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ДА НАПРАВИМ БЪЛГАРИЯ РАЙСКА ГРАДИНА

Родово имение - къща с двор с площ
от 10 декара, частна собственост на
семейството и рода. Върху него се изгражда самоподдържаща се екосистема
(гора, езеро, зеленчукова и плодна градина, поляна), която включва домашните и горските
животни по такъв начин, че срещу минимално вложени усилия от стопаните тя им осигурява чиста,
прясна храна, жива вода и пълен с етери въздух. Носи
им радост и здраве, запазва любовта в семействата
и води до независимост от менящите се социални и
политически системи за поколения напред.
Възпитанието на децата в тази среда развива
максимално заложбите и дарованията им, за да израснат мислещи и способни на щастие човеци. С всяка
изминала година Родовото имение увеличава своята
парична стойност, ставайки безценно за децата и
внуците.

10
опасни
лъжи
за ваксините, грипа и още нещо...
Заблуди за здравето
Иван Стаменов
Властите имат намерение да имунизират против грип
именно
най-вече
деца и бебета
Статията е за свинете и техните вак-

сини. Ама нещо ме
кара да се сещам за
“Фермата” на Джордж
Оруел. Там има една
разтърсваща сцена,
когато прасетата откарват с измама и насилие застаряващия
жребец Оувес в кланицата, като твърдят,

че го водят в болница
за лечение. Някои от
животните във фермата изразяват съмнения: “Оувес! Излез!
Бързо излез! Водят те
на смърт!”
Прасето Квик - пропаганден министър
на свинската власт,
продала Оувес - на-

мира точните думи
да приспи вниманието: “Преди фургонът
бил собственост на
кланицата и наскоро
бил купен от ветеринарния лекар, който
още не бил сменил
надписа. Така именно възникнало недоразумението”. Почти

ПРЕДИСТОРИЯ
НА ОБРОЧНИТЕ
КРЪСТОВЕ
Зденка ТОДОРОВА

са познавали до съвършенство космическите цикли и движението на планетата Земя в
Корените на българският народ трябва пространството, и то няколко хилядолетия
да търсим хилядолетия назад в историята. В преди Христа, когато повечето народи са
световен мащаб нашите предци са изиграли живеели в епохата на каменната ера.
важна роля сред древните народи с култура,
религия, духовност. А древната българска
Продължава на стр. 8
религия може да се определи като мироглед
и фолософия, като мъдрост, Танг–Ра като
ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ
Мъдрост, като признание на света и космогония, като морално поведение. В подкрепа
на нашето твърдение можем да посочим
древнобългарския календар, който е признат от всички световни специалисти в тази
област за най-прецизен. Древните българи
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Търсите ли в. “Родово имение”?
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ИДЕТЕ В НАЙ-БЛИЗКАТА ПОЩА!

Каталожен № 618

ИМА И РЕДАКЦИОНЕН АБОНАМЕНТ
на телефони 02 962 16 85 или 02 962 16 86.
Новите и целогодишни абонати за 2010 г.
ще получат подаръци - емблематични книги
от ИК “Новата цивилизация”!

всички животни повярвали. А тези, които не вярвали, не намерили точните думи
да възразят.
На мен думите ми
идат отвътре. Днес,
десетилетия след написването на “Фермата”, можем да гледаме на Оруел като

на пророк. Скоро не
само застаряващите
животни, но и тези в
разцвета на силите си
ще бъдат продадени
на свинските интереси.
Продължава на
стр. 13

Федерация за духовно едИнение
„Роза”
организира
на 21-ви март „Ден на песен и радост”
и кани своите приятели заедно да празнуват
посрещането на пролетта :
от 14 часа на ул. „Бенковски” 25 – в
Посолството на мира
Предлагаме примерна програма , към която
може да се присъедините :
Откриване със слово на Учителя Беинса
Дуно из беседата „Съзнателният живот
като забава”
Водещи: Румяна Русева и Димитър
Александров
Художествени изпълнения от участници
и гости:
1. Музикално изпълнение на Богумил и
Богумила
2. Малките лебеди – балетно
изпълнение на Виктория Димова и
Богдана Сергеева
3. Биляна Кавада ще представи свои
стихове
4.	Изпълнение на пиано – Аранка
Димова
Малка пауза от Димитър Александров
5.	Хуморът на Ясен Кавада
6.	Ели Паункова – в картини и стихове
7.	Даниела Стефанова – да пеем заедно
8.	Виктор Костов – изпълнение на пиано
9. Стиховете на Люсиена Костова
10. Емилия Казанджиева и нейните
красиви „мигове”.
11. Включване на Отец Георги Спасов и
Ангел Стефанов с песенно изпълнение
Малка пауза от Димитър Александров
12. Песните на Мая Коларова
13. Антония Леви ни поздравява с песен
14. „Пролетта в нашия живот” – „Честита
пролет!” – поздравления в стихове и
картини от Румяна Русева
15. Изпълнения и на други гости
( за заявки – тел. 0882 982 144 – Румяна
Русева
е-mail : rumiana_russeva”abv.bg)
Или просто заповядайте :
Вход – Свободен

Четиво с продължение
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ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, РАЗКАЗАНА ОТ АНАСТАСИЯ

Към читателите на серията книги «Звънтящите кедри на Русия»
Мои уважаеми читатели!
Много ви благодаря за разбирането и мо
ралната подкрепа. Благодаря на всички оне
зи, които открито изразяват своето отноше
ние в съобщенията по интернет и в публика
циите в алманаха и се опитват да организират
обсъждането на идеите, изложени в книгите
от серията “Звънтящите кедри на Русия” в пе
чата.
Благодаря ви, руски учени. И на първо мяс
то на Борис Минин, който излезе на сцената в
ДК ”Подмосковие” и даде достойна оценка на
идеите на Анастасия.
Специална благодарност на прекрасния
актьор, заслужилия артист на Русия Алексан
дър Михайлов, който взе участие в конферен
цията.
Благодаря на Виктор Медиков, доктор на
икономическите науки, написал и издал вече
не една работа по изследването на идеите, от
разени в книгите.
Благодаря на Анатолий Ерьоменко, дей
ствителен член на Академията на педагоги
ческите науки за прекрасните стихове.

На божеството
Въпреки годините, леността и здравето
пред тебе аз падам на колене,
затуй, че на живота тържеството
в тебе видях. Ти си Божество.
Само за миг ти развея химерите,
които се носеха в “тъмната” полусфера.
Помогна да забравя моята печал
и начерта скрижалите на бъдещето.
В теб аз видях Човека
от края може би на другия век,
когато моите внучета между богини
ще станат твои въплъщения.
Само в душата си аз тихо протестирам
против словата ти: ”Аз съществувам!”.
Не е грях, нали, за твоето явление
пред всички да мисля и да говоря.
Затова от сърце аз лъча си
изпращам на тебе, мечтата ми жива.
А в отговор - на сън или наяве
в тайгата аз ще видя твоята сянка.
Благодаря на Виктор Павлович Гаркавец
- началник на управлението за просвета на
град Харков, на педагозите, работещи в ад
министрацията на тракторния завод в този
украински град, където беше организирана
прекрасна среща с читателите.
Благодаря на всички организатори на чита
телски конференции в други градове.
Благодаря на руските емигранти в Герма
ния и Канада.
Благодаря на бардовете, написали вече
повече от петстотин песни, и на художници
те, които изпращат своите картини. Те вече са
поместени в сайта www.Anastasiya.ru, а найхубавите ще бъдат публикувани в алманаха
“Звънтящите кедри на Русия”. Една от техните
работи е на корицата на тази книга.
Благодаря на десетките хиляди хора, изра
зили своето отношение към моите книги в ис
крени и вдъхновени писма.
Благодаря ви за откритата поддръжка, без
нея би ми било много по-трудно да пиша!
Но искам да споделя с вас, особено с онези

публични хора, които тепърва смятат да из
разят подкрепата си за идеите на Анастасия,
следните съображения.
Трябва да знаете, че има и противодействие
на тези идеи. То е планирано и организира
но. Не е съвсем ясно още кой конкретно и с
помощта на какви лостове се занимава с раз
пространението на лъжливи слухове. Тряб
ва да знаете това, за да прецените за себе си
дали си струва открито да поддържате идеи
те, изложени в книгите.
По себе си знам колко са неприятни клеве
тите и провокациите, но ми е много по-труд
но, когато те са насочени към вас - моите чи
татели. Още повече, когато те са конкретни и
масирани, както например срещу децата и пе
дагозите от училището на академик Щетинин.
Не бих искал и други да се подлагат на такива
нападки.
Аз съм не просто убеден, но сега знам с аб
солютна точност: силата на идеите, изложени
от Анастасия, е такава, че е невъзможно те да
бъдат опорочени. Може, разбира се, времен
но да се забави тяхната материализация, но
въпреки това те ще се възраждат у хората с
нова и нова сила.
Според мен днес е най-важно и необходи
мо следното:
Първо: организиране на школи, курсове и
семинари по места. Необходимо е да се адап
тират общите проекти за родови имения и се
лища към конкретната местност.
Трябва да се изучават лечебните свойства

на билките и растенията, които растат във ва
шата местност. Нужни са знания за това, какви
точно плодове и зеленчуци могат да растат в
естествените условия на вашия климат.
Необходимо е да се подготвят конкретизи
рани до най-малките подробности работни
проекти за собствените родови имения и се
лища.
Второ: Необходимо е да се включат в рабо
тата по създаването на програми за развити
ето на руската държава учени, които разбират
същността на това, което става. Това трябва
да бъде всеобхватна програма, в която чрез
идеята за изграждането на родови имения
могат да бъдат решени проблемите на деца
та – сираци, бежанците, малоимотните семей
ства, и чрез благополучното съществуване на
всяко семейство ще бъде създадено благопо
лучието на държавата като цяло.
Мечтата трябва да се конкретизира в де
тайли, тогава тя обезателно ще се въплъти.
Нека всеки човек направи всичко, което
може в тази насока, изхождайки от своите
способности.
Трябва да се родят десетки, стотици прое
кти за родови имения и селища. Проекти за
икономическото, екологическото и духовно
развитие на отделни региони и на цялата дър
жава.
Знаете ли, когато за пръв път видях Анас
тасия, тя стоеше на брега на сибирската река
Об. Беше облечена с дълга овехтяла пола и
ватенка, забрадена беше с кърпа и обута с гу
мени галоши на бос крак. Тиха и самотна из
глеждаше тогава отшелницата от тайгата.
А сега имам усещането, че сякаш нашата Ру
сия стоеше там в дълбоката тайга в гумени га
лоши на бос крак. Нашата мечта за бъдещето
самотно стоеше на пустия бряг на сибирската
тайга. Но сега тя е в нас!
И обезателно ще настъпи времето, когато
облечена в прекрасна бална рокля, свободна
и открита ще тръгне нашата мечта из цяла Ру
сия, и не само в Русия.
Най-голямата енергия е в тази мечта – ЕНЕР
ГИЯТА НА ЖИВОТА!
Владимир МЕГРЕ
„Енергията на живота”
Превод М. ДОНЧЕВА
Край на VІІ книга

Изкуство, култура
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И имането е като нямането

В края на март
кърджалийската гим
назия с преподава
не на чужди езици
„Христо Ботев” пред
стави пред учени
ци и учители новата
книга на Николай Та
баков „Няма да е все
така”. Той е роден на
13.11.1956 г. в село
Мандрица, Ивайлов
градско. Завършил е
българска филология
в Софийския универ
ситет „Св. Климент
Охридски“.
Автор е на сбор
ниците с разкази „Да
рисуваш по водата”
(1991), ”На всички
местоимения”(2004),
на романите „Изгубе
но поколение” (1994),
„Пинокио” (2001), „Ро
манът Ес” (2007) и на
романа за деца ”Мал
ката принцеса” (1998).
В момента е дирек
тор на издателство
„Анубис”, което изда
ва учебници и учебни

помагала. Пишешият
субект според него
няма никаква нужда
да се прави на наро
ден водач, да гръмо
гласничи и развява
знамена. Не е нужно
да бъде назидателен
и поучителен. От него
се изисква съвсем
просто нещо. Да опоз
нае добре това стран
но животно – човека,
да разбере неговите
крайни екзистенци
ални нужди и вечни
въпроси и, ако може,
да „преведе“ в ясни
примери някой и друг
важен отговор. Или
поне да постави така
примера си, че да за
интригува неколци
ната отявлени почи
татели на литература
та, да ги накара да се
замислят и да продъл
жат още по-упорито
да търсят отговор на
питането „Защо съм
жив?“. При днешния
висок процент на не
доверие към човеш
ката ни идентичност
и пет души да знаят
този отговор, пак ще
е добре, смята той.

При целия този
скептицизъм заслужава ли си усилието, г-н Табаков, да
се пише с думи „по
водата”?

- Напълно съзна
вам, че това, което се
опитваме да правим,
отминава, отмива се
от времето. Поняко
га никой не го чува.
Затова пък самите
опити да го правим са
красиви. Ако спрем да
правим нещо хубаво,
какво ще ни остане?
Това достатъчен
повод ли е?
- Не, не е достатъ
чен. Вероятно човек
иска и много повече
– да изкарва пари,
да бъде известен, да
се страхуват от него,
да му се възхищават
и т. н . Това някакси
върви повече в хори
зонталния живот. Но
ако искаш да излезеш
за малко от него, ако
искаш да живееш по
друг начин, трябва да
се опитваш да правиш
и нещо повече. Поне
за себе си, ако не за
другите. Струва ми се,
че голямото удовол
ствие е в това да въз
питаваш духа си и да
работиш с него.
Успяват ли творците и учителите да го
правят?
- И учителят, като
твореца, е интелекту
алецът на България.
Но понеже децата го
държат в една посто
янна липса на шикал

кавене, той не може
да лъже и навън от
своя свят изпада в
странни
ситуации.
Лъжат го в магазина,
в автосервиза… По
едни такива странни
причини той не смее
да развее знамето на
интелекта си. И пре
минава през живота
някак си скромно и
тихо. Добре че има
своите две защити
– да остави след себе
си няколко ученика,
с които да се гордее,
и да продължава да
твори тихо и красиво.
Докато се придър
жа към тях, няма как
професията му да де
валвира.
Не остават ли обаче
по някакъв начин
и творецът, и учителят затворени в
канона? Истинският
творец не руши ли
каноните?
- Човекът по прин
цип е разрушител.
Той хем е най-съгра
дителното „животно”,
хем вечно твори, но и
вечно руши. Но кога
то говорим за канона
като класика, какво
можем да правим с
него, освен да го ува
жаваме и да му се въз
хищаваме. Канонич
но, класическо може
да бъде нашето пове

дение, да е затворено,
принципно, застана
ло във вече достигна
тото. Това е въпрос на
личен избор и на лич
но освобождаване от
него. Ако човек иска
да стои в този канон
и дните му да са едни
и същи, си стои в ка
нона. А ако не иска,
прави нещо със себе
си. Но за да излезе от
него, трябва да потър
си работата, за която
е създаден, което се
улучва много трудно.
Може някой да е пре
красен дърводелец,
а после да го видиш
като председател на
Народното събрание.
И да изпитва повече
удовлетворение от
дърводелството. Но
самият стремеж към
търсене на това, за
което си създаден, е
също излизане от ка
нона. То е вид търсе
не на пробив, на жи
тейска дълбочина.
При все че няма
много шансове да
се оприличи на самия себе си?
- Дори и тогава. А
ако иска да прилича
на себе си, той трябва
да стане интересен.
Макар че от дете са
му изграждали въз
хищение към опреде
лен тип хора. За да за

почне да харесва себе
си и да не се съмнява
в себе си (което му се
вижда доста ужасно),
той трябва да разда
де себе си като това,
което харесва. Дори
малко повече. Затова
Селинджър съветва
младия писател: „Ти си
добър читател, прос
то седни и напиши
това, което харесваш
да четеш”. Т.е. стани
такъв, като този, кой
то харесваш.
Това никак не е лесно, пък и няма гаранции, че ще е за
дълго така.
- Само лесното е
лесно. В изкуството
са нужни усилия. Кул
турното усилие да се
добереш до стойно
стното си заслужава
труда. Преодолява
нето, съпротивата на
трудното носи найголямо удовлетворе
ние. А за гаранциите
– по-добре е, че ги
няма, защото нищо не
е по-дълго отколкото
трябва. Най-хубавото
е в това, че нищо няма
да е все такова, какво
то е. Така се размиват
границите между ня
мането и имането.
Интервюто взе
Лияна ФЕРОЛИ

Изкуство, култура



ято му дала дрехи и
го завела при майка
си – царица Арета, на
която героят разказал премеждията си.
Царското семейство
му дало кораб с много дарове и го изпратили за Итака. Преди
да достигне бреговете на Итака, Одисей
заспал и гребците му
го отнесли на брега,
заедно с даровете. Тогава разгневеният бог
Посейдон вкаменил
кораба на феаките,
точно когато влизал в
Църквата
Св. Спиридон
Палеокастрица

15 - 21 март 2010 г.

родното пристанище.
Митът за друг
легендарен
герой
– Ахил, довел в Корфу
императрицата
на Австро-Унгария –
Елизабет. Фина и интелигентна владетелка, Сиси била влюбена
в гръцката митология
и нейният фаворит
бил Ахил. Когато Елизабет посетила Корфу, била запленена от
красотата на острова
и пожелала да си направи дворец, който
нарекла „Ахилион”.
Дворецът е построен
за две години (18901891 г.) с материали
от австроунгарската
империя, които при-

стигали с кораби.
„Ахилион” се намира
в старото историческо селище Гастури, на
девет км от центъра
на Корфу, на брега
на морето, окъпан в
слънце и зеленина.
Дворецът е изграден
от мрамор, с гръцки
колони и статуя на
Сиси в цял ръст пред
входа. Най-забележителното нещо в двореца са градините на
покрива му, откъдето
се открива морска панорама. Паркът върху
покрива има квадратна форма, рамкирана
от колонада с бели
мраморни статуи и
екзотични дървета.

НА ОСТРОВ КОРФУ
МИТОВЕТЕ ОЖИВЯВАТ
Мариана
Праматарова

Разположен в Йонийско море и близо
до Албания, остров
Корфу впечатлява със
зеленината си. Наричат го „изумруденият остров”. Повечето
гръцки градове носят
имена на жени (Тесалоники, Лариса, Атина и др.) и са кръстени на богини, жени и
сестри на владетели
и военачалници. Главният град на остров
Корфу носи името на
нимфа – Керкира. Тук
има всичко – гръцки
митове и легенди, венецианска архитектура, френски шик и
английски крепостни
укрепления.

Най-широка
популярност на Корфу
има легендата, че
близо до острова Посейдон е превърнал в
камък кораба на Одисей по обратния му
път за Итака. Мястото
днес е известно като
„Острова на мишките”. Според митовете
Одисей след множество перипетии в бурно море (странствал
в земите на киконите,
литофагите, циклопите, сирените, лестригоните, в подземното
царство, при Кирка,
на острова на Калипсо и др.), след поредната силна буря, изпратена от Посейдон,
попаднал при феаките. Одисей срещнал
царската дъщеря, ко-

Корху, Керкира

Изкуство, култура
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Дворецът Ахилион

На централно място
над всичко се извисява огромната бронзова статуя на Ахил
с копие и щит, устремил поглед към морската шир.
Разказват, че дъл
боко засегната от изневяра на съпруга
си, Елизабет се усамотила в този дворец
за дълго време. Покъсно „Ахилион” бил
закупен от немския
кайзер Вилхелм ІІ.
Историческият
център на Корфу много прилича на Венеция. Островът е бил
владение на дожа на
Венеция от 1386 до
1797 година. Когато
венецианците дошли
в Корфу, те научили
местното население
да отглежда маслинови дървета. Така,
от една страна, залесили острова със
зеленина, а от друга
осигурили поминък
на бедните. Градът
добил
италианско
очарование и в архи-

тектурно отношение.
В историческия център на Корфу може да
се видят Венециански
квартал с резиденция
за комисаря (в миналото – Венециански театър, построен
през 1690г.), градска
врата с крилати лъвове, богати домове.
Съдбата на Корфу не е по-различна
от съдбата на много
други острови – през
различни периоди е
бил в ръцете на различни завоеватели.
След
венецианците на острова идват
французите. Наполеон придава по-рафиниран вид на града,
като оформя площад
Спианада с високи
аркади в стил ампир.
Сега под аркадите се
намират чудесни кафенета, ресторанти,
магазини,
френска
улица и парк. През
1815 г. Корфу е в пределите на Великобритания. От този период е построената

английска крепост с
укрепления и оръдия
за защита.
Патрон-закрилник
на Корфу е Свети Спиридон, чиято църква
се намира в центъра.
В нея се съхраняват
мощите на светеца и
редки икони. Според
преданията светецът
четири пъти е спасявал острова от беди.
Покровителят на моряците и рибарите
– Свети Никола, също
има свой храм – белоснежна църква на
морския бряг.
Най-добрият начин
да разгледате острова
е с лека кола. На около 25 км от Керкира
се намира Палеокастрица. Пътят се вие
край красиви крайбрежия, за да спре
пред скалата, където
е манастирът “Дева
Мария” от 13 век. В
него все още живеят
монаси, а в църквата и музея към нея
се съхраняват стари
книги и ценни икони.

Манастирът Палеокастрица





Природа, екология
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Биотехнологиите в
съвременното земеделие
Терминът биотехнологии днес обхваща
огромен дял от съвременната наука и индустрия и аз дори няма да се опитвам да го дефинирам.
Акцент ще поставя върху част от наличните иновативни решения, свързани с възможността да се изгражда интензивно селско стопанство, което при това е щадящо към
природата.
астящото население на планетата и
по-високите изисквания на потребителското общество налагат селското
стопанство да се развива по прин
ципите на индустрията (планово,
прогнозируемо, с минимално въздействие на
външните фактори), при което земята, почвата и природата като цяло биват третирани
като неодушевен елемент в технологическия
процес. В резултат понятия като ерозия, уплътняване и изтъняване на почвения слой,
обедняване на почвата и дисбаланс на нейния микробиологичен състав се възприемат
както естествени и неизбежни спътници на
земеделието. Сегашното земеделие ги компенсира с тонове изкуствени торове, „научен”
сеитбооборот, допълнителна обработка, в т.ч.
дълбока оран, селекция, генно-модифициране на организмите, усвояване на нови площи,
най-вече изсичайки горите.
Що се отнася до ГМО, то там истината е толкова грозна, особено в светлината на последните напъни на правителството, че не ни остава друго освен да я възпремаме анекдотично: Ето какво гласи последното съобщение на
Института по хумористична генетика: При научни опити за повишаване на резидентността
на динята към външните фактори с използване на ген от хлебарка е постигнат неочакван
допълнителен ефект - когато разрежете динята семките сами се разбягват.
А сега вече сериозно. Право да критикува
има само онзи, който може да предложи алтернатива.
Да започнем с наторяването.
Алтернатива на изкуствения неорганичен
тор е преходът към органично земеделие на
ниво, съответстващо на сегашните технически
възможности. Съвремените биотехнологии за
преработка на органичните отпадъци (оборска тор и селскостопански остатъци), както и
специално отглеждана биомаса - растения и
водорасли, са изключително подходящи за
климата на България. Методите за преработка са аеробни и анаеробни, като най-подходящият се подбира в зависимост от изходната
суровина, инвестиционните предпоставки,
очакваните нива на фосфор и азот, както и
изискванията за балансираност на съставките.
Допълнителен плюс на анаеробния метод
е получаването на технологични количества
биогаз с калоричност около 5000 ккал/кг и
почти пълното обезпаразитяване на изходната суровина. Тази тема неведнъж беше раз
глеждана на страниците на вестника.
Днес това направление силно се толерира в европейските държави, но исторически
факт е, че първия завод заработи през 1936 г.
в Техеран, а в България през 1956 г. проф. Желев пусна станции за кооперативните стопанстава.

Р

Решенията, които могат да бъдат предложени, отговарят на нуждите както на общини,
кооперативни стопанства, така и на индивидуални фермери. Не смея да твърдя, че тези
предложения са универсални, но досегашният опит показва, че те са незаменими при производството на екологично чисти зеленчуци
и в оранжериите.
Ако разгледаме сериозно темата за органичното земеделие, ще се сблъскаме с факти, които ще ни накарат да размислим върху
това, правилно ли обработваме земята, която
ни храни. Например историческите изследвания на древен Шумер показват „примитивни”
методи за обработка, но добивът на житни
култури е бил устойчиво над 600 кг/дка при
сегашни 350-400 кг/дка, въпреки мощните ни
и скъпи машини и огромно количество торове и пестициди. Реконструкцията на тези
древни сечива доведе до „нова” концепция
за щадяща почвообработка на дълбочина до
два дюйма (пет сантиметра), заложена в основата на съвременото пермакултурно земеделие. Създадения наскоро «плоскорез на
Фокин» напълно покрива изискванията за
универсален ръчен инструмент за екоземеделие. Изключително полезна за интересуващите се може да бъде книгата на Бил Молисън
«Въведение в пермакултурата», където са дадени принципите на едно природосъобразно
земеделие.
Удачно би било методите на органично
земеделие, в съчетание с модерните биотехнологии, да се приложат в районите, за които
знаем, че от години наред не е използвана химия. Такива днес в България има достатъчно.
Продукцията на едно такова производство
ще бъде добре посрещната от всички потребители и туристи.
За монокултурите и масовите производства е подходяща употребата на друг високотехнологичен биопродукт – ЕМ препаратите.
В почвата симбиозно съществуват множество различни микроорганизми. Те не са нито
полезни, нито вредни, но ние, хората, доста
субективно ги разделяме на такива. ЕМ препаратът представлява жив субстрат, набор от
20 до 70 вида почвени микроорганизми. Добавяйки ги по подходящ начин и в подходящия момент, ние даваме микробиологичен
импулс на почвената флора, където започва
интензивно развитие на полезните за нас организми, създаващи подходящата среда за
растеж на засадените площи.
Като резултат: едногодишен опит в голяма
българска оранжерия показа, че се постигат
същите добиви както при използването на изкуствени торове.
За да бъдат ефективните микроорганизми
наистина ефективни, е необходимо да са произведени на място, съобразено с климатичните условия на различните земеделски райони
на страната и местната микрофлора. (Извън
основната тема искам да споделя, че един от
разработчиците излекува язва на стомаха си,
пиейки този препарат.)
Нашите съседи от Хърватска повече от десет
години успешно прилагат новия екологичен

препарат за листно наторяване „Мегагрийн”
с който завоюваха световни позиции. В основата му са новите технологии за въздушно
раздробяване на специфичен местен цеолит.
Постигнати са удивителни резултати – силна
устойчивост към суша, по-високо качество на
продукта и пълна екологическа чистота, доказана от опита на Франция, Алжир, Австралия
и др. Като се има пред вид минималните необходими за третиране количества, намалените
транспортни и производствени енергийни
разходи, се вижда, че и въглеродният „отпечатък” е съществено по-малък от всички изкуствени торове.
Специално внимание заслужават методите
за меристемно размножаване на вирусочист
разсад и фиданки. Методът се базира на технологиите „ин-витро”, не нарушаващи естествените размножителни и генетични принципи в природата. Днес в света има едва триста
лаборатории, които са в състояние да работят
по този метод, но резултатите им са толкова
обнадеждаващи, че ако бързо се обърнем
към тях, бихме могли да забравим кошмара,
наречен ГМО. Особени успехи са постигнати
от холандските специалисти в областта на
цветарството.

Стелажи с разсад
в меристемна лаборатория

Подложка GF 677

Използването на посочените методи в стопанството на България, следва да се разглежда като крачка към:
1. устойчиво развитие на страната;
2. намаляването на зависимостта от внос
на изкуствени торове;
3. подобряване на качеството на предлаганата храна, както за вътрешна консумация,
така и за един претенциозен туристически
контингент;
4. сериозен принос в решаването на глобалните екологически проблеми.
Следващата възможност да повишим добивите се крие в методите за специална подготовка на водата за поливане. Въздействай-
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ки върху нея със специално дозирани физико-механични методи, водещи до интензивна
кавитация, можем да постигнем такава форма
на структириране, която води до повишаване
на урожая, например при царевицата с над
10%. Машините могат да бъдат интегрирани
към всяка поливна система, но най-висока
ефективност се постига при дозираното капково напояване. Все още не е разкрит напълно механизмът на това изразено положително
действие, но има основания да се предполага,
че в процеса на обработка водата интензивно
адсорбира азот от въздуха и го отдава постепенно на растенията.
Допълнителните енергийни потребности
на тези машини могат с лекота да се покрият
от малки слънчеви или вятърни електрогенератори, правейки системите енергийно независими.
Колкото и да говорим за повишаване на
добивите, всичко има разумен предел, а четящите този материал знаят, че загубите при
съхранение, са над 10%, а реално достигат до
18%.
При съхранение на зърно например в специални силози с използването на отровна газова среда (каквито са всички „съвременни”
силози у нас) се уврежда от инсекти между
15 и 20%. Така обработените семена запазват
части от отровната химия дори във фуража
или хляба, а тяхната кълняемост се подтиска
съществено. Още по-тежко изглеждат нещата
ако погледнем този въпрос от позицията на
информационния пренос на отровата върху
зърното - бъдещия хляб.
Вече съществуват предложения, свързани
с използването на специални мобилни или
стационарни озон-генератори. Изследванията показаха, че с употребата на озон се постига 100% унищожаване на активните вредители и 98% на техните личинки в силозите на
зърното.
За разлика от всички други решения озоновата дезинфекция не подтиска растежа на семената, напротив опитите показват по-висока
енергия на кълняемост от 7 до 18 % (колкото
по-ниско е качеството на семената, толкова
по-осезаем е резултатът) и липсата на каквито и да било следи от остатъчен озон. Ще
напомня, че озонът представлява нестабилна
форма на триатомен кислород, който бързо
се разгражда. В естествени условия най-често се образува след гръмоносна буря, а ние го
усещаме като свежест и радост.
Още по-обещаваща, но и по-слабо изследвана, е така наречената студена плазма.
Когато продуктите биват обработени с нея, те
значително повишават съпротивителните си сили срещу вредители, а заедно с това и добивите.
Другата възможност за минимизиране на загубите, особено
за плодовете и зеленчуците, е
максимално бързо да се консервират. Но днес грамотният потребител иска сокове без консерванти, овкусители и оцветители. Той
иска натурален продукт, който не
е обработван при температура
над 45º С и е съхранил максимално не само цвят и вкус, но и природните витамини и ензими.
Технологията „Витаджус”, разработена от проф. Желев и неговия екип, позволява да покрием
напълно тези високи изисквания. Водещата световна агенция
„Роланд-Бергер” даде възможно
най-високата оценка за вкуса и

Природа, екология
качествата на соковете „Витаджус” - непосредствено след прясно изцедения джус, “без
световен аналог”.
За да потвърдя напълно това заключение,
ще посоча факта, че тези заводи са както
стационарни, така и напълно мобилни. За да
се минимизират транспортните загуби и допълнителните разходи, може да се премести
заводът до градината с череши и след като
обработи и последния плод, да се премести
отново до градината с кайсии, след това до
доматеното поле и т.н. Няма плод, зеленчук
или водорасло, от който чрез технологията за
безотпадна дълбочинна преработка „Витаджус” да не може да се получи едновременно:
•
сок
•
диетично (детско) пюре
•
и най-атрактивния продукт – фруктова
вода. Така наричаме онази вода, която, преминавайки през милионите мембранни филтри
на живите клетки от корена до плода на растението, се пречиства, структурира и зарежда
с животворна сила.
Тук патосът ми е напълно уместен, защото
ефектът върху човека (и животните) е силно
положителен.
•
Екологични бои, хранителни добавки,
лекарствени форми и мн.др.
За наша радост след двадесетгодишно буквално убийствено мълчание по този въпрос
днес отново се възражда надеждата това производство да се реализира – за пръв път в света именно в България.

С

егашното развитие на биотехнологиите ни позволява да говорим за
индустриализация на земеделието
в пълния смисъл на думата. Демонстрация за това са разработките за
отглеждане на микроводорасли за различни
нужди. Спирулината например е важна суровина както за медицината, така и за храни-


телната промишленост – като добавка в множество тестени изделия и др. и за фуражната
промишленост.
Прилагането й при отглеждане на кокошки например рязко намалява смъртността,
канибализма и др., подобрява качеството на
месото и яйцата. Производството на хлорела,
спирулина и сценедесмус в Булгария беше достигнало и космическите висоти чрез българските храни за космонавти. За масовия потребител спирулина на таблетки се произвеждаше в Сандански под марката „Рупите” и се бе
утвърдила като ценен продукт за диабетици,
като регулатор на храносмилането и мн.др.
Днес развитието на това направление е
повлияно и от повишения интерес към биогоривата. Предлаганите методи за автоматизирано отглеждане на микроводорасли от липидното направление осигуряват 30 пъти повисоки добиви на масло за биодизел на единица площ от най-продуктивните маслодайни
култури. Сухият остатък – шрот, се използва
или като ценна хранителна добавка, заменяща соевите протеини, или като енергийна суровина за производство на биогаз (със съдържание на метан над 95%) или горивни пелети. От добитото масло чрез УЗ кавитация се
получава висококачествен летен биодизел на
много приемлива цена. Технологиите, за които говорим, са безотпадни.
Условията на части от България позволяват отглеждането на микроводорасли да се
извършва целогодишно с минимални енергийни разходи. Едно интензивно развитие на
тази област може да доведе в кратки срокове
до енергийна независимост на страната по
най-екологичния начин, запазвайки нефтените находища за поколенията, които да се надяваме ще са по-мъдри от нас и ще развиват
технологиите само за
всеобщо добруване.

Материалите
представляват
извадка от научен
доклад и са предоставени от Интерекоинтелект ООД
Сергей ИНДЖОВ
indco@abv.bg
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ПРЕДИСТОРИЯ НА
ОБРОЧНИТЕ КРЪСТОВЕ
Продължава от стр. 1
Идвайки на територията на днешна България, нашите предци увековечават това събитие чрез релефната композиция край Мадара,
за да подчертаят древността и приемствеността на българската държавност, а също и
да покажат благословението, дадено от звездите в лицето на могъщия съвпад на Юпитер
и Марс в знака на Коня (лъва), подкрепен от
лъчите на Регул (звездата на царете), която в
този момент е само на 5 градуса отстояние по
елиптиката на двете планети. Мадарският
конник е единственият по рода си мащабен
скален релеф в Европа, а уникалната звездна кодировка към момента на основаването
на българската държава го прави уникален в
света. Зад него има неща, които още не са открити и разкодирани.

КУЛТЪТ КЪМ КАМЪКА
Направих този кратък увод за да подчертая култа на българите към камъка. Той е много силен до днес сред българите не само в
България, но и в земите извън нея, където живеят българи. И понеже съм родена в Северозападна България или по-точно в Западните
покрайнини, където постоянно се натъквам
на невероятни факти, свързани с древната ни
българска история, бих се спряла върху уникалните находки, с което са осеяни Западните
покрайни или по-точно Царибродско. Това са
оброчните камъни, наричани още и оброчни кръстове. Прави впечатление фактът, че
една немалка част от тези оброчни камъни
нямат формата на кръст, а напротив - на тотем, звяр, човешка фигура или кукерска маска. Върху тях са вдълбани множество символи,
знаци приличащи на древнобългарски руни,
но и изображения на орел, сокол, вълк, розети. Разбира се, че всичко това е много трудно
да разкодираме, защото лицевата страна на
голяма част от тези паметници отдавна е заличена или мъхясала, а има и такива, които поради поддаване на почвата под тях са падали
върху земята, след което местните хора или
са ги заравяли в земята, или са ги изправяли
край стеблата на някое дърво, определяно за
свещено или “миросано”. В по-новата история
имаме случаи и на целенасочено унищожаване и чупене на тези оброчни камъни, което ни
затруднява в разкодирането на посланието
им от гледна точка на тяхното местоположение.
Култът към камъните се среща и в Алтай,
прародината на древните българи, където
са известни като каменни баби. В отделни
райони на Северозападна България им викат
побити камъни. В Грузия още през първите
столетия след Христа много широко разпространение са имали призматичните, вертикално забити камъни, които вероятно са
представлявали прототип на прабългарските
“побити камъни”. Такива могат да се видят на
входа на гробищата в село Пъртопопинци, Царибродско.
Пресъздавайки на местна почва различните културни наслоения, западнопокраинските
каменоделци са илюстрирали в своите творби светогледа на българите и своите древни

традиции. Каменоделските майстори са предавали своите знания и послания от баща на
син, от майстор на майстор, от поколение на
поколение. В повечето случаи оброчният камък е осеян със символни знаци, често пъти
смесени с името на светеца, по който местните хора са назовали оброчния камък. Мога да
наведа стотици примери за това, като тръгнем от оброка, намиращ се край църквата “Св.
Спас” в село Горно Градини, върху който може
да се види обърнатият наопаки ипсилон с двете хасти отстрани, които не се виждат, защото
времето ги е заличило, и да стигнем до оброчния камък, приличащ на кукерска маска в село
Вълковия, или до оброчния кръст в село Каменица, който е една философски много сложна
композиция, в центъра на която е Слънцето.
Знаем, че древните българи са изписвали върху камъните Слънцето с кръжащите
около него 6 планети. По-късно богомилите
го превърнали в свой сакрален знак. Подобен
род знаци можем да срещнем при богомилските стечки в Босна и Херцеговина, както и при
българите горани на Косово. Професор Николай Тулешков издига в ранг на архитектурна
школа майсторите строители от царибродското старопланинско село Славиня, които
върху фасадите на къщи, църкви и манастири
са поставяли разпознаваеми древнобългарски знаци, каквито са: шестолистната розета,
българската пафта, слънцето, месецът, звездите, барсът, орелът, вълкът, еленът и други.

Подобни знаци са вписани и върху богомилските стечки в Босна и Херцеговина.
През 476 г. преди Христа древните българи
изчислили, че земята се завърта около Слънцето за 365 дни и една четвърт от деня без
малко и пресметнали това “без малко” с невероятна точност. Върху камъка нашите древни предци са влизали в диалог с вечността, вселената, част от която е и Слънцето,
изписвайки послания към бъдещето.

СЛЪНЧЕВИЯ КУЛТ
У ТРАКИТЕ
В тракийските погребални обичаи могат да
се срещнат главните направления в религиозното мислене на траките – култ към Слънцето, култ към безсмъртието на душата, култ
към силите на природата. Материалните
следи, които са оставили тези религиозни
схващания на траките, са скалните гробници
по високите върхове на Родопите и гробниците под могилни насипи, чиято еволюция започва в началото на V в. пр. Христа, за да завърши
с Казанлъшката гробница – IV– III в. преди Хр.
Основната част от тракийското население е
държала на обичая на своите предци – да погребва мъртвите под могилни насипи. Оттам и
връзката с оброчните камъни, пред които се
покланят и днес българите в Западните покрайнини. Те са поставяни на могилни насипи,
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край лечебни извори, край дърво, най-често
дъб на кръстопът, през който се пресичат пътища. Най-показателният пример за това са
двете царибродски села Радейна и Бребевница, намиращи се на километри от българосръбската граница.
При траките камъкът е означавал трайното и непреходното, символизиращ божествената власт. Вдълбаните в скалите
кръгове се тълкуват като слънчеви символи. Разположението им на най-високата точка свидетелства за връзката им със
слънчевия култ у траките. Кръглите жертвеници пък са били използвани за приготвяне на “свещено вино” и за извършване на жертвоприношения чрез възлияние
на течности - вода, мляко, вино, кръв.
В конкретни случаи можем да направим
паралел между едно от най-добре запазените
скално изсечени тракийски светилища край с.
Татул, в южната страна на което е изсечена засводена ниша, в чиято основа е издълбан символичен гроб. В книгата “Траки” на Валерия
Фол, издадена от фондация “Тангра ТанНакРа през 2005 г., в главата “Свещените места”,
е описано мястото, на което древните траки
са извършвали сложна обредност с жертвоприношение, която обредност най-вероятно
е съотнасяна към слънчевия календар. Ще
посоча този пример, защото намирам много голямо съответствие между тракийската
обредност на скалата и подобна обредност
в днешно време край оброчните камъни в
Царибродско. ”Към скалната пирамида водят
седем стъпала, след което трябва да се изкачат още четири, за да се достигне до засводената ниша с друг символичен гроб. На върха
на пирамидата е издълбан т.нар. саркофаг, захлупван с каменна плоча. На дъното му обаче е оформен отвор за оттичане на течност
към улей към отвесните скали на каньона.
Святото място и досега е почитано. Хората от
околността вярват, че билките край скалата
са най-лековити. Последното жертвоприношение на овен на върха й е извършено през
1995 г., на деня на Св. Георги, 6 май. Археоастрономическите изследвания извършени на
обекта, показват, че изсичанията имат връзка
с наблюдения на есенното равноденствие и
на зимното слънцестроене преди повече от
3000 години. Този извод подкрепя тезата, че в
Татул е извършвана сложна обредност, която
най-вероятно е съотнасяна към слънчевия календар. Първите лъчи на слънцето, раждащо
се в деня след зимното слънцестоене, огряват
отхлупения “саркофаг”. Кръвта от жертвоприношението на върха на скалата се стичала
като по големия улей, за да проникне в земята, така и през отвора на дъното на саркофага,
за да покапе в засводената ниша с “гроба”.
Ще продължа с примера на провеждането
на обреда (курбан) в село Бребевница, Царибродско, край оброчния кръст, носещ името
на Св. Петка. Предварително се води сметка,
кръвта от закланата за курбана овца да се стича по специално приготвен улей, за да проникне в земята, което означава плодородие
за реколтата на семейството. Улеят е затварян
със специална плоска правоъгълна каменна
плоча, предавана по наследство от поколение на поколение. Курбанът в село Бребевница се изнася сутрин рано след първия изгрев
на слънцето, със задължителното поливане
на мястото край оброка с вино.
Оброците сами по себе си не дават кой
знае каква информация без цялостния анализ на местоположението на всички оброчни
камъни в селото, селището или района. И тук
опираме до основния проблем, как да разтълкуваме посланието, като знаем, че през последните сто години голям брой оброчни
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камъни са изчезнали. Дълбоко вкоренено е
вярването, че който счупи или посегне със зла
умисъл върху оброка или “миросаното” (свещеното) дърво, ще го сполети нещастие или
ще му се случи нещо много лошо на него или
неговото семейство. Тук бих вметнала и още
нещо, а именно, че в тази част на Балканите
християнството е дошло, без да къса връзката
с древното минало, а 90-годишната гранична
изолация е допринесла районът да остане в
автентичния си вид, съответно и да се съхрани голяма част от духовното наследство на
българите.

ОБРОЦИТЕ
А сега нека да кажем нещо по-конкретно
за понятието оброк. За начало ще се спрем
върху понятието оброчна плоча. Това е каменен, по-рядко метален и глинен култов
паметник с релефно изображение на някое
божество, поднасяно като дарение в светилището му. Оброчните плочи са с малки размери
(между 15 и 30 см) и са с различна форма: четвъртити, трапецовидни и кръгли. В днешните
български земи са намерени оброчни плочи
от периода I-IV в., като най-многобройни са
от периода II-III в., на всички основни и второстепенни тракийски божества, и най-много са
на тракийския бог Херос - стари и до 2000 г.
В Цариброд, в един частен имот, преди доста
години бяха намерени две оброчни плочи на
божествата Митра и Хеката. Митра е древен
индо-персийски бог на светлината и правдата,
по-късно и на слънцето, докато Хеката в богинята на мрака, луната, магьосничеството, покровителка на лова, овцевъдството, коневъдството. Може би никак не е случайно, че тъкмо
в Цариброд бяха намерени тези оброчни плочи, точно на тези божества. За съжаление те
в момента се намират в Нишкия исторически
музей.
Що се касае до понятието оброк, в Енциклопедията на България, БАН, 1984 г., то е описано като “обет, за принасяне всяка година
или през дълъг период от време на жертвен дар, посветен на християнски светец,
Богородица или Господ, с цел да се осигури според народните вярвания тяхното
покровителство и помощ в стопанския и



личен живот”. Оброкът може да бъде личен
и колективен, което ще рече семеен, семейно-родов, махленски, селски. Оброчището
представлява култово място за изпълнение
на колективен оброк. Най-често се прави извън селището, на високо място, край някое
дърво наричано “миросано” или край няколко мимолетни дървета, в близост до извор,
кладенец, чешма. Много оброци се намират
върху развалините на стари светилища, върху
които след време бил построен християнски
храм. По време на османското иго в селищата,
в които не е имало черква, около Оброка задължително са поставяни елипсовидно подредени камъни, върху които са сядали членовете на семейството, рода или фамилията.
Това място се нарича оброчище и край него
се съсредоточвал религиозният и празничният живот. През Възраждането край Оброка се
построяват християнски храмове, параклиси
и манастири. В Царибродско в дворовете на
църкви и манастири се намират по един или
повече оброчни камъни и по едно или повече
оброчни дървета. В повечето случаи оброчният камък се намира с лице към запад и
е поставян в източната част на оброчното
място.
Що се касае до “свещените дървета”, наричани в Царибродско “миросани”, нека
да кажем, че древните българи още в своята прародина са практикували култа към
световното дърво. Писмени свидетелства
за упражняването на този култ при тях
са засвидетелствани в Северен Дагестан.
Световното дърво присъства като мотив и
върху надгробната каменна пластика от II – IV
в. През късно, през римската епоха, изображенията на свещеното дърво вече са изпълнени
с християнско съдържание. В черквата “Успение Богородично” в Пирдоп върху основите
на жертвения камък зад олтара на черква се
вижда изображение на свещеното дърво.
Академик Йордан Захариев, автор на прочутия труд “Краище”, в детайли описва обичаите, историята, традициите на българите в
Краището, особено на босилеградските бъл
гари, и казва следното: “Християнството в
този район не е оказало почти никакво влияние за изкореняване на езичеството, а тъкмо
обратно – много езически елементи са се така
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свързали с християнските обреди, та сега
е мъчно да се познае,
кое е по-старо. Краищенецът не се счита
толкова силно обвързан с християнските
си религиозни задължения и обичаи, колкото с тия от езическо време”. (Сборник
за народни умотворения и народопис,
кн.22, БАН, 1918).

КАМЕНОДЕЛСТВОТО
Каменоделството
в България, и по-точно каменоделската
школа в село Гинци,
Годечко, или тази
в Любош, Пернишко, през епохата на
Възраждането е била
тясно била свързана с традиционната народна култура.
Кръстът, който е стар
рунически символ, в Средновековието и по
време на османското робство се е превърнал
не само в символ на верската, но и на националната принадлежност. Каменоделците са
били личности с особено духовно съдържание. Наричали са ги “народни майстори”, защото са предавали традицията – от баща на
син, от майстор на майстор, от поколение на
поколение.
Нека да не забравим, че одухотвояването на камъка датира от най-древно време.
Първоначално са били почитани камъните с
естествени, природни форми, наподобяващи
някакви същества, на които била приписвана чудотворна сила “оренда”, която имала
свойство да се принася от предмет на предмет, както и между хората. От това вярване
произлязал орендизмът, залегнал в основата
на всички религии. И понеже майсторите каменоделци до тънкости владеели материята,

върху камъка успешно изобразявали малки
фигурки, древнобългарски символи, каменни релефи с човешки фигури, конници, митологични същества. Каменоделецът е имал
пред вид преди всичко идейно-символичното предназначение на тези изображения.
Върху оброчните камъни в Западните покрайнини можем да срещнем символни знаци,
които идват от предхристиянско време. Всеки
символ отразява многообразието на заобикалящият ни свят. Те служат за обозначение на
върховното божество Тангра. Ипсилонът с
двете хасти, макар и обърнат наопаки, може
да се види врязан върху един оброчен кръст
в село Горно Градини. Най-често срещаният
символ върху оброчните камъни, чешмите и
външните стени на къщите е розетата, една
от най-старинните български форми. Върху
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една от колоните в
двора на Погановския манастир може
да се види древнобългарската шестолистна розета. Изображенията на Слънцето,
Луната и звездите
се нареждат между
едни от най-старите
изображения в изкуството на древните българи. Със Слънцето
се е символизирала
животворната сила и
хубостта, а с Луната
– задгробния живот.
В
християнството
Слънцето е символизирало Новия Завет а
Луната – Стария.
Върху оброчните
камъни днес могат
да се видят множество геометрични фигури, прилагани или
самостоятелно, или
в съчетание с други
видове, като точката,
чистата права, ъгълът,
триъгълникът,
четириъгълникът, ромбът, начупеният зигзаг,
звездовидната форма, кръстът, спиралата,
въжевидният шнур. Върху кръста в село
Гоин дол, носещ името на “Св. Унуфрий”,
са изобразени някои от тези знаци. Анализирайки го с Татяна Ярулинна, стигнахме до
извода, че неговият майстор е бил посветен.
Числото 7 стои в основата на структурата на
кръста, което е в основата на структурата на
Вселената. В непосредствената му близост се
намират още четири кръста, като върху единия е изобразен женски образ с формата на
“крилато Слънце”, какъвто се среща при старите египтяни. Интересен е и кръстът в село
Борово, приличащ на женско тяло, с композиция върху която са съчетани няколко символа и геометрични украси. Слънцето е изобразено в горната част на композицията и се
преплита с триъгълник, две черти под него и
два различни по форма кръста. Кръстът тук е
във връзка с култа към Слънцето. Той може да
символизира космическото, оброчното или
свещеното дърво, което символизира връзката между трите свята: долния,(подземния),
средния (земния) и горния (небесния). Дървото може да символизира Вселената, но и
човешката природа поради представата за
адекватността на макро- и микрокосмоса. А
когато дървото се свърже с други символи,
се получава сложен символизъм. В повечето
случаи цялостното съдържание на оброчните
кръстове би могло да се сметне за преплитане на идеи, понятия и представи, свързани с
култа към Слънцето и Луната.
В Западните покрайнини се срещат и кръговидни паметници, смятани от местните
хора за богомилски. Те дължат своите характерни особености на древнобългарските първообрази. Какво значение има
Кръгът? Той е един от универсалните символи, многообхватен и широко разпространен,
“вторият фундаментален символ” заедно с
Кръста, Центъра и Квадрата. В Северозападна България, не само в Западните покрайнини, се вярва, че Кръгът предпазва от злите
сили, той символизира Слънцето. Той може
да бъде смятан и за текст–символ. По време
на сватбените обреди в Царибродско невястата в миналото, щом прекрачела прага на
новия си дом, обикаляла трикратно огни-
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щето по посока “на слънцето”, т. е. от ляво на
дясно. Кръгът в конкретния случай е символ
на Слънцето. Оттам и изображение на Слънцето върху външната стена на една къща в
село Бребевница.
В същото това село съм заснела и описала
девет оброчни кръста, а неотдавна с моя брат
открихме още два гробищни, затрупани със
земя, на едно от двете селски гробища. Оброчните кръстове или камъни опасват селото в
кръг като сакрална защитна зона. Всичките те
се намират на определено възвишение, покрай извор, чещма, гробища. А в село Радейна,
което се намира на десетина километра от
село Бребевница, оброчните кръстове са 14,
само че за разлика от село Бребевница правят два концентрични кръга около селото. В
село Петачинци в гората открихме и заснехме
оброчен камък, приличащ на вълк. Докато в
село Вълковия заснехме оброчен кръст, приличащ на кукерска маска.
Конникът също се среща като изображение върху оброчните кръстове. Найчесто конниците са два – Св. Георги и Св. Димитър. Първият е изобразен върху оброчния
кръст в двора на манастира “Св. Димитър”
в Цариброд, заобиколен от седем свещени
дървета - мимолетни борове. Почитането на
коня е било характерно и за древните траки.
Един от основните атрибути на тракийските
божества е конят. Възникването на култа към
конника в Тракия се отнася към средата на I
хилядолетие пр. Христа. Конят е атрибут на
много божества – на кон се придвижват от
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един свят в друг боговете, герои, душите
на умрелите. При древните българи конят
е слънчев символ. Тези представи са оставили следи и върху българските средновековни паметници.
Спиралата е също сред често срещаните
символи, врязани върху оброчни камъни или
чешми в Западните покрайнини. В село Каменица на селските гробища заснех един такъв
каменен кръст с две спирали, каквито съм
виждала върху стечките в Босна. Спирали са
изобразени и върху старата селска чешма в
село Каменица. Сред символите, които присъстват върху оброчните кръстове, са и ангелите, серафимите и херувимите.
Сред знаците, срещащи се върху оброчните камъни, е знакът комбинация с кръг и остър ъгъл, характерен за родовите знаци на
древните българи, такива които имат форма
на гребен или двузъбец, който се среща и в
Кавказ, или знаци във формата на комбинации
от прави черти и други елементи. Голяма част
от родовите знаци българите са донесли тук
от старата българска земя. За знаците богата
информация и тълкуване ни поднася в своите
книги нашият колега Васил Томов.
Философските и религиозните представи
на българските каменодлеци не са кристализирали в окончателно установени правила.
Тяхното митологично мислене е било космогонично – за началото на света, за творческия
акт, твореца. Затова е необходимо последователно и обстойно изучаване на феномена
оброчни камъни, които в Царибродско са
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толкова силно запазили древните български
вярвания и традициии.
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които не трябва да знаете за
ваксината срещу свинския грип

Майк Адамс,
редактор
на Natural News

Нека говорим без
заобикалки:
Ваксините срещу свинския
грип, които са създадени за масово инжектиране на бебета,
деца, юноши и възрастни, никога не са били
тествани и няма да бъдат тествани, преди да
бъдат тествани върху
вас. В Европа, където
обичайно ваксините
се тестваха на стотици
(или хиляди) хора, преди да бъдат пуснати за
тълпата, сега Европейската агенция за медицина позволява на
компаниите изцяло да
прескочат изпитателните етапи. И все пак,
колкото и да е странно, хората се редят на
опашка за ваксината,
за която няма каквато
и да било гаранция, че
е безопасна (нещо повече, тя е опасна като
всяка друга ваксина;
освен това съдържа
живак, без за това да
е дадено обяснение,
въпреки че се иска –
бел. пр.). Когато националните институти
по здравеопазването
на САЩ обявиха една
проба на една ваксина в началото на август, получихме потоп
от телефонни обаждания и имейли на хора,
отчаяни да поемат ролята на опитни мишки. Силата на страха

и стадното чувство са
просто изумителни…
Но в Европа, разбира се, всички ще са
опитни мишки, тъй
като там за ваксините
няма да има никакви
предварителни проби.
Дори по-лошо, европейските ваксини имат
добавени “аджуванти”
(фармакологични
и
имунологични агенти)
– химикали, ползвани
за засилване на действието от основните
компоненти на ваксините. Най-важното
е, че няма абсолютно
никакви гаранции за
сигурност при инжектирането на такива
химикали в деца или
бременни жени – точно те обаче са най-агресивно поощрявани
да се подложат на ваксинациите. Това няма
как да не доведе до
притеснителните мисли, че ваксината срещу
свински грип може да
е една модерна медицинска катастрофа. Тя
не е тествана и не е доказано ефективна. Нейните компоненти са
много опасни, а в комбинация с добавките
за европейските ваксини, както се очаква, ще
причинят неврологични заболявания.

Парализирани от
ваксини

Навярно е излишно
да напомням, че през

1976 г. една неуспешна
ваксина срещу свинския грип причини необратими щети върху нервната система на стотици хора, като много
от тях останаха парализирани. Лекарите дадоха име на проблема, за
да звучи така, че знаят
какво говорят: “GuillainBarre syndrome”. (Както
се очаква, те не биха го
нарекли “Синдром на
Токсичната ваксина”, защото щеше да е твърде
информативно.)
Тя се уплаши ужасно от грипа и каза:
“Не ща да ме спипа!”
Лекарят се пресегна към скрина и ненадейно я бодна с
ваксина. Стана беля,
но лекар се не дава
и смотолеви: “Нямах
представа”.
Същественото тук е,
че лекарите не знаят
как ваксините водят до
тези жестоки проблеми, и ако те се повторят
в наши дни, медиците
и пропагандаторите на
ваксините несъмнено
ще отрекат връзката

между ваксините и парализата. (Това вече се
случва при дебата по
темата дали ваксините
причиняват аутизъм:
пълно отрицание.)
А има и много други
неща, които здравните авторитети никога
няма да ви кажат за
ваксината срещу свинския грип. Представям
някои от тях:

10 неща,
които не
трябва да
знаете за
ваксината

#1 – Разработването на ваксината е претупано, като не са правени никакви наблюдения за последиците
от нея върху хора. Искате ли да сте опитни
мишки на концерна
“Голяма Фарма”? Ако
искате, наредете се на
опашката за ваксина
тази есен…
#2 – Ваксината съ
държа опасни химикали, които причиняват
възпаления в тялото.

Тези добавки, както
все по-често се изтъква, водят до аутизъм
и други неврологични
заболявания.
#3 – Ваксината
срещу свински грип
всъщност може да
увеличи смъртността от свински грип,
тъй като изменя (или
потиска) нормалните
действия на имунната
система. Няма каквито
и да било доказателства, че даже сезонните ваксинации срещу какъвто и да било
грип водят до смислена защита на хората, които се подлагат
на тях. Ваксините са
змийското масло на
модерната медицина.
(Бел. пр.: змийското
масло е традиционно
китайско лекарство,
ползвано за лечението
на ставни болки. Днес
изразът се ползва за
всеки продукт, рекламиран като “медицински”, като се влага
смисълът, че е печалбарски, шарлатански
или просто неефективен. Изразът се ползва и за всеки продукт,
който има шумна маркетингова кампания,
но е със съмнителни
качества и стойност.)
#4 – Лекарите още
не знаят защо през
1976-та ваксините срещу свински грип осакатиха толкова много
хора. А това значи, че
си нямат представа и
дали новата ваксина
няма да има същите
жестоки последствия.
(Как ще имат, след като
не я тестват…)
#5 – Даже ако ваксината ви убие, производителите няма да отговарят. В Съединените
щати правителството
е осигурило на тези
компании пълен имунитет по въпросите
за ваксините. Това не
поощрява тези компании да правят сигурни
ваксини, защото им се
плаща за количество,
а не за качество. (Те не
са дружества с ограничена отговорност,
а дружества с пълна
безотговорност.)
#6 – Никоя ваксина
не може да ви предпази от грип така, както
го прави витамин D.

Един неудобен научен
факт, който правителствата, фармаколозите и производителите
на ваксините не биха
желали да знаете.
#7 – Дори да приемем, че ваксините
срещу свински грип
са ефективни и хипотетично всички около вас се ваксинират,
вие не се нуждаете
от инжекция! (Защото
вирусът не може да се
разпространи сред хората, с които живеете.)
Така че и да вярвате
на ваксината, просто
можете да поощрите
приятелите си да се
ваксинират…
#8 – Компаниите
печелят милиарди от
производството
на
тези (и други) ваксини.
Парите идват от вашия
джоб даже тогава, когато не се ваксинирате, защото всичко се
плаща от данъците ви.
#9 – Когато хората
почнат да измират масово от свински грип,
можете да сте сигурни,
че много от тях ще са
същите хора, които са
се ваксинирали. Лекарите ще обяснят това
с обичайната корпоративна логика: “Броят на
спасените е повече от
този на починалите.”
Разбира се, “броят на
спасените” ще е напълно измислен… въображаем… и съществува
само в изкривеното им
съзнание.
#10 – Кампаниите
за ваксинация, които
се провеждат по целия свят, не са напълно безполезни. Те ще
ни позволят лесно да
разпознаем повечето откровено глупави
хора. (Колко жалко, че
ваксините не оставят
някаква трайна маркировка по кожата, която да служи за своего
рода етикет и бъдещи
референции…)
Казват, че държавната лотария е нещо
като данък за тези,
които не ги бива по
сметките. В същия дух
можем да кажем, че
ваксините са данък за
хората, които си нямат
представа от здравеопазване.
Превод
Иван Стаменов
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10
опасни
лъжи
за ваксините, грипа и още нещо...
Заблуди за здравето

ристичното оръжие,
каквото е всяка ваксина, със съдействието
на МВР и Министерството на отбраната.
Правете си сметката!
Ако се стигне до МВР
и МО, вероятността за
касапница нараства
неимоверно.

Продължава
от стр. 1

спестят кланицата и
здравословни проблеми за години наПодготовката
чрез пред.
измами вече достига
своя апогей: “СвинсЛъжа 1
кият грип е на прага на
Свинският грип е
дома ви! Не го вижда- по-опасен от сезонте никъде около вас, ния
но той е някъде там и
Опашата лъжа, кови дебне. Страхувай- ято дори медиите не
те се! Страхувайте се! могат да направят
Торбалан иде...” Дори истина.
Непрекъсот кратките сведения натото повтаряне на
в медиите вече става една лъжа не я праясно, че карането към ви истина, а банална
кланицата може да лъжа. Свинският грип
стане и чрез насилие. А(H1N1) има същите
Някои от животните симптоми като секвичат: “Водят ни на зонния и се отразява
смърт с тези ваксини!” различно на отделниДруги се оглеждат те хора. Някои могат
неразбиращо с късо- да го изкарат на крак,
гледи очи и тъй като други - на легло, при
свинският “научен” ав- трети, които имат хроторитет е тежък авто- нични заболявания,
ритет за късогледите, може да се стигне до
вместо да правят свои болнично наблюдепроучвания, е някак ние.
по-лесно да припозСмъртността
от
наят дори кланицата А(H1N1) не е по-висока
като клиника. Не по- от тази при сезонния
малко изумително е, грип - 0.007 процента.
когато поболяването Тоест от УСЛОЖНЕНИи убийствата на хора ЯТА на свински грип
с ваксини са наричани умира 1 човек из“лечение”.
между 100 000 души.
Задава се масова В света има премнокасапница с биоте- го други болести или
рористично оръжие, социални причини,
наречено за краткост които са по-смъртоваксина.
Ваксината носни. А изтъкване“срещу” свински грип то на свинския грип
е като разделителна - просто една форма
линия. В зависимост на грип - е шумна рекот коя страна на тази лама за ваксините, и
линия застанем, ще нищо друго.
проличи доколко сме
осъзнати и способни
Лъжа 2
да отстояваме праваНе съдържат подта и интересите си.
силващи добавки
Никой няма право
До тази лъжа не се
да казва, че не е бил прибягва в България,
предупреден или че тъй като не е необхоне е имало информа- дима - никой не пита!
ция за опасността от Медиите на Запад,
ваксините.
особено по-големите,
Всеки, който твър- обикновено са собсди, че не е знаел до- твеност на лица, коистатъчно аргументи, то печелят и от фарза да каже: “Не, до- мацевтични продуккторе,
инжектирай ти, вече не се свенят
на себе си отровата”, да разпространяват
се самозалъгва или неверни данни.
предпочита да се праЕто каква е систеви на неангажиращо мата. Самите произразсеян. И все пак, водители обявяват,
за тези, които бавно че във ваксините ще
схващат или тепърва има подсилващи донавлизат в пробле- бавки. Естествено, че
матиката, предлагам ще има. Това е пракизобличаването
на тика. От изявления10 лъжи, които ще ни та на европейските

компании Baxter и
GlaxoSmithKline дори
излиза, че тези опасни
(но уж нужни) добавки
ще са повече за европейските ваксини. Появяват се съответните
опасения на лекари,
които си разбират от
работата и пишат за
малки,
независими
здравни онлайн или
печатни издания. Ролята на корпоративните медии е да надвикат малките медии
с гръмки лъжи.
Лъжа 3
Предпазват 100%
от инфлуенца
Това е може би
най-голямата
лъжа
от всички, която се
повтаря и потретя без
спир от медиите.
Защото е по-лесно
да проведеш скрита
или явна рекламна
кампания на Световната здравна организация и нейните бизнес партньори, отколкото да мислиш или да
правиш проучвания
и елементарни сметки. Истината е в едно
изречение: даже ако
ваксината създаде антитела, това не значи
автоматично, че имате
сигурен имунитет срещу вируса, особено
ако той мутира (както
става обикновено).
Лъжа 4
Те са безплатни и
са задължителни
Няма такова нещо.
Ваксините
струват
пари. Дори да не ги
плащате от джоба
си, държавата ще ги
плати, като бръкне в
хазната с вашите данъци. Само компанията GlaxoSmithKline ще
погълне 4 милиарда
евро за първите вак-

сини, предназначени
за Острова. Това, че
същата компания ще
“дари” 50 милиона
бройки на ортаците си от Световната
здравна
организация, не прави нито
едните, нито другите
благотворителни дружества. С този жест
GlaxoSmithKline формално се отплаща на
съучастниците
си.
Маргарет Чан от СЗО
и нейните мошеници
направиха рекламната кампания за един
опасен продукт чрез
изсмукани от пръстите данни за “глобална
пандемия” на “грипубиец”.
Медийна пандемия
- прасетата са новата
“най-голяма опасност
за света”, след като се
преситихме на извънземни нашественици
и метеорити-убийци.
Границата между
Холивуд и любимия
ви вестник става все
по-неясна.
Истината е, че покрай истерията, за която огромна вина имат
медиите, Световната
здравна организация
си извоюва правото
да налага своите закони над законите
на държавите. С други думи, в случай че
ваксините поболеят
много българи и положението бъде рекламирано като “кризисно”, СЗО ще има
право да налага карантина и насилствени ваксинации. След
като реши да пълни
гушите на ненаситни
гъсоци, “нашето” Министерство на здравеопазването (или здравепогазването?!) вече
обяви, че е готово да
инжектира биотеро-

Лъжа 5
Никой няма интерес да разболява
умишлено хората
Наивно, та чак
смешно. Дори не смятам да адресирам
подобна нелепост за
българските читатели, които много добре
би трябвало вече да
знаят, че образованият човек с костюм или
бяла престилка може
по нищо да не се различава в морално
отношение от мутра,
от пласьор на дрога
и плът... или от някоя
отрепка на улицата,
която ще ви пререже
гърлото за 20 лева.
А като имаме предвид, че политици като
Хенри Кисинджър и М.
Горбачов без свян разкриват философията
си как свят с 90% помалко хора ще е един
по-добър свят, повече
дискусии са излишни.
Биотероризъм в камуфлажните дрехи на
“медицина”.
Лъжа 6
Без вредни съ
ставки са:
Една сериозна компания не би навредила умишлено на хората.
Това е лъжа, когато
се казва публично от
пропагандаторите на
ваксините. Иначе има
и друга форма - самозалъгване сред не
малко хора, които се
вкопчват в свинския
авторитет или просто
постъпват като щраусите пред всяка опасност.
Малка част от
съдържанието
на
“одобрените” ваксини от “сериозните”
компании:
Тимерозал (живак под прикритие)
- дори не се води като
“добавка”, а присъства в много ваксини,

без да е обяснено...
ЗАЩО? Изключително
вредно въздействие
върху нервната система. Сочен е за една
от причините хора да
колабират или умират
веднага след поставянето на ваксини.
- Алуминий - също
без “сериозно” обяснение, но с доказани
последствия за въздействието му върху
естествените защитни
системи на организма. Тези данни наистина могат да доведат
човек до параноя (от
здравословния тип).
- Формалдехид наред с другото, този
разтвор се ползва за
презервация на трупове за продължителен период от време.
Американската Агенция за защита на околната среда, и не само
тя, го посочва като
вероятен причинител
на рак сред хората.
Смята се за вреден и
канцерогенен дори
само при вдишване, а
ваксините го поставят
директно в кръвоносната система.
- Феноксиетанол
(антифриз под прикритие) - ползва се и
в някои козметични
продукти.
Потиска
централната нервна
система със съответните
дългосрочни
последствия за здравето. Външните симптоми от отравяне
с феноксиетанол са
повръщане и диария.
Употребата на това
съединение за козметични и фармацевтични продукти е забранена в Япония и други
страни.
- Сквалин (squa
lene) - на пръв поглед
безобидна съставка.
Но всъщност тя е една
от най-опасните.
Имунната система в
нормални условия разпознава сквалина като
естествена молекула
на тялото, защото се
намира в мозъка и цялата нервна система.
Полезното действие
на естествения сквалин може да се засилва
чрез консумация на
Продължава
на стр. 15
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10
опасни
лъжи
за ваксините, грипа
и още нещо...
От стр. 13
маслиново масло, което има благоприятно
действие на антиоксидант. Но... При инжектирането на сквалин в
кръвта (например чрез
ваксина) имунната система го идентифицира
като чуждо тяло и го
атакува. Последиците
са, че това се отразява и на естествения
сквалин в нервната
система.
Имунните
клетки, които веднъж
са нарочили сквалина
за “враг”, го атакуват
навсякъде, където го
намерят. Покрай сквалина от ваксината го
отнася и естественият
сквалин. Най-страшното е, че имунната
система не се задоволява само с това, но
напада и самите места,
където най-често се
намира сквалин - нервните клетки, които
трудно се възстановяват, доколкото изобщо
е възможно. Накратко,
ваксините причиняват
автоимунни заболявания, защото съдържат
сквалин. Всичко това
не е новост. Вредите
от сквалина във ваксините са отчетени
още през 1991 година.
Американски войници, участвали в сраженията в Персийския
залив, са били инжектирани с ваксина срещу антракс, в която е
имало сквалин. А тъй
нареченият Gulf War
syndrome - неврологично
заболяване,
днес се смята от “лекарите -параноици”
(враговете на фармабизнеса за милиарди)
за следствие от ваксината.
ВНИМАНИЕ!
Накратко: тестовете на болни войници показват, че в организмите им са се
създали антитела
за сквалина; при войниците, които нямат този синдром,
имунната система
не е реагирала на
сквалина. Ваксините “срещу” свински
грип могат да дове-

дат до истинската
глобална пандемия
на това, срещу което уж се борят. Но
съвсем ЛОГИЧНО и
ЗАКОНОМЕРНО ще
причинят СИГУРНИ
заболявания като:
артрит, фибромиалгия, обриви, хроничен световъртеж,
хронични главоболия, засилен косопад,
нелечими
екземи,
обща отпадналост,
загуба на памет,
“необясними” гърчове, резки смени в
настроенията, невро-психиатрични
проблеми, анемия,
лупус, множествена
склероза... И още неизброимо много автоимунни заболявания, едни от които
са и всички форми на
рак, както смятат
не един и двама специалисти. Сиреч, касапница чрез ваксини пар екселанс.
Символ веруюто
на модерния алхимик:
“Към живия вирус
прибавете поне десет
токсина и... ще получите една одобрена
ваксина”. При такива
перспективи човек е
длъжен да прибегне до
здравословна параноя
и да прати по дяволите
сериозните компании
с техните сериозно
поболяващи и смъртоносни ваксини. Тук
дори не обръщам внимание на други, далеч
по-опасни съставки на
ваксините, както и на
някои нововъведения
като експерименталната нанотехнология.
За читателите с ум и изписаното дотук трябва
да е достатъчно.
Лъжа 7
Ваксините са сигурни и одобрени от
световната здравна
организация
Кой може да го гарантира и как ще го
гарантира?
Журналистът, който пише,
че една ваксина ще
е одобрена? Или лекарят, който твърди,
че ви инжектира със

сигурна ваксина? Те
откъде знаят? Няма
откъде да знаят, а подобни изказвания са
просто желание това
да е така и следствие
от предоверяването в
“авторитета” на хора,
които лекарите и журналистите не познават.
Истината в три
често повтарящи се
сценария:
Ваксината е тествана и ВЕДНАГА се
появяват последици.
Тези, които ТРЯБВА да
одобрят ваксината, за
да може производителят да си получи парите, отричат връзката
между последиците
и ваксините. Подобни
истории съществуват
в хиляди от десетилетия насам.
Одобрението
на
която и да било ваксина броени дни или
месеци преди нейното масово производство е измама. В случая
на тази срещу свински
грип даже има “одобряване” СЛЕД производството на 90 милиона бройки. И преди, и
след масовото производство, а също и независимо от липсата
и наличието на данни
от тестове, одобряването е фиктивно.
Истината в едно изречение: често ваксините се доказват като
вредни ГОДИНИ или
ДЕСЕТИЛЕТИЯ
след
събирането на статистики и тяхното анализиране. Все по-често се
изтъква, че ваксините,
поставяни в бебешка
възраст, водят до множество заболявания
в зряла възраст - 20,
40 или повече години
след поставянето им.
Ваксините са оръжието за евгеника и неестествен подбор на населението. Съставките
на някои ваксини се
смятат и за причинители на стерилитет.
Деца и бременни жени не могат да
участват в тестовете
на ваксините. А точно те са нарочени
за опитни мишки на
“одобрените” ваксини
срещу свински грип.

Това говори достатъчно за “одобрението” и
колко струва. Колкото
до сигурността, повечето от добавките във
ваксините са смятани
за опасни за бременните жени.
Лъжа 8
Не съдържа живи
вируси
Тази лъжа се появи, когато много хора
осъзнаха, че свинският грип може да стане
реален глобален проблем само с помощта
на ваксините “срещу”
него. Тоест, че ваксините ще предизвикат
пандемията от категория 5 и 6, каквато в
момента няма и дори
теоретично е немислима.
Истината в едно изречение: Ваксините се
правят, като вземеш
жив вирус, след това
го “омаломощиш” и
инжектираш направо
в кръвоносната система на хората, като
заобикаляш естествените системи за защита на организма. Този
принцип важи в пълна сила и за ваксината
срещу свински грип.
Жив вирус на свински
грип има и в назалните спрейчета, с които
атакуват децата, които ги е страх (с основание!) от боцкането.
Спрейовете водят до
по-силна имунна реакция, но винаги има
не малка опасност вирусът да се размножи
бързо при хора със
слаб имунитет.
Медици
вкарват
жив вирус на свински грип през носа на
дете. Колко “омаломощен” и “зашеметен”
ще е живият вирус на
свински грип, който
ще се разпространява във всички ваксини
“срещу” него? Истината: само един Господ
знае.
Една от големите компании, които
разработват
такава
ваксина, е Baxter, срещу която и до днес се
водят няколко дела за
умишлен опит да предизвика заразяване на
хора с изкуствено създадена и подсилена
форма на птичи грип,
за да може по-късно
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да продаде още, вече
“по-сигурни” ваксини
и лекарства. Тези дела
са заведени от организации в Америка,
Европа и дори Азия
(по-точно Индия).
Скандалът гръмна, когато ваксини от
австрийския клон на
Baxter бяха допълнително и независимо “одобрявани” в
Чешката република.
Там се установи, че
са живо биотерористично оръжие.
Ако чехите не се
бяха захванали да
изследват пратката,
предназначена за 18
европейски държави, последиците от
подсиления вирус на
Baxter щяха да са катастрофални. Същите тези Baxter са сред
основните производители на ваксината “срещу” свински
грип за Европа (без
Англия) и САЩ. Можем да твърдим, че
са забъркали поредната каша, защото
са патентовали своята свинска ваксина
броени месеци, преди някой да чуе за
пандемия от свински грип. Явно в маркетинговия им отдел
е пълно с врачки и
щатни пророци...
Лъжа 9
Ако бъде обявена за задължителна
в България, нямаме
избор, освен да я
приемем
Винаги имате избор.
Никой не може да ви
задължава морално да
приемате безспорни
боклуци и потенциално вредни съставки в
тялото си. Тялото си е
ваше, а конституцията
ви гарантира телесна
неприкосновенос т.
Позовавайте се на
нея. Позовавайте се и
на религиозна основа,
че тялото ви е храм на
душата, а съответно и
средство за проявление на Бога.
В случай на “задъл
жителност” могат да
ви задължат само с
физическа сила. Вероятността да го направят е малка, защото
за подобно нещо са
нужни ресурси и организация, с каквито
България и повечето
европейски държави
не разполагат. Единствената реална “сила”

на думата “задължително” е да ви накара
да се... самозадължите.
И да се наредите “доброволно” на опашка
пред центровете за
ваксинация.
Лелка, наплашена
от грипа, чака за ваксинация.
Нека си остане сама
на столовете!
Не действайте емоционално и прибързано, а бъдете информирани и отговорни
пред себе си и близките си. Държавата
може да заведе дело
за неподчинение, ако
откажете задължителната ваксина, но това
ще стане само ако в
България глупаците и
здравно невежите са
абсолютно мнозинство. Само тогава хората за съдене ще са
малцинство, за което
си струва (буквално,
защото вероятно ще
става дума за глоби!)
раздаването на призовки и губенето на
време за съдиите. Но
и тогава е по-вероятно ВИЕ да осъдите дър
жавата, отколкото тя
вас. Страхът е силно
средство за контрол.
Не му се давайте, не
и без съпротивата на
разума!
Лъжа 10
Имунизацията е
единствената защита от свински грип
Няма такова нещо.
Ваксините “пазят” от
едно и със сигурност
увреждат сто други неща. Маските са
просто смешни и ще
ви накарат да изглеждате като бостанско плашило - заради
един грип, който и да
ви тръшне на легло
за няколко дни, ще
ви създаде естествен
имунитет, не само срещу грипа, но и срещу
други заболявания.
Хигиената е хубаво
нещо сама по себе си,
но не ви гарантира, че
грипът ще ви заобиколи.
Важното е страх да
няма и в грипните сезони да се пие повече
витамин D. И по-точно
витамин D3.
По-евтино, по-здравословно и по-чисто
защитно средство от
всяка ваксина - евтина, скъпа, тествана
или целяща бърза печалба.
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Нервните заболявания
при духовното израстване
Роберто
Асаджиоли
II част

Кризи на
стадия на
духовното
преобразя
ване
Същността на спо
менатото изкачване
всъщност се състои в
пълна трансформация
и прераждане на лич
ността. Това е дълъг и
сложен процес, състо
ящ се от различни
фази: фаза на активна
чувствителност с цел
да се отстранят пре
пятствията пред пото
ка на духовните сили;
фаза на развитие на
вътрешните способ
ности, досега скрити
или слабо изразени;
фази, в течение на кои
то личността трябва
безмълвно и кротко
да дава възможност
на духа да работи със
себе си, като понася
неизбежните
стра
дания мъжествено и
търпеливо.
Това е време, на
ситено с промени,
когато светлината и
тъмнината, радостта
и болката се сменят
постоянно. Често си
лите на човека на този
етап дотолкова са ан
гажирани с тежки и
понякога мъчителни
вътрешни събития,
че той не успява да
се справя, както тряб
ва, с разнообраз
ните изисквания на
външния личностен
живот. Страничният
наблюдател, даващ
оценка на този човек
от гледната точка на
неговата нормалност
и практическа ефек
тивност,
вероятно
ще стигне до извода,
че той някакси е ста
нал “по-лош” от пре
ди,
“по-нестойнос
тен”. По този начин
вътрешните пробле
ми на духовно разви
ващия се човек се за
дълбочават от нераз
бирането и неспра

ведливите оценки на
семейството, прияте
лите и даже лекари
те. До него неведнъж
стигат неодобрител
ни забележки за па
губното въздействие
на духовното стрем
ление и идеали, нама
ляващи пригодността
на човек за практиче
ския живот. Подобни
съждения често пре
дизвикват дълбока
подтиснатост, душе
вен смут и униние.
Това
изпитание,
както и всички други,
трябва да бъде прео
доляно. То учи човек
да се справя с личната
си чувствителност и
му помага да постиг
не твърдост и незави
симост на съждени
ята. Затова човек не
трябва да се съпро
тивлява на такова из
питание, а да го прие
ме с търпение. Ако
близките му разберат
състоянието му в тази
ситуация, те могат да
му окажат важна по
мощ, да го избавят от
излишни страдания.
Става дума само за
определен преходен
период, когато човек
е излязъл от предиш
ното си състояние,
но още не е постиг
нал ново състояние.
Така и гъсеницата,
която се превръща в
пеперуда, трябва да
премине през стадия
на пашкул, стадий на
безпомощност и без
съзнателност.
За разлика от гъ
сеницата човек е ли
шен от безопасността
и тишината, в която
пеперудата прекарва
своята метаморфоза.
Той трябва, особено
в наши дни, да оста
не на своето място
и според силите си
да изпълнява дълга
си пред семейство
то и обществото, да
изпълнява професи
оналните си задъл
жения по начин, все
едно, че нищо осбено
не се случва в него
вия вътрешен мир.
Това е много тежка
задача. Тя може да се

сравни с проблема,
стоящ пред английс
ките инженери, които
били длъжни да ре
конструират сградата
на лондонската гара,
без нито за час да
прекъсват движение
то на влаковете.
Разбираемо е, че
тази толкова слож
на задача понякога
предизвиква такива
нервни и душевни
разстройства като из
тощаване, безсъница,
подтиснатост,
раз
дразнителност, които
от своя страна, пора
ди тясното взаимо
действие между духа
и тялото, могат да
доведат до различни
физически симпто
ми. За да се помогне
в такава ситуация, е
необходимо преди
всичко да се иденти
фицира истинската
причина за болест
та и да се окаже на
болния правилната
психотерапевтична
помощ, в противен
случай физическото
лечение и приемът
на лекарства само ще
смекчат неблагополу
чието, но по никакъв
начин няма да по
действат на душевнодуховните корени на
проблема. Понякога
тези разстройства са
следствие на прето
варване – от преко
мерните усилия да
се ускори духовното
развитие. Резултатът
на тези усилия е не
трансформация, а из
бутване на низшите
компоненти, изост
ряне на вътрешната
борба със съпътства
щото я нервно и ду
ховно пренапрягане.
Тези, които прекалено
ревностно се стремят
към съвършенство,
трябва постоянно да
помнят, че работата
по тяхното вътреш
но прераждане се
осъществява от духа
и духовните енергии.
Тяхната
личностна
задача е да привле
кат към себе си тези
сили чрез вътрешно
самоотхвърляне, ме

дитация и правилно
състояние на душата,
да се стремят да от
странят това, което
пречи на свободното
въздействие на духа.
Ако изпълнят тази за
дача, им остава само
да чакат с търпение и
доверие разгръщане
то на духовното дей
ствие в душата.
Другата, в опреде
лен смисъл противо
положна, трудност е
да се справи човек
с мощния поток на
духовната сила. Тази
скъпоценна
енер
гия може лесно да се
прахоса в излишни
чувства и излишна
трескава дейност. И
обратното - в някои
случаи тази енергия
прекалено много се
сдържа,
натрупва,
недостатъчно се ре
ализира в дейност,
така че в крайна
сметка нейното наля
гане също поражда
вътрешни разстрой
ства. Точно както сил
ният електрически
ток при късо съеди
нение разтопява про
водника. По този на
чин човек трябва да
се научи разумно да
управлява потока на
духовните енергии;
да ги използва в пло
дотворна вътрешна и
външна дейност, без
да ги разпилява.

Тъмната
нощ
на душата
Когато процесът
на
трансформация
достига връхната си
точка, неговият реша
ващ, последен, етап
често се съпровожда
със силни страдания
и вътрешна мрачност.
Християнските мис
тици наричат това
състояние “тъмната
нощ на душата”. Вън
шно то прилича на
болест, която психи
атрите наричат де
пресивна психоза или
меланхолия. Нейните
признаци са: състоя
ние на тежка подтис

натост, стигаща до
отчаяние; ясно изра
зено чувство на собс
твена недостойност;
остро самоосъждане
– съвършено безна
дежден и прокълнат;
угнетяващо чувство
на парализираност
на ума, загуба на сила
на волята и самоконт
рола, съпротивление
и възпиране по от
ношение на всякаква
активност. Някои от
тези симптоми мо
гат да се проявят в
по-малко изразена
форма и в предшес
тващите стадии, без
обаче да достигат ни
вото на “тъмната нощ
на душата”.
Това своеобразно
и плодотворно пре
живяване, каквото и
да си мислим, не по
ражда болестен про
цес. То има своите
духовни причини и
дълбоко духовно зна
чение.
След това така
наречено “мистично разпятие” или
“мистична смърт”
настъпва победното възкресяване и с
него свършват страданията. То носи със
себе си пълно оздра
вяване и награда за
всичко преживяно.
Избраната
тема
ни накара да се за
нимаваме почти из
цяло с негативните и
необичайни страни
на вътрешното раз
витие. Това съвсем
не означава, че хора
та, вървящи по пътя
на духовен ръст, из
питват нервни раз
стройства по-често
от другите. Нека отбе
лежим следното.
Първо. При мно
го хора духовното
развитие
протича
по-хармонично, от
колкото в описаните
случаи, вътрешните
трудности се преодо
ляват и човек преми
нава от етап на етап
без нервни реакции и
без особени физичес
ки проблеми.
Второ. Нервните
и психически раз

стройства при обик
новените хора често
протичат по-тежко и
по-лошо се поддават
на лечение от тези,
които имат духовни
причини. Разстройс
твата на обикновени
те хора често са свър
зани с мощни кон
фликти между сил
ните желания, които
изпитва човек, или с
конфликтите на не
осъзнатите влечения
с осъзнатата личност,
или се пораждат от
нечие противодейс
твие на собствените
им егоистични изис
квания или желания.
Обикновените хора
по-трудно се лекуват,
тъй като техните вис
ши аспекти са прека
лено слабо развити и
няма на какво човек
да се опре, за да ги
убеди да се подчинят
на такава самодис
циплина, която ще
им позволи да си въз
становят вътрешната
хармония и здраве.
Трето, страданията
и болестите на тези,
които вървят по пътя
на духовното израст
ване, в колкото и теж
ки форми понякога да
протичат, в действи
телност са само вре
менни реакции, така
да се каже “отпадъци”
от органическия про
цес на израстване,
водещ към вътрешно
прераждане. Затова
често те изчезват от
само себе си с пре
минаването на поро
дилата ги криза или
сравнително лесно се
елиминират при пра
вилно лечение.
Четвърто. Страда
нията, предизвикани
от отлива на духовна
та вълна, се компен
сират с лихвите не
само от периодите на
прилив и вътрешен
подем, но и от вярата
в значимата и висо
ка цел, заради коя
то е започнато това
вътрешно пътешест
вие. Предвкусването
на победата е много
голяма мотивираща
сила и утешение, не
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секващ извор на мъ
жество. Това е чувс
твото, което трябва
да генерираме в себе
си колкото се може
по-ярко и по-често,
и да помагаме в това
на нашите спътници.
Защото това, едва ли
не, е най-добрата по
мощ, която можем
да им окажем. Ние
трябва да се стре
мим колкото се може
по-изразително
да
си представим бла
гостта на победилата
и освободена душа,
която съзнателно се
е причислила към
мъдростта, силата и
любовта на Божестве
ния живот, да съзрем
с вътрешния си взор
осъществяването на
Земята на Царството
Божие во славе Его, да
видим картината на
съвършенството, из
лъчвано от освободе
ното човечество – но
вородено творение,
пълно с божествено
ликуване. Подобни
видения са помагали
на великите светии и
мистици да понасят с
усмивка вътрешните
страдания и физичес
ки мъки, те са вдъхно
вили свети Франциск
Асизки да изрече “Когато чакаш блаженството, всяка мъка е
наслаждение...”
Сега да се спуснем
за известно време от
тази височина в доли
ната, където хората се
трудят “с пот на чело”.
Ако този проблем се
погледне от гледната
точка на медицина
та и психологията, то
трябва да се уточни
един въпрос. Както
вече казахме, въпре
ки че разстройствата,
съпътстващи кризи
те на духовното раз
витие, напомнят на
някои болести, а по
някога даже е трудно
да се отличат от тях, в
действителност тех
ните причини и зна
чение са съвършено
различни, а в опре
делен смисъл даже
противоположни.
Съответно и тяхното
лечение трябва да
бъде различно. Не
рвните симптоми на
обикновените болни
имат като правило
регресивен характер,
тъй като тези бол
ни са неспособни на
тази вътрешна и вън
шна адаптация, която

е необходима за нор
малното развитие на
личността. Например
някои не успяват да се
освободят от емоцио
налната си зависи
мост от родителите и
остават в това състо
яние на детска зави
симост от родителите
си или от тези, кои
то ги олицетворяват
дори и символично.
Понякога на болните
не им стига собстве
на воля да се спра
вят с трудностите на
обикновения семеен
или социален живот.
Без да го осъзнават,
те търсят в болест
та освобождение от
задълженията си. В
други случаи причи
на за болестта може
да бъде емоционална
травма, например ра
зочарование или за
губа; човек няма сили
да приеме нормално
ситуацията и реагира
на нея с болест.
Във всички при
ведени случаи ста
ва дума за конфликт
между съзнателната
личност и низшите
импулси, които ра
ботейки в сферата
на безсъзнателното,
започват
частично
да преобладават над
силите на съзнание
то. Страданията, пре
дизвикани от хода на
духовното развитие,
обратно на горните,
започват да придоби
ват изразено прогре
сивен характер. Това
е следствие на напре
жението, свързано с
израстването или бор
бата между личността
и висшите енергии.
Така тези два типа
заболявания трябва
да бъдат лекувани по
съвършено различен
начин. При болести
те от първия тип ле
карят трябва да по
могне на болния да се
върне в състояние на
нормален човек. За
това пациентът тряб
ва да бъде освободен
от ограниченията и
заповедите, от чувс
твото на страх и зави
симост, от прекомер
ния егоцентризъм и
грешни оценки, от
изкривената
пред
става за реалността.
Задачата на лекаря е
да доведе човек до
състояние, обектив
но и разумно да виж
да нормалния живот,
напълно да осъзнава

собствените си задъл
жения и правата на
другите. Незрелите и
конфликтиращи меж
ду себе си фактори
трябва да бъдат раз
вити и синхронизира
ни, по този начин се
реализира успешният
личностен психосин
тез.
Що се касае до вто
рата група болести, то
задачата на вътреш
ната хармонизация –
лечение, се основава
на това, че новите са
били вече асимили
рани от вече форми
раната нормална лич
ност, т.е. става дума
за духовен психосин
тез около по-висок
вътрешен център.
Очевидно, че мето
дите за лечение, под
ходящи за болни от
първата група, са не
пригодни, а понякога
и вредни за пациен
ти от втория тип. Ако
лекарят не разбира
проблемите на пос
ледните, не знае за
възможностите за ду
ховно развитие или
даже ги отрича, може
да затрудни, а не да
облекчи лечението.
Такъв лекар е в състо
яние да обезцени или
да осмее несигурните
още духовни стреме
жи на пациента, да ги
разглежда като праз
ни фантазии, или в
най-добрия случай,
като чиста сублима
ция. С негова помощ
пациентът може да
стигне до извода, че
за него ще бъде найдобре, ако втвърди
личностната си защи
та и напълно игнори
ра гласа на душата.
Но от това неговото
състояние само ще се
влоши, борбата ще се
изостри, освобожде
нието - забави.
Напротив, лекар,
който сам върви по
пътя на духовното
развитие или поне
осъзнава
духовна
та реалност, може
да окаже огромна
помощ на пациента.
Във времето, когато
човек още се намира
на стадия на неудов
летвореност, тревога,
безсъзнателни стрем
ления, когато вече е
загубил интерес към
всекидневния живот,
но още няма пред
става за висшата ре
алност, докато търси
облекчение съвсем

не там, където е въз
можно, и бие на ка
мък, тогава, разкри
ването на истинската
причина за неговите
страдания може да
му помогне да наме
ри правилния изход в
пробуждането на ду
шата. И това ще бъде
истинското лечение.
На човека, намиращ
се на втория етап на ду
ховния път, чувстващ
се щастлив в духовния
мир, в атмосферата
на блажени полети на
неосъзнаваеми висо
ти, много важно е да
се разкрие природата
и целите на неговите
преживявания, да бъде
предупреден за тяхна
та временност, за пре
вратностите на чака
щите го странствания.
Тогава този странник
ще бъде подготвен за
състоянията на спад,
няма да се разочарова,
няма да бъде подвлас
тен на съпътстващите
спада съмнения и уни
ние. Ако това предуп
реждение е закъсняло
и на човека му трябва
лечение през периода
на депресивна реак
ция, то много важно е
да бъде убеден в това,
че неговото състояние
е временно и той не
пременно ще излезе
от него.
На четвъртия етап,
когато човек попа
да в “яма” по пътя си
нагоре, е особено
сложно да му се по
могне. Трябва да се
решат следните за
дачи. Първо, да му се
обясни смисъла на
неговото вътрешно
преживяване и как
трябва да се държи
в дадената ситуация;
второ, да му се пока
же как човек може
да управлява дълбо
чинните си влечения,
без да ги избутва в
сферата на безсъзна
телното, трето, да му
се помогне в преоб
разуването и изпол
зването на собстве
ните му психически
енергии; четвърто, да
се научи да овладява
влизащия в неговото
съзнание поток ду
ховни енергии и да го
използва; пето, да се
сътрудничи и ръко
води пациента в про
цеса на пресъздаване
на личността, т.е. при
собствения му психо
синтез.
В периода на “тъм
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ната нощ на душата”
помощта става още
по-трудна
заради
това, че човек като че
ли се намира в плътна
мъгла, той е потопен
в своите страдания и
светлината на духа не
достига до неговото
съзнание. Единстве
ното, което може да
се направи, е да му
се повтаря непрекъс
нато, че състоянието
му е само временно, а
не постоянно, защото
мисълта, че е посто
янно хвърля пациен
та в дълбоко отчая
ние. Препоръчваме
също така устойчиво
да му се внушава, че
тези мъки, колкото
и тежки да са, имат
такава духовна цен
ност, съдържат в себе
си зародиш на такова
високо щастие, че ще
дойде време, когато
той ще ги благославя.
Така ще помогнем на
пациента да понесе
страданието с покор
ност и смирение.
Следва да се отбеле
жи също така, че опи
саните психологичес
ки и духовни средства
по никакъв начин не
изключват физическо
то лечение, стига то да
облекчава страдания
та. Особено ценни са
тези средства, които
поддържат целител
ните сили на природа
та: здравословно хра
нене, упражнения по
релаксация, съприкос
новение с природата,
подходящ ритъм на
различни видове фи
зическа и психическа
дейности.
В някои случаи
лечението се затруд
нява от това, че при
пациента се наблю
дава смес на прогре
сивни и регресивни
разстройства. Това
са случаите на нерав
номерно и дисхар
монично вътрешно
развитие. Такива хора
могат да постигнат
високо духовно ниво
с една част от своята
личност, докато с дру
гата да остават роби
на детска зависимост
или на безсъзнателни
“комплекси”.
Впро
чем, може да се каже,
че проблеми от рег
ресивен род могат да
се открият при пове
чето вървящи по ду
ховен път и почти при
всички така нарече
ни “нормални” хора.

Въпреки това, обик
новено регресивните
или прогресивните
прояви на заболява
нето решително пре
обладават. Заедно с
това винаги трябва
да се съобразяваме с
това, че в заболяване
то могат да се наблю
дава обединение на
симптомите на двете
групи. Затова все
ки отделен проблем
трябва да се изследва
и интерпретира, за да
се разбере неговата
истинска причина и
да му се намери под
ходящо лечение.
От горепосочено
то става ясно, че за
ефективна
помощ
при нервни и психич
ни разстройства, въз
никващи в хода на ду
ховното развитие, са
необходими знания
и опит на две нива:
на лекар, специалист
по нервни заболява
ния и психотерапия,
и на сериозен изсле
довател на духовния
път, а още по-добре
– на странник по този
път. В наше време ед
ното и другото рядко
се обединяват в един
човек. Но тъй като
все повече хора имат
нужда от такива це
лители, то тези, които
са способни да бъдат
такива, трябва да се
готвят за това.
Лечението би мог
ло да бъде по-ефек
тивно, ако персоналът
има съответната под
готовка да осъщест
вява всички детайли
на лечението. И нак
рая, важно е хората,
обществеността поне
в общи черти да знае
за основните взаи
мовръзки между не
рвно-психическите
и духовни кризи. То
гава семейството би
могло да помогне на
болния и на лекаря, а
не да създава допъл
нителни трудности с
невежеството си, със
своите предразсъдъ
ци и съпротива. Ако
можехме да осигурим
такава подготовка на
лекарите, персонала
и
обществеността,
това би предотвра
тило много излишни
страдания и много
странници по духов
ния път по-леко биха
постигнали
своята
висока цел: единение
с Божественото.
Превод В. Узунов
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Изходът може и да е в следващия изход
Кой е влязъл в пещерата,
без да може да излезе
нощем без крила на
прилеп?
Николай Кънчев
Лияна ФЕРОЛИ

С

лучващото се сега се отнася към привършването на
нещо старо и раждането на
нещо ново. Цялата реалност
днес, изпълнена докрай с тъмнина
и безпрогледност, се превръща в
утроба, от която ще изхвърчи „прилепът” на новото.
Нашите прадеди са ни оставили щедро знаците на това излитане, на това преминаване от едни в
други светове и измерения. И това
са многото скални ниши и пещери
– символи на влизането в «тъмното» и излизането от него. Те ни гледат отвсякъде и сякаш ни казват,
че както има под-земия, така има и
над-земия. Както има под-ход, така
има и из-ход. Ако ще той да е и в
следващия изход.
Но и без напомнянето на пещерите вече стана съвсем ясно, че е дошло времето да се види кой може да излезе, да излети от
„пещерата” на своето подсъзнание. Било то насън или наяве. Че никой не влиза там, откъдето
не може да излезе сам.
Вече стана ясно, че днешната духовна тъмнина и немощ се превръщат в декор, във фон
за еволюционния скок, тъй като, сгъстявайки
се тъмното, се разпръсква само, подобно на
експлодирала черна дупка, от която се раждат
нови светове, звезди, галактики. Неслучайно
вече се заговори и за белите космически дупки, тези които създават нови реалности. Много
техни съответствия има и на земята и тяхната
датировка се отнася към времето преди създаването на долмените (12 – 6 в.пр.н.е.)
Една от най-интересните пещери от този род
е тази край Кърджали (в платото между днешните села Ненково, Женда и Дъждовница). Тя
има формата на утроба и е почитана като храм
на Великата богиня Майка. Нейни предшественици са обредните ями, имитиращи женската
полова система, които са били храмове за племената, а не за жреческото съсловие. Всеки род
и всяко племе си е имало такава яма, имитираща утробата на Богинята Майка, където се принасяли жертви и дарове, та тя да роди много
деца и реколта. Поставяли са в тях и начупени
парчета от глинени съдове, символизиращи семето, влизащо в утробата за много плодораждане. Дарявал се и разкъсван на парчета хляб
за повече урожай, пиело се тежко омайно вино,
играели се обредни танци. Отгоре върху ямите
са имитирали женски гърди, та от тях да се храни създаденото от утробата на Богинята Майка.
Към тези светилища е имало непременно и извор, служещ и за хигиена, и за почитане на женското начало на водата, която асоциирали и с
майчиното мляко.
Входът на пещерата-утроба, (ориентиран
юг-север) има формата на вертикално издължен процеп, разширен в долната част, с което
напомня фалос. А вътрешността й има вид на
тунел, чието дъно представлява полукръгла
ниша с дупка в средата, символизиращо матката. Самият олтар. Когато слънцето се издига
над хоризонта, входният процеп се проектира

Всяка утроба
ражда звезди
по дъното на галерията-утроба като светло
фалосовидно изображение. Между 12 и 13
часа (преди хилядолетия около 11 часа) около най-късия ден в годината (21.ХІІ.), в дните
около
пролетното
равнодействие (2024 март) и през януари-февруари
(има
езотерични податки,
че това става точно
на 19.ІІ.), светлинният
фалос докосва дъното
на пещерата. И тогава
станалото „съвокупление”
между
двете велики сили
– Слънцето и Земята, „отключва”, задейства природния кръговрат. Само в тези дни
огненият лъч прониква през целите 22 метра на
каменната вулва и я „опложда” (до 16-я метър
улеят е естествено карстов, а останалите 6 метра са издълбани от човешка ръка). Ставащото
там специфично светлинно представление дава
основание на археолозите да тълкуват пещерата като нагледна проява на соларно-хтоничния
култ.
Смята се, че в мегалитния храм на Богинята
Майка, отстоящ само на 20-ина километра от вероятния главен храм на Дионис - Перперикон,
се е осъществявала кулминацията на орфическите тайнства, както и обредите със символичната смърт и прераждането на тракийския владетел. И това е ставало най-вероятно през януари-февруари, когато за хората от античността
настъпвала новата година и възраждането на
природата.
Местните хора наричат пещерата Тангардък
кая - Гърмящата, Шумящата скала. Този ефект
се постига чрез високия 16 метра, издълбан на
тавана малък купол, който предизвиква силен
акустичен ефект. Куполът “реагира” обаче само
на ниски мъжки гласове. Цялата скала звучи
като грандиозен музикален инструмент. Явно
перфектната акустика на този природен храм
е внушавала голям респект при провеждането
на древните ритуали. И гласът на свещенодействащия жрец е възвестявал из цялата околност
благослова на вярата и силата на единното оплождане.
редполага се, че посветените в тези
култови церемонии са владеели медицината, астрологията и астрономията,
че са били познавачи не само на земния, но и на отвъдния живот. Че те са извършвали своите заклинания от центъра на пещерата
за раждане на здрави деца, за прогонване на
болести и епидемии. И с т.н. възлияния на вино
в огъня и с тракийското винопеене (опяване на
виното) са свещенодействали и лекували. Предавали са информация със сакрално естество,
усилвали са трансмутацията и така са подържали „диалога” между „горе” и „долу”. Т.е. декодирали са генетичния код в небесната карта. Този
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процес е един вид „отвоюване” на Светлината от тъмнината.
Този вид пещери се свързват и с вярата на
траките във възраждащите им функции. Те
смятали, че за да се роди новата година, царят
трябва символично да умре и да се прероди.
Владетелят-първожрец се качвал високо в планината, принасял в жертва едро черно животно
- козел, кон или бик, което символизирало неговата смърт. След това встъпвал в символичен
брак с Богинята Майка, влизал в сношение с
нея в нейната утроба в пещерата и се възраждал заедно с околния свят. Това е прочутата от
древността идея за сина любовник, Сина Слънце, който се слива с Майката Земя. Този ритуал
е описан в съчинението на Амбросий Теодосий
Макробий „Сатурналии”, отразяващо свещените действия на траките. А в надписа върху две
сребърни купи от - II- I в.пр.н.е, днес в музея
„Пол Гети”, са отбелязани имената на двете божества - Планинската майка и Слънцето, както и
на техния син и жрец – Котис, който извършвал
възлиянията от съдовете. Вероятно е правил
т.н. „огнено винопеене”. И това е ставало през
януари-февруари, когато са били дионисиите и
вакханалиите.
А с т.н. „свещеногледане” в сюблимните минути на свещения брак между Великата Майка
Земя (Скала) и Бога Слънце свещенодействащите помагали за активиране и контролиране на
природните процеси.
Според един от седемте член-кореспонденти
на Международната академия за информация в
Москва Йорданка Николова, Пещерата-утроба
край Кърджали е създадена от Богинята Бастет,
която е живяла в нашите земи през Неолита и
е учила преките наследници на Адам на „звездни” науки, как да зачеват деца, и то с желания
пол, как да израждат децата си. В пещерата се е
съхранявал и един от 13-те кристални черепа,
които ще бъдат събрани на едно място за заключителната церемония по отварянето на
Портика. Между другото маите ще я направят
точно на 19.ІІ.2013г., за да може Земята да се издигне в новото измерение. В съседство до утробата е имало и горещ минерален извор, според
Николова, където са се израждали децата безболезнено. Днес в околностите на пещерата все
още могат да се видят неговите водни следи.
След като се преместила при Пирамидите,
Бастет (Богинята котка) продължила да идва в
пещерата и да обучава хората. После тази роля
се поела от Богинята Деметра на небесното и
земното плодородие. През II-Iв. пр.н.е. изворът
изчезва, пещерата се забравя. Често била ограбвана от иманяри, намирани са фигури на
бременни жени, котки, монети и др. Но тепърва
там ще бъдат открити още по-изумителни неща,
твърди Й.Николова. Недалеч от пещерата, казва
тя, е имало храм на жрици, обслужващи светилището, който притежава огромна сила. Най-вероятно той е малко по-нагоре от пещерата по
течението на реката, където е открит скалният
фалос.
Фалосът е бил почитан във всички древни
религии като символ на оплодотворяващото начало. Плутарх пише, че всеобщата плодовитост

15 - 21 март 2010 г.

Озирис (Слънцето) бил изобразяван с три фалоса, защото умножава всичко, което излиза от
него. По време на Малките (Горските) дионисии
се провеждало шествие на носещите фалоси, а
съпровождащите ги пеели подходящи за случая песни. А по време на Ленейските празници, освен жертвоприношенията и процесиите,
се организирали и маскаради, пиршества, поетични и драматични състезания. Театърът до
голяма степен дължи възникването си на тези
празници. Подобни тържества се извършвали и
по време на римските вакханалии, оргиите на
Венера, Приап, Либер (Бакхус).
Върховният тракийски жрец (базилекс, анекс)
е носил на пояса си златен фалос – символ на
оплождането на Великата богиня Майка, чрез
който се задвижвал отново цикълът на живота.
Този символ е открит единствено във Варненското златно съкровище (първото обработено
злато, IV в.пр.н.е.).
Вътре в пещерата-утроба не са открити никакви находки, но на платото над нея иманяри
се изравяли статуетки. Местни хора откривали
и керамични съдове, както и един меден котел,
в който имало кости. Откритата керамика е от
времето на Перперикон и Татул. Върху един от
съдовете, намерени на Тангардък кая, имало и
надпис на линеар А (критска писменост). Подобен е намерен и на Перперикон.
Доц. Красимир Лещаков от Софийския университет намира край пещерата-утроба и две
шарпани (тракийски каменни корита за правене на вино) с много добре оформени чучури
и преливници. До шарпаните е открита и гигантска делва с височина 2 метра, украсена с
орнаменти, изобразяващи патици. Открити са
и керамични останки и една бронзова фибула
(древна игла за закопчаване), по която е направена датировката на храма (ХІ-Х в.пр.н.е.).
Утробата е символ на износването на семето
(зародиша на Светлината) и на изтръгването му
от царството на мрака. Символ е на едно голямо търсене и осъзнаване на царуващия в нас
Бог. Затова и живата вода, според митологията, се намирала в най-дълбокия мрак. Утробата
е един подстъп към Вечния Дух, достъпът до
който тръгва и от най-малкия отвор, но е широко достъпен за всички. Като идея, тя е медиатор, свързващ земното с небесното. Един
преход, тунел към Светлината. Така както го
описва изпадналият в кома, след като дойде в
съзнание. Един вид скок от тъмата в сияйната
битийност, която обаче не е само отвъд, а и тук
в самия теб.
тробата като символ е един мост между
преходното и вечното,
едно междинно състояние между земната
и вечната градина. Тя е едно
транспониращо средство и
един благослов към физическия свят, към физическото
тяло, което създава необходимите трептения, импулси
за духовно преображение. Тя
е образът на земно обусловената духовна любов. Без този,
оставен ни от нашите прадеди, символ-напомняне нямаше да сме съвсем наясно,
че не може да се премине от
тъмата направо в светлината без свързващото звено на
преходното състояние. Защото тъкмо то учи на смирение,
наблюдение, съзерцание. На
отърсване от страха, съмнението, осъждането, което
най-много ни е нужно сега,
когато преминаваме през
граничното състояние меж-
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Дух и материя
ду тъмнина и
светлина.
Като
символ, олицетворяващ Майката
и матрицата на
възпроизводството, утробата въплъщава
свещената сила
и енергия. Но
заедно с това
олицетворява
и посвещението, просветлението, великото мълчание и
тайната изповед. Неслучайно светците са
се оттегляли
в пещери, за
да просветлят
своята душевност и да се освободят от земното притегляне. Неслучайно в
пещери са родени и много мъдреци, като Дионис, Хермес, Мойсей и др. А древната книга „Сифра Ди-зениута” казва, че когато майката е оплождана, тя се просветлява. Ваклуш Толев пък
твърди, че Майката съхранява равновесието, дори тя го е създала от Материя и Дух.
Духът, казва той, е Мъжът, материята е Жената и
когато се уравновесят, се създава хармонията.
Бащата е началото, материята е краят, а Майката е по средата.
В днешното трудно време отново и много
настоятелно звучи гласът на Майката, идващ
от далнините на времето и от дълбочината на
душите ни. Призивно нежно, но и справедливо
строго той ни призовава да следваме методите, които употребява природата – удвояването,
закона на сеенето, обработването, единението.
Вслушващите се в този глас, духовно търсещите хора ще могат да наблюдават ставащото сега
като божествено проявление, чиято валидност
ще се оценява, не фрагментарно, а единствено
в духа на вечността.
Всичко раждащо се идва от майчина утроба.
Но тя, Умайя, е и най-мистичното и илюзорно понятие, ненапразно олицетворявано и с Чашата,
Граала, който по думите на Ваклуш Толев, няма
земно съответствие, защото всъщност е небесна категория, скрита в недрата на природата.
Тази Чаша е хранителка на истинското сърдечно познание, чрез което
се предава истинската
култура и истинското
образование. А то не се
учи. В него се вярва и то
идва само. И животът ще
се промени, само когато
се оставим Майката да
говори чрез нас и нашите сърца. Само когато
не се опитваме да подчиним нейната създаваща и трансформираща
сила. Така както са правили нашите далечни
предци, които са живели в съгласие с нейните
закони. Хубавото е това,
че сега потокът на тази
Святост навлиза чрез
дишането отново в нас
и ни настройва на честотата на Божественото
единство, за да постигнем целта на живота си
– откровението и про-
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зрението за нашите огромни възможности.
Може да се каже, че стилизиран символ на
утробата е и знакът на прабългарската богиня на плодородието (главната тюркска богиня)
Умай (Умайя) с ореол около главата и лък в едната ръка. Нейното изображение и днес може
да се види върху една скала на Перперикон,
но тук в Умай се срещат небесния със земния
триъгълник (символ на оплождане и равновесие). По-късно от тяхното пресичане се ражда и
Давидовата звезда.
атова Умай все повече ще ни очарова със
заложения в нея древен смисъл, защото
тя носи тишината на зародиша, на майчината утроба, на корените под земята,
които ни нашепват за нейния голям потенциал,
който скоро ще се прояви, защото идва времето на Женския път, когато Духът най-сетне ще се
слее с материята. И към това сливане ни водят
древните ритуали на траките. И особено датата 19.ІІ., когато маите през 2013 г. ще направят
своята заключителна церемония по отварянето
на Портика в чест на новия цикъл, за да могат
хората да общуват с всички живи същества във
Вселената. Когато става най-цялостното символично „оплождане” чрез светлина в пещератаутроба. И не на последно място, когато нашият
Васил Левски избира да се пренесе през Портика към вечността, (а знаем от „Тибетската книга
за живота и смъртта”, че всеки сам избира този
миг).
И всичкото това говори, че както датата 19.ІІ.,
така и нашият Апостол не са случайни явления. Както показват неговите дати на раждане
и смърт (1837-1873), те дават първи сбор 19 и
втори единица. А 1 е Великият разум, символ на
единение с Бога, също и Божи пратеник с мисия.
Докато 9 е фундаменталният принцип, Основата, Живият Бог. Също и посвещение, неуморно
служение в името на другите. В деветката е и
астралната светлина, силите, ангелите, които
оплождат земята.
Девет е едно, казва магьосницата във „Фауст”.
Гьоте е бил посветен и е знаел, че единицата се
превръща в 2, в 4, в 8, и след като стигне до 9,
се преобръща и отново става 1. А извънмерното и извънритмично разрастване означава несъобразяване с хармоничния ред, води до хаос
и болести. 1 и 9 са кръговратът, цикличният характер на живота. И древните астрономи и астролози също са го знаели.
Прогресът на древните най-вероятно се е
основавал на почитта им към Светлината, а ние
техните пра-пра-пра внуци все още сме приковани във вътрешното си царство на тъмата.
Дали пък точно от това дъно няма да съзрем
звездите? Дано!

З

Изкуство, култура
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ДОБРИ НЕМИРОВ
ПИСАТЕЛ РЕАЛИСТ
И ПСИХОЛОГ

128 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО (1882 - 1945)
Из “АНГЕЛОГЛАСНИЯТ”, издание посветено на 700-годишнината от рождението на ЙОАН КУКУЗЕЛ
- XIII столетие.
Всеки ден с Йоан
ставаше нещо ново.
Днес той вече е ученик в мусикийното училище. Всички
епископи и свещеници казаха, че неговото
място е там. Той трябва да научи знаците и
да знае как да пише
гласове. Това като научи, нищо повече му
не трябва.
И всеки ден Йоан
ходеше в училището. Там се сдругари с
много други младежи, които също като
него се бяха обрекли
да служат на мусикийното майсторство. Тук
учителите бяха стари,
опитни свещеници,
които по цял ден бдяха над своите ученици. Едни преписваха
катавасията и псал-

тикията, други учеха
гласовете на разни
молитви, а трети, които бяха тук по-отрано, вече боравеха
свободно с литургиите, като разнасяха с
хубавите си гласове
сладките божии песнопения.
Всеки ден от ранна
сутрин до късна вечер
тук работеше Йоан, а
неделен и празничен
ден служеше в църквата, като подаваше
одеждите и светите
дарове на свещениците.
Каква магия имаше това училище? То
изпълни цялата душа
на Йоана. Буквите, думите и звуците бяха
сграбчили сърцето
му тъй, че то вече за
нищо не мислеше.
Всяка изучена буква
или всяка изучена
песен или молитва
от книгата правеше
живота му по-светъл,
по-пъстър,
по-пълен... Чудно му беше,

че е живял досега, без
да знае тия неща, които е научил, а какво
ще бъде, когато изучи
ония, които още не
знае?
Като че бог слизаше по-близо до него,
колкото
по-много
неща изучаваше от
свещените книги. Сякаш във всяка буква
имаше божи пръст и
затова от ден на ден
буквите и знаците ставаха все по-светли.
Тук, в мусикийното
училище, той разбра,
че бог се е погрижил
за всичко. За всичко
преживяно, за всичко
премислено имаше
вече приготвена молитва с такива хубави
и отбрани думи, каквито само светиите
могат да измислят.
И затова от ден на
ден той идваше в килията си с нещо ново,
което правеше очите
му по-отворени и лицето му по-светло.
Така е... Вярно го-

вори писанието, че
бог е навсякъде, че
е пред всичко и зад
всичко. Когато седиш
и говориш, той те
чува, когато мислиш
нещо, той те разбира.
Затуй не говори онова, което няма да се
хареса на бога, и не
мисли онова, за което
той ще те накаже.
Йоан мислеше за
всичко, което е учено
и говорено в училището. Какво е училището? То е една стая.
Там бог събира ония,
гдето ще му служат.
Кои са те? Кои ще бъдат неговите слуги?
Казват, че всички са
слуги на бога... Слуги
- от най-последния
отрок до светия василевс... И сега, когато
Йоан сам вижда, че е
тук в това училище, за
да се научи по-добре
да служи на бога, той
си казва, че трябва да
прави всичко, което
е угодно нему. Кое е
то? Кое може да бъде

Висок празничен дух
Стихове и джаз
за 3 март
Лияна ФЕРОЛИ
Поетите в Кърджали отбелязаха 3 март по нетрадиционен
начин. Джаз-клубът „Stage” им
предостави своята сцена, за да
могат да рецитират, да пеят и
изразят свободно своите трепети и вълнения, както за свободата, така и за всичко, вълнуващо
ги в живота. Това се оказа доста
подходящо чрез jism, gism (висок дух, енергия) и стихове да
се усети празничното настроение по един особено отговарящ
на днешното време начин. Така

изявата се превърна в един опит
(дано стане традиция) да се създаде една нова градска ъндърграунд-култура, която да търси
противоречивото, различното,
дори абсурдното. Откровено
търсеща свое място в градския
колорит, дори с риск това да не
се хареса на пуританите. Култура, в която човешките нрави,
страсти и желания могат да намерят свой изказ чрез звук и
слово.
За първото масово издание
на „Стихове и джаз в едно” мест
ните творци поканиха и свои
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“... НИКОГА И НИКОМУ, КОЙТО И ДА МИ КАЖЕ
ТОВА, НЯМА ДА ПОВЯРАМ, ЧЕ ТОЯ ЖИВОТ, С
НЕГОВАТА ЛЮБОВ, СТРЕМЕЖ КЪМ ПРАВДАТА
И ЩАСТИЕТО, С НЕГОВИТЕ СВЕТКАВИЦИ И
ДАЛЕЧНИЯ ШУМ НА ВОДАТА СРЕД НОЩТА Е
ЛИШЕН ОТ СМИСЪЛ И РАЗУМ. ВСЕКИ ОТ НАС
ТРЯБВА ДА СЕ БОРИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА
ТОЯ ЖИВОТ НАВРЕД И ВИНАГИ - ДО КРАЯ НА
ДНИТЕ СИ”.
ОТ КНИГИТЕ НА ПИСАТЕЛЯ
освен песните? Той
ще се научи да пише
ония знаци, що се
раждат в душата му, и
с тях ще облича всички молитви. Така ще
служи на всевишния
бог по-добре.
И ял-недоял, спалнедоспал, той тичаше
по пътя към училището, а в душата му
се редяха един след
друг ярки и трепетни
звуци, които чакаха
нечии думи. Отгде ще
вземе думи за своите
песни? Нали трябва
да се угоди на бога?
Нали трябва бог да
бъде доволен?
Йоан знаеше, че
песните, които е нареждал Йоан Дамаскин, са най-добри.
Когато ги пееше и
нареждаше под звуците, които се раждаха в него, излизаха
наистина чудни песни... Кой ще да е бил
тоя Йоан Дамаскин?
Какъв ще да е бил той,
че е могъл да нареди
такива хубави и светли думи?
Думите на Дамаскина бяха вълшебни.

Те докарваха на Йоана някаква треска,
след която той падаше в изнемога и заспиваше.
Тогава насън му се
явяваше сам Дамаскин.
- Йоане, Йоане казваше той. - Честит
съм, че си се родил на
тази земя.
- Защо, учителю ?
- питаше смиреният
Йоан.
- Защото само ти
ще облечеш моите
думи в хубави песнопения. В твоята душа
има един чуден огън,
през който минува
всеки звук, и тогава
той става сладък като
самата молитва. Искам с такива звуци да
осветиш думите ми.
- Ще ги осветя, ако
съм достоен, учителю.
- Ти си достоен, Йоане. Сам бог един ден
ще ти каже, че си достоен.
ИЗПРАТИЛА:
ЗЛАТКА ТОДОРОВА
- НЕМИРОВА

събратя по перо от Хасково. Сред тях беше
поетесата Ели Видева, председател на хасковския Клуб на дейците на културата, чиято поезия има подчертано подходящо
съзвучие със замисъла на проявата.
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ХАРТИЯТА

ПЕСЕН В ЗВЕЗДНА НОЩ

Далече от студената империя
на мислите - морето е от фрезии.
Хартията е фината материя
на най-осъществените илюзии.

Слушал ли си песента
на тиха, звездна нощ,
в която обгърнато от чернота небето
е осеяно от рой блещукащи звезди?

На нея най-чаровните безсмислици
звучат в невероятно измерение.
Безупречно написаните “мислици”
напразно чакат своето спасение.

Всяка има своя светлина,
ту силна,
ту мъждукаща едва,
и в тез различия у тях
се ражда
чудна
музика една.

Гергана СТОЯНОВА

И “нищото”,
и всичко
сякаш пеят,
защото всяко ражда своя звук,
от най-финия
до най-силния,
в хармония те
света да отразят.

Стефка Йорданова, Димитровград

Идеите премръзнали до кости са,
притиснати до болка от проблемите.
А пътят от хартията до космоса
навярно е извън стила и времето.

И тихо,
на промеждутъци ти чуваш
ту огромна
черна тишина,
звукът на тъмнината е това,
ту нежните проблясъци
от звездна светлина.

Пътуваш
в тази чудна,
звездна нощ
и тишината сякаш ти разкрива
една велика тайна на Всемира,
от тъмнина
и светлина
как музика ражда
и нощта!
Ани КАТОНЧЕВА
***
Всичко може да се отнеме от човека, но
не и достойнството му на човек.
***
Парите са страшна сила, която убива Бога
и пречи на човека да стигне до него.

РУСАЛКА
Гергана СТОЯНОВА

***
Една идея първо се ражда, после обмисля, след това реализира на практика.

Живея в морето на риби - поети.
Тук всеки прилича на луд.
В очите си крия враждебни планети.
Защо се усмихваш, Луна?

***
Грижата за другите е любов, обич и разбиране, желание за отдаденост в името на
нещо или на някого.

Напразно ми казваш - люлея водата
в едно уморено море,
което е блато.

ЕПИТАФИЯ

Симеон Георгиев
БАСАРИНИ

Море!

Ценка ИЛИЕВА, Варна

Сънуват децата
русалки в прозрачна река.

Далеч от тебе съм родена,
но съдбата отредила –
до вълните разлюлени
Земята - изглежда - е приказно малка –на брега гнездо ми свила.
една посребрена тока.
И толкова лета до днес
Но аз съм си аз – помъдряла русалка посрещам изгрева красив,
с обувки и даже с крака.
когато тихичко без вест
кълбото огнено искри.
Когато слънчеви лъчи
целуват синия простор,
а утрото до теб мълчи
в очакване на птичи хор.

СВЯТ ЗА ДВАМА
Любомир ПИРОВСКИ

Свят за двама...
Нежност е твоето име.
Сребърни дървета лунни рицари в нощта,
трепетно обгръщат свят кристален.
С изгрева нетраен,
късче лунна светлина и лунна сянка
в нежност безпределна ти
превръщаш.
Всяка нощ и да те няма, ЕЙ ТЪЙ
в този свят за двама
Велка ХАРИЗАНОВА
ще бъда с теб, любима... гр. Кнежа
Косата ти е с цвят
на зряло жито.
Във тебе се притискам
и не питам

В Годеч съм роден,
сред чужди аз живях,
не видях бял ден
и какво ли аз не бях:
работник и поет,
художник и моряк,
изгнаник клет,
останал съм сирак
на две и половина,
и жив е още спомена
за планината синя.
Там, където в небе
с прозрачни висини
гордо реят се орли.
Прахът ми да го носи
бурята благословена
и гроб нека да ми
бъде
тя - цялата Вселена!
И нека да сладнее
сълзата ми солена
и доброто да
пребъде,
да остане и след
мене!

ПРЕД ЦВЕТЕТО
ВЪЛШЕБНО НА ОРФЕЙ
Маргарита ПЕТРОВА
гр. Тръстеник, Плевенско
Гледам те с възхита, с влюбени очи.
Дивя се на твойта нежна красота.
И сякаш чувам песен да ечи –
легенда чудна да ми разказва тя.
За Вълшебника, за гордия Орфей.
За Орфей, за дивните му песни.
Сякаш чувам го отново да запей,
да омайва с песните чудесни!
Ти, чудно, омайно цвете на Орфей,
пленяваш и очите, и сърцето.
И нека ветрецът кротко да люлей
цветеца нежен и стебълцето.

ХАЙКУ

ЕВТИМ КАЛИНОВ
*****
В небето набухва
облачно тесто.
Миг. Пламва и нощта.
какво ни чака
в тоя свят напрегнат.
Дори и грижи
на гърба да тегнат
- щом има тази светлинка
в очите,
със обич те прегръщам
и не питам.

*****
Виж пълната луна –
същинска топка.
Звезди тичат с нея.
*****
Като пуста къща
гнездото беше.
Под празното небе.

Мечтите

Ценка ИЛИЕВА, Варна
На крилете на лятото
вързах мечтите си плахи.
И понесе ги ятото
надалече от стряхата.
Стоях на пруста, чаках ги
тъй сама и измъчена.
Често взирах се в мрака,
сърбах чай от калъчово...
Няма ги първите, няма ги...
Нови ще кацат ли някога?
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ЧАРОИТ р. чароит; а. charoite; н. tscharait;
и. charoita.
Сложен силикат на K, Na, Ca, Ba, Мn, Sr, Si с
много други микроелементи, съдържащ вода
и флуор. Точната химична формула не е установена.
Чароитьт е един от най-новите камъни, намерени на нашата планета Земя. Оцветен е в
лилаво. Откриването му става през 40-те години на XX век. Тогава в Русия започва проучване за трасиране на нова железопътна линия
за връзка с Далечния Изток. И както винаги,
е било направено проучване за полезни изкопаеми. Геолозите откриват няколко малки
масива от красив лилав камък, но Втората световна война спира проучването на находището. След време геоложки екип продължава в
продължение на петнайсет години да изследва качествата на това находище и установява,
че това е скала с особено оцветяване в лилаво, съдържаща различни видове минерали.
Едва през 1977 година Международната геоложка организация узаконява чароита като
нов минерал.

krupaspb.ru

ЧАРОИТ

Чароитът е открит в Сибир, в долината на
река Чара, приток на река Лена. Оттам произлиза и името му „чароит”. Може да се каже

обаче, че произхожда и от думата „чаровен”,
защото притежава невероятната красота на
различните оттенъци на лилавото, получени
от включените в него минерали. Лилавият
цвят е устойчив, с преливащ копринен блясък, свързан с наличието на манган в състава
на камъка. Находището на чароит е във вид
на отделни лещи, с размери 5x7x12 метра,
намиращи се на дълбочина 120-150 метра от
повърхността. Били са открити на двадесет
места. Всичко това създава проблеми при добива, който става в открити рудници, където
се реже във вид на блокове. Блоковете дават
възможност за направа на големи изделия.

Лидия СТАРИКОВА е родена през 1932 г. в гр. Москва, в семейството на журналиста и писателя Виктор
Стариков. През 1955 г. завършва Висшия минно-геоложки институт в гр. Свердловск, сега Екатеринбург,
на Урал, със специалност минен инженер-технолог.
Същата година пристига в България и сключва брак
с бъдещия професор Петър Мечкарски.
Като научен сътрудник в института „Нипроруда”,
17 години се занимава с проучване на новите полезни изкопаеми (черни, цветни и нерудни), участва в
реконструкцията на старите обогатителни фабрики
и в пускането в действие на нови. Получава висока
правителствена награда за участието си в създаването на суровинната база на България.
През следващите 17 години работи във Висшия
минно-геоложки институт, като създава информационно-търсеща система в областта на минното дело и
геологията и обучава студенти като потребители на
научно-техническата информация.
От 1972 година до 1990 година на обществени начала е Ректор на „Народния университет по научно-

техническата информация” към ЦС на НТС (Научнотехническите съюзи).
След пенсионирането си през 1989 г. проявява
интерес към нови научни знания и участва в различните курсове за „нетрадиционни” знания, като
фитотерапия, радиестезия, диагностика на кармата,
ароматерапия и др.
Един от инициаторите и от 20 години постоянен
участничка в националните и международните изложби на минералите в Националния музей „Земята
и хората” в София.
Преломен момент в живота й е участието от 1998
г. в продължение на две години в телевизионно предаване по проблемите на народната медицина на
„Канал 2001” като участник и консултант на водещия
журналист Румен Ковачев.
Две години след това става водеща на авторското
предаване „Зодиакалните камъни” с екранно време 55 минути, излъчвано всяка сряда. Предаването
няма аналог в Българската телевизия.
По време на предаването и след това, до днес, из-

Широка
еластична
гривна от светъл чароит,
http://freya.bg/
следва енергийното въздействие на камъните върху
човешкото биополе и начините за пречистването и
зареждането им с допълнителна квантова енергия.
След нейните предавания интересът към красивите
камъни се повишава и тя често е канена да гостува в
различни телевизионни и радиопредавания.
Лидия Старикова има над 70 научни публикации
в областта на минното дело и организацията на научно-информационната дейност. За активното си
участие в работата на Научно-техническите съюзи е
наградена със „Златна значка”. Отличена от Българската национална асоциация „Феномени” със статуетка „Златен феномен” за постижения в областта на
кристалотерапията. Носител е на годишната награда
за изкуство „Золотая муза” за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските
културни връзки. От 2001 година всеки месец, в списание „Хороскоп”, издавано от ИК „Грация”, продължават да излизат по две нейни публикации за зодиакалните камъни. През последни години тя пише в тях
и за лекуващите свойства на камъните.
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натите от древността малахит, родонит, нефрит и яспис - донесли световна слава на
изделията, изработени от тях в Русия и Китай.
За чароита не са известни легенди, но
неговото въздействие е свързано с енергията на многото различни елементи и
микроелементи. Може да се каже, че това
е камък както на философите, подходящ за
съзерцаване и медитация, така и камък за
лекуване. По мнението на съвременните
литотерапевти и астролози, той поддържа
душевната чистота, предпазва от изкушения, внушава благоразумие, приканва към
мълчание и размисъл, намалява умственото напрежение, балансира вегетативната
нервна система, стабилизира мозъчната
дейност.
Поради редкия си балансиращ лилав
цвят, чароитът въздейства подобно на аметиста. Много малко хора притежават този
уникален камък и
затова в книгата
„Камъкът за твоята
душа” има снимка
на чароит, заредена
с квантова енергия
с цел използване
при медитация.
Чароитът може
да бъде препоръчан
като амулет, талисман и лекуващ камък с въздействие,
подобно на аметиста. Препоръчва се
при работа за отваряне на седмата
чакра. Това е щастлив камък за хора
с висок интелект и
работещи с открити
канали към Космоса.
Съ в р е м е н н и т е
литотерапевти вече
го препоръчват

Чароитът има висока твърдост, плътност
и добре се полира. От него се изработват
брошки, медальони, обици, пръстени. Особено е красив във вид на по-големи предмети
като вази, кутии, пепелници, чаши и топки. В
изделията с по-големи размери проличава
красотата на преливащите се цветове, която
най-добре се вижда при слънчева светлина.
При изкуствено осветление
камъкът
губи
своите цветове, затова се
препоръчва изработените от
него бижута да
се носят през
деня.
Между декоративните камъни чароитът
няма аналог в
света. По красота той застава
наравно с поз-

krupaspb.ru

gemstonesgift.com
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при заболявания на бъбреците, черния дроб и сърцето,
при възпалителни процеси,
за усилване на имунната система и за намаляване на умственото напрежение.
Неговите магически свойства са очарование, душевна чистота и благоразумие, покой
в душата на човека, хармония в човешките
взаимоотношения. Той помага за привличане
на любов и за придобиване на философското
отношение към живота. Може да се приеме,
че чароитът, както и аметистът, е камъкът на
нашето хилядолетие, на ерата на Водолея.
Лидия
Старикова
Из „Камъни
за нашите души”

Бард
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ПРИТЧИ
П
В
ЛИЛЯН ПАУНОВ – с. Бисер, Хасковско

Пътувал керван камили през пустинята.
Вече трети ден корабите на пустинята нищо
не били хапвали. Камиларят им давал само
по няколко глътки вода. Една от камилите не
издържала, паднала на пясъка и започнала да
бере душа. Камиларят взел главата й в скута
си и й заговорил:
- Прости ми, камило, моя хубавице! Прости
ми, че цял живот много те товарих и малко те
храних и поих... Прости ми! Прости ми!
Умиращото животно надигнало глава и с
човешки глас заговорило:
- Прощавам ти, мой господарю! За всичко ти
прощавам. Такава е съдбата на камилите - да
ги товарят цял живот. Само едно не ти прощавам - дето пред целия керван поставяш едно
магаре да ни води...

***
В едно село живял беден вдовец с единст
вения си син. Една сутрин бащата казал:
- Сине мой, време ти е да се жениш, но тук
в село никоя мома няма да те поиска. Не мога
да ти построя къща. Тръгни по широкия свят
да си търсиш късмета. Бог е милостив, той ще
ти помогне. Аз ще си остана тука. Все някак ще
я карам сам. Не искам и ти да мизеруваш като
мене.
Взел момъкът абичката си, нарамил торбичка с хляб и лучец, сбогувал се с баща си и
поел по широкия свят.
Настигнал по пътя си един непознат.
- Добър ден, друже! Кой си ти и накъде си
тръгнал?
- Аз съм пратеник на дядо Господ. Изпратен
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съм тук на Земята, да видя как върви животът
на хората и спазват ли се Божите заповеди.
Продължили да вървят двамата. Вървели,
вървели, започнало да се мръква. Стигнали
до непознато село. Срещнали една баба и я
попитали:
- Има ли къде да преспим във вашето
село?
- Идете в механата на чорбаджи Юрдан. Там
има и хан, където можете да пренощувате.
На прага на механата вместо чорбаджията
ги посрещала неговата красива дъщеря. Тя
любезно ги настанила на една маса и им сервирала най-отбрани гозби. Виното на чорбаджията се оказало много хубаво. След вкусната
вечеря девойката ги отвела на горния етаж.
Минали през коридор, където в резбовани и
остъклени шкафове били наредени най-различни домакински съдове. В един от шкафовете Божият пратеник забелязал богато украсена златна чаша, която струвала цяло състояние.
След като пренощували и закусили богато,
поели пак по своя път.
Момъкът забелязал, че Божият човек крие
нещо под дългата си дреха, но си замълчал.
Следващото село, където им се наложило
да пренощуват, се оказало много негостоприемно. Чак на края на селото видели малка
схлупена къщурка. Там живеел циганин със
своите единайсет деца. Той ги приел. Нямал
с какво де ги нагости, но ги настанил криволяво в една малка стаичка, където прекарали
нощта. В ъгъла на стаичката имало люлка, в
която спяло бебе.
Рано сутринта, още по тъмно, нашите пътници станали и без да се обадят на циганина,
поели по своя път.

Момъкът забелязал, че Божият човек носи
нещо под дългата си дреха, но пак си замълчал.
На третия ден замръкнали в едно село високо в планината. Запитали една жена къде
могат да пренощуват. Тя им казала:
- Нашите хора са много лоши. Тука никой
няма да ви приеме, но на края на селото има
една колиба. Там живее една сама баба. Тя ще
ви приеме. Така и станало. Бабата ги приела,
нагостила ги с бобена чорбичка и ги настанила в един ъгъл да спят.
Рано сутринта, още по тъмно, гостите на бабата се събудили и видели, че бабата я няма.
Преди да тръгнат, Божият човек извадил кибрит и запалил колибата.
По пътя за следващото село момъкът не се
стърпял и казал:
- Ти не си никакъв Божи човек! Ти си един
разбойник. Кажи ми какво криеш под дрехата
си?
Човекът на дядо Господ извадил голям вързоп, развил го и казал:
- Това е единайсетото бебе на циганина. Наложи се да го удуша, защото то
щеше да стане главатар на банда убийци.
- А от чорбаджията какво открадна?
- Това е скъпа златна чаша. Беше поставена
на видно място, за да я види чиракът на чорбаджията и да я от крадне. Тогава чорбаджията щеше да го изгони. Той отдавна търси повод
да направи това, защото дъщеря му е влюбена
в чирака. Сега двамата влюбени ще избягат. Те
ще бъдат в следващото село пред нас. Ние ще
ги намерим и аз ще подаря чашата на двамата
млади. Тя е толкова скъпа, че ще могат да си
построят къща и да заживеят щастливо.
- Дотука добре, но това, дето запали колибата на бабата, не мога да ти простя.
- За това ще разбереш по-късно. На връщане пак ще отидем на гости на бабата.
Когато на връщане стигнали пак до колибата на бабата, старата жена плачела неутешимо
на мястото на изпепеления й дом.
Божият пратеник приближил до бабата и
казал:
- Не плачи, бабичко! Виж там в ъгъла ей под
оня камък какво има.
Бабата повдигнала камъка. Под него се показало гърне, пълно с жълтици.
- А ти момко, загреби с две шепи, колкото
можеш да вземеш, сложи жълтиците в торбичката и си иди на село при своя баща. Построй си къща, ожени се за най-хубавата мома.
После се обърнал към бабата:
- Бог ми поръча на мястото на изгорялата
колиба след три години да има манастир...

Всенародно екологично движение (ВЕД) “Родово имение”
Издател: академик Атанас Панчев - член на Руската родова академия (РА)

Проектант
на главата
на вестника и
герба на БРП
художник
Христо Танев

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Мария Стаева
РЕДАКЦИОНЕН КОЛЕКТИВ:
Рени Радева
Антоанета Андонова
Николай Кафтанджиев

Адрес на редакцията:
1172 София
ж. к. Дианабад
ул. Никола Габровски N1
Хотел Диана 1, ет. 6, ап. 62

тел.: 02 962 16 85,
02 962 16 86, 02 962 16 87
е-mail: rodimenie@abv.bg
www.rodovo-imenie.org
ISSN 1312-7063

Уведомяваме читателите, че за непоръчани статии хонорари не се изплащат.

Издателска къща
“Новата цивилизация” ЕООД - София
Уникредит Булбанк
IBAN: ВG04UNCR96601031647309
ВIC KOD: UNCRBGSF
ОТДЕЛ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
И АБОНАМЕНТ: 0888 693 359
Атанас Ралчев Панчев
(за пощенски услуги)

