцентрични, нелогични и глупави. 
Все пак, прости им. 

 
Ако си мил, хората могат да те обвинят, че си егоистичен и интересчия. 
И все пак, бъди мил. 

 
Ако си победител, ще имаш някои фалшиви приятели и истински врагове.
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И все пак побеждавай. 
 

Ако си честен и откровен, хората могат да те мамят. 
И все пак, бъди честен и откровен. 

 
Ако имаш покой и си щастлив, хората могат да почувстват завист. 
Както и да е, бъди щастлив. 

 
Доброто, което ти правиш днес, може да бъде забравено утре. 
И все пак прави добро. 

 
Дай на света най-доброто от себе си, но това може никога да не е достатъчно, 
И все пак направи всичко по силите си. 

 
Виждаш ли, в крайна сметка това е 
между теб и Бог, а не между теб и хората. 

 
 
 

∞ 
 

 

Любими Синко, 
 

В деня, когато този старец вече не е същият, имай търпение да ме разбереш. 
Когато изсипвам храна на ризата си и забравям как да завържа обувките си, бъди 
търпелив с мен и си спомни часовете, които прекарвах, за да те науча да правиш 
същите неща. 

 
Ако, когато говориш с мен, повтарям и повтарям едни и същи думи и ти знаеш как 
свършва останалото, не ме прекъсвай и ме чуй. Когато беше малък, за да заспиш, 
трябваше да ти казвам хиляда пъти същата история, докато не затвореше очи. 

 
Когато сме заедно и неволно изпълнявам нуждите си, не се срамувай и разбери, че аз 
нямам вина за това, защото вече не мога да ги контролирам. Помисли си колко пъти ти 
помагах като момче и търпеливо чаках до теб да завършиш това, което правиш. 

 
Не ме укорявай, че не исках да се къпя; не привличай вниманието ми към това. Спомни 
си моментите, които те гонех и претекста, които трябваше да измисля хиляди пъти, за 
да направя банята ти по-приятна. 

 
Когато ме виждаш безполезен и невеж пред лицето на всички технологични неща, 
които вече не мога да разбера, моля те да ми дадеш цялото време, което ми е 
необходимо, и да не ме нараняваш със саркастичната си усмивка. 

 
Помни, че те научих на толкова много неща.
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Да ядеш, да се обличаш и да се справяш с живота толкова добре, както го правиш, са 
продукт на моите усилия и постоянство. 

 
Когато в някакъв момент, докато говорим, аз забравя за какво говорим, дай ми толкова 
време, колкото е необходимо, докато не си спомня, и ако не мога да го направя, не 
бъди нетърпелив; може би не е важно какво сме говорили, а желанието само да бъда с 
теб и да ме слушаш в този момент. 

 
Ако понякога не искам да ям, не настоявай. Знам кога мога и кога не мога. Също така 
разбери, че с течение на времето аз вече нямам зъби, за да отхапвам, нито усещам 
вкуса на нещо. 

 
Когато краката ми се спъват, защото са уморени да ходят, подай ми внимателно ръка, 
за да ме подкрепиш, както аз правих, когато ти започваше да ходиш със слабите си 
крака. 

 
И накрая, когато един ден ме чуеш да казвам, че вече не искам да живея и просто 
искам да умра, не се сърди. Някой ден ще разбереш, че това няма нищо общо с твоята 
привързаност или колко аз съм те обичал. 
Опитай се да разбереш ( че тези думи изразяват как се чувствам), че вече не съм жив, 
чувствам, че оцелявам, а това не е живот. Винаги съм искал най-доброто за теб и 
подготвих пътищата, през които трябва да минеш. 

 
За това помисли, че с тази стъпка, която (ми предстои, когато Бог повели) отивам да 
осъществя, ще изградя за теб друг път в друго време, обаче винаги с теб. Не се чувствай 
тъжен, ядосан или безсилен, когато ме виждаш по този начин. Дай ми сърцето си, 
разбери ме и ме подкрепи, както аз сторих, в началото на твоя живот. 

 
По същия начин, както те придружавах по пътя ти, аз те моля да ме придружиш, за да 
приключа своя. Дай ми любов и търпение, които ще ти върнат благодарност и усмивки 
с огромната любов, която имам към вас. 

 

С уважение, 

Твоя старец ♥ 

 
Автор: неизвестен 

 

* * * 
 

 

1. Грижите ли се за своя любим дядо? По колко часа прекарвате с него?
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∞ 
 

Корабокрушенецът 
 

След корабокрушението, единственият оцелял благодари на Бога, че е жив. И този 
самотен оцелял отиде на един изоставен остров и остана далеч от всеки корабен 
маршрут. И той отново благодари. С големи затруднения и с помощта на оцелялото от 
останките, той успя да си построи малък подслон, за да може да се предпази от 
слънцето, дъжда и животните. 
Мина време и за всяка храна, която получаваше, той благодареше и всеки ден се 
молеше на Бог да му помогне да излезе от този остров. 
Един ден, след като се върна след лов и риболов, видя, че подслонът му беше запален, 
и беше обвит във високи облаци дим. Отчаян, той се разбунтува и извика: 

 
- Най-лошото се е случило! Загубих всичко. Боже, защо ми причини това? - Той викаше 
толкова много, че заспа, дълбоко уморен. 

 
На следващия ден, много рано, той се събуди от приближаващ кораб. 
- Дойдохме да ви спасим - казаха спасителите му. 
- Откъде знаехте, че съм тук? - попита той. 
- Видяхме сигнала ви за дим. - отговориха те. 

Автор: неизвестен 

* * * 
 

1. Много пъти се молим на Бог и искаме неговата подкрепа, но когато подкрепата 
дойде, ние не разбираме. 

 
"Бог пише право, използвайки криви редове" 
(бразилска поговорка) 

 
За това от сега нататък нека се молим така: 

 
"Дай ни Господи, необходимото спокойствие, да приемем нещата, които не можем да 
променим, смелостта да променим онези, които можем, и мъдрост, за да различим 
едните от другите."
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∞ 
 

Спуканата стомна 
 
 
 

Един носач на вода носеше две големи стомни, висящи от всеки край на един стълб, 
над раменете. Едната от стомните имаше една пукнатина, а другата беше перфектна и 
винаги пристигаше пълна с вода в края на дългото пътуване между кладенеца и дома 
на неговия Господар; пукнатата стомна винаги беше наполовина. 

 
Така беше в продължение на две години. Ежедневно носачът донасяше по една стомна 
и половина вода в къщата на своя Господар. Идеалната стомна се гордееше с 
постиженията си. Но пукнатата стомна се срамуваше от несъвършенството си и се 
чувстваше жалко, защото изпълняваше само половината от работата, която трябваше 
да извърши. Един ден тя реши да поговори с човека на ръба на кладенеца: 

 
- Срамувам се и искам да ти се извиня. 

 
- Защо? - попита мъжът. - За какво се срамуваш? 

 
- През тези две години аз успявах да доставя само половината от товара си, поради тази 
пукнатина върху мен, която кара водата да изтича чак до къщата на господаря ти. 
Поради моя дефект ти трябваше да вършиш цялата тази работа, без да получаваш 
пълната заплата на твоите усилия. 

 
Човекът се натъжи от съчувствие към старата стомна и ѝ каза с любов: 

 
- Когато се връщаме към къщата на моя господар, искам да се полюбуваш на цветята по 
пътя. 

 
Всъщност, докато се изкачваха по планината, старата напукана стомна забеляза полски 
цветя по целия път и това я развесели. Но в края на пътя, стомната все още се 
чувстваше зле, защото беше изтекла наполовина, и отново се извини на мъжа за своя 
неуспех. 

 
Мъжът каза на стомната: 

 
- Забеляза ли, че по пътя имаше само цветя от твоята страна? Аз, знаейки твоя дефект, 
превърнах това в предимство. Хвърлих семена на цветя от твоята страна на пътеката и 
всеки ден, като се връщахме от кладенеца, ти ги напояваше. В продължение на две 
години успявах да бера цветя, за да украсявам масата на моя Господар. Ако ти не беше 
такава, каквато си, господарят ми нямаше да има тази красота в своя дом. 

 
Автор: неизвестен
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* * * 
 

Никога не бива да се обезкуражаваме, когато виждаме нашите слаби страни. Ако 
търсим с вяра в Бог, че трябва да има добра причина, поради която имаме тази или 
онази характеристика, ще намерим как да ги трансформираме в нашите най-големи 
предимства и да правим добро с това. 
Много пъти казваме, че не можем да правим по-добри неща, че това, което правим, не 
е достатъчно добро, че сме несъвършени да направим това или онова, или се 
съмняваме колко сме полезни за света или за някой друг? 
Но животът на земята се поддържа от скромни и дори невидими същества. 
Как може Бог да ви използва за Своите планове? 

 
 
 

 

∞ 
 

Четирите сезона 
 
 

 

Един мъж имаше четири деца. Искаше децата му да се научат да не съдят за нещата 
прибързано, затова изпрати всеки един на екскурзия, за да наблюдава една лоза, която 
беше засадена на отдалечено място. 

 
Първото дете беше там през зимата, второто през пролетта, третото през лятото, а 
четвъртото и най-малкото през есента. Те всички тръгнаха и когато се върнаха, бащата 
ги събра и помоли всеки да опише какво е видял. 

 
Първият син каза, че дървото е грозно, изкривено и усукано. 

 
Вторият син каза, че не е така, че то е покрито със зелени пъпки и е пълно с обещания 
за бъдещи плодове. 

 
Третото дете не се съгласи; то каза, че дървото е покритo с цветя, които миришели 
толкова сладко и толкова красиво, че би се осмелил да каже, че те са най-доброто 
нещо, което някога е виждал. 

 
Последният син не се съгласи с всички тях; той каза, че дървото е натежало и извито, 
пълно с плодове, живот и обещания. 

 
Тогава човекът обяснил на децата си, че всички те са прави, защото са видели само по 
един сезон от живота на дървото. 

 
Той им казал, че не можеш да съдят за едно дърво, или за един човек, само по един 
сезон, и че същността на това, което те са, и удоволствието, радостта и любовта, които
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идват от този живот, могат да бъдат измерени само на края, когато всички сезоните са 
завършени. 

 
Ако вие се откажете от дървото, когато е зима, ще загубите обещанието на пролетта, 
красотата на неговото лято и очакването на есента. 

 
Автор: неизвестен 

 
 
 

∞ 
 

Силата на мекотата 
 

Пътникът вървеше по пътя, гледайки малката река, която тече плахо между камъните. 
Той я следва дълго време. Постепенно тя набра обем и ставаше все по-голяма река. 
Пътникът продължи да я следва. 

 
По-нататък, това, което беше една малка река, се раздели на десетки водопади, в един 
спектакъл от пеещи води. 

 
Музиката на водите привлече по-нататък пътника, който се приближи и слезе по 
скалите, до един от водопадите. Най-накрая откри пещера. 

 
Природата беше създала с нереално търпение, формите в пещерата. Той влизаше в 
пещерата, възхищавайки се все повече на камъните, носени от времето. 

 
Изведнъж откри една плоча. Някой беше идвал там пред него. С фенерчето си освети 
стиховете, написани на нея. Те бяха стихове на великия писател Тагор: 

 
„Не камъкът е оставил тези камъни съвършени, 
а водата, с нейната мекота, танц и песен. 
Там, където твърдостта само разрушава, 
мекотата може да извайва.“ 

Автор: неизвестен
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∞ 
 
 

Блудния син - една арабска приказка 
 
 

Преди много време в едно малко арабско село живял един стар богаташ, който 
натрупал богатството си с усилен труд и честност през целия си живот... 

Той бил уважаван от всички съселяни, които оценявали неговата доброта и мъдрост... 

Този стар мъдрец създал много работни места в селото изваждайки много хора от 
безделието и бедността... 

 
Но за съжаление неговия син не следвал мъдростта на баща си... 

Той бил забелязван често редом до фалшиви приятели и красиви жени... 

Един ден баща му го повикал... 
Въпреки своите житейски грешки младия мъж обичал баща си... 

 
Старият баща казал: "Синко мой, аз съм един стар и болен човек. Лекарите казват, че 
няма да живея още дълго... Ти ще наследиш моето наследство и това ме тревожи... 
Знаеш, че много животи зависят от нашия бизнес, а ти не си подготвен за това... И те 
моля да изоставиш своя безполезен живот и да станеш отговорен човек и да 
управляваш нашия бизнес..." 

 
Синът имал сълзи в очите си, но не казал нищо... 

 
Бащата погледнал сина си с дълбоко съжаление и предвиждайки възможен провал на 
сина си, казал: "Синко, обещай ми нещо. Ако един ден ти решиш да се самоубиеш, 
умолявам те да използваш този колан..." 

 
И му подал един странен колан, който бил по дебел от обикновено. 

 
Синът взел колана и го изпробвал около кръста си и обещал на баща си да изпълни 
обещанието... 

 
След няколко дена старецът починал... 

 
В началото синът започнал да следва съвета на баща си с цел да стане добър 
управител... но с течение на времето той се завърнал към стария си живот с фалшивите 
приятели, залаганията и красивите жени... 

 
За няколко години той пропилял цялото си богатство...
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Той бил бедняк, който живеел по улиците... никой от старите му приятели не желаел да 
му помогне... никой не вярвал в него... никой не му давал работа, защото той не знаел 
да прави нищо... 

 
След като се скитал по улиците просейки храна, той решил да отиде в гората близо до 
града и сам да се самоубие... 

 
Той все още носел колана, който баща му му дал... 

 
Той извадил колана, хвърлил го на един клон и се приготвил да се обесва. 

И тогава застанал на колене и казал на Аллах: 

"Всемогъщи Аллах, И съгреших срещу Теб и срещу обичания ми баща! Умолявам Те да 
ми простиш." 

 
И когато хванал колана той се разкъсал и много скъпоценни камъни, диаманти, злато и 
скъпоценности започнали да падат от колана... 
Той не можел да повярва... отново бил богат. 
Този път той направил всичко по правилния начин... 
Той създал много работни места и също като своя баща спасил много хора от бедност... 
Той станал кмет на града и донесъл просперитет и по добри условия на живот. 
И дори днес казват, че никой не е виждал кмет като него. 

 
 
 

Автор: Малба Тахан 
Из книгата "Mil histórias sem fim" 

 
 
 

*** 
 

14. Спокойствието и смирението, получени от начина на възприемане на земния 
живот, заедно с вярата в бъдещето, дават на Духа една ведрина и спокойствие, които 
са най-доброто превантивно средство срещу лудост и самоубийство. (Алан Кардек). 

 
Всеки път, когато се чувстваме победени, нека да вдигнем очите си нагоре, да 
поискаме подкрепата на нашия Отец и да продължим. Тъй като знаем, че смъртта не е 
краят, каквото и да се случи с нас, можем да продължим.
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Двамата приятели 
 

Това е една арабска легенда, разказана от Малба Тахан в „Книгата на Аладин“. 
 

---- 
И в опасните планини, които персите наричали Яабакир, с настъпването на утрото, 
преди първата молитва, охраната, която пазеше границата, изненада една малка група 
контрабандисти. 

 
Трима от тях успяха да избягат; другият, който се съпротивляваше с пистолет в ръката 
си, беше убит от войниците; един човек, който останал приведен зад един камък, бил 
затворен и отведен в същия ден в присъствието на цар Чариар, наречен 
Безкомпромисния. 

 
 
 

Суверенът, след като се консултирал с двама праведни и мъдри съдии, и познавайки 
условията на закона, заявил, че контрабандистът, затворен в планините на Ябакир, 
трябва да бъде убит. 

 
След като чул суровата присъда, затворникът поискал разрешение да говори. 

 
- Говори! - казал царят. 

 
- Моето име - започнал затворникът, - е Мунир Соломон. Воден от черната и подла 
амбиция за бързо забогатяването, аз се подлъгах от онези, които изпълняват 
отвратителната професия на контрабандисти. Наказанието ми е заслужено. Все пак бих 
искал да отправя една молба. Имам жена и деца. Семейството ми живее в малко 
селце, далеч от този град. Ако умра сега, децата ми и жена ми ще бъдат изцяло без 
ресурси и изоставени. Ето защо искам да ми бъде предоставен срок от една година, за 
да уредя бизнеса си и да подкрепя тези, които са ми скъпи. В края на този период ще се 
върна в този град,  за да може смъртната присъда да се изпълни върху мен. 
- Макар да ми се струва странна твоята молба - отвърнал царят, - не бих имал никакво 
съмнение да я удовлетворя. Но кой ще ме увери в завръщането ти? Как мога да се 
доверя на думата ти, или по-скоро, на клетвата на един контрабандист? Веднъж на 
свобода, ти със сигурност ще напуснеш страната и никога няма да се върнеш тук ... 

 
Осъдения отговори с плам: 

 
- Ще оставя, като залог, един приятел на моето място. 

 
- Приемам предложението - съгласи се царят. - Но налагам едно условие: приятелят ти 
ще бъде обесен, ако след изтичане на срока не си се върнал.
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Новината за случая се разпространи из целия град. На следващия ден пред царя се 
появи човек на име Зейдун, който предложи да остане на мястото на приятеля си 
Мунир Соломон. 

 
Монархът му каза със сериозен и твърд тон: 

 
- Предупреждавам те за едно нещо: ако след една година приятелят ти не се върне, ще 
те обесят като контрабандист. Приемаш ли? 

 
- Приемам! - Каза Зейдун. 

 

* 
 

Минаха дванадесет месеца и Мунир Соломон, осъденият, не се върна. 
 

Затова царят реши, че трябва да се подготвят за екзекуцията на приятеля, който 
предложил да стане заложник. 

 
На главния площад на града бе издигната една голяма бесилка и Зейдун разбра, че му 
остават само няколко часа живот. 

 
Много хора с черни нападки критикуваха действията на недостойния Мунир, който 
беше толкова нелоялен да изостави предания си приятел. 

 
Но изведнъж градът беше разтърсен от сензационни новини. Току-що бе пристигнал 
Мунир Соломон. 

 
Появи се в дрипи, покрит с мръсотия; една жестока пясъчна буря беше отложила 
пътуването му за два дена и го принудила да премине голяма част от пустинята пеша. 

 
Царят беше изумен да научи, че осъденият човек, верен на думата си, се бе върнал с 
голяма саможертва, за да спаси приятеля си. 

 
Монархът нареди двамата араби да бъдат доведени пред него. Просто искаше да ги 
разпита. 
Отиде при верния Зейдун и му каза нежно и с тон на симпатия: 

 
- Възхищавам ти се, скъпи Зейдун. Наистина си много смел. Ти зае мястото на един 
другар осъден на смърт. Този приятел, приет от инстинкта за оцеляване, можеше да 
избяга, да изчезне и ти, гарант на дадената дума, ангажирана, ще бъдеш безнадеждно 
погубени. Кажи ми, защо остана? 

 
Зейдун отговори с тих и сериозен глас: 

 
- Останах, емире, да докажа, че в сърцето на арабина все още съществува Доверието!
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Царят любезно се обърна към нещастния осъден: 
 

- А ти, скъпи Мунир? Твоето поведение ме оставя заслепен! Ти беше свободен, 
напълно свободен. Твоите деца и жена ти те задържат, разбира се, към живота. 
Можеше да избягаш в друга страна, да изчезнеш и да оставиш в ръцете на палача 
приятеля, който безразсъдно е останал на твое място. Кажи ми, защо се върна? 

 
Мунир Соломон без колебание отговори спокойно: 
- Ето ме, царю на времето! За да докажа, че в сърцето на арабите все още съществува 
Лоялност! 

 
Чувайки такива думи, цар Чариар не можеше да се сдържи. Той стана от трона си и с 
тържествен и провлечен тон каза: 
- В лицето на онова, което току-що чух, заявявам, че Мунир Соломон е помилван и аз 
заповядвам на неговия посветен приятел Зейдун да бъде присъдена една премия от 
хиляда динара! 

 
Благородниците, шейховете и везирите, изпълнили великия царски „диван“, били 
удивени да чуят тази неочаквана присъда на могъщия Чариар. 
Първият везир не можа да се стърпи. Той се поклони почтено на монарха и след кратко 
поклонение каза: 

 
- Нашето любопитство, царю, няма граници! Последното ви изречение (признавам) ни 
изненада. Извиняваме се за нашата смелост, но бихме искали да знаем причината, 
поради която ще трябва да простим на Мунир и да възнаградим Зейдун! 

 
Добрият монарх беше безмълвен, сякаш внезапният въпрос го зашемети. След кратко 
размишление той каза така: 
- В този случай тези хора действат с лоялност и благородство. Освобождавам, 
следователно, първият и възнаграждавам вторият. Моето помилване има за цел да 
докаже, че в сърцето на арабите все още има Доброта ... 

 
- А наградата? 
- С тази навременна и заслужена награда, - заключи монархът,  - само доказвам, че в 
сърцата на арабите все още съществува Щедрост и Справедливост. 

 

Автор: Малба Тахан 
 
 
 

*** 
1. Приятелството е най-голямото съкровище на света. Вие използвате ли краткото си 
време на Земята за да създавате добри приятелства?
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Трите последни желания на султана 
 

Преди смъртта си султана повикал началника на армията и му казал трите си желания: 
 

1. Той завещава, ковчегът му да бъде носен от най-добрите лекари на Османската 
империя по това време. 
2. Второто му желание било по целия път, по който носят ковчега му, да се разпръсват 
златни монети и скъпоценни камъни. 
3. Той завещава през това време ръцете му да се показват навън и всички да ги 
виждат. 

 
Когато началникът на армията смутено попитал каква е причината за тези желания, 
Сюлейман обяснил: 

 
Нека най-добрите лекари да носят ковчега ми, за да видят всички, че дори и най- 
добрите лекари са безсилни пред лицето на смъртта. 
Разпръснете злато, за да могат всички да видят, че богатството, което получаваме в 
този живот, остава на този свят. 
Нека всички да видят ръцете Ми и да разберат, че дори и всемогъщият Султан си 
тръгва от този живот с празни ръце. 

Автор: неизвестен* 

* Tази история е приписвана на Александър Велики и дори на Саладин. 

Невъзможно е да се определи за кого се отнася, но е малко вероятно тя да се отнася за 
император Александър или султан Сюлейман, чиито живот е бил изпълнен с жестокост. 
Може би на Кир Велики, Саладин или друг велик владетел от миналото, чийто живот 
беше изгубен в нощта на вековете. 

 

*** 
Истинската собственост 

 
9. Единствената истинска собственост, която човеците притежават, е тази, която могат 
да вземат със себе си напускайки този свят. Това, което намират пристигайки на Земята 
и това, което оставят на тръгване, те могат да се радват само докато стоят тук. 
Следователно, щом са принудени да го изоставят, те могат единствено да му се радват, 
но не и да го притежават. Тогава какво наистина притежават те? Нищо, което е за 
употреба на тялото им, но всичко, което е за полза на душата: интелект, познание и 
морални качества. (Алан Кардек) 

 
Тъй като ние не вземаме нищо материално от този свят, когато тялото умре, наистина 
струва ли си да направим толкова много зли заради тях?
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ПЪРВАТА РУПИЯ 
 
 
 

В далечните земи на Пакистан, преди много години, живял един уважаван и 
мъдър търговец, вдовец, който имал само един син, наречен Самуя. 
Той бил познат като Крива, „мъж на честта“, трудолюбив човек, който се радвал на 
висок престиж в общността, докато неговият син, младият Самуя, бил лекомислен, 
мързелив и с лошо поведение. Рядкост били седмиците, когато той да не причини 
безредици, които смущавали цялото селище, възмущавайки сърцето на неговия мил 
баща. 

 
Един ден на разсъмване Самуя бил повикан от своя баща да поговорят. Старият Крива 
лежал в леглото си. На него му оставали няколко седмици живот поради сериозно 
заболяване и напредналата му възраст. Той казал на сина си, че знае за всички негови 
пороци и погрешни разбирания. Поради тази причина бил решил да го лиши от 
наследство, тъй като богатството със сигурност щяло да бъде прахосано за празненства 
и оргии, когато попаднело в ръцете на Самуя. 

 
Виждайки изумлението, което обхванало неговия син, бащата добавил, че предлага 
една последна и единствена възможност Самуя да остане негов наследник. Неговия 
син трябвало да донесе една рупия*, (пакистанска пара равняваща се на 16 анаса), 
изкарана със собствен труд в рамките на 3 дена. Ако постъпел по този начин, щял да 
бъде единственият наследник на бащиното богатство, но ако се провали, след смъртта 
на баща си щял да изпадне в мизерия и нищета. 

 
Сигурен, че неговият баща, който бил човек на думата си, щял за спази обещанието, 
Самуя започнал да се безпокои. В компанията на своите фалшиви приятели, обаче, той 
бил съблазнен от идеята да измами баща си, когато те му дали назаем една рупия и му 
предложили да излъже. 

 
На следващия ден Самуя се изправил пред баща си и му дал рупията, която взел 
назаем, казвайки, че я е заработил. След като подържал рупията няколко мига, 
възрастният Крива отвърнал, че монетата не е била спечелена с труда на Самуя и я 
хвърлил в огнището. Сломен от истината, Самуя се оттеглил в мълчание. 
На другия ден, отново воден от порочните си приятели, Самуя се появил пред баща си, 
мръсен и зле облечен, претендирайки да е работил цял ден и носейки в ръцете си още 
една рупия, взета назаем от приятелите му. Отново неговият баща казал, че тази 
монета не е плод на труда на сина му, хвърляйки я в огнището. Самуя не протестирал и 
унижен се оттеглил. 

 
На следващата сутрин той срещнал стария си учител, който, наясно с неговата ситуация, 
му дал важни съвети да се заеме сериозно и на следващия ден от рано да отиде да си 
потърси работа. Все още не било късно.
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С мисълта, че се бил провалил два пъти последователно, Самуя избягал от компанията 
на своите приятели и решил да послуша учителя си. Изоставяйки обичайния си мързел, 
той прекарал деня, помагайки на всички, който срещнал, не пропуснал нито една 
възможност. Сутринта той работил като събирал реколта от юта и мачкал глина за един 
грънчар. Следобеда той успял да работи на пазара, като продавал ароматни билки и 
след това край реката помагал за превозването на хора, гребейки няколко часа. Той 
успял дори да сложи превръзка на раната на едно магаре. 

 
За всяка задача той получавал 1 или 2 анаса. Но не било никак леко да достигне до 16 
анаса, които формирали 1 рупия. 

 
При своя контакт с търговци, с хора в нужда, със селяни и страдащи животни, Самуя 
започнал да развива в себе си солидарността и братството, като също така научил 
колко тежък може да бъде живота. 

 
В края на деня, когато отишъл при изтощения си баща, той държал в ръце първата си 
рупия, която бил изкарал с толкова много труд. Със сълзи на очи той осъзнал, че по- 
важно от монетата било благополучието, което усещал в сърцето си, когато достигнал 
своята цел, удовлетворен от собствените си усилия и промяната в поведението, която 
забелязал в себе си. 

 
Когато дал парите на баща си, обаче, старият Крива взел монетата, гледал я дълго и 
казал: 
- Тази рупия не е резултат от твоя труд – и щял да хвърли монетата в огъня, когато 
Самуя силно запротестирал със сълзи в очите си. 
- Недей, татко! 
Крива тогава се усмихнал и отвърнал, че това било доказателството, че монетата е плод 
от работа на момчето. За разлика от предишните пъти, когато Самуя не казал нищо, 
този път той протестирал, защото бил научил, че парите, изкарани с труд, не бива да се 
хвърлят като подпалки без стойност в огнището. 
След което Самуя бил приет като наследник на бащиното си богатство. Променен от 
урока, оттогава занапред той станал уважаван и мъдър мъж. 

 

Автор - Малба Тахан 
Из "Novas Lendas Orientais" 

 
 

*** 
 

"Никой не може да се върне назад и да промени началото, но всеки може да започне 
отначало и да създаде един нов край" - (Шико Шавиер) 

 
Ако правите грешки, какво трябва да направите, за да ги поправите? 
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НИКОГА НЕ ДАВАЙ УХО НА ЗЛОТО  
(ДЪРВОСЕКАЧА И ЛИСИЦАТА) 
 

Преди много време един дървосекач и неговата съпруга живеели в едно село с няколко 
къщи наоколо, много близо до една огромна гора. 
 
Един ден жената на дървосекача си имала дете, но за нещастие тя се разболяла 
сериозно. 
Точно преди да почине тя казала на съпруга си: 
 
- Винаги помни тези думи: НИКОГА НЕ ДАВАЙ УХО НА ЗЛОТО 
Дървосекача бил много тъжен, че губел съпругата си. А тя му казала: 
- Бог ще прати някого да се погрижи за нашия син.  
И тогава починала… 
 
От тук нататък дървосекача имал тежката задача да се грижи за своя син и да сече дърва 
за продан. 
 
След няколко месеца когато се събудил една сутрин той видял едно малко лисиче. И 
като имал добро сърце, той решил да се погрижи за него. 
 
Лисичето отраснало и се превърнало в истинска бавачка за сина на дървосекача. 
Съседите, като знаели, че дървосекача е приютил лисица у дома си, казали му, че той не 
бива да се доверява на лисица, и че един ден тя ще убие детето. 
Всеки ден по здрач лисицата излизала да поздрави дървосекача с усмивка и благ вид. 
 
Един ден, когато пристигнал у дома, лисицата също излязла да посрещне дървосекача 
на портата. Той забелязал, че тя има кръв на устата си. 
Той помислил за това, което му били казали съседите и, с брадвата в ръка, си помислил 
да убие лисицата. 
 
Но без той да осъзнава духът на неговата съпруга го обгърнал и прошепнал в ухото му: 
- НЕ ДАВАЙ УХО НА ЗЛОТО. 
 
Тогава той оставил брадвата да падне от ръката му и побягнал да види сина си. 
Когато пристигнал той видял детето да спи дълбоко. 
Близко до детето, на земята, имало една отровна змия разполовена на две. 
Лисицата беше убила змията и беше спасила живота на сина му. 
Със сълзи на очи той коленичил и благодарил на Бог че му е изпратил такъв добър 
приятел. 
Вдигнал лисицата в ръцете си, прегърнал я и ѝ благодарил. 
 
Те живели заедно много щастливи години 
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И всичко това, защото той последвал този съвет: НИКОГА НЕ ДАВАЙ УХО НА ЗЛОТО 
 

*** 
1.  Ако имате верни и добри приятели – оценете ги подобаващо. Кои са вашите верни и 
добри приятели? 
 
2. Дървосекачът взе правилното решение. Но понякога ние не го правим. Често имаме 
добри приятели поради това, че даваме ухо на злото, ние не се доверяваме на тях и 
правим или казваме неща, за които съжаляваме по-късно. Ако сте действали по този 
начин, какво бихте направили, за да решите проблема? 


