И рече Бог:
ето, давам
ви Всякаква
трева, що
дава семе,
каквато има
по
цялата
земя, и всяко
дърво, чийто
плод е дървесен и дава
семе - това
ще ви бъде
за храна: (Битие, 1:29).
Пшеницата (род Triticum) е най-древната и
най-разпространена култура на земята. Днес тя
се отглежда от северната полярна окръжност до
южните граници на петте
континента. Над половината от населението на
земята я употребява като храна. Когато говорят
за пшеница, ботаниците
имат предвид над 30
вида растения. Все още

няма единна
класификация
на рода Triticum, отразяваща родствените връзки и
еволюцията на
тези видове.
Днес е възприета една
класификация, която поставя всички
видове пшеници в три групи
според броя на хромозомите им. Първата група
е групата на диплоидните
пшеници (2п=14). Тук се
отнася еднозърнестият
лимец
(Triticum
monococcum). Втората
група е групата на тетраплоидните пшеници. И
третата група е групата
на хексаплоидните видове (2п=42). Към нея се
отнасят меките пшеници.
На стр. 6

ПРОЕКТЪТ„СВЕТОВЕНМЕГАПОЛИС
ЩЕ НОСИ МИР НА ЗЕМЯТА

За Всеки читател на този Вестник ще е
огромна радост да чуе осВен стандартните
поЖелания за здраве и щастие и такива,
каквито само един мечтател идеалист би
могъл да приеме за себе си. ЗатоВа ние от
редакцията на Вестник „Родово имение" искрено и много силно Ви поЖелаваме да бъдете
здрави и силни! ПоЖелаваме Ви да имате
Волята, необходима за преодоляване на Всяка
спънка по пътя към реализирането на личното
Ви зелено пространство от любов!
ПоЖелаваме ви да придобиете умението да
превръщате всеки миг от Живота си в приятно
и ваЖно изЖивяване! Да приемете трудните
моменти като ценни уроци, даващи ви възмоЖност да преодолеете несгодите. Да вземате
най-правилните решения, от които зависи
бъдещето ви. Да бъдете всеотдайни и да се
наслаЖдавате на приятните моменти с т о
процента!
ПоЖелаваме ви да намерите все повече
приятели и съмишленици и да се учите още поумело да давате от себе си на тях! Да се
разпилява любовта ви по целия свят и да го
обогатява и вдъхновява!
Нека всеки един от вас върви по собствения
си път! Той ще му донесе необходимото знание
за това как да Живее щастливо, боЖествено.
Нека всеки да намери себе си и любовта, която
тогава ще разцъфне в него, да бъде причината
за въплъщаването на рая на нашата планета!
Още веднъЖ честита Нова година!
ОТ редакцията

Когато ходили по кащи-те,
децата пеели следоюща-та песна:
Поетите Ефим Кушнер и Олга Барда от
Песна 12.
Израел разказват как идеите на Анастасия от книгите на Владимир Мегре са
преобразили живота им.

Много народи е имало
по света, но трудно може
да се открие по-необикновен и загадъчен народ
от древните българи. Малцина все още съзнават, че
на този забравен народ
принадлежат няколко
редки исторически
рекорда. Първото и най-удивително нещо в неговата история е,
че по волята на
своята
трудна
историч е с ка
съдба той
се е придвижил на огромни разстояния от
своята прародина и при
все това не е изгубил
името си сред многобройните чужди народи и племена, а след всяко свое
ново голямо преселение
е възкръснал под своето
прастаро и изначално име
„българи". Изминатите от
този народ разстояния
през огромния евразийски материк далеч надхвърлят прочутите морски
пътешествия на древните
гърци, а териториите, на

които той е оставил следи, се простират от запад
на изток на повече от 6
хиляди километра, а от
север на юг на близо 5
хиляди километра разстояние. Въпреки това древните българи не се
споменават сред
имената на
народите
пътешественици, а на
тяхната
необикновена
устойчивост не
е обърнато никакво внимание досега. Географските пространства,
които е прекосил по своите пътища този народ, са
многократно по-големи от
тези, които някога са били пребродени от древните елини или от знаменитите скандинавски викинги. Но светът благоговее пред митовете на
елините и сагите на викингите, а името на древните българи тъне дори
до днес в пълен мрак.
Техните пътешествия и
На стр. 8

но с неговите прекрасни
стихове. Ефим Кушнер бе
любезен да отговори на
въпроси, зададени от представител на редакцията.
Въпрос: Как достигнахте до идеите на Анастасия?
Отговор: Повече от
двайсет години се занимавам практически с философията за живота на
моя учител, американския
учен Пол Брег. Дори съм
водил специална школа
за здраве по неговата
система. Въпреки моите
интензивни занимания у
Сред участниците
Международната конфе- мен се появиха съмнения
ренция за планетарното и проблеми, тъй като в
значение на родовите име-развитието на съвременния, състояла се през есен- ния свят за мен имаше
та в София, бе и Ефим непонятни за разума неКушнер, поет, писател и ща. Бях в тупик. Това бе
философ от Израел. На нея преди пет години. Тогава
той произнесе вълнуващо за пръв път прочетох
слово, богато илюстрираНа стр. 4

ПОКАНА

Сурова година здрава година!
Сурва Сива на земе-та
На земе-та фъ наше града,
фъ наше града фафъ сарае,
Чи му е личенъ-день
Пиченъ-день Суровъ-день;
Та на прати на бахче-ту,
Де си е Парва Юда
Парва Юда самувила,
Та ни набра бела китка,
бела китка Дриничева,
Та ни Юда зарачева,
Зарачева порачева:
Да фодиме утъ каща на каща
Да пееме Сурва песна,
Да фалиме Сива Бога,
Сива Бога Сурва Бога;
Кой си на дарба дарува,
Живъ е ду хилница,
Здравъ е ду година;
На нива му бела пшеница,
На лозе му белу грозде,
фафъ бахче му царвена ябалка,
Фафъ кащи му белу сукну;
Кой си на дарба ни дарува,
Ни е живъ ду хилница,
Ни е здравъ ду година;
Нива му посахнала,
Пшеница му са ни ражда,
и пшеница белу грозде,
Белу грозде царвена ябалка,
Царвена ябалка, белу сукну:
Ха, ха, днесъ си е личенъ-день
Пичен-день Суровъ-день,
Суровъ-день Сурвакъ-день;
Сурва Бога на земе-та,
Яхналъ си коне лестувица,
Та са шета низ поле-ту.

Скъпи мечтатели,
На страниците на нашия
вестник можем да прочетем много полезни неща.
Във форума активно си
разменяме сайтове и фотографии. Радваме се на
информация за поредното
родово селище, появило се
От ВЕДА СЛОВЕНА.
тук или там. Спорим къде ще бъде родовата академия
Български народни песни от предисторична и
и какво ще учим в нея... И продължаваме да си живеем
предхристиянска доба. Открил в Тракия и Македония
в града - на топло и сигурно.
На стр. 4 и издал Стефан Н. Веркович. Книга I. Белград, 1874.
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Четиво

(Продължение от миналия брой)

Скалите на Женда.
Малко известни. А има
какво да се види! Върху
тези, които са останали
голи, се виждат отвори,
кръгове, дъги и прави
черти. Една от многото
композиции почти точно
повтаря тази от Белинташ. Различното от другите места са дълбоките,
дъговидни изсичания в
скалите. Присъстват по
цялото плато. Единични
или двойни. За съжаление и тук по-късните цивилизации са оставили
своята следа. Има остатъци от крепост. В подножието се вижда скална
гъба. Тя служи и за
ориентир към мястото
още от асфалтовия път.
По-късно разбрахме, че
ако се бяхме спуснали до
нея, щяхме да видим
стена с изсечени ниши и
гробници.
Опитваме се да стигнем и светилището до
село Ангел войвода. Черният път се оказва непосилен за опела. Застава
на две колела и не успява да продължи по-нататък. През бинокъла виж-

даме нашата цел - скални
скупчвания с ниши по
тях. Слънцето прежуря и
километрите дотам ни се
виждат много.
И докато не съм забравил, да ви кажа нещо.
Попаднете ли в тези краища и ви се наложи да
попитате за пътя до някоя тракийска светиня, а
не ви разбират, просто
кажете - АСАРА. Не знаем какво влагат в това,
но всичко такова наричат асара.
Пътьом разглеждаме и
природното образувание
Скалните гъби. Из мрежата има информация,
че възрастта им е 30 млн.
години, но как е определено - не е ясно.
Продължаваме нататък. Времето и пространството вече ги чувстваме
като нещо външно и нереално. В началото на
пътуването ни се искаше
да стигнем до всяка скала и ниша, които срещахме по пътя си, но разбираме, че е невъзможно.
Почти няма каменен връх,

- III част
който траките и предците
им да не са използвали
и обработили. Това, което доскоро за нас беше
ново и неизвестно, тук е
на всяка крачка. Присъства като неотменима и
изпълваща част на всичко околно. Усещанията
ни са, че сме в тази
реалност от неизвестно
колко време, но в никакъв случай - броени дни.
Сетивата ни до такава
степен са с изострена
чувствителност към всичко от този период, че
нещата наоколо започват да разказват истории. Започваш да виждаш картини, които след
това осъзнаваш, че не са
сегашни, не са в момента. Но това е тема на
друг разказ.
А сега продължаваме
към Звездел. Скалите и
крепостта са в близост
до рудника. Една костенурка е тръгнала спокойно да пресича пътя. Спираме и набързо я пуска-

ме от другата му страна
- в храстите, към които се
беше запътила. Оставяме
отново колата и потегляме нагоре. Вече няма

очите ни се показват
обработени скали. Разликата е единствено в
оцветеността им. Жълтото и червеното създават
багри и нюанси, които
трябва да се видят. Кра-

обърквания. Доловили
сме излъчванията на тези места и чувствата ни
водят безпогрешно. Изкачваме хълма и стигаме
до скален венец. Заобикаляме го. Попадаме в
остатъци от крепост. Продължаваме и отново пред

сиво е. Цветно и докоснато от ръцете на толкова близките ни вече хора. В един момент попадаме и на пещерни жилища. Естествено иманярите доста са поработили.
Но е приятно. Влизаме в
тях и снимаме. Все пак
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това са първите ни пещерни жилища, които
виждаме тук.
Следва Татул. Яд, яд и
още яд! Къщите на селото
са построени върху скали
с обработени повърхности. Не се заблуждавайте,
че той е само това, което
е разкопано от екипа на
Овчаров. Нещата са много по-мащабни! Цялото
околно пространство е с
обработени скали. Във
всичките има изсичания.
Докъдето стига погледът,
е все така. А знаете ли на
какво стават в момент?
На камъни за къщи. И
това съм снимал! Отново
се убедих, за сетен път,
че сме Велика държава с
Велики водачи. За сегашните говоря. Малко разум
да проявят относно тази
ни история, и ще се
оправим. Та погледнете
какво правят хората! Седял някога си някой на
еди-кой си пън и това
така го представят, че
туристи се тълпят да видят пъна! А ние имаме
История, а не пънове и тя
се руши. В момента се
руши! А пъновоте са
другаде!
На стр. 7
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(Продължение от ми- хората и домашните люналия брой)
бимци. По време на сутрешните й процедури
много от тях наблюдават
Анастасия. Самите те не
се приближават, но щом
Анастасия си ляга с тя погледне към някое от
настъпването на мрака в тях и с едва забележим
някое от укритията, нап- жест го повика, щастлиравени от обитателите вецът се откъсва от мясна гората - най-често в тото си и тича с все сила
бърлогата. Когато е топ- към краката й.
Аз видях как Анастало, тя може да спи
направо на тревата. Пър- сия си играеше с една
вото нещо, което прави, вълчица - все едно с
когато се събуди, е да се домашно куче. Тя тупна
радва бурно на изгрява- вълчицата по хълбока и
щото слънце, на новите стремително побягна.
филизи, които се поява- Вълчицата хукна да я
ват по клоните на дърве- настигне и когато почти
тата, на новите тревич- се бяха изравнили, изки, които излизат от зе- веднъж Анастасия подсмята. Тя ги пипа с ръце, кочи, отблъсна се с двагали ги и понякога нещо та крака от ствола на
им поправя. После тича дървото и стремително
към малките дървета и затича в другата посока.
ги потупва по стволове- Вълчицата поради инерте. От потрепващата ко- цията подмина дървото,
рона на дървото върху завъртя се и хукна да
нея се сипе нещо, на- настигне смеещата се
помнящо прашинки или Анастасия.
роса. После тя ляга на
Анастасия изобщо не
тревата и около пет ми- мисли за проблеми като
нути се протяга и извива дрехи и хранене. Найв блаженство. Цялото й често ходи полугола. Хратяло се покрива като с ни се с кедрови ядки, с
овлажняващ крем. Пос- някаква трева, с горски
ле се затичва, скача в плодове и гъби. Яде самалкото езеро, плиска мо сушени гъби. Самата
се и се гмурка. Здраво тя никога не събира нито
се гмурка!
гъби, нито ядки, не праВзаимоотношенията й ви никакви приготовлес обкръжаващия я живо- ния или запаси дори и
тински свят много при- за зимата. Всичко се
личат на тази между приготвя от множество-

УТРОТО НА
АНАСТАСИЯ

то катерички, които обитават тези места. В това,
че катеричките се занимават с подготовката на
храната, няма нищо чудно, те по принцип го
правят, следвайки своите инстинкти. Това, което ме порази обаче, е,
че щом Анастасия щракне с пръсти, намиращите се наоколо катерички
се състезават коя ще
скочи първа на протегнатата й ръка и ще й
остави почистената от
черупката сърцевина на
кедрова ядка. А когато
Анастасия пляска по коляното на сгънатия си
крак, катеричките издават някакъв звук, като че
ли призовават и съобщават на другите катерички. И тогава започват да
трупат на тревата пред
нея сушени гъби и други
запаси. И правят това,
както ми се стори, с
огромно удоволствие.
Помислих си, че тя ги
дресира, но Анастасия
каза, че действията им
са по-скоро инстинктивни и че катеричката майка учи малките катеричета с примера си.
- Възможно е някой
от моите дядовци някога
да ги е дресирал, но поскоро това просто е тяхното предназначение.
Всяка катеричка се запасява за зимата с количество, което многократ-

но надвишава това, което самата тя би могла да
изяде.
На въпроса ми: „По
какъв начин успяваш
през зимата да не замръзнеш без подходящите дрехи?" Анастасия ми
отговори с въпрос: „Нима във вашия свят не
съществуват примери за
възможностите на хората да понасят студа, без
да ползват дрехи?"
Тогава си спомних една книга на Порфирий
Иванов, който независимо от това колко е студено, ходел по гащи и
бос. В книгата също се
описваше как фашистите в желанието си да
изпитат до краен предел
този необикновен руски
човек са го поливали
при - 20 градуса с вода,
след което го возели на
мотоциклет.
В ранното си детство
освен майчиното си мляко Анастасия е можела
да използва и това на
различните животни. Те
спокойно са я допускали
до своите вимета. Тя не
издига храната в култ и
никога не сяда специално да се храни. В движение откъсва горски плод
или филиз на някое растение и продължава да
се занимава със своите
работи.
Към края на своя
тридневен престой вече

не можех да се отнасям
към нея така, както в
началото. След всичко,
което бях видял и чул,
Анастасия за мен се
беше превърнала в друго същество, но не в
звяр, защото интелектът
й е на много високо
равнище, паметта й... Паметта й е такава, че тя
просто никога не забравя нищо от чутото или
видяното. Понякога ми
се струваше, е способностите й са извън възможностите на обикновения човек. И именно
това отношение към нея
я огорчаваше и разстройваше.
За разлика от известните хора с необичайни способности, които
се забулват с ореол на
тайнственост и изключителност, тя през цяло-

то време се стремеше
да поясни, да разкрие
механизма на своите
способности; да докаже, че в него и в нея
няма нищо свръхестествено, че тя е човек,
жена и през цялото време ме молеше да осъзная това. Тогава се опитвах да разбера и да
намеря логично обяснение на необичайното.
Мозъкът на човек от
нашата цивилизация измисля всевъзможни начини, за да устрои бита
си, да осигури прехрана
и да удовлетвори половите си инстинкти. Анастасия въобще не губи
време за това. На хората, които попадат в ситу-

ации към семейство Ликови, също се налага
през цялото време да се
занимават с прехраната
и устройството на жилището. Природата не им
помага в такава степен
като на Анастасия. Всевъзможни племена, живеещи далеч от цивилизацията, също нямат такъв контакт. Анастасия го
обяснява с недостатъчно
чистите им помисли. Природата и животинският
свят усещат това.

МАЛКИЯТ
ЛЪЧ НА
АНАСТАСИЯ
Най-необикновена и
мистична ми се струваше способността й от
голямо разстояние да
вижда отделни хора и
събития около тях. Може би и другите отшелници са притежавали
тази способност. Правеше го с помощта на
невидим лъч. Тя твърдеше, че той съществува
във всеки човек, но хората не знаят за съществуването му и не умеят
да го използват.
- Човек още не е
изобретил нищо, което
да не е създадено в
природата. Техниката,
благодарение на която
съществува телевизията, е само жалко подобие на възможностите н
този малък лъч.
Щом лъчът е невидим, аз не вярвах в
неговото съществуване
независимо от това, че
тя нееднократно се опитваше да ми го демонстрира и да обясни принципа на неговото действие, да намери доказателства, разбираеми
обяснения. И веднъж...
Следва
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Примери

Продължение от брой 8 може мазилката да се
държи плътно към стената. За закрепване на мрежата се използват тел или
дебел канап, които пришиват блоковете заедно с
мрежата, с помощта на
заострен прът с отвор в
края. Такъв инструмент е
показан по-долу в статията.
Ако блоковете са достатъчно плътни, измазването може да стане непосредствено след изди-

ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ
Устройството на вратите и прозорците при сламената къща не е особено
сложно. Основното изискване е те да са влагоустойчиви. При използването на дървени греди като
носеща конструкция вратите и прозорците се явявят част от скелета на
къщата и се правят по
общоприетите принципи.
При къщите, на които
носещите стени са изградени от сламени блокове,
за закрепване на рамките
за врати и прозорци се
използват дървени колове, които се забиват в
стените още по време на
строежа (рис. 7). За да
може мазилката да се
хване по-добре, е необходимо предварително да се
опъне метална мрежа. С
цел повишаване на влагоустойчивостта мрежата
трябва да покрива няколко сантиметра от рамките
(рис. 7)
МАЗИЛКА
Измазването на стените е един от най-важните
елементи при строителството на сламен дом. То е
определящ фактор за това колко време ще издържат стените. А така също
защитава стените от вятъра и атмосферната влажност. Все пак, ако стените
не са измазани, а наблизо
има домашни животни, може да се извърши посегателство от тяхна страна.
Покритието е необходимо
също за пожарна безопасност и защита от вредители.
Опитът при строителството на сламени къщи
показва, че за външно
покритие може да се ползват най-различни съставки. Първозаселниците от
Небраска в своите сламени конструкции са използвали обикновен глинен
разтвор, измешан със слама. Това покритие е достатъчно здраво. В това се
убеждаваме, когато видим
старите сламени сгради.
С течение на времето в
разтвора започнали да добавят вар и този тип
мазилка става най-препоръчаният. Съставът му е
1:1:0,5 (вар: глина: слама).
За измазване успешно
може да се използва разтвор от цимент и вар със
средна гъстота. Тази техника е получила най-голямо разпространение в съвременното строителство
на сламени къщи, но все
още има голям брой ентусиасти, които използват
традиционни методи. Преди да положите разтвора,
е необходимо по стените
да се опъне мрежа, за да

гането на стените. В противен случай е необходимо да се изчака няколко
седмици, докато сламата
улегне, и тогава да се
пристъпи към измазването.

За прошивка на блоковете (при обтягане на мрежата) се използва специална игла (1), изработва
се от метален прът 10-12
мм със сплескан и заострен край, в който е пробит отвор.
ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ
Сламата е необичайно
евтин и достъпен материал. За построяването на
дом от 70 кв. м са необходими от 2 до 4 хектара
земя. При това се
използва нещо, което обичайно се
приема за отпадък.
И наистина в много
страни по света голяма част от сламата след събирането
на реколтата се изгаря. Но има ли
смисъл да се избавяме от това, което
може успешно да
се използва? Цената на дървесината
непрекъснато расте и не е далеч
денят, в който само
най-богатите ще могат да си позволят
дървен дом. Основният източник на
слама - зърнените
култури, са основен
предмет на селскостопанското производство.
СТОЙНОСТ
Достойнство на сламения дом са ниските разноски по неговото изграждане. Преди всичко
това е свързано с евтината слама, която е и основният строителен материал. Източник на слама
практически има във всяка ферма или земеделска
кооперация, следователно по всяко време може
да се договори закупуване на партида сламени
блокове. Не е изключено
дори някъде да ви ги
подарят, ако няма къде
да ги съхраняват. При
използване на общоприетите строителни материали (тухли, дърво) за изграждането на външни стени отиват 20 % от стойността на строителството. Тази цифра е различна в зависимост от използвания материал, а така също и от спазарената
цена за труда на работниците строители. Техниката за строеж на стени от
слама е толкова проста,
че може да бъде овладяна от всеки човек за
много кратно време. Това
ви дава възможност сами
да осъществите основния
обем от работата.

СПЕЦИАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ
При изграждането на
сламен дом се използват
някои специални инструменти (рис. 8). Преди всичко е необходима преса
(4), за да се уплътнят
недостатъчно твърдите
блокове, а така също и
половинките сламени блокове, когато е необходимо
тяхното приготвяне. Устройството на тази преса е
доста просто: вертикално
вкопан стълб, към който е
прикрепен хоризонтален
лост. Пресата е за един
или двама души. Ако ще
се обслужва от един човек, е добре да се снабди
със степенка за крак. Сламените блокове се поставят под лоста, след което
се притискат и се превързват с канап.
За преместването на
блоковете по строителната площадка е много удобно да се използва метална кука (3), заострена на
края.
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТ
Когато трябва да се
Сламените блокове са
изреже част от блок, е
необходим специален три- прекрасен топлоизолатор.
Още първите заселници в
он (2).

ВЕГЕТАРИАНСКИ РЕЦЕПТИ
ПРОСТ ЖИТЕН КВАКЕР
Зърна от пшеница, ръж или олющен ечемик се
накисват във вода, промиват се няколко пъти, за да
се отстранят всички нечистотии, заливат се с хпадка
вода и се оставят да престоят през нощта или докато
станат съвсем меки. Преди да се покаже зародишът,
омекналите зърна се изваждат и се сушат чрез
разстилане на кърпа дотогава, докато не остане нито
една капка вода по повърхността на зърното. След
това се прекарват през специална мелачка и се
получава мека маса, която се яде с удоволствие,
особено ако е смесена с мед, тръстикова захар или
с пресни плодове.
Омекналите зърна може да се прекарат и мокри
през мелничката, но след това трябва да се изсушат

Бъдеще
Небраска, които първи са
използвали тази техника,
са забелязали, че през
зимата в такъв дом е
необичайно топло. Една
стара жена разказвала,
че веднъж специално са
измерили температурата
вкъщи, когато навън ударил -20-градусов студ. Термометърът показвал 18
градуса, при това печката
в това време не работела.
Противно на това през
лятото в сламения дом е
прохладно независимо от
жегата навън. Много от
обитателите на сламени
къщи казват, че разходите
им за отопление са два
пъти по-ниски от тези на
съседите им, които живеят в обичайни къщи.
Топлопроводимостта на
стените от слама е много
по-ниска от тази на стените от общоприетите материали. Сламата по своите
показатели превъзхожда
дървото 4 пъти. Колкото
до тухлите, превъзходството е седемкратно.
ТРАЙНОСТ
Най-доброто доказателство за надеждността са
съществуващите постройки от сламени блокове.
Най-старите от тях са в
щата Небраска, на около
100 години и все още се
намират в отлично състояние.
Но да видим какво показват резултатите от експериментите. Канадскатата финансово-строителна корпорация провела
тестове, с които да изясни
степента на надеждност
на сламените домове. За
експеримента била издигната стена от сламени
блокове, висока 2,44 м и
дълга 3,66 м. Стената била
измазана. Тази стена издържала без видими признаци на разрушение 8000
кг вертикален натиск и 325
кг страничен, което напълно удовлетворява строителните изисквания. Експертите изчислили, че дадените цифри отговарят
на следните натоварвания:
Полезен товар - 220 кг/
м2
Снежна покривка - 293
кг/м 2
Натиск на вятъра - 78
кг/м 2
Постоянно натоварване - 234 кг/м 2
Резултатите от експеримента показват, че дадената техника за строителство заслужава пълно
доверие. Сламените къщи
могат да служат добре и в
сеизмични райони. Пример за това е къща в щата
Уайоминг, която не пострадала от трусовете, докато къщите в съседство
получили повреди.
В основата си опитите
са нужни, за да докажат
на строителните инспекции, че сламените къщи
не са опасни.

ПОЖАРНА
БЕЗОПАСНОСТ
Въпросът за пожарната безопасност възниква
у тези, които за първи път
чуват за тези техника на
строителство. И това е
нормално - всички прекрасно знаят как гори сламата. Хартията също гори
добре, но пробвайте да
подпалите дебела книга.
Трудна задача. Сламеният
блок (при условие че сламата е добре пресована)
в някои отношения напомня такава книга. Но и не
трябва да се забравя, че
сламените постройки са
покрити с дебел слой мазилка, което в значителна
степен снижава опасността от възникване на пожар.
Канадският национален
изследователски съвет
провел тест на измазани
сламени блокове. Резултатите от експеримента
показали, че по противопожарни характеристики те превъзхождат общоприетите строителни материали. Измазаните
сламени блокове
били подложени
на нагряване в
продължение на
4 часа. За това
време температурата им се покачила двойно, до
43 градуса С, което отговаря на
всички изисквания. Измазаната
повърхност издържала загряване до 100 градуса
С в продължение
на 2 часа без
следи от разрушение. Ето извадка от отчета
за резултатите от
експеримента:
„Стената, изградена от измазани
сламени блокове,
е необичайно устойчива към запалване. Сламените блокове съдържат достатъчно въздух, за да задоволят топлоизолационното качество и в същото време
благодарение на пресоването те не съдържат достатъчно въздух за горене."
И все пак сламените
къщи могат да горят както
и другите и особено внимание трябва да се отдели на устройството на
електрическата мрежа.
Най-добра стратегия е
употребата на дебел проводник, а също и използването на тръбни изолатори. Огънят обикновено се
разпространява отгоре надолу от покрива, затова в
конструкцията на къщата
е необходимо да се включи противопожарна бариера, разположена на горния край на стените. За
такава бариера може да
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послужи слой бетон.
ВРЕДИТЕЛИ
Много често хората се
безпокоят от това, че
сламената къща може да
стане приют за всякакви
вредители. Като пример
се дават мишки, насекоми и др. Опитът показва,
че подобни опасения са
неоснователни. Сламата
в блоковете се подлага
на пресоване, което не
оставя особено шансове
на гризачите за населяване. Освен това дебелият слой мазилка е достатъчна защита от всеки
тип вредители, включително и най-малко насекоми. И все пак за пълно
спокойствие трябва да
се има предвид следното. Сламата трябва да е
добре пресована. Освен
това трябва да е суха.
Ако стените се направят
от влажна слама, е необходимо да се остави пое-

тройката известно време
без измазване, за да
може материалът да изсъхне. В Квебек (провинция в Канада с преобладаващ влажен климат)
провели експеримент и
установили, че сламата
продължава да съхне и
след като стените бъдат
измазани.
ДРУГА УПОТРЕБА НА
СЛАМЕНИТЕ БЛОКОВЕ
Сламените блокове може да бъдат употребени
като материал за изграждане на шумопоглъщащи
стени в тези населени
места, които се намират
непосредствено до авто и
железопътни магистрали.
Такива стени се изграждат бързо и се отличават
с голяма ефективност.
Красимир Н О Т Е В

на слънце. Получената маса може да се поднесе във Опитвайки дори само веднъж пшеничен или овесен
квакер с настърган кокосов орех, всеки ще остане
форма на питчици.
удивен от вкуса на комбинацията.
ЗЪРНЕНА СИЛНА ХРАНА
ЗЪРНЕНА СИЛНА ХРАНА С ПЛОДОВЕ
Тя се получава, като се смесят пресен житен
Получава се, като се смесят силна зърнена храна
квакер или домашно смляно грубо брашно с равно
количество смлени ядки от черупчести плодове. с: настъргани ябълки, круши, сливи, банани и т. н.;
грозде - прясно или сушено; сушени плодове,
нарязани на ситно - смокини, фурми или круши. Ако
искаме ястието да стане особено вкусно, можем да
го полеем с малко дървено масло или мед.
ЗЪРНЕНА СИЛНА ХРАНА СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ
1. Смесва се силна зърнена храна с доматен сос,
украсява се с магданоз и ястието се поднася.
2. Смесва се силна зърнена храна с настъргани
репички, моркови, зеле, тиква. Разбърква се добре и
ястието е готово за консумация.

Организационен

Живот

ПЛОДОРОДИЕТО Е
ВЪЗМОЖНО И БЕЗ ХИМИЯ
Агрономът от Сливен Илия Иванов споделя своя
опит от екологичното земеделие

Воден от мисълта, че
споделеният опит е много
полезен за нас, притежателите на вилни и дворни
места, изпращам това писмо. Напоследък все почесто се говори за екологично, биологично, органично земеделие. Както и
да го наречем, то означава едно - земеделие, съобразено с природата и
без химия.
Аз от 1990 година нито
веднъж не съм орал и
прекопавал градината си,
не съм пръскал растенията с никаква „химия" срещу вредители и болести,
не съм внасял минерални
(с изключение на дървесна пепел) торове, нито
оборски тор. Но това не
попречи добивите да се
увеличат 5-10 пъти, съдържанието на хумус - от 2-3
до 5-7 %. Почвата стана
толкова пореста, че коловете за доматите не трябва да се набиват - просто
само с ръка ги натискам и
потъват на 20-25 см в
земята. Вредителите, при-

чинителите на болести,
плевелите са много под
прага на допустимото.
Ето кое е основното
за екоземеделието:
• Почвата няма нужда
от изкуствени торове. Както е известно, растенията
оставят след себе с много
хранителни вещества. Иначе откъде ще се вземат
хумусът, торфът, нефтът,
газът, въглищата. Остатъците от надземните части
на растенията, предлагайки се, осигуряват запаси
от хранителни вещества,
превръщат се в хумус и
други въглеродни съединения. Засяването на сидерати като междинни,
ранни посеви многократно повишава темповете
на натрупване на хумуса.
Оборският тор отдавна вече не е тор, тъй като
животните се хранят като
правило с еднообразни
храни, а и е пълен със
семена от плевели, химикал, баластра и други механични вещества.
• При правилно орга-

низиран сеитбооборот
растенията почти не се
нуждаят от химическа защита срещу болести и
вредители. В градината ми
през цялото
лято цъфтят,
сменяйки се,
рапица, синап, дива ряпа, кориандър, зеленчукови култури.
Избягвайте
„чистите" насаждения.
Дори и на лехи, задължително засаждам или засявам основната култура,
смесена с
други. Всички пътеки и подходи са
покрити с бяла и червена
детелина, полевица и др.
В такава благодат живеят
и се хранят много насекоми - хищници по отношение на вредителите. Това
са бръмбари, златоочици,
божи кравички и много,
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книгите на Владимир Мегре от поредицата „Звънтящите кедри на Русия". В
идеите на Анастасия за
пръв път видях изход към
своето и на човечеството
стратегическо бъдеще. И
решение на проблемите,
които вълнуват всички хора. А аз съм също баща и
дядо.
Въпрос: Какво наймного ви допадна в тези
идеи?
Отговор: В идеите, развити в тези книги, виждам
разковничето за духовно
възраждане на планетата
и вселената. Тези идеи
обсъждахме много, много
пъти разгорещено и задълбочено на редовните
ни срещи с Владимир Мегре. И стигнахме до извода, че идеята за родовите
имения е бъдещето на
нашата цивилизация. Смятам, че предстои постепенно напускане на градовете и преселване на хората в родови имения
близо до природата, в
естествената за човека
среда. Според анализаторите в близките пет-десет
години около 40 процента
от населението на Русия
ще възприеме тези идеи и
практически ще ги реализира. Но в тези идеи аз
виждам освен всичко друго и велика възможност
да се запазят мирът и
сигурността и войната да
бъде завинаги забранена.
Въпрос: Как на практика ще реализирате тези идеи в Израел?
Отговор: Роден съм и
израсъл в Русия, но сега
живея в Израел, в град
Нагария, близо до Хайфа.
Отначало имаше проблеми в създаването на родови имения в Израел,
тъй като там подходящите

парцели са много малко.
Затова бе необходима помощ и спонсорство от
държавата. В този смисъл сега разработваме
проект с название „Световен мегаполис". Идеята
в него е да се създадат
селища с родови имения
в пограничните райони.
Това ще бъдат поселения
на евреи, араби, на хора,
изповядващи
юдаизма, исляма, християнството. Те
ще установят
атмосфера на
мир и разбирателство. В
тези селища
всеки ще намери своя истински дом и
своето работно място. И няма да се труди
само заради
това, което ще
изкара, а за
да
развива
своя потенциал, своите духовни възможности. Когато
този мегаполис бъде реализиран, може да се
сключи договор, например със Сирия, за такъв
мегаполис и от другата
страна на границата. И
тогава положителната
енергия на хората, духовната близост на човека с
човека ще изградят това
пространство на любовта
и мира и то ще се превърне в най-мощния фактор
за безопасността, за установяването на траен
мир.
На софийската конференция песни по свои стихове пя Олга Барда. Тя
направи демонстрация и

Съмишленици
много други защитници на
реколтата.
• Безсмислено е в
малката градина да се
копира класическият сеитбооборот, практикуван в
едрите стопанства. Прекалено големи са различията в условията и мащабите. Тук по-уместен е
другият принцип - всяка
леха със свой сеитбооборот. Но грамотното редуване с отчитане на съвместимостта на културите
е задължително.
• Не бива да се заорават и закопават на
дълбоко органичните
вещества.
Този тежък
и излишен
труд не води
до повишаване на добивите. Найдобре е мулчът или сидератите да
се смесват с
горния 5-8 см
слой на почвата, което означава, че
просто може да се оставят на повърхността. Останалата работа идеално
и безплатно изпълняват
червеите и останалите
почвени обитатели, както
става навсякъде в природата.

в Украйна, но от 15 г.
живея в Израел. През
2002 г. в момента на
вътрешни търсения и колебания прочетох книгите на Владимир Мегре за
Анастасия. Прочетох ги
на създаване на простран- три пъти поред. След
ство на любовта и мира, това сякаш станах друг
което започна от залата. човек. Колебанията и
Всички повтаряха заедно с съмненията ми се разпнея и със затворени очи ръснаха. В мен нещо се
мислено си представяха отприщи и аз започнах
как това пространство се да пиша стихове и песни.
установява първо в сърце- Записала съм много дисто на всеки, после изпълва кове с тях. Виждам при
залата, тръгва по улици- непрекъснатите си пътуте и площадите и обхваща вания, че хората ги търсят и разбират. Даже в
Германия при мен дойде
жена, която говори само
немски. Казах й, че няма
да разбере песните. Но
тя ми отговори, че не са
важни думите, а енергията, струяща от песните. В
Израел пък моя близка,
която работи в болница,
ги пуска на пациентите и
те, след като ги слушат,
се чувстват по-добре и
по-лесно оздравяват.
Въпрос: Има ли последователи на тези идеи
и в Израел?
Отговор: Имаме много
съмишленици. Вече създадохме клубове, в които
споделяме идеите си. И
най-важното - създаваме
пространство на любовта
С интерес открих, че в
Израел има над 2500 долмени. За мен това говори,
че ведруската цивилизацяла София, а след това се ция някога е съществуваразпростира и в цяла Бъл- ла навсякъде. Това е стагария.
ено дълбоко в хората. И
Нататък то обхваща се разкрива, когато се
континентите, цялата споделят тези идеи, пеят
Майка Земя и особено го- се тези песни и се четат
рещите й точки, където книгите на Владимир Мегоще се водят войни и има ре. Затова препоръчвам
размирици, като Израел, на хората около мен да
Ирак, Чечня и т. н. Накрая четат и препрочитат книприсъстващите изпрати- гите, но в тишината на
ха любовта си към цялата природата, без да чуват
Вселена. След конференци- звуците на технократичята разговаряхме и с Олга ния свят. Тогава съм сиБарда.
гурна, че у всеки ще се
Въпрос: Кога и как отприщи творческата същвъзприехте идеите на ност и ще може да пише
стихове и песни.
Анастасия?
Отговор: Родена съм
Наско АТАНАСОВ
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Нека ви напомня, че
преди по-малко от век
именно ние сме учили
Европа на градинарство и
овощарство - все нещичко е останало в гените ни
и в народната памет. За
да се възстановят тези
знания и дълбокото усещане за земята, е достатъчно да вземем в ръце
мотиката (плоскореза), да
запретнем ръкави и да
повикаме неволята.
За онези от вас, които
са решени да променят
нещата около себеси си,
сме подготвили експериментална площадка за екологично строителство и
биодинамично земеделие.
Тя се намира в центъра на
плодородната Златия ломското село Мокреш.
Има чудесни условия за
палатков лагер, а желаещите да спят под покрив
могат да се разположат в
къща от 1928 г, обора или
кошовете за царевица.
Подготвяме основните битови удобства - слънчева
баня и тоалетна. Пътуването до експерименталната площадка от централна
автогара София отнема 3
часа и струва 10 лв.
Обучението ще бъде интегрално и целево, без да
се дели умственият от
физическия труд, така както го изисква реалният
живот.
Основните теми са засягани нееднократно на
страниците на вестника сега ще имаме възможността да ги приложим
практически:
1. Биодинамично земеделие
- Работа с плоскорез.
- Творческо земеделие
- възстановяване и поддържане на почвеното
плодородие по естествен
път.
- Съвместимост между
растенията.
- Пчеларство.
2. Третиране на „отпадъците"
- Пречиствателни станции и оросителни полета.
- Биогаз - ще започнем
изграждането на биоферментатор за родово имение.
- Лимбрикултура - червеният калифорнийски
червей в действие.
- Компостиране - аеробно и анаеробно.
3. Строител н и
технологии
за родово
имение
- Саман
- глина, пясък, слама
- безкофражно изграждане.
- Сламено-глинена
композиция
- 90 % слама (10 % глина
по метода на пълзящия
кофраж.
- Сламени бали с глинена обмазка.
- Покривни конструкции от слама и тръстика.
Експлоатационните параметри на построените
модели ще се наблюдават
в продължение на 1 година.
Първият проект носи
работно название „Лятна

кухня". Материал за изграждане - обмазани сламени бали с тръстиков
покрив. Очакваме това да
стане основният център
за културно-масовите прояви, съпроводени с колективни дегустации и обмяна на вкусотии.
Следващият проект има
дълбоки интимно-социален
характер - тоалетна и слънчева баня, съответно м/ж.
Материал - саман, покрив
от слама. Тук ще се отработят пречиствателната
станция и оросителните
полета.
Късните вечерни занятия са отредени предимно
за:
4. Изграждане на образ на родово имение
като част от родовото
селище.
В сутрешните часове
се предвиждат практически занятия по тема:
5. Здраве и профилактика
Кулинарната програма
включва усвояване на умения по преработка на мляко, както и опит да се
изпече хляб по традиционната технология. За целта ще се опитаме да
възстановим наличната
стара пещ.
Занятията ще се проведат при следния (ориентировъчен) график:
Първа сесия - около 19 май 2006 г. - полагане на
основите.
Втора сесия - около 24
май 2006 г.
Трета сесия - около 20
юни 2006 г.
Четвърта сесия - краят
на септември 2006 г.
Индивидуални занятия
- всяка събота и неделя.
Надяваме се с това да
положим началото на нашата Родова академия.
Всички дейности ще бъдат документирани на фото и видео, което ще се
използва като основа за
изработване на учебни видеопособия.
Скъпи мечтатели, нуждаем се от вашия опит по
всяка една от темите и
всичко свързано с тях.
Нуждаем се от хора, готови да споделят своите
знания по време на сесиите. Нуждаем се от „чисти" семена, с които да

започнем създаването на
собствен семеен фонд.
Разчитаме на вашата
подкрепа, инициатива и
ентусиазъм!
Участието в сесиите се
заплаща - 1 лв./участник.
Организаторите очакват вашите въпроси и
предложения както на
адреса на редакцията,
така и на адрес indco@
abv.bg.
Сергей ИНДЖОВ

