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АБОНИРАЙТЕ СЕ!
Уважаеми читатели прия-

тели, особено сме щастли-
ви да ви съобщим, че
нашият-ваш вестник е
включен в каталога на
Български пощи за идната
2006 година под номер 6 1 8 . Всеки, който
желае да получава изданието в дома си, в
родовото си имение, на който и да е
постоянен адрес, може да отиде до най-
близкия пощенски клон и да внесе сумата за

I избрания от него период. Вярваме, че нашите
сътрудници и съмишленици ще направят
възможното техни близки, познати, роднини,
на които не им е безразлично бъдещето на
човечеството, също да станат наши абонати.

IЦените за единствения специализиран наци-
онален седмичник с уникална тематика са: за
годината, 52 броя - 24 лева; за 6 месеца -
12 лева; за 3 месеца - 6 лева; за 2 месеца
- 4 лева, и за 1 месец - 2 лева.

Молитва
0, Боже, направи ме оръдие на твоя Мир,

където има омраза, направи така, че да обичам;

където има обида, направи така, че да дам прошка;

където има съмнение, направи така, че да храня Вяра;

където има мрак, направи така,

че да озарявам със Светлина;

където има тъга, помогни ми да намеря Радост.

Помогни ми да не ламтя за толкова много,

да бъда обичан... и да обичам!

И тогава чудесата няма да имат чет!

Свети ФРАНЦИСК от Асизи
- защитник на еколозите

ЖИВОТ БЕЗ СТРАДАНИЕ
Защо вестникът се

казва „Родово имение"?
Най-вече заради това,
че ние всички мечтаем
да живеем с най-близ-
ките си хора на едно
място, незастрашавано
от нищо външно. В
него да живеят и наши-
те бъдещи поколения.

Мечтата е красиво
нещо. Тя би могла да се
превърне в цел, а тога-
ва животът ни започва
да се мени. Дори старе-
цът, придобил нова цел-
мечта, се възражда към
живота. Нашата цел е
да живеем сигурно и
приятно. Да подсигу-
рим бъдещето си и
това на децата. А в
израза „Родово име-

ние ние намираме
всичко това. И естест-
вено нашата цел се
превръща и в заглавие
на вестника, който мо-

же би ще показва на
хората различните стра-
ни на това място за

Дали наистина на

света има място, къде-
то можем да живеем
спокойно със семейст-
вото си, да посещаваме
съседите си и в осно-
вата на живота ни да
лежи спокойствието и
радостта? Може и да
има такова място, но
едва ли ние ще отидем
да живеем там. То ся-
каш или е много дале-
че, или трябва да чака-
ме много, за да се
осъществи. Казваме си
- за да живеем спокой-
но, трябва всички пок-
рай нас да живеят спо-
койно. Дори да съгра-
дим семейното гнездо,
все се намира нещо
или някой,
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ПЪЛНОЦЕНЕН, ЩАСТЛИВ ЧОВЕК ДОМ ОТ СЛАМА

Михаил Петрович
ШЧЕТИНИН е член на
Руската академия на об-
разованието, създател
на „Руското родово учи-
лище".

Роден е на 17 октом-
ври 1944 г. в село Нови

Бирюзяк, Кизлярски ра-
йон, Дагестанска АССР.
Завършил е Саратовс-
кия държавен педагоги-
чески институт.

През 1974 година е
директор на училище в с.
Ясние зори, Белгородска
област, където започва
да се занимава с педа-
гогически експерименти,
като развива идеята за
създаването на учени-
чески комплекси, в кои-
то се отделя голямо вни-
мание на музиката, пее-
нето, хореографията.

Носител е на много
награди за принос в
образованието в Украй-

на и Русия. През 1991 г.
е обявен за „заслужил
учител на Русия". Съща-
та година става акаде-
мик в Руската академия
на образованието.

През 2000 г. неговият
оригинален модел за учи-

лище на бъдещето полу-
чава широка известност.

Учебният център на
акад. Шчетинин е вече
толкова популярен, че на
приемния изпит през тази
година са се явили повече
от 4 хиляди кандидати.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
* Всички здрави деца са изначално талантливи,

затова системата за обучение трябва да е
базирана на вярата в потенциалните възможности
на всяко дете.

* Училището да създава условия за всестран-
но, хармонично развитие на личността. Развити-
ето на интелектуалните способности при децата
е основано на два взаимосвързани начина на
възприемане - логически и образен, основан на
чувствената форма на възприятие. WQНа

Красимир НОТЕВ
Допреди 60 години

покривите на къщите са
се покривали основно
със слама. Сега този тип
строителство се е запа-
зил предимно в т. нар.
трети свят. А може ли да
се построи стена от сла-
ма? Има ли опити за
такова строителство?
Може ли сламата да се
използва за строителен
материал? Отговорът е -
може!

Идеята за екологично
строителство от природ-
ни материали съществу-
ва по света от 20-ина
години. През това време
са построени стотици

екологични жилища в
Америка, Канада, Авст-
ралия, Франция, Чили,
Мексико, Русия и др.

Въпреки това скепти-
цизмът на „традиционни-
те" строители, архитекти
и инженери не затихва.
Но сламените стени из-
държат не само на кри-
тиките, но и на огромни
натоварвания. Според ка-
надски изследвания сте-
на, иззидана от бали
слама с височина 2,5
метра и широчина 3,5
метра, издържа верти-
кално натоварване до
8000 кг и странично на-
товарване до 325 кг.
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Уважаеми читатели, от
следващия брой на вест-
ника започваме публику-
ването на втората част на
8-ата книга на Владимир
Мегре „Новата цивилиза-
ция". В нея авторът раз-
казва за препоръката на
дядото на Анастасия да
бъде учредена родна пар-
тия, основана на идеите
на неговата внучка. В.
Мегре обяснява принци-
пите, структурата и пър-
востепенните задачи на
партията, чиято цел е да
върне на народа естест-
вения начин на живот и
обредите, способни да
съхранят любовта в се-
мействата завинаги.

РИ

ОT „РОЗОВИЯ БЛЯН" КЪМ ДЕЙСТВИЕ
вю с Василий Иванов, жител на селище с родов"

Въпрос: Как се прех-
ранват тези, които вече
живеят в селището?
Вероятно трябва да
имаш някакви спесте-
ни пари, за да прежи-
вяваш на първо вре-
ме?

Отговор: Така е,
имаме си спестявания.
Можеш да продадеш
имот или да го дадеш
под наем. При всеки
изборът е различен, но
дори и да нямаш сред-
ства, когато живееш в
родово имение, прак-

тически нямаш разхо-
ди.

В.: Може ли да се
построи къща, без да
имаш спестявания?

О.:Не! Поне някакви
спестявания трябва да
имаш. Отначалото ние
живяхме в общ дом, но
можеш да живееш на
палатка, даже в кола...
А при строеж на къща
помощта на съседите е
почти задължителна. Хо-
рата помагат. Дори и да
нямат опит в строител-
ството, те се включват с

удоволствие. В някои
случаи е добре да се
уговориш със съседа си
да ти даде останали от
неговия строеж матери-
али, а в други, когато
работата е повече, е по-
добре да платиш. Да
строиш къща в родово
имение не е шега работа
и всеки осъзнава, че с
новите съседи ще живее
години наред, затова и
отношението към рабо-
тата и помощта е раз-
лично.
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Съществуват множество оз-
дравителни програми и мето-
дики, които убедително пот-
върждават неограничените въз-
можности на нашия вътрешен
лекар, нашия организъм, ако
той започне да работи в хар-
мония с природата. Специално
място в тези оздравителни
програми се отделя на процеса
на позитивното мислене. Осо-
бено сега, когато е разкрита
великата тайна на забравената
по чужда воля ведическа циви-
лизация - нашата генетика на
вечната младост.

Дълбоко убеден съм в то-
ва, че ако помислите бъдат
устремени към реалната дейс-
твителност, свързана с безс-
мъртието и вечността, тогава
ще се появят желанието и
силата на волята за преодоля-
ване на сложностите в раз-
лични програми за работа
върху себе си. Коренно ще се
промени представата за сми-
съла на живота и задънената
ситуация с необоснованото и
нелогично преминаване в не-
битието. Ще приведа пример
от моята пропагандистка прак-
тика.

Веднъж срещнах жена на
моята възраст, която, както и
повечето хора, се намираше в
робството на стереотипното
мислене. Безизходността на

наближаващия финал се усе-
щаше в песимистичната нагла-
са. Някога, в далечната мла-
дост, аз й бях посветил след-
ните стихове:

ОЧИ
Ах, какви очи!
Две близначки-сестри.
Два пламъка привличащи,

зовящи,
от които се топли сърцето.
Стига само да те погледнат,
веднага започва кръвта

да кипи.
За един само поглед такъв
бих отишъл накрай света.
Бих отишъл след нея аз там,
където светят

тези две звезди.
И погледът омайващ

на любовта
би ме държал до ранни зори.
Бих целувал аз пъти безброй

тъмната пропаст на
вълнуващите очи.

За голямо съжале-
ние тъмната пропаст
на вълнуващите очи на
моята позната отдавна
е угаснала и преждев-
ременната старост,
множеството всекид-
невни проблеми са
свършили своята ра-
бота. Трябва да й се
отдаде заслуженото, тя
внимателно изслуша
моята информация за
настъпването на меси-
анското време, време-
то на новата цивили-
зация, която се въз-
ражда успоредно с

отиващата си стара цивилиза-
ция. На мен ми се стори, че
съм успял да я убедя в настъп-
ването на новата ера на все-
общото прозрение. Във всеки
случай бях доловил онова пла-
мъче на надежда в очите й, на
които някога бях посветил
незабравимите за мен поетич-
ни редове.

Проблема на преждевре-
менната старост обсъждахме в
кръга на анастасийците едино-
мишленици и сме стигнали до

Ефим КУШНЕР
този смайващ извод. Не е
далеч часът, когато тази мно-
гобройна армия „старци" и
„старици" вместо „охкания" и
„ахкания" по отминалата мла-
дост ще включат своя интелект
в процеса на позитивното мис-
лене. Те не само ще добият
кураж, не само ще премахнат
товара на изминалите години,
но и ще насочат всичките си
помисли към прекрасното бъ-
деще. Ще помогнат със своето
ново мислене на своите внуци
и деца да намерят вярата в
богообразния човек, а не чо-
века-роб, който няма предста-
ва за смисъла на живота.

Тези безсмислени разгово-
ри по пейките за болести и
погребения, лекарства и загу-
бената младост ще се сменят
с разговорите за вечността и
построяването на родови име-
ния. Промяната на тематиката
при общуването на „старците"
и „стариците" така ще подхра-
ни положителната енергия, от
която наистина всичко наоко-
ло ще засияе. Това време не
е далече, то чука на прозореца
на всеки землянин.

Въпрос: Едва ли религиоз-
ните конфесии ще се примирят
с философските възгледи на
Анастасия. Къде е той, моделът
на примирението?

Отговор: Работата е там, че
моделът на примирение е вече

създаден от светлите сили на
Твореца и сибирската богиня.
Мегаполисите на бъдещите еко-
логични селища успешно ще
решат този като че ли нераз-
решим проблем.

Ще се постарая да поясня
със следния пример. Аз пред-
ложих на един равин да се
запознае с книгите на В. Мег-
ре. След прочитането на пър-
вата книга „Анастасия" той
възприе съдържанието като
мистика. След известно време
аз му обясних същността на
изграждането на родовите име-
ния. Той не само с интерес
изслуша, но и се запали с
желание да построи цяло еко-
логично селище.

Неволно си спомних думи-
те на Анастасия за това, че
онази енория на свещенослу-
жителя ще остане многоброй-
на, където енориашите с про-
поведите ще бъдат призовава-
ни към построяването на родо-

ви имения, а по-точно към
възстановяването на рая на
Земята.

Представете си за миг еко-
логичния град на обозримото
бъдеще. В инфраструктурата
на едни такъв мегаполис наред
с различните културни центро-
ве ще има църква, джамия,
синагога, будистки храм. Енер-
гията на любовта и чистите
помисли ще започне да пази
общността от хора на този
божествен град от всякаква
агресия и всякакви религиозни
разногласия ще се разрешат
на основата на взаимното раз-
бирателство. Това ще се случи
през започналия преходен пе-
риод. В по-далечно бъдеще
още повече ще изчезнат всич-
ки религиозни разногласия, тъй
като ще се появи поколение от
хора с интелекта на Анастасия,
с интелекта на самия Творец.

Следва

• • ' • • • • • - : ,

ВЛАДИМИР MEITE

АНАСТАСИЯ звънтящият кедър
Според твърдениятд нд АНАСТАСИЯ В текстд нд КНИГАТА СА

заложени съчетлния от Букви и КОМБИНАЦИИ ОТ думи,КОИТО
В Л И Я Я Т БЛАГОТВОРНО Н Л ХОРЛТЛ. ТОВА влияние може дд къде
усетено сдмо по време нд четенето, КОГАТО НД слух* не въздействлт
звуци, които се ИЗДАВАТ ОТ изкуствени уреди и мех*низми.

естествените звуци-пеенето нд птиците, ромоленето нд дъждд,
шумоленето нд листдтд нд дърветдтд-помдгдт зд положителното
въздействие.

Даже в мъничко пар-
ченце кедър благодат-
ната енергия за човека
е повече, отколкото във
всички сътворени от чо-
вешка ръка енергийни
инсталации на Земята,
взети заедно.

Кедърът приема чрез
Космоса излизащата от
човека енергия, съхра-
нява я и в необходимия
момент я отдава. Отда-
ва я при недостиг от
положителна енергия в
Космоса, което означа-
ва - в човека и във
всичко живеещо и рас-
тящо на Земята.Срещат
се, но много рядко кед-
ри, които натрупват, но
не отдават събраната
от тях енергия. След
петстотин години живот
те започват да звънтят.
Със своя тих звън да-
ват знак, че са готови
да бъдат взети от хора-
та, да бъдат отсечени и
използвани заради нат-
рупаната енергия на Зе-
мята. Със своя звън
кедърът се моли. Моли
се три години. Ако не
се докосне до живите
хора, тогава след три
години той, лишен от

възможност да отдаде
натрупаното посредст-
вом Космоса, губи въз-
можността да отдава
тази енергия непосред-
ствено на човека. Тога-
ва той започва да я
изгаря в себе си. Този
мъчителен процес на
изгаряне (умиране) про-
дължава двадесет и се-
дем години.

Наскоро ние открих-
ме такъв кедър и спо-
ред нас той звънти ве-
че две години. Звънте-
нето му е тихо. Много
тихо. Може би се опит-
ва да разтегли своята
молитва за по-дълго
време, но на него му
остава само една годи-
на. Трябва да го отсе-
чем и да го раздадем
на хората.

Старецът говори дъл-
го, а и аз, кой знае
защо, го слушах. Гласът
на този странен сиби-
ряк звучеше ту със спо-
койна увереност, ту
много развълнувано. И
когато той се вълнува-
ше, бързо, като че ли
свирейки на някакъв
музикален инструмент,
шлифоваше с крайчета-

та на пръстите си сво-
ето парченце кедър.

На брега беше студе-
но. От реката духаше
есенен вятър. Студени-
ят вятър сякаш на пори-
ви пронизваше белите
коси на непокритите
глави на старците, но
овехтялата куртка и ри-
зата на говорещия про-
дължаваха да бъдат раз-
копчани. Той все шли-
фоваше с крайчетата
на пръстите си висящо-
то на откритите му за
вятъра гърди и продъл-
жаваше да се опитва да
обясни значимостта му.

От кораба слезе на
брега сътрудничката на
моята фирма Лидия Пет-
ровна. Тя каза, че всич-
ки вече са на борда и
очакват да завърша раз-
говора си. Аз се сбогу-
вах със старците и бър-
зо се качих на кораба.
Не можех да изпълня
молбата им по две при-
чини: задържането на
кораба на пристана за
още три денонощия ще-
ше да бъде голяма за-
губа, а и всичко, казано
от тях, тогава смятах
за излишно суеверие.

На следващия ден
сутринта по време на
оперативката изведнъж
видях, че Лидия Пет-
ровна си играе с пар-
ченце кедър, висящо на
гърдите й. По-късно ми
разказа, че когато аз
съм се качил на борда,
тя останала още малко
на брега. Видяла, че
старецът, който разго-
варял с мен, когато аз
бързо съм се отдалеча-
вал от тях, гледал с
притеснение ту след
мен, ту своя другар и
говорел развълнувано:

- Но как така? Защо
те не осъзнаха? Изоб-
що не мога да говоря
на техния език... Не
можах да ги убедя... Не
можах! Нищо не се
получи! Нищо не се
получи. Защо? Татко,
кажи ми?

По-възрастният сло-
жил ръката си на рамо-
то на своя син и му
отговорил:

- Не беше убедите-
лен ти, сине. Те не
можаха да осъзнаят
смисъла.

- Когато се качвах по
трапа на кораба - про-

дължи Лидия Петровна,
- старецът, който разго-
варяше с теб, изведнъж
хукна след мен, хвана
ръката ми и ме свали от
трапа на тревата. Той
забързано извади от
джоба си връвчица, на
която беше завързано
това кедрово парченце,
окачи ми го на врата,
като със своята и моята
длан го притисна към
гърдите ми. Дори усе-
тих някакво потрепер-
ване в тялото. Някак си
бързо той извърши
всичко това и нищо не
успях да му кажа. Кога-
то вече си тръгвах, той
вървеше след мен и
говореше: „На добър
път! Бъдете щастливи!
Заповядайте пак след-
ващата година! Всичко
най-добро, хора! Ние
ще ви чакаме! На добър
час!"

Когато корабът по-
тегли, старецът още дъл-
го махаше, след което
седна на тревата. Аз ги
погледнах през бинокъ-
ла и какво да видя:
старецът, който разго-
варяше с теб и после
ми даде това парченце
кедър, седеше на тре-
вата, а раменете му
потреперваха. А по-въз-
растният, с дългата бра-
да, беше леко приведен
над него и го галеше по
главата.

* * *
В търговски задъл-

жения, счетоводни
сметки, банкети в чест
на приключване на ми-
сията аз дори и не си
спомнях за сибирските
старци.

Когато корабът се
върна в Новосибирск,
получих много силни
болки. Поставената ди-
агноза беше язва на
дванадесетопръстника и
остеохондроза в гръд-
ната област на гръбнач-
ния стълб.

В тишината на ком-
фортната болнична стая
бях заобиколен от все-
кидневно суетене. Лук-
созната едноместна
стая ми осигуряваше
необходимото спокойс-
твие, за да анализирам
резултатите от четири-
месечната експедиция
и да направя бизнес-
план за бъдещето.

Странното беше, че па-
метта ми сякаш отдале-
чаваше всички събития
и изваждаше на преден
план двамата старци и
казаното от тях.

По моя молба в бол-
ницата се доставяше
всевъзможна литерату-
ра за кедъра. Съпоста-
вяйки прочетеното с чу-
тото, аз все повече и
повече бях поразен и
започвах да вярвам на
казаното от старците.
Все някаква истина
трябваше да има в ду-
мите им. А може би
всичко беше истина?

Следва
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В ТЪРСЕНЕ НА ИЗГУБЕНИЯ КИВОТ
Красимира СТОЯНОВА

(Продължение от мина-
лия брой)

Мисля си, че каквото и
да ми се случи занапред,
едва ли ще изпадна пов-
торно в състоянието, в
което се намирахме тога-
ва. Очите ми виждаха не-
що, което разумът ми ка-
тегорично отказваше да
приеме. Напрежението бе-
ше толкова голямо, че в
един момент мозъкът ми
изключи и изпаднах в ня-
какво вцепенение. Нищо
не усещах. Имах само
очи, които попиваха всич-
ки детайли на стоящите
пред нас фигури. Толкова
добре съм ги запомнила,
че сякаш и сега ги виждам
пред себе си...

Бяха фигури на мъже.
Единият, който стоеше
прав от лявата страна на
скалата спрямо нас, бе-
ше много възрастен, зап-
рилича ми на библейски
старец, така както ху-
дожниците рисуват Мо-
йсей. Имаше бяла, спус-
ната до раменете коса и
бяла брада. Облечен бе-
ше в дълга бяла роба.
Лявата му ръка беше
спусната покрай тялото,
а дясната беше протег-
ната към нас. В дланта
си държеше нещо кръг-
ло, като топка, като
уред...

По-вдясно и по-горе,
почти до върха на скала-
та, се виждаше втората
фигура. На мен ми зап-
рилича на фараон спо-
ред представата, която
тогава имах за древните
египетски царе. Изглеж-
даше на възраст около
30-33-годишен. Седеше
на трон, но това не е
много точно. По-скоро
беше някакъв стол с ле-
ка конструкция, с тънки
крака и с облегалки за
ръцете. Противно на мо-
ите представи фараонът
не беше кръстосал ръце-
те с царските отличия
пред гърдите си, а ги
беше поставил на обле-
галките на стола. Крака-
та му, плътно един до
друг, бяха спуснати пред
него. На главата си има-
ше корона, която предс-
тавляваше някакъв ко-
нус, разширяващ се от
главата нагоре. Имаше и
още нещо отстрани на
този конус, над ушите,
някакви удължения като
връвчици, антени... нещо
подобно.

И колкото и да е неве-
роятно, фигурите не ми се
видяха страшни. Имаха
сериозни, нормални изра-
жения и симпатични лица.

Изображенията стояха
на скалата около 20 мину-
ти - достатъчно време, за
да ги разгледаме добре и
да ги запомним. След това
скалата „угасна", стана
отново тъмна и всичко се
покри с непрогледна тъм-
нина.

Когато се посъвзехме,
се втурнахме към палатка-
та, събрахме си светка-
вично вещите и без да
говорим, заслизахме по
пътечката към града, като
си светехме само с едно
фенерче. Движехме се ка-
то насън и не усещахме,
че клоните на храстите и

дърветата ни драскат по
лицата и ръцете. Когато
забелязахме първите свет-
лини на града, започнах-
ме да се отпускаме и да
се успокояваме. В хотела
вече можехме и да гово-
рим.

Какво беше това чудо?
Масова психоза или нещо
друго? Ние не знаехме
защо трябва да стоим
пред тази скала. Ванга не
ми каза, че ще наблюда-
ваме фигури. Каза ми са-
мо да наблюдаваме лъчи-
те на слънцето и луната.

Поради роднинството
ми с Ванга човек може да
допусне, че аз съм повли-
яна от нея и ми се при-
виждат разни изображе-
ния. Но ние бяхме петима
души - различни по годи-
ни, по образование, с
нормална психика и се
оказа, че сме наблюдава-
ли една и съща картина.
Това как да го обясним? И
защо Ванга ни изпрати на
това място? Чии са тези
изображения и защо се
появиха?

На другия ден потег-
лихме за София с натежа-
ли от въпроси и емоции
глави. Веднага отидох на
Рупите да разкажа на Ван-
га за видяното. Беше й
много интересно, но не ми
каза нищо повече, не нап-
рави никакъв коментар.
Поведението й ми се стру-
ваше странно, след като
тя ме изпрати на това
вълнуващо приключение,
но явно преживяването е
било достатъчно. Повече
едва ли щяхме да поне-
сем.

След около месец хо-
дихме отново на мястото
в планината, но повече
нищо не видяхме и експе-
дицията ни завърши съв-
сем безславно. Остана са-
мо един ярък спомен за
едно необикновено явле-
ние, което не може да се
обясни. Засега... Но може
да се правят предположе-
ния, да се създават хипо-
тези. Вече 22 години аз
продължавам да търся от-
говорите на многобройни-
те въпроси, които се ро-
диха и от преживяното, и
от предсказанието на Ван-
га. Какво са правили тук
по тези земи египтяни?
Кога са дошли? Защо са
скрили тук писмените си
познания за историята на
света?

Аз имам своето пред-
положение.

Кога човек скрива най-
скъпото нещо, което при-
тежава, на най-сигурното
място? Когато го очаква
някаква голяма трагедия,
някаква фатална загуба.
За Древен Египет това е
времето след 332 г. преди
Христа, когато великият
Александър Македонски
разбива персите и завзе-
ма Египет. Когато умира
след 9 години, властта на
неговата огромна държа-
ва се поделя между него-
вите военачалници. Упра-
вител, а после цар на
Египет става Птолемей,
който поставя началото
на династията на Птоле-
меите, управлявала до 30
г. преди Христа. След това
Египет бил покорен от

Рим, а в VII в. след Христа
- от арабите. Това бил
един предизвестен край
за залеза на великата
египетска цивилизация. За
жреците този край е бил
известен. Те притежавали
изумителни сведения за
световното познание - от
сътворението на света до
далечното бъдеще след
хиляди години. Това поз-
нание трябвало да бъде
запазено за бъдещите по-
коления. Но Египет вече
не бил сигурно място за
съхранение на тези зна-
ния, защото предстояли
още войни, кръвопроли-
тия и промени.

Ванга казва:
„Историята на света -

четири хиляди години
преди нашето време и
четири хиляди години
след него, е изписана от
вътрешната страна на го-
лям каменен саркофаг
от черен гранит на не-
позната досега писме-
ност." Практика да се
изписват различни текс-
тове от вътрешната стра-
на на погребалните сарко-
фази е имало в Египет
още от периода на Сред-
ното царство (2040-1991 г.
преди Христа). Черният
гранит също бил познат
като скален материал и е
бил използван при строе-
жа на сгради, храмове,
при изработването на
скулптури, но и на погре-
бални саркофази. Издъл-
баването на текстове вър-
ху камък е най-сигурното
доказателство, че ще ос-
танат невредими за хиля-
долетия. Аз не мога да
предположа кога е изпис-
ван този саркофаг - дали
е съществувал още от
Средното царство, или
специално е бил пригот-
вен по времето на Птоле-
меите като препис от ня-
какви други източници, но
това сега не е важно.
Интересното е, имам пред-

вид казаното от Ванга, че
става дума за непозната
писменост - може би това
е най-старата египетска
писменост, за която се
знае малко и още не е
напълно разчетена, а мо-
же да е и някаква друга -
още по-стара...

Според моята хипотеза
това тайнствено и необик-
новено пътешествие до
Балканския полуостров в
земите на траките (бъде-
щите български земи) е
станало по време на Пто-
лемей (след 323 г. преди
Христа). Тези земи не са
били непознати на древ-
ните египтяни. След зав-
земането на Египет от Рим
и тракийските земи, и Еги-
пет станали провинции на
огромната Римска импе-
рия. А преди това, по
времето на Александър
Македонски, били части
от неговата Световна ма-
кедонска държава. В мно-
гоезичната македонска ар-
мия се сражавали и много
траки, които после се за-
селвали по долината на
Нил.

Ванга дава указание,
че египтяните са „дошли
по вода". Те били добри
мореплаватели. По вре-
мето на Птолемеите Еги-
пет водил войни за морс-
ки пътища и бил признат
за средиземноморска дър-
жава. Значи не е било
проблем да се организира
пътуване от Египет през
Средиземно море, Дарда-
нелите, Мраморно море и
да се достигне югоизточ-
ният бряг на Черно море,
откъдето започва да се
извисява Странджа пла-
нина. От тази страна тя се
издига полегато и е удоб-
на за изкачване.

Остава да отговорим
на въпроса защо сарко-
фагът е донесен и скрит в
тази планина. Тя се нами-
рала в територия, която
се превърнала в отдале-

чена северозапад-
на провинция на
Римската империя
и изпаднала в изо-
лация, която през
N1-1 в. преди Христа
довела Тракия до
упадък. Голяма част
от населението на
укрепените тракийс-
ки селища и на ви-
с о к о п л а н и н с к и т е
крепости започна-
ло да слиза в рав-
нините, по-близо до
производителните
центрове.

Странджа плани-
на в по-голямата си
част се намира в
днешна европейска
Турция. В българс-
ката част заедно с
друга по-малка пла-
нина, намираща се
близо до западните
й склонове, образу-
ват ниската заобле-
на планинска вери-
га Странджа-Сакар.
По билото на Стран-
джа минава грани-
цата на България с
Турция, а най-висо-
кият връх на плани-
ната в българската
част е 710 м и се
нарича Голямо гра-
дище. Някога тук е

имало тракийска крепост.
Под нея тече река Резов-
ска. Под този връх се
намира поляната и тайнс-
твената скала, на която
наблюдавахме чудното яв-
ление с изображението
на двете фигури. Стран-
джа планина е известна
със залежите от медни и
железни руди, затова още
от древни времена тук е
било развито рударството
и има прокопани галерии
на древни рудници под
планината.

Защо все пак египтяни-
те са избрали за скрива-
лище тази планина? Из-
вестно е, че те нищо не са
правили случайно. Всяко
тяхно действие, да не го-
ворим за важната им ми-
сия в Странджа планина,
се е подчинявало на опре-
делени магически и рели-
гиозни ритуали, свързани
с определено божество, с
цел то да покровителства
и пази направеното в не-
гово име.

Да започнем с името
Сакара (Сакар). Така се
наричала в Древен Еги-
пет местност до платото
Гиза в Мемфиския нек-
ропол. Названието Сака-
ра идва от името на
древния бог на мъртвите
- Сокар, с когото тясно е
свързан Озирис - бог на
възкресението и отвъд-
ния свят. Основните
обекти на култа към Со-
кар били могилата и све-
щената лодка, която от-
насяла мъртвия цар на
небето. По време на
Древното царство Сокар
се смятал за покровител
на занаятите и по-спе-
циално на металообра-
ботването. Според древ-
ната книга Ам Дуат -
Книга за отвъдния свят,
Сокар се вижда в изоб-
ражението на 4-ия и 5-
ия час. Това са Четвър-
тата и Петата област на
подземния свят, като Пе-
тата има изключително
важно значение - това е
най-дълбоката и най-цен-
тралната част на отвъд-
ния свят, където настъп-
ва преобразяването на
покойника.

(Ето защо трябваше да
отидем при скалата на 5
май!)

Изображението на Пе-
тата област представлява
тунел, пълен с вода, който
води от изток на запад и
се изкачва към голям
Сфинкс, чиято задница е
затрупана с пясък. Този
Сфинкс, наричан „Акер",
сякаш пази входа към
странната елиптична ка-
мера, в която стои Сокар,
изобразен като човек с
глава на сокол... И друго

изображение: Сокар е зас-
танал в могилата си, в
нещо като хълм, увенчан с
някакъв черен коничен
символ.

Спомняте ли си описа-
нието на „фараона" на
скалата? Той стоеше ви-
соко „на своя хълм" и
главата му беше увенчана
с царска корона с конич-
на форма. Възможно е да
има и още по-подробни
описания на бог Сокар в
древните писмени египет-
ски паметници. Но с мои-
те възможности на неосъ-
ществен египтолог аз не
успях да достигна до по-
големи подробности.
Всъщност, на този етап те
не са толкова необходи-
ми, защото разгадаването
на тази загадка предстои.
Важното е, че Ванга ни
отведе в подножието на
едно удивително позна-
ние, което обещава откри-
тие от световна величина,
защото ще промени из
основи човешките предс-
тави за необятния свят.

Древните египтяни вяр-
вали, че сфинксът-лъв бил
свързан с хората-лъвове,
за които се твърдяло, че
били първите коренни оби-
татели на Египет. (Инте-
ресно съвпадение - лъвът
е животното, което стои
на герба на България и се
среща в рисунки и кера-
мични изображения още
от най-древни времена по
българските земи. Винаги
съм се чудела откъде ид-
ва този лъв, след като
климатът на Балканите не
е подходящ за съществу-
ването на това топлолю-
биво животно.)

В Древен Египет се
вярвало още, че бог Тот,
създателят на писменост-
та, е оставил значителен
брой текстове в тайни
скривалища по земята. То-
ва вярване още веднъж
подкрепя моята хипотеза,
че не е било необичайно
и не е било невъзможно
древните египтяни да съх-
ранят и да укрият писме-
ната история на света в
скривалището Странджа
планина.

Цялата тази необикно-
вена история отправя го-
лямо предизвикателство
към съвременната истори-
ческа и археологическа
наука, но аз вярвам, че
един ден и тази тайна ще
бъде разгадана. В това ме
уверяваше Ванга, такава
увереност ми дава и до
днес и вечната книга -
Библията, в която пише,
„че няма нищо тайно на
този свят, което да не
стане явно".

Край
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МОЕТО РОДОВО ИМЕНИЕ
„Истината е, че колкото

повече човек се опитва да
спечели, толкова повече
се увеличават разходите
му. Вселената изглежда не
търпи вакуум. Животът в
града ти дава възможност
да спечелиш повече, но и
разходите са повече: пар-
но, топла и студена вода,
транспорт, данъци, храна,
а качеството не е по-
добро. Целта ми беше не
просто да живея „на село"
а да намеря свой баланси-
ран начин на живот. „Ка-
чество, а не количество";
максимална самостоятел-
ност без загуба на ком-
форта; физическата актив-
ност да е балансирана със
здравословна храна и чист
въздух; да разполагам с
времето си.

Продадох всичката си
налична собственост и вло-
жих средствата в закупу-
ването на малка къща с 1

По-нататък планирам и не-
зависимо електрозахран-
ване.

Къщата и всички подоб-
рения по нея струват кол-
кото една гарсониера в жк
„Люлин".

Задължителните ни раз-
ходи са 30-ина лв. ток на
месец, останалото се на-
бавя главно от природата
или се заменя/купува от
местни хора. При това
положение семейсвото ни
се справя със 70-100 лв. на
месец, като това включва
и незадължителни работи
като интернет, телефон,
разходки с кола и др.
Здравни осигуровки не
плащаме, а и досега не са
ни трябвали, защото на
лекар ходим много рядко,
и то за дребни неща.

За храна използваме
тикви, картофи, боб, пло-
дове, зеленчуци, козе мля-
ко, козе сирене. Хлябът е

да му даде тази радост.
Малкият обича да помага
в градината, когато майс-
торя нещо; плуваме в ре-
ката или ходим за дърва.
Расте силен и здрав и
работи наравно с нас.
Месо и захар не яде, а
вече е по-силен от съуче-
ниците си. Когато има грип
в училище, той никога не
се разболява. Учи почти
без усилие и е пълен
отличник.

Най-ценното обаче е то-
ва, че разполагам изцяло
с времето си. Например:
ако ми омръзне да копая
и чистя земята, хващам
четката и започвам да
варосвам дърветата или
да опъвам оградна тел.
Ако се почувствам уморен,
си лягам за половин-един
час или чета книга. Винаги
има нещо ново и разнооб-
разно. Имам и всякакви
инструменти, с които от

декар двор в провинцията,
хем недалеч от града, хем
на тихо място - с чист
въздух, далеч от индустрия
и смог, сред природата
(намират се такива места
в момента.) Направих изо-
лация отвън, парно на дър-
ва, слънчев колектор и
водозахранване от неза-
висим водоизточник. Раз-
ликата сега е, че вече не
съм зависим от капризите
на ВиК и топлоснабдяване
- като ми е студено, слагам
дърва в камината и се
топля. Дървата са безплат-
ни от гората, разходът е
малък заради добрата топ-
лоизолация - тази зима
изкарахме с 5-6 кубика
дърва, въпреки че отопля-
ваме 90 кв. м. площ. През
зимата водата се топли от
парното, а през лятото от
колектора на покрива. Пе-
ралнята тегли топла вода
направо от бойлера. Вода-
та идва от кладенец -
чиста, без хлор и ръжда
(смених тръбите с PVC.)

пълнозърнест, житото го
мелим с каменна мелница
и го печем в печка на
дърва. Местните хора пред-
почитат да купуват от пит-
ките ни вместо бял хляб от
магазина. С по-качестве-
ните продукти умелата до-
макиня може да приготви
невероятни вкусни ястия.

За транспортни цели
имаме автомобил, който
ползваме през лятото, но
главно ходим пеша - раз-
ходката до града е прият-
на, минава се през гора и
поляни. Синът ни ходи на
училище пеша, а само при
лошо време го карам с
колата.

Няма нищо по-хубаво
от това едно дете да жи-
вее в естествена близост
до земята. Никакви зали с
компютри и видеоклубове
не могат да заместят ра-
достта от общуването с
живата природа. И мисля,
че ако един родител наис-
тина обича детето си, би
жертвал кариерата си, за

стари железарии и дърво
мога да изработя различ-
ни полезни предмети.

Мисля, че за да съм
здрав човек и да живея
дълго и щастливо, трябва
да слушам подсъзнателни-
те импулси в себе си:
когато искам да слушам
музика, си пускам нещо,
без да преча на никого.
Ако ми се ходи бос навън,
събувам се, ако искам да
се опъна гол под слънчеви-
те лъчи - правя го (колцина
могат?). Докато прекопа-
вам градината, вадя коре-
ни от троскот и глухарче,
мия ги и ги ям - пречистват
кръвта и тонизират по-
добре от всякакви там таб-
летки и energy drinks. За 2
години всички неща като
кафето, захарта, телевизи-
ята, седящата тоалетна, коз-
метиката и т. н сами отпад-
наха, защото когато ги из-
ползваш, имаш интуитивно
усещане за нещо противо-
естествено, натрапено.

Людмил ЕГОВ

О Т „ Р О З О В И Я Б Л Я Н " К Ъ М Д Е Й С Т В И Е
От стр. 1
О.: В селището си имаме лекар,

бивш терапевт, сега - народен лечител.
Но той стои без работа. Елате при нас
и ще забравите за болестите.

В.: Ползвате ли пътища и електри-
чество?

О.: С пътя правим различни експе-
рименти. Едната част от него настлах-
ме с камъни, другата с чакъл, а има
и участък с глина и пясък, сега
чакаме да дойде пролетта, за да
видим кое е най-доброто. С електри-
чеството нещата стоят така: в сели-
щето използваме керосинови лампи -

така е по-евтино, или акумулатори от
автомобили. Акумулаторите се зареж-
дат в общия дом и токът се пренася
чрез кабел до всяка къща. За този ток
използваме 12-волтови крушки или
други с по-голяма яркост; с него се
зареждат мобилните телфони и други
прибори, включително хладилник о
кола. Ако се нуждаем от ток от 220
волта, купуваме преобразователи. Ако
разполагате с пари може да си купите
генератор, слънчеви батерии, или други
алтернативни средства. Готвим си на
газ. Най-често използваме печки с две
колела и фурна.

От стр. 1
Съвременното учили-

ще подценява тази връз-
ка и натрапва на децата
основно логически тип
на мислене. Това обед-
нява човешкия разум,
къса връзката с приро-
дата и възпрепятства
всестранното духовно и
физическо развитие на
личността.

Затова екоселищата
трябва да осигурят въз-
можности за паралелно
развитие и на интуитив-
но-чувствените способ-
ности на децата чрез
достатъчни занимания по
изобразителни изкуства,
музика и хореография,
физкултура, труд и твор-
чество. Комплексният
подход към всестранно
развитие на децата пред-
вижда и извънучилищна
дейност в клубна или
семейна среда, в която
родителите и по-големи-
те да се включват в
интерактивни занимания
с подрастващите.

• В училището тряб-
ва да цари атмосфера
на радост, а не на страх
и насилие. Важно е де-
тето да усвоява знания-
та с желание и интерес,
а не по принуда да стои
и да слуша учителя.

Това налага нов, де-
мократичен подход в обу-
чението. Първо, децата
да се третират като рав-
нопоставени и второ - да
се намерят достатъчно
интересни форми за под-
насяне на учебния мате-
риал.

Основно трябва да се
акцентира на развитие-
то на детското въобра-
жение, а за това най-
добрият начин е заедно
с учителя децата да се
отдават на мечти и съз-
даване на положителни
образи за бъдещето.

• Усвояване на зна-

нията по метода на за-
дълбочаването.

При традиционната
урочна система всеки
следващ урок като че ли
изтрива и обезценява
предишния. За усвоява-
нето на натрупаните зна-
ния предметът трябва да
се разбере в дълбочина.

Такова разбиране
най-добре се постига на
интуитивно-чувствено
равнище. За целта ин-
формацията се компре-
сира, извеждат се ос-
новните идеи и се онаг-
ледяват с помощта на
ярки образи - макети,
модели, табла, схеми и
диаграми.

Ролята на обучаващи
се поема от разновъз-
растова група добровол-
ци, включително учени-
ци от по-горните класо-
ве, които трябва да поз-
нават предмета в дълбо-
чина и да са способни
да го предадат на инту-
итивно-чувствено равни-
ще.

Следва период за са-
моподготовка в подгру-
пи от 3 до 5 ученици с
прикрепен към тях един
обучаващ в ролята на
помощник. След завър-
шване на самоподготов-
ката децата се явяват на
изпит, като резултатът
се зачита не с оценки а
с „да" или „не".

• Развитие на чувс-
тво на колективизъм

В училищното всекид-
невие всяко дете има
низ от мигове на победи
и поражения. Познавай-
ки радостта от успеха и
горчивината на загубата,
децата започват да раз-

бират и чувствата на
своите другарчета. Екоу-
чилищата трябва да доп-
ринасят за изграждане
на чувство на съпричас-
тност и готовност да се
притече на помощ, най-
ценните качества за раз-
витие на хуманността и
укрепване на колектива.

• Принципът на са-
моутвърждаване

Във всеки човек изна-
чално е заложено чувс-
тво за собствено дос-
тойнство и стремеж към
самоутвърждаване. Още
в първите дни от появя-
ването си на този свят
всяко човешко същество
иска да бъде обичано,
ценено и разбирано, да
се радват на неговите
успехи и да се огорчават
от неговите неудачи. За-
това всеки успех, дори и
най-дребният, се явява
крачка към самоутвър-
джаване на личността.

За да може процесът
на самоутвърждаване на
даден човек да получи
максимално ускорение и
развитие, той още от
детската си възраст тряб-
ва да намери своята
любима област на изява
- това, което му е по
душа. Затова наред с
основните науки на все-
ки ученик трябва да се
осигурят условия за не-
говото любимо занима-
ние. От това решение
зависи способността на
училището да даде въз-
можност на всяко дете
да стане пълноценен и
щастлив човек в бъде-
щия живот.

Академик
ШЧЕТИНИН

НА ЗИГЗАГ КЪМ МОРЕТО
(Продължение от ми-

налия брой)
Тук може да си набе-

рете най-невероятната
мащерка в България -
само няколко стръка в
заварката и имате най-
ароматния чай с дъх на
лимон, слънце и море.
На всеки издаден в мо-
рето къс земя е поставе-
на бетонна марка като
на домашна крава. На-
вярно това са реперите,
по които определят кол-
ко бързо морето ни пог-
лъща. На недостъпните
скали пред един от тези
вкаменели динозаври са
разперили криле малки
черни птеродактилчета.
Сега им казват кормора-
ни. За разлика от други-
те водоплаващи птици
тези нямат достатъчно
мастни жлези и перата
им се намокрят при гмур-
кане. „Който иска да яде
риба, трябва да си на-
мокри перата" -ами стой-
те си тогава като пране
по скалите. Всеки опит
да ги фотографираш от-
близо завършва безус-
пешно: ятото има пер-
фектна организация и

специализация - имат ра-
зузнавачи за риба и
съгледвачи, които стро-
го следят за нарушения
на безопасната терито-
рия. Само един крясък и
в миг ятото се вдига във
въздуха и поема към
други, по-безопасни ска-
ли. Полетът им е нас-
лаждение за окото - аси-
метричният клин сякаш е
един общ, жив органи-
зъм, улавящ всеки полъх
на морския бриз. Пътят
край морето става твър-
де трънлив за нашите
къси панталони и ние
свиваме по козите пъ-
течки през гората. Ша-
рената сянка на ниските
дъбчета ни пази от напи-
чащото слънце. Тук ряд-
ко минават туристи. Гор-
ските пътища са тревя-
сали, а старите ловни
„колиби" се разпадат
неизползвани. Наоколо
гъмжи от живот, но за
нас са видими само не-
говите следи - накълва-
ната ярка гъба, дълбока-
та оран на дивите прасе-
та, пресни екскременти
от сърни и зайци. Натък-
ваме се на огромна кос-

тенурка. Сигурна в сво-
ята броня, тя заникъде
не бърза. След малко се
белва гърбът на още
един спокоен за живота
си горянин - язовеца.
Неговата смрад може да
прогони дори гладен ча-
кал, но е безсилна пред
любопитството на граж-
данина. С интерес наб-
людаваме тромавите му
опити да се скрие от
нас. Удовлетворени от
горското представление,
вече спокойно вървим
към поредния плаж -
Силистар, когато сред
редките дървета на раз-
стояние един хвърлей
срещаме погледа на
елен. Истински благоро-
ден елен. Стои и ни
гледа. Млад и красив.
Застиваме и се сниша-
ваме. И двете страни не
крият любопитството си,
докато някой от нас не
шавна и еленът се поне-
се из гората, издавайки
странен кучешки лай.
Всяка приказка има
край. Нашата почивка
също.

Край

Сергей ИНДЖОВ
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(Продължение от ми-
налия брой)

САДИМ
КАРТОФИТЕ
ПО НОВОМУ

При това много на мяс-
то идва инструмента за
садене на картофи, който
от само себе си се нало-
жи към нетрадиционната
технология. Той се изгот-
вя от дръжка с диаметър
55 мм. Обработете го с
брадва или тесла, закръг-
лете го и, както е показа-
но на рис. 2, врежете две
дъсчици, заковавайки ги с
пирони. Главата обработе-
те с пила и шкурка.

Вземете инструмента в
ръце и поставете главич-

Рис 2

ката му върху мястото на
посяване. Натиснете с
крак дъсчиците, както на-
тискате с лопата. В почва-
та ще се образува ямка с
диаметър 55 мм и дълбо-
чина 120 мм. Направете
всичките ямки на първия
ред на лехата.

Отидете на другото
междуредие и правете ям-
ките на втория ред. При
това се ориентирайте по
първия ред с леко отмес-
тване в шахматен ред,
задавайки за бъдещите
стъбла на картофите опти-
мална площ за хранене.
Остана само да се сложат
в ямките грудките и да се
засипят с почва с помощ-
та на плоскореза.

Способът на посажда-
не в ямки има много
преимущества.

Първо, може да се
садят картофите от сам
човек.

Второ, способът осигу-
рява локално внасяне на
минерални торове (преме-
рена доза. Не преторя-
вайте! Дървесна пепел -
до 1 супена лъжица на
ямка).

Трето, грудките могат
да се засипят с шепа
угнил тор от кофа. Това е
добра добавка към отгле-
дания зелен тор.

Четвърто, възглавница-
та от рохка почва и угнил
тор много добре пропуска
към корените атмосферен
въздух. А уплътнената ям-
ка оказва още по-благоп-
риятно въздействие на
растението: нейната по-
върхност кондензира въз-
душната влага, а от долни-
те слоеве се издига капи-
лярната влага. Корените
се намират постоянно във
въздушно-капилярна сре-
да, както и трябва.

Дълбочината на посаж-
дане (размерът 120 мм на
инструмента) - е ориенти-
ровъчна. Тя зависи от
местните условия, харак-
тера на почвата и т. н.
Малките грудки се засаж-
дат по-плитко, големите -
по-дълбоко. Така че този
размер ще определи сам
градинарят.

Разстоянието между
ямките в реда също се
определя, изхождайки от
местните условия. Колко-

то е по-добре наторена
почвата, толкова това раз-
стояние е по-малко. Пос-
ледните ямки трябва да
бъдат на 25-30 см от края
на лехата, за да има с
какво да се загърлят кар-
тофите. Взима се земя и
от междуредията.

Удобно е при нетради-
ционното градинарство да
се отглеждат картофите от
кълнове.

Пролетно време карто-
фените грудки в хранили-
щето прорастват и даже
правят брадичка от корен-
чета. Отделете кълновете
от грудките и ги поставете
в направените ямки с ус-
тройството за садене на
картофи. Във всяка ямка
по 5-7 бройки. Полейте ги.
През първоначалния етап
грижете се за тях както
правите това за доматите.
По-нататък - обичайната
агротехника: разрохване,
загърляне, събиране на
реколтата. Отгледаните от
кълновете на грудките кар-
тофи са почти с еднакви
размери, големи, без приз-
наци на заболявания, чис-
ти, привлекателни. Хубаво
е такива картофи да се
използват за семена. За
да се получат повече кар-
тофи за посадъчен мате-
риал, броят на ямките по
редовете в лехата се уве-
личава.

Най-добрите кълнове -
с дължина 10-15 см. При-
мерно така се отглеждат
ранните картофи от раз-
сад. Насипете в невисо-
ко сандъче стърготини.
Намокрете с вода. Плът-
но, на един слой сложете
картофените грудки. За-
сипете със стърготини и
навлажнете. Изнесете
сандъчето в остъклен
парник. Всичките тези
операции се правят 3-4
седмици преди прекратя-
ване на пролетните зам-
ръзвания. Грудките ще
прорастат и ще дадат
облистен разсад. Внима-
телно отделете разсада
от грудките и го посадете
в ямките на лехите. Груд-
ките оставете в сандъче-
то, добавете стърготини,
овлажнете и създайте
още две реколти разсад,
а грудките засадете в
почвата или дайте на
животните за храна.

Кълновете, събудили се
първи, са най-желаните.
Те дават най-рано рекол-
та, и тя е по-висока.

Нашите коловози-меж-
дуредия позволяват с мак-
симално удобство да се
събират колорадските
бръмбари и техните ли-
чинки, да се изтръгват и
навреме да се отстраня-
ват от мястото заболелите
растения, водене на се-
лекционна работа.

За събирането на коло-
радския бръмбар е доста-
тъчно една метличка, ши-
рока кофа със силен со-
лен разтвор на дъното.
Вървиш по междуредието,
виждаш семейство личин-
ки - наклони кофата към
храстчето и с метличката
по него... По-рязко... Като
дъжд ще затрополят по
стените на кофата. Минеш
по мястото, събереш „уро-
жай" и прави с него как-
вото поискаш.

СЕЕМ СЪЩО
ПО НОВОМУ

Уплътняването на поч-
вата е благоприятно и за
другите култури: морков,
лук, магданоз, които изис-
кват за поникване голяма
влажност и не издържат
на засушаване в първия
период на вегетация. За
тях има друг инструмент
(рис. 3.). Той се състои от
дебела дъска, към която с
метална планка е прикре-
пена дълга, както при греб-
лото дръжка. В дъската се
издъпбават улеи с дълбо-
чина 10-15 мм и широчина
10-15 мм. В тях се слагат
лодчиците (четири) и се
закрепят с винтове към
дъската.

Разстоянието между
лодчиците е 25 см. Това е
разстоянието между ка-
навките на лехата. Лодчи-
ците се стругуват от твър-
да дървесина и се шпифо-
ват с шкурка. Отгоре вър-
ху дъската се завързва
тежест (1-2 тухли). Взима
се уредът за дръжката и

-п 300

Рис.З

Т
бавно се движи по лехата
от началото до края. Ако
не сте закъснели със се-
енето, то се образуват
четири канавки с блестя-
ща от влагата повърхност.
Побързайте да посадите,
докато не са засъхнали
канавките.

Положителният ефект
от посяването в уплътне-
ните канавки е особено
поразителен при арпаджи-
ка. Поникват стръкове ед-
новременно, дружно, рав-
ни. Реколтата от сеитбата
е хубава: даже в средния
пояс на Русия някои ек-
земпляри достигат разме-
рите на продаваемия лук.

Градинарите, избиращи
на пазара дребен арпа-
джик, ориентирайки се по
минутната изгода: с ки-
лограм дребен арпаджик
ще насадиш повече мяс-
то. Но каквото е семето -
такава и реколтата. Ако
правилно се съхранява
арпаджикът, той и когато
е голям, няма да изкуфее.

Всеки, който усвои нет-
радиционното градинарст-
во, ще намери нови плю-
сове.

ОСОБЕНОСТИ
Главното, което трябва

да се спазва безпрекос-
ловно - да не се ходи по
лехите. Ни пролетта, ни
лятото, ни есента. Стъпиш
ли два пъти на едно и
също място - земята не е
същата. Лехата за нас е
приказна покривка - която
сама се покрива с ястия.
Светиня. Не е желателно
да ходиш по нея и зимата.

Още една особеност.
Когато копаят или орат

с обръщане на пласта,
плевелите попадат в дъно-
то на браздата и дълго не
порастват. Затова пък към
средата на лятото изска-
чат нагъсто и взимат сво-
ето.

При обработката на зе-
мята с ръчния плоскорез
корените на плевелите, с

изключение на пирея и
някои други, остават в
горния слой. При пролет-
ното разрохкване подали-
те се по-рано от другите
плевели попадат под ост-
рието на плоскореза или
се изскубват с корена,
или пък се подрязват, или
се унищожават на етапа
„нишки". Разрохкването
стимулира останалите в
земята плевели и те рано
порастват. По такъв начин
основната борба с плеве-
лите се придвижва на по-
ранен период. В остана-
лото време участъкът е
чист. Интересно е да се
наблюдава в първата по-
ловина на лятото: на съ-
седните орани участъци
намират сила плевелите,
а тук - чисто. Ако собстве-
никът на изорания участък
е закъснял с началото на
междуредовите обработ-
ки, то плевелният проб-
лем здраво ще повреди
крайния резултат.

Нали плевелите, про-
бивайки си път от дълбо-
чината, са успели да отне-
мат хранителните вещест-
ва от културните расте-
ния.

На участъка, обработен
с плоскореза, следващата
вълна от плевели се поя-
вява в края на лятото. В
този период те не са в
състояние да се конкури-
рат с израсналите култур-
ни растения. След събира-
нето на реколтата при
подготовката на почвата
за сеене на сидератните
култури тези плевели лес-
но се унищожават с плос-
кореза.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ПРАКТИЧЕСКИ

СЪВЕТИ
(ДЪЖДОВНИ

•1ЕРВЕИ)
Предлаганата техноло-

Една от главните при-
чини за обедняване на
почвеното съобщество от
животни (в това число и
дъждовните червеи) - това
е неразумното вмешател-
ство на човека в природа-
та. Тук се отнася замърся-
ването на почвата с про-
мишлени отпадъци, уплът-
нението й от селскосто-
панските машини, химиза-
цията. Сериозен ущърб на
почвената зоофауна нана-
ся нейната обработка с
преобръщане на горния
слой: оране и прекопава-
не.

Ч. Дарвин пише: „Дъл-
го преди изобретяването
на плуга почвата правил-
но се е обработвала от
дъждовните червеи и ви-
наги ще се обработва от
тях." Правейки многокило-
метрови ходове в почва-
та, дъждовните червеи я
разрохкват и обогатяват
със своите изпражнения -
копролити (до 100 т на
хектар). А това е готовият
хумус. Оставайки расти-
телни отпадъци в между-
редията, ние помагаме на
почвените животни, а те
на нас. Освен това дъж-
довните червеи могат да
разлагат ДДТ и други ор-
ганични отровни химика-
ли, също така погребват
продукти на промишлени-
те и радиокативни замър-

гия не подменя обикнове-
ното градинарство, а само
го извежда на по-високо
ниво. Затова, както е при-
ето в растениевъдството,
необходимо е да се спаз-
ва смяната на посяваните
култури, обновлението на
сортовете, селекцията,
правилата за предпосев-
на обработка на семена-
та, грижите за посевите и
разсадите и други агроно-
мически прийоми. Земята
и хранителните продукти,
които получаваме от нея,
стават скъпи в целия свят,
затова тънкостите на тех-
нологиите придобиват все
по-голямо значение.

Основният индикатор
на почвата - дъждовните
червеи. Ако ги няма -
търсене причината.

сявания. Разберете къде
рибарите си копаят чер-
веи и попълнете с тях
резервите на вашата гра-
дина за размножение. Или
ги събирайте след дъжд
по асфалта. Иначе по мал-
ките локвички ги чака не-
минуема гибел.

Най-благоприятната сре-
да за обитаване на дъж-
довните червеи е при рН
на почвата 7-8, т. е. когато
почвата е неутрална или
слабо алкална. Тогава се
достига достатъчно аеро-
зиране на участъка. Аеро-
зирането се осигурява с
ръчния плоскорез. Ако
участъкът е силно закис-
лен, то почвата я неутрали-
зираме с 30-60 кг тебеши-
рен прах на декар. Добри
резултати дава и гасената

вар и дървесната пепел.
Неутрализират киселин-
ността на почвата и тора.

Основната причина за
липса на дъждовните чер-
веи - недостатък органич-
ни вещества, служащи им
за храна. Земеделците,
имащи възможност да вна-
сят голямо количество тор,
знаят как обилно се раз-
селват червеите. И обрат-
но: ако земята обеднява
на органични вещества,
съществуващите червеи в
търсене на храна мигри-
рат на друго място.

Предложената нетради-
ционна технология на гра-
динарство отчита, че хра-
на за червеите може да
бъде не само торът, но и
стъблата, трева, слама,
паднали листа, клонки от
дърветата, стърготини,
растителни отпадъци от
кухнята, картон, хартия и
други гниещи органични
вещества. Те се слагат в
междуредията. Много
влажните (тор) - слагат се
на дъното, а отгоре -
сухите (торф, стърготини).

Особен интерес предс-
тавлява и зеленият тор
отглеждан на лехите, след
събирането на реколтата
от културните растения или
преди тяхното сеене.

Ето данните, получени
от учените. Дъждовният
червей пропуска през се-
бе си за денонощие коли-
чество почва равно на
неговата тежина. Средна-
та тежина на червей е 0,5
г. На земя със средна
ценност има около 5000
червея на декар. За дено-
нощие през червеите ще
премината 2,5 кг почва. За
топлия период на година-
та (за средния пояс -
около 200 дни) - 500 кг. Ако
имате 10 декара и с зоо-
фауната имате „мирно съв-
местно съществуване", т.
е. не копаете и не орете,
то за една година черве-
ите ще наторят участъка с
5 тона биохумус. Цяло
тракторно ремарке!

При по-пълно използ-
ване на нестандартната
технология, когато се отг-
лежда втора култура за
зелен тор, то плътността
на червейното население
се повишава и съответно
биохумусът също нараст-
ва.

Биохумусът е значи-
телно по-ефективен от
добрия тор. Счита се, че
с получения от една кра-
ва тор е достатъчно да се
натори половин хектар
земя. С биохумуса, изра-
ботен от червеите от съ-
щия този кравешки тор,
със същата ефективност
може да се наторят 2,5
хектара.

Следва



6 Опит Природа 7.XI.-13.XI. 2005 г.

Биогаз се добива преди
всичко от селскостопанс-
ки и битови органични
отпадъци - от обработва-
нето на нивите и паркове-
те (слама, царевични и
картофени стебла и др.),
също и от животинския
тор.

Тези природни отпа-
дъчни продукти се съби-
рат в инсталации за пре-
работване без достъп на
въздух и се преработват
във висококачествен био-
газ. Крайният продукт от
тези инсталации са гра-
дински тор и биогаз. Слън-
чевата енергия, която пос-
тоянно поникващите зеле-
ни растения акумулират,
се превръща в едно еко-
логично чисто гориво, чи-
ето качество отговаря на
това на природния газ.
При това емисиите от въг-

БИОГАЗ
лероден двуокис (СО2), ко-
ито се получават при из-
гаряне на биогаз, отново
се поглъщат от растящите
зелени растения чрез про-
цеса фотосинтеза. Чрез
този биологичен цикъл мо-
же да се понижат емиси-
ите от СО2 докъм 95 %.

Биогазът не е точно
природен газ. Плътността
се колебае според произ-
хода и технологията. Той

Красимир НОТЕВ

съдържа: 55-70 % метан
(СН4), 28-43 % СО2, а също
така и в малки количества
азот, сероводород и др.

В 1 кг органична маса
се съдържа средно 0,18 кг
метан, 0,32 кг СО2, 0,2 кг
вода и 0,3 кг неразложими
остатъци.

Разлагането на орга-
ничните отпадъци се дъл-

СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БИОГАЗ

Това могат да бъдат пригодени цис-
терни или бидони, както и изкопани В
земята и иззидани ферментатори.

жи на определен тип бак-
терии, като съществено
влияние върху развитието
им оказва обкръжаващата
среда. Количеството на
получавания газ силно за-
виси от температурата: кол-
кото е по-топло, толкова
по-бързо ферментира
сместа. Изисква се също
така да се поддържа висо-
ка влажност на сместа (90-
94 % вода). Не трябва да
има вещества, които да
пречат на бактериите (хи-
микали, антибиотици). По-
ради нехомогенността на
сместа бактериите дейст-
ват различно в различните
пластове, поради което
сместа трябва да се раз-
бърква по няколко пъти на
ден. Това може да стане с
различни механични, хид-
равлични и пневматични
системи.

На фиг. 1 е показана схема на установка за биогаз
с подвижен съхранител за газта

Резервоар за зареждане
Цистерна за органични отпадъци
Подвижен съхранител
Изходен клапан за газ
Ниво на сместа
Изходна яма за торта
Водач за подвижния съхранител фиг. 1

През резервоара 1 се
сипва сместа от органич-
ни отпадъци, която през
тръба навлиза в цистер-
ната 2. Започва безкис-
лородната ферментация
и образуването на био-
газ. Съхранителят 3 за-
почва да се пълни и
постепенно се издига над
нивото на земята. Не е
нужно съхранителят да
се уплътнява към стените
на цистерната. Той съби-
ра колкото му е обемът,
а останалият газ отлита в
атмосферата. С клапана
4 се пуска газ към зах-
ранвания консуматор
(ДВГ, котлон, печка и
др.). От ямата 7 събра-
ният тор е готов за обо-
гатяване на градината.

В този вариант за съхранител може да
се ползват няколко вътрешни гуми от
трактор (фиг. 3).

От ферментатора Към потребителя

фиг. 3

Друг вариант е два варела с различен
диаметър (фиг. 4). По-големият е пълен с
вода, а другият е обърнат с дъното на горе
в него.

Показаната на фиг. 2 схема е опростен
вариант на предната. Тя няма съхранител
за газ и е почти цялата вградена в
земята.

:
- -~ 4

фиг. 2

1 - Резервоар за зареждане
2 - Цистерна за органични отпадъци
3 - Изходен клапан за газ
4 - Изходна яма за торта

Към потребителя

'Биогаз

Друг вариант за съхранение на получения газ е той да бъде
вкаран чрез компресор в бутилки за високо налягане. Предимст-
вото на този начин е, че така съхраненият газ може да се използва
и за гориво на автомобил.

Изложените тук схеми не изчерпват вариантите за направа на
установка за получаване на биогаз. В зависимост от материалните
си възможности, изобретателност, налични материали, както и от
нуждите си всеки сам може да си изгради ферментатор по свой
модел.

- Вода

I От ферментатора

Био-
газова
уста-
новка

фиг. 4

В дъното на големия влиза тръба от фермента-
тора. Излизащият от тази тръба газ започва да
надига по-малкия варел, като изпълва обема му.
Добре е да се предвиди някакъв ограничител или
водач, за да не се накланя горният варел, когато
се напълни с много газ.

ВНИМАНИЕ!
МЕТАНЪТ Е ЛЕСНО ВЪЗПЛАМЕНИМ ГАЗ.
Обезопасете района на ферментатора

от палене на огън и от евентуални
изхвръквания на искри, както и от приб-
лижаване със запалени цигари.

БИЛКИТЕ
Гръмотрън (Ononis spinosus)

Многогодишно тре-
висто бодливо расте-
ние, развиващо тъм-
нокафяво коренище,
преминаващо във
вдървенен дълъг, чес-
то усукан корен. Рас-
те по поляни, сухи
тревисти и песъчливи
места из цялата стра-
на до 1500 м надмор-
ска височина. За ме-
дицински нужди се из-
ползват корените, ко-
ито се изваждат рано
напролет или през
есента. След като се
извадят, се отмива
полепналата почва,
след което се наряз-
ват кореновите вла-
синки и надземните
части до кореновата ший-
ка. По-едрите корени се
разцепват. Сушат се на
слънце. Има диуретично,
п р о т и в о в ъ з п а л и т е л н о
действие, облекчава став-
ните болки. Използва се

при бъбречнокаменна бо-
лест, затруднено уринира-
не при хипертрофия на
простата, цистопиелити,
ревматизъм, подагра, кож-
ни обриви, затлъстяване,
бяло течение и др.

Маточина (Melissa officinalis)

МНОГОГОДИШНО тревис-
то растение с приятен
лимонов аромат. Достига
до 70 см височина. Листа-
та са срещуположни, яй-
цевидни или продългова-

ти, тъпо назъбени. От
долната страна са
жлезисто-влакнести.
Цветовете са бели,
бледожълти или розо-
ви. Цъфти през юни-
септември. За меди-
цински нужди се из-
ползват листата и цъф-
тящите връхни части.
Маточината успокоя-
ва нервната система,
има спазмолитично,
седативно, болкоуспо-
кояващо и противо-
гърчово действие. Вът-
решно се използва
при неврози, неврас-
тении, хипертония в
начален стадий, функ-
ционални заболявания
на стомашно-чревния

тракт. Външно се употре-
бява за гаргара при въз-
паление на устната лига-
вица, за компреси и лапи
при гнойни възпаления и
ревматизъм.

Синя Жлъчка (Cichorium intybus)
Синята жлъчка е

многогодишно тревис-
то растение, достига-
що до височина 50-60
см. Коренът е месест,
цилиндрично-вретено-
виден. Стъблото е из-
правено, слабо разк-
лонено, покрито с къ-
си, твърди власинки.
Приосновните листа
са разположени в ро-
зетка и са неправил-
но изрязани, а тези на
стъблото са последо-
вателни, продългова-
то ланцетни, вълнооб-
разно назъбени. Цве-
товете са небесноси-
ни, събрани в малоц-
ветни кошнички. Кошнич-
ките са единични или по
няколко заедно, с диаме-
тър 3-4 см. Цъфти от юни
до декември. Всички час-
ти на растението съдър-
жат млечен сок.

Изкопаването на коре-
ните става в края на лято-
то или есента, когато над-
земните части започнат да
увяхват. Събраните корени
се очистват от пръстта и
надземните части, измиват
се и се отцеждат. След
това се сушат. Билката
има жлъчегонно действие.
Освен това се използва за

лечение на ревматизъм и
подагра, сърдечни арит-
мии, за понижаване на
сърдечния пулс. Понижава
значително и кръвната за-
хар, а извлекът от препе-
чени корени има анти-
бактериално действие. За
вътрешна употреба се из-
ползва отвара: 2 чаени
лъжици ситно счукан ко-
рен се варят в 2 чаени
чаши вода. Дозата е за
два дни. Остатъкът след
прецеждането се използ-
ва, докато е топъл, като
лапи за налагане на отоци
и циреи.
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УСМИВКА НА ДЕЛФИН
Разказ от Цветана ТОДОРОВА

(Продължение от
миналия брой)

- Че съм малко... смах-
ната.

Тогава той се засмя.
Смееше се заразително,
малко пискливо в срав-
нение с иначе басовия
му глас:

- Не-е-е ни-нищо-о-о
подобно - каза най-сет-
не той, още по-провла-
чено от преди, но този
път съвсем не прозвуча
страшно. Когато той се
смееше, в лицето му се
появяваше нещо детско,
мило и невинно. Стана
ми неудобно, че съм мог-
ла да се изплаша от не-
го. Не би могъл да крие
нищо, което да ме заст-
раши по някакъв начин,
сигурна бях.

- Дообре - той се ус-
покои и говорът му ста-
на равен почти както в
началото. - Не бива да
ви измъчвам повече. Ще
се опитам да ви обясня,
но както вече споменах,
ние не сме свикнали да
даваме пояснения,така
че бъдете още мъничко
търпелива с мен.

- Не се ли чувствате
отделена от другите хо-
ра, не сте ли мислили за
тях с известно пренеб-
режение, защото им
убягва нещо важно за
вас, каквото е морето?-

въпросът му ме сва-
ри неподготвена.

- Може би имате пра-
во - повдигнах рамене. -
Но не е много трудно да
се отгатне.

- Не, наистина.
Той мълчеше, аз съ-

що, докато най-сетне не-
търпението ме накара да
възкликна:

- Кажете всичко без
заобикалки.

- Едва ли бихте ми по-
вярвали - той махна от-
сечено с ръка, така бър-
зо, че отново ме учуди, а
той добави:

- Хората не разбират
непознати неща.

После каза:
- А-аз не съм човек!
Странно, но бях

склонна да му повярвам,
онова изражение преди
минути го бе издало, как-
то и протяжният говор в
моменти на вълнение и
подсъзнанието ми на-
вярно бе регистрирало
тревожния факт.

- Какъв сте тогава? -
попитах на свой ред,
опитвайки се да сдържа
смеха си, който би бил
явен признак на исте-
рия.

- Всъщност вие го ка-
захте преди малко, без
да разберете. Аз съм
делфин.

Наистина се разсмях.
Очаквах всичко друго
може би, но не и това.

- Не повярвахте - той
въздъхна разочарован.

- Не... се... смея за то-
ва... - успях да кажа на
пресекулки, - но вие, вие
никак не приличате, то-

ест... Извинете, - успях
да се съвзема - съгласе-
те се, представете си как
звучи „аз съм делфин".

Той смръщи чело за
миг, но после усмивка
(на делфин!, както бях
забелязала), плъзна по
устните му. И ето той

този път като делфини -
хора. А после, когато ум-
рат за втори път, те се
раждат... другаде.

- Къде другаде? - по-
питах аз. Изглежда още
не успявах да осмисля
думите му и затова не се
учудвах. Бях станала са-

- Мисля че да, макар
че... ние сме по-различ-
ни от хората по предоп-
ределение.

Въздържах се да го
попитам за мнението му
за нас. Пък и защо ли?
Знаех какво мислим
ние за тях. Макар аз са-

имаше вече очи на дел-
фин, чело на делфин...
Не! Тръснах глава. При-
виждаше ми се.

- Добре де, как така
сте делфин, къде са ви
перките? - опитах да се
пошегувам.

Отговорът беше така
сериозен, че ме побиха
тръпки.

- Когато делфините
умират, те не умират ис-
тински.

Погледнах го.
- Да, именно, делфи-

ните не умират истинс-
ки, те се раждат отново,

мо любопитна.
- Ами... другаде, аз

самият не знам, тоест
ние не знаем. Навярно
това е част от изкуше-
нието, да не знаеш къ-
де отиваш... - той въз-
дъхна. - Но второто
раждане винаги е тук и
така делфините могат
да погледнат на света с
други очи, да видят ед-
на от другите му стра-
ни, донякъде както го
виждат хората.

- Затова ли делфини-
те са толкова доброна-
мерени?

мата да бях едно изк-
лючение. Винаги бях
смятала делфините за
разумни същества, на-
пълно несравними с хо-
рата не заради количес-
твото си интелект, а за-
ради качествените от-
лики между техния ра-
зум и човешкия. Хора-
та „усъвършенстваха"
средата, в която живе-
еха, поне се опитваха
да го правят и това бе
тяхното разбиране за
цивилизация, а делфи-
ните усъвършенстваха
себе си. Защо тогава да

нямат дарбата на двой-
ното рождение?

- Ами ти, ти защо
имаш облика на човек?
- попитах най-сетне.

- Защото сме делфи-
ни - хора, както казах.
Научаваме се да разби-
раме хората по-добре,
да се преобразяваме ка-
то тях, но никога не ста-
ваме докрай хора. Това
свойство навярно ни е
дадено, за да проумеем
по-добре вашите раз-
мисли, страсти, жела-
ния. Иначе ние сме мал-
ко... отдалечени от ва-
шия разум.

Той почти повтори
мислите ми.

- Добре, - аз опитах
да възобновя поне част
от самочувствието си -
защо избрахте чрез мен
да кажете на хората
всичко това?

Той се засмя леко.
- Не искам никой да

научи за този разговор.
- Тогава не разбирам

- свих рамене.
- Защото си една от

нас.
За миг не отвърнах,

после скочих на крака.
Направих крачка напред
и рязко се обърнах. До-
сега можеше и да вяр-
вам, колкото и необичай-
но да звучеше, всичко,
но сега...

- Аз съм човек! - изк-
рещях в лицето му. - Пог-
ледни ме добре. Винаги
съм била човек. Родена
съм в семейството на хо-
ра, живяла съм сред хо-
рата и колкото и стран-
ности да си имам, вина-
ги съм била човек.

Той ме хвана за ръце-
те и ме накара да седна
отново.

Следва

Съвет

О К О Т О НА БОГА

стихове

Не търсете Бога само нейде в небето.
Той е тук, на земята,
в беззъбата усмивка на детето,
в белоснежните зайчета,
бягащи по гърба на морето,
в магията уханна на полето,
в най-нежния трепет
на вечния скитник - сърцето.
Ние живеем във Бога,
в Неговата блажена утроба.
А когато станем само души,
ще открием Всесилния,
по чиято воля светът се гради и руши.

Любов

Тяло и дух
Аз не съм това тяло, аз съм този дух,
който може би прави представите ви
на прах и на пух.
И искам да прошепна в ухото на този,
дето се прави на глух:
Ей, човече, ти не си това тяло,
ти си този дух!
Духът, който не пита
дали е в коприна твойта снага обвита,
дали си похапваш богато
и подрънкваш ланци от злато.
И какво от това, че ухаеш на „Шанел",
ако в сърцето си света си проклел.
От гъсеницата се ражда пеперуда
с пърхащи крила -
тъй и нашите души при свършека на дните
ще излетят от тежките тела.
И само духовният плод,
роден в този тъй труден живот,
ще бъде в очите на Бога
нашият най-ценен имот.

Богат
Коренът на думата богат е Бог.
И ако се заиграем със словата,
Иисус между човеците е най-богат,
но не се яви сред велможи, във палат.
Той простичко дойде на този свят,
във ясли се роди,
но от мъдреците бе познат.
И даде ни завета свой,
който и мъдри хвърля в безпокой:
Люби ти ближния човек,
но люби и злосторника проклет.
Защото само Бог така обича
и любовта Му на слънцето прилича.
И ето, днес Бог в душите ни чете
и иска свои да ни нарече.
И ако искаш да се наречеш богат,
ти смело приюти в сърцето си и обичай
целия красив и страдащ свят.

Обичаш безумно някого ти,
но обичта понякога страшно боли.
На любовното бойно поле вие сте двама
и ето, започва се жестоката драма...
Той от любов се опива,
но понякога с очи я убива.
Тя нежна е като тръстика,
но изведнъж го порязва
и той ранен от болка вика.
Любов ли е, война ли е не зная.
Но зная, че там някъде накрая,
след тази генерална репетиция
ни чака вечния космичен зов
на другата, Божествена любов,
в която няма болки, страхове,
а само споделени, красиви светове.
Любов по-дълбока от тази
между мъжа и жената,
която все още не познават сетивата.
Само в предчувствие за нея
се сгряват сърцата,
когато в нечии кристални очи
видиш отразена душата.




