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ДРАГИ ПРИЯТЕЛИ,
Това е празник, който
се чества на 20 декември
и е близо до един от найважните моменти в годишния ход на слънцето зимното слънцестоене.
Това определя схващането му като начало на
новата година и коледните празници. За празника
се слага трапеза от постни храни и се приготвят
обредни хлябове. От тес-

меиството в тази къща
през цялата година. Ето
защо влезлият пръв (полазникът) изпълнява ред
обредни действия: внася
трески или слама, а после сяда върху тях, за да
седят и мътят кокошките;
посипват влезлия с пшеница, орехи, сушени плодове, той разравя огъня с
шумка от дъбово или
плодно дърво, като нари-

(Продължение от миналия брои)
П родължихме пътя си
към дома на
Анастасия. Тя
остави дрехите си в онази
хралупа. Галошите също остави в дървото. Остана в
тънката къса
рокличка.
Предложи да
ми помогне с
багажа и сама взе моята
чанта. Боса, с
необикновено
лека и грациозна походка
тя вървеше
пред мен и размахваше
чантата.
През цялото време разговаряхме. Да разговаряш
с нея на различни теми
беше много интересно. Може би беше така интересно поради странните й
разсъждения за всичко.
Понякога Анастасия се
завърташе с лице към мен,
разговаряше, смееше се и
така вървеше известно
време „с гърба напред",
увличайки се в разговора
и без да гледа в краката
си. Не разбирах защо тя
нито веднъж не се спъна,
не убоде босите си крака
на суха клонка например.
Нямаше никаква видима

пътека, но също така нямаше и обикновените препятствия на тайгата.
В движение понякога
тя докосваше или бързо
поглаждаше или листче,
или клонката на някое
храстче. Навеждаше се,
без да гледа, откъсваше
по някоя тревичка... и я
изяждаше.
„Направо като животинче" - помислих си.
Когато намирахме ягоди, Анастасия ми предлагаше и аз също ядях от тях
в движение. Тялото й не
се отличаваше с някаква
особена мускулатура.
На стр. 2

НАЙ-ХУБАВИЯТ ДЕН

Преди всичко искам
да изразя възхищението
си от вашата идея и
инициатива за създаването на този вестник.
Когато говорим, че
всеки един от нас и
обществото като цяло
имаме възможност за избор как да живеем, как да бъдем успешни, как да
сме щастливи, как да се изграждаме като нови
личности, трябва да си припомним най-важното. То
е, че за да изберем каквото и да било, ние трябва
да знаем какви са нашите възможности за избор...
Тази важна информация вярвам, че ще става все
по-достъпна за читателите чрез вашия вестник.
И още веднъж ... Как да живеем така, че да
живеем в този свят по начина, който да ни прави
щастливи, който да изпълни живота ни с радост и
любов, е личен избор на всеки един от нас.
От мое име и от името на тези, които мислят,
така, ви благодаря за възможностите на избор,
предоставени ни чрез вестник „Родово имение".

Най-хубавият ден - днешният.
Най-голямата спънка - страхът.
Най-лесното нещо - да се заблудиш.
Най-голямата грешка - да паднеш духом.
Коренът на Всички злини - егоизмът.
Най-хубавото развлечение - работата.
Най-лошото поражение - отчаянието.
Най-добрите учители - децата.
Най-голямото щастие - да си полезен на другите.
Най-неприятният недостатък - лошото настроение.
Най-красивият подарък - прошката.
Най-добрата защита - усмивката.
Най-доброто лекарство - оптимизмът.
Най-мощната сила на света - вярата.
Най-стимулиращият дар - надеждата.
Единствената реалност - любовта.

С най-добри чувства Павел ДОЙЧЕВ

Майка ТЕРЕЗА

СЪБУЖДАНЕ НА БОГА У ЧОВЕКА
тото се прави колаче,
което се оставя да изсъхне и се употребява за
лек: при сърцебол, главоболие или бодежи. От
останалото тесто се правят колаци за всеки от
домашните или един общ
хляб, който се кади и се
яде за здраве и берекет.
От него се дава и на
животните.
С Игнажден са свързани редица забрани: не се
пере, за да не се разболее човекът, чиито дрехи
са прани; срещу празника не бива да се събират
мъж и жена - ако се
зачене дете, то ще има
физически недостатък.
Изпълнява се и обичаят
„полазване" - вярва се,
че от това кой пръв ще
влезе в дома зависи какъв ще е животът на се-

на хора и животни.
Преходният характер на
периода определя вярата,
че тогава се появяват различни свръхестествени същества, които пакостят на
хората. За да се предпазят от тях, на сутринта
жените посипват около къщата от каденото предната вечер жито и пепелта.
Периодът от Игнажден
до Коледа е познат на
места като „игнашка неделя". Бременните жени не
работят, за да се предпазят от трудно раждане. В
Пловдивско майките раздават прясна пита за здравето на децата и добитъка. От Игнажден започва
подготовката на момците
за коледуване.

Родовото имение не е
само топографско понятие. Не е дори и само
красиво наредена градина. Не е място за бягство
от цивилизацията. То е
много повече - пространство, стимулиращо и стимулирано от чувството Любов! Пространство, помагащо за събуждането на
Бога у човека! Пространство, където възпитаваме
децата си, където всяко
следващо поколение ще
усеща вложената в него
Любов, Информация и
Красота. То е като майчина прегръдка, където човек се чувства сигурен и
щастлив.
Последните научни открития в областта на физиката, холистичната медицина, психологията, хи-

мията, агрономството и др.
все повече ни убеждават,
че Анастасия е права,
когато казва, че човек
може да управлява всичко. И нещо повече, „той е
създаден да
управлява
в с и ч к о "
(„Анастасия"
от В. Мегре).
Всички знаем
какво представлява незнаещият, неосъзнаващият и
необичащият
управител. Искаме ли да бъдем такива управители?
Всички ние въздействаме върху живота на
Земята, а и върху косми-

ческите тела чрез информационното поле, което
се излъчва от нас, а то е
следствие от нашата жи-

хаотични и неуправлявани. Нещо повече, ние вредим на себе си чрез тях.
Има няколко основни причини за болестите на човешката плът: това са
пагубните чувства (злина,
злоба, раздразнение, ревност, завист), изкуственият режим на хранене и
съставът на храните, липсата на близка и далечна
цел, лъжливата представа за своето естество и
задача в живота" („Звънтящите кедри на Русия" от
В. Мегре). Нима всичко
това не може да бъде
превърнато в своята противоположност, когато човек живее в пространсттейска философия, мисли- вото, създадено от него и
те и чувствата ни. За изпълнено с любов?!
жалост нашите моделиращи способности сега са
На стр. 3
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Четиво

с продължение

УЧРЕДЯВАНЕ НА РОДНА ПАРТИЯ
(Продължение от миналия брой)
Вие ми простете за
неразбирането там, в тайгата, когато говорехме за
целите и задачите на партията. Сега разбрах: колкото по-силни са семействата в една държава,
толкова повече любящи
семейства ще живеят в
него и толкова повече ред
ще има в тази държава.
Трябва да върнем осмислените обичаи, обредите на нашите предци.
Трябва само да ги приспособим към съвременността. Изобщо аз започвам
да разбирам, че това даже не са обреди в обичайното разбиране на тази
дума. Това е велика наука
за живота. А влъхвите са
най-великите мъдреци и
учени.
Излиза, че на древните
хора не е била нужна
телевизията с целия й
огромен щат и техника, та
чак до спътниците. Излиза, че човек, губейки подареното му от Бога, го

карал лакея разпоредител, който изпълнявал взетото от старейшините решение, да участва в режиимения, обкръжаващи гра- сирана от тях постановка
да.
на тайно нападение от
страна на пришълци, коеТехнологиите на жреците били изготвени. Те
действат и сега - тогава
старейшините пропуснали
хитрия ход и за тяхната
грешка сега плащат техните поколения.

заменя с изкуствени и
неизмеримо по-несъвършени неща. Та чак се и
гордее с това, наричайки
го изобретение.
Но най-тъжното е, че
съвременните хора губят
способността да мислят
логически. Това е не просто печален факт, а може
би най-страшната епидемия, способна да превърГРЕШКАТА НА
не съвременното човечесСТАРЕЙШИНИТЕ
тво в стадо обезумели
От лакей в княз
гризачи, изяждащи се един
В началото на днешнадруг и унищожаващи сре- та ера в много страни
дата, която обитават. Гри- вече имало императори,
зачи самоубийци.
фараони, царе. формата
на управление, когато наТова, което каза дядо- чело на голяма държава
то на Анастасия в тайгата, се намира един човек, е
изисква осмисляне. От то- противоестествена. Тя не
ва може да се направи е донесла благополучие
изводът: хората на Земя- нито на един народ и
та, губейки способността никога няма да донесе.
да мислят логически, прес- Такава форма е изгодна
танали да виждат и разби- за жреците, които са марат незавидната ситуация, нипулирали страните чрез
техните управители. С нав която ги вкарват.
родите е трудно да се
В древността заменяли договорят, а с един човек
своите изделия за продук- е по-лесно.
ти. А продуктите в града
постъпвали от множество
(Агентът на жреците на-

то той въпреки „усилията"
си не могъл да отрази.
Той се съгласил. За поубедително агентите на
жреците убили трима от
техните старейшини. На
другия ден той предложил
на всички да създават при
старейшините въоръжена
група, за да ги охранява.
Като видели случилото се,
те се съгласили.)

те приели, но не искали да
откъсват от работата в
именията своите родни синове. И предложили групите за охрана да се
създават от пришълци, на
които (като компенсация)
давали имение. По техен
пример и останалите започнали да си създават
такива групи за охрана.
Лакеите, надарени със
сила, започнали да се
...Лакеят започнал да превръщат в князе. На
моли старейшините да му князете им се струвало,

звънтящият кедър
Според твърдениятa нa АНАСТАСИЯ В текстa нa КНИГАТА СА
заложени съчетaния от Букви и КОМБИНАЦИИ ОТ думи,КОИТО
ВЛИЯЯТ БЛАГОТВОРНО Нa ХОРAТA. ТОВА влияние може дa бъде
усетено само по време нд четенето, КОГАТО НА слуха не въздействат
звуци, които се ИЗДАВАТ ОТ изкуствени уреди и механизми.
естествените звуци-пеенето нд птиците, ромоленето нд дъжда,
шумоленето на листата на дърветата-помагат за положителното
въздействие.
От стр. 1
Тя има средно телосложение - нито дебела,
нито слаба; охранено, жилаво и много красиво тяло. Силата в него според
мен беше доста голяма и
рефлексите й също бяха
добри.
Когато се спънах и
започнах да падам с ръце,
опънати напред, Анастасия мълниеносно се обърна, бързо изпъна свободната си ръка и аз паднах,
разперил пръсти, с гърдите си на дланта й. Паднах,
без да докосна замята с
ръцете си. Тя задържа
тялото ми с едната си
ръка и го изправи, като
продължаваше нещо да
говори без никакво напрежение. Когато се изправих с помощта на ръката
й, ние продължихме пътя
си, като че ли нищо не се
е случило. И тогава незнайно защо аз си помислих за газовия пистолет,
който беше в чантата ми.
Унесени в приказки, някак неусетно бяхме изминали доста път. И изведнъж Анастасия спря, сложи чантата ми под едно
дърво и радостно съобщи:
- Ето, вече сме вкъщи!
Аз се огледах. Малка
поддържана полянка, цветя сред величествени кедрови дървета, но абсолютно никакви постройки. Не
видях дори заслон. Изобщо нищо! Дори примитивен временен подслон не
можах да видя! А тя се
радва. Като че ли сме

пристигнали в комфортно
жилище.
- А къщата къде е?
Къде ще спим, ще ядем?
Как ще се крием от дъжда?
- Ами това е моят дом,
Владимир. Тук има всичко.
Започна да ме завладява смътна тревога.
- Къде е това всичко?
Дай чайника, за да сварим вода на огъня, брадва.
- Аз нямам чайник и
брадва, Владимир. Добре
би било да не палим огън.
- Какво говориш? Даже
чайник нямала! Водата в
бутилката ми свърши. Нали видя, когато ядох. И
бутилката изхвърлих. Само две глътки коняк ми
останаха. До реката или
до селото има ден път, а
аз така се уморих и съм
жаден. Ти откъде взимаш
вода? От какво пиеш?
Виждайки вълнението
ми, Анастасия се обезпокои, бързо хвана ръката
ми и ме поведе през
поляната към гората, като
нареждаше по пътя:
- Само не се безпокой,
Владимир! Моля те. Не се
разстройвай. Всичко ще
направя. Ти ще си починеш. Ще се наспиш. Аз
всичко ще направя. Няма
да ти бъде студено. Искаш
ли да пиеш? Аз сега ще те
напоя.
Само на десет-петнадесет метра от поляната,
зад храстите пред нас се
появи малко езеро, типич-

но за тайгата. Анастасия
бързо загреба с шепата
си вода и я поднесе към
лицето ми.
- Ето вода. Пий, моля
те.
- Абе ти какво, да не си
полудяла? Как може да се
пие непреработена вода
от някаква си горска локва? Нали видя, минерална
водя пих. Дори на кораба
речната вода, която използваме за миене, минаваме през специален филтър, хлорираме я и я
йонизираме.
- Това не е локва,
Владимир. Тук водата е
чиста, жива вода. Добра
е! Не е убита наполовина
като вашата. Тази вода
може да се пие, тя е като
майчино мляко. Виж.
Анастасия поднесе шепи до лицето си и пи от
тях вода.
От мен се изтръгна:
- Анастасия, ти звяр ли
си?
- Защо „звяр"? Защото
леглото ми не е като
твоето? Нямам кола? Всякакви приспособления?
- Защото живееш като
звяр в гората, нямаш нищо и сякаш това ти харесва.
- Да, на мен ми харесва да живея тук.
- Ето, виждаш ли, ти
сама потвърди.
- Ти, Владимир, смяташ, че характерната разлика на човека от всичко,
което живее на Земята, е
притежанието на изкуствено създадени предмети

отпуснат средства за създаването на силна група
за охрана и да дадат
възможност за вземането
на решения само на него
- в името на всеобщата
безопасност. Старейшини-

ли?
- Да! А още по-.точно цивилизованият бит.
- Смяташ своя бит за
по-цивилизован? Да, разбира се, че така смяташ.
Но аз не съм звяр, Владимир. Аз съм човек!

КОИ СА ТЕ?
По-нататък, като прекарах три дни с Анастасия и
наблюдавах как тази
странна млада жена живее сама в глухата сибирска тайга, някои неща,
свързани с начина й на
живот, започваха да ми
се проясняват и дори се
породиха въпроси относно нашия живот.
Един от тези въпроси
постоянно стои пред мен
и до ден-днешен: „Подходяща ли е нашата система
за образование и възпитание, за да се осмисли
същността на битието; за
да бъдат подредени правилно приоритетите в живота на всеки човек? Помага ли ни тя или ни пречи
за осмислянето на същността и предаазначението на човека?"
Създали сме огромна
система за образование.
Като се базираме на нея,
ние учим своите деца и се
учим едни други: в детската градина, в училище, в
университета, в аспирантурата. Тази система ни
позволява да изобретяваме, да летим в Космоса.

Следвайки я, ние съответно строим и своя бит. С
нейна помощ се стремим
да изградим своето щастие. Стремим се да опознаем Космоса, атома, различни аномални явления.
Обичаме твърде много да
разсъждаваме за тях и да
ги описваме в сензационни статии в пресата и
научните издания. И само
едно явление незнайно
защо старателно се опитваме да заобиколим! Създава се впечатление, че
се боим да говорим за
него. Боим се, защото то
с лекота разрушава общоприетите ни образователни системи, научните
ни заключения, присмива
се над битовия ни реализъм! И пред цялото време
ние се стремим да се
преструваме, че това явление не съществува. Но
то съществува! И ще съществува, колкото и да се
отвръщаме от него и кол-
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че са се сдобили с голяма власт. Всъщност те в
продължение на векове,
без да осъзнават това,
строго следвали съветите
на жреците. Образувала
се такава система за
власт. Новият господар
бил необичайно жесток с
лакеите. В течение на
хилядолетия лакеите на
жреците, избивайки се помежду си, правейки интриги и заговори, се стремят към въжделената
власт. От историята е
известно колко смърт са
сътворявали князете по
пътя към властта. Даже
своите бащи и братя убивали. Така е ставало в
различните страни и сега
не се е изменило много.
Подобни групи за охрана и сега служат на някои.
Въоръжението се е променило, но същността е
същата. И злодеянията не
намаляват, а стават все
повече и все по-изострени.
Старейшините допуснали грешка. Вие, които смятате да създадете партия,
не трябва да повтаряте
тяхната грешка.

суперакадемия, а именно
в гората?
Защо старозаветният
Мойсей се е оттеглил задълго в планинската гора,
а после, когато се върнал,
дал на света мъдростта,
изложена на каменните
скрижали? 1
Защо Иисус Христос
се е уединявал дори от
своите ученици в пустинята, в планините и в гората?
Защо живеещият в Индия в средата на VI в. пр.
Хр. Сидхарта Гаутама се
уединил в гората в продължение на седем години? След това излязъл от
гората и дал на хората
своето учение - едно учение, което и до днес
занимава множество човешки умове. И хората
строят големи храмове и
наричат това учение будизъм? А този човек покъсно нарекли Буда.
1

кото и да го заобикаляме.
Не е ли време да се
вгледаме внимателно в
него и може би тогава със
съвместните усилия на човешките умове ще си отговорим на въпроса.
Защо? Защо всички,
без изключение - великите мислители, хората, които са създали религиозните учения, разните учения, които са следвани
или по всяка вероятност
по-голямата част от човечеството се опитва да
следва, преди създаването на своите учения са
били отшелници и са се
уединявали в болшинството от случаите в гората?
Забележете, не в някаква

Трябва да поясним, че
това събитие е съпътствано
от Божията поява. Именно
Бог, а не самият Мойсей, дава
на богоизбрания народ десетте заповеди, записани на каменните скрижали. Съгласно
библейския текст Мойсей е
повикан от Бог на планината
Синай, където остава четиридесет дни: „И каза Господ на
Мойсея: възлез при мене на
планината и стой там; ще ти
дам каменни плочи и закон, и
заповеди, които написах за
тяхна поука." (Изх. 24-12) ,,...и
стоя Мойсей на планината
четиридесет дена и четиридесет нощи" (Изх. 24:18). Интересно е да се отбележи
също така, че преди четиридесетдневния престой на Мойсей на планината Бог е заповядал да му бъде построен жертвеник, скиния (храм) и ковчегът на завета, където да се
поставят скрижалите (Изх. 25),
така че еврейският народ е
бил подготвен за това събитие. „И когато (Бог) престана
да говори с Мойсея на планината Синай, даде му две плочи на
откровението, каменни плочи,
написани с Божи пръст." (Изх.,
31:18, бел. прев.)

Следва
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Примери

Бъдеще

ОБУЧЕНИЕТО - ТОВА Е МНОГО КОНКРЕТНО!
(„Научно-фантастична педагогика")
Училището на Шчетинин в Азовск престана да
съществува през 1992 година. Това беше колосален урок на живота с
продължителност три години. Ураган от противоречиви събития. Еуфория и леден душ. Полет на
творчеството, интересен
модел и ярки резултати,
падение на кумира, срутване на илюзиите и отрезвяване - всичко в максимална степен. Жалко за
тези, които се пречупиха.
Но останалите получиха
мощен ободрителен ритник.
След излизането от
прострацията ме обзе парещото желание да ос-

мисля, да осъзная, да
разбера. „Ама че работа!
Върхът! Училището съвсем не е това, към което
сме привикнали! факт е:
ние бяхме много по-близо
до идеалното училище.
Значи идеалното училище
съществува! То трябва,
длъжно е да съществува!!!" И аз започнах да го
търся.
И намерих това, в което е почти невъзможно да
повярваш. Не идеалното
училище, не. Оказва се,
въпросът не е в това.
Намери се система за
обучение, в която няма
неудачи. Намери се в системата на Рон Хабард. И
преобърна всичките ми
възгледи за училището.
Посещавайки месец и половина московския център по дианетика, аз бях
просто поразен от откритията.
Обучението се оказа
по-важен предмет, по-базисен, отколкото училището. За първи път в
живота си видях, че обучението е конкретна разумна дейност. С точни
цели и точна технология.
То има определен краен
продукт: умението. И като
следствие - независимостта. Студентите от нашата
група - и аз в тяхното
число - пред моите очи
постигаха този резултат.
Нямаше никакви учители,
лекции, оценки, нямаше
нито един протокол независимо от способностите!

Това беше самата същност на обучението. Технологията, нямаща отношение към училищния модел, към стила, направлението и убежденията на
учителите. Велико!!!
Оказва се, резултатът
от обучението се създава
не благодарение на красноречието и упорството
на учителите. Умението е
продукт изключително на
самостоятелната работа
на ученика.
Оказва се, че при обучението на човек му пречат конкретни препятствия. Научих се да ги преодолявам и потвърждавам: това работи.
Оказва се, че на обуче-

ние трябва да се учим
както на всяка работа седейки зад чина! След
това да се учиш и да учиш
е няколко пъти по-лесно.
Просто с това никой не се
е занимавал. В училищата
почти не се провежда
обучение. Учителите, с
редки изключения, се занимават с работа, за която просто нямат понятие.
А него го има, то съществува! Знаех си, знаех си!
Изобщо месец възторжено ругаех, след това ми
остана непоколебимата
увереност: със своите деца аз ще се справя! И
пропускайки хронологията, ще кажа: справих се.
Ето че стигнахме до
същността: работата не е
в модела на училището.
Всеки прави училището в
съответствие със своя мироглед и характер. Училището е просто разширена
личност и училищните модели могат да бъдат толкова, колкото са педагозите. Всички те могат да
се различават с целите
си, с ценностите си, с
образния си свят, с технологията на процеса. Но
главното, заради което съществува училището, е
обучението. Ако то буксува, всички други занимания и въздействия губят
смисъл и такова училище
няма перспективи.
Трябва да отбележа:
след прочитането на това
есе няма да получите умение да се обучавате или

да обучавате. Именно защото вие не сте се обучавали, а просто сте узнавали. Узнаването - това е
само запознаване. Умението се създава с тренировки. Може всичко да
разберете за ски-слалома, но това няма да ви
даде умения да преминете
по трасето!
Затова, когато осъзнах, че моите деца отличници не просто имат проблеми с обучението, а тези
проблеми отдавна са зациклили, написах малък
учебен курс по обучение и
настоявах те да го повтарят до получаването на
краен резултат. Сега целта е друга - развлекателното четиво и аз ще се
огранича с разбираем разказ.
1. ЩО Е ОБУЧЕНИЕ?
„Вие се учите не за да
узнаете, запомните, заучите или да се явите на
изпит, а за да се научите
да правите нещо нужно."
(Рон Хабард)
Може да не пиша нищо
повече. Пояснявам думата „обучение". Това не е
професията на учителя и
не е това, с което се
занимавате в часовете или
вкъщи. Обучението - това
е просто усвояването на
обкръжаващия свят и живот. Реалното усвояване
на реалния живот. Изработването на способностите, необходими,за да се
справи с този живот. В
основата на обучението е
базисният мотив на всичко живо: за да подобряваш своя живот, трябва
да умееш да управляваш
своята среда.
Нашата среда - това е
нашето тяло, семейството, хората, организациите,
паричните потоци, природата, машините, инструментите и много друго
още. Отношението с жената или началството, мотоциклетът, прасето с прасенцата, компютърът, моливът в ръката, съчинението или задачката по алгебра - всекиму своето.

Или го управляваш ти и
процъфтяваш. Или те управлява то и тогава дупе
да ти е яко.
Експериментално е доказано: подобряването на
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живота е това, заради
което съществува разумът. Смисълът на живота
е в усъвършенстването на
самия живот. Това е толкова просто. Всички идеали и ценности - любовта,
красотата, самоусъвършенстването, познанието,
впечатлението, нравствеността, алтруизмът, образоваността, вярата, самоотричането - това са само
средства. Вашите способи да усъвършенствате
своя живот. Невъзможно
е да подобрите нечий живот, без да подобрите
своя. Ако щастието не се
увеличава - защо ви са
нужни такива идеали?
Така е. Да усъвършенства нашия живот може
само това, което можем
да използваме. Затова
всяко дете, още щом се
появи на бял свят, веднага започва да се учи. То
усвоява всичко, от което
зависи оцеляването. Главното е да управлява поведението на мама, на татко
и по възможност на останалите. След това - да
управлява своето тяло.
Да общува, да играе, да
яде с лъжица, да наблюдава, да чете и смята, да
играе по правилата, да
изгражда отношения, да
кара велосипед, да лови
риба, да свири на китара,
да шие куртки, да пише
книги и прочие, и прочие.
Ето това е реално обучение: да създадеш способности да се върши
нещо. Ако внимателно се
изследва как и защо то
води до умение, става
ясно как трябва да се учат
децата. Върху това има
куп докторски дисертации.
Такава система на обучение е няколко пъти поефективна от училищната.
Нея я има и тя работи.
Проблемът е в нас, възрастните. Ние имаме маса причини да не искаме
истински да обучаваме
децата. Не се обиждайте,
това е истина. За да
обучаваш, преди всичко
трябва да знаеш какво
означава това - а ние

дори не сме го помирисвали. А разбирайки го,
трябва да се решим на
абсолютно немислими неща!
Следва
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СЪБУЖДАНЕ НА БОГА У ЧОВЕКА
От стр. 1
Всички велики учители,
чиито знания са достигнали до нас, говорят за
енергията на Любовта като
за единственото средство,
помагащо ни да творим
красота и хармония, а оттук и своето щастие, както
и щастието на всички хора.
А всички заедно да оказва-

лект, а по-точно - да обменя с него информация."
(„Анастасия" от В. Мегре)
Тъй като човек се ражда като ангел чист и непорочен, създаденото от неговите родители Пространство на Любовта му помага да съхрани чистотата
си, да осмисли съществуващото и да открие отго-

ме най-доброто въздействие върху Земята и Космоса. Какво е новото при
Анастасия? Това е идеята
за ПРОСТРАНСТВОТО НА
ЛЮБОВТА и неговото материално изражение - ИМЕНИЕТО НА РОДА.
Вече е доказано, че
растенията реагират на
чувствата, излъчвани от
човека. Те оказват и обратно влияние върху него.
За ефективността на връзката човек-растение пише
и великият учител Дънов, а
в последно време и много
американски автори на
бестселъри. Както Дънов,
така и Анастасия дават
конкретни рецепти за създаването на пространство
с растения, влияещи благоприятно върху човека,
но освен грижата за здравето растенията подпомагат и процеса на получаването на информация от
световното информационно поле, както и изпращането на такава. Помагат и
за увеличаване на чистотата и за засилване скоростта на мисълта.
„Значение има не само
разнообразието на насажденията, но и начинът, по
който те са посадени, непосредственото общуване
с тях, чрез което става и
насищането с информация. Вече ти говорих за
един от начините на засаждане. Той е основният. Главното е да наситиш
обкръжаващия те къс природа с информация за
себе си. Само тогава лечебният ефект, а и просто
жизненото обезпечаване
на твоя организъм ще
бъдат значително по-високи, отколкото просто от
плодовете." („Анастасия"
от В. Мегре)
„Растенията, получили
информация за конкретен
човек, встъпват в информационен обмен с космическите сили, но те се
явяват само посредници,
изпълняващи строго определена задача, касаеща
плътта, и никога не се
докосват до сложните процеси, присъщи измежду
всичко живо и растително
само на човешкия мозък.
Но установеният информационен обмен позволява
на човека да направи това, което е само по неговите сили - да се възползва от космическия инте-

вор на най-важния въпрос:
смисъла на живота и собственото си предназначение в него. В родовото
имение „детето опознава
света на растенията като
частичка от механизма на
Вселената, влиза в контакт със своите планети, с
тяхна помощ и с помощта
на родителите си бързо,
много бързо опознава истината и интензивно се
развива в областта на
психологията, философията, естествознанието - вашите науки". („Анастасия"
от В. Мегре) Родовото имение помага и за развитие
на чувствата и тяхното
възпитаване. Те се предават от един на друг. Чрез
тях всичко може да бъде
управлявано. А светлите
чувства създават този свят,
за който във всяка човешка душа е скрита мечта.
Човекът, създаденият
по образ и подобие на
Бога и носещ късче от
него у себе си, е пълноправен създател и управник чрез своето подсъзнание на видимия и невидимия свят. Това е голяма
отговорност, за която ние
много рядко си даваме
сметка. Но дори и да сме
я приели като част от
нашето познание, трудно
я претворяваме в ежедневието, забързани, подчинени на суетата, подложени на влияние на колективното енергийно поле и
образите, създадени в него. Тук е ролята на родовото имение: то ни помага
в процеса на осъзнаване
и проявление на осъзнатите истини, но само ако
е пространство, наситено
с Любов от нас самите!
Май най-добре е да започнем отсега да тренираме
мислите и чувствата си. В
противен случай не бихме
имали с какво да наситим
нашето пространство.
Със сигурност има тренировъчни системи, помагащи на човека да събуди
Бога у себе си. Но едва ли
някоя от тях би била толкова приятна за изпълнение, каквато е науката за
създаване на Пространство на Любовта - въплътено
в Имението на Рода!
Ето това е моето разбиране за РОДОВО ИМЕНИЕ.
Валерия ХРИСТОВА,
Любимец
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Организационен Живот

Българи... прабългари...
славяни... траки...???????
Въпросителните в тази верига ни привличат и зоват.
И тръгваме... На едно пътешествие във времето.
19 август. Последен ден
за събиране на данни.
Около нас е купчина от
карти, от разпечатки от
сайтове, от разговори в
кю-то. Много информация
от много хора и места в
мрежата. Добре, че е Рени! Организирана, подредена, старае се да узнае
всичко предварително. Аз

котешки характер.
Тук идваме заради Виолета, но ни очаква изненада - и тук има могили.
Тъжна картинка. Пръстта
на могилата - махната, а
гробницата (или жилището?) - полусъборена.
Странна могила по направа. Около входа - дялан
камък - големи блокове, а
останалата част - цепен
камък - такъв, от
който се
правят
—
•
покривни
каменни
плочи.
И още
една чудесна изненада
има тук „дядовата
ръкавичка" - къщичка каза разлика от нея съм то от приказките, излязла
друг случай - главата ми е най-вече изпод сръчните
винаги някъде наоколо, но ръце на бащата на Вили не и на мястото си. Тя бай Илия. Веднага се вижнамери неща, за които да, че е „майсторена", а
почти никой не е и чувал. не „строена".
И досега знаех, че в
На следващия ден пърИзточните Родопи има вата ни цел е Белинташ. В
много запазени комплек- превод - умен камък, или
си на траките и техните камък на знанието. Намидревни предшественици, ра се по пътя Асеновград
но събраният материал по- - Кърджали, между селата
казва невероятни места. Мостово и Врата. Доста
Тръгваме трима - Рени, легенди се носят за Белинташ. Астроархеолози са
Кари и аз.
Първа спирка по пътя намерили съответствия с
ни е село Равногор. Там части от звездното небе.
ни чака Виолета - добра Но има едно място, което
наша приятелка със своя- директно те свързва с
та компания: ротвайлер- Живата сила на древните.
ката Айка - страшно на Представлява издълбано
вид куче, но оказва се, с място в скалата с форма

на вдлъбнато огледало. В
периферията й има четири
дълбоки отвора, които отговарят на посоките на
света. С различни размери са. Освен това огледало има десетки, а може би
и стотици отвори, линии,
правоъгълници и други фигури. А и цялата скала е
нещо величествено - огромна площ от камък. Изгледът е чудесен. Виждаме
доста „кай" - скали, и
„таш"-ове - камъни, но кой
кой е...? Докато се наслаждаваме на простора,
откриващ се пред нас, и на
невероятните умения на
древните за дълбаене в
камъка, Айка ни скроява
номер. Скача във водохранилището, но нивото на
водата е ниско и не може
да излезе сама. Провеждаме набързо спасителна
акция. Тръгваме обратно,
докато не се е наложило
да я вадим пак. Стигаме до
село Долнослав, където
знаем, че има старо тракийско селище, датирано
около 6000 години преди
новата ера. Нали не си
мислите, че има някакви
указателни табели? Няма.
Какво толкова - някакво
си селище на 8000 години,
но в него има само керамика - нито злато, нито
нещо „ценно". За какво да
се знае и помни? Ами то
по цял свят ги има такива
бе, хора! Под път и над път
се срещат! Едно повече
или по-малко - голяма работа!... Ей! Не я разбирам
тази държава и това си е!
Но така е - като съм си
глупав, няма да разби-

Съмишленици

рам!... Както и да е. Намираме мястото. Голяма поляна, обрасла с буренак,
трева и керамика. Невероятно много керамика. Найразлична. Като започнеш
от земен тип и стигнеш до
много тънка и фина, орнаментирана релефно или
графично. Естествено всичко е на парчета. Археолози сега тук са къртиците.
На всяка купчинка заедно
с пръстта е извадена и
керамика. Тръгваме си с
покруса от това място.
Добре, че бяха къпините големи, черно-лилави и вкууусни, вкууусни... Те ни
оправиха настроението.
Вече пътуваме към Кърджали. Минаваме през Ар-

соката. Добре, че местните хора имат в околността
тютюневи ниви. „Ааа, скалата с прозорците ли - ей
тук - на тук, там - натам и
сте на нея. От едната се
вижда другата" - обяснението беше заплетено, но ни
показа посоката. Стигаме
до каменна грамада. От
нея излита сокол. Заобикаляме я отзад и се оказваме върху нея. Седим
отгоре й и се радваме още една цел е достигната! Заобикаляме я от другата страна. В подножието
й сме. Скалата е обработвана сериозно. Силно място, култово. Усеща се! По
средата във височина има
издялана голяма площад-

дино - Орлови скали. Оставяме колата до едно
разрушено от пороите мостче и продължаваме пеш.
Естествено обърквам по-

ка. От нея към върха водят
изсечени стълби, които
времето доста е заличило.
В подножието се намира
керамика. Но нещо липс-

КЪ
Академик Виктор МЕДИКОВ за богатството, икономиката и властта

И така приведените доказателства са напълно
достатъчни, за да се направи изводът: в системата
шансове за вас, вашите
наследници и вашето състояние няма и няма да има.
Към това добавете и
откровената ненавист на
всички ваши завистници,
недоброжелатели и т.н. А
истинска любов, способна
да противостои на всички
негативи, няма. И няма
откъде да се появи. Но
има един изход, и то прекрасен, който коренно ще
измени вашия живот, при
това в положителна насока. Ще ви направи моментално щастливи, здрави и
обичани. И колкото и да е
странно, още по-богати и с

по-голяма власт. Прочетете моля следното обръщение, подписано от много
велики люде.
ОБРЪЩЕНИЕ НА УЧЕНИТЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ
ДЕЯТЕЛИ, ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ, ДЕЯТЕЛИТЕ НА
КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВАТА „ЗА ЗЕМЯТА И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕЯ"
Към всички хора на
добрата воля
В обществото катастрофално нарастват, въпреки
полаганите от президента
усилия, негативни процеси:
Намалява населението
на страната, влошава се
здравето на нацията, нараства смъртността, спада
раждаемостта, нараства
престъпността, в това число детската, тероризмът,
наркоманията, проституцията, корупцията. Усложнява се екологичната и демографската ситуация. Повече от 70% от страната се
намира в постоянно състояние на стрес. У хората
нараства страхът пред утрешния ден, страхът за
бъдещето на децата им.
На повърхността борбата с негативните явления се води все по-активно, но негативът нараства
още по-активно. Борбата

се води само с последствията, а не с причините,
които ги пораждат.
Време е открито да
признаем наличието на
чужда идеология в страната ни, насочена към унищожаването на Русия и
руснаците.
Огромната мощна страна с прекрасния си, свободолюбив и духовен народ
винаги е била препъникамък за всякакви управници и претенденти за световно господство. Никого
от тях и никога не го е
устройвала силна Русия и
нейните умни държавници.
Всички и всякога са искали да я видят слаба, просмукана от безволие, от
всевъзможни пороци, марионетки. Нагледен пример за това са събитията
през последното хилядолетие в Русия.
Целите на световните
управници ясно са изложени в Доктрината на директора на ЦРУ Алан Далас веднага след края на
Втората световна война, в
Директивата на Съвета на
националната безопасност
на САЩ №20/1 от 18 август
1948 г, в Харвардския проект от три тома: „Перестройка", „Реформа", „Край",
и редица други документи.

От Директивата: „Става
дума преди всичко за това
да се държи Съветският
съюз слаб в геополитичесKO, военно и психологическо отношение...
Усилията ни Москва да приеме нашите
доводи означават едно - целта е
край на съветската
власт. Изхождайки
от
тази
гледна точка, можем
да кажем,
че тази цел
е непостижима без
война
и
следователно ние това
и твърдим нашата
крайна цел
по отношение на Съветския съюз е война
и край на
силата на съветската
власт..."
От Доктрината: „Ние ще
хвърлим всичко, което има-

ме, цялото злато, цялата
материална мощ и ресурси за охулване и оглупяване на хората.
Човешкият мозък, съзнанието на хората са
склонни към промяна. Сеейки хаос в Русия, ние
незабележимо ще подменим техните ценности с
фалшиви... Ще намерим
единомишленици, помощници и съюзници в самата
Русия. Епизод след епизод
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ва! Съмнението започна
да ни гложди. Тук трябваше да има доста ниши, а
се виждат само две. Какво
става? Започва да вали.
Това ме хвърля в смут,
защото пътят ни в подножието върви само по реката. Засили ли се още
малко дъждът - няма връщане! Опитваме се да видим друга близка скала, но
няма такава. Вече ни е
ясно, че това не е точно
целта ни, но лошото време
ни притисна. Бием отбой и
на подскоци и приплъзвания се изнасяме бързо от
това чудесно място.
Нов ден - нова цел.
Перперикон. Чудя се да
пиша ли за него? Надали
има вече човек, който да
се интересува от историята на земята ни и да не
е бил там. Но с две думи
- велико място! Проучванията и в момента продължават. Копачи,
археолози
много хора.
Добре, че работят в по-съвременните части - горе.
Там, където
все още витае
духът на бесите и нашите богове, е спокойно. Двете ниши
все така те
свързват с астралните енергии, както и
преди много хилядолетия.
Прекрасно е,
че светилищескално. Това го е
запазило от нащественици и посегатели!
Филип АПОСТОЛОВ

угасване на неговото самосъзнание
От литературата и изкуството ние постепенно
ще изтръгнем социалната
същност, ще отучим художниците, ще притъпим
желанието им да се занимават с изобразяване, изследване... на процесите,
които стават в дълбините
на народните маси. Литературата, театърът, киното
- всичко ще изобразява и
прославя най-низките човешки чувства. Ние ще
започнем всячески да поддържаме и приемаме така
наречените художници, които ще започнат да ни
внушават и набиват в съзнанието култа към секса,
насилието, садизма, предателството - с една дума,
всякаква безнравственост.
В управлението на държавата ние ще създадем
хаос, неразбирателство.
Ние ще започнем незабелязано, но активно и постоянно да подпомагаме за
самодоволството на чиновниците, бирниците, безпринципността. Честността и порядъчността ще
бъдат осмивани и ще станат никому ненужни, ще се
превърнат в отживелица.
Лукавството и наглостта,
лъжата и измамата, пиянството и наркоманията, животинският страх... и враждата между народите и
преди всичко вражда и
ненавист към руския наще се разиграва грандиоз- род - всичко това ние
ната трагедия на гибелта ловко и незабележимо ще
на най-непокорния народ култивираме."
на земята, окончателното
Следва
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ФОНДАЦИЯ „СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГЕТИКА" - СОФИЯ 1000 ГЛАСЪТ НА
E-MAIL: SOLAR-EN@MAILBOL.BG.

От стр. 1
Българска академия на науките - Институт по
електрохимия и енергийни системи - бивша
Централна лаборатория по електрохимични източници на ток - София
Хибридната слънчево-ядрено-въглеводородна
енергетика - основа на световната икономика на
XXI век.
Слънчевата енергетика, обединена с ядрената енергетика, обезпечава евтиното производство на висококачествени и евтини синтетични
течни и газообразни горива, електроенергия и
топлинна енергия! Тя е единствената енергетична алтернатива за хората на XXI век.
Тема: Българският принос в науката и практи-

ЕКСПОЗЕ
ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА (ОТ СВЕТОВЕН АСПЕКТ) И ПО-СПЕЦИАЛНО НА Р БЪЛГАРИЯ НА
БАЗАТА НА ХИБРИДНА
ЯДРЕНО-СЛЪНЧЕВОВЪГЛЕВОДОРОДНА
ЕНЕРГЕТИКА

Социално-икономическата световна система е
базирана на социалното
състезание между народите. Теорията на социалното състезание дефинира и понятия, свързани с
научно-техническия прогрес в области като опазване на околната среда,
енергетика, базирана на
използването на възобновимите енергийни източници (ВЕИ), усвояване на
подземните и надземните
природни богатства и
трансформирането им в
полезни продукти и стоки
за населението в конкретни страни и в целия свят.
По тази причина енергията като възможност за
извършване на работа е
основата на благоденствието на народите. Природата ни е дала в „нативен" вид всички суровини,
необходими за функциониране на биосферата и
на човешката популация
като цяло. Пред човечеството стои на преден план
преходът от икономика,
свързана с горене на изкопаеми горива (засега
основен енергиен източник), към слънчево-въглеводородна енергетика, базирана на технологии за
оползотворяване на ВЕИ.
България притежава изключителни технически и
технологични разработки
за наземно и височинно
свръхконцентриране на
соларна енергия и трансформирането й в евтино
отопление, евтина елект-

роенергия, синтетични горива, питейна, промишлена и поливна вода чрез
директен соларен добив
на вода от атмосферна
влага, оранжерийна и селскостопанска растителна
и животинска продукция,
енергообезпечаване на добивната и минната индустрия, металургията (новите български технологии
като сондажна хидро-елек-

трометалургия и интестиална електро-хидрометалургия на редкоземни, благородни, цветни и черни
метали), сградостроителството, транспорта, битовото, социалното и комуналното дело. По тази
причина мирното съвместно съществуване между
народите (в условията на
пазарната икономика конкуренция като част от
социалното състезание) е
пряко свързано с устойчивото развитие на отделните регионални социални
общности и конкретни човешки формации. Това устойчиво развитие е пак
базирано на използването на енергията като основен критерий за благоденствие.
Слънчевата енергия е
единственият засега неизчерпаем източник на
енергия за земните жители в обозрим в научно
отношение период от
време, възлизащ на още
около 5 милиарда години!
Ние, хората на тази
планета, всяка секунда
задлъжняваме на нашето
светило - Слънцето, с над
790 милиона евро за това,
че то щедро ни облива с
енергетични потоци в настоящия момент на повишена слънчева активност
с усреднена плътност над
1,44 кВат/кв. м от земната
повърхност - за сведение
стандартната
слънчева
константа се изчислява
на около 1370 Ват./кв. м с
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ката за усвояване на изобилната слънчева
Спокойствие, тишина,
енергия като приоритет в социалното състезакрасота. Природата сяние между народите.
Слънчевата енергия като алтернатива на каш се слива с теб. Чуваш
|ли далечните птичи гласоенергийните минерални суровини
ве, пеейки тихо и спокойХибридни слънчево-ядрени мощности
Съвременни оптични хелиостатни съоръже- • но, те те приласкават.
Приласкават те към тяхнания за оптично рефракторно-рефлекторно и
фоконно-фоклинно концентриране и свръхконцентриране на пряка слънчева лъчиста електромагнитна енергия с наземно и височинно тропосферно базиране.
Доц. д-р инж. Емил. П.
вариация от плюс-минус 3
%.
От тази енергия обаче
използваме само една нищожна, промилна част,
главно за топлинни цели.
Основно - около 99 % от
тази енергия, отново се
връща безвъзвратно в космоса като енергетични загуби!
Когато хората в нашата страна заговорят за
енергоспестяващи технологии, те разбират само
енергопроблемите като:
- проблеми за запазване на топлината в жилищата;
- високите цени на „Топлофикация" и електроенергията, произведена от
добити от земята (изкопаеми) твърди, течни и газообразни горива (включително и ядреноразпадните);
- рязкото нарастване
на цените на суровия петрол на световните пазари
поради неафишираната
масово причина - изчерпване на природния нефтен
ресурс.
Забележка:
1. Различни политически и фирмени лобита или
държавни ведомства в една или друга степен основно стимулират финансово хидроенергетиката
преди всичко поради огромния обем от строително-монтажни работи, главно като източник за дългосрочно усвояване на
държавни финанси и евентуално за лични облаги!
2. Трансграничният пренос на газ и нефт е

крупен, световен икономически процес с чисто
политически характер, носещ огромни комисионни
и лесни печалби - пак на
определен кръг от световния или местния политически и икономически
елит.
Оползотворяването на
слънчевата енергия чрез
създаване на съоръжения
за нейното първично концентриране и последва-

че нещата се повтарят, че
всичко е едно и също и
животът не се променя. А
истинските хора, вече буквално броящи се на пръсти, знаеха и истината за
живота. Те гледаха на
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щото и използване за производство на евтини синтетични течни и газообразни горива, за масова
топлофикация и електрификация в настоящия момент е силно затруднено и
дори спъвано от определени политико-икономически и мафиотски групировки (включително и в
нашата страна).
В настоящия момент
слънчево-въглеводородната енергетика във варианта си за добив на
евтини синтетични течни
и газообразни горива от
вода и варовици и за
отопление и електрификация е развита в детайли в технологично и икономическо отношение.
Използването на соларното лъчение е доведено до икономически целесъобразно ниво на развитие и е готово за масово внедряване в практиката и живота на жителите на Земята.
За съжаление съзнанието на политиците и лидерите на икономическите
групировки в настоящия
момент е на много ниско
равнище по отношение на
знанията за възможностите за пряко използване на
концентрираната слънчева енергия в производството на топлинна енергия,
на евтина електроенергия
и на синтетични течни и
газообразни горива, обезпечаващи масовия автомобилен, морски, авио- и
жп транспорт.
Политическите лидери и крупните финансисти (които трябва
да вземат решение за развитие
на икономиката
на една страна
като България) в
настоящия момент
относно
проблемите и
възможностите
на слънчево-въглеводородната
енергетика са в
същата позиция,
в каквато са били политически
лидери в края на
XVIII век по отношение на парната
машина.
Въпреки тяхната съпротива човечеството е принудено да премине тотално към слънчево-въглеводородна енергетика със
съпътстващ добив на евтини синтетични течни и
газообразни въглеводородни горива - синтетичен
бензин, синтетичен газ"!
Засега разузнатите и използвани енергоресурси
на планетата показват, че
„морето от изкопаема
енергия" не е бездънно.
Следва

та свобода, волност, невинност. Приласкават те
към първоначалното... А
гласът на вятъра... да - той
също ти шепне нещо. И ти
го разбираш точно както
песните на птиците. Той те
гали нежно, да, и той те
приласкава към света такъв, какъвто той го усеща - широк, красив, свободен. Вгледай се в зеленината около теб - свежи,
леко полюшващи се от
вятъра тревички, отразяващи с утринната си роса
изгряващото слънце. Погледни самия изгрев - неповторим, смайващ.
Кой има време?! Кой
забелязва това?! Ами да има го и... толкова. Нали
ще го има и утре, и в други
ден, и следващия месец...
То си е така, откакто свят
светува. Защо въобще се
замисляме върху това?!
За какъв човек ме вземаш
- „слънцето грее, птичките
пеят". Във времето, в което ти се „наслаждаваш"
на всичко това, аз бих
отишъл на дискотека, в
компютърния клуб или по
магазините. Притрябвал ти
е „гласът на вятъра"!
И в забързаното ежедневие малко хора обръщаха внимание на природата. Но те бяха истински,
черпейки енергия от красотата на заобикалящия
ги свят, те продължаваха
напред. Другите отделяха
своите пет свободни минути, за да си купят поредния ненужен уред, препоръчан от медиите.
А животът си вървеше... вървеше... вървеше...
Поколение след
поколение хората
ставаха все поеднозначни и безчувствени. Бяха
единици тези, които се заглеждаха
в неповторимия
жив свят около
тях. И природата,
създадена, за да
дава на човека,
малко по-малко
увяхваше, защото хора бяха останали - дори не
може да се каже - нищожно количество. И така,
изтъркулвайки се дните,
месеците и годините, човеците влязоха в един
коловоз, който ги водеше
през един и същ омагьосан кръг. Някои казваха,

него с други очи и имаха
чувството, че не осезават
само с пет сетива. Усещаха Земята - тя вече беше
безкрайно уморена и нажежена до червено от
„развиващата" се цивилизация. Беше тъпкана, изсмуквана - жестоко експлоатирана...
Така бавно и неусетно
във времето тези хора,
броящи се на пръсти, изчезнаха и Земята се погубваше вече с доста побързи темпове без тях. Тя
нямаше на кого да дава,
никой не забелязваше красотите й.
И дойде денят, в който
изгревът нямаше вече
цвят, тревата беше съвсем изсъхнала, птичките
бяха жестоко затворени в
клетки и превърнати в
атракция, чрез която се
печелят пари, и загубиха
своите звънливи гласове... Земята остана безсилна да храни своите
чеда. Океаните пресъхнаха, последваха ги и всички други водни басейни,
така изсъхнаха и горите, а
след тях бяха погубени и
всички техни обитатели...
И след последната пресъхнала капка вода човешката цивилизация се
помъчи няколко дни... и...
пресъхна и тя.
Като спомен от нея
сега се виждат само найлоновите торбички, реещи
се из замърсения горещ
въздух, и нямат дори брод
за миг да се спрат.
Остана само вятърът,
нещастен свидетел, който
пак нашепваше нещо... да,

долавя се, той стене. Не
пренася вече песента на
птичките през гори и долини; стене и реве.
И отправя своя вопъл,
но няма кой да го чуе само найлонови торбички.
Карина
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Елите (род Abies) са един
много богат род от семейството
на боровете. Известни са над
40 вида ели, разпространени в
горите на цялото Северно полукълбо. Всички те са високи,
вечнозелени дървета с конусовидна правилна корона и плоски игли. Иглите са разположени
спирално по клонката, привидно в 2 реда или са наредени
около клонката във всички посоки. По долната им повърхност са разположени две белезникави ивици с устица.
Шишарките са изправени
нагоре и имат най-често цилиндрична форма, а по-рядко са
удължено яйцевидни. Узряват
за един вегетационен период,
след което люспите опадат и
семената се освобождават. Се-

мената са триъгълни, ръбести,
с неотделящо се крилце. Семенната обвивка е със смолни
каналчета. Тук ще разгледаме
някои по-интересни ели, еднадве от които са естествено
разпространени в България, а
останалите са или вече интродуцирани, или биха могли да
бъдат интродуцирани у нас.
Ще започнем с обикновената, бялата ела (Abies alba).
Представлява много красиво
дърво с височина до 60-75 см,
а в диаметър от 0,8 до 1,50 м.
У нас най-високите измерени
ели достигат височина 58 м.
Короната е правилна, конусовидна, а в по-късна възраст
става почти цилиндрична. Кората отначало е гладка, сивокафява, а по-късно се напуква на
плочки. Иглиците са линейни,
плоски, дълги 2-3 см, в основата с къси закръглени дръжки.
Връхчетата на иглите, разположени по страничните клонки,
са затьпени или плитко врязани
на върха. Отгоре иглите са
лъскави, тъмнозелени, а отдолу
имат две белезникави ивици от
устица. Те остават на дървото
средно 8-11 години, но при сух
и замърсен въздух могат да
опадат още на третата-четвъртата година.
Плодоносенето при свободно растящите дървета настъпва
към 30-ата година, а в насаждения - на 60-70-годишна възраст. Плодоносните години се
редуват през една-две. Шишарките узряват в края на август,
до средата на септември (според надморската височина).
Зрелите шишарки са дълги 1016 см, рядко до 30 см, широки
са 3-5 см и са с цилиндрична
форма. Семената запазват кълняемост не повече от 6 месеца.
Падналите през есента семена
под склопа на гората поникват
масово през пролетта. Елата е
силно сенкоиздръжлив вид и
пониците лесно понасят засенчването. Младите фиданки растат изключително бавно - по 35 см на година. За сметка на
това развиват мощна коренова
система. В такова състояние
подрастът може търпеливо да
изчака няколко години, докато
някое старо дърво над него
загине и осигури светло пространство в гората. След шестата-седмата година, а понякога и
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след 15-ата растежът се ускорява. Най-интензивният растеж
е между 20-50 години, но прирастът никога не надвишава
30-40 см.
Главното разпространение на
бялата ела са планините на
Средна и Южна Европа, на
запад до Испания, на изток до
Беловежката гора, където расте
изолирана една географска форма - polonica, която се отличава
от обикновената ела по повисоката си студоустойчивост.
На юг границата минава през
Балканския полуостров, до Апенините и остров Корейка. Поради ценните си декоративни и
стопански качества бялата ела
се отглежда масово във франция, Великобритания, Северна
Германия и Белгия.
В минали геологични епохи
този вид е имал по-широко
разпространение от сегашното
и е представлявал основен горски елемент в Пиренеите и
отчасти в Алпите. У нас са
намерени фосилни остатъци от
бяла ела в плиоценските глини
край Софийското поле. В недалечното минало елата е била
широко разпространена в Източна Стара планина и в Източните Родопи. Образува чисти
или смесени насаждения с други иглолистни и широколистни
видове - най-често с бука,
белия бор, смърча и с бялата и
черната мура. Днешните популации са силно намалели вследствие на изсичане на горите
или на промяна на климата.
През последните 15-20 години
се наблюдава отново увеличаване подраста на елата в смесените буково-елови насаждения. Това вероятно също е
предвестник на бъдещи промени в климата.
Въпреки че се среща разпокъсано в малки и изолирани
една от друга популации, елата
се характеризира с биологична
еднаквост и няма голямо формово разнообразие. Бялата ела
има способността да хибридира
спонтанно с други видове ели,
при което се получават жизнени
междувидови хибриди.
Дървесината на елата е лека, без ядро и без смола.
Използва се в строителството и
в мебелното производство.
Всички надземни части на елата са лечебни. Пъпките имат
антибиотични, антисептични и
балсамични свойства. Кората
има антисептични и кръвоспиращи свойства. Може да бъде
добивана през цялата година.
Листата се използват като противокашлично и бронхоразширяващо средство. Най-добре е
да се събират през пролетта и
могат да бъдат изсушени за
целогодишно ползване. Смолата има антисептични, откашлящи, балсамични и диуретични
свойства. Ускорява зарастването на рани и подобрява храносмилането. Както смолата,
така и листата са широко използвано средство при простудни и дихателни заболявания.
Могат да се прилагат както
вътрешно, така и чрез инхалации. В народната медицина се
прилагат като средство против
левкемия. Външно под формата
на бани смолата се употребява
при ревматизъм и невралгии.
Освен като горскостопанско
и лечебно елата се цени високо
и като декоративно дърво.
В сравнение с другите наши
иглолистни видове елата има
най-голяма нужда от топлина и
същевременно е привързана
към влажния климат. Расте найдобре върху богати и влажни
почви.

Друг вид ела, която естествено се среща у нас, е македонската ела, или още наричана елата на цар Борис (Abies
borisii-regis). Наречена е на
името на цар Борис III, който
събрал хербариен материал от
тази ела. Някои ботаници я
приемат за естествен хибрид
между бялата ела и гръцката
ела (Abies cephalonica). Представлява дърво с височина от 15
до 30 м. Младите клонки са
леко окосмени, жълто-кафяви.
Игличките са гъсти. Тези иглички, които са разположени на
вегетативните леторасти, са леко заострени. Шишарките са
цилиндрични, дълги 12 до 15
см. Македонската ела притежава морфологични белези както
на гръцката ела, така и на
бялата ела, които варират в
една или друга посока в зависимост от това доколко доближава ареала си до единия или
до другия вид.
Разпространена е в България, Македония, Гърция и Албания. Расте в планините на
височина от 1000 до 1700 м
н.в. У нас се среща в Южните
Родопи, в Осогово и Беласица.
Образува смесени насаждения
с питомния кестен, с бука и с
черния бор.
Гръцка
ела
(Abies
cephalonica). Това е дърво с
височина до 30 м и 0,8-1,50 м
в диаметър, с гъста, тясно
конусовидна корона, която започва от основата на ствола.
Иглите са дълги 20-25 мм,
плоски, твърди, на върха заострени и бодливи. Наподобяват
листата на бялата ела, но имат
малко по-сребристосив цвят.
Шишарките са дълги 12-20 см,
тясно цилиндрични.

Гръцката ела се среща естествено в Пелопонес, Тесалия,
Кефалония и в Южна Македония между 800 и 1700 м н.в. На
север достига до Охридското
езеро.
Това е устойчив на сушата
вид. Предпочита варовити почви. Изисква обаче висока въздушна влажност. В сравнение с
бялата ела тя е по-топлолюбива. Често страда от късните
пролетни мразове.
С успех се отглежда в Средна и Южна Европа, а в Далмация се използва за залесяване
на карстови терени с бедни
почви. Не понася засенчване. У
нас този вид се отглежда в
парковете „Врана" и „Евксиноград", където се развива добре
и плодоноси качествено.
Гръцката ела е отлично декоративно дърво, подходящо за
по-топлите и по-сухите части
на страната. Цени се най-много
заради сребристосивата си корона.
Испанска ела (Abies
pinsapo). Достига височина до
20 м и диаметър на стъблото до
1 м. Образува широко конусовидна корона, която започва от
основата на стъблото. Иглите

Природа
са дълги 8 до 13 мм, твърди,
силно бодливи, изправени и
разположени гъсто около цялата обвивка на клонката.
Испанската ела е разпространена в съвсем ограничена
площ в Южна Испания (провинцията Малага) между 1000 и
2000 м н.в., където образува
чисти или смесени насаждения
с Pinus maritima.
За правилното си развитие
този вид изисква по-топъл климат. Младите фиданки измръзват при -20 градуса С, докато
възрастните дървета издържат
почти без повреди до -30 градуса С.
Испанската ела изисква повисока влажност на въздуха, но
успява и на по-сухи места. Към
плодородието и влажността на
почвата не е взискателна. Не
издържа засенчване. Отбягва
почви с излишна влага.
У нас е култивирана на
много места като парково дърво. Почти навсякъде плодоноси
и дава кълняеми семена.
Конколорка
(Abies
concolor). Наричат я още едноцветна ела. Родината на
това дърво е Северна Америка
и по-специално западните щати
Калифорния, Орегон, Аризона,
Юта и Колорадо, където расте
между 1000 и 2000 м н.в. На
височина това красиво дърво
достига до 50, а по-рядко и до
70 м и диаметър на ствола до
1,80 м. Кората е светлосива,
отначало гладка, а при старите
дървета - силно напукана. Развива конусовидна, гъста, сребристосинкава корона, която с
възрастта отчасти оредява. Иглите достигат 5-7 см дължина.
Те са дъговидно извити, синкавозелени, почти двуредно разположени.
Отглежда се масово в Европа, като понася добре климата,
особено въздушната сухост и
ниските зимни температури.
Както някои от средиземноморските ели и този вид не понася
засенчването.
У нас се среща повсеместно в парковете. Цени се заради
конусовидната синкавосиня корона. Изпитвана е и като горско
стопанско дърво. Плодоноси и
дава качествени семена.
Освен изброените дотук ели
у нас са интродуцирани още
няколко вида ели. Ето няколко
от тях:
Кавказка ела (Abies
Nordmanniana). Естествено се
среща в планините на Кавказ и
Мала Азия на 2000 м н.в. По
морфологични белези и по екологични изисквания наподобява обикновената (бяла) ела.
Расте малко по-бързо от нея.
Киликийска ела (Abies
cilicica). И тя произхожда от
планините на Мала Азия и
Сирия (Либанон), където расте
между 1200 и 2200 м н.в.
Образува чисти или смесени
насаждения с ливанския кедър,
черния бор и др. Изисква умерен климат и без повреди понася почвената сухост. Добре
расте и на варовити почви.
Може да се отглежда в потоплите райони на България.
Сибирска ела (Abies
sibirica). Този вид има найширок ареал на разпространение - от централните райони на
европейската част на Русия на
изток през целия Сибир, на юг
до Тян Шан, на север до
Полярния кръг. Сибирската ела
е силно влаголюбива и студоустойчива. Отглежда се с успех в Западна Европа. У нас
също би могла да бъде интродуцирана. Освен като декоративно дърво тя е много ценна
и като лекарствено растение.
Притежава лечебни свойства,
подобни на тези при бялата
ела.
Стефан ЙОРДАНОВ
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Знаменити вегетарианци
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
(14521519) - знаменит италиански живописец, скулптор, архитект, инженер, изследова-

тел и изобретател: „Аз се
отказах от употребата на
месо от ранна възраст и
ще дойде време, когато
хората ще считат убийството на животни също толкова престъпно и отвратително, както сега гледат на
убийството на хора."

Сушените плодове ароматни и вкусни

Още древните народи са консумирали изсушени на слънцето смокини и фурми. Нашите баби
пък са нижели на конец нарязани на тънки шайби
ябълки и са ги окачвали на пирон в някое сухо и
проветриво помещение. Днес сушените плодове
се „произвеждат" в индустриални количества.
Те съдържат незаменими хранителни вещества в голяма концентрация, затова и вкусът им
е много по-наситен от този на пресните.
Калият, калцият, желязото и многобройните
витамини в състава им са безценни за доброто
ни здраве. Баластните вещества пък се грижат
за доброто храносмилане. Без съмнение сушените плодове са калорични (сините сливи в сушено
състояние съдържат три пъти повече калории,
отколкото пресните). Те са съществена съставна част от калорийността на мюслито, на
ефектните кейкове или на дребните сладки. От
тях стават чудесни ошави и компоти.
Внимание: обработените със сяра сушени
плодове (като напр. кайсии и стафиди) могат да
предизвикат главоболие.

Сушени ябълки

ско хрупкаво удоволстЯбълките не се нужда- вие. Голяма част от него
ят от толкова много време се внася от филипините.
както другите плодове, за Сушените банани много
да изсъхнат. В среднове- често се използват и като
ковните манастири ги на- съставка на плодовото
реждали върху постлани мюсли.
със слама каменни подове. Днес на кръгчета те се
внасят от Италия, Чили и
• Ако искате сушените
САЩ.
плодове да набъбнат, преАпетитните ябълкови су- ди да ги ползвате за
шени колелца може да се вашата рецепта, достатъчконсумират самостоятел- но е да ги сложите в съд
но или да се използват с хладка вода за 15 минукато добавка в различни ти, след което трябва добвидове сладкиши.
ре да ги отцедите от водата.
• Когато приготвяте
За сушене стават пре- кекс със сушени плодове,
ди всичко твърдите, аро- за предпочитане е да ги
матни сортове. Крушите поръсите с брашно и да ги
се обелват, нарязват се разбъркате, преди да ги
на малки парченца или на добавите към тестото. Татънки кръгчета и се под- ка те няма да останат на
реждат върху предвари- дъното, докато печете кектелно облицованата с пер- са.

Съвети

Сушени круши

• Когато сушените плодове се нарязват на малки парченца, обикновено
те залепват за острието
на ножа и трудно се отстраняват. За да избегнете
това неудобство, достатъчно е да потапяте редовно острието на ножа в
много топла вода.
• Изсушаването на плодове в домашни условия
става, като се нарежат на
Родината на тези вкус- тънки резени, поставят се
ни сладко-кисели плодове върху решетка и се слагат
са западните индийски
острови, където всъщност били открити от
Колумб.
Сред сушените плодове ананасът играе
второстепенна роля и
по-рядко се открива
на пазара. По-често
се среща захаросан,
като добавка за сладкиши или пък покрит с
шоколадова глазура.
гаментова хартия скара
на фурната. За да се
изсушат добре, температурата не бива да надвишава 50 градуса С.
Който е опитвал единствено пресни круши, ще
остане приятно изненадан
от превъзходния вкус на
сушените.

Сушен ананас

Сушен банан
Тай като съдържа
ценни хранителни вещест- във фурна, включена на
ва, този плод играе особе- най-ниски градуси. Вратата
но важна роля в храни- на фурната трябва да е
телно-вкусовата индустрия открехната. Другата възза бебешки и детски хра- можност е да поставите
ни. Лесносмилаемият сла- решетката с плодовете върдък бананов чипс е истин- ху слабо загрят радиатор.
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НАМИГВАНЕ
Днешният ден започна
мистично обгърнат в мъгла. Обичайна мъгла за
сезона и за долното течение на Марица. Гранично
състояние на видимост:
едно полу, което те заставя да гледаш нещата като
в полусън.
Знам, че е необичайно
и се разминава с прогно-

зите на синоптиците, но
се събудих с усещане за
слънце. Топло, щедро,
всеопрощаващо. Неадекватно топло и смеещо се.
Края на ноември сме, а
пък аз предусещам лято.
Щура работа! И дваж пощура усмивка изплува отвътре и пълни със златни
прашинки стаята. Абсолютно неадекватно настроение за подчинен, комуто шефът се е заканил
да гони до дупка! Непослушни смеещи се точици
радост прегръщат и целуват света. Роят се и действат. Не ги спирам: нека
щурмуват! Светът се е
превърнал в глезено де-

те, което непрекъснато
засищам с обич - все
недостатъчна! Нали апетитът идва с яденето: онова, глезеното, все е гладно. Моите прашинки обич
или не му стигат за единия зъб, или го дразнят.
Последното ми се случва
на работното място вече
две-три години. Радостно

усмихнатото ми и безмълвно обяснение в любов
към мирозданието, с което се родих и което е
истинската ми същност,
все повече заформя „конфликтни" ситуации. Усмивката ми бива тълкувана „свише" като самодоволство, нахалство, високомерие, присмехулство,
лудост... А тя, немирницата, вместо да помръкне,
да потъне вдънземя, рои
закачливи светлинки, та
да „дразни" и вещите в
стаята!
Обгърната от усмихнати мисли, съвсем не забелязвам, че мъглата се е
изпарила яко дим и вън

грее топло, смеещо се и
съвсем не зимно слънце!
Аз ли го измислих, то
ли ми прати през мъглата
усмихнато утро, не знам.
Но си спомних как едно
лято укротявах морската
буря. Бях осемгодишна и
чувствах морето като себе си. Сякаш бях част от
него. Заради взаимността
ни го помолих да не се
гневи, защото възрастните не го чуват и не му
говорях. Мислено се уголемих толкова, че да го
прегърна цялото. Така и
заспах - в любовна прегръдка с морето. На сутринта то беше изхвърлило куп водорасли, миди и
раци, но беше почти спокойни. А на следващото
утро беше гладко и бистро като езеро. Никой не
разбра случката, защото
не бях съвсем сигурна
дали сторих това или беше чиста случайност.
Оттогава все се учудвам на любовно усмихнати случайности, дето променят времето, но не и
хората. А и сезонът детство е достатъчно далече,
за да вярвам в чудеса.
Пък те се случват и не
щат и да знаят! Намигват
ми слънчево закачливо:
„Малката ти дъщеря е
вече на девет, но какво
от това!"
Слънчеви зайчета се
прокрадват през процепите на щората и започва
една щура игра с моите
усмихнати светлинки! Как
да не повярваш във вълшебството на едно слънце, което ти намигва и те
целува с лятна жар, преди да те е сковал зимният
студ?!
Боряна СТАНЕВА

ПРИКАЗКА ЗА МЕЧТИТЕ

Както разказва една
древна легенда, някога в
прекрасните гори на Ливан се родили три кедрови дръвчета. Всеизвестно
е, че кедрите растат много, много бавно, тъй че
нашите три дървета прекарали цели векове в размисли за живота и смъртта, за природата и човечеството.
Те видели как на земята на Ливан пристигнали
пратениците на цар Соломон и как после в битки с
асирийците тази същата
земя се обляла в кръв.
Срещнали се лице в
лице със заклетите врагове Йезавел и пророк Илия.
Пред погледите им била
измислена азбуката. Дивели се, гледайки как покрай тях минават кервани,
натоварени с чудни тъкани.
И в един прекрасен ден
кедрите решили да поговорят за бъдещето.
- След всичко, на което
станах свидетел - казал
първият - аз бих искал да
се превърна в трон, на
който да седне най-могъщият цар на земята.
- Моето желание е да
стана частица от нещо,
което завинаги да преобрази Злото в Добро обадил се вторият.
- Колкото до мен проговорил третият - аз
бих желал всеки път, когато хората погледнат към
мен, да си спомнят за
Бога.
Изминали години, години. И ето че най-сетне в
гората пристигнали дървосекачи. Те отсекли кедри-

Меморандум на едно дете
Не ме разглезвайте.
Зная много добре, че не
мога да получа всичко,
което искам. Аз само ви
изпитвам.
* Не се страхувайте да
сте строги с мен. Аз го
предпочитам. Това ще ми
позволи да разбера къде
ми е мястото.
* Не ме насилвайте.
Това ще ме научи, че
силата е всичко. Аз ще
откликна по-лесно, ако ме
убеждавате.
* Не бъдете непоследователни. Това ме обърква и ме кара да се
измъквам по какъвто начин мога.
* Не ми обещавайте.
Вие може да не сте в
състояние да изпълните
обещанието си. Това ще
ме накара да не ви вярвам.
* Не се връзвайте на
моите предизвикателства,
когато ви кажа или направя нещо, което може да
ви разстрои. След това аз
ще се опитам да извоювам още по-големи „победи".
* Не се разстройвайте
много, когато ви кажа
„мразя ви". Аз не искам
да кажа това, а само да
ви накарам да съжалявате за онова, което сте ми
сторили.
* Не ме карайте да се
чувствам по-малък, отколкото съм. Аз ще го компенсирам, като започна
да се държа като „важна
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ние. Понякога не знам или „безсмислени". Ако
клечка .
* Не вършете неща защо съм се държал така. постъпвате така, много
* Не поставяйте твър- скоро ще усетите, че го
вместо мен, които мога
да свърша сам. Това ще де много на изпитание правя, за да се занимаваме накара да се чувствам честността ми. Лесно мо- те с мен.
*
Никога
не
се
като бебе и мога да про- га да се изплаша и да ви
представяйте за идеални
дължа да ви използвам. излъжа.
* Не обръщайте голя* Не забравяйте, че и безгрешни. Ще ми бъде
мо внимание на „лошите обичам да експерименти- трудно да ви следвам.
ми навици". Това само ще рам. По този начин се
* Не се притеснявайте,
ме насърчи да продължа- уча. Моля ви, изтърпявай- че прекарваме малко вревам.
ме заедно.
Важното е
* Не ме критикувайте
как го препред други хора. Аз ще
карваме.
възприема по-добре, ако
разговаряте с мен спо* Не позкойно и насаме.
волявайте
страховете
* Не се опитвайте да
ми да преобсъждате моето поведедизвикват
ние в разгара на кавгата.
безпокойстПо някои причини слухът
вото ви. Тами в този момент е нарука ще се
шен, а способността ми
страхувам
за контактуване още поповече.
вече. Правилно е нещата
Вдъхновете
да са такива, каквито се
ми смелост.
изискват, но е по-добре те ме!
да поговорим за това по* Не ме предпазвайте
* Не забравяйте, че не
късно.
от последиците. Аз имам мога да се справя без
вашето разбиране и на* Не се опитвайте да нужда от опит.
* Не обръщайте голя- сърчение. Макар и често
ме поучавате. Вие бихте
се изненадали колко доб- мо внимание на леките ми заслужени, понякога забре знам какво е добро и заболявания. Аз може би равяте похвалите и одобще свикна да се радвам рението. Изглежда само
какво е лошо.
* Не ме карайте да на неразположението си, гълченето не го забравяте.
чувствам грешките си ка- ако това ми носи повече
* Отнасяйте се с мен,
то грехове. Аз трябва да грижи.
както се отнасяте към
се науча да правя грешки,
* Не избягвайте отго- приятелите си и аз ще
без това да означава, че ворите на честните ми бъда също ваш приятел.
не съм добър.
въпроси. Ако го правите, Запомнете, че е по-лесно
* Не ме гълчете посто- скоро ще разберете, че да се учите от модел, а не
янно. Ако го правите, ще съм спрял(а) да ви питам от критик.
се наложи да се правя на и търся информация от
И още нещо - аз ви
някъде другаде.
глух.
обичам много, моля ви
* Не казвайте, че въп- обичайте ме и вие!
* Не искайте обяснение за лошото ми поведе- росите ми са „глупави"
„РИ"

те и ги нарязали с триони
на дървен материал.
Всеки кедър си имал
своето съкровено желание, но реалността никога
не пита за какво мечтаем.
Първият кедър станал
на обор, а от отпадъците
му направили ясла.
От второто дърво сгло-

били груба дървена маса,
която продали на един
търговец на мебели.
Гредите от третия кедър така и не успели да
продадат. Нарязали ги на
дъски и ги прибрали на
склад в един голям град.
Горестно заоплаквали
съдбата си трите кедъра:
„Нашата дървесина беше толкова хубава! Но
така и никой не й намери
достойно приложение..."
Времето минавало. И
веднъж в една звездна
нощ съпружеска двойка,
останала без подслон,
влязла да пренощува в
обора, построен от дървесината на първия кедър.
Жената била в напреднала бременност. Същата
нощ тя родила син и го
положила в яслите върху

Паулу КОЕЛЮ

мекото сено. И в този миг
първият кедър разбрал, че
мечтата му се сбъднала:
той послужил да поеме
най-великия Цар на земята.
Няколко години по-късно в скромен селски дом
хора седели около масата, направена от дървесината на втория кедър. Преди да започнат да се
хранят, един от тях произнесъл няколко думи над
хляба и виното, поставени
върху масата. И изведнъж
вторият кедър разбрал, че
точно в този момент той
крепи върху себе си не
само чаши с вино и блюдо
с хляб, но и съюза между
Човешкото и Божественото.
На следващия ден от
две дъски на третия кедър сглобили кръст. След
няколко часа довели
окървавен човек и го
заковали на кръста с
гвоздеи. Третият кедър
се ужасил от предопределението си и започнал
да проклина своята жестока участ. Но не минали
и три дни и той разбрал
подготвената му съдба:
човекът, висял на кръста,
станал Факел на света.
Кръстът, сглобен от дървесината на третия кедър, се превърнал от
оръдие на мъчението в
символ на тържеството.
Така се осъществила
ориста на трите ливански
кадъра: както винаги става с мечтите - мечтата на
всеки се сбъдва, но съвсем различно от това,
което си е представял.

МАМО

Ще погледна в очите ти само,
виЖдам духът ти силен, мамо!
Даваш ми вяра, любов, всеотдайност.
Колко си честна: търпиш до безкрайност
нашите капризи и думи и грешки...
Колко ли страдаш, по нощите тежки?
Как ми редеше до печката само
приказки чудни и легенди, мамо!
НеЖно докосвам, твоето рамо всичко разбирам, - тъЖна си, мамо!
Как ми се иска на моето рамо
ти да склониш глава, мамо!
Бих ти дала от своята сила
с много любов - от сърце, майко мила!
Бих те дарила с моята младост,
криле бих ти дала сега, с много радост!
Не зная какво още да дам., само
зная това: обичам, те, мамо!
Мариела

ГОСПОДИНОВА,

Свиленград,

ПОРИВ
Да пресътворим света велик
в поема, песен, детски вик.
Да погледнем на слънцето в окото
и в душите си дълбоко,
където Святото дете нашите мисли
тихо срича и ни учи
всичко Живо как да се обича.
Земни богове са всички хора затова със радост, без умора
да дадем на света опора,
да го изпълним с Вяра, Красота, Любов,
за да сме достойни
за Бащин небесен благослов.
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Загадки

Открития

АНТИВИРУСНАТА НИ ПРОГРАМА
Стоя пред компютъра,
загледана в бързо сменящите се цифри, отчитащи
сканираните от антивирусната ми програма файлове.
Казват, че човекът бил
по-съвършен и от найновите модификации на
компютрите. Коя ли е тази
програма, която може да
извади на повърхността
всички
наши
сейфани файлови и да изтрие
злосторните вируси, затормозяващи действието на иначе съвършения компютър, и тези,
нанасящи непоправими щети
на изначалната
и придобита информация?
Анастасия казва: „Болестите
са един от механизмите, с които великият интелект - Бог
- общува с човека... Болката е разговор на четири
очи между двама, които
се познават." Вероятно
точно това е програмата,
която търся. Вероятно точно душевната и/или физическа болка ни кара да се
замислим и да потърсим
този така необходим ни
разговор с Отца. Но у
колко от нас и дали винаги болката провокира размисъл или просто се за-

тичваме до хората с бели
престилки, които най-често ни натъпкват с химикали, в чиито листовки найстарателно е изброено на
колко много органи вредят и колко много непрятни странични ефекти имат.
Четем ги и пак пием.
После - умираме в мъки.
По-запознатите с обмена
на енергии започват да
търсят източника на отрицателна енергия,
насочена към
тях, и като правило се озлобяват - към
почти всички и
главно към несправедливия
живот. И през
ум не ни минава да се попитаме какво иска да ни каже
Бог с това
страдание, а
нали „болката
на човека е и Негова
болка, другояче не би могло да бъде". Защо не се
попитаме къде грешим?
Кое в светогледа ни и в
поведението ни е вирус в
собствените ни програми,
програми за здраве, радост и щастие? Аха! Стоп!
Ами те, програмите, си
били хубави! В тях няма
планирана заплаха и страдание, няма предвиден
вход за вируси. Значи
нещо бъркам! Значи не е

задължително болката да
бъде антивирусната ни
програма!
Отворих за сетен път
книгите на В. Мегре и
зачетох: „Когато се появяват у човека светли чувства, те обезателно оказват благотворно влияние
на абсолютно всички плътски органи. Именно светлите чувства се явяват
най-силното и ефективно
средство, противостоящо
на всякакви заболявания."
Ето я, значи, нашата антивирусна програма!
А дали тази програма
влияе и на духа? Няма как
да не влияе, та нали това
е програма точно на духа!
Какво става с вирусите, които само блокират
част от вече запазената
информация в компютъра
ни? Защо не можем да си
спомним? Кое е това, което помага да не допускаме повече вируси или да
ги открием и дезактивираме? Толкова много въпроси! Отново намерих кратък и казващ много отговор в любимите ми книги
- чистотата и скоростта
на мислите! В други книги
се казва, че светлината е
характеристика на радостта и обичта - светлите
чувства. Някои хора дори
я виждат. Между светлина
и чистота може да се
сложи логически знак за
равенство, като се съпоставят характеристиките на

двете понятия. Вдъхновението, подхранвано от
обичта, има същата светлинна характеристика.
Изследователите на
торсионните полета често
пишат за един от основните закони в тях: Подобното привлича подобно!
Със сигурност затова са и
предупружденията в руските сайтове, посветени
на контакта с солмените,
да забравим всякакви негативни мисли и чувства,
когато отиваме при тях. Те
според чувствителните хора усилват информационните/енергийните потоци.
Вероятно точно това тяхно свойство е било причина за многократното им
използваме, както свидетелства изритият ръб на
входа им. Какво би станало по принципа на подобието?!
Осъзнаването обаче на
горенаписаното е само
първата крачка по дългия
път на промяната. Този
път никак не е лесен, но
е приятен, защото всяка
малка крачица напред носи видими резултати, а
това са само резултати,
които карат човек да се
чувства щастлив!
Сканирането завърши.
Няма намерени вируси.
Кога ли и дали ще
успея още през този живот да видя някога същия
резултат, сканирайки собствената си душа?!
Валерия ХРИСТОВА
(Всички цитати са
от „Звънтящите кедри
на Русия" от В. Мегре)

19 - 25.XII. 2005 г.

КИТАИ - ТРАДИЦИИ
В БИЛКОЛЕЧЕНИЕТО
Смята се, че традиционното билколечение в Китай
започва своето развитие
преди повече от 3000 години. Лечението включва ба-

лансиране на вътрешните
и външните енергии с помощта на билки, специални
хранителни диети, акупунктура, акупресура и дихателни упражнения. Интересно е да се отбележи, че
в съвременен Китай традиционната медицина се развива и използва паралелно
със западната. Медиците
изучават не само принципите на анатомията, хистологията, биохимията, бактериологията и хирургията,
но паралелно с това и
акупунтуктура, акупресура
и билколечение. Всяко болнично заведение предоставя правото на избор на
пациентите между съвременното (западно) лечение, китайската традиционна медицина или комбинация между двете. В основата на китайската традиционна медицина е енергията
на живота „ЧИ", която се
движи по невидима мрежа
- меридиани, свързващи
всички части на човешкото
тяло. Дисбалансът на „ЧИ"
може да причини социални

или здравословни проблеми.
Лечителите използват
няколко последователни
метода за диагостициране
на пациентите:
изследване на
езика, тъй като
се смята, че
той е огледало
на всички основни органи в
тялото; измерване на пулса
и „замерване" на определени акупунктурни точки.
Замерването се извършва
върху шест пулсационни
центъра, което дава пълна
картина за състоянието на
дванадестте меридиана. Лечението включва приемането на букет от различни
билки, дървесни гъби и
корени, които се приготвят
в специален глинен китайски съд и
се пият от
определена от
лечителя
схема.
Тук е
моментът
а се запитаме защо след като
България е толкова богата
на билки, в билколечението не ценим достатъчно
това забележително наследство? Може би е време
да му отредим полагащото
му се достойно място, така
както правят китайските
лечители.
Боряна ВАЛДЕС - Лора
(Специално за в. „Родово имение")

КЕДРОВО МАСЛО
В много страни по света парфюмите за стая са древна традиция. В
миналото салоните и болничните стаи
в кралските дворове са били парфюмирани, като из помещението с
духало за камина се е пръскала
уханна пудра. Заедно с желаното
елегантно, освежаващо или пьк еротично действие по този начин с
ароматизирането на помещенията предотвратявали и разпространението на
инфекциите. Особено ефикасни срещу
бактерии из въздуха са евкалиптът,
розмаринът, мащерката и розата.
Учени, природолечители и ароматотерапевти са открили, че молекулярната структура на растителните
екстракти и етеричните масла прилича
на структурата на човешките хормони,
и така обясняват силното им въздействие върху човешкия организъм. Ароматът на етеричните масла събужда
спомени, отпуска скованото поведение, разширява духовния хоризонт.
Тежкият въздух прави човека нервен,
затова в неговия живот трябва да
влязат отново неподправените ухания
на природата - на дърво, на смола,
на цветя, гори и поляни, на вода и
сол, на топла пръст, за да не умре
нашият спомен, за да не се измъчи
обаянието ни.

Климатът и настроението в дадено помещение могат да се променят
със зелени растения, с пищни букети
от билки или полски цветя. Това ще
бъде и радост за очите. Дори
уханието едва-едва да се усеща,
влиянието върху настроението остава. Не така остро, както сладникаво-

еротичната смес на парфюма, но
прониква дълбоко в тялото и душата,
там, където пазим копнежите и
спомените си, в най-съкровените и
нежни кътчета на душата. Естествените етерични масла - растителните
есенции, успокояват човека повече
от което и да е майсторско забъркано, синтетично ароматно масло.
Ако поставяте из помещенията отворени купички с цветове и билки,
помнете, че съчетавате и подреждате
части от растения, които са красиви.
Ако собственото им ухание не е
много силно, можете да го подсилите с етерични масла. Не си купувайте
готови пъстри ароматни смески от
магазините - те са силно оцветени
и толкова силно синтетично парфюмирани, че пътят до тях в магазина
лесно се намира, без да има
указател. Мирисът и външният вид
са толкова банални и изкуствени, че
те скоро омръзват на човека. Много
по-красиво изглежда една чиния с
борови шишарки, която допълнително може да поръсите с миризми на
дърво или бор - етерично масло, т.е.
получено от самото растение, а не
синтетична есенция, правена по
изкуствен начин в лаборатория.
Смесите ароматизатори може да
поставите или в открити купички,
особено когато са декоративни и
красиви, или пък ги изсипете в съд
с похлупак, който отваряте от време
на време, за да се насладите на
вълна от ухание. Съдинките с аромати можете при нужда да позатоплите върху парното. Подходящи за
смески са всички съдове от порцелан. Никога не използвайте метални.
Всички, които имат собствена
градина, могат сами да берат цветовете
и билките, да ги сушат и да ги
съхраняват в тъмни, затворени буркани, докато съберат всичките си съкровища.

КОЛЕДНА КУПИЧКА С ПОДПРАВКИ
- канела на пръчици или кори
- звезден анасон
- кардамонови капсули
- парченца изсушен джинджифил
- карамфил - подправка
- бахар
- индийско орехче
- ванилия на пръчки
- много дафинови листа
- изсушени лимонови кори
Тази смес само от подправки
изглежда много красиво. Изсипете
всички съставки в голяма плоска купа.
Шепа от подправките се слага в
ленена кухненска кърпа и с точилката
се начуква на едро. Смесете счуканите
подправки, които вече ухаят по-силно,
с останалите. Оставете с м е т а да
престои една седмица на тъмно в
затворен съд.
АРОМАТНО ПАКЕТЧЕ
Това е симпатична, ухаеща добавка
към пакета с подарък. Завържете със
златиста нишка няколко дълги корички
канела и към тях прикрепете парченце
джинджифил и няколко зърна звезден
анасон. Подобни снопчета можете да
поставите навсякъде върху радиаторите
на парното или пък да подарите на
съседи и приятели по Коледа - те носят
приятен празничен дъх.
СВЕЖ ДЪХ ИЗ ЦЕЛИЯ ДОМ
Изсушете кори от грейпфрути,
лимони, мандарини и портокали и ги
нарежете на ситно. Смесете ги в
бурканче заедно с канела и карамфил.
Залейте всичко с водка. След няколко
дни прецедете, разредете с вода и
налейте течността в шише с дозатор
- спрей. Напръскате ли въздуха, това
внася свеж повей в гардероба, шкафа
и всички ъгли. Алкохолният извлек
може да се налее и към водата за
обтриване и фрикции.
„РИ"

Маслото от кедрови орехи е уникален природен
продукт, притежаващ големи лечебни и хранителни
свойства. Богато е на много витамини и минерали.
Оказва общоукрепващо действие, премахва хронич-1
ната умора, повишава физическата и умствената
активност. Използва се за лечение на простудни и
кожни заболявания, рани, язви на дванадесетопръстника и жлъчката, алергии.
Кедровото масло е за всеки, който желае да
води природосъобразен начин на живот.
За поръчки и доставка:
тел. 02/9621689, 02/962-16-88
Адрес: София, кв. „Дианабад", бул. „Никола
Габровски" № 1, хотел „Диана" 1, ет. 6, ап. 62
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СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,
Нашата амбиция е този вестник да се
превърне във ваш вестник. Вие фактически да
го списвате. Искаме страницата „Съмишленици" да заеме по-голяма част от вестника.
Благодарим ви предварително. Няма да
откажем, ако ни помогнете и финансово.
Пишете ни. Споделете с нас мнението си за
вестника. Дайте своите препоръки към нас.
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