Вестник за човека и природата

АБОНИРАЙТЕ СЕ!
Благодарим на всички наши читатели, които ни се
довериха и се абонираха
за цялата година. Вестник
„Родово имение" има вече
своите доказани симпатизанти
и това го прави от най-ранна
„възраст" авторитетно издание, мерещо ръст с
мастити седмичници с многогодишна история...
На тези, които се обадиха в редакцията с
притеснението, че поради някакви обективни или
субективни причини не са успели да се абонират,
съобщаваме, че могат да го сторят всеки месец от
1 до 15 число във всички пощенски станции на
страната.
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ИЗЛИЗА ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК

НАЦИОНАЛЕН СЕДМИЧНИК

Итервю с Величко Христов ПОПАДИЙСКИ - председател на екосдружение „Жив дом", гр. Пловдив
Роден на 10.05.1980 г. в гр. Карлово.
Средно образование: 1994-1998 г. в ТМТ
„Братя Евлоги и Христо Георгиеви" - гр. Карлово,
специалност двигатели с вътрешно горене
(ДВГ). Висше образование: 1998-2002 г. • специалност социология в ПУ „Паисий Хилендарски" •
гр. Пловдив. В момента работи в неправителствения сектор. Неженен, без деца.
Владее писмено и говоримо английски език,
слаби познания по руски; в момента учи немски
език. Член на Инициативния комитет за създаване на Българска родна партия. Председател на
УС на екологично сдружение „Жив дом".
- Кога е основано
екосдружение „Жив дом"
и какви са неговите цели
и задачи?
- Екологично сдружение „Жив дом" е основано през август 2004 г, но
идеята за него се зароди
още през 2003 г. след
прочитането на книгите
за Анастасия на руския
автор Владимир Мегре.
Основната цел, записана
в устава на сдружението,

е проучване, разработване и реализиране на проекти, свързани с екологичен и природосъобразен
начин на живот в родови
имения, обединени в родови селища. Нашата мисия е да помагаме на
тези хора и да разпространяваме идеите, заложени в книгите. Надяваме се чрез дейността си
да провокираме хората
да се замислят как живеят и да осъзнаят, че хар-

монията на човека с природата е в основата на
щастливия живот и ако
искаме да променим нещо, трябва да започнем
от себе си.
- Какъв е членският
състав, пол, образование, години и професии?
- В сдружението членуват хора от цяла България - София, Пловдив,
Варна, Карлово, Шумен,
Любимец и други градове.
На стр. 4

В каталога на РП нашият номер е |618
Цените остават непроменени!

цена

Ето че дългоочакваният
миг настъпи. Знаех, че
има долмени и по нашите
земи, но никога не съм
предполагала, че те ще се
окажат на един дъх разстояние, по родните места
на моя съпруг - край Любимец. Срещата с наши
семейни приятели по Коледа 2004 г. спомогна да
се разгорещи още по-силно моето желание за личен контакт с душите на
нашите прародители. Можех сама чрез себе си да
проверя онова, което се
излагаше в книгите.
Вечерта преди излета
сънувах сън, който ми разказваше, че ще получа
информация, която ще бъде съдбовна за цялото ми
семейство (видях две фигури: едната помня с точност - ярка светеща звезда, а за другата не съм
съвсем сигурна). Най-важното беше да запомня онова, което щях да изживея.

„РИ"

Винаги съм вярвала, че
много съдбовни мигове в
живота ми са свързани с
важни Божии празници.
Точно на 3.04.2005 г. (на
Кръстопоклонна неделя) се
отправихме аз, Пами (моят
съпруг), Валя и Боби. С
Валя се познаваме от години. С нея сме „сродни

души". За Боби бях чувала
много - тя е приятелка на
Валя, но се срещахме за
първи път. Денят беше прохладен и духаше вятър. Сутринта термометърът в Любимец показваше -3, -4
градуса, а през деня бе
стигнал до +6, +7 градуса.
На стр. 7

БРИКУАТУРАТА
Или ползата от червея
Сергей ИНДЖОВ
Живият плет изпълнява едновременно няколко
функции:
- огражда градината,
изисквайки от стопанина
минимални усилия за поддръжка, за разлика от
изкуствено направените
огради. Той е дълговечен,
не му трябва боядисване,
ремонтиране и т. н.;
- защитава от вятъра;
- влияе на местния климат;
- той е жизнено пространство за животни и
растения;
- защитава от чуждите

погледи;
- защитава от влиянията на околната среда
(прах,отпадни газове,
шум).
ЛАНДШАФТЕН
ЖИВ ПЛЕТ
В по-тесен смисъл ландшафтен жив плет означава, че използваните растителни видове са от същите климатични условия.
Затова при създаването
му основният стремеж е
доброто вписване в местните условия. Когато живият плет е предназначен

изключително за защита
от вятъра, растителните
видове може да са с
различна височина и не е
нужно да се съединяват
плътно - така вятърът ще
минава спокойно през тях.

Това е т. нар. ресане или
филтриране. По този начин скоростта и турболентността на вятъра намаляват, а по сенчестата страна се предотвратяват
На стр. 6

ВЪВЕДЕНИЕ
Лумбрикокултурата, или отглеждането на
червен калифорнийски червей, е позната още
от древността. Първи, които са забелязали
работата му, са египтяните, живеещи по
поречието на р. Нил. След столетия самият
Чарлз Дарвин започва да изследва и да изучава
живота на червеите, пише трудове, които и
днес се ползват. През 1906 г. тексасецът
Джордж Оливер, който ползва трудовете на
Дарвин, започва да се интересува от отглеждането на червеите и използването им и по
изкуствен начин. След него започва интензивното им отглеждане, като то се превръща в
сериозен бизнес в Америка, Япония, Азия и найкъсно в Европа.
На стр. 5

(Въведение в натуралното земеделие)
В своята ферма, разположена близо до малко
селце на остров Шикоку в
Южна Япония, Масанобу
фукуока е създал метод
за натурално водене на
фермерско стопанство,
който би могъл да помогне
да се обърнат деградиращите тенденции в съвременното земеделие. Натуралното стопанство не се
нуждае нито от машини,
нито от отровни химикали
и изисква минимум плевене. Мистър фукуока не
наторява почвата и не

използва компост. Той не
залива с вода своите оризови полета по време на
вегетационния период,
както е било прието да се
прави в продължение на
много векове на Изток и в
целия свят. Почвата на
неговите полета остава
неразорана в продължение на повече от двадесет и пет години и все пак
той получава добиви,
сравними с добивите на
най-продуктивните японски ферми. Неговият метод
за обработване на почва-

та
от
не
не
на

изисква по-малко труд
който и да е друг. Той
замърсява средата и
изисква използването
изкопаемо гориво.
Когато за първи път чух
разкази за мистър фукуока, се отнесох скептично
към тях. Та нима е възможно ежегодно да се получават високи добиви от ориз
и зимни зърнени култури,
като просто се разпръскват семена по повърхността на неразорано поле?
Тук трябва да има скрито
нещо по-голямо.

В продължение на няколко години аз живях с
група приятели във ферма
в планините на север от
Киото. Ние използвахме
традиционните методи на
японското земеделие, отглеждахме ориз, ечемик,
ръж, соя и различни зеленчуци. Посетителите,
дошли да разгледат фермата ни, често говореха
за работата на мистър
фукуока. Никой от тези
хора не беше живял достатъчно дълго в неговата
ферма, за да изучи де-

Масанобу ФУКУОКА
тайлно неговите техники,
но техните разговори събудиха моето любопитство. Всеки път, когато в
нашата работа се появяваше пролука, аз заминавах в други части на страната, установявах се във
фермите и в общините и
взимах участие в тяхната
работа. При едно от тези
пътувания направих визита във фермата на мистър
фукуока, за да мога сам
да изуча работата на този
човек.
На стр. 2
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От стр. 1
Не си спомням много
добре какъв очаквах да го
видя, но след като толкова бях слушал за този
велик учител, аз бях наистина удивен, когато видях,
че той носи обуща и работни дрехи като средния
японски фермер. Но неговата рядка бяла брада и
живият, уверен маниер на
поведение му придаваха
вид на необикновен човек
в най-висша степен.
При това първо посещение аз останах във
фермата на мистър фукуока в продължение на
няколко месеца, като работех на полетата и в
цитрусовата градина. Там,
в глинените хижички, по
време на вечерните дискусии със студентите работници във фермата,
постепенно ми се изясняваха методът на мистър
фукуока и философията,
която лежеше в неговата
основа.
Градината на мистър
фукуока е разположена
на склоновете на хълмовете, обърнати по посока
на залива Матсуяма. Това
е „планината", където живеят и работят неговите
студенти. Мнозина от тях,
също както и аз, са дошли
с
с раници
раници на
н гърба си, без

Четиво

с продължение

РЕВОЛЮЦИЯТА НА ЕДНА СЛАМКА
да си представят какво ги
очаква тук. Те остават за
няколко дни или няколко
седмици и след това отново изчезват, слизайки от
планината. Но обикновено
тук има централна група,
която се състои от четирипет човека, които живеят
около година. За изминалите години много хора,
мъже и жени, са идвали,
за да останат известно
време и да работят. Тук
няма съвременни удобства, питейната вода се носи във ведра от извора,
храната се приготвя на
открит огън на дърва, а
вечер светяват хижите със
свещи и керосинови лампи. Планината ги снабдява
с диви треви и плодове.
Риба и мекотели може да
се хванат в близкия ручей, а морски водорасли от Вътрешното море на
няколко мили оттук.
Работата се сменя в
зависимост от времето и
сезона. Работният ден започна около осем, един
час отива за почивка (два
или три часа в горещините
в средата на лятото), студентите се връщат от работа в хижите точно преди

залез слънце. Освен селскостопанската работа тук
има и ежедневни задължения: да се донесе вода,
да се нацепят дърва, да
се нахранят кокошките и
да се съберат яйцата им,
да се приготви храна, да
се приготви гореща вана,
грижи за козите и пчелите, да се ремонтират, а
понякога и да се строят
нови хижи и да се приготвя „мисо" (соева паста) и
„тофу" (соево сирене).
Мистър фукуока отделя 10 000 йени (около 35
долара) на месец за разходите на цялата община.
По-голямата част от тази
сума отива за покупката
на соев сос, растително
олио и други необходими
продукти, които е непрактично да произвеждаш
сам в малки количества.
Останалите си потребности студентите трябва да
удовлетворяват изцяло за
сметка на тези култури,
които отглеждат, от ресурсите на обкръжаващата ги среда и своята
изобретателност. Мистър
фукуока нарочно кара
своите студенти да водят
такъв полупримитивен на-

чин на живот. Той сам е
живял така в продължение на много години и
смята, че такъв начин на
живот развива интуицията, която е необходима,
за да се води фермерско
стопанство по неговия натурален метод.
В областта Шикоку, където живее Фукуока, оризът се отглежда на крайбрежните равнини, а цитрусите - на хълмовете,
които ги обкръжават, фермата на мистър фукуока
включва оризови полета с
площ 0,5 ха и мандаринови градини с площ 5 ха.
Такава ферма не би се
сторила голяма за западен фермер, но тъй като
цялата робота се извършва с помощта на традиционни японски ръчни оръдия на труда, изискват се
немалко усилия, за да се
обработва даже такава
малка площ.
Мистър фукуока работи заедно със студентите
в полята и в градината, но
никой не знае точно кога
ще посети едно или друго
работно място. Като че ли
притежава способността
да се появява в това

време, когато студентите
най-малко го очакват. Той
е енергичен човек и винаги охотно обяснява едно
или друго нещо. От време
на време събира студентите заедно, за да обсъдят
работата, която те извършват, като понякога при
това дава метод, с помощта на който тази работа
може да бъде извършена
по-бързо и по-леко. В други случа той разказва за
жизнения цикъл на плевелите или за причинителя
на гъбичното заболяване
на плодните дървета, а
понякога прави отстъпления, за да припомни и
разкаже случай от своята
фермерска практика. Освен обясненията на своята техника мистър фукуока учи също така хората
на основите на селскостопанското майсторство. Той
подчертава важността на
грижливото отношение
към оръдията на труда и
никога не се изморява да
демонстрира техните възможности.
Ако новопристигналият
мисли, че „натурално стопанство" означава, че
всичко се прави от само
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себе си по естествен начин, а в същото време той
седи и наблюдава, мистър
фукуока скоро ще го научи, че „натуралното стопанство" изисква огромен
обем от знания и работа.
Ако се разбира буквално,
то единственото „натурално" стопанство това са
ловът и събирането на
естествена храна. Отглеждането на селскостопански растения - това е следващата културна степен,
която изисква знания и
постоянни усилия. Основната особеност на метода
на мистър фукуока е в
това, че той води своето
стопанство по пътя на
коопериране с природата,
без да се опитва да я
покори или да я подобри.
Оттук идва и името на
неговия метод - „натурален", тоест естествен или
природен.
Много посетители идват във фермата само в
следобедните часове и
мистър фукуока търпеливо им показва своето
стопанство. Привична
картинка е да го видиш
как бодро се изкачва по
горската пътека с пъхтяща зад него група от
десет-петнадесет посетители.
Следва

12)----

(Продължение от миналия брой)
- Кажи ми, Владимир,
какво според теб са мечтите? И много хора ли са
способни да мечтаят?
- Смятам, че да мечтаят могат повечето хора. Мечтаенето, това е,
когато човек си се представя в желаното бъдеще.
- Добре. Значи ти не
отричаш, че човек притежава способността да
моделира своето бъдеще или разни конкретни
ситуации?
- Не, не го отричам.
- А какво според теб
е интуицията?
- Интуиция... Вероятно когато човек като че
ли не анализира какво и
защо може да се случи,
а някакви чувства му
подсказват начина, по
който трябва да действа.
- Значи не отричаш
съществуването на нещо
във всеки човек, което
му помага да определя
своите постъпки и тези
на другите извън аналитичните разсъждения?
- Да допуснем, че не
го отричам.
- Отлично! Добре! възкликна Анастасия. Сега - сънят! Какво е
това сън? Сънищата, които почти всички хора
сънуват?
- Сънят, това е... Не
знам какво е. Сънят си е

просто сън.
- Добре, добре. Нека
да бъде просто сън. Значи ти не отричаш неговото съществуване? Известно ти е, че човек в
състояние на сън, когато
тялото му почти не се
контролира с част от
съзнанието, може да
вижда хора и разни събития.
- Е, мисля, че това
никой не би могъл да
отрече.
- Но също така насън
хората могат да общуват, да разговарят, да
съпреживяват.
- Да, могат.
- А ти как мислиш,
може ли човекът да управлява своя сън? Да
извика в съня си образи
и събития, които желае
да види? Както става от
обикновения телевизор
например.
- Не мисля, че би
могло. Сънят идва някак
си сам.
- Грешиш. Човек може
да управлява всичко. Той
е създаден, за да управлява всичко.
Малкият лъч, за който
ти разказва, се състои
от информацията, намираща се в човека, от
представите му, от интуицията, от душевните чувства и е следствие от
виденията, подобни на
съня, които съзнателно
се управляват от човеш-

ката воля.
- Как може насън да
се управлява?
- Не насън. Наяве
може. Програмира се порано, при това с абсолютна точност. А при
вас това става хаотично
насън. Човекът е изгубил
част от управленческите
си способности над природните явления и над
себе си. Затова е решил,
че сънят е просто някакъв излишен и ненужен
продукт на уморения му
мозък. Почти всички хора на Земята в действителност... Искаш ли сега
веднага да се опитам да
ти помогна да видиш
нещо на разстояние?
- Опитай.
- Легни на тревата и
се отпусни, за да може
тялото да черпи по-малко енергия. Трябва да ти
е удобно. Нали нищо не
ти пречи? Сега помисли
за някой човек, когото
познаваш най-добре, за
твоята жена например.
Спомни си нейните навици, походката, облеклото. Къде според теб
може да се намира тя
сега? Представи си всичко с помощта на въображението.
Аз си спомних жена
ми, знаейки, че в този
момент вероятно се намира на вилата ни. Представих си къщата, някои
вещи, обстановката. При-

помних си много неща и
детайли, но не виждах
нищо. Разказах всичко
това на Анастасия, на
което тя отговори:
- Ти не можеш да се
отпуснеш докрай, като
че да заспиш, аз ще ти
помогна. Затвори очи.
Разтвори ръце встрани.
След това усетих докосването на пръстите
на ръцете й до моите.
Започнах да се унасям в
сън или в дрямка.
Жена ми стоеше в
кухнята на вилата. Беше
облечена с обичайния
халат и плетена жилетка. Значи в къщата е
хладно. Пак проблеми с
отоплителната система.
Тя си вареше кафе на
газовия котлон и още
нещо в „кучешката" тенджерка. Лицето й беше
навъсено и недоволно.
Движенията й - вяли.
Изведнъж вдигна глава
и с леки стъпки се
приближи към прозореца, погледна дъжда и се
усмихна. Кафето на котлона изкипя, тя хвана
джезвето с преливащото от всички страни кафе, но при това не се
намръщи и не започна
както обикновено да се
ядосва. Свали жилетката.
Събудих се.
- Е, какво? Видя ли?
- попита Анастасия.
- Видях. Но може би

това просто беше обикновен сън?
- Как така обикновен? Та нали ти планира
да видиш именно нея?
- Да, планирах. И
видях. А къде са доказателствата, че тя се е
намирала в кухнята
именно в този момент,
когато аз я видях в съня
си?
- Запомни този ден и
час, Владимир, ако искаш да провериш. Когато се върнеш вкъщи, ще
попиташ. А още нещо
необичайно не забеляза
ли?
- Нищо.
- Нима ти не видя
усмивката на лицето на
своята жена, когато се
доближи до прозореца?
Тя се усмихна и не се
ядоса заради изкипялото кафе.
- Това го забелязах.
Може би е видяла през
прозореца нещо, което я
е развеселило.
- Тя видя през прозореца само дъжд. Дъж-

дът, които никога не и е
харесвал.
- Тогава защо се усмихваше?
- Аз също погледнах
жена ти със своя малък
лъч и я сгрях.
- Твоят малък лъч,
значи я е стоплил, а
моят какво - студен ли
е?
- Ти просто гледаше
от интерес, без да влагаш чувства.
- Значи твоят малък
лъч може да стопли човек на разстояние?
- Може.

- А още какво?
- Да получи някаква
информация, да предаде. Да подобри настроението и да облекчи
частично болката в човека. И още много различни неща в зависимост от притежаваната
енергия, силата на чувствата, волята и желанията.
- А бъдещето можеш
ли да виждаш?
- Разбира се!
- Миналото?
- Бъдещето и миналото - това е почти едно и
също. Разликата е само
във външните детайли.
Основното винаги си остава неизменно.
- Как така? Како може
да бъде неизменно?
- Например преди хиляди години хората са
носели друг вид облекло. Използвали са други
приспособления в бита
си. Но нали това не е
най-важното. И преди
хиляда години, точно както и днес, хората са
притежавали еднакви
чувства. Те не са подвластни на времето.
Страх, радост, любов.
Представи си Ярослав
Мъдри, Иван Грозни или
някой фараон, те са можели да обичат жена със
същите чувства, с които
и ти или някой друг днес.
- Интересно. Само дето е малко неясно, какво означава това? Ти
твърдиш, че всеки човек
би могъл да има такъв
лъч?
- Разбира се, че всеки. И сега у хората са
останали чувства като
любов и интуиция, останала е способността да
мечтаят, да предполагат, да моделират отделни ситуации, да сънуват,
само че всичко е хаотично и неуправляемо.
Следва
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Примери

Жилищни домове или
стопански постройки със
сламени покриви сега се
срещат рядко. А в миналото са служили на хората
десетилетия. Поливана от
дъжда, изгаряна от слънцето, сламата чернеела от
времето. Мъх покривал
северния скат. Но наложело ли се да се поправи
покривът, когато разместят сламата, се оказвало,
че само краищата на сламките от горния слой са
почернели. Останалата
слама била със запазен
златистожълт цвят.
Сламата е доста крехък материал, но умело
положена, служи за покрив около 50 години. Дебелият слой слама е прекрасен изолатор. Пробвайте и вие стария изпитан
метод. Направете си беседка на двора, колиба
или навес за масата. Формата на покрива може да
бъде различна. Сламеният
покрив е декоративен,
прекрасно се съчетава с
дървесината и добре се
вписва в обкръжаващата

трион! Подготвяйки тръстиката, не забравяйте да
си сложите ръкавици. Едновременно с тръстиката
е необходимо да се приготви сено, което може да
се използва не само като
покривен материал, но и
като спомагателен, за завързване на снопите, а и
за запълване на пролуките между слоевете.
Освен това ще ви трябват тънки връзки с диаметър от 3 до 4 см за
стягане. Трябва да бъдат
прави, здрави и гъвкави.
Най-добре е да се приготвят от лико на върба, но
стават също от ясен и от
елша. Също така трябват
дълги борови клонки. Върху тези ленти се нареждат
снопите от 1 -ви ред и с тях
се стягат слоевете тръстика или слама към летвите
на покрива. Лентите се
привързват към гредите
заедно с тънки пръчки от
върба. За разлика от тези,
които стават за плетене
на кошници, на тези пръчки не се сваля кората. Не
е задължително те да бъдат
прави.
Трябва да са
дълги поне 1
метър. Желателно е да се
покрива в безветрено време. Ако тревата е пресушена, даже найслабият ветрец може да е
пречка. Затова преди да
почнете рабоПолагане на първия ред снопи, образуващ стряха
та, я навлажнете с вода. А част от
природа.
тревата, с която ще връзКато покривен матери- вате снопите, накиснете в
ал може да се ползва леген за около час.
както ръжена слама (удобна поради дължината си),
Първият ред образува
така и диворастящи треви стряха. Прави се от цели,
(растящи във влажни сре- свързани снопи, обикноди) и тръстика. При бла- вени или двойни. Всички
гоприятни условия тръсти- снопи трябва да бъдат
ката може да достигне еднакви, за да може стрявисочина до 5 метра и хата да е равна и красива.
дебелина в основата 2 см. Небрежно направената
Върхът на всяко стъбло стряха може да развали
завършва с множество целия покрив. При връзклонки, като метла. Всяка ването на снопите дебелитакава метла може да е ната се е измервала с
дълга от 20 до 50 см. ръка. Мярката за дебелиПодготовката на тръстика- на се е наричала ръкойка.
та трябва да започне в Ръкойката е сноп, който
разгара на лятото, когато може да се хване в ръка
се оформят тези метли.
със свити пръсти (на възТръстиката се жъне със растен). Колкото по-дебел
сърп. Ако нямате сърп, е снопът, толкова повече
може да се ползва голям ръкойки съдържа той. Декухненски нож с дъгооб- белите снопи, състоящи
разно острие. Рязането с се от 10 ръкойки, се изнего е по-лесно, отколко- ползват за големи покрито с прав нож. За да се ви; за колиба или беседка
придаде такава извивка са нужни снопи от 4-5
на ножа, трябва да се ръкойки.
изреже част от него. След
Сламените връзки, с
това го обработете с нако- които се връзват, трябва
валня за коса, докато да бъдат не по-дебели от
получите наклеп на остри- 1 ръкойка. Еднаквите пръето. Такъв нож няма да ти тръстика с равно колиреже като нож, а като чество ръкойки може

около подмишницата на
лявата, извадете го изпод
нея, повдигайки лявата ръка нагоре, а дясната отпуснете. Вашите ръце ще
предварително да се раз- се окажат в изходна позиположат на земята в един ция. При желание да полуред и веднага след нав- чите по-здрава връзка повлажняването да се при- торете тези движения още
вързва. За да приготвите 1-2 пъти. Готовата връзка
такава превръзка от сла- увийте около приготвения
ма, вземете една ръкойка слой тръстика, съединете
слама, разделете я на две краищата и ги завъртете
и след това я съединете с заедно по часовниковата
обърнати краища. Така стрелка. След това ги сгъвръзката ще стане по- нете наполовина и подравномерна по дължина и мушнете под връзката. Тодебелина. След това при- зи начин на връзване на
снопите е
стъпете към
бил избран
оплитането
неслучайно.
на връзката.
Работата е в
На пръв погтова,
че
лед това е
| тръстиката
лесно,
а
или сламата
всъщност
се държат в
без познаватази връзка
не на опремного здраделени приво и не пайоми не модат от нея
же да се
даже след
направи. Тедесетки гози прийоми
дини.
са се изграждали
В същото
столетия.
време възеВсички двилът на такъв
Коничен, пирамидален и
жения
на
сноп може
двускатен покрив.
жътваря са
лесно да се
точни
и
развърже с
пресметнати. Но даже и едно движение на ръката.
най-опитният жътвар пра- Достатъчно е да се дръпви първата си връзка бав- не свободният край на
но, за да запомни после- връзката. Това е удобно
дователността на движе- особено когато тръстиканията. Разположете ръ- та или сламата поддадат
койката слама хоризон- на покрива и трябва бъртално на протегнатите ръ- зо да се сменят. Освен
це и на разстояние две тези обикновени снопи
педи от краищата стисне- специално за стряхата се
те здраво пръстите. Еди- връзват двойни, плътни и
ния край с лявата ръка здрави, те добре прилягат
вдигате на височината на на гредите на покрива. И
рамото, а другия с дясна- освен това не е толкова
та отпуснете под кръста. лесно да се развържат, а
При това края на дясната това означава, че стряхаръка завъртете по часов- та, направена от тях, е
никовата стрелка. Когато много по-здрава.
леко увитата ръкойка се
За да се получи двоен
окаже във вертикално по- сноп, отначало направете
ложение, обратната стра- единичен. Привържете го
на на дланта на дясната немного стегнато с връзръка ще бъде обърната ка, сложете го на земята
обратно на вас, а лявата и го притиснете с коляно,
към вас. Края, който е в той ще стане плосък. Разделете снопа на
две части и ги
отдалечете на
180 градуса. Метличките на двете части ще се
окажат в противоположните
части. Обърнете
ги на още 180
градуса и метличките ще се
съединят. По този начин ще се
получат два снопа, съединени с
Полагане на втори ред снопи и притягане към
една връзка. Да
се изброи нуждясната ръка, мушнете под ното количество за стряха
мишницата на лявата ръка не е трудно. Забийте в
и силно притиснете с ла- земята две колчета на
кът. След това отпуснете един метър едно от друго.
дясната ръка, прихванете Сложете между тях на
с нея ръкойката на място- един ред, плътно притисто на лявата, а лявата нати един до друг, приготпуснете. След това края вени снопи. Преди да се
на ръкойката прихванете поставят на покрива, ги

СМЕСЕНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ
При създаване на смесени култури се използват
следните начини на смесване:
- Единична - отделните видове се разполагат
поединично, пръснато върху залесителната площ или
в смесени редове. Получават се трайни смесени
култури, ако се използват видове, които не си пречат,
а се кооперират, в противен случай при силна
конкуренция между видовете някои от тях може да
отпаднат и културите да се превърнат в чисти.
- Редова - видовете се подреждат в единични чисти
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Бъдеще

редове. При наличие на „коопериране" между видовете и тук се получават трайни смесени култури.
Например при редово смесване на летен дъб с
дребнолистна липа през първите години липата влияе
положително върху дъба, който след време оформя
общ етаж с нея, по-късно я изпреварва в растежа, но
тя като сенкоиздръжлив вид не загива, а оформя т.
нар. „шуба", която спомага на дъба да развие прави
и добре окастрени стъбла.
- Поясна - участващите видове се подреждат в

почистете и изравнете краищата им. Това се прави,
като сложите снопа на
пейка, така че свободните
краища леко да висят от
пейката. След това вземете лопатка с набити в нея

пирони и разрешете тази
част на снопа. Така се
махат от нея осилите и
свободни парчета тръстика. След това, като удряте
с лопатката по краищата,
внимателно ги изравнете.
Покривът трябва да се
прави от двама: единият
ще подава снопите,
а
другият ще ги нанизва на
кукичките на гредите. Поставяйте снопите колкото
може по-плътно един до
друг и едновременно с
това следете линията на
стряхата да бъде равна.
Ако ви е трудно да го
правите на око, опънете
коне и се ориентирайте по
него. За втория и следващите редове се използва
невързана тръстика. Вторият ред
тръстика се поставя така, че да прикрие връзките на
първия ред снопи.
Покривът ще бъде
по-надежден и поздрав, ако под тръстиката положите тънък слой сено. Ако
не слагате сено,
сложете по-дебел
слой тръстика. Разстланата по ската
на покрива тръстика леко се притиска
към гредите с гъвкави ленти върбови/брезови пръчки.
Става и алуминиева тел тя е лека и достатъчно
дебела. Пръчките или телта привържете на кръста
си така, че да можете да
ги вземате лесно. Притискайки връзките колкото
може по-плътно към покрива с коляно, проврете
края на телта през слоя
тръстика така, че да излезе на чардака. Този, който
подава снопите, ги завързва около гредата. После
промушва краищата на
покрива, където се завързват отново и се подпъхват. В тази последователност се разстилат всички
следващи слоеве до самия връх, като се спазва
правилото да се покрива
връзката. При такова подреждане тръстиката ще
бъде разположена стъпаловидно.

Този покрив е по своему красив, но ако сте
намислили да направите
покрив с плавни скатове,
трябва да използвате гребен. Гребенът представлява дъска с размери 300 х
250 х 50 мм. На
едната страна са
направени надлъжни прорези
във вид на зъбци,
а на обратната е
укрепена дръжката. На един от
краищата на дъската на разстояние 30 мм един от
друг са забити пирони без глави. С
тази част на греблото се разчесва
тръстиката или
сламата, а с релефната
внимателно се набиват
краищата. И така се постига плавен преход от
един слой към друг без
стъпала. Работата завършва с оформяне на върха
на покрива. На двускатен
покрив тръстиката се прегъва през билото на покрива. Първо от едната,
после от другата страна.
Най-отгоре на билото на
двускатния покрив се закрепват така наречените
козли или вериги. Техните
звена се правят с еднаква
дължина на земята. Долният край на всяко звено
от тази верига се заковава в предварително изкопани гнезда на дървената

летва. Вдигат се на покрива и се поставят на равно
разстояние. Тези летви се
закрепват с достатъчно
тежки и здрави връзки,
които плътно притискат
звената на веригата по
скатовете на покрива. На
самия връх на веригата
също се слагат връзки.
По друг начин се оформя билото на коничен и
пирамидален покрив. На
върха на такива покриви
може да се надене конус,
огънат от лико или оформен във вид на топка. А
може също така да се
надене на върха дебел
сноп с метличките надолу,
а на него обръч, направен
от дебела върбова клонка, и да се привърже към
гредите с тънки пръчки
или тел.

Валя

ЙОШКОВА

пояси или ивици от по няколко реда.
- Групова - отделните видове се розполагат с
малки групи - петна. Използва се в две форми шахматна, когато групите са с правилна форма и
шахматно подредени, или мозаична, когато групите
са с неправилна форма и свободно разпределение.
Това смесване е най-добро, защото се образува
устойчива биогрупа за всеки вид. За предпочитане
е мозаичната форма, при нея се взима предвид
конфигурацията на терена, почвените и други различия. Препоръчва се групите да бъдат с различна
площ в зависимост от почвените условия, но не поголяма от 3 ара (100-300 кв. м).

„РИ"

Организационен

Живот

Мислят ли хората
Със съжаление трябва
да напиша НЕ. И това
явление засяга всички хора без изключение, защото всички сме израсли
под влиянието на гигантската мисъл-форма, че съществува проверената и
доказана истина. И тази
истина може само да се
повтаря и не подлежи на
съмнение, т. е. хората
боравят с установени мисловни шаблони, които им
създават илюзията, че
мислят. Разбира се, кой
луд ще си признае, че е
луд. И от всички хора
единици са тия, които
осъзнават сериозността
на проблема. 90 % от
хората живеят под девиза
„Така правят другите хора
- следователно това е
правилно" - важното е да
не са по-долу от някакво
средно ниво. Колко хора
се замислят, че такова
поведение прилича повече на поведение на машина, на робот или както
пиша понякога - на зомби.
Масовата мисъл-форма, че
да подражаваш на преобОт стр. 1
Преобладават младите хора до 30 години. Всички
членове на сдружението
са с висше образование,
а професиите им варират
от политолози и социолози до юристи и инженери.
- Как смятате да изпълните целите на сдружението?
- С упорита работа.
- Какво представлява
за вас родовото имение
над 10 декара?
- Това е място, където
човекът, живеейки в хармония със себе си и
заобикалящата го природа, създава пространство
на любов. Като всички
гениални неща и това е
изключително просто и естествено.
- Какво представлява
затворената екосистема
(гора, овощна и зеленчукова градина, езеро, къща).
- Всъщност от въпроса
ви отсъства най-важният
компонент и това е човекът. Той е този, който по
уникален начин сътворява
гората, овощната и зеленчуковата градина, езерото
и къщата. Това е един
творчески процес и затова всяко едно родово
имение е уникално само
по себе си. Най-важното
обаче, преди да се пристъпи към реализацията на
идеята, е всяка отделна
част да бъде помечтана и
премислена до най-малката подробност.
- Какво въздействие
имат книгите на Владимир Мегре върху хората?
- За хората, които приемат идеите, заложени в
книгите, въздействието им
може да се определи като
неповторимо и вдъхновяващо. Доколкото знам, в
Русия във всяка област
има родови селища и са
продадени над 25 милиона
копия от книгите. Има и
печатни издания със стихове и песни, написани от
хората, вдъхновени от книгите за Анастасия. За се-

ладаващото мнозинство е
гаранция, че постъпваш
правилно, изпразва главите на хората от какъвто
и да е опит за критична
оценка и стремеж за усъвършенстване. Благодарение на тази умствена леност действа ефективно
рекламата, политическите
и религиозните внушения.
Естествено всеки един
от нас в някакъв момент
от живота си, излизайки
от рамките на установеното или професионалното,
проявява творчество и новаторство, но това съвсем не е достатъчно да
влезе в категорията „мислещ човек", защото преобладаващата част от
ежедневието му минава
по навик, по инерция.
Тук на това място шаблонът изисква да бъда
обвинен в подстрекаване
към анархия и разрушаване на установения обществен ред. Това, което си
позволявам да твърдя, е,
че ако хората по-често
подлагаха на съмнение общоприетите истини, ево-

бе си лично мога да кажа,
че не съм чел по-прекрасни книги от тези.
- Как си обяснявате
бързото разпространение на идеите на Анастасия по света?
- Хората ясно усещат
нуждата от промяна. В
тези книги се предлага
реална и смислена алтернатива на сегашната прогнила система и
вреден за Земята
и хората начин на
живот. Не е случаен фактът, че в
Западна Европа
например, където
хората в най-голяма степен се възползват от постиженията на съвременната цивилизация, огромен процент от тях в социологическите
изследвания заявяват, че са нещастни.
- Поддържате
ли връзка с други родни сдружения и сдружения от чужбина?
- Поддържаме контакти
и с други сдружения от
България и чужбина, които имат сходни с нашите
цели и идеи.
- Като член на Инициативния комитет за създаване на Българската
родна партия как си
представяте нейната дейност (референдуми, гласуване по интернет)?
- Членувам в Инициативния комитет като физическо лице и в този смисъл не трябва да се смесва членството ми в него с
председателството на
сдружението. Колкото до
самата партия, тя в същността си трябва да се
различава коренно от другите. Всички решения трябва да се вземат с мнозинство на членовете, а не

люцията им щеше да се
ускори многократно. За
да не изглеждат голословни твърденията ми, ще
разгледам един пример от
ежедневието, който може
да покаже колко сериозен е въпросът с отсъствието на мислене.
Става въпрос за съвременната медицина - много
малко хора се замислят
върху факта, че новите и
модерни лечебни методи
и лекарства стават все
повече и все по-силни, а
здравите хора все помалко. На практика здравите хора са точно толкова, колкото и мислещите.
През вековете се е
наложила практиката тези, които лекуват болните, да не са заинтересувани от тяхното излекуване, защото здравият човек не плаща. Така е
изградена масовата мисъл-форма, че някой друг
трябва да се грижи за
нашето здраве, а не всеки сам да се грижи за
проблемите на тялото си
чрез здравословен начин

Съмишленици
на живот, чрез разума си
- установяване и волево
премахване на причините
за проблема. Тази дълбоко втълпена нагласа, че
има специалисти, които
много по-добре знаят какви са нашите проблеми и
само те могат да ни освободят от тях, е типичен
пример за отсъствието на

не е тяхната ефективност,
т. е. здравето на човека,
а печалбата, която носят.
Т. е. новото и модерно
(разбирай носещо печалби) лекарство трябва да
отговаря на две основни
изисквания: да носи бързо, но краткокрайно облекчение и да има колкото се може по-малко вред-

мислене и показва поведението ни на зомбита.
Всеки може да си представи или да наблюдава
колко много хора посягат
ежедневно към лекарствата - това признак на
мислене ли е? Забележете, двигателят, който създава новите лекарства,

ни ефекти, за да е колкото се може по-дълго време печелившо. Много
действително ефективни
лекарства изчезнаха от
аптеките, защото не отговарят на задължителното
условие да носят печалби. Други нови и стари, но
действително ефективни

както е досега да се
делегират права на няколко избрани, които в крайна сметка си правят каквото на тях е изгодно.
Трябва да се даде възможност на хората да
заемат активна гражданска позиция по всички въпроси. И тук изявления от
рода на „хората не са
експерти и не разбират от

най-добре може да даде
отговор на този въпрос,
защото в крайна сметка
това е дълбоко лично
решение. Много би ми се
искало в България повечето хора да осъзнаят
ползите от осъществяването на такъв начин на
живот.
- Какви мерки смята
да предприеме „Жив

всичко" ми се струват
смешни и несериозни. По
мое мнение гласуването
по интернет е най-евтино
и най лесно осъществимо,
но това е въпрос, който
тепърва ще се обсъжда.
- Според вас подготвени ли са хората за
изграждане на родови
селища и родови имения?
- Мисля, че съществува един страх у хората
(включително и у мен) по
отношение на осъществяването на първата решителна крачка. От друга
страна, ако някой чака да
стане напълно готов за
нещо, той може цял живот да отлага, докато истинската причина е, че
просто не иска да го
направи. Затова смятам,
че всеки сам за себе си

дом" за опазване на природата и околната среда,
ще участва ли в някакви
програми със средства,
отпуснати от Европейския съюз?
- В сдружението имаме
много идеи и реализираме различни инициативи
по опазване на околната
среда и подобряване живота на хората. Работим в
тясно взаимодействие с
нашите пловдивски партньори от „Традиционна
култура и устойчиво развитие", с които осъществихме първия проект на
сдружението в Родопите
на име „Чрез приключение към знание". Проектът
беше спечелен по европейската програма „Младеж" и в момента тече
финалната му фаза. Като
партньори с карловското

сдружение „Обединение
за свободни инициативи"
реализирахме проекта
„Естетизиране на централната част с обособен кът
за детска игра в село
Ведраде". За в бъдеще
смятаме да сме още поактивни, но главна наша
задача си остава реализирането на проектите за
родови селища и родови
имения.
- Какво знаете
за родовото училище на академик Щетинин,
каква е разликата
между него и сегашните училища?
- Разликата е в
подхода към учениците и в отношенията учител ученик. За разлика например от
традиционните образователни системи, където забелязваме силен
стремеж към унифициране, при системата на Щетинин целта е учениците да
се изградят като мислещи
личности, като се поощряват специфичните таланти и се залага изключително на развитието на
творческите способности
и изграждането на характера. Целият този процес
се извършва в обстановка на равнопоставеност
между учителя и ученика.
За тези, които се интересуват от подробности, книгата на Щетинин я има в
интернет на адрес: http:/
/spiralata.net/.
- Как си обяснявате
големия интерес от страна на университети, научноизследвателски институти, учени от цял
свят към идеите на Анастасия и Владимир Мегре?
- Знам за много научни
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лечебни методи не могат
да намерят своето място
отново по същата причина - отсъствието на мислене и търсенето на гарантираната истина. Забележете, само при рекламите всичко е гарантирано. Да рекламираш лекарства е толкова престъпно, колкото да рекламираш цигари, алхокол и
наркотици - внушението
за съществуването на вълшебното хапче обезсмисля природосъобразния
живот. На тази маркетингова политика се подчинява една огромна в световен мащаб индустрия,
чиито годишни печалби
надвишават 700 милиарда
долара - как може да има
здрави хора, учудващо е,
че все още има живи
хора. Обърнете внимание,
че аптеките по улиците са
повече от хранителните
магазини. Това нищо ли
не ви говори, но нали
трябва да се мисли, и то
в разрез с общоприетото...
Допускате ли, че ако
хората се замисляха по
тези въпроси, всичко това
( и още много друго) ще е
реалност?
Йосиф ЙОРГОВ
центрове в света, където
се работи сериозно върху
тези идеи. Този интерес е
породено от факта, че за
първи път се появява реална и рационална алтернатива на съвременната
система и начин на живот.
По своята всеобхватност
и логическа обвързаност
тя превъзхожда всичко
познато ни до този момент. И не на последно
място, защото реалното
осъществяване на тези
идеи би превърнало земята в приказна райска градина.
- Какво представлява
според вас екологичната къща - къщата на
бъдещето?
- Тя трябва да е от
естествени материали и
по възможност да е построена от хората, които
ще живеят в нея.
- Защо хората, живеещи в родови имения, не
боледуват?
- Живеещите в родови
имения хора не са подложени на този непрекъснат стрес, на който са
подложени хората, живеещи в градовете. Вече е
доказано, че главната
причина за всички болести се намира в човешката
психика. Когато живееш
на такова място и ти е
спокойно на душата, става ясно, че е много трудно да се разболееш от
каквото и да е. Това,
съчетано с хармонията с
природата, чистия въздух
и вода, храната, която
сам си произвел, дава
най-добрия отговор на
въпроса ви.
- Как виждате бъдещето на България и света?
- Мисля, че бъдещето е
прекрасно, но само от нас
зависи прекрасното да ни
се случи по-скоро!
- Имате ли девиз?
- Напред и нагоре!
(Да направим България
райска градина!)
Интервюто взе
Атанас ПАНЧЕВ

