Опитът и практиката на
зеленчукопроизводителите позволяват да се направи изводът, че 99,9% от
хората с цялата си душа
възприемат идеята за родово имение. Където ще
спасят своя род, ще защитят роднините и близките
си, ще възпитават не пияници, наркомани, проститутки бандити, а истински здрави любими деца.
И въобще ще станат
истински свободни хора.
Където не ще ги управляват за разрушаване и
унищожаване, а те сами

по волята на душата и
сърцето си ще творят и
съзидават. Заедно със
своите деца и любими.
Където ще могат спокойно да умрат, като оставят

в наследство не рушащите се, течащи и вонящи,
изискващи постоянен ремонт и вложения каменни
чували, а богати и цветущи имения,чиято цена година след година ще нараства в прилични размери.
Всичко е добре обосновано в достъпна форма
от В. Мегре в серията от
книги „Звънтящите кедри
на Русия", особено в петата книга „Кои сме ние?"
Желаещите могат да се
убедят сами.
На стр. 3

Отговор на индианския вожд Сиатъл до
"президента на САЩ франклин^гтърс,
който през 1855 8. предлага на племето
дуамиш белите да купят земята им, а
те да се преселят в резерват
Големият вожд ни праща известие, че иска да
купи земята ни. Големият
вожд ни праща думи на
приятелство и добра воля. Това е много любезно
от негова страна, защото
ние знам, че той няма
нужда от нашето приятелство.
Ние ще
разгледаме
неговото
предложение. Защото
разбираме,
че ако не
продадем
земята си,
ще дойде
белият човек с пушката и ще
си я вземе
сам.
Но как
може човек
да купи небето? Или да
продаде топлината на земята? Такава представа е
чужда за нас. След като
ние не притежаваме чистотата на въздуха, нито
блясъците на водата, как
можете да ги купите от
нас?
Но ние ще вземе решение по въпроса. Големият
вожд във Вашингтон може
да вярва на думата на
вожда Сиатъл - те са така
сигурни както кръговратът
на годишните времена.
Моите думи са като звездите. Те не падат.
Всяка педя от тази земя е свята за моя народ.
Всеки сияен бор, всяка
песъчинка край брега,
всяка мъгличка в тъмните
гори, всяка поляна, всяко
жужащо насекомо е нещо
свято в мислите на моя

народ.
Сокът, който се стича
по дърветата, носи спомените на червения човек.
Мъртвите на белите
забравят родната си страна, когато белите отиват
нататък да бродят под
звездите. Нашите мъртви
никога няма
да забравят
тази земя.
Тя е майка
на червения човек.
Ние сме!
част от земята и тя е
част от нас.
Ухаещите
цветя са ни
сестри.
Сръндакът,
конят и големият орел
са
наши
братя. Планинските скали, тучните
ливади, топлината на конете и хората - всички
принадлежат към едно семейство.
И когато Големият вожд
във Вашингтон ни праща
известие, че смята да купи
нашата земя, той иска твърде много от нас. Големият
вожд ни казва, че е приготвил за нас едно място,
където ще можем да живеем удобно и приятно. Той
ще бъде наш баща, а ние
- негови деца. Нима това е
възможно? Господ обича
вашия народ. Той изостави своите червени деца.
Той изпраща машини на
белия човек, за да му
помага в работата, гради
му големи градове. Той
прави вашия народ все
по-силен ден след ден.
На стр. 8

Действието на подправките върху тялото и поконкретно върху храносмилането се възприема
много бързо от хората. В
подправките има вещества, които стимулират храносмилането, понижават
кръвното налягане или
действат добре на черния
дроб. Този вид въздействие на едно материално
вещество върху също материалното тяло е нещо
обичайно и привично за
нас.
Силата на науката за
лечение с подправки обаче не е в телесната сфера, а в мисловно-душевната. Подправките действат както на нашите умствени (духовни) функции
като способност за концентрация и мислене, памет, така и върху душевния ни свят - нашия емоционален живот. Най-вероятно е даже телесните
действия на подправките,
които проличават особено
при хронични оплаквания,
да възникват по обиколен
път през душевното въздействие. Дори класическата медицина, която в
областта на изследванията си съвсем не е толкова

традиционна, вижда все ние имаме тяло, душа и
по-ясно, че тяло, душа и дух - ние сме всичко това.
Някои учени изследодух образуват една неделима цялост. Не се казва ватели са дори на мне-

ние, че изобщо няма чисто
телесни болести, а че
всички са душевно обусловени: ако в душата цари хармония, не могат да
се появят болести. Когато
душата страда, тя изразява това в болести.
Подобна гледна точка
обяснява защо се поболяваме, когато имаме отрицателни чувства или натрапчиви мисли или тровим душата си. Болестта
може да води началото си
от всички тези три аспекта.
От това единство на
тяло, ум (дух) и душа
следва, че не е погрешно
да лекуваме единия аспект, като въздействаме
на другия. Душевните оплаквания могат да бъдат
облекчени чрез въздействие в телесната сфера
(напр.телесно ориентирани терапии, като дихателни упражнения) или в
духовно-мисловната
(напр. когнитивната психотерапия); по същия начин обаче телесните оплаквания могат да бъдат
лекувани чрез въздействие в душевно-мисловната сфера.
На стр. 6
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Като младеж м-р Фукуока
е напуснал родния си дом и е
дошъл в Иокохама, за да
стане микробиолог. Той станал специалист по болестите
върху растенията и в продължение на няколко години е
работил в лаборатория като
митнически селскостопански
инспектор. Именно в това
време, като млад човек на 25
години, м-р Фукуока е преживял това прозрение, което е
оформило основата за неговата работа, станало е негова
жизнена задача, тема на тази
книга „"Революцията на една
сламка". Той напуснал работата си на митницата и се
върнал в родното си село, за
да изпита на своите собствени полета жизнеспособността
на своите идеи.
Основната идея му дошла веднъж, когато той случайно минавал край старо
поле, изоставено и неразоравано в продължение на
много години. Там видял
здрави кълнове на ориз,
които пробивали през плетеницата от треви и плевели. Оттогава престанал да
залива с вода своето оризово поле. Той престанал да
сее ориза през пролетта и
вместо това засявал семената през есента направо

с продължение

Четиво

върху повърхността на почвата, както те би трябвало
да се разпръскват по естествен начин - просто да падат
на повърхността на почвата
от зрелите растения. Вместо
да унищожава плевелите с
помощта на разораване на
почвата, се научил да контролира техния брой по пътя
на постоянното поддържане
на повече или по-малко постоянното покритие от бяла
детелина и покриването с
оризова и ечемична слама.
Като се убедил, че такива
условия благоприятстват
развитието на културните
растения, м-р фукуока се е
старал колкото се може помалко да се намесва в живота на растителните и животинските съобщества на
своите полета.
В древни времена оризовите семена просто се разпръсквали по речната долина,
залята от вода в сезона на
мусоните. С течение на времето в долините на реките
започнали да правят тераси
за задържането на водата

след края на сезонния разлив. В съответствие с традиционния метод, който се използвал чак до края на Втората световна война, оризовите
семена се засявали във внимателно приготвен разсадник.
Компостьт и торът се разпръсквали по полето, което след
това се наводнявало, и след
разораването почвата на разсадника придобивала консистенцията на грахова супа.
Когато кълновете достигали
приблизително до 20 см височина, ръчно ги пресаждапи в
полето. Опитен фермер можел да засади около 0,13 ха
за ден, но почти винаги тази
работа се е извършвала от
много хора, които работели
заедно.
След като оризът бил пресаден, леко разрохквали междуредията, след това на ръка
плевили и често покривали с
тор. В продължение на три
месеца полето се заливало с
вода, като слоят вода над
повърхността на почвата достигал до 2,5 и повече сантиметри. Реколтата се събира-

ла на ръка със сърпове.
Оризът бивал свързан в снопове и оставян да се суши за
няколко седмици, след което
се овършавал на дървени или
бамбукови пръчки. От пресаждането до събирането на
реколтата всеки дюйм от полето бил като минимум четири пъти минат с ръка. След
прибирането на реколтата от
ориз полето се разоравало
повторно и от почвата се
правели плоски гребени с
ширина приблизително 0,5
метра, разделени от дренажни бразди. Семената на ръжта или ечемика се разпръсквали по повърхността на гребените и се заравяли в почвата. Такова сеитбообращение е било възможно само
при добро планиране на работата и постоянна грижа за
осигуряването на полетата с
органични торове и най-важни хранителни вещества. Интересно е да се отбележи, че
използвайки традиционния
метод, японските фермери
отглеждали ориз и зимни
зърнени култури всяка година

на едно и също поле в
продължение на столетия, без
да се намалява плодородието
на почвата.
Признавайки много ценни
постижения на този метод,
м-р Фукуока предполага, че
той включва в себе си някои
неща, без които може да се
мине. Той говори за свой
собствен метод като за метод
за „неправене на нищо" и
смята, че даже „неделният
фермер", като го използва,
може да отгледа достатъчно
храна за своето семейство.
Но той няма предвид, че този
метод за отглеждане на култури изключва всякакво усилие.
Неговата ферма се държи върху графика на редовната работа на работниците в полетата. Това, което се прави,
трябва да се прави своевременно и с разбиране. Ако
фермерът е решил, че на този
участък от земята трябва да
расте ориз или зеленчуци, и е
засял семена, то това означава, че той е поел върху себе
си отговорността за този участък от земята. Да разрушиш
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природата и след това да я
захвърлиш - това е безотговорно и пагубно.
През есента м-р фукуока
изсипва семена от ориз, бяла
детелина и зимни зърнени
култури едновременно на едно и също поле и ги покрива
с дебел слой оризова слама.
Ечемикът (или ръжта) и детелината израстват веднага, а
семената на ориза се намират
в покой до пролетта.
Докато зимните зърнени
култури растат и зреят на пониските полета, център на
активна работа стават градините по склоновете на хълмовете. Събирането на цитрусите продължава от средата на
ноември до април.
Ръжта и ечемикът се събират през май и се разстилат
за изсушаване за седем-десет
дни. След това ги овършават,
отвяват и се събират в чували
за изсушаване. Сламата се
разстила на полето, като покрива почвата. Водата се държи върху полетата за кратко
време в периода на юнските
мусонни дъждове, за да се
отслабят детелината и плевелите и да се даде възможност
на ориза да порасте през
сламеното покритие.

На стр. 4-5
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(Продължение от миналия брой)
- Може би трябва по
някакъв начин да се упражняваме? Да се разработят някакви упражнения?
- Би могло с помощта
на тренировки. Само че
знаеш ли, Владимир, има
още едно задължително
условие, за да бъде подвластен малкият лъч на
волята...
- Какво условие още?
- Непременно е необходима чистота на помислите, а силата на
лъча зависи от силата
на светлите чувства.
- Хайде пак! Сякаш
всичко беше започнало
да се изяснява... Какво
общо има чистотата на
помислите? Светлите
чувства?
- Те са енергията на
малкия лъч.
- Край, Анастасия. Вече не ми е интересно.
После ти ще добавиш и
още нещо.
- Вече ти казах основното.
- За казването си казала, но условията са
малко повечко. Дай да
си говорим за нещо друго. Нещо по-простичко.
***
По цял ден Анастасия
е заета с размишления,
с моделиране на всевъзможни ситуации, които
се разиграват в нашия
минал, настоящ и бъдещ
живот.

Анастасия притежава
колосална памет. Тя помни множество хора и
техните преживявания,
които е виждала в своите представи или с помощта на малкия си лъч.
Като гениална актриса
тя може да имитира походката им, гласа им и
да мисли като тях. Тя
концентрира в себе си
жизнения опит на множество хора от миналото и настоящето. Като
използва този опит, моделира бъдещето и помага на другите. Прави
това от голямо разстояние с помощта на невидимия лъч. Тези, на които оказва помощ под
формата на подсказване, решение или излекуване, дори и не подозират за нейната помощ.
После разбрах, че такива невидими с невъоръжено око лъчи, само
че с различна сила, излизат от всеки човек.
Академик Акимов ги е
снимал със специален
уред и е публикувал
снимките в списание „Чудеса и приключения". За
съжаление ние не можем да ги ползваме така, както може тя. В
науката явление, подобно на този лъч, се нарича торсионно поле.
***
Мирогледът на Анастасия беше необичаен и
интересен.
- Какво е това Бог,

Анастасия? Съществува
ли той? Ако да, тогава
защо никой не Го е
виждал?
- Бог - това е междупланетният Разум, Интелектът. Той не се намира
в единна маса. Едната
Му половина се намира
в нематериалния свят на
Вселената. Това е комплекс от всички енергии.
Втората Му половина е
разпръсната на Земята
във всеки човек. Тъмните сили се стремят да
блокират тези частички.
- Според теб какво
очаква обществото ни?
- В перспектива осъзнаване на цялата
пагубност на технократичния път на развитие и
връщане към първоизточниците.
- Искаш да кажеш, че
всички наши учени са
недоразвити същества,
които ни водят към задънена улица?
- Искам да кажа, че
чрез тях се ускорява
процесът, а значи и осъзнаването на неверния
път.
- И какво? Всички
машини и къщи строим
напразно, така ли?
- Да.
- Не ти ли е скучно да
живееш тук сама, Анастасия? Сама, без телевизор и телефон?
- Какви примитивни
неща назова току-що.
Всичко това човек е
имал още от самото на-

й е приятно да бъде
красавица. Анастасия се
разсмя.
- Най, най-красивата,
така ли? - отново попита
тя и като дете започна
да се бапамосва, ходейки по поляната и имитирайки ходенето на манекенките по подиум.
Стана ми смешно от
това как имитираше манекенка, замятайки крак
след крак при ходенето
и показвайки въображаеми тоалети. Започнах
да ръкопляскам и включвайки се в играта, обявих:
- А сега, уважаема
публика, внимание! Пред
вас ще се представи
ненадминатата, прекрасна гимнастичка, несравнимата красавица Анастасия!
Това обявяване я развесели още повече. Тя
излезе на средата на
поляната и направи невероятно салто първо
напред, после назад,
настрани, вляво и после
скочи много високо. С

чало, но в по-съвършен
вид. Имам го и аз.
- И телевизор, и телефон ли?
- Е, какво е това
телевизор? Апарат, с помощта на който на почти
атрофиралото човешко
въображение се поднася някаква информация
и се показват картинки и
сюжети. Аз мога с помощта на своето въображение да нарисувам
всякакви сюжети, всякакви картинки, да разиграя най-невероятните ситуации и при това
сама да участвам в тях,
да повлияя някак си на
сюжета. Ох, май неясно
се изразих, нали?
- А телефонът?
- Човек може да разговаря с друг човек без
помощта на телефона.
За това е необходима
само воля, желанието на
двамата и развито въображение.
едната ръка, хванала се
за клона на едно дърво,
един-два пъти се залюля
и прехвърли тялото си
на друго дърво. Правейки отново салто, започАз й предлагах да на кокетно да се покладойде с мен в Москва и ща под моите аплодисда се яви по телевизия- менти. После тя избяга
от полянката и се скри
та.
- Представи си, Анас- зад един храст. Усмихтасия, с твоята красота вайки се, Анастасия надти би могла да бъдеш ничаше оттам, като че
фотомодел, манекенка на иззад кулиси, очаквайки
с нетърпение следващосветовно равнище.
И тогава разбрах, че то представяне.
Тогава си спомних за
нищо земно не й е чуждо и като на всяка жена една видеокасета сьс

Концертът
в тайгата

записи на любимите ми
песни в изплънението
на популярни певци. Понякога вечер в каютата
и я гледах. Като си
спомних за тази касета,
дори без да мисля дали
Анастасия можеше нещо
да покаже, обявих:
- Уважаема публика,
сега пред вас ще излязат най-известните солисти на съвременната
естрада и ще изпълнят
най-добрите си песни.
Моля!
О, как сбърках в това, че не вярвах в способностите й. Последва
такова нещо, че... че
беше абсолютно невъзможно да се предположи. Анастасия, едва направила една стъпка иззад своите импровизирани кулиси, запя с гласа на Алла Пугачова.
Не, тя не пародираше
великата певица, не имитираше нейния глас, а
именно пееше, предавайки свободно не само
гласа, мелодията, но и
чувствата.
И все пак най-удивителното не беше това.
Анастасия акцентираше
на някои думи, добавяше по нещо свое, привнасяше допълнителни
щрихи, по-ярко осветяваше образите и песента на Алла Пугачова,
изпълнението на която
изглеждаше невъзможно да бъде надминато,
предизвика цяла гама
от допълнителни чувства. Например във великолепно изпълнената като цяло песен:

Живял нявга художник един,
къщичка имал и ленено платно.
Но той актриса обичал една,
тази, която обича цветя.
Продал тогава той своя дом,
продал картините и платната
и за всичките пари закупил
цяло море от цветя.
Следва
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В-к „Телеграф" в броя
си от 28 декември 2005 г.
на челна страница стряска читателите с огромно
заглавие: „Тайна секта изкупува имоти у нас". Пос-

ле на цели две страници
съобщава, че сектата е
руска, водачите й въртят
бизнес с книги и шишарки, а зарибените разпродават вещите си, за да
живеят в комуни без ток и
тоалетни, а телевизията и
телефонът просто били
забранени. Има и снимка
на къща модел, каквито
„анастасийците" щели да
строят в родовите имения.
Всъщност снимката е
илюстрация от книгата на
група американски автори
за екологичната архитектура Hand Sculpted House,
Chelsea Green Publishing,
USA, 2002.
„Телеграф" ни разкрива и други ужасяващи
подробности на забранената руска секта Анастасия, основана от сибирския бизнесмен Владимир
Мегре, която у нас действала no-скоро конспиративно като екодвижения с
три сдружения, основани
през 2004 г.: „Жив дом",
„Стоте дъба" и „Звънтящи
кедри". Първите две закупували терени за екоселища с пари с неясен произход, а последното въртяло алъш-вериш с книгите на Мегре, кедрови продукти и куп подобни щуротии. (А защо не с Хари
Потьр, магическите наколенници на д-р Ливайн
или крсмодиска с платените реклами, за които от
години ни зомбират националните електронни медии!)
Впрочем, макар и в
манипулативен план, „Телеграф" съобщава, че в
Русия книгите на Мегре за
Анастасия се продават в
многомилионни тиражи, а
руската преса определя
движението като „един сериозен търговски проект
за власт и пари".
Авторката на горната
серия публикации, някоя
си госпожица Ива Йосифова, намира, че между
движението Анастасия и
сектата на Висарион имало очебийна прилика и

Примери

Въдеше

хуманитарна и екологична
катастрофа. Нима промените в климата, озоновата
дупка, изчерпването на
От стр. 1
Сега се е появила
природните ресурси, скоНо както винаги, има светла мисъл. Дадени са
кът в цените на горивата
не са факти, над които сора, които се съмняват. знания за нейното осътрябва сериозно да се Именно за тях ще дадем ществяване. Освен това
замислим, или ще продъл- най-често срещащите се са съзрели всичките усжим сляпо да следваме доводи против тази идея и ловия. И най-важното,
този гибелен път, за да напълно очевидните обос- което е станало ясно на
дори търси намесата на може шепа алчни безумци новавания на тяхната не- всички: предишният жиДирекцията по вероизпо- да унищожат човешката състоятелност.
вот е ад, смърт за всеки
веданията, за да бъдат цивилизация и живота на
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ и за всичко. В това чисзабранени граждански планетата.
НА
ВЪЗРАЖЕНИЯТА ло - за рода, децата и
екодвижения, споделящи
В книгите на Мегре за ПРОТИВ ИЗГРАЖДАНЕ- внуците.
идеите на Владимир Мег- Анастасия никъде не се
О НА РОДОВИ ИМЕНИЯ
Къде ще учат децата?
ре, защото, пропагандира отказ от
Кой ще ги лекува?
видите ли, постиженията на техниНе мога да напусна раОтговор: Там е рабонарушавали ческия прогрес, а тъкмо бота. Няма от какво да тата, че в нашите училиЗакона за обратното - използването живее семейството ми.
ща децата не се учат, а
в е р о и з п о - им за благото на общестОтговор: И сега няма се израждат. Попитайте
веданията. вото. Предлагат се идеи с какво да се живее. ги самите тях. В природАко въпрос- за съхраняване на почве- Имението ще осигури ните условия, в естестната дама е ното плодородие и създа- нормален, богат, сит, вена среда и информачела книги- ване на самовъзстановя- щастлив живот. Приро- ционно поле те ще разте на Мег- ващи се екосистеми, за дата е направила всич- цъфтят и ще преумноре, значи е използване на възобновя- ко, така че един хектар жат многократно своите
чела, както еми енергоизточници и да осигури това за цял знания и способности.
дяволът че- скъсяване на хранителни- род.
Правилно родилите се и
те Еванге- те вериги. Да, месоядстНямам средства за изг- израсналите в родовите
лието, а ако вото не се препоръчва в раждането на родово име- имения деца са хиляди
не ги е чела книгите на Мегре и това ние.
пъти по-способни от
- толкова явно не се харесва на
Отговор: Опитът на де- своите връстници, коипо-зле. За- тези, които искат да ядат сетки милиони зеленчу- то са се родили и израсщото поръч- ближните си.
копроизводители е до- ли в града. Светът е
ковата журЩо се касае за тайните казал, че дори и без устроен така, че за чоналистика
покупки
на имоти от „анас- стотинка, само със соб- века изобщо не е естессамо тъжно
тасийците",
всъщност ста- ствения си труд за ня- твено да боледува. Бони напомня
колко години може да ледува само при неесбиблейска- ва дума за изоставени и се изгради прекрасна тествени условия и с
ерозирали
селскостопанта история
лоши мисли в главата.
градина.
на Юда и ски земи в обезлюдения
Тук
действа
законът:
район на Странджа - Са30-те сребърника. За нас кар. Защо закупуването и последните ще станат
по-интересно е обаче да на апетитни райски кътче- първи. Докато богатите
узнаем кой се страхува от та българска земя от чуж- мислят, бедните отдавна
идеите за изграждане на денци с цел спекулативна вече са изградили граекообщество, изложени в печалба по цени, непосил- дини и са спасили рода
книгите на Мегре.
и.
ни за обикновения бългаСлед като въпросната рин (виж стр. 4 на същия
Не успяваме да обра„журналистка" от в-к „Те- брой на „Телеграф"), да е ботваме 600 кв.м, а тук е
леграф" отказва катего- богоугодно дело, а право- хектар. Няма да се спрарично да се срещне с то на българските гражда- вим.
представители на екодру- ни да притежават късче от
Отговор: Затова е нужество „Жив дом", въз- своята родина да се обя- жен хектар, а не шестсползваме се от трибуната вява за религиозно сек- тотин метра, за да дейсна нашия вестник, за да тантство.
тва на него принципът на
дадем отпор на тиражните
Още повече, когато чле- тайгата. В която никой
долнопробни манипула- новете на нашето екосд- не подобрява, не обра- Природата е най-добриции.
ружение не декларират ботва, не копае. Но яго- ят лекар. Тя предотвраПърво - хората, черпе- принадлежност към никоя дите, гъбите, орехите и тява всички болести.
щи идеи от книгите на религиозна общност и са др. са в излишък и са Растенията в имението
Мегре, не са секта от еднакво толерантни към много по-вкусни и по- са способни да напрарелигиозни фанатици, а различните религии. По полезни от отгледаните вят това за целия род.
ядро на зараждащо се конституция светската в лехите.
Тъй като ще има и прегражданско движение за държава е отделена от
Селският живот, колхо- ходен период, ще съизграждане на екообщес- религията и гражданите зите, совхозите, ферми- ществуват лечебни учтво като алтернатива на са свободни в избора си те, даже градините не са реждения и училища.
потребителското общест- да бъдат атеисти или вяр- дали и стотна част от Човек сам ще избира
во.
ващи, но тяхната връзка с това, което се предпола- къде да се лекува и къде
Второ - никъде в книги- Бог не е наложително да га, че ще има в родовите да учи. И при кого.
те на Мегре не се говори се осъществява само и имения. Хората от селата
Аз обичам своята рабоза отказ от собственост, а единствено чрез Главното са също толкова нещаст- та. Къде са гаранциите,
напротив, декларира се мюфтийство или Светия ни и болни, както и в града. че там ще бъде по-добре?
законното право на всеки синод. Защото сътворени- Защо това изведнъж ще се
Отговор: Много добгражданин да притежава ето на живота на планета- промени в родовите име- ре. Обичайте я за здракъсче от своята родина - та далеч е предшествало ния?
ве. Градове също ще
парцел от поне 1 хектар появата на различни реОтговор: Има закон - има. Само че съвсем
собствена земя, на която лигии и човек успешно е мисълта е материална. В различни: чисти и пода изгради своето родово общувал с Бог и без тях- бившия селски живот лезни за хората. Добре
имение - собствено жиз- ното посредничество.
никой не е мислил за е, ако вашата работа не
нено пространство, къдеДа, хората се събуждат създаването на рай на вреди на околната срето сам ще може да осигу- и искат да се върнат към земята - родово имение да, на Природата и Чорява своите жизнени пот- живот в хармония с кос- и обединение на имени- века. И не носи в себе
ребности и да живее щас- мическите закони. Събу- ята в родови селища. Не си потенциална опастлив и свободен, в любов дените ще стават все по- го е имало знанието, как ност за тях. Както Черкъм семейството и хармо- вече и човечеството ско- правилно да се износват нобилската АЕЦ и т.н.
ния със законите на Тво- ро ще поеме спасителния и раждат деца. Да се Освен това вие не сте
реца.
път за устойчиво разви- отглеждат ягоди, зеле- сам (сама). Вие имате
Владимир Мегре не е тие. Ние само можем да нина, плодове, зеленчу- семейство, на което са
първият, който е достиг- бъдем горди с това, че ци. Не са знаели много нужни естествените,
нал до прозрението, че сме между първите, поже- от това, което е известно нормални условия. Децата трябва да се ражконсуматорското общест- лали добро бъдеще за сега.
во превръща човека в роб България и нашите деца.
Имало е съвсем раз- дат в именията и да
растат поне до десетгона една чудовищна машиАко някой от вас, драги лични мисли: как да се
на за трупане на пари с читатели, попада в група- добереш до града, до дишната си възраст съцената на човешкото здра- та търсачи на духовното топлата квартира с тоа- що там. Вие не бихте
ве и унищожаването на ' (т.е. мислещи хора) и слу- летна и топла вода. Да искали вашите деца и
неговата жизнена среда. чайно още не е чел книги- си близко до удоволст- внуци да бъдат стотици
Неговите идеи са само те на Мегре, препоръчва- вията. Идеологията е би- пъти по-глупави от обикедно от проявленията на ме ви все пак да ги ла различна, насочена новените деца в близко
бъдеще. А и за вас саалтерглобализма.
прочетете, за да разбере- към унижаване на селоПоложителното тук е те кой и защо ви манипу- то и възхвала на градс- мите е полезно поне за
кия живот. Тези мисли
обаче, че се предлага лира.
са завладявали всички.
реален модел за устойчиво развитие и предотвраЕКОСДРУЖЕНИЕ И те са се осъществяватяване на задаващата се
„ЖИВ ДОМ" ли.
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известно време да се
измъкнете от изкуствената среда.
Помислете, може би
ще можете да изпълнявате своята работа още
по-добре в родовото
имение. Тъй като съвременната техника, връзки, електроника позволяват да се работи на
всяко място.
В моя дом са се родили
моите деца и внуци. Тук е
тяхната Шамбала, пространството на любовта.
Имаме и вила. Разбира се,
не е на хектар, но ни е
достатъчно.
Отговор: Изследвайте
своя род. Сега, в изкуствената среда, практически всички родове
вървят към спад, изчезват. Но никой не ви кара
да напускате апартамента. Оставете го за себе
си. Но ако не искате да
загубите децата, внуците, рода, дайте им възможност да поживеят в
естествени условия. Погледнете децата в гората,
на брега на реката, морето. Никой от тях даже
няма да си спомни за
своите най-добри играчки.
Апартаментът и домът ще се разрушат след
50-70 години. И какво
ще оставите за потомците? Развалини и главоболия. А цената на
родовото имение ще
расте от година на година. И ще дава все повече приходи, каквито
средният човек в града
никога няма да заработи. Това е истинска родина, която не се продава и постоянно процъфтява. Тук вие ще бъдете
погребани и отново ще
се родите. Вие ще оставите на потомците си
рай на земята, сътворен
от вас, а не квартира
развалина и могила на
градското гробище, която обикновено бива унищожена след 15-20 години.
Как ще успея да защитя
своите деца и близки? В
апартамента можеш да се
скриеш. Да извикаш полиция.
Отговор: Там е работата, че градският човек
принципно не може да
защити даже своите деца. Погледнете сводките
за престъпленията. Колко хора загиват, изчезват, попадат в робство?
А бясно растящият тероризъм, от детските
градини и ясли до разрушаването на Пентагона, който харчи за своята защита повече от
300 милиарда долара годишно. И това не го
спаси. Няма какво да се
каже и за полицията.
Човекът постоянно е потиснат, даже не се и
усмихва. Откъде да се
вземе любовта? В родовите имения не може да
има никакъв тероризъм,
потискане на човека,
унижение. Той е щастлив, весел, в него се
пробужда любовта енергията на живота на
Земята.

