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Делници и празници
ТО ПЛОВДИВ ОТБЕЛЯЗА 20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЙ НА НАСГБ
      Членовете на ТО Пловдив отбелязаха 20-годишния юбилей на НАСГБ. На 14.08.2017 г. вечерта от 20:00 ч. присъстващите сляпо-глухи и техните приятели пяха, танцуваха и се веселиха. Самодейците свириха и пяха от душа, включително и многоуважаваният приятел и музикант Янко Петков от с. Поповица. На 15.08.2017 г. от 09:00 ч., на деня на учредяването на НАСГБ през 1997 г., се проведе семинар. Председателят на НАСГБ изнесе беседа, в която отбеляза как е създадена асоциацията и нейното развитие досега. Беше почетена паметта на починалите учредители: Михаил Йончев, Тодор Стоянов, Цветан Йорданов, Иван Братоевски и десетки други. След семинара самодейците отново пяха и свириха от сърце. Някои от тях се разходиха по околните поляни. Участниците в честването се върнаха удовлетворени от проведеното мероприятие. 
Боряна Димитрова
* * *
ПРИЗИВ КЪМ ДОБРИ ДЕЛА
      На 15-ти август членовете на ТО на сляпо-глухите в Добрич се събрахме в нашия клуб "Детелина". Имахме два повода. Първият е отбелязването на 20 години от създаването на Асоциацията ни, а вторият – Успение Богородично. Клубът бе много оживен. Всички разговаряха ентусиазирано. Председателката откри събирането с кратък разказ за историята на създаването на асоциацията. Тя припомни важни моменти от далечното и близко минало. Някои от членовете също споделиха свои спомени. Получи се за-душевна атмосфера. Пяхме песни, рецитирахме стихове. Проведохме и импровизирано състезание по канадска борба. Отличилите се, ще ни представят на 19 август в националната надпревара "Воля за победа", която ще се проведе в гр. Добрич. Изявиха се Йорданка Гроснева, Илия Костов, Димитър Кънчев и Кольо Колев. Не забравихме да поздравим и именячките – Мария Атанасова и Мария Георгиева. На масата не липсваха традиционните за деня плодове – грозде, праскови и диня. Имаше и питка, която начупихме за здраве и благополучие. Успяхме за краткото време, в което сме заедно, да се откъснем от сивото ни ежедневие. Всеки с вълнение споделяше свои радости и неволи. В края на събирането ни Ковачева отправи призив за нови успехи, весели инициативи и добри дела. Изрази се благодарност към Димитър Парапанов за умелото му ръководство. Нека е жив и здрав и още дълги години да ни води напред! 
Калинка Ковачева 
vinetki.gif

file_0.wmf


КУБА ЛИБРЕ В ПАЗАРДЖИК
       Преди известно време моя позната – Вяра Мисчиян, ми беше казала, че в България има едно кътче, което си заслужава човек да посети на всяка цена. Това място е като коктейл, приготвен от силна алкохолна напитка и галещо небцето ледено студено безалкохолно питие, с добавка на истински свеж ментов и лимонов аромат. Нещо като известния по цял свят кубински еликсир Куба Либре. Райското кътче, каза ми тя, се намира в покрайнините на град Пазарджик и носи подобно на кубинския коктейл име парк-остров "Свобода". Докато пътувах с моята позната и още две дами към Пазарджик, се чудех как човек като мен, обиколил страната и посетил почти всички забележителности е пропуснал този приказно чуден парк. Пристигнахме в град Пазарджик около обяд и с помощта на една от таксиметровите фирми за 5 минути се озовахме на входа на парка. Замайваща е атмосферата, която те завладява още на входа. Разпределени по сектори, забавленията и изненадите, които предлага парк-островът "Свобода", спират дъха на стъпилия за пръв път тук посетител. Паркът разполага със спортни игрища, няколко детски площадки, места за тих отдих, кафенета и ресторанти. Замисълът при построяването и оформянето на парка е, той да бъде общ комплекс за краткотрайна почивка и развлечения на местните жители и гостите на града. На Острова има за всеки по нещо. В едната част е обособена зона за увеселителни и игрови съоръжения за деца от всички възрасти, като например блъскащи колички, въртележки, надуваеми прозрачни топки, в които децата се търкалят по водата; басейни, в които по-малките могат да покарат гумени лодки. В началото на една от сенчестите алеи се намира най-страховитата част от извънземните атракции на Острова. Това е мини резерватът на динозаврите, в който са поставени 6 големи макета на едни от най-известните видове динозаври от праисторическата ера. В близост до огромните, неподлежащи на описание чудовища, се е паркирала колата на Фред Флинтстоун, която също е част от атракцията. И за да бъде усещането за отминалите праисторически епохи напълно завършено, в късните часове на деня може да се чуят силните ревове на динозаврите, огласящи цялата околност. Тръгнеш ли по друга алея, ще достигнеш до място, където са обособени детски кътчета за най-малките с пързалки, люлки, въртележки и други привличащи вниманието на дребосъците атракции. В близост до тях са поставени уголемени макети на едни от най-обичаните герои от детски-те приказки – Пипи Дългото Чорапче, Малкият Принц, Пепеляшка, Снежанка, макет на Слънчевата система, макет на Земята. Малко встрани, на едно по-тихо място, е изградено изкуствено езеро, около което влюбените двойки могат да намерят усамотение, други да си припомнят как се кара водно колело, а трети да се възползват от прясно окосената трева и да си направят пикник. В централната част на парка има отделено място за паметници и мемориални знаци. Тук се намира паметникът на Алеко Константинов, мемориалният бюст на легендарния командир от антифашистката борба Методи Шаторов. Паркът предлага още едно спокойно място за отмора след дългата и незабравима разходка. Всеки който иска да се усамоти и да се отдаде на почивка с книга в ръка, има възможност да го направи в откритата лятна читалня. Освен всички тези атракциони, остров "Свобода" разполага със своя собствена зоологическа градина. В нея можете да се срещнете със спокойните и дружелюбни понита, с дългоруната лама, виторогия муфлон, с пристъпящия грациозно лос. Няма как да не се спрете пред клетките на огромните австралийски зайци и красивите дългоопашати пауни. Със сигурност обаче ще затаите дъх пред едно от загражденията с размер на баскетболно игрище, високо повече от три метра и опасано с електрически пастир. Това е мястото предназначено за най-хищния представител на котките, амурския тигър. Легнал на сянка в далечния ъгъл на своето принудително жилище, той не обръща внимание на удивените двукраки твари, запленени от дивата красота на почти изчезналия от света на животните сибирски красавец. Разбрали колко сме нищожни пред 200-килограмовия хищник, способен с един удар на лапа-та да убие мечка, сядаме да успокоим пулса на сърцето на едно от дървените съоръжения в близост до клетката на тигъра. Оказва се, че това е най-дългата пейка в света, кандидатствала за рекордите на Гинес. Дължината и е 1011 метра и е разположена по цялото протежение на парка в едната му част. Според изчисленията, на нея едновременно могат да седнат 2020 човека. След приятната отмора изяждаме по един ванилов сладолед, а докато се разхлаждаме с не-го, споделяме си един на друг, колко малко познаваме красотите на нашата родина. Заблудени от преекспонирането на непознати места или човешки открития по широкия свят, пропускаме да се срещнем с истински красивите кътчета на България, едно от които е парк-остров "Свобода" край Пазарджик, съхранил невероятно красивата българска природа и пъстротата на животинския свят. Парк-остров "Свобода" е сред емблематичните за Пазарджик места. Тук всеки, който иска може да намери своето кътче и място за отмора далеч от градския шум и наситения с вредни из-парения въздух. Заситени от емоции и преживявания, след тричасовата разходка по алеите на Острова поемаме към Пловдив с желанието и амбицията да преоткрием следващото късче земен рай от нашата страна. 
Кирил Дамянов 
Приятели от близо и далеч 	 
ДЕКУПАЖЪТ КАТО ХОБИ И УДОВОЛСТВИЕ

      "Заедно можем повече" – това е девизът на Тамара Петкова, която е член на ТСО на ССБ-Плевен и на вокална група "Пей, сърце". Приветливият характер и усмивката на Тамара впечатля-ват още, когато човек се запознава с нея в Клуба на хората с увреждания и пенсионера на ул. "Гренадирска" № 30 в гр. Плевен. Трудно е да срещнеш такава истинска усмивка сред забързани-те булеварди и улици на града ни.
      Преди няколко години в наш първи разговор разбрах, че се занимава с декупаж. Но какво пък беше това? Тя не ме остави да се чудя дълго. Това е приложно изкуство, при което се изрязва мотив или изображение от различен материал – хартия, дърво, кожа, салфетка. След това той се залепва, или с помощта на различни техники, се прикрепва върху дадената повърхност за декориране – дърво, метал, плат, стъкло.
      Именно нейна бе и идеята за създаването на секция по декупаж при нашата съюзна организация. Участващите в нея единодушно избраха името й: "Малка работилничка за чудеса". Това събитие се състоя на 29 юни 2017 г. в клуба, като това бе и първото занятие за работа на секция-та. Могат да се украсят какви ли не неща – кутийки за бижута, четки за коса, чинии, вази, бутилки, свещници, часовници, а също и мебели. За някои декупажът е само хоби, но за Тамара това е и удоволствие. Именно тези идеи тя сподели на останалите участници.
      Малинка Табакова, Лили Бачовска, Николинка Димитрова и Анелия Микова бяха първите ученици на Тамара. Като всяко начало се прокраднаха думи на разочарования, от първоначалната несръчност, но ръководителката на работилничката откликваше на всеки призив за помощ, показ-ваше различните техники и идеи за работа.
      Неусетно още при първите събирания се родиха изключително красиви предмети. Идеята на участниците в тази секция е те да бъдат изложени на Многожанровия фестивал на художествената самодейност за хора с увреждания, кв. Църква, Перник. С парите от разпродажбите на декупираните предмети ще бъдат закупени материали за бъдещи нови, още по-ефектни предмети.
      Да пожелаем много творчески успехи на дамите от клуба, като това тяхно начинание от развлечение да се превърне в хоби, а защо не и като източник на финанси.

Румен Петков
Щрихи от родината 	 
ЗА ПЕТАТА РАКИЯ ИЛИ КОЛКО Е ХУБАВ ЖИВОТЪТ

      Ей, тази история никога няма да ми омръзне да я разказвам. Може би защото в един ден стигнах края на света, изпих пет ракии, усетих Бог и почувствах колко е хубав животът. Тя историята е простичка и, разбира се, започва с една налудничава идея, дошла след няколко питиета в одимена софийска кръчма. Случи се през лятото на 2005 година, когато, след порядъчен запой, решихме да направим обиколка на Родопите. Петима възрастни в малка спортна маздичка, посред лятото в най-големите жеги, се понесохме из магичните Родопи. И изживяхме магични приключения. Минахме по пътища, които са били пътища преди десетки години. Пихме ракия с чудати старци в кошари, които съм сигурен, че не съществуват и някой ги бе измислил за случая. Говорихме си за живота със събрали мъдростта на вековете старици посред мегданите на села, излезли сякаш от разказите на Радичков и Пелин. Изживяхме какви ли не контрасти, спахме на странни места. Първата вечер замръкнахме край хижа "Гоце Делчев". Оказа се, че няма нищо свободно, а бяхме преуморени. В крайна сметка ни настаниха встрани от хижата в бивши пионерски бунгала. За мухъла и дървесината няма да отварям дума, те се преглъщат с малко повечко огнена течност, но, виж, ценоразписът е друго нещо! Възстановявам го по памет:
        Ц Е Н О Р А З П И С:
         Легло – 1.50 лв.
         Е К С Т Р И:
        Чист чаршаф – 50 ст.
        Теляк – 0.50 ст. (извиняваме се, в отпуск е!)

        На другата вечер бяхме в Замъка на Беширов край Неделино, където по залез се излежавахме в басейна и гледахме как градът притихва посред лай на псета и детски викове. Но в крайна сметка стигнахме до края на света! Как се стига до края на света ли? Ами много е лесно! От Смолян хващате право на юг. Задължително се зареждате със смилянски боб в Смилян. Е, ние малко прекалихме, защото, когато се появи усмихнатата сервитьорка, поръчахме пет порции бобена салата, пет бобени чорби, пет паници боб с наденица и пет бобени десерта! След толкова боб обаче си пълен с енергия и можеш да стигнеш до края на света! Та: от Смилян свивате на югозапад, подминавате Буката и Могилица и се озовавате в центъра на село Арда. Тук, на разклона на "Патриарх Евтимий" и "Синчец", хващате, разбира се, по "Синчец", оттам леко завивате по "Трудолюбие", излизате от Арда и стигате до … Гудьовица. Защо Гудьовица е краят на света ли? Ами защото е в края на топографската карта, след него няма нищо друго, защото е в края на България, след него е само телената гранична мрежа и защото пътят странно свършва точно в центъра на селото пред входа на единствения смесен магазин. Ако се запътите натам и решите да се подкрепите с провизии в него, забравете. Има само бира и яйца. А на въпроса защо няма нищо друго, усмихнатата продавачка ще повдигне рамене и ще ви отвърне: "Ами защото свърши лимонадата!". Докато щракаме с апаратите и вдишваме чистия родопски въздух, подхващаме приказка с местните хора. От дума на дума стигаме и до обяснението защо сме дошли тук. Ала на нашата географска теза, че искаме да видим края на света, получаваме в отговор: "Ааааа, не, не сме накрая, след нас има още…" Ние и петимата сме географи, двама преподаваме в Университета и се опитваме научно да поясним, че няма нищо след тях. Взели сме и една от най-пълните военни топографски карти на България. Но и те упорстват: "Ааааа, има, има, след нас е Гоздьовица!" И се смеят – топло, напевно, по родопски. В крайна сметка любопитството надделява и решаваме да проверим занасят ли ни или всичките си университетски познания трябва да пратим в някое кошче за разделно събиране на отпадъци… Тръгваме по нещо, което някога може и да е било път, но сега е само камънаци, прорасли с избуяла, пожълтяла от жегите трева. Японската ни градска госпожица пълзи уплашено нагоре по хълма. Слънцето вече прежуря, макар да е само 10 сутринта. Жужат насекоми и ухае на мащерка. Ах, как само ухае на мащерка, иде ти да зарежеш всичко и да се излегнеш гол в нея, забил поглед в томителната синева на родопското небе. След около 40 минути пълзене по баира и след последния възможен завой на родната ни България пред нас изниква стара, но бяла като сняг табела. Някъде тук вече сме готови да повярваме в чудеса или да си скъсаме дипломите. Оставаме японската госпожица на сянка и бавно влизаме в Гоздьовица. Село Гоздьовица някога е било голямо, хубаво родопско село, ако се съди по къщите. По-скоро по остатъците от тях. Наброявало е повече от стотина високи, горди, изправени като исполини каменни постройки. Животът е кипял, пръскал се е като вълна момински смях, разпилявали са тишината с игрите си деца. Хората са се карали, обичали, помагали, погребвали, раждали, женели, разделяли, раздавали. Ляла се е люта ракия пролет и руйно вино зиме. Наторявали са земята с прахта си, а от тази прах е пониквал животът чрез десетките плодни дръвчета, които сега са прорасли насред изоставените дворове и изкорубените каменни останки. Днес къщите са грохнали, полуживи старци, подпрени на ощърбени самоделни бастуни. С олющена мазилка, с натрошени тикли, с изпопадали ченета и счупени очила. Къщите са като хората – няма ли кой да ги сгрее с присъствието си, изсъхват в тиха самота. Още по-тъжно е като бутнеш една от висящите на косъм върху пантите, жаловито скърцащи врати и пристъпиш в тези някогашни домове. Сякаш страшно бедствие е прекършило всичко отведнъж и людете панически са побегнали. По прашасалите дървени дюшемета се търкаля домакинска посуда – тенджери и тигани, в които сякаш довчера някой е приготвял любимото имамбаялдъ. Неразопаковани куфари, от които стърчат необличани дрехи, детски обувчици, листа от ученически тетрадки, писма, които може би никога не са достигнали адресатите си. Неизказани мисли, несподелена болка, неизживени мечти… Не знам имаме ли право да нарушаваме тишината и мъката на тези къщи, но в една от тях намираме пожълтял лист, ситно изписан с почти ученически почерк. Възстановявам го по памет, защото дори и той изчезна… "Мили мамо и тате, пиша ви, но не знам дали някога ще прочетете тези редове… Аз съм добре, вече две години съм в Америка. Нямаше как да се сбогуваме…, знаете как беше… или трябваше да побегна бързо, без да се обръщам назад, или… Минахме през Гърция, с Метин бяхме заедно, заедно се качихме на кораба за Америка. Не можете да си представите колко безкраен е океанът и колко е син… Мислех, че умираме, че никога повече няма да видя земя, че никога няма да мога да ви поискам прошка. Пътувахме седмици наред, преди да стигнем Америка. Америка е толкова странна, всичко е толкова различно и голямо, а хората са същите и се усмихват по същия начин. В началото бе много трудно, спяхме където сварим, после с Метин се разделихме, накрая си намерих работа. Сега съм добре, работя в една пекарна, ставам рано, ама знаете, аз съм свикнал. Работа мен не ме плаши. Имам си квартира, събирам за кола. Всичко си имам… Всичко си имам… Всичко… Само когато завали и мъката с дъжда изтича, си спомням колко ме боли и колко много ви обичам… Прощавайте, прощавайте… Ваш обичан син: Саид Метков 5 IV 1967 г., Сакраменто – САЩ". Излизаме навън. Нещо ни е задушило за гърлата. Нещо ни е влязло в очите. А небето е толкова дълбоко синьо, толкова хубаво. Главите ни леко се въртят. Оглеждаме се. Чува се само жуженето на насекомите, в далечината пръхти магаре. Очакваме всеки момент да изскочи отнейде призрак. Призрак не изскача, но от обвит в бръшляни портик изневиделица се появява жизнен, 75-годишен старец. Съзира ни, отстъпва крачка назад, прикляка, удря се с длани по коленете и звучно извиква: – А, хора! Тук ние също отстъпваме крачка назад от странната му реакция, но, без да ни обръща внимание, старецът продължава: – А, хора, лелеееееееее, хора в Гоздьовица! Лелеееее… – и се хваща за главата. – Как сте се излъгали бре, хора? Та тук никой не идва! Тук от три години никой не е дошел! Те децата вече не идват. Бог не идва. Лелееее, хора! Ама чакайте, чакайте, ей сегинка ще изкарам масата и каквото Бог дал! Ние вече сме се запознали с него и шумно възроптаваме: – Аааа, бай Стоиле, ние сме съвсем за малко, щракваме с апаратите и бягаме, път ни чака, остави масата… Това последното увисва във въздуха, защото бай Стоил чевръсто се шмугва през обраслия с бръшлян портик. След минутка все така чевръсто се връща с продълговата дървена маса, която слага насред улицата. Разбира се, това някога е било улица, сега са камънаци, прорасли с избуяла, пожълтяла от жегата трева. И поставя каквото Бог дал. А Бог дал тая сутрин – прясно издоено млекце, пчелен медец … и една изпотена, с търкалящи се по гладката й повърхност капки бутилчица, пълна с огненозлатиста течност. Разбира се, домашна ракийка. – Аааа, бай Стоиле, недей така, молим те! Не можем да пием ракия! Та само 10 часа е, ако започнем от сутринта, къде ще му излезе края… Но той е невъзмутим: – Оооо, я стига глупости. Слънцето знаеш ли кога е изгряло… Вече пет часа е горе и пет оборота е завъртяло. Я си пийнете и не му мислете! И като в приказка от незнайно колко нощи около масата се появяват шест дървени стола, които почти закуцукват между камъните и шест стъклени филджана, които бай Стоил мигом пълни догоре. После обръща глава, изплюва се върху камъните, извиква звучно: – Наздраве! – и гавътрва своята ракийка на екс. След това изпръхтява доволен – Аааааааааах! – и забърсва с опакото на ръкава навлажнените си устни. Придобили малко смелост, и ние наквасваме прежаднелите си от жегата гърла, и … тук, знаете ли, започва същността на историята! Първата ракия, ех, първата ракия… Първата ракия е нещо специално, трудно обяснимо. За първата ракия могат да се напишат трактати! Тя е като първата любов, като първото потапяне в морето. Първата ракия има свойството да разхлаби възела, стегнал градските ни душички и умове, които никога не си почиват. Те непрекъснато смятат колко си спечелил, колко си загубил, колко още трябва да спечелиш. Първата ракия сваля оковите, освобождава духа. Прогонва всички демони от теб, всички онези хора, които са се настанили удобно в главата ти и с които по цял ден спориш и се караш наум, на които по цял ден доказваш, че си прав и те, мамка му, никога не са съгласни с теб. Първата ракия се разлива като зехтинец по трахеите, облива с топлина цялото ти тяло, чак до пръстчетата на краката. И някак си неусетно, но напълно естествено, както допреди миг си се дърпал, поднасяш празното филджандже на бай Стоил и той го пълни отново. А втората ракия, ех, втората ракия… Втората ракия е като откровение, за втората ракия могат да се напишат трактати! След втората ракия се отпускаш на стола – отначало с притеснение, а после с цялата си тежест. Дотогава си седял прегърбен напред, целият стегнат като пружина, готов всеки момент да скочиш и да забиеш юмрук в лицето на някой гад, да докажеш на друг колко си прав, да задминеш трети на финалната права. А след втората ракия, ех, след втората ракия буцата в гърлото ти се стапя, почваш да чувстваш тялото си леко като перушинка. Разтягаш рамене, наместваш кокалите, вдишваш с пълни гърди. Пълниш дробовете с чист родопски въздух и усещаш как животът бавно се завръща в теб. А бай Стоил разказва – а той умее да разказва, ах, как само умее да разказва! Бай Стоил е като препълнена двесталитрова бъчва, която само чака да се отпуши канелката и историите сами да потекат. Разказва за селото – за неговото начало, за неговия край, за хората, които са оставили следи по същите тези камънаци, дето седим сега с него. За това, как са минавали булките с менците и как мъжете са правили вино, как се е вило хорото от мегдана чак до хоризонта. За това, как някога е кипял животът и как постепенно хората са се превърнали в птици, които са забравили обратния път към гнездата си. И как накрая са останали само 6 души – четирима мюсюлмани и двама християни. Ти слушаш и не слушаш. Неее, по дяволите, не слушаш, ти го преживяваш заедно с бай Стоил! Само между две ракии изтече повече от половин век от живота на селото. Само между две ракии се родихме и умряхме с него. Само между две ракии преминаха покрай нас стотици души. Усмихнати, разплакани, влюбени, тъжни, с щастливи лица, с подпухнали от безсъние очи. С белези от наган по телата, с рани от насилие по душите. Говорят, смеят се, разказват, оплакват се, крещят, псуват, пеят и вървят без да спират, на тумби, по двойки, по единици. Точно в този момент покрай нас, сякаш от нищото, изниква друг енергичен старец. Среден на ръст, с късо сетренце и навити над лактите ръкави, с тънък, но добре поддържан мустак. Той само ни кимва студено и някак си странно, с плавна походка се изгубва в маранята. – Салим – веднага ни обяснява бай Стоил. – С него не си говорим от 40 години. – Как така не си говорите? – Абе то дълга история, знаеш ли… – Ами не, разкажи! – Много е дълга тя, нашата история… – Нищо де, не бързаме за никъде – странно, вече наистина не бързаме за никъде. Времето сякаш спря своя ход, облегна се с юмруче на съседния комин и въздъхна с облекчение.
Следва продължение...
доц. Георги Бърдаров
(Разказът е публикуван
със съгласието на автора)

Хоризонти 	 
ВРЪХ КАЙЛАШ – СВЕЩЕНО МЯСТО ЗА ПЕТ РЕЛИГИИ
      Кайлаш е връх в Тибет, висок 6638 м, част от планинската верига Гангдисе, която е част от Хималаите. В близост до тази планина извират едни от най-дългите реки на Азия: Инд, Брахмапутра, Сутледж и Карнали. То е свещено място за пет религии: индуизма, будизма, джайнизма, сикхизма и местната тибетска религия бон. Планината е близо до езерата Манасаровар и Ракшастал в Тибет. Никой не се е опитвал да се изкачи на Кайлаш от почит към индуистките и будистките вярвания.
      Името Кайлаш означава "кристал" на санскрит. Тибетското му име е Ганг Ринпоче, "снежен скъпоценен камък". Друго местно име на планината е Тисе. В джайнизма е известен като Аштапада.
      След китайското нашествие в Тибет през 1950 г. и последвалите гранични и политически разпри между Китай и Индия поклонничеството до митологичното местообитание на Шива е прекратено от 1959 до 1980 г. След това е позволено на ограничен брой индийски поклонници да посещават мястото чрез дълъг и рискован поход през Хималаите или полет до Катмандуили Лхаса, откъдето пътуването продължава през голямото тибетско плато с кола до Тарчен (4600 м) отнемайки четири дни и нощи. Главните изходни точки за достигане до планината са Лхаса, Катманду и Кашгар.

В индуизма

      Според индуизма Шива, унищожителят на злото и мъката, живее на връх Кайлаш, където седи в непрестанна медитация заедно със съпругата си Парвати, дъщеря на Хималая. Богът на богатсвото, Кубера, също живее на или близо до планината. В много индуистки секти Кайлаш се счита за рай, крайната цел на душите и духовният център на света.
      Според едно описание във Вишну пурана Кайлаш е центърът на света, четирите му стени са направени от кристал, рубин, злато и лазурит. Той е колоната, на която се крепи света, висок е 84 000 левги, центърът на световната мандала и е разположен в сърцето на четири планински вериги, символизиращи лотос. Четирите реки извиращи от Кайлаш текат по четирите световни посоки и разделят света на четири региона.
      Храмът Кайлаш в Елора е най-голямата в света монолитна структура, изсечена в скала и носи името на връх Кайлаш. Много от неговите скулптури и изображения описват епизоди от живота на Шива и Парвати, включително опитът на демона Равана да ги бутне от Кайлаш, като го разтърси.
      Този храм не е бил конструиран от каменни блокове, а цяла планина е изсечена за създаването му. Изчислено е, че за неговото построяване е трябвало да бъдат изнесени 200 хиляди тона планински скали. Според някои учени са били необходими 7000 работници и 150 години, за да бъде завършен храмът.
      Работата по пещерите спира през 10-ти век, когато управниците преминават от индуизъм към джайнизъм. Структурите от различните религии служат като пример за свободата на религията в Индия. Това е една от причините пещерите Елора да са защитени от ЮНЕСКО през 1983 г.

В будизма

      Много места в района са свързани с Падмасамбхава (Гуру Ринпоче), чиито тантрически практики из тибетски свещени места установяват будизма като доминираща религия през 7-8 век.
      Според легендата известният тантрически будистки учител Миларепа пристига в Тибет, за да предизвика застъпника на религията бон Наро Бон-чунг. Двамата се впускат в ужасяваща вещерска битка, но никой не успява да надделее. Накрая се съгласяват, че който пръв достигне връх Кайлаш ще се счете за победител. Нар Бон-чунг сяда на вълшебен барабан, с който започва да се извисява по склона, а последователите на Миларепа са сащисани виждайки учителя си да сяда в медитативна поза. Когато Наро Бон-чунг почти достига върха, Миларепа скача и достига върха яздейки лъчите на светлината и по този начин печели състезанието. Той обаче хвърля шепа сняг на върха на планината Бонри, завещавайки я на последователите на бонпо.
      Тантрическите будисти вярват, че Кайлаш е дом на Буда Чакрасамвара (тиб. Корло Демчок), който представлява върховното блаженство.
В джайнизма
      Джайнистите вярват, че основателят на тяхната религия Ришабхадева постига мокша или нирвана (духовно освобождение) на връх Аштапада (Кайлаш).
Поклонничество
      Всяка година хиляди поклонници се отправят към Кайлаш, следвайки хилядолетна традиция. Последователите на няколко религии вярват, че обикалянето на Кайлаш пеша е свещен ритуал, който носи щастие. Индуисите и будистите го обикалят по посока на часовниковата стрелка, а джайнистите и последователите на бон в обратна посока. Пътеката около Кайлаш е дълга 52 км.
      Някои поклонници вярват, че обиколката на Кайлаш трябва да се извърши за един ден. Това не е лесно. Човек, който се намира в отлична форма и ходи бързо би завършил похода за 15 часа. Някои набожни хора извършват подвига, въпреки неравния терен, височинната болест и суровите условия, които се препречват на пътя. Други поклонници се подлагат и на много по-голямо предизвикателство: те преминават по маршрута, като вместо крачки извършват прострации на земята. Човекът се покланя, коленичи, просва се по цялата дължина на тялото си, прави знак с пръстите си, изправя се на колене, отправя молитва, след което пълзи на ръце и колене до знака, направен преди това, където повтаря същата процедура. По този начин върха може да се обиколи за най-малко четири дни от най-издръжливите.
      Походът около свещената планина трябва да се прави пеша или на пони. Започвайки от височина 4500 м и минавайки през прохода Долма (5700 м) за похода са нужни три дни и две нощи. Първото място за бивакуване е на поляната Дирапук гомпа, на 2-3 км от прохода, а второто след преминаването на прохода и вървене надолу колкото се може по-далеч (с поглед към Гаури Кунд в далечината).
      Планината е разположена в много отдалечена и негостоприемна част на Тибетските Хималаи. Някои съвременни удобства като пейки, места за почивка и будки за освежаване са направени в помощ на поклонниците.

Източник: www.bg.wikipedia.org" www.bg.wikipedia.org


Любопитно 	 
  	
ТОМИ ЕДИСОН – КАКВО ЗНАЯТ НЕЗРЯЩИТЕ ХОРА ЗА ЕЗИКА НА ТЯЛОТО

      Томи Едисон е незрящ по рождение. Има собствен канал в сайта за видео споделяне Ютуб. Отговаря на различни въпроси свързани с живота без зрение. Ето какво разказва той за езика на тялото: "Това е често срещан въпрос. Чувал съм за езика на тялото. Например знам, че хората като говорят си скръстват ръцете пред тялото, ако се чувстват некомфортно. Или пък си кръстосват краката, когато са напрегнати. Знам, че хората познават, когато някой лъже по някакъв тик на лицето. Често съм чувал да казват: "Разбрах, че ме лъже, защото веждите му се надигнаха в този момент". Чувал съм, че някои си движат очите в кръг, когато го правят. Може би някои сбръчкват чело.
      Това е, което знам за езика на тялото, но що се отнася до мен има други подсказки, които хората правят, когато разговарям с тях. Например, когато някой е радостен, когато е наистина развълнуван можеш да го усетиш по гласа. Усещаш, че има огромна усмивка на лицето. Информацията сякаш изригва от него. Всичко това мога да го усетя по гласа. За мен е кристално ясно. Когато някой е тъжен, гласът му е по-слаб, отколкото по принцип. Липсва усмивка на устата, докато говори. Гласът му дори може да трепери. И друго нещо, което винаги улавям, докато някой плаче е подсмърчането. Може и да няма ридаене, но винаги чувам подсмърчането, особено когато сълзите се стичат от очите и дразнят носа. Така може да познаеш дали някой е добър актьор – ако подсмърча, докато плаче. Защото, ако не го прави това не е истинско за мен, не му вярвам.
      Също така успявам да различа кога някой се чувства засрамен. В речта му се забелязват неловки паузи. Понякога има нещо като неуместен смях. Когато е засрамен, много често човек не знае какво да каже и търси правилните думи. Поради това, понякога се появява и заекване.
      Когато пък някой е уморен, вероятно ще го чуя да се прозява. Има много специфичен звук, когато някой се прозява. Той е породен от типа дишане, което не се среща при никое друго действие. Друго по което разбирам е, че не реагира на това, което говоря. Просто не внимава, не е фокусиран, не е с мен.
      Когато някой е заинтересован от мен, той скъсява дистанцията. Започва да говори по-близо до ухото ми. Възможно е да ме докосне леко по дланта или ръката. И разбира се, смее се на всяка моя шега.
      Когато някой е ядосан, не усещам усмивка в гласа му. Говори по-силно, по-прям е, по-дразнещ. Също така понякога ругае. Дори тонът на гласа е по-различен.
      Когато някой иска да приключи разговор, той отговаря доста по-кратко, по-нетърпеливо, сякаш иска веднага да стане и да си тръгне.
      Хората са любопитни какво знам за зрителния контакт. Нямам никаква идея какво е това и как работи. Никаква! Но знам, че хората могат да се погледнат през стаята и да осъществят зрителен контакт. Дори могат да флиртуват с очите си. Не знам как става това, но хората го правят. Можеш да привлечеш вниманието на сервитьора или бармана само с очите си. Нямам никаква идея как се случва това. За мен е изумително.
      Друго нещо, което съм забелязал е, че хората си движат ръцете, докато говорят. Това е нещо, което изобщо не разбирам. Предполагам, че правят жестове за това, за което говорят или може би посочват някой, за когото говорят. Но аз не правя това, когато говоря. Аз си служа с думите. Предполагам, че да посочиш някого, за когото говориш е нещо нормално, но да правиш жестове за това как режеш нещо, строиш нещо или каквото и да е друго действие, ми се струва странно.
      Що се отнася до мен, не знам доколко използвам езика на тялото. Мисля, че лицето ме издава повече от всичко друго. Предполагам, че ако съм нервен или се чувствам неспокойно, ще стоя малко по-приведен, ако това се счита изобщо за език на тялото.
      Но предполагам, че лицето ми казва най-много. Например, ако закъснявам за дадено място, имам чувството, че когато пристигна на лицето ми се вижда колко съм разстроен от факта, че съм закъснял. Не знам, сигурно, защото съм от хората, които мразят да закъсняват. Защото знаете ли – времето е единственото нещо, което истински притежаваме.
      Много хора ме питат как съм се научил да се усмихвам. Когато се смея, това означава, че правя неща, които са ми забавни, но не знам дали мога да имитирам усмивка без да ми е смешно. Това е странно за мен и ми отне време, докато започна да го правя в подходящите моменти. Когато слушам музика и някой свири много добре, например на китара, това ме кара да се усмихвам. Запомням начина, по който съм се чувствал и спомняйки си за това, мога да се усмихна. В училище, когато искаха да ме снимат ми казваха "Усмихни се", моят отговор беше, че не знам какво трябва да направя. През цялото време имам чувството, че го правя грешно, но хората ми казват, че усмивката ми е чудесна.
      Относно изразяването на други емоции, като гняв и объркване, аз нямам представа как изглеждат, но предполагам, че ако ги изпитвам това се изразява на лицето ми, но не мога да ги имитирам".
      Още Чарлз Дарвин установява, че причините, последствията и проявленията на усмивката са универсални, докато другите невербални сигнали се различават между културите, което предполага, че са заучени.
      Бебета, които са родени незрящи започват да се усмихват приблизително към петата седмица, също както и виждащите. Бебета усещат, че чрез плача получават вниманието на възрастните, но чрез усмивката ги задържат при себе си.

Превод: Деян Славов и Анна Ройдева
Източници: www.youtube.com
www.psychologytoday.com" www.psychologytoday.com

Историята помни
СВЕТИ ТРИВЕЛИЙ, ЦАР БОЛГАРСКИ – СПАСИТЕЛЯТ НА ЕВРОПА

      Мнозина може би ще се запитат кой е този цар Тривелий и как и от кого е спасил Европа? И с право, защото до неотдавна в учебниците по история това беше едно бяло петно, а и този въпрос беше като че ли неглижиран от нашите историци.
      Става въпрос за кан Тервел – внук на владетеля на Стара Велика България кан Кубрат, и син на основателя на Дунавска България кан Аспарух. Той поема управлението на страната след героичната смърт на своя баща в битката му с хазарите при устието на река Днепър, докъдето в началото на VІІІ век се е простирала нашата държава. Употребявам действителната титла на владетелите на страната ни до покръстването на България – кан /или канас/ – виждате колко е близка по звучене със славянската титла "княз" – още едно потвърждение за индоевропейския (арийския), а не тюркския произход на българите.
      Според различни извори кан Тервел "малко след шестия Вселенски събор на православните църкви, през лето 703-то приема светото кръщение". Историците твърдят, че неговият дядо, кан Кубрат, също е бил християнин (за кан Аспарух няма сведения). Може би точно затова сваленият византийски император Юстиниан ІІ Ринотмет (Носоотрязания) възлага на българския владетел надеждите и доверието си, за да му помогне да си върне престола. Акцията е проведена блестящо – през нощта бойците нахлуват в Константинопол през акведуктите и канализационните тръби и Юстиниан си връща трона. Наградата е впечатляваща – българският владетел, единствен в нашата история в качеството си на такъв, тържествено влиза в имперската столица, където е удостоен с титлата кесар (равнозначно на цар), а василевсът, владетел на Източната Римска империя наречена Византия, лично намята върху плещите му червената царска мантия. Тервел според някои хроники, взема за жена дъщерята от първия брак на императора – красивата Анастасия, която ще роди Мария, станала след време първата византийска императрица от български произход и родила бъдещия император на Византия Константин V Копроним. България получава областта Загоре, т.е. за първи път придобива територия на юг от Балкана. Това се случва през 705 година. Три години по-късно Юстиниан изпраща войска за да си върне Загоре, но опитът му е безуспешен – българският кан не е склонен да връща подаръците, които е получил.
      В края на лятото на 717 година, точно преди 13 века, страшна заплаха надвисва над Константинопол, Византия и Европа, способна да промени хода на общочовешката история и цивилизация. Според исторически извори над 80 хилядна арабска армия и 1800 кораба (галери с гребци роби) обсаждат "богохранимия" град. Как се е стигнало дотук?
      През първата половина на VІІ век на политическата карта на Близкия изток възниква нова сила – Арабският халифат. На историческата сцена се появява Мохамед като проповедник на една нова религия, изиграла огромна роля за обединението на арабите без разлика на класовата им и съсловна принадлежност и насочила ги към завоевания. За разлика от Исус, който обещава рая или царството божие на тези, които страдат и търпеливо чакат своето спасение, Мохамед, който се обявява за пророк на единствения бог (Аллах), предлага рая на борците, на тези, които с оръжие в ръка смазват съпротивата на "неверниците".
      Резултатите не закъсняват. През 634 година, само две години след смъртта на основателя на исляма, неговите наследници които започват да се наричат халифи, слагат началото на страховита експанзия. През 636 година е превзет Дамаск, до края на 638 година са превзети цяла Сирия и Палестина с Йерусалим. На следващата година арабите нахлуват и превземат византийска Месопотамия, проникват и в Армения. По същото време други арабски войски действат в Персия и бързо се справят с омаломощената след дългогодишните войни с ромеите държава. През 640 година на Византия е нанесен страшен удар – войниците на исляма започват действия по окупирането на Египет, който е житницата на империята. До края на същия век те достигат Индия и Средна Азия, завоюват цяла северна Африка.
      Дошъл е редът за свещена война (джихад) срещу християнска Европа. В 712 г. през Гиблартар арабите нахлуват на Пиринейския полуостров. Другият подход към нашия континент е през Босфора и Дарданелите. Мощно военно формирование под ръководството на емир Маслама – брат на халифа – прекосява Мала Азия, и минавайки протока Дарданели се озовава пред стените на Константинопол. Започва дълга, изтощителна обсада. Падането на града е въпрос на време.
      Арабски разузнавателни отряди и такива, обезпечаващи обсаждащите с провизии започват да кръстосват източна Тракия, нахлуват и в българските предели. Отговорът на българите е светкавичен – разгромен е четирихиляден арабски корпус, предвождан от самия емир. Не след дълго, самият Тервел, осъзнал последиците от ислямската инвазия, придружен от сина си Кормесий, бъдещият български владетел, се оказва пред стените на Константинопол, в гърба на обсаждащите града. Той води огромна за времето си конница, като тежката кавалерия е бронирана. От всички тогавашни армии в Европа и Близкия изток само българите са имали стремена – със стремена конят се управлява по-лесно и това прави конницата им бързо маневрена и непобедима. Стъпил на стреме, войнът може да се повдигне и да нанесе по-силен разсичащ удар с меч или по-мощен прободен удар с копие. Едва по-късно стремената навлизат и в европейските армии, усвояват ги и арабите.
      Маслама заповядва да се изкопае дълъг ров, преграждащ лагера откъм сушата, от Златния рог до Мраморно море, но арабската армия е откъсната откъм морето и снабдяването с продоволствия е реално прекъснато. Намесата на българите прави положението на арабските нашественици отчаяно. Думите на византийския летописец Михаил Сирийски са красноречиви: "Българите нападали арабите и ги посичали. Арабите се бояли повече от българите, отколкото от обсадените ромеи. Дошла зимата, но арабите се бояли да се оттеглят – първо от техния цар, второ – от морето и трето – от българите. Вихърът на смъртта ги грабнал – гладът така ги притискал, че те изяждали труповете на мъртвите и мръсотиите си едни други".
      С настъпването на лятото Маслама изпраща голяма армия срещу най-опасния си враг – кан Тервел. Часът на българите настъпва. В решителното сражение Тервел тотално разбива армията на халифата. В арабска хроника е записано: "Българите са исполини по ръст и на ръкопашен бой, десет наши бойци не могат да победят един българин". А византиецът Теофан Изповедник разказва: "Арабите, които влезли в сражение с българите били победени и паднали убити 20 хиляди, а оцелелите които се спасили от гибел, с голям позор се върнали." Западните летописци като Зигеберт пишат за над 30 хиляди избити сарацини, а умрелите от глад, студ и болести никой не е броил.
      В същото време флотилията на ромеите е усилено подготвяна зад преградения с верига Златен рог за решително сражение и с помощта на легендарния "гръцки огън" потопява корабите на емира. След двойния удар по суша и море обсадата на Константинопол е снета и остатъците от арабската войска напускат завинаги Балканите, а нейното поражение летописците определят като "велико бедствие за исляма и спасение за Европа". Няколко години по-късно Карл Мартел – майордом на краля на франките, разбива шестхиляден арабски корпус при Поатие, с което предотвратява нахлуването на ислямските завоеватели отвъд Пиринеите. След нанесените катастрофални поражения Арабският халифат не разполага с достатъчен човешки и материален ресурс за да осъществи планирания десант в Сицилия и завоевателен поход на Апенините към Рим. На арабското нашествие в Европа завинаги е сложен край.
      Отзвукът от тоталния разгром на непобедимите дотогава армии на арабските халифи е зашеметяващ. Преклонението пред могъществото на българския владетел, спасил със своята сила, прозорливост и християнска съпричастност Европа от арабските завоеватели е всеобщо, делото му е оценено изключително високо. Според многобройни извори той е канонизиран от западната римокатолическа църква като светец (свети Тривелий, или Трибелиус). През 20-те години на миналия век проф. Йордан Иванов, литературен историк и археолог, а след това и проф. Надежда Андреева откриват в йезуитски колеж в Париж програми от пиеси играни до 18 век, в които главно действащо лице е Тривелий – владетел на България и пръв български католически светец. Според проф. Божидар Димитров десетки исторически и художествени произведения в Европа до 17 век са цитирали с признателност делото на този наш кан, канонизиран от Западната църква като Свети крал Тривелий. Изследвайки заслугите на българския владетел Тервел, английският историк Едуард Гибън е написал, че "ако по негово време арабите бяха успели да съединят силите си на изток с тези на запад, днес в Кеймбридж и Оксфорд студентите са щели да сричат Корана, а от Биг Бен в центъра на Лондон вместо звукът от големия часовник е щял да звучи глас на ходжи".
      В своята "История славяноболгарская" Паисий пише: "Бог го дарувал на българския народ за велика полза, както Мойсея на еврейския род и Константин на латините и гърците… Но българите, отначало прости и неизкусни в писането, оставили без памет, служба и празник такъв велик български светилник, светия и блажения крал Тривелия. Не са сторили добре". Обладани от патриотичен плам, наши възрожденци като Спиридон Габровски пишат за него (1792 г.), изобразен върху икони като цар светец е рисуван в Зографския, Роженския и други манастири, Бельовата църква край Самоков, в църкви в Панагюрище, с. Дрен и Старо село.
      Някои историци и публицисти оспорват идентичността на владетеля на България Тервел и светеца Тривелий Теоктист, основавайки се на т.нар. контаминация /наслагване/. На крал Тривелий се приписват и неща, които е извършил не Тервел, а негови приемници на трона – това е видно и от Паисиевата "История", където е черпена информация от руския превод на книгата на Мавро Орбини "В царството на славяните". Тривелий според западноевропейските източници и Паисий разгромява аварите (победата е на кан Крум), наказва и прогонва маджарите (това е направено от Симеон), покръства българския народ, и както пише в "История славяноболгарская" "поради голямата ревност и усърдие, които имал към Христа бога, оставил престола и всяка мирска слава, възприел монашеския чин и смирение и завършил богоугодно своя живот". Това знаем, че е дело на княз Борис І. Може би канонизирайки Тривелий като първия български светец, римокатолическата църква му е приписала деянията на Борис, за да му отмъсти, че е покръстил българите чрез константинополската патриаршия, а не чрез папската курия.
      В заключение ще цитирам големия български историк Георги Бакалов: "Кан Тервел е изпълнил не просто регионална задача, а задача от европейски мащаб, спирайки пътя на арабите към централна Европа. Този факт трябва да стане широко известен – важно е да се знае, че България е държава, която участва в изграждането на европейската сигурност и култура още в онези далечни времена".

Георги Генов
Усмивки
КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ФИРМАТА

Бележка от Изпълнителния директор до Мениджъра:
      Днес в 11 ч. ще има пълно слънчево затъмнение, при което слънцето изчезва зад луната за две минути. Понеже това не може да се види всеки ден, на служителите ще бъде отпуснато време да наблюдават затъмнението на паркинга. Персоналът трябва да се събере там от десет до единадесет, когато аз ще изнеса кратка реч, за да запозная хората с явлението и да дам малко основна информация. Ще бъдат осигурени безопасни черни очила на минимална цена.

Бележка от Мениджъра до Началника на отдел:

      Днес от десет до единадесет целият персонал трябва да се събере на паркинга. Това ще бъде последвано от пълно слънчево затъмнение, което ще се случи за две минути. На скромна цена всички ще бъдат обезопасени с черни очила. Преди това шефът ще изнесе кратка реч, за да даде малко информация. Това е нещо, което не може да се види всеки ден.

Бележка от Началника на отдел до Ръководителя на направление:

      Шефът ще изнесе днес кратка реч, след която слънцето ще изчезне за две минути под формата на затъмнение. Това е нещо, което не се вижда всеки ден, така че всички ще се съберат на паркинга в десет – единайсет часа. Ще бъде безопасно на разумна цена.

Бележка от Ръководителя на направление до Супервайзора:

      Към десет или единайсет отиваме на паркинга, където шефът ще затъмни слънцето за две минути. Това не се случва всеки ден. Ще бъде безопасно, и както винаги, срещу заплащане.

Бележка от Супервайзора до персонала:
      Някои ще ходят днес на паркинга да гледат как шефът изчезва. За съжаление, това не се случва всеки ден.



Занимателна страничка 	 
Загадки:
      Един мъдър крал създал предизвикателство, с което да определи кой ще получи ръката на дъщеря му. Принцесата била поставена в стая, в която килимът бил с размери 1,5 км на 1,5 км. Всеки от четиримата кандидати бил поставен в един от ъглите държейки по една малка кутийка. Първият от тях, който успеел да докосне ръката на принцесата щял да бъде новият крал.
      Условията са да не стъпват върху килима, да не висят и да не използват друго освен своето тяло и съобразителност.
      Един от четиримата станал крал. Как е успял да спечели ръката на принцесата?
* * *
      По време на Втората световна война мост свързвал Швейцария и Германия. От страната на Германия имало кула със стража. На всеки три минути излизали да проверяват моста и всеки, който се опитва да премине по него. Ако нямали пропуск хората били застрелвани.
      Една жена се опитала да стигне до Швейцария, но нямала пропуск. Били й необходими шест минути, за да пресече моста. Как успява да го направи?
* * *
      Как можем да назовем три последователни дни без да използваме наименованията "понеделник", "вторник", "сряда" и т.н.?
Източник: www.placementstudy.com
Превод: Анна Ройдева

Отговори на въпросите от миналия брой:
      1. Като спи през нощта.
      2. Само един, останалите са отбелязвания на годишнини.
      3. Този, който твърди, че е четял книга в ъгъла на кръглата къща.
      4. Избягал е през зимата, когато водата е замръзнала.
      5. Стоят с гръб една към друга.
      6. Чете брайлова книга.
      7. Били са от двете страни на реката.
      8. Рита я нагоре.
      9. Негова дъщеря е.
      10. Стената вече е построена.
	


Поздравителни адреси
Поздравителни адреси
по случай 20-годишнината на
Национална асоциация на сляпо-глухите в България:


НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕВОДАЧИТЕ
НА ЖЕСТОВ ЕЗИК В ЪЛГАРИЯ

София 1000, ул."Иван Денкоглу" 12-14
naslib@mail.bg | моб. 0882 640 878 | fb: НАПЖЕБ

ДО

Г-Н ДИМИТЪР ПАРАПАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАСГБ

ДО РЪКОВОДСТВОТО НА НАСГБ


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМИ Г-Н ПАРАПАНОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



ЧЕСТИТ 20-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА НАСГБ!

От името на Националната асоциация на преводачите на жестов език в България (НАПЖЕБ) честитим 20 години от основаването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България (НАСГБ)!

Пожелаваме здраве, много позитивна енергия, вяра и дръзновение в осъществяване на високохуманните цели и задачи, които винаги са били приоритет за ръководството на НАСГБ!


За много години! И нека Света Богородица закриля и покровителства всички сляпо-глухи хора!

15.08.2017г.                          С НАЙ-СЪРДЕЧНИ ПОЗДРАВИ:

МИЛЕНА ГЪРКОВА-КАЛИНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАПЖЕБ
П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н А Д Р Е С

До
г-н Димитър Парапанов,
председател на Национална
асоциация на сляпо-глухите в
България
До
членовете на Национална
асоциация на сляпо-глухите в
България

Уважаеми г-н Парапанов,

Уважаеми членове на НАСГБ,

От името на Национален алианс за социална отговорност и Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD), ви поздравяваме по случай 20 годишнината на Вашата организация.

Пожелаваме ви здраве, сила и успехи в изпълнението на мисията и целите на НАСГБ!

Като организация, която работи активно за социалното развитие на България и по-добрите възможности за интеграция и реализация на хората с увреждания НАСО, Ви поздравява за усилията, отдадената работа за отговорните задачи, които сте си поставили и отстоявате в тази сфера.

Като Ваши партньори в областта на политиките за хората с увреждания в България, Ви пожелаваме организацията Ви да продължава активната си работа, да надгражда постиженията и да постига нови в името на хората, които защитава и за които се бори. Убедени сме, че ще продължавате да търсите и предлагате решенията, които са работещи за хората, нуждаещи се от подкрепа в страната.

Честита годишнина!

ГЕОРГИ ГЕОРИГЕВ
председател на УС на НАСО


Администрация: Варна 9002, бул. "Княз Борис I" 115, тел./факс: 052 646 016, office@naso.bg" office@naso.bg
Национален офис: София 1000, ул. "Сердика" 13, ет. 4, тел. 0882 122 722; info@naso.bg                                                                          www.naso.bg" www.naso.bg




До
г-н Димитър Парапанов,
председател на Национална
асоциация на сляпо-глухите в
България


Господин Парапанов,

по случай двадесет години от създаването на Националната асоциация на сляпо-глухите в България, аз Георги Манчев от Димитровград, член на асоциацията, Ви поздравявам и честитя годишнината.

През тези двадесет години Вие и Управителния съвет на НАСГБ успешно решавахте проблемите на сляпо-глухите в България, за което бяхте и преизбран за Председател на НАСГБ. За грижите Ви към сляпо-глухите правителството, призна НАСГБ за неправителствена организация и стана член на Националния съвет за хора с увреждане.

Пожелавам Ви добро здраве, ползотворна и активна работа за по-добър и качествен живот на сляпо-глухите.

С Уважение:

Димитровград
08.08.2017 г.




ПОЗДРАВ

ЗА

СЪТРУДНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СЪТРУДНИКЪТ – ДЯСНАТА РЪКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ!

СКЪПИ СЪТРУДНИЦИ,

С ДЪЛГОГОДИШНИЯ СИ ОПИТ, С ВАШАТА БОРБЕНОСТ, С НЕУМОРНАТА И ВСЕОТДАЙНА РАБОТА, КОЯТО НЕ Е ЗА ПОДЦЕНЯВАНЕ, И Е ОТ ОСОБЕНО ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪОТВЕТНО НАСГБ, ВИЕ СТЕ НАШАТА ОПОРА!

С ВАШИТЕ УСМИХНАТИ ЛИЦА И ОТЗИВЧИВОСТ ПОСРЕЩАТЕ, ИЗПРАЩАТЕ И ПОМАГАТЕ НА ХОРАТА В ТЕХНИТЕ ПРОБЛЕМИ!

ПОЗДРАВЯВАМ ВИ С 20-ГОДИШНИЯ ЮБИЛЕЕН ПРАЗНИК И ВИ ПОЖЕЛАВАМ МНОГО ЗДРАВЕ, ЛИЧНО И СЕМЕЙНО ЩАСТИЕ! И ЗАНАПРЕД БЪДЕТЕ ВСЕ ТАКА КОРЕКТНИ, ПРЕДАНИ И ОТГОВОРНИ КЪМ ВСИЧКИ НАС И КЪМ НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ – НАСГБ!

"ЦЕНЕТЕ ДНЕШНИЯ ДЕН

И ЖИВЕЙТЕ ВСЕКИ МИГ.

НЕ СЪЖАЛЯВАЙТЕ, ЧЕ ОСТАРЯBATE –

ТОВА Е ПРИВИЛЕГИЯ, КОЯТО НА

МНОЗИНА Е ОТКАЗАНА!"



ЛЕЧКО ДИМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТО ГР. ЯМБОЛ






